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Pääkirjoitus

Tulevaisuuden toimivat eläinlääkäripalvelut
Kunnilla on velvollisuus järjestää eläinlääkäripalveluja
kaikkialla Suomessa. Tämä on poikkeuksellista, sillä
useimmissa maissa palvelut ovat yksityisten eläinlääkärien varassa. Eläinlääkäripalvelujen, kuten muidenkin julkisten palvelujen järjestämiseen kohdistuu
kuitenkin muutospaineita.
Eläinlääkintähuoltola”Eläinlääkärit tuntevat ki mahdollistaa eläinlääluonnollisesti työnsä
käripalvelujen järjestämisen joko kunnan omana
ja siinä tapahtuneet
toimintana tai ostopalvemuutokset kaikkein
luna. Kuntien tulee kuiparhaiten.”
tenkin ylläpitää riittävä
määrä kunnaneläinlääkärivirkoja valvontatehtäviä varten. Käytännössä kunnat ovat järjestäneet
eläinlääkäripalveluja ympäristöterveydenhuollon
yhteistoiminta-alueiden puitteissa. Osa alueista on
järjestänyt seura- ja harrastuseläinten hoidon ostopalveluna, mutta useimmilla yhteistoiminta-alueilla
kunnaneläinlääkärit vastaavat eläinlääkäripalvelujen
tarjoamisesta. Yhä useammilla alueilla on julkisia palveluja täydentäviä yksityisiä eläinlääkäreitä. Erikoistuminen ja monipuoliset erikoiseläinlääkäripalvelut
ovat jo pitkään taanneet vaativan erityisosaamisen
eläinlääkinnän eri osa-alueilla.
Eduskunnassa parhaillaan käsittelyssä olevassa
maakuntauudistusta koskevassa lainsäädäntöpaketissa
esitetään eläinlääkäripalvelujen järjestämisvelvoitteen
siirtämistä kunnilta maakunnille. Siirto mahdollistaisi
palvelujen järjestämisen nykyistä isommilla alueilla,
joka parhaassa tapauksessa tuo synergiaetuja. Eläinlääkäripalvelujen tulisi kuitenkin edelleen olla saatavissa kohtuullisessa ajassa ja etäisyydellä.
Eläinlääkäripalvelujen järjestämiseen ei ole esitetty sote-palveluihin verrattavaa yhtiöittämispakkoa
ja valinnanvapautta. Maakunnan tuottamat eläinlääkäripalvelut voitaisiin järjestää esimerkiksi osana
sen liikelaitoksen toimintaa tai maaseutupalveluiden
yhteydessä. Jos maakunta huolehtisi eläinlääkäripalvelujen järjestämisestä tuottamalla itse palveluja, olisi
sen järjestettävä tarpeelliset toimitilat ja työvälineet.
Maakunnat voisivat periä asiakkailta maksuja näiden kustannusten kattamiseksi. Kunnaneläinlääkäri
perisi lisäksi asiakkaalta maksuja suorittamistaan
toimenpiteistä sekä korvauksia käytetyistä lääkkeistä,
tarvikkeista ja matkoista.
Nykyiseen kunnaneläinlääkärijärjestelmään liittyy
paljon etuja. Järjestelmän avulla on voitu varmistaa

palvelujen saatavuus kaikkialla Suomessa kaikkina
vuorokauden aikoina kohtuulliseen hintaan. Samalla
eläintautien torjunta ja eläinten hyvinvoinnin valvonta on saatu järjestettyä tehokkaasti ja varmistettu
maamme hyvä tilanne näiden suhteen. Järjestelmään
liittyy kuitenkin myös haasteita, kuten henkilöstön
hyvinvointi, kilpailuneutraliteetti ja yhteiskunnalle
koituvat kustannukset. Kunnaneläinlääkärien toimenkuva on laaja ja päivystystaakka monella alueella
raskas. Työaikalainsäädäntö on uudistumassa ja on
mahdollista, että sekin vaikuttaa kunnaneläinlääkärijärjestelmään tulevaisuudessa.
Maa- ja metsätalousministeriö on teettänyt selvityksen eläinlääkäripalvelujen vaihtoehtoisista järjestämistavoista ja niiden vaikutuksista. Järjestelmää on
uudistettava kokonaisvaltaisesti, suunnitelmallisesti
ja huolellisen vaikutusarvioinnin pohjalta. Eläinlääkärit tuntevat luonnollisesti työnsä ja siinä tapahtuneet muutokset kaikkein parhaiten. On selvää, että
kun selvityksen perusteella päätetään,
miten järjestelmää on tarpeen uudistaa, on eläinlääkinnän ammattilaisilla siinä päätöksenteossa
keskeinen rooli. Suomalainen
eläinlääkärikunta on ansaitusti ylpeä historiastaan. Sen
pohjalle on hyvä yhdessä rakentaa laadukkaat, asiakkaiden tarpeisiin vastaavat toimivat palvelut koko maahan
myös tuleville vuosikymmenille.
Jaana Husu-Kallio

maa- ja
metsätalousministeriön
kansliapäällikkö
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UR INNEHÅLLET
Den vetenskapliga artikel är Fistulerande apikal infektion i en mandibular kindtand med en shetlandponny - litteraturöversikt och en fallrapport. Detta nummer har ett gemensamt nordiskt tema om arbete i ett
annat nordiskt land. Vi berättar om enskilda veterinärer som arbetar,
har arbetat eller deltagit i praktik i ett annat nordiskt land än sitt eget.
Veterinärtidskrifter från Danmark, Norge, Sverige och Finland medverkar.
I detta nummer diskuteras även utnyttjande av de egna styrkorna i veterinäryrket och vid jobbsökning. Veterinärförbundets jurist ger råd för när
en arbetstagare blir sjuk.
Lehti ilmestyi 8.11.2018
Seuraava lehti ilmestyy 21.12.2018

Ledare

Fungerande veterinärtjänster i
framtiden
Kommunerna är skyldiga att ordna veterinärtjänster i hela Finland. Detta är exceptionellt, eftersom tjänsterna i de flesta länder är beroende av privata veterinärer. Det
riktas emellertid förändringstryck mot ordnandet av veterinärtjänster, liksom mot
andra offentliga tjänster.
Enligt veterinärvårdslagen kan veterinärtjänsterna ordnas antingen som kommunens egen verksamhet eller genom köpta tjänster. Kommunerna måste emellertid
ha ett tillräckligt antal kommunalveterinärtjänster för tillsynsuppgifter. I praktiken
har kommunerna ordnat veterinärtjänster inom ramen för samarbetsområden för
miljö- och hälsoskyddet. En del områden har
vården av sällskaps- och hobbydjur som
”Veterinärerna själva ordnat
köpta tjänster, men inom de flesta samarbetskänner givetvis allra områdena svarar kommunalveterinärerna för
att tillhandahålla veterinärtjänster. Inom allt fler
bäst till sitt arbete
och förändringarna områden finns privata veterinärer som kompletterar de offentliga tjänsterna. Specialisering och
som skett i det.”
mångsidiga specialistveterinärtjänster har redan
länge garanterat krävande specialkompetens
inom olika delområden av veterinärmedicin.
I lagstiftningspaketet om landskapsreformen som för närvarande behandlas i
riksdagen föreslås att skyldigheten att ordna veterinärtjänster ska övergå från kommunerna till landskapen. Överföringen skulle göra det möjligt att ordna tjänsterna
inom större områden än i nuläget, något som i bästa fall medför synergifördelar. Veterinärtjänsterna bör dock även fortsättningsvis finnas tillgängliga inom en rimlig
tid och på ett rimligt avstånd.
Ett med social- och hälsovårdstjänsterna jämförbart bolagiseringstvång och valfrihet har inte föreslagits när det gäller ordnandet av veterinärtjänsterna. De veterinärtjänster som landskapet producerar kan exempelvis ordnas som en del av verksamheten i dess affärsverk eller i samband med landsbygdstjänsterna. Om landskapet
ansvarade för ordnande av veterinärtjänsterna genom att själv producera tjänster,
skulle det behöva tillhandahålla nödvändiga lokaler och arbetsredskap. Landskapen
skulle kunna ta ut avgifter av kunder för att täcka dessa kostnader. Kommunalveterinären skulle dessutom ta ut avgifter av kunderna för utförda ingrepp samt ersättningar för använda läkemedel, tillbehör och resor.
Det nuvarande kommunalveterinärsystemet har många fördelar. Systemet har gjort
det möjligt att trygga tillgången till tjänster i hela Finland under alla tider på dygnet
till ett rimligt pris. Samtidigt har man kunnat ordna bekämpningen av djursjukdomar
och tillsynen av djurens välbefinnande på ett effektivt sätt och samtidigt säkerställt
en god situation i vårt land i det här avseendet. Det finns dock också utmaningar i
systemet, som personalens välbefinnande, konkurrensneutralitet och kostnaderna för
samhället. Kommunalveterinärerna har en omfattande befattningsbeskrivning och
jourbördan är tung inom många områden. Arbetstidslagstiftningen ses över och det
är möjligt att även den kommer att påverka kommunalveterinärsystemet i framtiden.
Jord-och skogsbruksministeriet låtit göra en undersökning om alternativa metoder för att ordna veterinärtjänsterna och deras effekter. Systemet måste reformeras i
på ett övergripande sätt, planmässigt och utifrån en noggrann konsekvensbedömning. Veterinärerna själva känner givetvis allra bäst till sitt arbete och förändringarna
som skett i det. Det står klart att yrkesutbildade personer inom veterinärmedicin har
en central roll i beslutsprocessen, när det utifrån utredningen beslutas hur systemet
behöver förnyas. Den finländska veterinärkåren är välförtjänt stolt över sin historia. På den är det bra att tillsammans bygga upp högklassiga, välfungerande tjänster
som svarar mot kundernas behov i hela landet även under kommande årtionden.

Suomen Eläinlääkäriliitto ry:n jäsenlehti
Medlemsblad för Finlands
Veterinärförbund r.f.
Vuodesta 1893
www.sell.fi/elainlaakarilehti
Päätoimittaja – Huvudredaktör:
Päivi Lahti, vastaava toimittaja, ansvarig
redaktör, puh. 050 911 9117
Toimituspäällikkö – Redaktionschef:
Anna Parkkari, puh. 09 7745 4817
toimitus@sell.fi
Tieteellinen toimittaja –
Vetenskapligt redaktör:
Jouko Koppinen,
jouko.koppinen@fimnet.fi
Toimitussihteeri – Redaktionssekreterare:
Anneli Itäluoma-Alanen,
puh. 09 7745 4813
toimitus@sell.fi
Kirjoitusohjeet – Direktiv för skribenter:
Kotisivulla on kirjoitusohjeet erikseen
tieteellisille artikkeleille ja
muille artikkeleille. Tieteellisen
ohjeen alussa kerrotaan, mihin
käsikirjoitukset lähetetään arvioitaviksi.
Osoite on: www.sell.fi/Eläinlääkärilehti.
Ilmoitusasiat – Anmälningsärenden:
Tiina Karenius, puh. 040 745 6457
tiina.karenius@fennovet.fi
Poikkeuksena työpaikkailmoitukset,
jotka lähetetään toimitus@sell.fi.
Oma ohje työpaikoista verkkosivuilla.
Toimitusneuvosto – Redaktionsråd:
puheenjohtaja Helena Rautala ja
jäsenet Päivi Lahti, Jouko Koppinen, Olga
Kroutskih (varapj.), Hanna Lindholm,
Elina Säde, Raisa Iivonen, Katri Ojalehto,
varajäsen, Anna Parkkari, toimituspäällikkö,
Anneli Itäluoma-Alanen, sihteeri.
Toimitus – Redaktion:
Juttutarjoukset saatteineen voi lähettää
osoitteeseen toimitus@sell.fi.
Suomen Eläinlääkäriliitto, Aleksis Kiven
katu 52–54, 00510 Helsinki
toimitus@sell.fi
Pääkirjoituksen ruotsinnos/ Översättning
av ledaren Semantix Oy.
Painos – Upplaga: 2 800,
9 nroa/ vuosi
Tilaushinnat 2018 – Prenumerationspriser 2018:
Muut kuin Eläinlääkäriliiton jäsenet: 120 e.
Eläkeläiset, jotka ovat jäseniä: 70 e.
Opiskelijat, jotka eivät ole jäseniä: 70 e.
Muiden pohjoismaisten
eläinlääkäriliittojen jäsenet: 70 e.
Irtonumero: 15 e.
Andra än Veterinärförbundets
medlemmar: 120 e.
Pensionärer som är medlemmar: 70 e.
Studerande som inte är medlemmar: 70 e.
Medlemmar av andra nordiska
veterinärförbund: 70 e.
Lösnummer: 15 e.
ISSN 0039-5501
Painotalo Plus Digital Oy, Lahti
Aikakauslehtien liiton jäsen

Jaana Husu-Kallio

Kanslichef på jord-och skogsbruksministeriet

446 | Suomen Eläinlääkärilehti | 2018, 124, 8

4041 0089

Tieteellinen artikkeli

Tanja Tenhonen ja Ritva Kaikkonen

Alaposkihampaan fistelöitynyt
apikaali-infektio shetlanninponilla –
kirjallisuuskatsaus ja tapausselostus

Fistulating apical infection on mandibular cheek tooth of a Shetland pony – Review
and case report

> YHTEENVETO

Hevosilla poskihampaiden apikaalialueen infektiot ovat suhteellisen yleisiä ongelmia. Sairastuneet hevoset ovat tyypillisesti keski-ikää
nuorempia. Apikaalialueen infektiot aiheuttavat
sekä ylä- että alaleukaluiden alueelle eriasteisia
turvotuksia, jotka ovat selkeimmin havaittavissa
ensimmäisten poskihampaiden tulehdusten yhteydessä. Kaudaalisten yläposkihampaiden apikaalialueen tulehdustilojen yhteydessä esiintyy
usein toispuoleista sierainvuotoa sekundaarisen
sinusiitin johdosta. Apikaalialueen tulehdustilojen diagnostiikka on usein vaikeaa. Ensisijainen
tutkimusmuoto on hyvä kliininen tutkimus, joka
sisältää huolellisen suun tutkimuksen lisäksi
pään rakenteiden tarkastelun, silmä- ja sierainvuodon havainnoinnin sekä imusolmukkeiden
palpaation. Suun tutkimuksessa tulee käyttää
suunavaajaa, hyvää valonlähdettä ja peiliä tai
oroskooppia. Yleisin jatkotutkimus on hammasjuurten ja sinusten röntgenkuvaus. Löydösten
tulkinta etenkin sairaustilan alkuvaiheessa on
vaikeaa. Hampaan apikaalialueen infektion ensisijaishoito on joko tulehtuneen hampaan poisto
tai juurihoito. Nykyisin hampaan poistot tehdään
ensisijaisesti rauhoitetulle, seisovalle hevoselle
paikallispuudutuksessa. Lääkkeellinen hoito on
todettu tehokkaaksi hoidoksi ainoastaan alkuvaiheen tulehdustilojen yhteydessä.

> SUMMARY

Apical infections of cheek teeth are common
disorders in horses. Young horses are usually
affected. The most common signs for the apical infections are variably sized swellings of
the mandibular or maxillar areas. The signs are
more obvious when the rostral cheek teeth are
affected. Unilateral nasal discharge is a common
finding when caudal maxillary cheek teeth are
involved. The diagnosis for the apical infection is
usually difficult. A thorough examination including careful inspection of the head, nasal and
eye secretions and palpation of the lymph nodes
together with good inspection of mouth with
a speculum, good light source and a mirror or
oroscope is required. The most common additional diagnostic tool is radiography, even though
interpretation of the findings can be difficult
especially in the early stages of the disease.
The first-choice treatment for apical infection
is either the removal of the affected tooth or its
endodontic treatment. Nowadays tooth removals
are usually done while the horse is sedated and
standing, using local anesthesia. Medical treatment is indicated only in the early stages of the
disease.
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KIRJALLISUUSKATSAUS

Poskihampaiden apikaali-infektiot ovat
suuongelmien vuoksi jatkotutkimuksiin
remittoitujen potilaiden yleisimpiä löydöksiä.1,2 Primaariset apikaali-infektiot ovat
yleisiä nuorilla hevosilla. Sairastuneiden
keski-ikä on alaposkihampaiden osalta
5 vuotta ja yläposkihampaiden osalta 7
vuotta.1 Tulehdukset aiheuttavat ongelmia
poskihampaan apikaalialueen lisäksi tätä
ympäröiviin kudoksiin (luu, pehmytkudokset ja poskiontelot).1-3 Hevosella hampaan apikaali-infektio on hammasjuuritulehdusta tarkempi termi, koska kyseisiä
tulehduksia esiintyy tyypillisesti nuorilla
hevosilla, joiden hammasjuuren kehitys
on vielä kesken.4
Anatomia
Hevosen poskihampaat ovat hypsodonttiset, mikä tarkoittaa, että maitohampaiden
irrottua pysyvät hampaat puhkeavat hitaasti
lähes koko hevosen eliniän ajan. Puhkeamisnopeus on keskimäärin 2–3 mm vuodessa, mikä on samalla normaali hampaan
kulumisvauhti. Hevosella on 24 poskihammasta. Sekä ylä- että alaleuassa on kolme
tai neljä premolaari- (Triadan 05–08) ja
kolme molaarihammasta (Triadan 09–11).
Ensimmäiset premolaarihampaat (Triadan
05) ovat rudimenttihampaat, niin sanotut
sudenhampaat, joita tyypillisemmin tavataan yläleuassa.5 Maitohampaat, joita esiintyy sekä ylä- että alaleuan premolaareissa
kahdesta neljään, puhkeavat viikon kuluessa
varsan syntymästä ja irtoavat keskimäärin
2,5–4 vuoden iässä. Hampaiston kuvaamiseen on vakiintunut Triadan-termistö,
jossa jokaista hammasta kuvataan kolminumeroisella luvulla. Ensimmäinen numero kertoo, onko kyseessä ylä- vai alaleuan
hammas oikealla vai vasemmalla puolella,
seuraavat kaksi numeroa tarkan sijainnin
hammasrivistössä.3,5
Patogeneesi
Yleisin poskihampaan apikaalialueen infektion aiheuttaja on veren- tai lymfakierron
välityksellä alueelle päässyt bakteeri.2,3,6-8
Tätä tulehdusmuotoa kutsutaan anakoreettiseksi infektioksi. Dacre ym.6,7 totesivat
anakoreettisten infektioiden aiheuttavan
59 % alaposkihampaiden ja 51 % yläposkihampaiden apikaali-infektioista.
3–4-vuotiailla hevosilla esiintyvät eruptiokystat ovat fysiologinen ilmiö, joka liittyy poskihampaiden periapikaalialueen
normaaliin kehitykseen.9 Ulkoisesti erup-
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YDINKOHDAT
•

Poskihampaan primaariset apikaali-infektiot ovat yleisiä keskiikää nuoremmilla hevosilla.

•

Tyypillisimmät oireet ovat eriasteiset ala- tai yläleukaluun turvotukset ja yläposkihampaiden
kohdalla toispuoleinen sierainvuoto.

•

Diagnostiikka voi olla vaikeaa.

•

Hoito on hampaan poisto tai
juurihoito. Lääkkeelliseen hoitoon ryhdytään vain alkuvaiheen
tulehdustiloissa.
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tiokystat voi havaita eriasteisina ala- ja
yläleukaluun kystamaisina kiinteinä turvotusalueina. Yleisimmin näitä turvotusalueita esiintyy alaleuan ensimmäisten
poskihampaiden alueella (Triadan 07–
08).3,9 Ilmiö esiintyy kaikkien kehittyvien
poskihampaiden apikaalialueilla, mutta
ulkoinen turvotus on havaittavissa vain silloin kun periapikaalialue on hyvin lähellä
leukaluun pintaa.9 Ulkoisen eruptiokystan
muodostumisen aiheuttaa maitohampaiden normaalia hitaampi vaihtuminen ja
pysyvän hampaan puhkeamista hidastava
viereisten hampaiden asennosta aiheutuva
vertikaalinen puristus.1,3,9 Eruptiokystien
periapikaalialueen lisääntynyt verenkierto altistaa eruptiokystat anakoreettiselle
infektiolle.1,6 Osa eruptiokystista sijaitsee pehmytkudoksissa ilman leukaluun
suojausta ja ovat näin alttiina ulkoisille
infektioille.9
Poskihampaiden apikaali-infektioita esiintyy toissijaisena useissa erilaisissa
hampaiden sairaus- ja kehityshäiriötiloissa.1,3,6,7,10 Pitkälle edenneiden periodontaalisairauksien yhteydessä voi hammasta
ympäröivien kudosten tulehdustila edetä
apikaalialueelle saakka.3,6,7 Traumaattiset ja
idiopaattiset hammasmurtumat sekä liiallinen hampaan koneellinen hionta voivat

aiheuttaa hampaan yhden tai useamman
ydinkanavan (pulpa) aukeamisen. Jollei
tämä pulpayhteys apikaalialueelle täyty
korjaavalla hammasluulla (tertiääridentiini), avoin ydinkanava altistaa apikaalialueen infektiolle.6-8,11,12 Ylimääräiset hampaat, joita esiintyy yleisimmin yläleuan
kaudaaliosassa, aiheuttavat muun muassa
muiden poskihampaiden siirtymiä, ylikasvuja ja diasteemaongelmia. Nämä muutokset johtavat usein periodontaalisairauteen, joka leviää hampaan apikaalialueelle
saakka.3,10,13 Yläposkihampaissa esiintyvien
kariesmuutosten (infundibulaarinen karies) aiheuttaman tulehduksen levitessä
infundibulan ulkopuolelle voi kyseinen
tulehdus infektoida läheisen ydinkanavan,
joka muodostaa infektioportin hampaan
apikaalialueelle.2,6,7 Kehittymättömät, patentit infundibulat voivat kehittää suoran
yhteyden hampaan purupinnalta apikaalialueelle saakka ja näin altistaa hampaan
apikaali-infektiolle.12
Hampaan purupinnalla todettu avoin
ydinkanava ei aina tarkoita, että kyseinen
muutos on aiheuttanut samanaikaisesti todettavan apikaali-infektion. Pitkään
jatkuneessa apikaalialueen infektiossa
kyseisen hampaan yhden tai useamman
ydinkanavan sekundaaridentiini vähenee
aiheuttaen ydinkanavan laajentumisen.
Hampaan normaalin kulumisen myötä
tällainen ydinkanava voi avautua purupinnalle ja olla näin seuraus pitkään jatkuneesta apikaali -infektiosta.6,8,14
Oireet ja kliiniset löydökset
Apikaali-infektioiden yhteydessä esiintyy
tyypillisesti eriasteisia kiinteitä turvotuksia
ylä- ja alaleukaluiden alueella.1,3 Turvotusalueet ovat selkeämmin havaittavissa rostraalisten poskihampaiden apikaalialueilla
(Triadan 06–08).1-3
Alaleuan alueella infektioita esiintyy
yleisimmin rostraalisissa poskihampaissa
(Triadan 06–07).1,15 Paikallisen turvotuksen lisäksi tyypillisesti havaitaan hammasjuuriaiheesta leukaluun alapinnalle
ulottuva erittävä fistelikanava. Nuorilla
hevosilla apikaali-infektioiden yhteydessä
suun tutkimuksessa harvoin todetaan normaalista poikkeavaa. Vanhemmilla hevosilla apikaali-infektion aiheuttama fistelöityminen saattaa lyhyempien hammasjuurien
vuoksi tapahtua myös suuonteloon.1,3
Yläleuassa rostraalisten poskihampaiden (Triadan 06–08) apikaali-infektioiden
yhteydessä todetaan eriasteisia turvotuk-

KUVA 1 FIGURE
Ulkoisen fisteliaukon yhteys muuntuneeseen hammasjuureen (408) varmistettiin röntgenkuvalla, jossa fistelikanavaan oli työnnetty röntgentiivis koetin.
Radiograph was taken to ensure the connection between the fistulating canal
and the affected apical area 408. A radiodense probe was pushed into the canal.

sia. Kaudaalisten poskihampaiden osalta
turvotus ei välttämättä ole selkein oire.
Yläposkihampaiden osalta fistelikanavia
todetaan rostraalisten poskihampaiden
alueella, joko lateraalisesti kallon luiden läpi tai sierainonteloon laskevana kanavana.
Toispuoleinen, pahanhajuinen sierainvuoto on tyypillinen löydös yläposkihampaan
apikaali-infektion aiheuttaman sekundaarisen sinusiitin yhteydessä.1-3 Satunnaisesti hammasjuuriongelmien yhteydessä
esiintyy myös toispuoleista silmävuotoa
tulehdusalueen turvotuksen ahtauttaessa
kyynelkanavaa tai tulehduseritteen purkautuessa kyynelkanavaan.2,16
Yllämainittujen oireiden lisäksi esiintyy vaihtelevasti epäspesifisiä oireita, kuten ruoan tiputtelua, toispuoleista ruoan
pureskelua, epänormaalia pään asentoa
syödessä, rehun valikointia ja epätavallisen hidasta syömistä. Sairastunutta hevosta liikutettaessa voi esiintyä ongelmia
kuolaintuntumassa. Hevonen voi pyrkiä
kantamaan päätään normaalista poikkeavassa asennossa sekä vastustaa kuolainta
ja heiluttaa päätään.3
Diagnostiikka
Apikaalialueen infektioiden diagnostiikka koostuu hyvästä yleistutkimuksesta ja

yhdestä tai useammasta diagnostisesta
lisätutkimuksesta.3,6,17
Huolellinen suun tutkimus on ensisijainen tutkimusmenetelmä. Tämä tulee
tehdä käyttäen suunavaajaa, hyvää valonlähdettä ja peiliä tai oroskooppia.3,17 Suun
tutkimuksen ohella tulee kiinnittää huomio mahdollisiin pään alueen ulkoisiin
muutoksiin.
Suun tutkimuksessa ei välttämättä todeta löydöksiä, jotka tukevat apikaalialueen
ongelmien diagnosointia.1 Poskihampaiden purupintojen dentiinimuutokset voivat
viitata hampaan apikaalialueen ongelmiin,
mutta eivät yksinään varmista diagnoosia.2
Suun tutkimuksessa havaittujen ientaskujen yhteydessä on todettu esiintyvän apikaalialueiden infektioita.2,17 Purennallisten
ongelmien, muun muassa shear mouth
-muutoksen, taustalla on usein pitkään
jatkunut kivulias hammassairaus, kuten
apikaali-infektio.18
Sekä ylä- että alaleukaluiden turvotusten differentiaalidiagnooseina tulee muistaa erilaiset kysta- ja kasvainmuutokset.18,19
Hammasjuurialueen ja sinusten röntgentutkimus on yleisin diagnostinen tutkimusmuoto.20-22 Pään alueen moniulotteisen
rakenteen vuoksi röntgenkuvien tulkinta
ei ole helppoa ja yksiselitteistä.20,21,23 Tut-

KUVA 2 FIGURE
Kroonisen tulehduksen aiheuttamat
paksuuntumat, jotka estivät poiston
perinteisellä menetelmällä, ovat todettavissa poistetun poskihampaan (408)
apikaalialueella.
On the apical area of the extracted 408
there was a marked thickening of the
apical cementum due to chronic infection. The thickening prevented extraction by the traditional technique.

