Laaksonen poroaidoilta
tutkijan polulle
Kuusamolainen eläinlääketieteen tohtori ja
hirvieläinsairauksien dosentti Sauli Laaksonen sai
Eläinlääkäriliiton Topi Salmi -tutkijapalkinnon. Palkinto
luovutettiin Eläinlääkäripäivillä 11. joulukuuta 2019.
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uoden 2003 syksyllä eläinlääkäri Sauli Laaksonen
kohtasi kuusamolaisella
poroteurastamolla pysäyttävän näyn. Lukuisia poroja
oli sairastunut, ja syy löytyi vatsaontelossa
kiemurtelevista loisista.
Kyseessä oli Setaria tundra -sukkulamatoloinen, joka levisi poronhoitoalueella vuosina 2003–2006 aiheuttaen laajoja
joukkosairastumisia ja isoja taloudellisia
tappioita. Jo viikon sisällä ensikohtaamisesta Laaksonen oli hakemassa rahoitusta
tutkimushankkeeseen. ”Tutkimuksessa oli
tässä kohtaa aukko, ja tiedolle oli valtavasti
tarvetta. Poromiehet olivat hädissään, sillä kyseessä oli ihan uusi ilmiö. Kyselyjen

576 | Suomen Eläinlääkärilehti | 2019, 125, 9

määrä oli valtava, samoin tilanteen saama
julkisuus”, Laaksonen muistelee.
Tapaus merkitsi käännettä myös Laaksosen uralla, sillä sen myötä hän jätti praktiikan ja siirtyi tutkijaksi. Uraauurtava työ
poron ja riistaeläinten loistutkimuksen ja
terveydenhuollon parissa toi Laaksoselle
Eläinlääkäriliiton tämänkertaisen tutkijapalkinnon.
Tutkimustyön ohessa Laaksonen on
julkaissut lukuisia artikkeleita ja oppikirjoja, toiminut kansainvälisissä verkostoissa, ohjannut opiskelijoita ja kouluttanut
poronhoitajia ja metsästäjiä. Itse hän arvostaa työnsä kaikkia puolia nostamatta
mitään selkeästi toisten edelle. ”Tieteellisessä mielessä hyönteisvälitteisten sukku-

lamatojen tutkimus on ollut työssäni lippulaivana. Pidän kuitenkin hyvin tärkeänä
myös koulutuspuolta ja tiedonvälitystä,
sillä niillä on voitu saavuttaa yhteiskunnallista vaikuttavuutta”, Laaksonen toteaa.
KÄYTÄNNÖN TYÖ VEI
TUTKIJAKSI

Keravalla varttunut Laaksonen tiesi jo pienestä asti haluavansa ryhtyä eläinlääkäriksi. Lapsuudenkodissaan hän oli tottunut
koiriin ja kissoihin, ja tohtoroitavaa riitti
jo silloin.
”Kerran hoidin kulkukoiraa, jolla oli iso
haava jalassa. Isän partavedellä puhdistin
sitä ja totesin, että pitää opiskella niin, että

osaa joskus hoitaa homman paremmin.”
Laaksonen valmistui eläinlääketieteen
lisensiaatiksi vuonna 1980. Seuraavana
vuonna hän suuntasi Kuusamoon kunnaneläinlääkäriksi. Koillismaalle houkutteli mahdollisuus tehdä paljon praktiikkaa,
ja toki vaakakupissa painoivat myös hyvät metsästys- ja kalastusmahdollisuudet.
Niihin aikoihin Kuusamossa oli paljon
lypsykarjaa, ja eläinlääkäriä työllistivät
myös porot ja metsästyskoirat. Kunnan- ja
sittemmin kaupungineläinlääkärin työssä
vierähti Laaksosella pari vuosikymmentä.
”Siinä ajassa alkoi vahvistua ajatus,
että pelkkä praktiikka ei anna riittävästi.
Monet hoidot perustuivat periytyneeseen,
empiiriseen tietoon, ja uutta tutkimusta
tarvittiin”, Laaksonen toteaa.
Vuosien varrella Laaksonen oli tehnyt
pienimuotoisempaa tutkimusta jo työn
ohessa. Lopullisen sysäyksen antoi kuitenkin Setaria tundra -loisen ilmaantuminen
syksyllä 2003. Laaksonen siirtyi tutkijaksi
silloisen Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitos Eelan leipiin (nyk. Ruokavirasto). Työn tuloksena syntyi muun muassa
porojen terveyden seurantajärjestelmä,
johon on saatu vuosien mittaan kerättyä
runsaasti tietoa.