kimusten mukaan apikaali-infektioiden
diagnostiikassa röntgentutkimusten sensitiivisyys vaihtelee 52–73 %:n ja spesifisyys 70–95 %:n välillä.20,24 Nykyaikaisen
digitaalitekniikan avulla saadaan aiempaa
parempia keskimääräisiä sensitiivisyys- ja
spesifisyystuloksia.20 Alkuvaiheessa apikaali-infektioiden röntgenlöydökset ovat
periodontaalitilan laajentuminen ja lamina
duran kaventuminen, jotka ovat vaikeita
tulkita luotettavasti.20,21 Pidemmälle edenneet muutokset koostuvat hampaan apikaalialueen lyyttisistä muutoksista, hampaan juuriaiheen muodon muuttumisesta
(pyöristyminen, hajoaminen), hampaan
apikaalialuetta ympäröivästä harventumasta ja ympäröivän luun sekä lyyttisistä
että skleroottisista muutoksista.2,20,21,23,25
Tietokonetomografian merkitys erilaisten hammasongelmien diagnostiikassa on
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viime vuosina lisääntynyt.23,26 Tällä menetelmällä tutkittavasta alueesta saadaan yksityiskohtaista, moniulotteista kuvaa hyvän
kudosten välisen kontrastin ansiosta.2,23
Tietokonetomografialla myös alkuvaiheen
tulehdusmuutokset ovat todettavissa ja
luotettavasti tulkittavissa.23
Skintigrafia (99mTc-MDF) on luotettava
menetelmä hammasalueen tulehduksellisten sairauksien todentamiseen. Skintigrafialla voidaan todeta jo alkuvaiheen
muutoksia.24
Magneettikuvaus on käyttökelpoinen
tutkimusmuoto hammasalueen infektioiden tutkimuksessa, erityisesti ydinkanavainfektioiden yhteydessä. Pään alueen
kuvaukseen soveltuvia laitteita on käytössä vähän.27
Hoito ja ennuste
Apikaali-infektion hoito on kyseessä olevan hampaan poisto tai juurihoito.1,28 Apikaali-infektioiden lääkkeellinen, lähinnä
mikrobilääkkeillä tehty hoito on indikoitu ainoastaan, mikäli tulehdus havaitaan
alkuvaiheessa.1,3
Hampaan poistoon on olemassa erilaisia tekniikoita.28-34 Poistotekniikan valintaan vaikuttavat infektoituneen hampaan
sijainti ja infektion kesto, mahdolliset sekundaariset sairaudet, sairastuneen hevosen temperamentti sekä omistajan taloudelliset rajoitteet.28
Poskihampaita poistetaan johto- ja
paikallispuudutuksessa rauhoitetulta,
seisovalta hevoselta tai yleisanestesiassa
huomattavasti invasiivisemmalla tekniikalla hammasta talttaamalla (repulsio)
tai posken läpi tehtävän avanteen (lateral
buccotomy) kautta.28-34
Ensisijaisesti hammas poistetaan johto- ja paikallispuudutuksessa rauhoitetulla, seisovalla hevosella suuontelon kautta
aiheuttamatta hammasta ympäröiviin kudoksiin merkittävää traumaa.28,29 Komplisoituneisiin poistoihin on kehitetty useita
kirurgisia, niukasti invasiivisia poistotekniikoita.31-34 Yläleuan apikaali-infektiossa,
jonka yhteydessä esiintyy sekundaarinen
dentaalinen sinusiitti, hampaan poiston
jälkeen poskiontelot huuhdellaan erillisen
trepanaatioaukon kautta.35
Sedaatiossa sekä paikallis- ja johtopuudutuksessa tehtävän poiston etuja ovat
pienemmät komplikaatioriskit niin itse
toimenpiteen kuin repulsioon vaadittavan
anestesian osalta.29 Nukutetun hevosen
hampaan talttaamiseen (repulsio) liittyy
useita komplikaatioita yleisen anestesiaris450 | Suomen Eläinlääkärilehti | 2018, 124, 8

kin lisäksi. Taltattaessa poistettava hammas
hajoaa herkemmin toimenpiteen aikana
kappaleiksi, jolloin alveolaarikuoppaan
jäävien kappaleiden riski kasvaa. Talttaaminen voi myös vahingoittaa hammasta ympäröivää luuta, mikä saattaa myöhemmin aiheuttaa alueelle sekvesterin tai
osteomyeliitin.28,29 Poistettavan hampaan
sijainnista riippuen repulsion komplikaatioriski on 23–70 %.29 Vastaavasti seisovalla hevosella tehtävä hampaan poisto voi
komplisoitua usealla tapaa. Hampaiden,
joissa todetaan perifeerisiä tai infundibulaarisia kariesmuutoksia, poistossa tulee
olla erityisen varovainen. Hammasta tulee
irrottaa ympäröivistä kudoksista riittävän
pitkään, jottei hammas irrotusvaiheessa murene tai murru. Epäonnistunut ote
poistettavasta hampaasta voi vaurioittaa
kruunuosaa, jolloin instrumentilla ei saada riittävää otetta hampaasta eikä poisto
onnistu. Poistoinstrumentin huolimaton
kiinnitys voi aiheuttaa vaurioita viereisiin,
terveisiin hampaisiin.18 Ennenaikainen
hampaan nostoyritys voi aiheuttaa osittaisia tai totaalisia kruunun murtumisia.28,29
Hampaan poiston jälkeen muodostuneeseen alveolaarikuoppaan laitetaan
väliaikainen paikka, joka voi olla synteettistä hammasvahaa tai taitoksia. Tapauksissa, joissa infektion yhteydessä esiintyy
fistelikanava tai poskiontelon sekundaarinen sinusiitti, käytetään fistelikanavan
ja sinuksen huolellisen puhdistuksen ja
huuhtelun jälkeen kiinteämpää paikkamateriaalia estämään pysyvän oronasaalifistelin muodostumista.29
Poskihampaan poiston jälkeen hevonen vaatii säännöllistä hammashoitoa.
Poistetun hampaan vastinhammas puhkeaa ilman purupinnan vastapainetta normaalia nopeammin aiheuttaen purentaan
porrastusta. Poistetun hampaan viereiset
hampaat kääntyvät pidemmällä aikavälillä
muodostunutta aukkoa kohti aiheuttaen kyseiseen hammasriviin laajentuneita
hammasvälejä, diasteemoja.36
Juurihoidossa (endodontaalihoito)
ydinkanava ja periapikaalialue hoidetaan
ilman hampaan poistoa.37 Hevosen juurihoidossa on erilaisia tekniikoita. Hammasjuurialueen poisto (apikoektomia) on
yleisanestesiassa tehtävä kirurginen toimenpide, jossa hammasta lähestytään juurialueelta trepanoiden juurialueelle avanne,
jonka kautta apikaalialueen hammasjuuriaihe poistetaan ja auenneet ydinkanavat
puhdistetaan sekä täytetään.37,38 Ortogradisessa juurihoidossa ydinkanavaa ja apikaa-

lialuetta lähestytään suun kautta hampaan
purupinnalta.39 Tämä hoitomuoto tehdään
rauhoitetulle, seisovalle hevoselle.
Juurihoidossa potilasvalikointi on lopputuloksen kannalta ensiarvoisen tärkeää.
Hampaat, joissa esiintyy laaja-alaisia kruunun murtumia, pitkälle edennyt periodontaalisairaus, purulentti apikaali-infektio tai
pitkälle edennyt infundibulaarinen karies,
eivät sovellu juurihoidettaviksi.11,37,38 Juurihoito (endodontaalihoidon ja apikoektomian yhdistelmä) ei ole toistaiseksi yleistynyt apikaali-infektioiden hoitomuoto,
koska se vaatii yleisanestesian ja koska
menetelmä on kallis ja ennuste varauksellinen.37 Ortogradinen juurihoito on uusi
menetelmä, josta ei ole pitkäaikaisia seurantatutkimuksia. Lundström ja Wattle39
ovat saaneet lupaavia tuloksia apikaaliinfektioiden hoidossa ortogradisella juurihoitomenetelmällä. Yleisin juurihoidetun
hampaan pitkäaikaiskomplikaatio epäonnistuneen hoidon ohella on hampaan
murtuma.39
TAPAUSSELOSTUS

5-vuotias shetlanninponiori lähetettiin jatkotutkimuksiin, kun tallikäynnillä tehdyn
hammashuollon yhteydessä oli todettu
märkivä alaleuka-avanne.
Klinikalla ponin yleistutkimuksessa
ei todettu avannetta lukuun ottamatta
normaalista poikkeavaa. Pään alueella ei
todettu epäsymmetrioita eikä silmä- tai
sierainvuotoa. Molemmista sieraimista todettiin normaali ilmavirtaus, jossa ei ollut
epänormaalia hajua. Sekä leuanalus- että
leuantausimusolmukkeet olivat kooltaan
normaalirajoissa. Oikean alaleukaluun
rostraalisen kolmanneksen rajalla todettiin sekä luussa että tätä ympäröivässä
pehmytkudoksessa paksuuntumaa, jonka
keskiosassa oli vaaleaa ja hajutonta eritettä
erittävä kraaterimainen aukile. Muutosalue
ei ollut palpaatioarka.
Perusverenkuvassa hemoglobiinipitoisuus, hematokriitti ja leukosyyttien määrä
olivat viitearvojen puitteissa. Fibrinogeenipitoisuus oli viitearvoa suurempi (2,33 g/
l, viitearvo < 1,8 g/ l Stago sTart4).
Muutosalueen ultraäänitutkimuksessa luuta ympäröivässä pehmytkudoksessa
todettiin ontelomuutos, joka ulottui alaleukaluun alapinnalta luun sisään saakka.
Luun ulko- ja sisäpinnalla ei todettu normaalista poikkeavaa.
Oikean alaleukaluun ja oikeanpuoleisten alaposkihampaiden röntgentutkimuk-

sessa todettiin pitkälle edennyt kolmannen
alaposkihampaan (Triadan 408) apikaalialueen resorptiomuutos. Alaleukaluussa
todettiin tarkkarajainen harventumamuutos, joka ulottui luun alapinnasta hampaan
apikaalialueelle. Ulkoisen fisteliaukon yhteys muuntuneeseen hammasjuureen varmistettiin erillisellä röntgenkuvalla, jossa
fistelikanavaan oli työnnetty röntgentiivis
koetin (kuva 1). Hammasjuurta ympäröivässä alaleuanluussa ei edellä mainittua
kanavamuutosta lukuun ottamatta todettu
muutoksia.
Suun tutkimuksessa ei todettu normaalista poikkeavaa.
Poskihampaan pitkälle edenneen apikaalitulehduksen vuoksi päädyttiin kyseisen hampaan poistoon. Poni rauhoitettiin
detomidiinihydrokloridin ja butorfanolin
yhdistelmällä (Domosedan vet 10 mg/ ml
injektioneste, Orion Eläinlääkkeet; Butordol 10 mg/ ml injektioneste, MSD Animal
Health), jota lisättiin vasteen mukaisesti.
Poskihammas puudutettiin sekä paikallisella infiltraatiopuudutuksella (lidokaiinihydrokloridi ja adrenaliini; Xylocain Dental 20 mg/ ml ja 12,5 μg/ ml injektioneste,
Dentsply) että koko oikean alaleuan puuduttavalla mandibulan johtopuutuksella
(lidokaiinihydrokloridi, Lidocain 20 mg/
ml injektioneste, Orion Pharma).40 Ennen
operaatiota poni sai lihakseen prokaiinipenisilliiniä 22 500 IU/ kg (Ethacillin vet
300 000 IU/ ml injektioneste, Intervet) sekä
suoneen fluniksiinimeglumiinia 1,1 mg/
kg (Flunixin vet 50 mg/ kg, injektioneste,
Vet Medic Animal Health).
Hammas poistettiin tekniikalla, joka kuvataan eri lähteissä.29,30,32 Hammasta
irrotettiin kahtena peräkkäisenä päivänä
yhteensä 6 tunnin ajan. Hammas liikkui
melko vapaasti horisontaalisesti, mutta
se ei siitä huolimatta noussut alveolaarikuopasta, minkä seurauksena hammas
päädyttiin talttaamaan olemassa olevan
fistelikanavan kautta suuonteloon. Fistelikanavaan asetettiin teräksinen pinna,
jonka oikea-asteinen suuntaus suhteessa
poistettavaan hampaaseen varmistettiin
röntgenkuvin. Repulsion avulla hammas
nousi suuonteloon, ja poiston jälkeen hampaan apikaalialueella todettiin kiinteitä
paksuuntumia, jotka estivät hampaan noston perinteisin menetelmin (kuva 2). Alveolaarikuoppa ja fistelikanava huuhdeltiin fysiologisella suolaliuoksella, minkä
jälkeen alveolaarikuoppaan asennettiin
synteettinen paikkamateriaali (Coe-Pak,
GC America Inc). Toimenpiteen jälkeen

poni sai flunixiinimeglumiinia 1,1 mg/ kg
kerran päivässä suun kautta 5 päivän ajan
(Flunixin vet 25 mg/ g rakeet hevoselle,
Norbrook Laboratories) ja sulfa-trimetopriimia 30 mg/ kg kaksi kertaa päivässä
suun kautta 5 päivän ajan (Equibactin vet
oraalipasta, Le Vet B.V.).
Ensimmäisellä kontrollikäynnillä 2 viikon kuluttua poistosta paikkamateriaalin todettiin pysyneen hyvin paikoillaan,
mutta fistelikanavassa havaittiin edelleen
lievää eritystä. Fistelikanava huuhdeltiin
5-prosenttisella jodin ja fysiologisen suolaliuoksen sekoituksella (Betadine 100
mg/ ml, paikallisantiseptiliuos, Tadeka
Pharma Oy; Natriumklorid 9 mg/ ml, infuusioneste, Baxter Viaflo) ja paikka jätettiin paikoilleen. Seuraavassa kontrollissa
4 viikkoa poiston jälkeen fistelikanava oli
umpeutunut. Paikka poistettiin. Jatkossa
suuta huuhdeltiin kerran tai kaksi kertaa
päivässä. Seuraava kontrolli ja mahdollisesti poistetun hampaan vastinhampaan
koneellinen hionta tapahtuvat 3–4 kuukauden kuluttua.
POHDINTA

Säännöllisen ammattimaisen hammastutkimuksen ja -huollon merkitystä ei voi
liikaa korostaa. Pelkkä suun tutkimus ei
riitä, vaan erityisesti pään ulkoisten rakenteiden samanaikainen tarkastus on tärkeää.
Tapauskertomuksen remittoiva eläinlääkäri oli ulkoisesti palpoinut molemmat
leukaluun haarat ja todennut erittävän
avanteen. Pitkässä talvikarvassa pihatossa
elävän shetlanninponin fisteliavannetta
tuskin olisi huomattu ilman huolellista
yleistutkimusta.
Tapauskertomuksen ponilla oli omistajan mukaan muutamaa vuotta aiemmin
todettu oikeassa alaleuassa eruptiokysta.
Hampaiden vaihdon yhteydessä esiintyvä
eruptiokysta voi olla fysiologinen muutos,
mutta leukaluiden kiinteiden turvotusten esiintyessä toispuoleisina kyseessä on
todennäköisemmin eruptiokystan sijaan
apikaali-infektio.4 Apikaalialueen tulehduksen diagnostiikka erityisesti eruptiokystien yhteydessä voi olla niin kenttätyössä kuin jatkotutkimuksissa klinikalla hyvin
vaikeaa. Alkuvaiheen tulehdusmuutokset
ovat röntgentutkimusta luotettavammin
todennettavissa sekä tietokonetomografialla että skintigrafialla.23,24 Molemmilla
menetelmillä muutosten sensitiivisyyden
on todettu olevan merkittävästi röntgentutkimusta parempi, kun taas röntgentut-

kimuksen spesifisyys on näistä tutkimusmenetelmistä paras.41 Ideaalitilanteessa
tutkimusmenetelminä käytettäisiin sekä
tietokonetomografiaa että röntgentutkimusta. Weller ym.24 totesivat, että hammasalueen tulehduksellisten sairauksien
yhteydessä parempi diagnostinen varmuus
saadaan yhdistämällä röntgen- ja skintigrafiatutkimusten tulokset kuin käyttämällä
näitä erikseen.
Suomessa on tällä hetkellä käytössä yksi skintigrafialaite, ja diagnostiikassa käytetään yleistutkimuksen ohella pääasiallisesti
röntgentutkimusta. Lähin tietokonetomografialaite on Ruotsin yliopistollisessa
sairaalassa Uppsalassa. Tulehdusepäilyssä
tärkeää on säännöllinen ja tiheä ammattimainen seuranta, johon varman diagnoosin puutteessa omistajia voi olla vaikeaa
motivoida.
Tapauksessamme oli todennäköistä,
että eruptiokysta altisti hampaan infektiolle. Poneilla on todettu esiintyvän alaleuan apikaali-infektioita useammin kuin
hevosilla.1 Röntgentutkimuksessa todettu
voimakas apikaalialueen resorptiomuutos
ja infektoituneen hampaan poiston jälkeen
havaitut kiinteät muutokset hampaan juuriaiheen ympärillä osoittavat, että infektio
oli pitkäaikainen (kuva 2).29
Tapauskertomuksen ponin omistaja
ei ollut huomannut ponissaan kipuoireita tai -käytöstä. Hampaan poiston jälkeen
ponin aiemmin muita hevosia kohtaan
osoittama vihamielisyys kuitenkin loppui
kokonaan. Viime vuosina eläinten kipu,
kivun tunnistus ja sen hoito on ollut maailmanlaajuisesti sekä suur- että pieneläinten
tutkimuksen ja koulutuksen kärkiaiheita.
Eläinlääkärikunnalla on merkittävä tehtävä kivun tunnistamisen ja erityisesti sen
aiheuttajan hoidossa. Suun alueen ongelmien on todettu aiheuttavan huomattavaa
kipua, jota ei ammattikunnassamme tule
aliarvioida.
Poskihampaiden apikaali-infektioiden
hoidossa mikrobilääkkeiden käytöstä on
raportoitu hyötyä ainoastaan infektion
alkuvaiheessa.1,3 Koska alkuvaiheen diagnostiikka on vaikeaa, voitaneen sanoa,
ettei apikaalialueen infektioita kannata
hoitaa mikrobilääkkeellä. Kuten ihmisilläkin, hevosilla todetaan hampaan poiston
yhteydessä usein ohimenevä bakteremia.
Siksi profylaktinen mikrobilääkitys ennen
hampaan poistoa on tarpeen.42 Ponilla todettiin alaleuassa leukaluun alapinnalle
aukeava fistelikanava, ja tämän ulkoisen
infektioportin vuoksi päädyimme mikroSuomen Eläinlääkärilehti | 2018, 124, 8 451

bilääkitykseen poistoa seuranneina 5 päivänä. Penisilliini olisi ollut tässä tapauksessa
ensisijainen lääkevalinta, mutta laajakirjoisempaan suun kautta annettuun sulfatrimetopriimi-valmisteeseen päädyttiin,
koska omistaja oli epävarma lihaksensisäisen lääkityksen onnistumisesta.42 Hevosen
suussa on moninainen mikrobifloora, ja
usein hampaan poistojen yhteydessä käytetään rutiininomaisesti mikrobilääkekuuria.
Peruspoiston yhteydessä alveolaarikuoppaan asennettava väliaikainen paikkamateriaali estää rehun pakkautumisen kuoppaan, mikä vähentänee rutiinisti annetun
mikrobilääkekuurin tarvetta.
Poskihampaiden poisto (Triadan 0611) paikallispuudutuksessa on hampaisiin erikoistuneille eläinlääkäreille rutiinitoimenpide. Viimeisten poskihampaiden
poisto etenkin nuorilla hevosilla voi olla
teknisesti haastavaa tilan puutteen vuoksi.28
Tapauksessamme päädyimme poistamaan
hampaan toisena päivänä. Kirjallisuudessa
on mainittu, että joskus tämä voi olla järkevää, koska alveolaarikuoppaan kasaantuva
veri voi löystyttää hammasta ympäröiviä
ligamentteja.28 Potilastapauksessamme
hampaan noston perinteisellä tekniikalla
esti pitkäaikaisen infektion aikaansaamat
juuriaihetta ympäröivät kiinteät paksuuntumat.29 Yleisanestesiassa tehtävän repulsion sijaan hammas päädyttiin poistamaan
nykysuositusten mukaisella niukasti invasiivisella poistotekniikalla.32
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Hallitse koiran äänipelko
TEKSTI: ELL KAROLIINA LAINE

Ääniarkuus on yksi yleisimmistä koirien käytösongelmista. Ääniarkuus ei parane
itsestään vaan tyypillisesti pahenee ajan kuluessa. Nopeavaikutteinen Sileo®
on reseptilääke koiran äänipelon oireiden lievittämiseen. Sileon vaikuttava aine
deksmedetomidiini toimii pienellä annoksella anksiolyyttinä sedatoimatta koiraa.

Pelko on välttämätön emotionaalinen
ja fysiologinen reaktio vaaralliseen
ärsykkeeseen yksilön eloonjäämisen
kannalta. Pitkittyessään ja yleistyessään pelko on haitallista heikentäen
sekä koiran että omistajan elämänlaatua. Äänipelko on yksi yleisimmistä koirien käytösongelmista ja
se altistaa muille ahdistushäiriöille

kuten esimerkiksi eroahdistukselle.
Varhainen äänipelon lääkehoito ehkäisee ongelman pahenemista.
ÄÄNIPELON OIREET
Jopa joka toinen koira reagoi pelokkaasti koviin ääniin. Pelon oireita
ovat muun muassa läähättäminen,

vapina, huulien lipominen, rauhattomuus, piiloutuminen, haukottelu, kyyristely, ruokahaluttomuus,
kulmien kurtistelu ja luimistelu,
haukkuminen, vinkuminen tai ulina,
omistajan lähelle hakeutuminen sekä
liiallinen valppaus.
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YMPÄRISTÖ- JA
PERINTÖTEKIJÖILLÄ VAIKUTUSTA
Ääniarkuus havaitaan keskimäärin
noin kahden vuoden iässä, mutta se
voi ilmetä vanhempanakin, jopa vasta
10-vuotiaana. Ääniarkuus ei yleensä
ole yhden traumaattisen tapahtuman
seurausta vaan taustalla on useita
tekijöitä. Perinnöllistä alttiutta ääniarkuudelle esiintyy esimerkiksi
paimenkoirilla.

muihin käytösongelmiin eläinlääkäriltä. Ääniarkuus ei helpota itsestään vaan tyypillisesti pahenee ajan
kuluessa ja yleistyessään jo pienetkin
merkit pelkoa aiheuttavasta ärsykkeestä saavat aikaan pelkoreaktion.
Terveystarkastuksen yhteydessä
olisikin suositeltavaa kysyä, onko
omistajalla huolia koiran käyttäytymisestä. Tällöin ongelmiin pystytään
puuttumaan ajoissa.
LUO KOIRALLE TURVALLINEN OLO

AJOISSA APUA
Omistajat eivät välttämättä tunnista
pelkäävän koiran oireita eivätkä osaa
hakea ajoissa apua äänipelkoon tai
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Silloin kun pelottavia tilanteita ei voi
välttää, lääkehoito lievittää tehokkaimmin koiran ahdistusta. Pelkäävän koiran turvallisuuden tunnetta
vahvistetaan sulkemalla ikkunaverhot, avaamalla radio sekä varaamalla koiralle paikka, jonne se voi
halutessaan piiloutua. Tärkeää on
myös, ettei omistaja tue pelokkaan
koiran käyttäytymistä turhalla hössötyksellä. Suositeltavaa on lisäksi
käyttää tyynnyttäviä Adaptil-feromonivalmisteita, jotka lisäävät koiran
turvallisuuden tunnetta.

SILEO GEELI LIEVITTÄÄ KOIRAN
ÄÄNIPELKOA NOPEASTI
Sileo geeli on Orionin kehittämä
reseptilääke koirille äänipelosta aiheutuvan akuutin ahdistuksen ja
pelkoreaktion lievittämiseen. Sileon
vaikuttava aine deksmedetomidiini
toimii pienellä annoksella anksiolyyttinä eikä se aiheuta sedaatiota. Tuotetta voidaan käyttää ilman samanaikaista käytösterapiaa.
SILEO ANNOSTELLAAN SUUN
LIMAKALVOLLE
Geeli annostellaan koiran suun limakalvolle posken ja ikenen väliin koiran osoittaessa ensimmäisiä pelon
merkkejä tai kun omistaja huomaa
pelkoa aiheuttavan ärsykkeen. Vaikutus alkaa 15−60 minuutissa ja annos
voidaan uusia tarvittaessa kahden
tunnin välein yhteensä viisi kertaa
kunkin tilanteen aikana. Sileo annostellaan oraaliruiskun mäntään merkittyjen pisteiden avulla. Annostelutaulukossa on esitetty koiran painoa
vastaavien annosteltavien pisteiden
määrä. Geeli ei tehoa nieltynä, joten
makupalojen tai ruuan antamista on
vältettävä 15 minuutin ajan lääkkeen
annosta.

R SILEO 0,1 MG/ML GEELI SUUONTELOON KOIRILLE.
Vaikuttava aine: Deksmedetomidiinihydrokloridi. Käyttöaihe: Äänipelosta aiheutuvan akuutin ahdistuksen 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 väsynyt (sedatoitunut) edellisen annostelun vaikutuksesta. Erityisvarotoimet:
Nielty geeli ei tehoa. Syöttämistä tai makupalojen antamista on vältettävä 15 minuutin ajan geelin annostelun jälkeen. Haittavaikutukset: Ohimenevä
kalpeus annostelukohdassa, väsymys (sedaatio), oksentelu, virtsankarkailu. Täydelliset tuotetiedot: Pharmaca Fennica Veterinaria, www.ema.europa.eu.

Pohjoismainen teema

Zoonoosit veivät
unelmatyöhön Tanskaan

Kainuusta kotoisin oleva eläinlääkäri Pikka Jokelainen työskentelee
kansainvälisesti, onhan alana rajattomasti leviävät zoonoosit. Koti ja
työpaikka ovat Tanskassa, työn sisällöt ja ohjattavat opiskelijat ainakin
kolmessa maassa – ellei koko maapallolla.
Teksti: Anna Parkkari

”Toksoplasmasta on tullut lempiloiseni”,
kertoo aiheesta väitellyt Pikka Jokelainen.
Väitöskirjan aihe oli sekä ihmisiin että
eläimiin tarttuva toksoplasmaloinen (Toxoplasma gondii) ja sen monet isäntälajit.
Erityisesti zoonoottiset loiset kiehtoivat

Jokelaista jo opiskeluaikana ja ensimmäinen kosketus tutkimustyöhön olikin loistutkimusta.
Lisensiaatintutkielma käsitteli hirviekinokokkia (Echinococcus canadensis) materiaalina Sauli Laaksosen koordinoimat
RUSSELL STOTHARD

Pikka Jokelainen vastaanottaa
World Federation of Parasitologists -järjestön lipun Etelä-Koreassa. Scandinavian-Baltic Society
for Parasitology (SBSP) ja Danish
Society for Parasitology (DSP)
saivat kunniatehtävän järjestää
seuraavan International Congress of Parasitology (ICOPA), ensimmäistä kertaa Pohjoismaassa. ICOPAnhagen järjestetään
Kööpenhaminassa vuonna 2022.
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PIKKA JOKELAINEN
• Kotoisin Kajaanista, syntynyt 1979, asunut Tanskassa vuodesta 2015.
Eläinlääketieteen lisensiaatiksi vuonna 2004, Helsinki, eläinlääketieteen
tohtoriksi vuonna 2013, Helsinki, Helsingin yliopiston zoonoosiparasitologian
dosentiksi vuonna 2016
• Työskennellyt osa-aikaisena tutkijana Viron maatalousyliopistossa, Estonian
University of Life Sciences, ohjaa siellä nyt muutamia väitöskirjatöitä ja yhtä
opinnäytetyötä.
• Ohjaa lisensiaatintöitä ja yhtä väitöskirjaa Helsingin yliopistossa.
• Vastaa konsultaatioihin ja luennoi eri tilaisuuksissa eläinlääkäreille, lääkäreille ja muille kohderyhmille.
• Työpaikka parasitologian laboratoriossa Statens Serum Institutissa, Suomen
vastaava on THL eli Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, akateemisena työntekijänä Kööpenhaminassa. Tutkimustyötä, työtä EU-projektissa nimeltä EJP One
Health, One health -tautivalmiuden rakentamista.
• Useita luottamustehtäviä, muun muassa Scandinavian-Baltic Society for
Parasitology:n presidentti ja World Federation of Parasitologists -järjestön ensimmäinen varapresidentti.
• Tanssiteatteritausta.

KATRINE BREMS OLSEN

”Toiseen maahan
muuttaminen
on silmät
avaava kokemus.
Suosittelen!”
paremmaksi. Koen, että minua arvostetaan
työntekijänä”, summaa Jokelainen. Hän
kehuu muun muassa lähikollega Rune
Stensvoldia ja reilua esimiestään Henrik Vedel Nielseniä. Yksi työtehtävistä
on Tanskan One health -tautivalmiuden
kehittäminen.
Jokelainen kertoo, että Tanskassa työsopimusasiat ovat olleet selkeitä ja reiluja.
Työaika on 37 tuntia viikossa, joustava
ja vapaapäiviä on enemmän kuin Suomessa tai Virossa. Hän kokee sopivansa
joukkoon hyvin, omana itsenään. ”Kahvin
äärelle kerääntyminen on samanlaista ja
yhtä tärkeää kuin Suomessa. Tanskassa
yhdessäolo on rennompaa kuin Virossa
tai jopa Suomessa. Hyggeilyä ovat torstaiaamujen yhteiset aamupalat, jokainen
tuo vuorollaan ainekset”.
LIUTA KIELIÄ ARKIKÄYTÖSSÄ

Pikka Jokelainen ja ICOPAnhagen-ryhmä kokoustaa Kööpenhaminassa.

hirvien keuhkonäytteet. Ohjaajina molemmissa opinnäytetöissä olivat Antti Oksanen ja Antti Sukura.
MERKITYKSELLISTÄ TYÖTÄ

Nyt zoonoosiparasitologian dosentti kertoo olevansa unelmatyöpaikassa: Tanskan
THL:ssä eli Statens Serum Institutin pa-

rasitologian laboratoriossa. Työyhteisössä
on eri alojen osaajia, muun muassa paljon
lääkäreitä. ”Paras työyhteisö on minusta
sopivasti poikkitieteellinen.”
”Koen olevani hyödyksi, kollegajoukko
on huippua ja meillä on tekemisen meininki. Näen paljon mielenkiintoisia mahdollisuuksia kehittyä ja kehittää omaa tutkimusalaani, ja muuttaa maailmaa hiukan

”Puhun tanskaa rohkeasti. Tanskalaiset
sanovat usein toisilleenkin anteeksi mitä
sinä sanot, mikä kuulostaisi suomeksi tosi
töykeältä. En osaa käyttää tuota lausetta
täällä vielä yhtä sujuvasti, sanon mieluummin anteeksi nyt minä en ymmärtänyt”.
Jokelainen opiskeli koulussa neljää
vierasta kieltä, sitten oppivuorossa oli viron ja tanskan, ja nyt uusimpana arabian
opinnot. Lapsuudenystävänsä kanssa hän
opetteli eläinten ja kasvien latinankielisiä
nimiä pihakivellä istuen. Englannista tuli
päivittäinen työkieli väitöskirjaa tehdessä.
Nyt englanti on myös kotikieli, koska se
on tanskalaiselle puolisolle ja Pikalle yhtä
vahva kieli, eikä kummankaan äidinkieli.
”Muutettuani Tanskaan vuonna 2015
tanskan kielikursseilla parasta olivat muut
kurssilaiset, sain paljon uusia ystäviä, jotka
ovat kotoisin kuka mistäkin. Olin ainoa
pohjoismaalainen koko koulussa. Opetukseen oli ujutettu paljon yhteiskunnallista ja
kulttuurista perehdytystä, osin hyödyllistä, välillä koomista”. Hän toteaa, että pohjoismaalaisena ja EU-kansalaisena on ollut helpompaa muuttaa Tanskaan. ”Pidän
meitä kaikkia maailmankansalaisina ja
siksi positiivinen syrjintä ei tunnu kivalta.”
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”Käännekohta kielten käyttämisessä tapahtui opiskeluaikana kielikurssilla. Sanoin
opettajalle ennen suullista esitystäni, että
olen huono lausumaan englantia. Esityksen
jälkeen opettaja sanoi, että puheeni oli selkeää ja se, etten ole äidinkieleltäni englanninkielinen, saakin kuulua. Nykyisin ajattelen,
että aksentistahan vain tietää, että puhuja
osaa jonkin muun kielen paremmin!”
Kielellisesti lahjakkaan dosentinkin
polulle mahtuu vähemmän kannustavia
kielikursseja. ”Yliopistolla ruotsinopetus
romutti kieli-innostukseni hetkellisesti.
Kurssista jäi mieleen epäreiluuden tunteita ja päällimmäiseksi muistikuvaksi etten
osaa lausua ruotsin vokaaleja ollenkaan
oikein. Opin ainakin, etten anna saman
innostuksen romuttumisen tapahtua millekään muulle taidolle.”
Jokelainen kertoo, että nyt tanskan
opettelu on saanut unohtamaan ruotsin
kielen lausumisen kokonaan. ”Huomaan
olevani hiljaisempi tanskaksi kuin suomeksi – ja toisaalta aina uuden kielen opettelussa tulee kuunneltua enemmän kuin puhuttua. Ja toki tulee turhauttavia hetkiä, kun ei
pysty ilmaisemaan asiaa selkeästi kuten äidinkielellä. Kielet ovat haastavia, muuttuvia,
vaikeita, hyödyllisiä. Ja mahdollisia oppia.”
TYÖURAN POLUT VIEVÄT PERILLE

Eläinlääkäriksi valmistuttuaan Jokelainen teki kiireistä sekapraktiikkaa muun
muassa. Pohjois-Pohjanmaalla. Tätä hän
jatkoi myös työskennellessään Helsingin
yliopistossa patologian lehtorin sijaisena,
sekä tehdessään väitöskirjaa. ”Kaaospraktiikkaa, työtä oli liikaa ja työajat mahdottomia, mutta kesäyöt kauniita, kollegat ja
asiakkaat ainutlaatuisen ihania tyyppejä.”
Eniten praktiikkaa Jokelainen on tehnyt
Pyhäjärvellä, jonne hän päätyi ”koska siellä on ihan loistava nykytanssifestari aina
heinäkuussa”. Tanssiteatteritausta ja seudun hyvät kollegat työssä ja saunailloissa
vaikuttivat tähän päätökseen. ”Praktiikassa
esimerkiksi traumapotilaiden ensivaiheen
hoito ja ante-partum halvaukset aamu-usvaisella pellolla olivat hienoja. Tärkein tekoni praktikkona oli lietteeseen hukkuvan
sonnin lopettaminen virka-eläinlääkärinä
eläinsuojelurikospaikalla.”
Praktiikka oli Jokelaisen päätulonlähde
yli kymmenen vuoden ajan, myös väitöskirjaa tehdessä, mutta tutkijantyön kansainvälistymisen myötä se oli pakko jättää
vähemmälle. Jokelainen jatkaa: ”Suomessa
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ANNA PARKKARI

Pikka Jokelainen työskentelee Eläinlääkäripäivien 2017 tauolla, työkaveri saattaa olla Latviassa, Nigeriassa tai Ranskassa.

pätkätyöt ja tutkimusrahoituksen leikkaukset saivat minut pohtimaan tutkimus- ja
asiantuntijatyömahdollisuuksia muualla.”
”Virossa on hyvin erilaista kuin Pohjoismaissa. Palkat ovat todella matalat ja
sopimusasioissa saa olla tarkkana. Myönteistä ovat olleet monet tutkimustyöhön
innostuneet kollegat ja mielenkiintoiset
tutkimustulokset. Yliopistolla kansainvälinen työntekijä on siellä harvinainen, kun
taas teatterilla harjoitustunneilla on kansainvälinen ilmapiiri. Yliopisto on myös

hierarkkisempi ja all-senior-white-male-panel on tavallinen näky. Ensimmäinen nainen, joka valittiin siellä yliopiston
kunniatohtoriksi, oli suomalainen, upea
professori emerita Marja-Liisa Hänninen
vuonna 2013.”
Yleisesti akateemiset perinteet eivät
olleet entuudestaan tuttuja Jokelaiselle eivätkä ne tunnu erityisen omilta. ”Joskus
mietin, että kokeekohan moni muu samanlaista ulkopuolisuutta akateemisissa
juhlissa”.
MIKAEL LINDQVIST

Vuonna 2015 Eläinlääkärilehden jokaisessa kannessa oli teemana eläinlääkärit vapaa-ajalla. Tämä kuva julkaistiin lehden 8 kannessa: Pikka Jokelainen musiikkiteat
terin pääroolissa Aino Kallaksena. Vasemmalla tanssii Juha Järvinen.

”Kun päätimme muuttaa Virosta Tanskaan, minulla ei ollut siellä työpaikkaa
valmiina ja taloudellisesti oli todella tiukkaa. Muutimme mukanamme pari urheilukassillista tavaraa ja nukuimme patjalla
lattialla. Menin muiden maahanmuuttajien kanssa kielikurssille ja toki minulla oli
verkostoja, joista voisin kysellä työpaikkaa.
Tiesin, että osaamisellani voisi olla kysyntää”, toteaa Jokelainen.
Jokelainen kävi yhdessä haastattelussa
ja oli yhteydessä tuttuihin kollegoihin. Sitten hän kirjoitti nykyiselle pomolleen: ”Hei,
olen Tanskassa, olisin hyvä lisä ryhmääsi.”
”Se tuntui oikealta, pohdin rohkeasti
mitä annettavaa minulla alalle olisi.” Hän
pääsi pian mukaan projektiin ja kuluvan
vuoden alusta hänet vakinaistettiin Statens
Serum Institutiin. ”Minulla taisi olla tuuria
myös ajoituksessa.”
ILOA OPISKELIJOISTA,
POIKKITIETEELLISYYDESTÄ JA
KANSAINVÄLISYYDESTÄ

”Kiinnostavinta työssä ylipäänsä on se
miten paljon – ja miten vähän tiedämme.
Opiskelijoiden kehittymistä on kiehtovaa

seurata, ihan parasta on nähdä oman ohjattavan loistavan esitellessään tutkimustaan.” Jokelainen toteaa, että opinnoissa
ja väitöskirjavaatimuksissa on aika paljon
maakohtaisia eroja. Se haastaa ohjaajaa,
joka haluaisi olla samalla tavalla vaativa
ja samalla tavalla reilu kaikissa maissa.
Kollegat ja organisaatiot konsultoivat
usein Jokelaista, ja hän pitää myös luentoja, muun muassa Eläinlääkäripäivillä 2017.
Hän kertoo seuraavansa eläinlääkärien keskusteluja kolmen maan somessa. ”Keskustelut ovat hyviä ja samankaltaisia, mutta
Suomessa tsempataan kollegoja eniten!”
Tutkimustyö sisältää paljon kansainvälisiä
kongresseja, kokouksia ja yhteistyöprojekteja. ”Missä maassa työ tehdään, ei usein ole
juurikaan väliä – minä kirjoitan osuuttani
täällä pohjoisessa, kollega jatkaa tekstin
työstämistä esimerkiksi Latviassa, Nigeriassa tai Ranskassa.”
Jokelaisen mukaan tällaisessa työssä
mukana olevat eläinlääkärikollegat ja muut
tutkijat ovat kiinnostavia ja innostavia yhteistyökumppaneita. Oman itsensä kehittäminen, ylittäminen, uudet haasteet ja omien
taitojen yhdistäminen uudella tavalla moti-

voivat. On myös mielenkiintoista vertailla
eri maiden systeemejä, olisikohan jossain
muualla järkevämpi tapa? Kansainvälinen
verkosto on arvokas myös, koska taudinaiheuttajat eivät kunnioita maiden rajoja.
Tilanteet voivat muuttua nopeastikin.
ARJEN OMA KUPLA

”Asumme yli tunnin matkan päässä Kööpenhaminasta. Alue on monen mielestä
kaukana eikä ehkä niin arvostettu, mutta
minusta se on kansainvälinen ja antoisa asuinpaikka, oma kuplani. Suurin osa
ystävistäni on maahanmuuttajia, töistä
palatessa voi päätyä tanssimaan dabkea
kadulla. Tykkään siitä, että ympärillä on
monta kieltä ja kulttuuria.”
Tulevaisuudessa Jokelainen uskoo jatkavansa töitä zoonoosien parissa. Suomeen
paluuta hän ei ole harkinnut. ”Arvostan
Suomen passia, olen Suomesta, mutta en
erityisesti painota sitä, koska olen maailman kansalainen kuten muutkin.”
Kirjoittaja on lehden toimituspäällikkö, FM
ja Eläinlääkäriliiton tiedottaja.

TERVETULOA TUTUSTUMAAN
SUOMEN SUOSITUIMPAAN*
TYÖNÄKÖRATKAISUUN
*hammaslääkäreiden keskuudessa

Palvelemme

Eläinlääkäripäivillä

ständillä E4!

Hyvää kokemusta uran
alkuvaiheessa
Tanskalainen Kamilla Maria Kirkebaek otti vastavalmistuneena
eläinlääkärinä suunnan salmen vastarannalle*. Hän ei ole ensimmäinen,
joka matkustaa työn perässä Tanskasta Ruotsiin – se avaa uusia ovia
uran alkuvaiheessa.
Teksti ja kuvat: Pia Rindom

I

ltapäivällä saavun autollani Växjön
alue-eläinlääkärien (distriktsveterinärer) työpaikalle. Matkalla riitti metsää, silmänkantamattomiin
molemmin puolin tietä. Tyypillistä
Ruotsia, vaikkei olla kaukana Kööpenhaminasta. ”Tilanne on sellainen, että täytyy
käydä Ruotsissa, että voi saada töitä praktiikasta Tanskassa. Se on hiukan kurjaa.
On kuitenkin lähinnä kysymys kysynnästä
ja tarjonnasta. Tanskan praktiikkakenttä
varmasti ottaisi vastavalmistuneita, mutta
uskon, että vastavalmistuneita eläinlääkäreitä, jotka haluavat samaa, erityisesti
hevospraktiikkaa, on vain liian paljon.”
Näin sanoo Kamilla Kirkebaek, kun
istumme juttelemaan työskentelystä vastavalmistuneena eläinlääkärinä Ruotsissa.
Hän on 26-vuotias ja tuli Ruotsiin maaliskuussa iloiten nopeasta työsaannista. Vaikkei työ olekaan puhtaasti hevospraktiikkaa,
joka on ylimpänä hänen toivelistallaan.
”Suurin osa meistä suureläinkiinnostuneista tiesi hyvin, että töiden saaminen
opintojen jälkeen voi olla vaikeaa. Ja on
hyvin tiedossa, että alue-eläinlääkärin tehtäviin Ruotsiin voi hakea, heillä on puutetta
eläinlääkäreistä.”
”Halusin mielelläni suoraan töihin.
Ja koska hevoshommia on Tanskassa vähän tarjolla, olin valmis matkustamaan
ulkomaille hakemaan kokemusta. Valitsin
tietoisesti sekapraktiikan, koska en halunnut poissulkea eläinlajeja, joiden parissa
työskentelystä saattaisin kiinnostua. Alueeläinlääkärin työ oli siis sopiva paikka
aloittaa – siksikin, että harva praktiikka
Själlannin saarella ja muuallakin Tanskassa
on oikeasti sekoitus hevosia, nautoja, lampaita ja pieneläimiä”, Kamilla selventää.
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Työ alue-eläinlääkärinä
on ollut hyvä kokemus
Kamillalle. Työhön kuuluu tehtäviä, joista osa
on Tanskassa yksityisen ja osa julkisen sektorin tehtäviä.

Ruotsin alue-eläinlääkärit ovat yleispraktikkoja ja virkaeläinlääkäreitä, jotka
toimivat maataloushallinnon (Jordbruks-

verket) alaisuudessa. ”Se tarkoittaa, että
meillä on myös virkatehtäviä”, Kamilla
sanoo, hakien oikeaa tanskankielistä sa-

naa. ”Eli valvontatehtäviä, jotka kuuluvat
viranomaisille, kuten esimerkiksi vientitodistukset, valvontanäytteet ja tartuntatautien torjunta. Olemme aina tavoitettavissa,
koko Ruotsissa on kullakin alueella aina
päivystävä eläinlääkäri.”
HYVIN VAUHTIIN

Kamillalle oli helppoa päästä sisälle uuteen työhön. ”Totta kai kävi mielessä, pärjäänkö ammatillisesti, mutta rauhoituin
miettiessäni, että meillä täytyy olla varsin
samanlainen toimintatapa Pohjoismaissa.
Ja meillä Tanskassa koulutetaan paljon
Ruotsista tulevia opiskelijoita, ja hekin menevät takaisin ja työskentelevät eläinlääkärinä Ruotsissa. Eli puhtaan ammatillisesti
tunsin olevani valmis työhön.”
”Kieleen pitää vaan päästä sisälle. Aluksi koin, että se voisi olla haastavaa. Se oli
kuitenkin lähinnä henkilökohtainen, ylitettävä este. Olen itse asiassa sitä mieltä,
että ruotsin kieleen pääsee nopeasti sisälle. Omat sanamuodot eivät aina ole kovin
vivahteikkaita, mutta viestin saan perille
ja siinä samalla opin hiljalleen käyttämään
oikeita ilmauksia. Ruotsia puhutaan päivittäin: puhelimessa, asiakkaiden kanssa ja
kollegoiden kanssa. Ruotsin kieli on lähellä
koko ajan”, Kamilla pohtii. Hänellä on nyt
vain ruotsalaisia kollegoita, mutta kesän
mittaan sijaistamassa kävi kaksi muutakin
tanskalaista eläinlääkäriä.
”Meillä on ollut hyvä yhteishenki. On
ollut tosi hauskaa”, Kamilla virnistää ja
korostaa sitten, että ruotsalaiset kollegat
ovat ottaneet hänet ja toiset tanskalaiset
mukaan porukkaan. ”Se on ollut todella
mukavaa, ja se vaikuttaa myös siihen, että
pääsee nopeammin samalle viivalle muiden kanssa.”
NOPEASTI OMILLE JALOILLE

Toisen eläinlääkärin mukana vietetyn perehdytysviikon aikana Kamilla tutustutettiin käytännön rutiineihin, minkä jälkeen
hänen piti pärjätä omillaan. Hän itse kokee
sen niin, että vastavalmistuneena ja vastaaloittaneena on normaalia ja hyväksyttävää
tuoda ilmi, mitkä tehtävät kokee olevansa
valmis hoitamaan. Päivystys on tietysti
oma asiansa.
”Alussa kun päivystin, ajattelin paljonkin, millaisia soittoja vuoron aikana
tulee… että entä jos tulee jotain, mitä en
pysty hoitamaan. Nyt se on arkipäivää, olen

ollut tarpeeksi monissa tilanteissa, enkä
enää hermoile puhelimen soidessa. Asiat
saadaan ratkaistua tavalla tai toisella. Joko
hoidan itse, lähetän potilaan eteenpäin tai
lopetan sen, ja aina voi soittaa kokeneemmalle kollegalle, jos joku asia mietityttää.
Lisäksi on hoitosuosituksia, joita voi käyttää tukena. Suositukset ovat intranetissä,
josta voi hakea tietoa useimmista yleisimmin esiintyvistä hevosten, nautojen ja
pieneläinten sairauksista”, Kamilla selvittää,
ja kertoo sitten, miten hevosiin suuntautumisesta on ollut etua.
”Meillä on paljon hevosia täällä, joten
jonkin verran kokemusta hevosten käsittelystä on hyvä olla, myös omistajien kanssa
keskustellessa. Minulle on etu, että olen
ollut vahva hevospuolella alusta alkaen.
Opiskelijana vietin useimmat loma-jaksot
harjoittelijana hevospraktiikassa ja olen
ratsastanut suurimman osan elämästäni.”
TYÖPÄIVÄ

Kamillan ja hänen viiden eläinlääkärikollegansa työpäivät alkavat kello kahdeksalta.
Aamuisin on tunnin puhelinaika, jolloin
asiakkaat varaavat aikoja tai voivat soittaa
kysyäkseen jotain. Kaikki päivän käynnit
suunnitellaan tilojen sijainnin mukaan,
niin ettei kenenkään tarvitse ajella edestakaisin varsin suurella alueella. ”Akuutteja
käyntejä tulee erityisesti nautatiloille. Hevosten suhteen on enemmänkin sekoitus,
akuutteja ja ennalta sovittuja käyntejä, esimerkiksi rokotuksia tai tiineystarkastuksia”,
Kamilla kertoo.
”Alueella on lähinnä pieniä nautatiloja, kaikkea kahdeksan ja sadan eläimen
väliltä. Harvemmalla tilalla on 300–500
eläintä, mikä taas on Tanskassa tavallista,
Siksi meillä ei ole kovin paljon terveydenhuoltosopimuksia. Praktiikka on pitkälti
yksittäisen eläimen hoitoa. Se on minun
mielestäni hauskaa ja haastavaa.“
”Yleisesti ottaen koen asiakkaisen olevan valmiita tekemään todella paljon eläintensä eteen, sekä hevosten että nautojen.
On harvinaista, että omistaja ei haluaisi antaa eläimelle mahdollisuutta. Joskus tosin
pitkät etäisyydet tekevät todella huonossa
kunnossa olevan hevosen lähettämisen klinikalle Helsingborgiin mahdottomaksi, ja
usein klinikkahoito on myös taloudellisesti
kynnyskysymys. Tämän vuoksi täytyy pystyä itse hoitamaan monenlaisia tilanteita.”
Työpäivän pituus vaihtelee. ”Joinain
päivinä on vähän käyntejä ja mahdollista

vaihtaa vapaalle aikaisin, toisina päivinä
olen istunut iltakahdeksaan asti kirjoittaen potilastietoja. Vaihtelu on suurta. Joka
viikko on yksi arkipäivystys, ja päivystysviikonloppu on keskimäärin joka neljäs
viikonloppu.”
Kaiken kaikiaan Kamillan on ollut helppoa päästä sisälle työhön. Alueeläinlääkärit ovat olleet kaikin mahdollisin
tavoin avuliaita. Asunnon Kamilla tosin
löysi itse paikallislehden kautta, oleellista oli sijainti keskustassa, pyörämatkan
päässä töistä.
SEURAAVA SUUNTA

Ensi vuoden tammikuun lopussa Kamillan
sijaisuus loppuu. Seuraava suunta alkaa jo
olla selvä.
”Juuri nyt haen internship-harjoittelupaikkaa Ruotsista ja Englannista. En ehkä
niinkään siksi, että haluaisin erikoistua,
haluan vain mielelläni oppia lisää ja tulla
paremmaksi hevoseläinlääkäriksi. Tällä
alueella ei esimerkiksi tehdä juuri lainkaan
ontumatutkimuksia, jotka ovat iso osa hevoseläinlääkintää. Haluaisin lisäoppia niistä. Mielestäni palkallinen harjoittelupaikka
on erinomainen mahdollisuus saada vähän
lisää käytännön kokemusta ja työskennellä
erikoisosaajien kanssa.”
Harjoittelu voi Kamillan mukaan avata
uusia ovia hänen toivomaansa suuntaan
kohti hevospraktiikkaa, kaikkein mieluiten
Själlannin saarella Tanskassa. Aika näyttää
mitä tulevaisuus tarjoaa, mutta Kamilla on
iloinen työurastaan Ruotsissa.
”Se on helppoa, koska se on pitkälti
samanlaista kuin Tanskassa, ja lisäksi palkka ja työsuhdeasiat ovat hyvät. On ollut
hauskaa kokeilla työskentelyä ulkomailla
ja siihen sopeutumista. Uskon, että siitäkin
oppii, kun näkee, miten asiat tehdään hiukan eri tavalla kuin itse on oppinut. Voin
siis ehdottomasti suositella kokemusten
hakemista eläinlääkärintyöstä esimerkiksi
toisesta Pohjoismaasta muillekin vastavalmistuneille eläinlääkäreille.”
Kirjoittaja on Tanskan eläinlääkärilehden
päätoimittaja.
Käännös: Pikka Jokelainen
*vastarannalle eli hinsidan. Paljon käytetty
termi, sävyä voi kuulemma verrata Turun
tois puol jokke -termiin.
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”Aika kuluu nopeasti,
kun on kivaa”

Ahvenanmaalainen Julia Lindberg
luki eläinlääkäriksi Ruotsissa, ja palasi
synnyinsaarelleen kaksi vuotta sitten. Siitä
lähtien hänen työpaikkansa on ollut Ålands
Smådjursklinik, jonka työpäiviä leimaa
jatkuva kehittyminen.

Teksti ja kuvat: Linda Kante

N

yt Julia Lindbergin arki
kuluu paljolti uuden perheenjäsenen kanssa, sillä
hän on perhevapaalla ja
uusi vanhemman rooli on
tärkeintä. Hän toivoo pian voivansa jatkaa
hevosharrastustaan, joka on hänen intohimonsa. Ja vähitellen hän myös palaa
työn pariin.
”Minusta on hienoa, kun joka päivä
töissä tulee eteen uusia ja mielenkiintoisia
tapauksia. Eläinlääketieteen alalla uutta
tietoa on loputon määrä. Kaikkein turhauttavinta on, että en ehdi mitenkään
syventyä kaikkeen mitä haluaisin oppia”,
hän sanoo.
Julia opiskeli eläinlääkäriksi Ruotsissa
SLU:ssa* ja valmistui vuonna 2009. Kokeiltuaan eri erikoisaloja sekä Ruotsissa että
Suomessa, hän valitsi pieneläinten hoidon.
”Erikoistuin Ruotsissa vuonna 2015
ja seuraavana vuonna sain vastaavan erikoisalapätevyyden Suomessa”, hän sanoo.
KÄYTÄNNÖN TYÖSSÄ EROJA

Julia Lindberg on
parhaillaan perhevapaalla.

462 | Suomen Eläinlääkärilehti | 2018, 124, 8

Julia palasi synnyinsaarelleen vuonna 2016
ja nyt hän kutsuu kodikseen maatilaa Ahvenanmaan saaristossa. Hänen mielestään
työskentely Ahvenanmaalla ei paljonkaan
eroa Ruotsista puhtaasti ammatillisesti
katsoen. Työn käytännön asioissa on kuitenkin jonkin verran eroa.
”Ahvenanmaalla tilanne on hieman
erikoislaatuinen siksi, että olemme ruotsinkielinen; Suomeen kuuluva saarimaakunta
Ruotsin ja Suomen välissä. Lähes kaikki ahvenanmaalaiset osaavat vain ruotsia, eivät
suomea, ja siksi Ahvenanmaan ja Suomen
välillä on kielimuuri. Tämän takia tietoa ja
uutisia on usein helpompi saada Ruotsin
puolelta”, hän selittää.
Ahvenanmaa ei kuulu myöskään EU:n
tulliliittoon, mikä voi aiheuttaa paljon
käytännön ongelmia tavaroiden hankkimisessa klinikalle. Ja se, että Ahvenanmaa
on pieni saari, vaikuttaa monien eläinten

omistajien päätöksiin, kun tarvitaan edistyneempää hoitoa ja sitä täytyy lähteä hakemaan mantereelta.
”Toinen asia, joka erottaa Ahvenanmaan ja Suomen Ruotsista, on eläinlääketieteellisen hoidon hinta – Ruotsissa
hoito on huomattavasti kalliimpaa kuin
Suomessa. Lisäksi eläintenhoitajien koulutus on erilainen, koska Suomessa koulutus
ei ole yliopistopohjaista”.
JÄSENENÄ KAHDESSA LIITOSSA

Julia on sekä Ruotsin että Suomen eläinlääkäriliiton jäsen. Hän kertoo, että pohjoismaiset liitot ovat yhteisesti sopineet
niin, että sen maan liitossa, jossa jäsen
ei ole pääasiallisena jäsenenä, on oikeus
alennettuun jäsenmaksuun.
”Mielestäni tämä on hyvä ja arvostettu
tapa tukea kaikkia eläinlääkäreitä, joilla on
yhteyksiä useisiin Pohjoismaihin. Usean
liiton jäsenenä on helpompi pysyä ajan
tasalla siitä, mitä alalla tapahtuu kussakin
maassa. Vaikka Suomi on virallisesti kaksikielinen maa, eläinlääkäreille on niukasti
tarjolla tietoa ruotsiksi.”
”Olen saanut sekä Suomen että Ruotsin eläinlääkäriliitosta apua aina, kun olen
tarvinnut sitä. Nimenomaan jäsenlehti on
mielestäni tärkeä osa liittojen työtä, sillä se
on hyvä keino tavoittaa jäsenistö ja tiedottaa ajankohtaisia asioita ja muutakin. Toivoisin, että kontaktit ja yhteydet Suomen
Eläinlääkäriliittoon ja Eviraan (Ruotsin
Jordbruksverket) olisivat paremmat meille
Suomessa toimiville ruotsinkielisille eläinlääkäreille. Valitettavasti tämä on taloudellinen kysymys, koska meitä puhtaasti
ruotsinkielisiä eläinlääkäreitä on Suomessa
niin vähän,” hän sanoo.
Toinen tärkeä asia on hänen mielestään
se, että Eläinlääkäriliiton tulisi huomioida
eläinlääkärikunnassa yleistynyt psyykkinen pahoinvointi.
”Nyky-yhteiskunta asettaa eläinlääkintäalalle ja hoidolle jatkuvasti korkeampia
vaatimuksia ja minun nähdäkseni yhä useampi eläinlääkäri voi henkisesti huonosti.
ERILAISIA LÄHESTYMISTAPOJA
HOITOON

Julian neuvo eläinlääkärin koulutuksen
saaneelle henkilölle, joka haluaa työskennellä toisessa maassa, on selvittää, mitä laki edellyttää eläinlääkärinä työskentelyltä
kyseisessä maassa.

ELÄINLÄÄKÄRI
AHVENANMAALTA
Julia Lindberg, 35 vuotta
Asuinpaikka: Bussön saari Ahvenanmaalla
Ammatti: Pieneläinlääkäri
Suosikkieläin: Kissa
”Minulla on paljon harrastuksia,
muun muassa puutarhanhoito,
hevoset ja hevosurheilu, ulkoilu,
ruoanlaitto, sisustaminen ja monet
erilaiset käsityöt.”
Motto: ”Yksi asia kerrallaan on
yleensä hyvä muistaa, kun on stressaava päivä töissä. Olen myös käyttänyt elämän varrella paljon sanontoja Rehellisyys maan perii ja Nauru
pidentää ikää”.

”Toisessa maassa työskentely voi olla
valtavan opettavaista. Pohjimmiltaan työ
on samaa, mutta mentaliteetti ja näkemys
hoidosta voi vaihdella eri maissa. Tämän
olen huomannut eritoten työskennellessäni
vapaaehtoisena kastrointiprojekteissa ulkomailla. Mielestäni mukaan voi ottaa kaiken
korkeatasoisen tiedon ja osaamisen kotoa
ja olla sitten valmis olemaan vastaanottavainen ja avoin uusille näkemyksille ja
näkökulmille työhön ulkomailla.”
Kun Julia palaa töihin, hän odottaa
pääsevänsä jatkamaan ammatillisen osaamisensa kehittämistä. Kaukainen tulevaisuuden unelma on toisen asteen erikoistuminen koirien ja kissojen sisätauteihin**.
”Mutta sen toteutuminen on tällä hetkellä
epävarmaa”, Julia selittää.
”Työpaikallani teemme jatkuvasti työtä
tiedollisen osaamisen kehittämiseksi. Pyrimme myös parantamaan sisäistä työnkulkua ja rutiineja. Ja tietenkin me pyrimme
jatkuvasti parantamaan asiakaspalvelua.
Esimieheni, klinikan omistaja eläinlääkäri Rosalie Palmer tekee jatkuvasti työtä saadakseen valmiiksi näkemyksensä
mukaisen täydellisen klinikan kaikkine
osa-alueineen.”
Jollakulla voi sanoa olevan palava into työhönsä, mutta Julian kohdalla intoa

Julia Lindberg on työskennellyt jo kaksi
vuotta Ahvenanmaan pieneläinklinikalla. Hän on erikoistunut koirien
ja kissojen sairauksiin. ”Työssä onkin
parasta, ettei eläinlääkäri koskaan ole
täysinoppinut.”

on vielä enemmän. Hän näet kertoo, että
olisi toivonut ajan pysähtyvän, kun hän
tekee työtä.
”Ajattelen joskus ihmisiä, jotka eivät
viihdy työssään ja katsovat jatkuvasti kelloa
toivoen työpäivän päättyvän pian. Kun me
eläinlääkärit katsomme kelloa, kyseessä on
useimmiten turhautuminen liian nopeaan
ajankulkuun. Aikahan kuluu nopeasti, kun
on hauskaa!”
”Eläinlääkärin ammatissa on hienoa,
että saamme tehdä työtä sekä ihmisten
että eläinten kanssa. Tämä sopii minulle
erityisen hyvin, koska olen luonteeltani
sosiaalinen ja rakastan eläimiä. Toki joskus
on päiviä ja aikoja, jolloin työ tuntuu raskaalta. Eläinlääkäri joutuu jatkuvasti panemaan itsensä likoon. Juuri sellaisina päivinä
saattaa olla helpotus päästä hiljaisuuteen
leikkauspöydän ääreen pitämään taukoa
sosiaalisuutta vaativasta työstä eläinten
omistajien parissa.”
Artikkelin on tilannut toimittajalta Ruotsin eläinlääkärilehden toimituspäällikkö
Christophe Bujon.
*SLU = Sveriges lantbruksuniversitetet,
www.slu.se
** Ruotsissa erikoistumisessa on kaksi tasoa
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Avoimin mielin hankkimaan
kokemusta
Ritva Kaikkonen kannustaa nuoria verkostoitumaan ja luomaan
kontakteja ulkomaisiin kollegoihin. Tätä kautta hänelle aukesi
työtilaisuus ruotsalaisessa hevossairaalassa.
Teksti: Hanna Perkkiö
Kuvat: Kati Leinonen

A

rvokasta työkokemusta, kielitaitoa, uusia kontakteja ja
pysyviä ystävyyssuhteita –
paljon ehti reppuun kertyä
niiden kahden vuoden aikana, jotka hevossairauksien erikoiseläinlääkäri Ritva Kaikkonen vietti Ruotsissa
työskennellen.
Haukiputaalta kotoisin oleva Kaikkonen on nykyään Oulun Hevosklinikka Oy:n
toimitusjohtaja ja yksi klinikan kolmesta
omistajasta. Oulu oli tullut Kaikkoselle
tutuksi jo eläinlääkäriksi valmistumisen
aikaan vuonna 1999. Sen jälkeen hän työskenteli viisi ja puoli vuotta Helsingin yliopistollisessa hevossairaalassa sekä suoritti
sisätautiresidenssin loppuun Hyvinkään
hevossairaalassa.
Ouluun paluun jälkeen ehti vierähtää
muutama vuosi, kunnes Kaikkoselle tarjoutui vuonna 2010 tilaisuus lähteä länsinaapuriin. Jo aiemmin hän oli tutustunut
ruotsalaisiin kollegoihin muun muassa
alan kongresseissa. Tuttavuudet poikivat
työtarjouksen, johon oli helppoa vastata
myöntävästi.
”Ruotsi isona hevosmaana kiinnosti,
ja tietysti lähdin, kun kauniisti pyydettiin.
Minulla oli sisätautiresidenssin tehneenä
myös sellaista osaamista, jolle siellä oli tarvetta. Suunnittelin, että viettäisin Ruotsissa
pari vuotta ja sitten tulisin takaisin”, Kaikkonen muistelee.
Kaikkonen työskenteli ensin reilun
vuoden Länsi-Götanmaalla ATG Skaran
hevossairaalassa. Kyseessä on varsin historiallinen paikkakunta, sillä juuri Skarassa käynnistyi 1700-luvulla eläinlääkärien
koulutus ensimmäistä kertaa Ruotsissa.
Kun Skaran sairaalassa tuli eteen omistajanvaihdos, Kaikkonen siirtyi kahdeksaksi
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kuukaudeksi suomalaisen Marjaana Alaviuhkolan omistamaan Hallandin eläinsairaalaan, joka sijaitsee länsirannikolla Falkenbergin kuntaan kuuluvassa Slöingessä.
”Työskentelin sairaalaeläinlääkärinä,
eli pääasiassa vastasin sairaalan potilaista
ja jonkin verran toimin myös takapäivystäjänä. Skarassa oli lähellä iso siittola, joten
potilaiden joukossa oli myös paljon varsoja.
Ylipäätään potilasmateriaalissa oli hyvin
monenlaisia tapauksia ja paljon tehohoitopotilaita. Olin sitä ennen kuitenkin ollut jo pitkään sairaalatyössä, joten sinänsä
mitään kovin uutta ei tullut eteen”, Kaikkonen kertoo.
Hoitotapojen vertailu eri maiden välillä
on Kaikkosen mukaan hankalaa, sillä myös
sairaaloiden käytännöt eroavat toisistaan.
Vuosien varrella ne ovat ehtineet myös
muuttua ja kehittyä. Suomen ja Ruotsin
työkulttuurit ovat Kaikkosen mukaan kuitenkin hyvin lähellä toisiaan.
”Siihen aikaan oli jossain määrin eroja
esimerkiksi antibioottien käytössä. Sairaalapotilailla penisilliinin annostelu oli ehkä
jonkin verran niukempaa kuin meillä.”
Ruotsissa työskentely tarjosi paljon ammatillisesti kiinnostavaa kokemusta. Oma
lukunsa oli myös ympäristö, jossa perinteinen hevosmiestietotaito on voimissaan.
Kaikkosen mukaan tämä näkyy esimerkiksi
alan ammattilaisten määrässä ja kasvatustoiminnan laajuudessa.
”Jos pelkästään hevosten määrää verrataan, niin Suomessa niitä on noin 74 000
ja Ruotsissa lähes 400 000. Siellä ympärillä
työskentelee monenlaisia ammattilaisia,
ja esimerkiksi sairaalassa oli kaiken aikaa
paikalla oma kengitysseppä.”
Kaikkonen toteaa, että suomalaisena
oli helppoa solahtaa ruotsalaiseen työym-

päristöön. Kulttuuri on siellä tutumpaa ja
vähemmän hierarkkista verrattuna esimerkiksi Keski-Eurooppaan.
”Skarassa olin siihen aikaan ainoa suomalainen. Meitä oli kahdeksan eläinlääkäriä, ja lisäksi oli hoitohenkilökuntaa ja
hallinnon työntekijöitä. Hallandissa taas
oli minun lisäksi myös toinen suomalainen eläinlääkäri.”
Molemmissa paikoissa Kaikkosen työtovereina oli useita nuorempia eläinlääkäreitä, joten työnkuvaan kuului myös välillä
luennoida sisätauteihin liittyvistä asioista.
Kielitaitokaan ei missään vaiheessa ollut
kynnyskysymys, vaikka pohjalla ei ollut
enempää kuin normaali, vähällä käytöllä
ollut kouluruotsi.
”Kyllä siellä pärjää, kun vain rohkeasti
käyttää kielitaitoaan. Ihan sama puhuuko
oikein vai väärin, kunhan asiat saadaan
ymmärretyksi. Oma ruotsin kielen taitoni
oli ilman muuta paremmissa kantimissa
takaisin tullessa, ja etenkin työhön liittyvää
sanastoa opin paljon lisää.”
Arkielämään liittyvät käytännön asiat
eivät nekään Kaikkosen mukaan tuottaneet
naapurimaassa ongelmia. Vuokra-asunto
järjestyi helposti, ja koiratkin olivat tervetulleita. Palkkaero Suomen ja Ruotsin välillä ei Kaikkosen mukaan ole ratkaiseva,
eikä tavallinen työpäivä muutenkaan suuresti poikkea täkäläisestä. Jokaisen päivän
katkaisi kunnollinen, tunnin ruokatauko,
ja kahvia kului siinä missä kotimaassakin.
”Aina piti välillä vähän fiikata. Kokouksiakin pidettiin paljon, ja tietysti diskuteerattiin kaikesta. Minä olin ehkä vähän
muita suoraviivaisempi sillä alueella”, Kaikkonen nauraa.
Oman kokemuksensa perusteella hän
kannustaa nuoria ehdottomasti hakemaan

kokemusta ulkomailta, jos siihen tarjoutuu
tilaisuus. Suomalaisella eläinlääkärikoulutuksella pärjää kyllä maailmallakin, eikä
lisäkokemus missään tapauksessa mene
hukkaan.
”Omaa osaamista pitää jatkuvasti kehittää. Ulkomailla näkee erilaisia työtapoja,
ja itse voi valita mistä asioista kannattaa
ottaa opiksi ja mistä ei. Kannattaa mennä avoimin mielin, eikä omaa taustaa ole
syytä aliarvostaa.”
Ulkomailla työskentelyyn on tarjolla
monenlaisia väyliä, mutta Kaikkonen itse

päätyi Ruotsiin suoraan omien verkostojensa kautta. Hän korostaakin, että aina
kannattaa tutustua ihmisiin ja solmia kontakteja. Eniten ulkomailla työskentelystä ja
oleskelusta saa irti, kun on avoimin mielin
liikkeellä. Kaikkosen mukaan vapaa-ajallakaan ei kannata vetäytyä täysin omiin
oloihin. Itse hän on säilyttänyt mielessään
monia hyviä hetkiä työkavereidensa kesken.
”Siellä oli paljon nuoria, muualta tulleita ihmisiä, joten sosiaalista toimintaa
oli paljon. On tärkeää, että arkeen kuuluu
muutakin kuin työ.”