Sauli Laaksonen

• Syntynyt vuonna 1954 Helsingissä.
• Ylioppilaaksi Keravan yhteiskoulusta 1973.
• Valmistui eläinlääketieteen lisensiaatiksi Helsingin eläinlääketieteellisestä
korkeakoulusta 1980.
• Helsingin yliopisto, eläinlääketieteen tohtori 2010: Setaria tundra, an emerging
parasite of reindeer, and an outbreak it caused in Finland in 2003–2006.
• Helsingin yliopisto, hirvieläinsairauksien dosentti 2010–.
• Kuusamon kunnaneläinlääkäri, myöh. kaupungineläinlääkäri ja vastaava eläinlääkäri 1981–2007 (virkavapaalla vsta 2003).
• Kuusamon ympäristöjohtaja 1993–1994.
• Oulun läänin vs. läänineläinlääkäri 1999–2000.
• Valmiuseläinlääkäri 1999–2012.
• Poronlihan tarkastuseläinlääkäri, Oulun lääninhallitus 1981–2019.
• Lapin AVI, johtava poronlihantarkastuseläinlääkäri 2010–
2017.
• Poroeläinlääkäri, tutkija, EELAn Oulun alueyksikkö (myöh.
Evira) 2003–2007.
• Hirvieläinlääkäri, tutkija, Evira, Kala- ja riistaterveyden
tutkimusyksikkö 2007–2011.
• Harrastaa metsästyksen ja kalastuksen ohella koripalloa,
karatea, joogaa. Keräilee ja kunnostaa vanhoja rakennuksia.
• Perheeseen kuuluvat puoliso Ulla Ingalsuo-Laaksonen ja
aikuiset lapset.

KANSAINVÄLINEN TYÖ
TUOTTAA TULOSTA

Setaria tundra -loinen oli aiheena Laaksosen vuonna 2010 valmistuneessa väitöskirjassa. Samana vuonna Laaksonen
nimettiin Helsingin yliopistossa hirvieläinsairauksien dosentiksi. Laaksonen korostaa verkostoitumisen tärkeyttä tutkijan
työn kannalta. Väitöskirjan myötä hän lähti
mukaan kansainväliseen tutkijayhteistyöhön, jonka kautta loistutkimuksessa on
saavutettu merkittäviä tuloksia.
”Hyönteisvälitteisiä sukkulamatoloisia
pidettiin aiemmin tropiikin ongelmina.
Pohjoisessa ne ovat uusi ilmiö. Olemme
löytäneet myös muita saman heimon loisia, kuten Rumenfilaria andersoni -sukkulamadon. Se oli ensimmäinen löytö koko
tällä pallonpuoliskolla.”
Myös Rumenfilaria on levinnyt pohjoisessa kulovalkean tavoin. Laaksosen
mukaan arviolta 60–70 prosenttia poroista
on sen riivaamia. Tutkimusten avulla selvitettiin, että loinen on tullut Suomeen Yhdysvalloista vuonna 1935 siirrettyjen valkohäntäpeurojen mukana. Tieto oli uutta
myös amerikkalaisille, ja sittemmin yhteis-

levinneet suurelta osin ihmisten toimien
seurauksena, osa myös luonnollista tietä.
Esimerkiksi Setaria tuli etelästä metsäkauriiden mukana 1960-luvulla”, Laaksonen
kertoo. Tärkeänä tiedonvälitysfoorumina on ollut Barentsvet-organisaatio, jota
Laaksonen oli perustamassa vuonna 1999.
Se tuo vuosittain yhteen Barentsin alueella
työskentelevät eläinlääkintäviranomaiset ja
tutkijat käsittelemään esimerkiksi poro- ja
kalatalouden kysymyksiä sekä ajankohtaisia viranomaissäädöksiä.
ILMASTONMUUTOS
MUOKKAA ELINOLOJA
Laaksonen sisätiloissa hirven pauloissa.

työ on ollut myös sinne suuntaan tiivistä.
”Täällä tehdyt Filarioidea-heimon tutkimukset olivat eräänlainen lähtölaukaus,
ja nyt niitä tutkitaan joka puolella arktista
aluetta. Kyse on uusista lajeista, jotka ovat