Ulkomailla työskentelystä jäi Kaikkoselle kasa kokemuksia, joista mitään
yksittäistä on jälkeen päin vaikeaa nostaa
muiden yläpuolelle. Helpompaa on kuitenkin nimetä asia, joka erityisesti ilahdutti
Pohjanlahden takana.
”Savustetut katkaravut, ne ovat ihania!”
Kirjoittaja on vapaa toimittaja Ylivieskasta.
Toimitus tilasi jutun häneltä.
Ritva Kaikkonen on toinen kirjoittajista
lehden tieteellisessä artikkelissa.

Ritva Kaikkonen kertoo,
että kouluruotsilla pärjäsi, kun vain rohkeasti
käytti sitä. ”Kielitaito
oli toki paremmissa
kantimissa palatessa, ja etenkin työhön
liittyvää sanastoa
opin paljon lisää.” Hän
kannustaa lähtemään
ulkomaille: ”Suomalaisella eläinlääkärikoulutuksella pärjää kyllä
maailmallakin, eikä
lisäkokemus missään
tapauksessa mene
hukkaan.”
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”Norjassa pitää tehdä
hommat itse!”
Millaista on asua ja työskennellä eläinlääkärinä vieraassa maassa?
Mikä on erilaista ja mikä samanlaista? Ruotsalainen Jessica Berger
Lervik on asunut ja työskennellyt Norjassa yli kymmenen vuotta.
Näin hän vastaili kysymyksiimme.
Teksti: Jonas Bergholm
Kuvat: Yksityisarkisto

J

essica muutti Norjaan joulukuussa
2007. Muuton syy oli hänen miehensä Andreas, joka on Norjasta
kotoisin. Andreaskin on eläinlääkäri. Hän opiskeli Saksassa ja oli
sen jälkeen monta vuotta Ruotsissa töissä. Pari tapasi Ruotsissa.
”Sitten Andreas halusi muuttaa kotiin
ja minä lähdin mukaan”, sanoo Jessica, jolla
ei silloin ollut mitään erityisiä odotuksia

naapurimaan suhteen. Hän huomasi kuitenkin pian, että Norjassa oli huomattavasti vähemmän työmahdollisuuksia kuin
Ruotsissa.
”Norjassa on enemmän pieniä klinikoita, kun taas Ruotsissa suuret eläinsairaalat ovat yleisempiä.”
Ennen muuttoaan Norjaan Jessica
työskenteli Evidensian eläinsairaalassa
Kungens Kurvassa Tukholman lähellä. Jes-

sica on pieneläinlääkäri. Hänen ensimmäinen Norjan työpaikkansa oli klinikka, joka
on Ruotsin mittakaavassa pieni. Hän sanoo,
että ero suhteellisen uuteen eläinsairaalaan
Tukholmassa oli melkoinen. ”Ruotsissa olin
tottunut delegoimaan eli useimmat työtehtävät siirrettiin eteenpäin eläintenhoitajille.
Norjassa odotetaan, että teen suurimman
osan töistä itse, esimerkiksi verinäytteiden
ottamisen ja röntgenkuvat.”
KOIRA ON KOIRA...

Muilta osin maiden välillä ei Jessican mielestä ole paljon eroa.
”Koira on koira ja kissa on kissa”, hän
toteaa. ”Ja niiden sairaudet Norjassa ovat
samat kuin kotona Ruotsissa. Suurin ero
Tukholmassa työskentelyyn on se, että siellä vastaanotolle tuli joka viikko ainakin yksi
tai kaksi virtsaumpipotilasta, mutta täällä
niitä on ehkä kaksi vuodessa. Lisäksi Norjassa vain metsästäjillä on metsästyskoiria.”
Mikä on mielestäsi ollut ulkomailla
työskentelyn ja asumisen suurin haaste?
”Minulle henkilökohtaisesti se, etten
oikein viihtynyt alkuksi. Olimme juuri
saaneet ensimmäisen lapsen ja minulla
oli kova ikävä perhettäni ja vertailin koko
ajan Ruotsia ja Norjaa toisiinsa.”
Mutta nyt, kun Jessica on asunut Norjassa jo yli kymmenen vuotta, hän sanoo,
että Pohjoismaiden välillä on enemmän
yhtäläisyyksiä kuin eroavaisuuksia. ”Suurin
ero on varmaan kauppojen valikoimissa”,
hän toteaa ja naurahtaa hieman sille, ettei
aluksi viihtynyt maassa.
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KAIKKIEN PITÄÄ TEHDÄ KAIKKEA

Jessican tämänhetkinen työpaikka on Hønefoss Dyrehospital, koiriin ja kissoihin
erikoistunut pieneläinklinikka, jossa hoidetaan myös muita pieneläimiä kuten kaneja ja marsuja.
”Meitä on viisi eläinlääkäriä ja kuusi avustajaa/eläintenhoitajaa. Otamme
vastaan potilaita lähes laidasta laitaan.
Hoidamme rokotukset, ontumisen syyn
tutkimukset, iho- ja allergiatutkimukset,
ultraäänitutkimukset, pehmytkudoskirurgiset toimenpiteet, kuntoutuksen ja ortopediset toimenpiteet.”
Koska klinikka on pieni, kaikkien eläinlääkärien täytyy pystyä tekemään kaikkea,
mutta eläinlääkäreillä on kuitenkin myös
erikoisalansa ja Jessica on erikoistunut
pehmytkudoskirurgiaan ja hampaiden
hoitoon.
HOITOKULUJA EI KYSEENALAISTETA

Minkälainen yhteiskunnallinen asema
eläinlääkäreillä mielestäsi on Norjassa?
” Varmaankin sama kuin Ruotsissa.
Useimpien mielestä on kiinnostavaa, kun
sanon olevani eläinlääkäri ja kysymyksiä
tulee paljon, sekä yleisellä tasolla, mutta
aika usein myös omiin eläimiin liittyen”,
vastaa Jessica.
Onko maiden välillä muita eroja, kuten oikeudellisia kysymyksiä, sairauksien
ehkäisyyn ja tartuntoihin liittyviä asioita
tai onko eläinten omistajien asenteissa
eroja esimerkiksi eläinten lopettamiseen
tai hoitokustannuksiin liittyen?
”Hoidon hinta ei ole Norjassa julkinen
puheenaihe samaan tapaan kuin mielestäni Ruotsissa sosiaalisessa mediassa eikä
julkisessa keskustelussa. Mutta monien
pienten klinikoiden voi olla vaikea kilpailla hinnalla. Minun työpaikallani on
päätetty kilpailla laadulla – ja se toimii
erittäin hyvin.”

JESSICA BERGER LERVIK
PÄHKINÄNKUORESSA
Syntyjään ruotsalainen, 42 vuotta
Perhe: Aviomies norjalainen eläinlääkäri Andreas sekä lapset Olivia,
Esther ja Axel. Perheeseen kuuluu
myös ranskanbulldoggi Humlan,
neljä kanaa ja kolme hevosta.
Asuinpaikka: Maatila Lierissä Drammenin lähellä Norjassa
Koulutus: Eläinlääkärin tutkinto
SLU, Uppsala
Ruotsi vai Norja?
”Katsoin juuri ratsastuksen MM-kisoja ja kannustin Ruotsia! Ruotsi on
aina kotimaa, mutta näin monen
Norjassa vietetyn vuoden jälkeen
mielestäni yhtäläisyyksiä on enemmän kuin eroavaisuuksia.”
Vinkkejä ulkomailla työskentelystä
haaveileville:
”Keskity uuden maan myönteisiin
asioihin. Verkostoidu, työssä ja yksityiselämässä.”

asioissa, kuten syövän hoidossa ja radikaaleissa leikkaushoidoissa. Mutta kehitys
menee koko ajan eteenpäin.”
Jessicalle Norjassa asumisen suurin etu
on se, että hän on oppinut arvostamaan
talvea. Ennen hän oli hevostyttö eikä talvilajeille jäänyt juurikaan aikaa.
”Nyt kun asun aidossa talven ihmemaassa, olen vanhoilla päivilläni muun
muassa opetellut laskettelemaan. Laskettelu on hauskaa ja yritän löytää sille aikaa
mahdollisimman paljon talvikuukausina.”
Jessicalla on kolme lasta, iältään kuusi,
kahdeksan ja kymmenen. Kaikki ovat syntyneet Norjassa ja koska Jessican mies on
norjalainen, perheen sopeutuminen norjalaiseen yhteiskuntaan ei ole koskaan ollut
mikään ongelma tai puheenaihe.
”Minä saatan joskus ikävöidä perhettäni ja ystäviäni Ruotsissa – ja ruokakauppojen laajaa valikoimaa tietenkin”, Jessica
naurahtaa.
KESKUSTELU LYHYTKUONOISUUDESTA
HYVÄ ASIA

Jessica on Norjan eläinlääkäriliiton jäsen
ja hänen mielestään on erittäin hyvä, että
lyhytkuonoisuutta koskeva keskustelu on
alkanut myös Norjassa.
”Meillä on perheessä ranskanbulldoggi,
joten olemme hyvin tietoisia ongelmista.
Edessä on pitkä tie ennen kuin tiettyjen
rotujen jalostus saadaan terveelle pohjalle,
sekä koirilla että kissoilla.”
Miltä tulevaisuus näyttää, aiotko muuttaa takaisin Ruotsiin vai jäädä Norjaan?
” Ei meillä ole mitään suunnitelmia
muuttaa Ruotsiin. Elän täällä Norjassa
unelmaani: meillä on lapsia, koiria, kanoja ja hevosia.”
Artikkelin on tilannut toimittajalta Ruotsin eläinlääkärilehden toimituspäällikkö
Christophe Bujon.

ANKARA ILMAPIIRI

Kuitenkin Jessica sanoo, että myös Norjan
sosiaalisessa mediassa näkee henkilökohtaisuuksiin meneviä hyökkäyksiä eläinlääkäreitä kohtaan, ja niiden takia ilmapiiri on
ankara.” Etiikan suhteen olemme mielestäni hieman Ruotsia jäljessä muutamissa
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Eläinlääkärien työmarkkinat
Suomessa
Suomessa on tapahtunut joitakin muutoksia työmarkkinoilla viime
vuosina: laillistettuja eläinlääkäreitä on enemmän kuin ennen,
koska Suomessa valmistuu yhä enemmän eläinlääkäreitä ja moni
suomalainen opiskelee Virossa. Vuoden 2016 tilapäisen nousun jälkeen
työttömien määrä on kuitenkin vähentynyt.

L

aillistettujen eläinlääkärien
järjestäytymisaste on noin 84
prosenttia.
Eläinlääkäriliitossa oli kesäkuun 2018 alussa 2756 jäsentä;
luku sisältää eläkeläis- ja opiskelijajäsenet.
Työelämässä oli liiton jäsenistä yli 1930
henkilöä. Suomessa on työelämässä kaikkiaan arviolta yli 2300 eläinlääkäriä.
Vuosittain laillistetaan noin sata eläinlääkäriä ja arvio on, että vuosittain eläinlääkäreitä jää julkiselta sektorilta eläkkeelle noin 16 henkeä. Yksityisen sektorin
eläköityjistä ei tilastoida tietoja ammatin
mukaan. Lähiaikoina eläköityvien eläinlääkärien vuosikursseilta valmistui aikoinaan
noin 30-40 eläinlääkäriä vuosittain.
ELÄINLÄÄKÄRIT ERI SEKTOREILLA

Eläinlääkäriliiton työelämässä olevista jäsenistä 23 % työskenteli kuntasektorilla. Sijaisuuksia teki 23 % jäsenistä: tässä joukossa on enimmäkseen nuoria eläinlääkäreitä,
jotka ovat uransa alussa ja hankkivat työkokemusta erilaisissa eläinlääkärin töissä,
tieto ei niinkään kerro työskentelysektoria.
Työelämässä olevista liiton jäsenistä
lähes 13 prosenttia oli yrittäjiä ja yksityispraktiikassa palkansaajana työskenteli lähes
20 prosenttia.n Valtiolla ja EU:ssa työskenteli kymmenen, yliopistolla noin viisi
ja yksityissektorilla teollisuudessa ja liike-
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elämässä palkansaajana hiukan alle neljä
prosenttia työelämässä olevista jäsenistä.
TIETOJA TYÖTTÖMYYDESTÄ

Työttömyyslukuja on eläinlääkäriammatin
mukaan tilastoituna olemassa vain Lääkärien työttömyyskassasta siihen kuuluvien palkansaajaeläinlääkärien osalta; heitä kuului kassaan vähän yli 1300 henkeä
vuoden 2017 lopussa. Kassaan voi kuulua
kuulumatta liittoon. Maaliskuussa 2018
Lääkärien työttömyyskassan tietojen mukaan työttömiä eläinlääkäreitä oli 42 eli
noin 1,8 prosenttia työelämässä olevista
eläinlääkäreistä.
Vuonna 2017 ansiosidonnaista päivärahaa Lääkärien työttömyyskassan kautta
maksettiin kaikkiaan 46:lle eläinlääkärille.
Niiden eläinlääkärien, jotka eivät kuulu
Lääkärien työttömyyskassaan ja ovat saaneet Kansaneläkelaitos Kelan päivärahaa,
määrä ei ole tiedossa, koska lukuja ei tilastoida ammatin mukaan. On arveluja,
että kaikki nuoret eläinlääkärit eivät kuulu
työttömyyskassaan.
Maaliskuussa 2016 nuorille eläinlääkäreille tehdyn kyselyn mukaan monilla on
lukuisia lyhyitä määräaikaisia työsuhteita ja
30 prosenttia on tahtomattaan joutunut olemaan ilman töitä, tosin melko lyhytaikaisesti. Ilmeisesti osa nuorista ei ilmoittaudu
työttömäksi lyhyiden työsuhteiden välissä.

Vuoden 2017 työttömyyskassan työttömyysluvut ovat alhaisempia kuin vuosina
2014–2016 ja kuluvan vuoden alun luvut
jäävät selvästi vuoden 2016 korkeimpien
lukujen, noin 60 työtöntä eläinlääkäriä, alle.
Vuoden 2016 työttömyyslukujen kasvun on arveltu johtuneen osin eläinlääkäriasemien omistusrakenteen muutoksesta:
maahan kasvoi tuolloin yksi hyvin suuri
eläinlääkäriasemaketju, jolle moni eläinlääkäri myi oman asemansa jääden työntekijäksi asemalle ainakin joksikin aikaa.
Osa heistä saattoi myöhemmin olla jonkin
aikaa mukana palkansaajien työttömyyskassan luvuissa.
MUUTOKSIA MARKKINOILLA

Suomessa on yksi iso eläinlääkäriasemaketju Evidensia, joka työllistää liiton arvion
mukaan noin 220 eläinlääkäriä ja pienempi
Omaeläinlääkärit-ketju, joka työllistää noin
sata eläinlääkäriä. Yrittäjien määrä on liiton
jäsentilastossa 243 (6/ 2018), kun se puolitoista vuotta aiemmin oli 231 (10/ 2016).
Satunnaisten tietojen pohjalta näyttää
siltä, että kuluvan vuoden alkukesästä sijaisista on ollut jopa pulaa eivätkä nuoret
eläinlääkärit ole viestineet työttömyydestä. Eniten on tarjolla työntekijöitä pääkaupunkiseudun pieneläinpraktiikkaan
ja pääkaupunkiseudulla näyttää olevan
satunnaista työttömyyttä.

Pohjoismaiset työmarkkinat

Suomen työmarkkinoiden kokonaisuutta voi katsoa liiton työelämässä olevan
jäsenkunnan jakauman myötä. Jäsenre-

kisterin jaottelun mukaan eri sektoreilla
työskentelevien osuus on tällainen loppuvuonna 2011 ja 2017:
2011

2017

valtio ja EU, sisältää historian takia Helsingin yliopiston

18 %

15 %

yrittäjät, ammatinharjoittajat, yksityissektorin palkansaajat

34%

34%

kunnat ja kuntayhtymät

26 %

23 %

Muut sijaisuudet, vapaat, muut Pohjoismaat

22%

28 %

Suurin muutos työmarkkinoilla lienee
yksityisessä eläinlääkäripraktiikassa palkansaajana työskentelevien määrän kasvu.
Kuluvana vuonna on kuultu myös uusien
eläinlääkäriyritysten perustamisesta.
Lisää tietoa
Suomen Eläinlääkäriliitosta: www.sell.fi

Eläinlääkärien työmarkkinat
Norjassa

S

uuri määrä norjalaisia eläinlääkäreitä työskentelee Norjan
elintarviketurvallisuusvirastossa
(Mattilsynet), joka on valtiollinen
valtakunnallinen hallintoelin.
Sen tehtävänä on huolehtia turvallisesta
ruoasta ja juomavedestä sekä edistää kalojen ja eläinten terveyttä ja asianmukaista käsittelyä. Muut valtion palveluksessa
olevat eläinlääkärit toimivat opetuksen ja
tutkimuksen parissa.
Lähes puolet eläinlääkäreistä työskentelee lemmikkieläinten, kalojen ja kotieläinten parissa kliinikoilla. Yhä useammat
eläinlääkärit työskentelevät klinikoiden
ulkopuolella biotekniikassa, farmakologiassa ja elintarvikealalla. Eläinlääkärien
työttömyys on alhainen siitä huolimatta,
että heitä tulee työmarkkinoille koko ajan
lisää. Eläinlääketieteen opiskelijoiden määrä on kasvanut viime vuosina, ja näyttää
siltä, että vastavalmistuneet ovat taitavia
löytämään työtä.
Erikoista Suomeen verrattuna on, että
Norjassa noin kuusi prosenttia eläinlääkäreistä työskentelee vesiviljelyn parissa
ja 20 prosenttia opiskelijoista harkitsee
suuntautumista vesiviljelyn pariin.

TIETOJA NORJAN
ELÄINLÄÄKÄRIYHDISTYKSEN
JÄSENISTÄ

1. tammikuuta 2018 jäseniä oli 3287, jotka
jakautuvat työskentelyn ja elämäntilanteen
mukaan näin:
20 % valtio:

Norjan elintarvikevirasto Mattilsynet, eläinlääketieteellinen tutkimuslaitos
Veterinærinstituttet, NMBU, Norjan kansanterveyslaitos Folkehelseinstituttet

20,5%;

yksityinen eli eläinklinikat, kalaterveys

28,5%:

yksityinen elinkeinonharjoittaja

21%:

opiskelija

7%:

eläkkeellä

3%:

muut, jotka ovat työelämän ulkopuolella, ulkomailla, muut

Jäsenistä on naisia 70 % ja miehiä 30 %.

Lisätietoa Norjan eläinlääkäriliitosta:
Den norske veterinærforening:
www.vetnett.no
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Eläinlääkärien työmarkkinat
Tanskassa

T

anskalaisista eläinlääkäreistä moni työskentelee julkisella sektorilla: valvonnan
ja elintarviketurvallisuuden
parissa Tanskan eläinlääkintö- ja elintarvikehallinnossa (Fødevarestyrelsen) tai tutkimus- ja opetustehtävissä
yliopistoissa. Useampi kuin joka toinen
eläinlääkärikoulutuksen suorittanut tekee
praktiikkaa.
Merkittävä ryhmä ovat myös yksityisen
sektorin eläinlääkärit, jotka tekevät muuta
kuin praktiikkaa – tähän ryhmään kuuluu
itse asiassa joka kymmenes eläinlääkäri.
Yksi työllistävistä aloista on life science,
joka kattaa muun muassa bioteknologian,
lääketeollisuuden ja muun lääketieteellisen
teollisuuden sekä elintarvike- ja raakaaineteollisuuden. Eläinlääkärien vahvuus
on koko eläimen kattavan perusbiologian
ymmärrys, ja laaja tietopohja patologian,
mikrobiologian, immunologian, farmakologian ja toksikologian aloilta tekee eläinlääkäreistä sopivia ehdokkaita lukuisiin
työpaikkoihin tällä alalla.

TANSKAN ELÄINLÄÄKÄRILIITON JÄSENET LUKUINA

Tanskan eläinlääkäriliitossa oli 1.1.2018 yhteensä 4048 jäsentä Heidän työnkuvansa
jakaantui seuraavasti:
50 % oli työntekijöitä:
30 % työskenteli praktiikassa: pieneläimet ja tuotantoeläimet
28 % työskenteli valtiolla: valvonta, elintarviketurvallisuus, yliopistot
15 % työskenteli yksityisellä puolella muualla kuin praktiikassa:
muun muassa life science)
25 % oli opiskelijoita
23 % oli työnantajia
2 % oli ulkomailla.
Yrittäjäjäseniä liitossa oli 2486.
Jäsenistä oli naisia 67 ja miehiä 33 prosenttia.

Eläinlääkärien työttömyys oli Tanskassa pitkään suhteellisen korkea, noin
5 %, mutta se on laskenut viime vuosina ja
on jälleen noin 2 %. Näin siitä huolimatta, että opiskelijoiden sisäänottomääriä
on nostettu ja työmarkkinoille on tullut
parin viime vuoden aikana paljon vastavalmistuneita eläinlääkäreitä. Tutkintotodistuksen vastikään saaneet eläinlääkärit

ovat erittäin hyviä löytämään töitä: perinteisen praktiikan parista ja lisäksi voimakkaasti kasvavalta life science -kentältä.
Lisätietoa Tanskan eläinlääkäriliitosta:
Den Danske Dyrlægeforening www.ddd.dk
Käännös: Pikka Jokelainen

Ruotsin eläinlääkintäalan
työmarkkinat

T

ällä hetkellä valmistuvien
eläinlääkäreiden työmarkkinatilanne on tasapainossa, joskin eläinlääkäreistä on
jonkin verran pulaa. Maahan
tulee paljon ruotsalaisia eläinlääkäreitä,
jotka ovat valmistuneet ulkomailla, kuten
Unkarissa, Puolassa tai Tanskassa.
Ruotsissa valmistuu vuosittain suunnilleen 90 eläinlääkäriä. Tilanteen ennustetaan olevan sama 4–5 vuoden kuluttua.
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Enemmän on pulaa kokeneista eläinlääkäreistä eritoten tietyillä aloilla. Eläinlääkäreiden tarve vaihtelee eri puolilla maata, mutta kokeneet eläinlääkärit löytävät
työtä helposti.
ELÄINLÄÄKÄRIEN MÄÄRÄSTÄ JA
TYÖSKENTELYSEKTOREISTA

Ruotsissa on tällä hetkellä kaikkiaan 5 249
ammatissa toimivaa laillistettua eläinlää-

käriä. Heistä noin 3 400 (65 %) on Ruotsin
eläinlääkäriliiton jäseniä ja heistä 2 554
toimii ammatissa.
Suunnilleen 780 ruotsalaista eläinlääkäriä työskentelee ulkomailla ja 1 236
Ruotsissa työskentelevää eläinlääkäriä on
saanut koulutuksensa ulkomailla.
Ammatissa toimivista Ruotsin eläinlääkäriliiton jäsenistä noin 35 % työskentelee yksityisellä sektorilla, noin 24 % valtiolla ja lähes kaikki muut ovat itsenäisiä

Pohjoismaiset työmarkkinat

ammatinharjoittajia. Eläinlääkäreitä on
myös kunnissa ja maakäräjien palveluksessa. Heinäkuussa 2018 työttömänä oli
vain 11 eläinlääkäriä eli 0,6 % ammatissa
toimivista. Koska suuri osa alue-eläinlääkäritoiminnasta (distrikveterinär) on
valtiollista, 370 alue-eläinlääkärin katsotaan työskentelevän valtion palveluksessa.
Ruotsissa eläinlääkärit työskentelevät
pääasiassa eläinten sairaanhoidon parissa,
mutta heitä on myös ennaltaehkäisevässä
eläinten terveydenhoidossa ja elintarvikehygieniasektorilla. Monet eläinlääkärit
toimivat tutkijoina, kouluttajina, laboratorioissa tai lääketeollisuudessa. Ruotsissa
monet eläinlääkärit työskentelevät myös
valtion virastoissa ja alueellisten viranomaisten palveluksessa, eli erityyppisissä
virkatehtävissä.
Eläinlääkintäalalla erikoistuminen lisääntyy Ruotsissa jatkuvasti ja kotieläintuotannossa panostetaan enemmän suuriin
yksiköihin ja ennaltaehkäisevään eläinlääkintään. Tämä vaikuttaa eläinlääkärien
työllisyyteen ja tuleviin jatkokoulutusvaatimuksiin.

Ruotsissa on useita erikoistumiskoulutusaloja (I tason erikoistuminen). Erikoiskoulutusalat ja niihin erikoistuneiden eläinlääkäreiden lukumäärä:
Koira ja kissa:

498

Hevonen:

117

Nautaeläimet:

47

Sika:

25

Kansanterveys:

24

Lisäksi on mahdollista erikoistua edelleen johonkin aihealueeseen (II tason erikoistuminen). Aihealueet ja niihin erikoistuneiden eläinlääkäreiden lukumäärä:
Kuvantaminen:

8

Dermatologia:

9

Sisätaudit

13

Kirurgia:

15

Kardiologia:

9

Neurologia:

1

Odontologia:

3

Silmäsairaudet:

10

Lisääntymiseläinlääketiede:

6

Eläinlääkäriliiton jäsen
toisessa Pohjoismaassa
Jos Suomen Eläinlääkäriliiton jäsen muuttaa toiseen Pohjoismaahan työskentelemään, ja haluaa saada täydet jäsenneuvontapalvelut ja muut maakohtaiset edut, pitää liittyä toisen
maan eläinlääkäriliittoon.
Suomen Eläinlääkäriliiton jäsen, joka maksaa täyttä jäsenmaksua toiseen Pohjoismaahan, voi Suomessa maksaa
alennettua jäsenmaksua, kuluvana vuonna 135 euroa.
Siihen kuuluu iso osa jäseneduista: Eläinlääkärilehti, jäsen- eli Fimnet-tunnukset, alennukset Eläinlääkäripäiville ja
Fennovetin koulutuksiin, mutta ei muun muassa työelämään
liittyvä neuvonta, vakuutukset ja Puhti-palvelu.

Asiasta pitää itse ilmoittaa liittoihin, siis halutessa hakea toisen maan liiton jäsenyyttä ja ilmoittaa tilanteesta
Suomen Eläinlääkäriliittoon, tieto ei siirry liitoista toiseen
automaattisesti.
Aiheesta on ohje liiton verkkosivulla otsikolla
Förbundsmedlemmar som flyttar inom Norden, kohdassa
www.sell.fi/elainlaakariliitto/jasenyys/jasenmaksu.
Tarvittaessa kysy neuvoa liitosta: toimisto@sell.fi.
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Ammattiin liittyvä osaaminen
näkyväksi
Eläinlääkärin ammatissa osaaminen koostuu eläinlääketieteeseen
liittyvistä taidoista ja työelämässä tarvittavista yleistaidoista.
Osaamisen jatkuva ylläpito on osa ammattia. Osaamisen analysointi
ja kuvailu vaatii paneutumista, mutta on hyödyksi uran erilaisissa
tilanteissa.
Teksti ja kuvat: Anna Parkkari

E

läinlääkärin ammatissa toimintaa säätelee laki eläinlääkäriammatin harjoittamisesta.
Laki sisältää velvollisuuden ylläpitää ja kehittää ammattitaitoa sekä perehtyä ammattitoimintaansa koskeviin säännöksiin ja määräyksiin.
Työnantajan tulee luoda edellytykset ammatilliseen täydennyskoulutukseen osallistumiseen.
Lääketiede kehittyy koko ajan, samoin
muu toimintaympäristö laitteineen ja so-
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velluksineen. Eläinlääkärin ammatti on hyvin monialainen: kliinisessä työssä kohtaa
hyvin monen lajin potilaita, elintarvikehygienia ja ympäristöterveydenhuolto ovat
laajoja, muuttuvia ja muihin aloihin sekä
ihmisten ja ympäristön terveyteen kytkeytyviä kokonaisuuksia. On myös paljon
yleistaitoja, joita tarvitaan eläinlääkärin
työssä. Ajatusten vaihtaminen eläinlääkärikollegojen kanssa on hyödyksi, vaikka kunkin tarvitsemat taidot ja niiden kehittämisen suunta voivat olla keskenään erilaisia.

TAITOJA JA NIIDEN KÄYTTÖÄ

Työelämässä tarvittavat yleistaidot, niin
kutsutut siirrettävät taidot, ja niiden ylläpito ovat tärkeitä: tiedonhallinta, kriittinen
tiedonhaku, oppimistaidot, oppimistarpeen tunnistaminen, ajankäytön hallinta,
vuorovaikutus- ja viestintätaidot, asiakaspalvelutaidot, johtamistaidot, ongelmanratkaisutaidot, oman työn organisoiminen
ja omasta jaksamisesta huolehtiminen.
Teknisen kehityksen nopeutuminen luo

jatkuvan tarpeen päivittää esimerkiksi tiedon hallinnan, viestinnän, laitteiden ja sovellusten käytön, kuvantamisen ja muun
alaan liittyvän tekniikan osaamista. Koska
työhön liittyy monen muun alan osaajia
ja eläinten omistajia, on hyödyksi oppia
monipuolisia taitoja esimerkiksi kanssakäymiseen.
Eläinlääkärin työhön kuuluu paljon
nopeasti suoritettavaa analyysiä ja pikaista päätöksentekoa tietojen ja säädösten
pohjalta. Esimerkkinä vaikkapa lyhyen
ajanvarauksen aikana tapahtuva potilaan
esitietojen kysely, yleistutkimuksen teko,
diagnoosin teko ja hoitovaihtoehtojen pohdinta, esittely ja valinta. Myös valvontatyössä käydään nopeassa tahdissa läpi esitiedot,
tehdään tarkastus ja kirjataan havainnot,
vertaillaan saman tien lainsäädäntöön ja
tietoihin elintarvikehygieniasta tai eläinten
hyvinvoinnista ja tehdään tai päätetään olla
tekemättä hallintopäätös. Tällainen nopea
analyyttinen tiedon ja olosuhteiden läpikäynti ja päätöksenteko lainsäädännön ja
kokemusten pohjalta on monessa tehtävässä ylipäänsä arvokas taito. Jos tämänkaltaista taitoa osaa avata ja kuvata työnantajalle
konkreettisen esimerkin valossa tai soveltamalla taitoa haussa olevaan työpaikkaan,
on kädessä valttikortti.
Kukin on oman osaamisensa paras tuntija: kokemuksia, harjoitteluja, koulutuksia,
muussa kuin eläinlääkärin opinnoissa tai
työssä opittuja taitoja kannattaa kirjata
systemaattisesti muistiin. Näitä taitoja voivat olla vieraat kielet, kirjoittaminen, johtaminen, verkostoissa toimiminen, opettaminen, digitekniikkaan liittyvät taidot,
kuvaamis- ja kuvantamistaidot, projektin hallinnan taidot, eläinten käsittelyyn
ja kouluttamiseen liittyvät taidot. Myös
personallisuuteen liittyvät piirteet kuten
millaisia taitoja on helpoin omaksua tai
millaisissa tehtävissä on parhaimmillaan,
kannattaa kirjata ylös ja pohtia miten niitä voisi hyödyntää. Omien vahvuuksien ja
kehittämiskohteiden yhteydessä on hyvä
pohtia myös sitä, mitä arvostaa työssä:
omasta osaamisesta voi löytyä vahvojakin
taitoja, joita emme kuitenkaan koe motivoiviksi hyödyntää työelämässä. Hyvä itsetuntemus ohjaa kohti toimivia valintoja
urapolulla. Työssä viihtyy ja jaksaa, kun
omat edellytykset, odotukset ja tavoitteet
ovat linjassa työn vaatimusten ja mahdollisuuksien kanssa.

Omaa uraa koskevien asioiden kirjaaminen vaatii ajattelua ja itsetuntemusta,
jota kukaan muu ei voi tehdä puolestasi.
Muistilistat, keskustelut ja ammattimaisten
uraohjaajien palvelut ovat hyödyksi, mutta
keskiössä olet sinä itse. Joskus suunnan tai
työpaikan löytäminen voi vaatia vaivannäköä ja viedä aikaa. Näin kirjoitetaan lääkärien Pro medico -sivustolla: ”Lääkäriksi
kasvamisen tie ei välttämättä ole suora eikä
sellainen kuin alun perin suunnittelet. Itsetuntemus auttaa rakentamaan osaamista
ja pätevöitymistä matkan varrella.”

AJATUKSIA ELÄINLÄÄKÄREILTÄ
Kirjoituksen lukivat ennakkoon eläinlääkärit Pikka Jokelainen, Mariella
Aalto-Araneda ja Päivi Lahti. Tässä
heidän ajatuksiaan:

minen on ensin tunnistettava voidaksesi sanoittaa sitä. Itsetuntemus on avain
oman uran kehittämiseen ja työssäjaksamiseen.”

Omia taitoja ei kannata vähätellä, tarvittaessa kannattaa käyttää ulkoista
arviointia. ”Aliarvioin omaa kielitaitoani, kunnes hoksasin mennä ylemmän tason kielikokeeseen. Se kannatti, loppui vähättely!”

Suositukset ja suosittelijat ovat tärkeitä. ”Kokoa itsellesi verkostoa.”

”CV:n ja työhakemuksen kirjoittamisessa ei kannata olla vaatimaton.
Suomalaisella mielenlaadulla tuskin
teet liian kerskailevan hakemuksena!”
Heikot puoletkin on hyvä tunnistaa.
”Usein omia heikkoja puolia voi kääntää mahdollisuuksiksi kehittyä, joskus
asia voi olla jopa vahvuus. Vaikkapa
pienten yksityiskohtien huomaaminen voi olla ärsyttävä piirre, mutta
kirjoitustyössä tekstejä kommentoidessa hyödyllinen vahvuus.”
”Osaamisen puutteet voi esittää
työnantajalle monella tavalla. Entäpä,
jos et sanoisikaan en osaa, vaan haluan kehittyä?”
”Omaa osaamista, kiinnostuksen kohteita, tavoitteita ja arvoja kannattaa
aika ajoin pysähtyä pohtimaan. Osaa-

Eri taitojen ja osaamisten yhdistäminen uudella tavalla kannattaa. ”Nopean
tietojen haltuunoton, analyysin ja ratkaisunteon taito toimii monessa.”
Voisi pohtia: ”Millaisessa tiimissä olisin
hyvä lisä?”
Mieti kuulijaa kertoessasi osaamisestasi. ”Mitattavat asiat, key performance
indicators, tieteen puolella esimerkiksi julkaisujen lukumäärä, viittaukset ja
niin edelleen ovat selkeitä oman alan
sisällä, mutta tarvittaessa niitä kannattaa avata tai korostaa oleellisia puolia.
Vaikkapa, että suurin osa julkaisuista
on tehty kansainvälisissä yhteistyökuvioissa, jos työpaikka korostaa kansainvälisyyttä, tai että lähes kaikki liittyvät
zoonooseihin, jos työpaikka on ihmislääketieteen puolella.”
Kannattaa ajatella perinteistä eläinlääketieteen kenttää laajemmin ja myös
kansainvälisesti. ”Osaamiselle on kysyntää.”
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Monien ammatissaan menestyneiden
uraa on jälkikäteen katsottuna ohjannut
kiinnostus jotain asiaa kohtaan. Kun tietää
itseään kiinnostavat asiat, alat tai alan sivuhaarat, on jo helpompi hahmottaa, mitä
tietoja tai taitoja kohteeseen mahdollisesti
liittyy. Silloin on mahdollista kirjata mitä
taitoja on jo hallussa ja mitä kannattasi kehittää. Ajattelun lisäksi dokumentointi on
tärkeää ja vähimmällä vaivalla pääsee, jos
sitä opettelee tekemään jatkuvasti.
KITEYTÄ PAIKKAA HAKIESSASI

Olipa kyseessä kesätyöpaikka, harjoittelupaikka, erikoistumispaikka tai vakituinen
työ, on osaamisen kiteyttäminen valtti
korttipakassasi. Ansioluettelon ajan tasalla
pitäminen kannattaa, ja mielellään kattavassa portfoliomuodossa, josta voit sitten
tarvittaessa valikoida haettavaan tehtävään
sopivimman kokemus- ja osaamispaletin.
Se kannattaa tiivistää yhteen tai kahteen
sivuun. Ansioluettelon alkuun, esimerkiksi
henkilötietojen jälkeen, voi tehdä muutaman rivin tiivistelmän omasta ydinosaamisesta. Kiireinen työnantaja saattaa joutua
lukemaan aikamoisen pinon hakemuksia,
ja silloin ytimekkyys puhuu puolestaan.
Hakemus kannattaa ehdottomasti
räätälöidä paikkaan mihin parhaillaan
hakee. Lue tarkkaan ilmoituksessa pyydettävät asiat ja mieti, miten osaamisesi
ja kokemuksesi palvelevat juuri niitä asioita ja taitoja. Oma osaaminen on paras
esittää konkreettisten esimerkkien kautta
periaatteella enemmän verbejä, vähemmän
adjektiiveja. Eläinlääkäri tuskin tarvitsee

lipevää täytän kaikki toiveenne -kielikuvailmaisua hakemuksessaan, mutta selkeä
osaamisen ilmaiseminen helpottaa hakemuksen lukijan urakkaa.
Jos hakijoita on runsaasti, on työnantajan helpompi tarttua hyvin ajateltuun ja
jäsenneltyyn hakemukseen. Moni työnantaja myös arvostaa hakijan kykyä tunnistaa
osaamistaan, koska se helpottaa vahvuuksien ja kehittämiskohteiden löytymistä
myös työtehtävissä pidemmän päälle. Siksi
kiinnostuksen kohteiden kertominen sopii
mukaan, vaikkei sillä tai henkilökohtaisella pitkän tähtäimen unelmalla useinkaan
kannata aloittaa hakemusta.
TALLIPUHE TAKARAIVOON

Tallipuhe, koiralenkkipuhe tai perinteisemmin hissipuhe, siis ytimekäs valmiiksi
jäsennelty tarina, jossa kerrot tiivisti mitä
osaat ja olet jo tehnyt, voi olla hyödyksi
arvaamattomissa paikoissa, ei vain haastattelussa. Kaikki työpaikat eivät ole avoimesti haussa, puhutaan niin sanotuista
piilotyöpaikoista. Työnantaja saattaa olla
korvat höröllään odottamassa tietynlaista
työntekijää tai paikkaa ei ehkä ole ehditty
laittaa avoimeksi.

Sen verran kannattaa harjoitella puhetta, ettei se ole ulkoa opetellun toistamista ja liian nopeaa hänelle, joka kuulee
sen ensimmäisen kerran. Oikeastaanhan
tallipuhe on väline löytää asian ydin. Jos
harjoittelet jonkun koekuulijan kanssa,
kiinnitä huomio siihen mitä hänelle jää
kertomastasi mieleen.
Haastatteluissa ja myös satunnaisissa
potentiaalisen työnantajan kohtaamisissa
voi olla valaisevaa, jos osaa kertoa jostain
konkreettisesta onnistumisesta tai vaikka
haasteen voittamisesta. Esimerkit kuvaavat
hyvin työnhakijan toimintaa, tavoitteellisuutta ja taitoja.
AMMATTIOSAAMISEN
ULOTTUVUUKSIA

Työnantajien kuulee joskus pohtivan vastavalmistuneiden palkkaamisen kannattavuutta, koska hakijalla ei vielä ole paljoakaan käytännön kokemusta. Toisaalta
yliopistolta juuri valmistuneilla on jo paljon osaamista, kuten tuoreet tiedot hoitokäytännöistä ja uusimman tekniikan
ymmärrystä. Heidän etunaan on myös
eläinlääkärin monipuolisen ammatin kattava yleisosaaminen, kun työelämässä pidempään olleiden vahvuudeksi muodostuu syvällinen osaaminen kapeammalta
erikoisalalta. Olisi hienoa (ja sellaisiakin
työpaikkoja on), että kokeneiden, uran
eri vaiheissa olevien ja vastavalmistuneiden parhaat puolet saadaan hyödynnettyä.
Elinikäinen oppiminenhan koskee kaiken
ikäisiä eläinlääkäreitä.
Lääkärien Pro Medico -sivustolla ammatillinen osaaminen jaetaan seuraaviin
osiin: lääketieteellinen osaaminen, ammatillisuus, vuorovaikutus, yhteistyötaidot,
terveyden edistäminen, tiedonhallinta ja
oppiminen sekä johtaminen. Tämä on yksi tapa jäsentää ammattiin liittyviä taitoja.
Osioiden kuvaukset voi lukea verkkosivulta
ja poimia ajatuksia omaan urasuunnitteluun ja -pankkiin.
Kirjoittaja on Eläinlääkäriliiton tiedottaja
ja lehden toimituspäällikkö, FM.
LISÄTIETOA:

Helsingin yliopiston Urapalvelut
Maksuton urapalvelu verkossa:
urapolulla.fi
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Eläinlääkärilehden toimitus pyysi nopealla aikataululla kolmelta opiskelijalta lyhyet kuvaukset vaihto-opiskelusta Pohjoismaassa. Kiinnostavia täsmällisempiä kokemuksia ja perusteellisempia kirjoituksia olisi varmasti ollut tarjolla, mutta kirjoittajille esitettiin seuraavat
kysymykset ja rajattiin tekstin merkkimäärääkin: missä ja milloin olit vaihdossa, mikä innosti lähtemään, mikä oli parasta, oliko jotain
haasteellista, josta opit jotakin? Mitä muuta haluat kertoa ja kenelle suosittelet lähtöä. Tässä opiskelijoiden tekstit ja tietoa miten hakea
opiskelijavaihtoon.
Toimitus kiittää antoisista teksteistä ja nopeasta toiminnasta.

Lähes yksityisopetusta
kesällä Kööpenhaminassa

Olin vaihdossa Tanskassa Kööpenhaminassa tämän vuoden elokuussa
yliopistollisessa eläinsairaalassa, Universitetshospitalet for Familiedyr.
Teksti ja kuvat: Anette Ordén

H

alusin saada vaihtokokemuksen ja nähdä miten
toisen Pohjoismaan yliopistollisessa eläinsairaalassa toimitaan. Minua
kiinnostaa myös ulkomailla työskentely
tulevaisuudessa, joten vaihdosta on hyvä
aloittaa kansainvälistyminen.
En myöskään ole ollut ennen Tanskassa ja olen äidinkieleltäni ruotsinkielinen,
joten ajattelin Tanskan olevan hyvä kohde.
Siellä toki yritettiin pysytellä englanninkielessä, kun me vaihto-opiskeijat olimme
paikalla. Ymmärsin tanskaa jonkin verran
lukiessa, mutta puhetta oli monesti haastavaa ymmärtää.

Eläinsairaalan pääsisäänkäynti.

HYVÄÄ OPETUSTA, ERILAISIA TAPOJA
OPIKSI

Tanskan yliopistollisessa eläinsairaalassa
eläinlääkärit olivat todella päteviä ja opettaminen laadukasta. Kesällä siellä ei ollut
paljon opiskelijoita, joten sain melkeinpä
yksityisopetusta.
Tiettyjä asioita tehtiin eri tavalla kun
Suomessa ja nekin olivat toimivia ratkaisuja, joten oli mukava nähdä miten samoja asioita voi tehdä eri tavalla. Tutustuin
vaihdossa moniin uusiin ihmisiin, joiden
kanssa keksimme aina iltaisin jotain viihdykettä: pelattiin pelejä, tehtiin ruokaa
yhdessä ja katsoimme nähtävyyksiä, jol-

loin sai hengähtää rankan klinikkapäivän
jälkeen. Tanskassa oli myös ihanaa liikkua pyörällä, sillä siellä oli erinomaiset
pyörätiet.
Kielen kanssa oli välillä haastetta.
Kaikki potilaskertomukset ja tiedot olivat tanskaksi, mutta pärjäsin kuitenkin.
Suosittelen vaihtoon lähtöä kaikille!
Varsinkin klinikkavuosi on erinomainen
vuosi mennä vaihtoon. Suuntaan seuraavaksi Belgiaan vaihtoon kolmeksi kuukaudeksi. Jos on ihan pienikin hinku lähteä
vaihtoon, tee se, se on sen arvoista. Kaikki
käytännön asiat kyllä järjestyvät, niistä ei
kannata turhaan huolehtia.
Kirjoittaja on viidennen vuosikurssin opiskelija Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa.

Ihon teippinäyte värjättynä mikroskoopin alla.
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Norjan vuonoja, vohveleita ja
viikinkejä

Teksti: Katarina Eskola

H

ain vaihtoon Norjan ainoaan eläinlääketieteelliseen
kouluun, sillä olin ihastunut hauskaan kieleen ja
kuullut maasta paljon hyvää. Ehkä SKAM-tv-sarjan katsomisellakin
oli osansa asiassa… Ajattelin verrata toisen

pohjoismaan eläinlääketieteen käytäntöjä
kotimaahan etenkin klinikkavuotena.
Saavuin Osloon viime tammikuun lopun loskaisessa säässä; tarpominen suksikassin ja matkalaukun kanssa toi kevyen
haasteen reissuni alkumetreille. Perillä olin
innoissani, sillä asuinpaikkani oli lähellä
KAY MCDONALD

Oslon keskustaa kauniissa St. Hanshaugenin kaupunginosassa. Kampukselle oli
kävelymatka, mikä helpottikin huomattavasti arkeani.
MONENLAISIA KLINIKKAVIIKKOJA

Norjan kieli alkoi tarttua puheeseeni nopeasti ja huomasin pian pystyväni käymään pieniä keskusteluja vieraalla kielellä.
Koulunkäynti itsessään oli hyvin saman
tyyppistä kuin kotona. Olin valinnut monipuolisen kattauksen klinikkaviikkoja,
kuten pieneläimiä, hevossairaalaa, kiertävää tuotantoeläinpraktiikkaa, lisääntymisklinikkaa ja patologiaa. Eniten nautin
pieneläinten sisätautiopetuksesta, sillä henkilökunta oli todella motivoivaa ja opiskelijalle oli annettu paljon vastuuta.
Norjan erikoisuudet tulivat tutuiksi
kahden siellä asumani kuukauden aikana.
Oslon keskustassa ei todellakaan ollut outoa matkustaa bussissa sukset kainalossa ja
oli helposti havaittavissa, että norjalaisilla
on urheilu veressä. Paikallinen ruokakulttuuri ei loistanut monipuolisuudellaan,
mutta sitäkin parempaa oli se, että vohvelit ja brunost (makea juusto) olivat lähes
kansallisruuan asemassa. Sähköautoja oli
huomattavan paljon ja tämä aiheutti välillä sydämentykytyksiä liikenteessä niiden
äänettömyyden vuoksi.
Suosittelen Norjaa vaihtokohteeksi kaikille, jotka haluavat laadukasta opetusta,
oppia puhumaan kummallista kieltä, nauttia upeasta luonnosta ja tutustua maahan,
joka on samalla hyvin erilainen, mutta
toisaalta hyvin samanlainen kuin Suomi.
Kylmänsieto ja innostus talviurheilulajeihin eivät ole nekään pahitteeksi.
Kirjoittaja on kuudennen vuosikurssin opiskelija Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa.
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Itsevarmuutta myönteisestä
ilmapiiristä
Teksti ja kuvat: Tuuli Laukkanen

O

lin vaihdossa Kööpenhaminan yliopiston suureläinsairaalassa tämän vuoden
heinäkuussa.
Neljännen vuoden syksyllä saimme hakuohjeet kesäklinikoille.
Silloin klinikkavuosi tuntui vielä kaukaiselta ajatukselta, mutta työmäärän jakaminen jo kesälle kuulosti järkevältä vaihtoehdolta. Lisäksi halusin suorittaa osan
hevossairaalaviikoista ulkomailla, koska
halusin nähdä enemmän kuin yhden sairaalan toimintamallit. Olen työskennellyt
hevosten kanssa aiemmin Belgiassa, joten
Tanska kuulosti hyvältä vaihtoehdolta potilasmääriä ajatellen.
SAIRAALASSA JA LIIKKUVASSA
PRAKTIIKASSA

Vaihdon aikana olin kolme viikkoa sairaalalla ja viikon liikkuvassa praktiikassa.
Vaikka sairaala on suureläinsairaala, olivat
potilaat pääasiassa hevosia muutamaa nautapotilasta lukuun ottamatta. Opiskelijoita
oli samaan aikaan kahdesta neljään, joten
useimmiten yksi opiskelija hoiti päivän potilaita yhden eläinlääkärin kanssa. Jako oli
selkeä ja eläinlääkärin kanssa kahdestaan
työskentelystä oppi paljon.
Yleinen ilmapiiri oli ihanan positiivinen, kun sekä eläinlääkärit että hoitajat
arvostivat opiskelijoiden työpanosta ja
opettivat mielellään. Opiskelijana pääsin
myös tekemään paljon ja uuden toimenpiteen ollessa edessä lähtökohta oli, että
siinä onnistutaan. Itsevarmana työskentely
johtaa onnistumisiin.
Yksi sairaalan kirurgeista sanoi testaavansa omaa ammattitaitoaan sillä, miten
hyvin saa selitettyä toimenpiteen suorittamisen ihmiselle, joka ei ole sitä ennen
tehnyt. Ja voin kertoa, että hyvin sujui!
Leikkauksia oli myös mukavasti ja pääsinpä vähän sattumalta lehmän juoksutus-

Jyllanninhevonen eläinsairaalassa.

”Opettaja sanoi testaavansa omaa ammattitaitoaan kokeilemalla miten hyvin
saa selitettyä toimenpiteen suorittamisen ensikertalaiselle.”

mahan dislokaatioleikkaukseen mukaan.
Viikko liikkuvassa praktiikassa erosi melko
paljon meidän Suomen vastaavasta, sillä
Själlannin alueella on melko vähän tuotantoeläimiä. Tallien lisäksi kävimme useilla
kotieläinpihoilla, joita Kööpenhaminassa
tuntui riittävän.
Oman haasteen toi tanskan kieli, mutta
potilasohjelman kanssa pärjäsi ruotsin taidoilla ja puhuttua tanskaakin aloin pikkuhiljaa ymmärtämään. Suosittelen vaihtoa
kaikille, jotka mielivät vähän lyhyempään
vaihtoon. Kööpenhamina on ihana kau-

punki ja tanskalaisten positiivisuudella
jaksaa pitkälle syksyyn.
Kirjoittaja on viidennen vuosikurssin opiskelija Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa.
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Opiskelija, haluaisitko vaihtaa
maisemaa?

Vaihto-opinnot tarjoavat hyvät mahdollisuudet monipuolistaa
opintojasi ja syventää osaamistasi.

O

pintojen suorittaminen ulkomailla on luonnollinen
osa akateemista osaamistasi. On tärkeää, että suunnittelet mahdollisia opintoja
ulkomailla hyvissä ajoin, sillä eläinlääketieteen tutkinnossa on vain vähän valinnaisuutta ja tietty etenemisjärjestys ja
opintojen pakollisuus voivat lisätä haasteita
vaihtoon lähdössä.
YLIOPISTOLLA ON
VAIHTOSOPIMUKSIA

Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijana
sinulla on mahdollisuus lähteä opiskelijavaihtoon osana tutkintoasi muun muassa
Erasmus-vaihto-ohjelman kautta Euroopan kohteisiin ja Nordplus-vaihto-ohjelman kautta Pohjoismaihin.
Eläinlääketieteellisellä tiedekunnalla
on vaihtosopimus kaikkien pohjoismaisten yliopistojen kanssa, joissa koulutetaan
eläinlääkäreitä. Näistä suosituin on Kööpenhaminan yliopisto, jossa voi suorittaa
muun muassa klinikkaopintoja kesäisin.

Myös Norjaan ja Ruotsiin on mahdollista
lähteä suorittamaan kursseja ruotsin ja
norjan kielellä tai klinikkaopintoja englanniksi.
Vaihto-opintojen lisäksi Pohjoismaihin voi lähteä suorittamaan harjoittelua
esimerkiksi maatiloille, eläintarhoihin ja
yksityisille klinikoille. Lisäksi pohjoismainen NOVA University Network järjestää
lyhyitä 1–2 viikon intensiivikursseja. Kaikkiin yli viisi päivää kestäviin vaihtoihin ja
harjoitteluihin on tarjolla Helsingin yliopiston tai Nordplus-verkoston tarjoama
apuraha, jonka suuruus vaihtelee vaihdon/
harjoittelun keston ja kohdemaan mukaan.
Voit hakea inspiraatiota lukemalla
vaihtokertomuksia ja seuraamalla liikkuvuuspalveluita Facebookissa.
MILLOIN JA MITEN VAIHTOON?

Suositeltavat ajankohdat ovat 2. lukuvuosi
ja 5. vuosi eli kliinisen harjoittelun vuosi.
Myös kesät ovat hyvää aikaa vaihto-opinnoille tai harjoittelulle. Valinnaisjaksojen
aikana voi osallistua lyhyisiin vaihtoihin.

Opiskelijavaihdon hakuprosessi on
kaksivaiheinen: ensin haetaan Helsingin
yliopiston hakujärjestelmän kautta vaihtoopiskelijaksi ja sitten vasta hakukohteeseen.
Mieti mihin haet, ota selvää vaihtokohteesta, lue vaihtopalautteita ja kysele.
Hakemus liitteineen täytetään Helsingin yliopiston Mobility Online -järjestelmässä.
Seuraava hakuaika yli kolmen kuukauden vaihtoihin lukuvuonna 2019–2020 on
1.2.2019–5.2.2019. Alle kolmen kuukauden vaihtoihin on jatkuva hakuaika, mutta
myös vastaanottavan yliopiston hakuajat
kannattaa selvittää.
LISÄTIETOJA VERKOSSA:

Opiskelijan ohjeista – opiskele ulkomailla: guide.student.helsinki.fi/fi/opiskeleulkomailla
Liikkuvuuspalvelut, Helsingin yliopisto: guide.student.helsinki.fi/fi/artikkeli/
ota-yhteytta-liikkuvuuspalveluihin
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Eläinlääkäripäivät 2018 ovat jo ovella
Tänä vuonna suomalaisen eläinlääkärikunnan suurin kotimainen koulutustapahtuma
pidetään 28.-30. marraskuuta. Verkossa voi
ilmoittautua, osallistumisen hinta nousee
portaittain. Seuraava hintaporras astuu
voimaan 12. marraskuuta, vielä ehdit ilmoittautua ennen sitä. Eläinlääkäriliiton
jäsenille on aina edullisemmat hinnat.
Ajantasaisin ohjelma on aina verkkosivuilla www.elainlaakaripaivat.fi.
Uutta on, että osa tieteellisten posterien
tekijöistä esittelee posteriaan ennakkoon
päätettynä ajankohtana, katso Eläinlääkäripäivien sivuilta Tieteellisen posterinäyttelyn kohdalta.
Keskiviikon iltapäivässä klo 15.3016.30 on uutuutena maksuton keskus-

telutilaisuus vain eläinlääkäreille ja alan
opiskelijoille, aiheena on Mitkä ovat kollegiaalisuuden ongelmat? Keskustelun juontaja ja moderaattori on Eläinlääkäriliiton
valtuuskunnan puheenjohtaja, kunnaneläinlääkäri ja ympäristöterveysjohtaja
Hanna Nurmi. Kuuden sektorin edustajat pitävät lyhyet aloituspuheenvuorot.
Mukana keskustelussa ovat eläinlääkärit
yrittäjä Oili Gylden, yksityisellä työnantajalla työsuhteessa oleva Ira Kallio-Kujala, Evidensian edustaja Mikael Granholm, kunnanpraktikko Pauliina Pietilä,
tarkastuseläinlääkäri Kristiina Törmä ja
valvontaeläinlääkäri Päivi Pyykönen. Ilmoittaudu etukäteen verkossa, paikkoja
on rajoitetusti. Jos tilaisuus täyttyy, mah-

dollisuuksien mukaan toteutetaan mahdollisuus seurata tilaisuutta myös toisessa
salissa.
Eläinlääkäripäivien verkkosivuilla on
myös kohta Messukeskuksessa, jossa on
tietoja palveluista päivillä, sivu päivitetään
viimeistään noin kaksi viikkoa ennen päiviä. Päivien verkkosivuilla oleva ohjelma
on luettavissa myös älypuhelimella ja uutena paikan päällä
ilmoittautuessa saa myös
Ilmoittaudu päiville,
käsiohjelman.
tämä hintaporras on
Vuoden 2019 Eläinvoimassa vielä
lääkäripäivien teema ker11. marraskuuta!
rotaan sivulla 490!