Nurinkurista kyllä, Laaksonen saa osaksi ”kiittää” ilmaston lämpenemistä siitä,
että hän päätyi tutkijan uralle. Monien
hyönteisvälitteisten loisten lisääntyminen
ja leviäminen arktisille alueille johtuu ilmaston lämpenemisestä, samoin erilaisten
sienitautien ja virusten leviäminen pohjoista kohti. Tutkimustiedolle on pohjoisilla
alueilla suuri tarve, sillä loiset aiheuttavat
merkittäviä tappioita porotaloudelle. SaSuomen Eläinlääkärilehti | 2019, 125, 9 577

malla ne ovat erittäin haitallisia eläinten
hyvinvoinnille.
”Nämä ovat uusia loisia, joihin täkäläiset eläinlajit eivät ole tottuneet. Reaktiot
voivat olla hyvin voimakkaita, toisin kuin
silloin jos loinen ja isäntä ovat tottuneet
toisiinsa. Vahingolliset vaikutukset korostuvat kun loinen hyppää lajista toiseen”,
Laaksonen toteaa. Loistutkimuksen lisäksi Laaksonen on ollut mukana lukuisissa
muissa tutkimushankkeissa. Näitä ovat
muun muassa porojen ja hirvien vierasaineiden dioksiinien ja PCB-yhdisteiden
kartoitus sekä hirvikärpästutkimus.
”Hirvikärpänen on levinnyt poronhoitoalueen eteläisiin osiin ja tuonut mukanaan ison riesan poroille ja metsäpeuroille. Aikaisemmin uskottiin, ettei se voi
tarttua ja lisääntyä poroissa, mutta totuus
on osoittautunut toisenlaiseksi”, Laaksonen
toteaa. Tutkimustiedon ansiosta porojen
loistartuntoja osataan jo entistä paremmin
ehkäistä ja hoitaa. Esimerkiksi loislääkityksen ajankohtaa ei enää viivytetä myöhäistalveen, vaan se pyritään antamaan ennen
kuin loiset mukaan lukien hirvikärpäset
ehtivät saada isoja muutoksia aikaan.

TUTKIMUSTA KENTÄN
TARPEISIIN

Tällä hetkellä Laaksoselle ajankohtaisessa
hankkeessa paneudutaan poron ravitsemukseen ja sen vaikutuksiin terveydelle.
Laaksonen on ollut mukana myös kehittämässä poroteurastamojen hygieniakäytäntöjä. Viime kesänä päättyneessä Lapin

ammattikorkeakoulun hankkeessa käytiin
teurastamot läpi, kerättiin hyviä esimerkkejä ja jaettiin tietoa.
”Tämäkin hanke lähti suoraan elinkeinon tarpeista”, Laaksonen toteaa. Laaksonen korostaa, että tutkimusta ei tehdä
tutkijakollegoille vaan niille, jotka tietoa
tarvitsevat. Kaikessa tutkimustyössä on-

LAAKSOSEN
JULKAISUISTA LYHYESTI
- noin 70 tieteellistä julkaisua kansainvälisissä
vertaisarvioiduissa julkaisusarjoissa, joita on siteerattu jo noin tuhat kertaa.
- kolme metsäeläinlääkinnällistä perusteosta:
Metsästäjän terveysoppi,
Hunting hygiene ja Tunne
poro, poron sairaudet ja
terveydenhuolto

Lihantarkastelua.

Valo-härän loislääkitystä valmistelemassa.
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nistuminen edellyttää toimivaa ja tiivistä
yhteistyötä kentän väen kanssa.
”Olen viettänyt lukemattomat tunnit
poroaidoilla ja poroteurastamoilla, ja poromiehet ovat keränneet valtavasti näytteitä. Vastaavasti olen vienyt tietoa takaisin
kentälle, ja pitänyt koulutuksia ja luentosarjoja.”
Tutkimustyön pohjalta Laaksonen on
tuottanut lukuisia kansantajuisia julkaisuja ja tiedettä popularisoivia teoksia sekä artikkeleja kotimaisiin metsästys- ja
poronhoitoalan lehtiin. Laaksonen itse
on kokenut metsästäjä ja tunnettu koirankasvattaja. Kuusamossa hän on ollut
aktiivisesti mukana kenneltoiminnassa
sekä paikallisessa metsästys- ja kalastusseurassa. Niinpä Laaksonen tunsi kentän
tarpeet, kun hän ryhtyi laatimaan koulutusohjelmaa EU-asetukseen perustuvalle
Metsästäjän terveys ja hygienia -koulutukselle sekä laatimaan Metsästäjän terveysoppi -tietokirjaa.
Vuodesta 2010 alkaen hygieniakoulutuksen on läpikäynyt parituhatta metsästäjää ympäri Suomea. Nykyisin se järjestetään
yhteistyössä Metsästäjäinliiton kanssa, ja
Laaksosen lisäksi kouluttajina toimii kaksi
muuta eläinlääkäriä. ”Koulutuksen päätar-

koitus on, että riistan käsittely tapahtuisi
hygieenisesti. Samalla yhteistyöstä on apua
myös tutkimukselle. Metsästäjät toimivat
silminä sille mitä luonnossa tapahtuu, ja
mahdolliset tautiepäilyt voidaan saada tätä
kautta tietoon”, Laaksonen sanoo.
TUTKIJAN KAMARISTA
JÄNISMETSÄLLE

Viime vuodet Laaksonen on tehnyt tutkijan
työtä omassa yrityksessään, Wazama Oy:ssä, jonka hän perusti yhdessä puolisonsa
kanssa viitisen vuotta sitten. Yritysmuotoinen työskentely on ollut toimiva ratkaisu
kaukana keskuksista asuvalle. ”Kollegat
eivät istu fyysisesti vieressä, mutta sähköposti kulkee, ja esimerkiksi näytteiden
analysointia on hankkeissa voitu ostaa
ulkopuolisilta. Tutkimusrahoituksen hakeminen onnistuu myös yrityksen kautta.”
Työn täyttämien vuosien jälkeen Laaksonen on kuluneena syksynä suunnannut aiempaa useammin jänismetsälle tai järvelle
kalastamaan. Kalenteriin on silti mahtunut
työasioitakin, kuten väitöskirjan ohjausta
ja tulevien koulutusten suunnittelua.
EläinlääkäriliitonTopi Salmi -tutkijapalkinnolla on Laaksosen mukaan suuri

merkitys hänen omalle tutkimusalalleen,
joka poikkeaa kentän valtavirrasta. Hän
pitää huomionarvoisena myös sitä, että
palkinto on myönnetty perinteisten instituutioiden ulkopuolelle.
Poroeläinlääkärien harvalukuiseen
joukkoon kuuluvana Laaksonen haluaa
kohdistaa arvostuksen myös koko elinkeinolle – poronhoidolle, riistalle, metsän
antimille. ”Kiitokset kuuluvat myös yhteistyökumppaneille, kuten Paliskuntain
yhdistykselle ja Suomen Metsästäjäinliitolle sekä koko verkostolle, jonka kanssa
työskentelen.”
Kirjoittaja on vapaa toimittaja Ylisvieskasta, jolta toimitus tilasi artikkelin.

TOPI SALMI -PALKINTO
• Jaetaan joka kolmas vuosi, suuruus
10 000 euroa. Varat palkintoa varten osoittaa Suomen eläinlääketieteen säätiö.
• Voidaan myöntää suomalaiselle
eläinlääkärille tunnustuksena kansainvälisesti arvostetusta eläinlääketieteellisestä tutkimustyöstä.
• Tutkimuksella tulee olla yhteiskunnallista vaikuttavuutta, ja osallistuminen nuorten tutkijoiden koulutukseen katsotaan eduksi.
• Ehdokkaita palkinnon saajaksi voivat esittää kaikki Suomen Eläinlääkäriliitto ry:n jäsenet.
• Palkintotoimikunta 2019: pj Päivi
Lahti, Suomen Eläinlääkäriliitto, sihteeri: toiminnanjohtaja Sointu Jalkanen, Suomen Eläinlääkäriliitto ja
jäsenet: Jaana Husu-Kallio, MMM;
Liisa Kaartinen, Eläinlääketieteen
säätiö; Pia Mäkelä, Ruokavirasto ja
Antti Sukura HY eläinlääketieteellinen tiedekunta. Toimikunta voi
tarvittaessa pyytää ulkopuolisia
asiantuntijalausuntoja.

Palkintotiedotteen voi lukea
Eläinlääkäriliiton etusivulta, se
julkaistiin 11. joulukuuta.
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