UUDET NÄYTTEILLEASETTAJAT

Eläinlääkärilehdessä 7/18 oli näyttelyalueen kartta ja lista 70:stä näytteilleasettajasta. Tässä ovat sen jälkeen mukaan tulleet, ja
ajan tasalla oleva, kattava näytteilleasettajaluettelo on verkossa www.elainlaakaripaivat.fi, kohta Näyttely. Näyttelyaluetta on laajennettu posterikäytävän päähän kovan kysynnän vuoksi. Pelkästään näyttelyvieraaksikin voi ilmoittautua verkossa, silloin rekisteröityminen Messukeskuksessa on nopeampaa.
EMOVET
etunimi.sukunimi@emovet.fi
Puh. 050 581 3933/Iris Kaimio
Urheilutie 6 D (PL 40),
01301 Vantaa
www.emovet.fi

FIRSTVET
maiju@firstvet.fi
Puh. 040 571 1702
Helsinki, Suomi
www.firstvet.com/fi

SANTAX MEDICO OY
myynti@santax.com
Lenkkitie 11, 21530 Paimio
p. 02 4808 1670
www.santax.fi

SAVONIA AMMATTIKORKEAKOULU OY
Hankkeet:
HevosDigi,
www.hevosdigi.savonia.fi
kaisa.hyvonen@savonia.fi
Umppari – Onnellinen
umpilehmä,
www.umppari.savonia.fi
leena.karkkainen@savonia.fi
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JAKKE JA CRIOLLO
-LISÄRAVINTEET
www.jakke-lisaravinteet.fi
www.criollo.fi
info@criollo.fi
Puh. 040 738 4198

OKULAARI
info@okulaari.fi
puh. 040 670 7270,
050 552 7362
www.okulaari.fi/neplus

SUOMEN
EPIDEMIAPUHDISTUS OY
info@epidemiapuhdistus.fi
Puh. +358 50 347 2957/
Lauri Kauppinen
Puh. +358 40 745 5734/
Henna Kauppinen
www.epidemiapuhdistus.fi

VETERINARY ORTHOPEDICS
SCANDINAVIA
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www.elainlaakaripaivat.fi
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Työn ääressä

KERRO KOLLEGALLE! Palstalla voit kertoa arkityön kiinnostavista sattumuksista ja tavallisuudesta poikkeavista tapauksista. Aiheena voi olla praktiikan tapahtuma, valvonnassa eteen tullut tilanne tai muu kiinnostava, ehkä varoittavakin esimerkki harvinaisesta
sattumuksesta – asia, jonka muutenkin kertoisit kollegalle. Kirjoituksen asioiden täytyy olla tosia ja ammatin kannalta oikein.
Hyvillä perusteilla kirjoitus voidaan julkaista tarvittaessa anonyymisti, toimitukselle tulee kuitenkin kertoa kirjoittaja. Kirjoitus voi
olla lyhytkin, ja maksimipituus on 6500 merkkiä eli noin 800 sanaa. Teknisesti painokelpoisia valokuvia pyydetään mahdollisuuksien mukaan liittämään mukaan.
Julkaistuista kirjoituksista maksetaan palkkio. Lähetä materiaali osoitteeseen toimitus@sell.fi. Jos pohdit aiheesi sopivuutta palstalle, voit olla yhteydessä toimitukseen, toimitusneuvoston jäseniin tai päätoimittajaan (ks. s. 446).
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Teksti ja kuvat: Gisle Sjöberg

Kanin hengitysvaikeudet
Piia, viisivuotias naaraskani, tuotiin vastaanotolle viisi viikkoa
jatkuneen hengitysvaikeuden takia. Tila oli pikkuhiljaa huonontunut, ja
antibioottikuuri suun kautta oli helpottanut oireita vain hiukan.
Kliinisessä yleistutkimuksessa hengitystiheys oli jopa kanille nopea. Vaikka Piia oli
rauhallinen ja tutki ympäristöään uteliaana,
hengitys oli pinnallista kuin se olisi ollut
peloissaan. Hengitysäänet olivat normaalit,
eikä keuhkoauskultaatiossa kuulunut vinkunoita tai rahinoita. Lievä kirkas sierainvuoto,
lievä yskä ja hiukan pullottavat silmät olivat
ainoat oireet. Yleisvointi ja -kunto oli hyvä ja
kani söi ja käyttäytyi normaalisti. Differentiaalidiagnoosit ja hoitovaihtoehdot käytiin
tässä vaiheessa läpi omistajan kanssa.
Tymoomaa on syytä epäillä aina, jos
kääpiörotuisella kanilla on eksoftalmus. Tulehtuneesta hammasjuuresta peräisin oleva
retrobulbaarinen paise sekä lymfadeniitti
ovat myös mahdollisia aiheuttajia. Pneumoniaa ei voitu sulkea pois, vaikka siinä
tapauksessa hengitysäänet ovat yleensä korostuneet. Nenäontelon vierasesineen, kuten
heinänkorren, on tavattu oireilevan joskus
samalla tavalla, mutta sieraimet olivat siistit
lukuun ottamatta tässä tapauksessa lievää,
bilateraalista kirkasta sierainvuotoa. Keuhkokasvaimia on diagnosoitu kaneilla vain
harvoin, toisaalta niitä ei ole aktiivisesti etsittykään. Kani oli steriloitu muutama vuosi
aiemmin, eikä kohdussa tai munasarjoissa
nähty merkkejä kasvainmuutoksista.
Omistajan kanssa keskusteltiin jatkotutkimuksista kuten verinäytteistä, ultraäänija röntgentutkimuksista sekä ylläolevien
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vaihtoehtojen mahdollisista hoitovaihtoehdoista. Omistajan kanssa päädyttiin aloittamaan antibioottihoito parenteraalisesti,
ja kani sai myös deksametasonia yhden
pistoksen. Piia sai suun kautta annettavan
tulehduskipulääkityksen kotiin.
Kanin tila parani viikossa merkittävästi. Hengitystiheys- ja syvyys palasivat
normaaleiksi. Silmien asento oli myös jälleen normaali ja sierainvuoto sekä yskä
hävisivät.
Viikon päästä hoidon lopettamisen
jälkeen oireet palasivat. Tässä vaiheessa
päätettiin tehdä jatkotutkimuksia. Rintaontelon ultraäänitutkimuksessa oli nähtävissä
nesteontelo sydämestä kaudodorsaalisesti.
Ontelosta punktoitiin noin 10 millilitraa

punaruskeaa nestettä. Neste oli sameaa
ja sen mikroskopoinnissa oli nähtävissä puna- ja valkosoluja ja lisäksi isompia
soluja, jotka varmistuivat myöhemmin
laboratoriossa makrofageiksi. Sytologisen
tutkimuksen perusteella ei saatu selkeää
diagnoosia eikä myöskään varmistusta
kasvaimellisesta prosessista. Bakteriologisessa tutkimuksessa ei havaittu kasvua.
Piia-kanin tila parani punkteerauksen jälkeen, mutta nähtäväksi jää, kuinka
pitkäksi aikaa. Täyttyykö nesteontelo uudestaan? Aiheuttaako se tulevaisuudessa
ongelmia? Meneekö kanin tila huonommaksi?
Miten tästä jatketaan – pitäisikö meidän tyhjentää nesteontelo uudestaan tai

yrittää ottaa biopsia? Pitäisikö tehdä torakotomia ja poistaa mahdollinen lymfooma,
tymooma tai sydämen kasvain?
Oletamme nesteontelon täyttyvän uudelleen ja se täytyy todennäköisesti tyhjentää vielä toisen kerran. Tymooma on
mielestämme todennäköisin diagnoosi,
ja torakotomia ja massan poisto olisi tehokkain hoitovaihtoehto tässä tapauksessa. Omistaja ei halua leikkausta kanilleen,
mutta saimme luvan tehdä obduktion sitten, kun sen aika koittaa.
Kirjoittaja on norjalainen, pitkään Suomessa asunut ja työskennellyt eläinlääkäri.
Hänellä on oma eläinlääkäriasema Eläinklinikka Linnunmäki.

www.petmeddata.com

Mikrosirutetun
lemmikin
sähköinen
terveystietokanta

ME OLLAAN
MUKANA,
MISSÄ SÄ
OOT?

ELÄINLÄÄKÄRIPÄIVILLÄ STÄNDI NRO B7

Liitä klinikkasi mukaan eläinlääkäripäivillä, saatte 150€ ravintolalahjakortin

Juristi vastaa

PALSTALLA Eläinlääkäriliiton lainoppineet vastaavat työsuhdekysymyksiin
ja muihin lainsäädännön tulkitsemisen kysymyksiin. Lehdessä
esitellyissä tapauksissa ei kerrota oikeiden eläinlääkärien nimiä.
Kysymyksiä voi esittää osoitteeseen toimitus@sell.fi.

Juha Raunio

OTM
liiton työ- ja
virkasuhdeneuvonta

TYÖNTEKIJÄ SAIRAANA – MITÄ SITTEN?
Jokainen sairastuu joskus niin, ettei pysty toimimaan kuten terveenä. Olipa kyseessä ärhäkkä syysflunssa, nilkan murtanut
kompastuminen portaissa tai muu työkyvyttömyyden aiheuttanut vaiva, on hyvä tietää, mihin työntekijä on oikeutettu, jos hän
joutuu jättämään työpäiviä väliin oman terveydentilansa väliaikaisesti heikennyttyä.

Aloitetaan perusasioista: jos työntekijä ei sairauden tai tapaturman vuoksi kykene suoriutumaan töistään, ei hänen tarvitse eikä
kannata mennä töihin. Tällöin ei ole syytä murehtia esimerkiksi
asiakkaiden tai esimiehen pettymisestä tai suuttumisesta. Ei asiakaskaan halua, että hänelle tärkeää palvelua tuottaa tehtäviin sillä
hetkellä fyysisesti kykenemätön eläinlääkäri. Vastaavasti esimiehelle on tärkeää, että yrityksen työntekijät tulevat töihin vain, jos
pystyvät suoriutumaan tehtävistään täysin. Sairaana työskentely voi
johtaa sairauden pahenemiseen ja siten pidempään poissaoloon.
Lisäksi sairas eli työkyvytön eläinlääkäri on tervettä alttiimpi
virheille ja aiheuttaa siten esimerkiksi kohonneen hoitovirhe- ja
työturvallisuusriskin. Tarttuvien tautien kohdalla eläinlääkäri
tekee kotiin jäämällä ilmiselvän palveluksen paitsi itselleen, työnantajalleen ja asiakkailleen, myös kollegoilleen.
Jos työntekijä joutuu työkyvyttömyyden vuoksi jäämään pois
töistä, on hänen ilmoitettava asiasta ja sen arvioidusta kestosta
työnantajalleen viipymättä. Työnantaja voi myös vaatia lääkärintodistusta tai muuta luotettavaa selvitystä työkyvyttömyydestä.
Useilla työpaikoilla on käytäntönä, että erillistä selvitystä ei edellytetä, mikäli poissaolo kestää esimerkiksi maksimissaan kolme
päivää. Mikäli työnantaja katsoo tarpeelliseksi, on hänellä aina
oikeus perustellusta syystä vaatia lääkärintodistus työntekijän
ollessa poissa töistä työkyvyttömyyden vuoksi.

kin ennen sairastumista kestänyt alle kuukauden, on työntekijällä
lain mukaan vastaavasti oikeus saada 50 % palkastaan. Oikeutta
palkkaan ei ole, jos työkyvyttömyys on aiheutettu tahallaan tai
törkeällä huolimattomuudella.
Asia ei valitettavasti aina ole näin yksinkertainen. Mitä yksittäistapauksissa tarkoitetaan täydellä palkalla, ei ole laissa määritelty tarkemmin. Tarkat pelisäännöt jäävät siten käytännön varaan.
Esimerkiksi eläinlääkäreille varsin yleinen suorite- eli provisiopalkka tai tällaisen ja takuupalkan yhdistelmä aiheuttaa ajoittain
huomattavaa vaihtelua eläinlääkärin kuukausitulojen suuruudessa. Koska tällaisillakin palkkausjärjestelmillä työskentelevät
ovat työkyvyttömyytensä ajalta oikeutettuja täyteen palkkaansa,
on sairausajan palkan suuruuden määrittämiseksi käytännössä
päädytty laskemaan työntekijän yrityksessä ansaitsemien tulojen
pohjalta tämän keskimääräinen päiväpalkka. Laskutoimituksessa
tulisi käyttää riittävän edustavaa ajanjaksoa aiemmista työtuloista
yrityksessä; usein on päädytty esimerkiksi viimeisen kuuden tai
kahdentoista kuukauden palkkojen käyttämiseen.
Nyrkkisääntönä voi jokainen pitää vähintään samaa palkkaa,
jonka olisi todennäköisesti saanut töissä ollessaan. Lain edellyttämän palkallisen ajanjakson päättyessä alkaa tietyin edellytyksin
oikeus Kelan maksamaan sairauspäivärahaan, josta voi lukea lisää
esimerkiksi Kelan sivuilta.

OIKEUS PALKKAAN – JA KUINKA SUUREEN?

KUNTA, VALTIO, YLIOPISTO: TARKISTA TYÖ- TAI
VIRKAEHTOSOPIMUKSESI

Yksityisellä sektorilla, jolla ei ole eläinlääkärintyöhön sovellettavaa työehtosopimusta, oikeudesta sairausajan palkkaan säädetään
työsopimuslaissa. Sen mukaan sairauden tai tapaturman vuoksi
työtään tekemään estyneellä on oikeus saada esteen ajalta täysi palkkansa sairastumispäivältä ja niitä seuraavilta yhdeksältä
arkipäivältä, joina työntekijä olisi terveenä ollessaan töissä. Arkipäiviin kuuluvat myös lauantait.
Sillä, onko työntekijä vakituinen, määräaikainen, osa-aikainen
tai vaikkapa harjoittelija, ei ole merkitystä. Jos työsuhde on kuiten-
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Sairausajan palkanmaksu on tyypillinen työ- ja virkaehtosopimuksissa sovittava asia. Jos työskentelet kunnassa, valtiolla tai
yliopistolla, on sairausajan palkanmaksustasi sovittu edellä kuvatusta poikkeavasti työ- tai virkaehtosopimuksessasi. Eroja voi olla
esimerkiksi maksettavan palkan määrässä, palkallisen ajanjakson
pituudessa ja työ- tai virkasuhteen keston vaikutuksessa näihin.
Tarkista siis, mitä juuri sinuun sovellettava sopimus sairausajan
palkanmaksusta sanoo.

Esimerkiksi kunnassa työskentelevillä praktikkoeläinlääkäreillä sairausajan palkanmaksuun oman mutkansa tuo se, että
merkittävä osa praktikon kuukausituloista muodostuu suoraan
asiakkailta perittävistä palkkioista. Näitä palkkioita ei ole luonnollisesti mahdollista kerryttää työkyvyttömänä. Tämä on osattu
huomioida kunnallisessa lääkärien virkaehtosopimuksessa. Sen
mukaan kunnaneläinlääkärille, jonka tehtäväkohtainen palkka
on virkaehtosopimuksessa määriteltyä hygieenikon peruspalkkaa
alhaisempi, maksetaan sairausajalta palkkaa hygieenikon peruspalkan ja siitä lasketun työkokemuslisän mukaan. Määräyksen
kohteena ovat siten juuri praktikot, sillä heidän tehtäväkohtainen
palkkansa on asiakkailta perittävien palkkioiden tuoman lisän
vuoksi monesti sovittu hygieenikoiden peruspalkkaa alhaisemmaksi. Näin kompensoidaan työkyvyttömyyden vuoksi menetettäviä asiakasmaksuja.

Työskentelitpä sitten millä sektorilla hyvänsä, muista, että
epäröidessäsi voit aina olla yhteydessä liiton jäsenneuvontaan.
Myös omalta työnantajalta tai palkanlaskusta vastaavalta taholta
voi asian askarruttaessa rohkeasti kysyä, miten sairausajan palkkaan on kohdallasi päädytty.
Yllä oleva on yleiskatsaus. Konkreettisesta tilanteesta kannattaa aina
olla yhteydessä liiton jäsenneuvontaan. Kirjoittajan lisäksi oikeudellista neuvontaa antaa yrittäjäasiamies Annika Pohjolainen. Liiton
jäsensivuilla voi myös tutustua laajaan työelämän lakipakettiin.
Verkossa voi jäsen- eli Fimnet-tunnuksilla lukea Eläinlääkärilehden sivuilta Jäsenen lehtiarkistosta aiemmatkin Juristi vastaa
-palstat. www.sell.fi.

HORMONIT HALTUUN
HETI PAIKALLA
Progesteroni, kortisoli, TSH ja T4 nopeasti ja luotettavasti Fuji AU10 -laitteella.

Mitä vastauksia sinä haluat heti paikalla?
Tule käymään Eläinlääkäripäivien osastollamme B9!
Triolab Oy
p. 0201 226 600 | info@triolab.fi | triolabvet.fi| facebook.com/TriolabVet
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Myös nupoutuksen
jälkeisen kivun
lievitykseen

Loxicom 20 mg/ml injektioneste, liuos naudoille, sioille ja hevosille
Vaikuttava aine: Meloksikaami. Käyttöaiheet kohde-eläinlajeittain: Nauta: Naudoilla vähentämään kliinisiä oireita akuuteissa hengitystieinfektioissa yhdessä asianmukaisen antibioottilääkityksen kanssa. Yli viikon ikäisille vasikoille ja ei-laktoivalle nuorkarjalle vähentämään ripulin
kliinisiä oireita yhdessä oraalisen nestehoidon kanssa. Tukihoitona akuutin mastiitin hoidossa
yhdessä antibioottilääkityksen kanssa. Vasikoille nupoutuksen jälkeisen kivun lievitykseen. Sika:
Tulehdus- ja kipuoireiden (ontumisen) lievitys ei-infektiivisissä liikuntaelinten sairauksissa. Tukihoitona porsimisen jälkeisessä verenmyrkytyksessä ja toksemiassa (MMA-syndroomassa) yhdessä asianmukaisen antibioottilääkityksen kanssa. Hevonen: Tulehdusreaktion vähentäminen
ja kivun lievittäminen sekä akuuteissa että kroonisissa tuki- ja liikuntaelimistön sairauksissa.
Hevosen ähkyyn liittyvän kivun lievittäminen. Vasta-aiheet: Ei saa käyttää alle 6 viikon ikäisille
varsoille. Ei saa käyttää eläimille, joilla on maksan, sydämen tai munuaisten vajaatoiminta tai
verenvuototaipumusta, tai jos eläimellä epäillään olevan maha-suolikanavan haavaumia. Ei saa
käyttää tapauksissa, joissa esiintyy yliherkkyyttä vaikuttavalle aineelle tai apuaineille Ei saa käyttää alle viikon ikäisille naudoille ripulin hoidossa. Erityisvaroitukset: Vasikoiden hoito Loxicomilla
20 minuuttia ennen nupoutusta vähentää toimenpiteen jälkeistä kipua. Loxicomilla ei yksin saada
aikaan riittävää kivunlievitystä nupoutuksen ajaksi. Riittävän kivunlievityksen aikaansaamiseksi
toimenpiteen ajaksi on lisäksi käytettävä asianmukaista analgesiaa. Haittavaikutukset: Naudoilla

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

nahanalainen ja sioilla lihaksensisäinen injektio ovat hyvin siedettyjä. Ainoastaan lievää, ohimenevää turvotusta havaittiin nahanalaisen injektion antopaikassa kliinisissä tutkimuksissa hoidetuilla
naudoilla. Hevosilla voi esiintyä pistokohdassa ohimenevää turvotusta, joka ei vaadi hoitoa. Hyvin
harvoin voi esiintyä anafylaktisia reaktioita. Tiineys ja laktaatio: Nauta ja sika: Voidaan käyttää.
Hevonen: Ei saa käyttää. Annostus ja antotapa: Nauta: Kerta-annoksena nahan alle tai laskimonsisäisesti 0,5 mg meloksikaamia painokiloa kohti (= 2,5 ml/100 kg) yhdistettynä asianmukaiseen
antibioottilääkitykseen tai oraaliseen nestehoitoon. Suurin suositeltu yhteen pistokohtaan annettava annos on 10 ml. Sika: Kerta-annoksena lihaksensisäisesti 0,4 mg meloksikaamia painokiloa
kohti (= 2,0 ml/100 kg) yhdistettynä asianmukaiseen antibioottilääkitykseen. Tarvittaessa annos
voidaan uusia 24 tunnin kuluttua. Suurin suositeltu yhteen pistokohtaan annettava annos on 2 ml.
Hevonen: Kerta-annoksena suonensisäisesti 0,6 mg meloksikaamia painokiloa kohti (= 3,0 ml/
100 kg). Tulehdusreaktion ja kivun lievittämisessä akuuteissa ja kroonisissa tuki- ja liikuntaelimistön sairauksissa voidaan jatkohoitona käyttää meloksikaamia oraalisesti valmisteen käyttöohjeiden mukaisesti. Varoaika: Nauta: Teurastus: 15 vuorokautta. Maito: 5 vuorokautta. Sika:
Teurastus: 5 vuorokautta. Hevonen: Teurastus: 5 vuorokautta. Ei saa käyttää tammoilla, joiden
maitoa käytetään ihmisravinnoksi. Pakkaus: Injektiopullo 50 ml. Myyntiluvan haltija: Norbrook
Laboratories Ltd, Yhdistynyt Kuningaskunta. SPC: 22.8.2016.

vetmedic.ﬁ

Puheenjohtajan

PALSTA

Päivi Lahti

Suomen Eläinlääkäriliiton
puheenjohtaja

Työaikalain suojaa myös kunnaneläinlääkäreille
Esitys uudeksi työaikalaiksi on parhaillaan eduskunnan käsittelyssä. Lakiesityksen mukaan kunnan praktikkoeläinlääkärit
eivät enää voisi olla työaikalain soveltamisen ulkopuolella.
Voimassa olevaa työaikalakia ei sovelleta työhön, jota
työntekijä tekee sellaisissa oloissa, ettei voida katsoa työnantajan asiaksi valvoa siihen
käytettävän ajan järjestely”Työaikalain soveljä. Tämän tulkitaan jättävän
taminen kunnan
kunnan praktikkoeläinlääkäpraktikkoeläinlääkärit lain soveltamisalan ulkoreihin suojelisi eläinpuolelle. Esityksestä uudeksi
työaikalaiksi tämä kohta on
potilaita ja ihmisiä.”
poistettu, jotta laki täyttäisi
EU:n työaikadirektiivin vaatimukset.
Eläinlääkäriliitossa on punnittu, onko kunnaneläinlääkärien työaikalain alaisuuteen siirtymisessä enemmän hyviä vai
huonoja puolia. Työaikalain soveltaminen tekisi toiminnasta
kankeampaa ja loisi tarpeen lisätä kunnaneläinlääkärin virkoja. Kunnaneläinlääkärien työaikasuojelusta ei kuitenkaan
ole pystytty huolehtimaan riittävästi työaikalain soveltamisen ulkopuolella.
Liiton tuoreen jäsenkyselyn mukaan vain yhdellä prosentilla kunnan praktikoita työsidonnaisuus on korkeintaan 40
tuntia viikossa. Työsidonnaisuus oli 40 prosentilla vastanneista
kunnan praktikoista 41–60 tuntia, 48 prosentilla 61–80 tuntia
ja 11 prosentilla tätäkin suurempi, jopa yli 100 tuntia viikossa.
Eläinlääkäriliitto on pitkään pyrkinyt muuttamaan virkaehtosopimusta niin, että praktikkoeläinlääkärien työsidonnaisuus
olisi kohtuullinen ja he saisivat riittävästi lepoaikaa ja saman
määrän vapaapäiviä kuin muut kunnan palveluksessa olevat.
KT Kuntatyönantajat ei ole tähän suostunut. Joissakin kunnissa on käytössä virkaehtosopimusta parempia järjestelyjä,
mutta useimmilla kunnaneläinlääkäreillä työnsidonnaisuus
on kohtuuton ja työn kuormittavuus merkittävää.
KT Kuntatyönantaja esittää eduskunnalle, että kunnan
praktikkoeläinlääkärit nimenomaisesti jätettäisiin uuden työaikalain soveltamisen ulkopuolelle. KT perustelee esitystään

muun muassa sillä, että uusia kunnaneläinlääkärinvirkoja
tarvittaisiin huomattavasti lisää eikä eläinlääkäreitä riittäisi
virkoihin.
Eläinlääkäriliiton mielestä taas nykyinen kunnaneläinlääkärijärjestelmä, joka perustuu työntekijöiden massiiviseen
työsidonnaisuuteen, ei houkuttele nuoria eläinlääkäreitä eikä
ole kestävä tulevaisuudessa. Virkoja voidaan tarvita lisää, mutta
töitä voidaan myös järjestellä uusilla tavoilla. Työaikalain soveltaminen kunnan praktikkoeläinlääkäreihin suojelisi eläinpotilaita ja ihmisiä; väsynyt eläinlääkäri on turvallisuusriski
sekä potilastyössä että tieliikenteessä.
Tosiasiassa nykyisenkin lainsäädännön mukaan kunnan
praktikkoeläinlääkärien kuuluminen työaikalain piiriin olisi
perusteltua, sillä praktikkoeläinlääkärien kohdalla työaikaautonomian vaatimus ei toteudu.
Praktikkoeläinlääkärillä ei ole tosiasiallisia mahdollisuuksia vaikuttaa työaikansa pituuteen ja sijoitteluun. Työtehtävät hoidetaan virkavelvollisuudella potilastapausten
mukaan. Kiireellistä potilasta on lähdettävä hoitamaan yöllä,
ja kiireellisyysjärjestys tarkoittaa usein myös ajankäytöllisesti
epätaloudellisia edestakaisia ajomatkoja alueella. Useilla vastaanotoilla on käytössä yhteinen ajanvarausjärjestelmä, mikä
sitoo eläinlääkärin tiettyinä muiden määritteleminä aikoina
vastaanotolle.
Työaikalain soveltamisen rinnalle tarvitaan uusi palkkausjärjestelmä. Uudesta palkkausjärjestelmästä on neuvoteltu KT:n,
Eläinlääkäriliiton ja muiden lääkäriliittojen kanssa jo vuodesta
2015. Neuvotteluihin täytyy saada vauhtia. Eläinlääkäriliitto
pitää järkevänä, että kunnan praktikkoeläinlääkärit siirtyvät
työaikalain alaisuuteen vasta siirtymäajan kuluttua, kun neuvottelutulos uudesta palkkausjärjestelmästä on saavutettu.
Mikäli eduskunta ei nimenomaisesti säädä kunnaneläinlääkäreitä lain soveltamisen ulkopuolelle, ja mikäli lakisesitys
ehditään hyväksyä vielä tämän eduskuntakauden aikana, muotoillaan koko kunnaneläinlääkärijärjestelmää uudelleen tulevaisuudessa. Järjestelmän uudistaminen myös tervehdyttäisi
tilannetta julkisen ja yksityisen eläinlääkäripalvelun välillä.
Sopuisaa loppusyksyä toivottaen!
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        ELÄINTAUTITUTKIMUKSESTA
PALSTAN tuottaa Elintarviketurvallisuusvirasto Evira asiantuntijoineen.

Pikkuporsaiden synnynnäistä tärinää aiheuttava virus
todettu ensimmäistä kertaa Suomessa
Klassinen sikaruttovirus (CSFV), naudan virusripulivirus (BVDV)
ja lampaan border disease virus (BDV) ovat Flaviviridae-heimon
Pestivirus-sukuun kuuluvia sorkkaeläinten tärkeitä ja kauan tunnettuja
taudinaiheuttajia. Diagnostisten menetelmien kehittymisen ansiosta
löydetään uusia taudinaiheuttajia. Pikkuporsaiden synnynnäistä
tärinää aiheuttava APPV (atypical porcine pestivirus) on yksi hiljattain
tunnistetuista uusista viruksista.
Uudentyyppinen pestivirus (atypical porcine pestivirus) todettiin ensimmäisen
kerran Yhdysvalloissa vuonna 2015. Saksalaiset osoittivat, että se aiheuttaa yhtä
muotoa porsaiden synnynnäistä tärinää
eli congenital tremor (CT) tyyppi A-II:ta.
Porsaiden synnynnäinen tärinä voidaan
jakaa kuuteen luokkaan. Pikkuporsaiden
synnynnäisen tärinän tyyppi A-I on klassisen sikaruttoviruksen aiheuttama. CT
tyyppi A-II:n oli pitkään epäilty olevan
viruksen aiheuttama, ja nyt siis myös CT
A-II:n aiheuttaja tiedetään. CT tyypin AII yhteydessä pikkuporsaiden kuolleisuus
on vähäistä. Synnynnäisen tärinän tyypit
A-III ja A-IV ovat tietyillä sikaroduilla
esiintyviä ja resessiivisesti periytyviä, ja
tällöin noin neljäsosa pahnueen porsaista kärsii oireista; ensimmäistä voi esiintyä
tällaisen pahnueen karjuporsailla ja jälkimmäistä voi esiintyä pahnueessa molemmilla sukupuolilla. CT tyyppi A-V on
loisten torjumiseen aikaisemmin käytetyn
organofosfaatin (triklorfoni) tiineysaikaisesta käytöstä aiheutuva. Kuudes muoto on
CT tyyppi B, jonka aiheuttajaa ei tiedetä.
APP-virusta on todettu viime vuosina
tehtyjen tutkimuksien perusteella useissa
maissa ja maanosissa. Esimerkiksi Espanjassa on vanhoja näytteitä tutkimalla voitu
todeta APPV:n kiertäneen siellä ainakin
vuodesta 1997 alkaen.
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Eviraan on nyt pystytetty menetelmä,
jolla APPV voidaan todeta sairastuneiden
porsaiden näytteistä. APPV on geneettisesti niin kaukana kauan tunnetuista pestiviruksista, ettei sen toteaminen onnistu
tavanomaisesti pestivirusten diagnostiikkaan käytettävillä menetelmillä. Ensimmäiset APPV-positiiviset tutkimustulokset on nyt saatu sellaisten pikkuporsaiden
näytteistä, joissa lähettävä eläinlääkäri oli
epäillyt APPV:ta porsailla esiintyneiden
tärinäoireiden mahdolliseksi aiheuttajaksi. Evirassa ei toistaiseksi ole mahdollista
tutkia näytteitä APPV-vasta-aineiden varalta. Synnynnäisesti tärisevien porsaiden
näytteet tulisi aina, erityisesti mikäli tärinään liittyy kuolleisuutta, lähettää Eviraan
tutkittavaksi, jotta klassisen sikaruton (CT
tyyppi A-I) mahdollisuus voidaan sulkea
pois. Jos synnynnäinen tärinä johtuu sikaruttotartunnasta, tärisevien porsaiden
kuolleisuus voi olla melko suurta. Näytteitä synnynnäisesti tärisevistä porsaista
on viime vuosina tullut Eviraan vain 0–2
näytelähetystä vuodessa.
APPV-tartuntaan liittyviä asioita on jo
jonkun verran ehditty tutkia muissa maissa.
APPV:n taudinpurkauksen on raportoitu
aiheuttavan tiloilla tuotoksen laskua, sillä
imemisvaikeudet johtavat kasvun hidastumiseen ja kuolleisuuden kohoamiseen.
Oireiden on todettu viikkojen myötä as-

teittain vähenevän ja lopulta häviävän.
Sairastuneiden porsaiden näytteistä todettiin kuitenkin virusta koko 24 viikon
tutkimusajan. Viruksen määrä seerumissa
väheni tutkimuksen aikana, mutta syljessä
sitä todettiin koko seuranta-ajan. Virusta
on todettu myös synnynnäisestä tärinästä
porsaana kärsineen karjun siemennesteessä. APPV-vasta-aineita on todettu sairastuneiden porsaiden emillä. Sairastuneilla
porsailla sen sijaan vasta-aineiden on todettu häviävän, eli porsaiden vasta-aineet
ovat olleet maternaalisia. Jos tiine emakko tai ensikko saa APPV-tartunnan ennen kuin sikiö kykenee muodostamaan
vasta-aineita, sikiöaikana tapahtunut virustartunta voi johtaa pysyvästi infektoituneen (persistently infected, PI) ja virusta
mahdollisesti pitkään erittävän jälkeläisen
syntymään. PI-eläimet ovat erittäin tärkeitä BVD- ja BD -virusten leviämisessä, joten myöskään synnynnäistä tärinää
sairastaneista porsaista ei tulisi kasvattaa
jalostuseläimiä.
Kirjoittajat: Erikoistutkijat Laura London
ja Taina Laine
Lisätietoa:
Hause BM, Collin EA, Peddireddi L, Yuan
F, Chen Z, Hesse RA, Gauger PC, Clement
T, Fang Y, Anderson G. Discovery of a

novel putative atypical porcine pestivirus in pigs in the USA. J Gen Virol. 2015
Oct;96(10):2994-8.
Postel A, Hansmann F, Baechlein C, Fischer N, Alawi M, Grundhoff A, Derking
S, Tenhündfeld J, Pfankuche VM, Herder
V, Baumgärtner W, Wendt M, Becher P.
Precence of atypical pestivirus (APPV)
genomes in newborn piglets correlates
with congenital tremor. Scientific Reports
2016;6:27735
Postel A, Meyer D, Cagatay GN, Feliziani F, De Mia GM, Fischer N, Grundhoff

A, Milićević V, Deng MC, Chang CY, et al.
High Abundance and Genetic Variability
of Atypical Porcine Pestivirus in Pigs from
Europe and Asia. Emerg Infect Dis. 2017
Dec; 23(12):2104-2107.
Beer M, Wernike K, Dräger C, Höper
D, Pohlmann A, Bergermann C, Schröder
C, Klinkhammer S, Blome S, Hoffmann B.
High Prevalence of Highly Variable Atypical Porcine Pestiviruses Found in Germany.
Transbound Emerg Dis. 2017 Oct; 64(5).
Muñoz-González S, Canturri A, PérezSimó M, Bohórquez JA, Rosell R, Cabezón

O, Segalés J, Domingo M, Ganges L. First report of the novel atypical porcine pestivirus
in Spain and a retrospective study. Transbound Emerg Dis. 2017,64:1645-1649.
Schwartz L, Riedel C, Högler S, Sinn LJ,
Voglmayr T, Wöchti B, Dinhopl N, rebelBauder B, Weissenböck H, Ladinig A, Rümenapf T, Lamp B. Congenital infection
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Trikinellat viihtyvät yhä Suomen metsänpedoissa –
lajisto muuttuu
Suomessa trikinellabiomassasta (trikiini)
valtaosan arvioidaan olevan supikoirissa,
ja trikinellan metsäkierto on maassamme
varmaankin ollut hyvin yleinen supikoirien tänne asettumisesta alkaen, mutta ai-

nakin viimeisten 30 vuoden ajan. Vuosina
1993–97, 1999–2005 ja 2011–13 tehdyissä
erilaisten villipetojen seurantatutkimuksissa noin joka kolmas, joka neljäs ja taas
joka kolmas eläin on osoittautunut triki-

nellapositiiviseksi. Suomen sijoittumisesta
erilaisissa kansainvälisissä vertailuissa on
viime vuosina uutisoitu paljon. Trikinellatiheydeltäänkin Suomi kuuluu maailman
terävimpään kärkiluokkaan.
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Suomessa tavataan neljä lajia, jotka osin
kilpailevat elintilasta keskenään, mutta
joilla on kullakin oma asemansa ja roolinsa ekosysteemissä. Yleisin on ”arktinen”
Trichinella nativa. Sen lisäksi tunnetaan
kotieläin- ja rottaelämänkiertoon erityisesti sopeutunut ”ihmisläheinen” Trichinella
spiralis, ”eurooppalainen metsätrikinella”
Trichinella britovi, ja ainoana lintujakin
infektoiva Trichinella pseudospiralis. Viimeksi mainitun toukat eivät kapseloidu
isäntäeläimensä lihakseen toisin kuin muut
edellä mainitut lajit. Lajintunnistukset tehdään lihasnäytteistä liuottamalla kerätyistä toukista niin sanottu multiplex PCR
-menetelmällä, ja suomalaistutkimuksissa
määrityksiä on tehty Helsingin yliopistossa, Evirassa ja EU:n vertailulaboratoriossa
Roomassa.
Maailman- ja ilmaston muutoksen voisi
olettaa vaikuttavan niin, että arktisen lajin
elinmahdollisuudet kaventuvat, ja muiden
tilanne vastaavasti paranee. Virossa on 20
vuotta sitten arvioitu, että T. nativa -lajin
esiintymisalueen lämpörajana on tammikuun -4 ˚C isotermi, joka Suomessa on
1981–2010 keskimäärin kulkenut Turun
ja Helsingin kautta, mutta noussut talvina
2017 ja 2018 Tampereelle. Kuitenkin T. nativa -lajin suhteellinen osuus tunnistetuista
madoista on vain entisestään noussut; oltuaan 1990-luvulla 62 % ja 2000-luvulla 75
%, 2010-luvulla se oli jo 90 %. Trichinella
britovi -lajin osuus kokonaismäärästä on
pysytellyt melko vakiona, vähän alle 10 prosentissa. Suuri muutos on tapahtunut häviäjien T. spiralis ja T. pseudospiralis -lajien
osuuksissa, jotka ovat suorastaan romahtaneet: viimeksi mainitun osuus putosi näissä kolmessa tutkimuksessa 10 prosentista
ensin kahteen ja sitten puoleen prosenttiin.
Selvää selitystä tämän lajin perikadolle ei
ole näköpiirissä, ja on mahdollista, että
kyseessä on harha, joka johtuu siitä, että
näytteitä oli säilytetty kansallisessa vertailulaboratoriossa Eviran Oulun toimipaikassa
monta vuotta ennen lajinmääritystä EU:n
vertailulaboratoriossa Roomassa. Voi olla,
että kapselia muodostamattoman lajin toukat kestivät muita huonommin säilytystä
viinassa. Sen sijaan T. spiralis -lajin osuuden
pudotus (15–15 – 1 %) on selitettävissä sillä, että EU-jäsenyyden myötä suomalainen
sikatalous modernisoitui ja 2000-luvun
alussa trikinellatartunnat sioista hävisivät käytännössä kokonaan ja näin lakkasi

T. spiralis -tartunnan läikkyminen tiloilta metsäkiertoon. Kilpailun löystyminen
helpottaa arktisen lajin elämää.
Trikinellalajistolla on käytännön merkitystä, koska nykyinen ylivaltalaji T. nativa
ei juuri lainkaan tartu sikoihin, vaikka suomalaisissa villisioissa on todettu joitakin
tapauksia. Niinpä eläinten hyvinvoinnin
kannalta hyödyllinen sikojen ulkoilutus
on tätä nykyä tältä osin entistä elintarviketurvallisempaa. Karhuja, mäyriä tai
muita petoeläimiä ruuaksi laitettaessa on
kuitenkin syytä muistaa, että ihmiseen
kaikki lajit tarttuvat helposti.
Trichinella pseudospiralis -lajin kohtalo
askarruttaa. Onko se oikeasti häviämässä

ja jos niin miksi? Roomassa tunnistetuista
yhteensä 206 suomalaisesta toukkanäytteestä viime vuodelta T. pseudospiralis todettiin yhdeksässä (4 %). Ehkä väheneminen on pysähtynyt tai tutkimus parantunut
tutkijoiden ryhdistäydyttyä toimimaan
entistä ripeämmin.
Lisätietoa: Oksanen Antti, Interisano
Maria, Isomursu Marja, Heikkinen Petra,
Tonanzi Daniele, Oivanen Leena, Pozio
Edoardo. Trichinella spiralis prevalence
among wildlife of a boreal region rapidly
reduced in the absence of spillover from
the domestic cycle. Veterinary Parasitology 262 (2018): 1–5.

Sinun kanssasi – eläinten parhaaksi
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Uran alussa

Kolumni

KOLUMNIPALSTALLA uran alussa olevat eläinlääkärit
kertovat tunnoistaan ja työstään.

Silppua cv:ssä ja lattialla
Kun ei ole viiteentoista vuoteen hankkinut koiraa pentuikäisenä, saa opetella monta asiaa aivan alusta. Koiria koulutetaan
ihan eri tavalla kuin ennen, niiden ruokkimisesta on tullut
korkeamman luokan tiedettä
ja muistikuviini verrattuna ne
myös virtsaavat enemmän ja
”Sekä työnhakijat
useammin kuin ennen. Penettä -antajat vaativat nulle pitäisi näyttää maailpaljon, aivan kuten
maa ja opettaa, mitä kaikkea
minäkin vaadin
vaaratonta täällä on, samaan
aikaan kun ollaan salaa koko
koiranpennulta. Ja
koiranpentu minulta.” ajan hysteerisiä siitä, astuuko
se lasinsirpaleeseen tai syökö se jotain vaarallista. Jotain
samaa siinä on kuin töiden
hakemisessa: yrität vaikuttaa
mahdollisimman itsevarmalta, vaikka oikeasti sisällä velloo nuoren eläinlääkärin epävarmuus, kun näyttöjä ei vielä ole.
Tälläkin hetkellä moni nuori eläinlääkäri raapustaa työhakemusta ja miettii, jokohan tällä kertaa uskaltaisi jättää pois
sen yhden vapun kestäneen uran metrilakujen myyjänä. Ennen
kuin on vuosikausien työkokemus ja nimen perässä tärkeitä
kirjainlyhennelmiä, on pakko yrittää raapia jotain kasaan –
ei mistään. Tilanne on muuttunut ajoista, jolloin virkoihin ei
ollut hakijoita ja sijaiset haettiin lähestulkoon kotoa. Tällaista
maailmaa maalailtiin ensimmäisen kouluviikon aikana myös
minulle. Sitä aikaa ei koskaan tullut.
Työhakemustekstejä koskevat kaikkien tuntemat salaiset
säännöt. Hakijan tulee kertoa olevansa huolellinen, mutta ei
saa kirjoittaa, että on aspergerimaisen tarkka (vaikka se olisi
totuus), koska se voi aiheuttaa hankaluuksia työllistymisessä.
Vapaa-ajan vietostaan kannattaa kertoa niin, että lukee tietokirjallisuutta yhteiskunnallisista ilmiöistä, eikä että tykkää lukea
b-luokan julkkiksista, natsihistoriasta ja päihdeaddiktioista.
Koiranpennun tuhojen siivoaminen voidaan pukea termiksi
koiraharrastus ja erilaiset liikuntalajit voi mainita, jos edes
joskus haaveilee aloittavansa jonkun harrastuksen, kunhan
tämä Netflix-sarja on ensin katsottu loppuun.

Nuori eläinlääkäri saapuu työhaastatteluihin lakki kourassa, mitään odottamatta ja mihinkään uskomatta. Jokaiselle
eläinlääkäriopiskelijalle voitaisiin herkässä vaiheessa tehdä sosiaalistaminen työhaastatteluja varten, ettei juuri sinä aamuna
pilaa silitysraudalla uutta paitaa tai takeltele ydinosaamisessaan
siitä kysyttäessä. Totuus saattaa kuitenkin olla, että jokainen
työhaastattelu on haastattelijansa näköinen, eikä monestikaan
ole etukäteen tiedettävissä, mitä tällä kertaa haetaan. On työhaastatteluja, joihin olen mennyt valmistautuneena tiukkaan
ristikuulusteluun ja päätynyt rentoon kahvihetkeen, ja on
haastatteluja, jotka ovat yllättäen kääntyneet tenttaamiseksi
seikoista, joita ei ole asiallista kysyä työhaastattelussa.
Vaikka jotkut työn hakemisen pelisäännöt ovat samoja
vuodesta toiseen, on kulttuuri myös muuttunut. Esimerkiksi
valvontaeläinlääkäriviroilta toivotaan usein mahdollisuutta
parityöskentelyyn. Työhyvinvointi on noussut tärkeään asemaan samaan aikaan, kun työpaikkoja ei enää haeta pelkän
sijainnin tai tehtävän perusteella. Sekä työnhakijat että -antajat vaativat paljon, aivan kuten minäkin vaadin koiranpennulta uskomattoman monen asian silppuamatta jättämistä, ja
koiranpentu vaatii minua lähtemään pihalle aamukolmelta.
Kaikki aloittavat jostain, sekä koiran- että eläinlääkäripennut. Ehkä joskus allekirjoittaneellekin koittaa aika, kun
voi hakea töitä paperilla, johon voi latoa absurdeja kirjainyhdistelmiä eri tutkinnoista ja miettiä, minkä näistä korkeaarvoisista työpaikoista jättäisi pois cv:stä, että saataisiin kaikki
mahtumaan kahteen sivuun. Toistaiseksi kuitenkin esimerkiksi
väitöskirjan tekemiseen tarvitaan vuosien puurtaminen ja tämän lisäksi rahoitus, ja ne hanat taisivat mennä kiinni samaan
aikaan, kun ruokafirma ei enää lahjoittanut tiiliskivimäisiä
oppaita ruokintakurssin yhteydessä. Sen takia minäkään en
nyt sitten varmaan tiedä, syötänkö koiranpentua oikein vai
väärin. Ennen väitöskirjan valmistumista täytyy siis muistaa
kertoa, millaista vastuuta vaati kesätöissä nostaa hiiriä laatikosta A laatikkoon B.
Kaisa Sivén

Kirjoittaja keskeytti tämän kirjoittamisen huomattavan monta
kertaa kuivatakseen lattiaa.
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PALSTAN TOIMITUKSESTA
Mahdolliset ideat ja aineistot tälle palstalle voi lähettää osoitteeseen toimitus@sell.fi.
Palstalle poimitaan ja muokataan aiheita lähetetyistä ja muutoin hankituista materiaaleista.
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Eläinlääkäripäivät valmistuvat
vähitellen
Eläinlääkäripäiviä 2018 on valmisteltu viime joulukuusta lähtien.
Nyt alkaa jo polttaa: lehden ilmestyessä on enää 21 yötä nukuttavana
ennen kokoontumista Messukeskukseen. Päivien yleisteemana on etiikka,
kollegiaalisuus ja professionaalisuus.
Lue uusista näytteilleasettajista ja eläinlääkärien keskustelutilaisuudesta lehden sivulta 479.
Ja vaikka vuoden 2018 päivät ovat vielä edessä, nyt jo tiedetään, että seuraavan vuoden 2019 yleisteema on Yhteinen terveys – One Health.
Lisätietoa ja ilmoittautuminen, huomaa, että seuraava hintaporras astuu voimaan 12.11.: www.elainlaakaripaivat.fi
Tällä palstalla on voinut koko vuoden seurata Eläinlääkäripäivien 2018
rakentumista. Päivät pidetään 28.–30. marraskuuta. Ensi vuoden 2019 päivät
ovat vuorossa 11.-13. joulukuuta.

Pitkä perinne päättyi:

Orionin illanvietto
Eläinlääkäripäivien yhteydessä on pitkään, vuosikymmeniä, vietetty torstai-iltaa Orionin kutsusta,
ja järjestämänä. Viime vuonna Orion täytti sata
vuotta, ja eläinlääkärien yhteistä iltaa vietettiin
viimeistä kertaa tässä muodossa.
”Tilaisuuteen kutsuttavien henkilöiden määrä ja siten myös osallistujien määrä on kasvanut
vuosi vuodelta niin suureksi, että illan järjestäminen tiloissamme muodostui hankalaksi. Yhtenä osatekijänä kokonaisuudessa on myös turvallisuusnäkökulma”, kertoo Orion Eläinlääkkeiden
myyntijohtaja, eläinlääkäri Hannu Marttila.
Orionin iltaan liittyy valtava määrä iloa, kohtaamisia, maistuvaa ruokaa ja juomaa, glitteriä, ajatusten vaihtoa, uusien henkilöihin tutustumista, kuulumisten läpikäyntiä vanhojen ystävien kanssa, jatkojen viettämistä
mitä erilaisimmissa paikoissa ja siten myös rauhallista tunnelmaa perjantaiaamun luennoilla Eläinlääkäripäivillä.
Eläinlääkärikunnan puolesta on syytä esittää vankka ja isokokoinen kiitos
kaikista pidetyistä vastaanotoista. Mahtaisiko joku Eläinlääkärilehden lukija tietää milloin perinne alkoi?
Yhteydenotot: toimitus@sell.fi
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UUTTA: Tule valtuuskunnan seminaariin
Liiton valtuuskunnan seminaari vaikuttajaviestinnästä on avoin jäsenille, tervetuloa, lue
sivulta 493.
Liiton maakuntakierros jatkuu helmikuussa
Kierros jatkuu ensi vuonna helmikuun kahdella ensimmäisellä viikolla Rovaniemellä,
Seinäjoella ja Helsingissä. Lue lisää sivulta
491.
Lehden muiden artikkelien kirjoitusohje uusittiin
Toimitukselle saa tarjota ammattiin liittyviä
kirjoituksia. Lehden tieteellisten artikkelien kirjoitusohje uusittiin keväällä ja muiden
artikkelien ja muun aineiston ohje syksyllä.
Molemmat ovat luettavissa liiton verkkosivulla www.sell.fi Eläinlääkärilehden kohdalla,
valikossa Kirjoittajan ohjeet. Siellä kerrotaan
miten kirjoituksia voi tarjota.
Liiton jäsenyys ja jäsenedut
Lisätietoa jäseneduista on liiton verkkosivujen avoimessa osiossa kohdan Eläinlääkäriliitot alla sekä jäsenille on täydellinen jäsenetusivu jäsenosiossa, Jäsenen liitto, Jäsenyydestä.
Työttömyyskassaan liityttävä itse
Työttömyyskassa on vakuutus työelämän
ikävien tilanteiden varalle tai esimerkiksi palkansaajan vuorotteluvapaan pitoon.
Palkansaaja ja yrittäjä voivat liittyä työttömyyskassaan, mikä takaa paremman korvauksen kuin Kelan korvaus, jos tilanne tulisi.
Korvaus on parempi myös palkansaajan vuorotteluvapaalla; kuuluminen siis kannattaa.
Palkansaajan kassa on Lääkärien työttömyyskassa, jonka jäsenmaksun on 24 euroa
vuonna 2018. Yrittäjä voi liittyä AYT-kassaan
tai muuhun kassaan. Työttömyyskassaan on
liityttävä itse ja myös lasku tulee kassalta
suoraan.
Liiton verkkosivut ovat osoitteessa www.sell.
fi. Siellä on paljon tietoa muun muassa jäsen
osiossa, johon kirjautumiseen tarvitset jäseneli Fimnet-tunnuksesi. Jos tunnus on hukassa,
katso ohjeet liiton etusivun ylälaidan linkistä.

Ajankohtaista

KIERROKSEN KAUPUNGIT:

Eläinlääkäriliiton maakuntakierros 2018–2019
PÄIVI LAHTI

Kuopio 3.10.
Tampere 4.10.
Oulu 17.10.
Lappeenranta 18.10.
Rovaniemi, helmikuu
Seinäjoki, helmikuu
Helsinki, helmikuu
Rovaniemi

Oulu

Kuopion illassa keskusteltiin vilkkaasti.
MAANMITTAUSLAITOS

Seinäjoki

Tampere

Helsinki

Kuopio

Liiton maakuntakierros kävi lokakuussa neljällä paikkakunnalla: Kuopiossa,
Tampereella, Oulussa ja Lappeenrannassa. Tilaisuuksissa oli yhteensä noin
Lappeenranta
60 osallistujaa.
Aiheita kierroksella ovat liiton kuulumiset, maakuntauudistus ja eläinlääkintähuoltoselvitys. Illoissa esitellään
MMM:n rahoittamaa tuoretta hygieCopyright: Maanmittauslaitos 2005
niaohjetta. Sen opeista hyötyvät yksityiset ja julkisen sektorin praktikot. Tilaisuudessa on myös usein paikallinen
puheenvuoro sekä paikallisen työnohjaajan puheenvuoro: mitä työnohjaus
on ja miten eläinlääkäri voisi siitä työssään hyötyä. Illat aloitetaan ruokailulla

klo 17 ja sopivissa väleissä keskustellaan. Valmiita ollaan noin klo 20.
Kierros jatkuu helmikuun kahdella
ensimmäisellä viikolla Rovaniemellä,
Seinäjoella ja Helsingissä. Jokaisessa
illassa on mukana puheenjohtaja Päivi
Lahti ja HYELTDK pieneläinsairaalan
johtava eläinlääkäri Katarina Thomson
ja paikallisia puhujia.
Kun kierroksen päivämäärät ovat
selvillä, ilmoittautuminen tapahtuu liiton verkkosivujen kautta. Tilaisuuksista
kerrotaan joulukuussa Eläinlääkärilehdessä 9/18 ja muilla liiton kanavilla,
www.sell.fi, SELL Facebook ja jäsenkirje.

Toisessa Pohjoismaassa
työskentely teemana lehdessä
Tässä lehden numerossa on yhteispohjoismainen teema toisessa Pohjoismaassa työskentelystä. Mukana ovat Tanskan,
Norjan, Ruotsin ja Suomen eläinlääkärilehdet. Islannissa ei
tehdä eläinlääkärilehteä, liiton modernit verkkosivut toimivat
pienessä noin 110 eläinlääkärin maassa hyvin.
Teema kertoo yksittäisistä eläinlääkäreistä, jotka työskentelevät tai ovat työskennelleet muussa Pohjoismaassa kuin mistä
ovat kotoisin. He valottavat työskentelyn, vieraan kielen ja koko
kokemuksen eri puolia. Kunkin maan työmarkkinoita valaistaan
hieman ja opiskelijat kertovat lyhyesti kokemuksistaan opiskelijavaihdossa. Työn ääressä -palstan tapauksen on kirjoittanut
Suomessa jo vuosia asunut norjalainen eläinlääkäri.

Yhteisiä pohjoismaisia teemoja on tehty viime vuosina
muutamia: vuonna 2017 aiheena oli eläinsuojelu (Suomen
EL 6/ 2017), vuonna 2015 aiheena oli antibioottien käyttö
(EL 9/ 15), vuonna 2013-2014 olivat teemana tarttuvat eläintaudit (EL 3 ja 4/ 2014) ja vuonna 2011 eläinlääketieteen opetus 250 vuotta pohjoismaisesta näkökulmasta (EL 3/ 2011).
Ruotsista on mukana lehden toimituspäällikkö, eläinlääkäri
Christophe Bujon, Tanskasta lehden päätoimittaja Pia Rindom, Norjasta lehden päätoimittaja Steinar Tessem ja Suomesta lehden toimituspäällikkö, FM Anna Parkkari.
Teemanumerot on koottu Suomen Eläinlääkäriliiton På
svenska -sivulle kohtaa Finsk Veterinärtidskrift: www.sell.fi.
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Euroopan
antibioottipäivä

Euroopan antibioottipäivää, European Antibiotic Awareness Day,
vietetään vuosittain 18. marraskuuta.
Tavoitteena on edistää antibioottien tarkoituksenmukaista ja vastuullista käyttöä. Näin
voidaan ehkäistä antibioottiresistenssiä ja säilyttää antibioottien
teho mahdollisimman hyvänä.
Lisätietoa Euroopan tautivirasto
ECDC:n sivuilta:
antibiotic.ecdc.europa.eu/fi

Kiitos erikoiseläinlääkärikyselyyn
vastanneille
Erikoiseläinlääkäreille, sekä kotimaassa että ulkomailla tutkinnon suorittaneille, järjestettiin kysely. Suuri kiitos kaikille 123 vastaajalle! Vastausten läpikäynti on menossa yliopistolla.
Eläinlääketieteellinen tiedekunta vastaa kansallisen erikoistumiskoulutuksen järjestämisestä. Koulutuksen johtoryhmä haluaa selvittää erikoistumiskoulutukseen liittyviä
motivaatioita ja saada käsitystä miten paljon hyötyä erikoistuneet eläinlääkärit kokevat
saaneensa koulutuksesta ja suorittamastaan tutkinnosta.
Kyselyn linkkiä jaettiin syyskuun puolivälin tienoosta Eläinlääkäriliiton kanavilla: Eläinlääkärilehdessä, Eläinlääkäriliiton jäsentiedotteessa, verkkosivuilla ja Facebook-profiilissa.
Taisipa aihe olla esillä Facebookissa myös eläinlääkärien suljetussa Flutteri-ryhmässäkin.
Vastausaikaa oli 15. lokakuuta saakka.
POND5

HOH – terveyttä ihmisten ja eläinten välillä
HOH eli Helsinki One Health on tuore
ihmisen ja eläinten yhteisen terveyden
tutkimuksen verkosto, joka tukee ja koordinoi alan tutkimusta Helsingin yliopistossa. Verkosto on saanut huomattavaa
rahoitusta toiminnan aloittamiseen.
Helsingin yliopisto valitsi yhteisen
terveyden, One Health, tutkimuksen
profilointikohteeksi vuonna 2017. Sen
jälkeen perustettu HOH Helsinki One
Health eli viiden tiedekunnan muodostama verkosto muun muassa isännöi yhdeksää uutta apulaisprofessuuria. Professuurit perustetaan Suomen
Akatemian rahoitusjaksolla vuosina
2018–2022.
HOH paneutuu eläin- ja ihmispopulaatioiden terveyden vuorovaikutukseen
nopeasti muuttuvassa ympäristössä.
Verkosto rohkaisee eri aloja ja ammattikuntia työskentelemään yhdessä yhteisten ja uusien, koko ihmiskuntaa ja
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eläinpopulaatioita koskevien terveysongelmien ratkaisemiseksi.
Tavoitteena on uusien terveyttä koskevien ilmiöiden löytäminen ja siirtäminen lajien välillä. Esimerkkejä tutkimuskohteista ovat mikrobilääkeresistenssin
ja vastustuskykyisten taudinaiheuttajien
leviämisen hallinta ruokatuotantoketjuissa, ihmisen kanssa yhteistä tautia
sairastavien koirien yhä parempi hyödyntäminen ihmisen sairauden tautimalleina sekä jalostettujen eläinlajien
sairauksien periytymistä ja vaikutuksia
eläinten hyvinvointiin. ”Verkosto tekee
avainkumppaneidensa kanssa kaikkensa, jotta Helsingin yliopisto olisi vuonna
2025 yksi Yhteisen terveyden tutkimuksen huippuyliopistoista maailmassa”,
kerrotaan verkkosivuilla.
Verkoston johtaja on professori,
varadekaani Olli Peltoniemi. Johtoryhmässä ovat hänen lisäkseen eläinlääke-

tieteellisestä tiedekunnasta Toimi Taira,
Miia Lindström ja Outi Vainio. Farmasian
tiekunnasta johtoryhmässä on Jari YliKauhaluoma, lääketieteellisestä tiedekunnasta Marjukka Myllärniemi maatalous-metsätieteellisestä Maija Tenkanen,
valtiotieteellisestä Petri Ylikoski, Evirasta
Pia Mäkelä ja LUKEsta Matti Pastell.
Verkoston järjestämässä Helsinki One
Health -päivän tapahtumassa 2. marraskuuta Helsingin yliopiston tutkijat keskustelivat Tiedekulmassa ruokaturvallisuudesta, translationaalisesta lääketieteestä sekä
eläinten terveydestä ja hyvinvoinnista. Sen
perään Tiedekulmassa oli One Health Finlandin järjestämä Antibiootti-ilta.
Lisätietoa: www.helsinki.fi/fi/one-health

ANNA PARKKARI

Tarttolaisten
mieskalenteri
Tervetuloa mukaan jäsen:
vaikuttajaviestinnästä avoin seminaari
Tervetuloa avoimeen valtuuskunnan
seminaariin 17. marraskuussa Helsingissä.
Ennen Eläinlääkäriliiton valtuuskunnan syyskokousta järjestetään valtuuskunnalle seminaari vaikuttajaviestinnästä, ja jäsenet ovat tervetulleita
osallistumaan. Seminaari pidetään klo
10-12 Länsi-Pasilassa.
Kuulemme Viestintätoimisto Ellun
kanojen ajatuksia tämän päivän vaikuttajaviestinnästä. Mitkä ovat Eläinlääkäriliiton vaikuttajaviestinnän haasteet ja

tulevaisuus? Miten avata vaikuttajille
Hyvinvointia eläimistä ihmisiin -motto? Kuinka kertoa eläinlääkärin roolista
kansanterveydessä?
Kahvitarjoilua varten pyydämme
ilmoittautumaan toimistolle viimeistään 13. marraskuuta toimistolle, toimisto@sell.fi. Ilmoittautumattakin voi
tulla mukaan kahvinpuuteriskillä.
Sijainti: Original Sokos Hotel Pasila,
Maistraatinportti 3, 00240 Helsinki, kokoustila Leijonat.

Eläinlääkäriliitto kylässä Tartossa
Eläinlääkäriliitto ja sen varatoiminnanjohtaja Marjatta Vehkaoja vieraili Tartossa Suolet Ry:n luona 6. lokakuuta.
Suomalaisia eläinlääketieteen opiskelijoita oli koolla lähes 50 ja
heille esiteltiin muun muassa liiton palveluja, edunvalvontaa ja jäsenetuja. Myös Suomen työllisyysnäkymistä kerrottiin; vuoden 2016
työttömyyspiikki on nyt takanapäin. Opiskelijat toivotettiin tervetulleeksi monipuoliseen ammattiin ja toimimaan yhteiseksi hyväksi.
Mukana oli myös Eläinlääkärihygieenikkojen yhdistyksen edustaja
Kirsi Hiltunen, joka esitteli hygieenikkojen toimintaa.
Yhteisen lounaan jälkeen iltapäivällä Tilipalvelu Ellin toimitusjohtaja Pirkko Nousiainen piti Eläinlääkäriliiton tarjoaman Eläinlääkärin
kirjanpito -kurssin lähes 20:lle opiskelijalle viidenneltä ja kuudennelta
vuosikurssilta. Nuoremmat opiskelijat tutustuivat AHHAA-tiedekeskukseen liiton vieraina.
Tarton Eesti Maaülikoolissa opiskelee eläinlääketiedettä yli sata
suomalaista. Opiskelijoiden ainejärjestö on nimeltään Suolet ry eli
Suomalaiset opiskelijat Tartossa.
Lisätietoa: www.suolet.fi

Tarton suomalaisten eläinlääketieteen
opiskelijoiden mieskalenteri 2019 kertoo
Suolet ry:n miesopiskelijoiden henkilökohtaisia tarinoita heidän matkastaan
eläinlääkäreiksi. Ostamalla kalenterin
tuet ainejärjestöä sekä autat Korkeasaaren Villieläinsairaalan ja Tarton kodittomien eläinten hoitolan toimintaa.
Tilaa kalenteri verkkokaupasta osoitteesta: suolet.fi/kalenteri.
Yli kymmenen kalenterin tilaukset
sähköpostitse osoitteesta kalenteri@
suolet.fi. Kalentereita on myös saatavilla Eläinlääkäripäivillä kymmenen euron
hintaan Suolet ry:n ständillä!

PIRKKO NOUSIAINEN

PIRKKO NOUSIAINEN

Opiskelijajärjestöt
EKY ja Suolet
ovat mukana
Eläinlääkäripäivien
näyttelyssä!
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Nupoutukseen
haetaan
tehokkainta ja
terveellisintä
rauhoitustapaa
Vasikoiden nupoutus on tulevaisuudessa todennäköisesti kielletty ilman riittävää kivunlievitystä.
Maa- ja metsätalousministeriön
rahoittamassa Eläinlääketieteellisen tiedekunnan hankkeessa
selvitetään vasikan tehokkainta
ja terveellisintä rauhoitusta.
Suomessa syntyy vuosittain
yli 300 000 vasikkaa, joista valtaosa nupoutetaan ennen neljän
viikon ikää kuumapolttoa käyttämällä. Suurin osa suomalaisista
tuottajista kutsuu eläinlääkärin
lääkitsemään nupoutettavat vasikkansa. Hallituksen esitys eläinten hyvinvointilaiksi ehdottaa
nuputuksen kieltämistä ilman
rauhoitusta ja puudutusta.
Hankkeessa selvitetään nupoutusrauhoituksen vaikutusajan lyhentämistä ja välittömän
kivunlievitystehon lisäämistä
yhdistelmärauhoittein. Projekti
päivittää olemassaolevan nupoutusoppaan sekä kouluttaa
eri sidosryhmien edustajia nupoutettavien vasikoiden hyvinvoinnista.
Hanke yhdistää kahden tuoreen eläinlääketieteen tohtorin osaamisen. ELT Kati Salla
on eläinten anestesiologian ja
kivunhoidon asiantuntija ja ELT
Ann-Helena Hokkanen on väitellyt nupoutettavien vasikoiden
hyvinvoinnista. Projektin johtaja,
soveltavan etologian dosentti Laura Hänninen on nautojen
hyvinvointitutkimuksen kotimainen uranuurtaja.
Lisätietoa:
www.helsinki.fi/fi/tutkimusryhmat/elainten-hyvinvoinnin-tutkimuskeskus/nupoutus-ja-vasikoiden-hyvinvointi

Henkilöuutiset

VÄITÖS
DVM CertVA DipECVAA Annemarie de
Vries väitteli 2. marraskuuta Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa aiheesta Equine general anaesthesia
and its relatively high mortality rate - An
investigation of some pharmacological
options to reduce the cardiovascular side
effects of routinely used sedative and anaesthetic agents. Vastaväittäjänä toimi
Professor, Dr med vet, PhD, DipECVAA Regula Bettschart-Wolfensberger Zürichin
yliopistosta Sveitsistä ja kustoksena professori Outi Vainio.
This thesis includes studies investigating
several options to minimize the undesirable cardiovascular side effects commonly seen with some of the routinely
used sedative and anaesthetic agents in
horses, under both clinical and research
conditions. In the first study, the effect of
dobutamine on arterial blood pressure
and cardiac output was investigated in
horses anaesthetised with isoflurane for
routine clinical procedures. In these horses, dobutamine was infused when mean
arterial blood pressure was below 70
mmHg. An improvement in arterial blood
pressure and cardiac output, measured by
the lithium dilution technique, was observed after the start of dobutamine infusion, although an increase in sympathetic
tone induced by surgical stimulus likely
also contributed. In two studies involving
ponies anaesthetised for minor surgical
procedures, total intravenous anaesthetic techniques were evaluated. In one, the
combined infusion of propofol with ketamine was examined; in the other, involving colts undergoing castration, a continuous intravenous infusion of alfaxalone
was compared to intermittent intravenous injections of the same agent. In both
studies, good quality of anaesthesia and
surgical conditions were achieved with no
apparent cardiovascular depression. Two
studies investigated the influence of vatinoxan on alpha-2 adrenoceptor-induced
cardiovascular side effects. The effects of
the intravenous co-administration of vatinoxan with romifidine on the cardiopulmonary system were investigated in one
study. The peripheral antagonist successfully attenuated the effects of romifidine
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ERIKOISTUNEET
ELL Kristiina Törmä on suorittanut elintarviketuotannon hygienian erikoiseläinlääkäritutkinnon 31. elokuuta 2018.
ELL, Diplomate ACVIM, hevossairauksien
erikoiseläinlääkäri Jonna Jokisalo on suorittanut kansainvälisen erikoistumistutkinnon Diplomate ACVECC eli American
College of Veterinary Emergency and Critical care 16.10. ACVIM on American specialist in Large Animal Internal Medicine.

LAILLISTETUT ELÄINLÄÄKÄRIT
5.9.

Oivo, Mona Annina Tuulikki

26.9.

Malinen, Roosa Emilia

27.9.

Võhhodina, Julia

28.9.

von Bagh, Venla Susanna

on the cardiovascular system, without affecting the level of sedation. In a further research study, vatinoxan was combined with
detomidine for pre-anaesthetic medication
in horses anaesthetised with isoflurane
for arthroscopy, and resulted in improved
cardiac function and oxygen delivery compared to the same horses anaesthetised
with an identical protocol but without
vatinoxan. However, arterial blood pressure
was unacceptably low during the initial
anaesthetic phase in horses receiving vatinoxan. The optimal dose ratio of vatinoxan
and the respective alpha-2 adrenoceptor
agonists romifidine and detomidine, needs
to be further investigated, especially when
these drugs are part of volatile agent-based
anaesthetic protocols, in order to optimize
peripheral perfusion without unacceptable
decreases in arterial blood pressure.
Väitöskirjan tiivistelmätekstiä on lyhennetty lehteen. Väitöskirjaan voi tutustua
verkossa Helsingin yliopiston digitaalisessa
Helda-arkistossa. Osoite on helda.helsinki.fi,
valitse kohta opinnäytteet ja hae väittelijän
nimellä.

Kurssit

kiveton

Kotimaa
2018
MARRASKUU
Viranomaisten eläinsuojelupäivä 21.11. Evira, Helsinki. Virkaeläinlääkärit, poliisi, terveystarkastajat,
syyttäjät, tuomarit. Videoyhteys. Lisätiedot evira.fi,
Minna Kokkonen p.040 489 3356 ELHY/ Jaana Mikkola, p. 040 831 8425.
Eläinlääkäripäivät 28.–30.11. Helsinki. Lisätiedot:
www.elainlaakaripaivat.fi.

2019
TAMMIKUU
SEP ry:n Hevosjaoston koulutus Jämsän Himoksella
11.–13.1.2019 (pe-su), aiheena ontumat ja kollegiaalisuus. Lisätiedot: www.sep.fi/koulutus.

MAALISKUU
SEP ry:n yhteiset koulutuspäivät Helsingissä 16.–
17.3.2019 (la-su), Pieneläinjaoston aiheena hammassairaudet ja Hevosjaostolla aiheena ruoansulatuskanavan sairaudet. Lisätiedot: www.sep.fi.
TEY ja SKELL -päivät 29.-30.3.2019 Peurunka, Laukaa

JOULUKUU
Eläinlääkäripäivät 2019: 11.–13.12. Helsinki. Lisätiedot:
www.elainlaakaripaivat.fi.

Kiveton on koirien ja
kissojen virtsateiden hyvinvointia
tukeva valmiste.
Ainutlaatuinen koostumus puskuroi virtsan pH:ta siten,
että virtsakivien ja –kiteiden liukeneminen helpottuu ja
uusien muodostuminen vaikeutuu.
Kiveton sopii käytettäväksi kalsiumoksalaatti- ja/tai
struviittikiteiden ja -kivien yhteydessä.
Kiveton soveltuu käytettäväksi myös ruoka-aineallergikoille, käyttö ei vaadi ruokavalion muuttamista.
Kiveton on suomalaisen kehitystyön tulos, ja tuote myös
valmistetaan Suomessa, omalla tehtaallamme Karkkilassa.
ANNOSTELU
Yksi mittalusikallinen 5 elopainokiloa kohden päivässä ellei
eläinlääkäri toisin määrää. Annostellaan ruoan sekaan.
1 mittalusikallinen n. 0,6 g
KOOSTUMUS:
N-asetyyli-D-glukosamiini, karpalouute, kaliumsitraatti
LISÄAINEET:
DL-metioniini 50 mg/ mitta
Pakkauskoko 100 g

Lue lisää, katso
potilastapauksia:

Ulkomaat
2018
MARRASKUU
Veterinärkongressen 2018 November 9–10, Sverige.
More information: www.svf.se.

TU
VALMIST E T

Laser therapy in Equine Orthopaedics November 24–
25, Germany. More information: www.agpferd.com.

SUOM E S S A

vuotta
years

Eläinlääkärin koulutuskalenteri www.fennovet.fi

www.biofarm.fi

Koulutusten hinnat on ilmoitettu Suomen Eläinlääkäriliiton jäsenhintoina, ei-jäsenten hintoihin lisätään 20 % korotus. Kaikkiin hintoihin
lisätään alv. 24 %. Lisätietoa koulutustilaisuuksista ja tuotteista on
kotisivuillamme. Tilaa uutiskirjeemme ja seuraa meitä Facebookissa.
www.fennovet.fi, fennovet@fennovet.fi, puh. 09 7745 4819.
Fennovet Oy, Aleksis Kiven katu 52–54, 00510 Helsinki

Nautatilojen
salmonellasaneeraukset

ENÄÄ
MUUTAMA
PAIKKA
VAPAANA!

16.11.2018 Tampere
ETT ry:n tilauskoulutus
Kohderyhmä: 	Nautapraktiikkaa ja nautaterveydenhuoltotyötä tekevät eläinlääkärit, jotka ovat osallistuneet
ETT:n tautisaneerauskoulutuksen 1. osioon tai joilla
muutoin on riittävät perustiedot nautatilojen salmonellasaneerauksista.
Kouluttajat: 	Asiantuntijaeläinlääkäri Olli Ruoho, ETT ry, läänineläinlääkäri Jani Soini, Lounais-Suomen aluehallintovirasto, Erikoistutkija Henry Kuronen, Evira ja ETT
ry:n hallituksen varapuheenjohtaja, Osuuskunta
Maitosuomen hankintapäällikkö Ann-Charlott
Kjerp
Hinnat alkaen: 295 €
Koulutuksen tarkoituksena on antaa selkeä kuva nautatilojen salmonellasaneerauksista ja niiden toteutuksesta: Mitkä ovat hoitavan
ja virkaeläinlääkärin roolit, mitkä ovat tärkeimmät yhteistyötahot,
miten saneeraus käytännössä etenee ja mitkä ovat kriittiset pisteet
onnistumisen kannalta.

Koiran ja kissan
röntgendiagnostiikka - hampaat
12.12.2018 Helsinki

Advanced feline medicine:
Gastroenterology
14.-15.12.2018 Helsinki
Target group:
Experienced small animal veterinarians
Language: 	English and Finnish
Lecturers: 	Dr, BS BVetMed MACVSc (Feline) DipABVP
(Feline) AFHEA MRCVS Elise Robertson, ELT,
pieneläinsairauksien erikoiseläinlääkäri Susanne Kilpinen, ELT, dosentti, pieneläinsairauksien erikoiseläinlääkäri (sisätaudit) Minna
Rinkinen, Eläinsairaala Evidensia Tammisto
Course fee starting from: For the members of Finnish Veterinary Association 350 €/one day and 660 €/two days, if enrolled by 12.11.
Feline gastroenterology is a first part of education series “Advanced feline medicine”. These lecture-based seminars will have
a high-class main lecturer and supporting lecturers speaking
about topics on which they have great interest and know-how.
The main lecturer for gastroenterology seminar will be Elise
Robertson from UK. Topics dealt with will be oesophageal and
gastrointestinal diseases, IBD vs. lymphoma, upper and lower
GIT endoscopy besides medical and nutritional treatment of
gastroenteric diseases.

Utaretulehduskivun
hoitaminen naudoilla

Kohderyhmä: 	Pieneläinpraktiikkaa tekevät eläinlääkärit, jotka ovat
käyneet Koiran ja kissan hammashoidon perusteet
-kurssin
Kouluttaja: 	ELL, pieneläinsairauksien erikoiseläinlääkäri, DAVDC,
DEVDC Helena Kuntsi, Eläinlääkäriasema Anident
Oy
Hinnat alkaen: 390 € ilmoittauduttaessa 14.11. mennessä.

18.1.2019 Jyväskylä

Koulutuksessa käsitellään hampaiden ja leukojen sairauksiin ja
traumoihin liittyvien röntgenkuvien tulkintaa. Aiheina hampaiston
normaali anatomia, anatomiset poikkeavuudet, parodontiitti, endodoottiset ongelmat, kissojen hammassyöpymät, karies, leukamurtumat ja suukasvaimet.

Koulutus jatkaa syksyllä aloitettua naudan kivunhoidon sarjaa, jossa tarjotaan tutkimukseen perustuvaa, mutta käytännönläheistä tietoa. Utaretulehduskipuun keskittyvässä
koulutuspäivässä käsitellään naudan sairaskäyttäytymistä,
kipulääkitystä ja kivun käytännön hoitomahdollisuuksia sekä
kivunhoidon ekonomiaa.

Kohderyhmä:
Nautapraktiikkaa tekevät eläinlääkärit
Kouluttaja: 	ELT Ann-Helena Hokkanen, Helsingin Yliopisto ja Hulikan tila
Hinnat alkaen: 	295 € ilmoittauduttaessa 17.12.2018 mennessä.

Pieneläinten ultraääni
-peruskurssi
1.-2.2.2019 Salo
Kohderyhmä: 	Aloittelevat ja jo hieman edenneet ultraäänitutkimuksia tekevät eläinlääkärit
Kouluttajat: 	Pieneläinsairauksien erikoiseläinlääkäri, ELT,
DiplECVDI Merja Laitinen; pieneläinsairauksien erikoiseläinlääkäri, ELL Vilma Reunanen;
ELL Elina Rautala
Hinnat alkaen: 	625 € ilmoittauduttaessa 5.1.2019 mennessä.
Kurssilla perehdytään ultraäänitutkimuksen teoriaan ja välineisiin, potilastapauksia hyödyntäen. Käytännön osuudessa
pääsee harjoittelemaan ultraäänitutkimuksen tekemistä ja
tulkintaa.

KOULUTUSTILAISUUDET
ELÄINLÄÄKÄREILLE
NAUTATILOJEN
SALMONELLASANEERAUKSET
16.11.2018 Tampere

KOIRAN JA KISSAN
RÖNTGENDIAGNOSTIIKKA –
HAMPAAT
12.12.2018 Helsinki

Röntgenkuvauksen tekniikka
1.2.2019 Salo
Kohderyhmä: 	Pieneläinhoitajat ja eläinlääkärit, rajoitettu
osallistujamäärä.
Kouluttajat: 	ELT, pieneläinsairauksien erikoiseläinlääkäri Anu
Lappalainen, ELTDK, HY; ELL Juha Kallio, Eläinystäväsi Lääkäri Oy, Röntgenhoitaja Taina Mäki, YES,
tarkastaja Timo Helasvuo, Säteilyturvakeskus.
Hinnat alkaen: 	495 € ilmoittauduttaessa 31.12.2018 mennessä.
Koulutus sisältää luentoja säteilyturvallisuudesta ja uudistuvasta säteilylainsäädännöstä, Kennelliiton virallisista luuston
terveystutkimuksista sekä röntgenkuvaustekniikasta (tekninen
laatu sekä ”handsfree tekniikat”). Iltapäivä on varattu käytännön
harjoituksiin pienryhmissä kuvaustekniikoiden sekä röntgenkuvien teknisen laadun arvioinnin parissa. Koulutus soveltuu
säteilysuojelun lakisääteiseksi jatkokoulutukseksi!

VERKKOKAUPASTAMME
KOIRAN EROAHDISTUS
13.4.2019 Espoo

HEVOSTEN
HENGITYSTIESAIRAUDET JA
KROONINEN ÄHKY
26.4.2019 Hyvinkää

KISSAT PINTAA SYVEMMÄLTÄ:
GASTROENTEROLOGIA

HEVOSTEN HENGITYSTEIDEN JA
VATSAONTELON ULTRAÄÄNI JA
ENDOSKOPOINTI

UTARETULEHDUKSEN AIHEUTTAMAN
KIVUN HOITAMINEN NAUDOILLA

VASIKAN KIPU JA TERVEYDEN
TUKEMINEN, OSA II

14.-15.12.2018 Helsinki
18.1.2019 Jyväskylä

RÖNTGENKUVAUKSEN TEKNIIKKA
1.2.2019 Salo

PIENELÄINTEN ULTRAÄÄNI
-PERUSKURSSI
1.-2.2.2019 Salo

KOIRAN JA KISSAN
HAMMASHOITO:
KÄYTÄNNÖN
PERUSTEET
8.-10.2.2019 Salo

TÄYNNÄ

KISSAT PINTAA SYVEMMÄLTÄ:
ENDOKRINOLOGIA
15.-16.3.2019 Helsinki

27.4.2019 Hyvinkää
4.-5.10.2019 Kuopio

KOULUTUSTILAISUUDET MUILLE
APTEEKIN ELÄINLÄÄKINTÄ

BSAVA Manual of
Canine and Feline
Dentistry and Oral
Surgery, fourth edition

Color Atlas of
Farm Animal
Dermatology

Small Animal
Surgery, Fifth Edition

Tauteja luonnosta

28.11.2018 Helsinki

ELÄINTENHOITAJASEMINAARI
29.-30.11.2018 Helsinki

RÖNTGENKUVAUKSEN TEKNIIKKA
1.2.2019 Salo

IHO- JA KORVANÄYTTEIDEN
KÄSITTELY
8.2.2019 Helsinki

KOIRAN EROAHDISTUS
13.4.2019 Espoo

Tervetuloa tutustumaan meihin ja kirjakauppamme tarjontaan Eläinlääkäripäivillä osastolla D6!

Apurahat

NoVAS (Nordic Veterinary Acupuncture Society/Nordisk Veterinær Akupunktur Selskab) is happy to welcome you to participate in our upcoming course:

NoVAS / IVAS BASIC COURSE IN VETERINARY ACUPUNCTURE
In Sundvollen, Norway and Sappee, Finland
Session I: February 20 – 24, 2019, Sundvollen
Session II: April 24 – 28, 2019, Sappee

Session III: August 21 – 25, 2019, Sappee

Session IV: October 9 – 13, 2019, Sundvollen

Workshops: November 13 – 14, 2019, Sundvollen
Exams: November 16 – 17, 2019, Sundvollen

• The most comprehensive veterinary acupuncture course outside China.

• This course can be attended by licensed veterinarians and last year veterinary students.

• The participants will be able to integrate acupuncture into their practice
immediately.

• Price: 8.100 € incl. books and course material, excl. travel and hotel expenses.
For more information and registration please see: www.novas.dk or www.ivas.org or
contact course arrangers:

SUOMEN
ELÄINLÄÄKÄRILIITTO
Toimiston henkilökunnan sähköposti:
etunimi.sukunimi@sell.fi
toimiston sähköposti: toimisto@sell.fi
Liiton puheenjohtaja
Päivi Lahti, puh. 050 911 9117
Valtuuskunnan puheenjohtaja
Hanna Nurmi, puh. 0400 392136
ja varapuheenjohtaja Kirsi Sario
Hallitus 2018
Päivi Lahti, Elias Dahlsten, Markus Kiili varapj.,
Katri Kiviniemi, Elina Kummala, Marita
Saarikivi ja Anu Tulokas, varajäsenet Olli
Ruoho ja Ira Kallio-Kujala
Toiminnanjohtaja
Sointu Jalkanen, puh. 040 671 5968
Varatoiminnanjohtaja
Marjatta Vehkaoja, puh. 050 438 5514
Assistentti
Riitta Puro, puh. 09 7745 4810
Asiamies, työ- ja virkasuhdeneuvonta
Juha Raunio, puh. 040 701 6294
Liina Sipilä, perhevapaalla
Asiamies, yrittäjäneuvonta
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
Pankkitilit
Helsingin OP IBAN:
FI09 5723 0220 4034 43, BIC: OKOYFIHH
Nordea IBAN:
FI25 1521 3000 1046 71, BIC: NDEAFIHH
Verkkolaskuosoite 003702021155
Operaattori/ välittäjätunnus BAWCFI22
Y-tunnus 0202115-5

Kim Samuelsen Dk, DVM, CVA: mr.kim600@gmail.com, Netta Tammisalo, Fi, DVM, CVA,

www.sell.fi

DVM, CVA, CVCHM and CCRT: birgittelangvad@nypost.dk

FENNOVET OY

Specialist in Small Animal Diseases: netta.novas@gmail.com , Birgitte Langvad, Dk,

Liitto tarjoaa
joukkovoimaa,
turvaa ja
jäsenetuja!
Yhteenkuuluminen ja kollegiaalisuus palvelevat koko ammattikuntaa yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa, edunvalvonnassa ja alan kehittämisessä.
Nyt noin 84 % laillistetuista eläinlääkäreistä kuuluu liittoon.
Jäsenmaksu on vähennyskelpoinen henkilökohtaisessa verotuksessasi.
Verovähennyslaskuri on käytössä liiton verkkosivulla.

www.sell.fi
Lue lisää jäseneduista Iliiton jäsensivuilta,
Jäsenen liitto - Jäsenyydestä - Jäsenedut

Puh. 09 7745 4819
fennovet@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
Toimistotyöntekijä Ann-Mari Hella,
puh. 09 7745 4847
Toimistotyöntekijä Sanna Mikkonen,
puh. 09 7745 4823
www.fennovet.fi

TILIPALVELU ELLI OY
etunimi.sukunimi@tilipalveluelli.fi
Aleksis Kiven katu 52–54, 00510 Helsinki
Talouspäällikkö Pirkko Nousiainen
puh. 040 5593871
Kirjanpitäjä Anne Lehto
puh. 044 703 6035
Kirjanpitäjä Oskari Hella
puh. 044 705 3114
Kirjanpitäjä Tarja Luolavuo
Puh. 040 653 9139
Kirjanpitäjä Ida Korolainen, perhevapaalla
www.tilipalveluelli.fi

Epityl vet

UUSI
EDULLISEMPI TMH
12,90 € ALV 0%

fenobarbitaali 60 mg
Fenobarbitaali on hyvin dokumentoitu ensisijaislääke
epilepsian aiheuttamien kohtausten ehkäisyyn koirilla .
1

15 MG ANNOKSIIN
JAETTAVA
MAKUTABLETTI

Kaksoisjakouurrettu tabletti voidaan helposti puolittaa
tai jakaa neljään 15 mg osaan.
Tabletit sisältävät annostelun helpottamiseksi
liha-aromia.

Podell et al (2016); ACVIM Small Animal Consensus Statement on Seizure Management in Dogs.

1

Epityl vet 60 mg tabletti koiran epilepsian hoitoon
Vaikuttava aine: Fenobarbitaali 60 mg. Käyttöaiheet: Epilepsian aiheuttamien kohtausten ehkäisyyn koiralla.
Vasta-aiheet: Ei saa käyttää eläimillä, joilla on vaikea maksan vajaatoiminta. Ei saa käyttää eläimillä, joilla on
vaikea munuaisten vajaatoiminta tai sydän- tai verisuonitauti. Ei saa käyttää alle 6 kg painavilla koirilla. Ei saa
käyttää tapauksissa, joissa esiintyy yliherkkyyttä vaikuttavalle aineelle, muille barbituraateille tai jollekin apuaineelle. Erityisvaroitukset: Epilepsialääkityksen aloittamista fenobarbitaalilla on harkittava yksilöllisesti, perustuen
koiralla esiintyvien kohtausten lukumäärään, esiintymistiheyteen, kestoon ja vaikeusasteeseen. Joillakin koirilla
kohtaukset pysyvät kokonaan pois lääkityksen aikana, mutta joillakin koirilla kohtaukset vain harvenevat, ja jotkut koirat eivät vastaa ollenkaan lääkitykseen. Erityiset varotoimet: Varovaisuutta suositellaan eläimillä, joilla
on maksan tai munuaisten vajaatoiminta, hypovolemia, anemia tai sydäntoiminnan tai hengitystoiminnan häiriö.
Maksatoksisten haittavaikutusten todennäköisyyttä voidaan pienentää tai viivästyttää käyttämällä pienintä tehokasta annosta. Pitkäaikaishoidon yhteydessä suositellaan maksa-arvojen seurantaa. Haittavaikutukset: Kaikki alla
luetellut haittavaikutukset on määritelty hyvin harvinaisiksi. Hoidon aloituksen yhteydessä voi ilmetä ataksiaa
ja sedaatiota, mutta nämä vaikutukset ovat yleensä ohimeneviä ja häviävät useimmiten (eivät kuitenkaan aina),
kun hoitoa jatketaan. Joillakin eläimillä voi esiintyä paradoksaalista kiihtyneisyyttä erityisesti hoitoa aloitettaessa.
Tämä ylikiihtyneisyys ei liity yliannostukseen, joten annoksen pienentäminen ei ole tarpeen. Polyuriaa, polydipsiaa
ja polyfagiaa voi esiintyä keskimääräisillä tai sitä suuremmilla terapeuttisilla aktiivisilla pitoisuuksilla seerumissa.
Sedaatio ja ataksia ovat usein merkittävä huolenaihe, kun pitoisuudet seerumissa suurenevat lähelle hoitoalueen
ylärajaa. Suureen pitoisuuteen plasmassa voi liittyä maksatoksisuutta. Fenobarbitaalilla voi olla haitallinen vaikutus luuytimen kantasoluihin, minkä seurauksena voi ilmetä immunotoksista pansytopeniaa ja/tai neutropeniaa.
Nämä reaktiot häviävät, kun hoito lopetetaan. Kun koiria hoidetaan fenobarbitaalilla, niiden seerumin tyroksiinin
(T4) ja vapaan tyroksiinin (T4-V) pitoisuudet saattavat pienentyä, mikä ei kuitenkaan välttämättä ole merkki kilpirauhasen vajaatoiminnasta. Kilpirauhashormonikorvaushoitoa ei pidä aloittaa, ellei havaita kliinisiä merkkejä
sairaudesta. Annoksen pienentämistä suositellaan, jos haittavaikutukset ovat vaikeita. Tiineys ja laktaatio: Fenobarbitaali läpäisee istukan, ja suurilla annoksilla vastasyntyneiden (palautuvia) vieroitusoireita ei voida sulkea
pois. Laboratorioeläimillä tehdyissä tutkimuksissa on saatu näyttöä fenobarbitaalin vaikutuksesta sikiökautiseen
kasvuun, erityisesti sukupuoliseen kehitykseen. Tiineydenaikaiseen fenobarbitaalin käyttöön on liittynyt vasta-

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

syntyneen verenvuototaipumusta. K-vitamiinin antaminen emolle 10 vuorokauden ajan ennen synnytystä saattaa
auttaa minimoimaan nämä sikiöihin kohdistuvat vaikutukset. Eläinlääkevalmisteen turvallisuutta koiran tiineyden
aikana ei ole selvitetty. Hoidosta saatavat hyödyt voivat olla suuremmat kuin epilepsiakohtauksista sikiöille mahdollisesti aiheutuvat riskit (hapenpuute ja asidoosi). Siksi epilepsialääkityksen lopettamista tiineyden vuoksi ei
suositella, mutta käytettävän annoksen pitää olla mahdollisimman pieni. Fenobarbitaali erittyy maitoon pieninä
määrinä, ja pentuja on seurattava huolellisesti laktaation aikana mahdollisten sedatiivisten haittavaikutusten varalta. Varhainen vieroitus voi olla vaihtoehto. Jos imeväisillä vastasyntyneillä pennuilla ilmenee uneliaisuutta/
sedatiivisia vaikutuksia (jotka voivat haitata imemistä), on valittava keinotekoinen imetysmenetelmä. Voidaan
käyttää tiineyden ja laktaation aikana ainoastaan hoitavan eläinlääkärin tekemän hyöty-haitta-arvion perusteella.
Annostus: Lääke annetaan koirille suun kautta, aloitusannoksena 2–5 mg/kg vuorokaudessa. Annos jaetaan kahteen antokertaan. Vakaan tilan pitoisuudet seerumissa saavutetaan vasta, kun hoidon aloituksesta on kulunut 1–2
viikkoa. Lääkityksen täysi vaikutus tulee esiin vasta kahden viikon kuluttua, eikä annosta pidä suurentaa ennen
tätä. Tabletit on annettava samaan aikaan joka päivä ja sovitettava yhteen ruoka-aikojen kanssa johdonmukaisesti
hoidon onnistumisen optimoimiseksi. Jos kohtaukset eivät pysy hallinnassa, annostusta voidaan suurentaa 20
% kerrallaan seuraten samalla seerumin fenobarbitaalipitoisuuksia. Seerumin fenobarbitaalipitoisuus voidaan tarkistaa vakaan tilan saavuttamisen jälkeen, ja jos se on alle 15 mikrog/ml, annosta voidaan muuttaa vastaavasti.
Jos kohtauksia esiintyy yhä, annosta voidaan suurentaa, kunnes pitoisuus seerumissa on enimmillään 45 mikrog/
ml. Suureen pitoisuuteen plasmassa voi liittyä maksatoksisuutta. Samaan aikaan voidaan tehdä verikokeita, jotta
plasman fenobarbitaalipitoisuudet saadaan määritettyä mieluiten minimipitoisuuksien aikana, juuri ennen seuraavan fenobarbitaaliannoksen ajankohtaa. Yliannostus: Yliannostuksen oireita ovat: keskushermoston lamaantuminen, jonka oireet vaihtelevat unesta koomaan, hengitysvaikeudet, sydän- ja verisuoniongelmat, verenpaineen
lasku ja munuaistoiminnan romahtamiseen ja kuolemaan johtava sokki. Yliannostustapauksessa nielty valmiste
poistetaan mahalaukusta ja potilaan hengitystoimintaa ja kardiovaskulaaritoimintoja tuetaan tarpeen mukaan. Erityistä vastalääkettä ei ole, mutta keskushermostoa stimuloivat valmisteet (kuten doksapraami) voivat stimuloida
hengityskeskusta. Pakkaus: 100 tabl. Myyntiluvan haltija: Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd., Irlanti.
Täydellinen valmisteyhteenveto: www.vetmedic.fi. 07.08.2018.

vetmedic.ﬁ

ADAPTIL®-tuotteet sopeuttavat koiraa vieraisiin
ympäristöihin, rauhoittavat stressaavissa
tilanteissa ja ennaltaehkäisevät haitallista
käyttäytymistä.

ADAPTIL®-feromonivalmisteita on saatavana
kaulapantana, suihkeena ja pistorasiaan
kytkettävänä haihduttimena. www.orionvet.fi
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Minäkin voin
juhlia kun minulla
on Adaptil

