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Arvoisa eläinlääkäriliiton puheenjohtaja, arvoisat kuulijat: Olin maaliskuun puolessa välissä 

Baselissa Sveitsissä kun sain puhelun Suomesta Suomen eläinlääkäriliiton puheenjohtajalta, Päivi 

Lahdelta. Hän ilmoitti, että minut on valittu Vuoden eläinlääkäriksi, vuosimallia 2017. Olin 

hämmentynyt ja päässäni risteilivät monet ajatukset. Päivi kertoi muutamia perusteita valinnalle ja 

kysyi, että mahdanko ottaa tunnustuksen vastaan. Kun sain puhekykyni takaisin, vastasin, että ilman 

muuta – onhan kyseessä suurimpia tunnustuksia mitä eläinlääkäri voi uransa aikana saada.     

Infektiotaudit, antibiootit ja antibioottiresistenssi kiinnostivat minua jo opiskeluaikana. 

Eläinlääketieteellisen korkeakoulun mikrobiologian ja epidemiologian professori, Jaakko Tuomi ja 

farmakologian professori Markus Sandholm tutustuttivat minut ja kurssitoverini näihin aiheisiin 

perusopintojen aikana. Lisensiaattityöni ohjaajat, professori emerita Satu Pyörälä ja dosentti Liisa 

Kaartinen tartuttivat innostuksensa minuun ja toimivat esikuvinani. Tein heidän ohjauksessaan 

lisensiaattityöni erään antibiootin farmakokinetiikasta. Osaltaan uravalintaan vaikutti myös se, että 

tarttuvien eläintautien erikoiseläinlääkärikoulutus aloitettiin ja minulla oli ilo olla ohjelman 

ensimmäinen ”koekaniini”. Aloitin Yliopistollisessa eläinsairaalassa sairaalahygieniatyön 

selvittämällä leikkausinfektioiden määrää ja antibioottien käyttöä heti valmistuttuani. Tutkin myös 

mikrobilääkkeiden käyttöä eläimillä ja osallistuin opetukseen ja kliiniseen työhön.  

Muutaman vuoden valmistumisen jälkeen siirryin resistenssimekanismien tutkimiseen silloiseen 

Kansanterveyslaitokseen. Professori Pentti Huovisen tutkimusryhmä oli maailman huipulla ja 

pääsin seuraamaan etualalta antibioottiresistenssitutkimusta ja työskentelemään hyvin 

poikkitieteelliseen ryhmään johon kuului lääkäreitä, biokemistejä, kulttuurihistorioitsija ja 

eläinlääkäri. Tein väitöskirjani pneumokokkibakteerin resistenssistä ja opin roppakaupalla 

tutkimuksesta ja kriittisestä ajattelusta. Urani jatkui Unkarissa, kansainvälisessä Euroopan 

tartuntatautiviraston isännöimässä epidemiologian koulutusohjelmassa. Sen jälkeen suuntauduin 

yhä enemmän kliiniseen bakteriologiaan toimimalla jonkin aikaa Porvoon elintarvikelaboratorion 

johtajan sijaisena ja virkaa tekevänä sairaalamikrobiologina Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä.  

Vuodesta 2009 olen ollut nykyisessä pestissäni kliinisenä opettajana. Työhöni kuuluu opetus, 

tutkimus ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen eläinlääketieteellisen kliinisen mikrobiologian alalla. 

Työni suola ja ilo on pohtia kollegoiden kanssa näytevastausten kliinistä merkittävyyttä, keskustella 

antibioottihoidoista ja vaihtaa tietoa puolin ja toisin. Tutkimustyössä voimme hyödyntää 

laboratorion näytteistä taltioituja bakteerikantoja. Tässä työssä tunnen, että voin osaltani vaikuttaa 

antibioottien tehon säilyttämisessä jakamalla tietoa ja tuottamalla sitä tutkimusten kautta. Nautin 

opettamisesta ja erityisesti siitä, että näen opiskelijan mielenkiinnon ja oman kriittisen ajattelun 

heräävän.  

Antibiootit lasketaan ihmiskunnan 10 tärkeimmän keksinnön joukkoon. Ne ovat lisänneet 

odotettavissa olevaa elinikää 10 vuodella ja mahdollistaneet nykyaikaisen lääketieteen ja 

eläinlääketieteen kehityksen. Yhä vaikeammin sairaita pystytään hoitamaan antibioottien ansiosta. 

Lisääntyvänä huolena on yhä nopeammin kehittyvä antibioottiresistenssi. Bakteereiden 

näkökulmasta antibioottiresistenssi on vain biologista sodankäyntiä: nokkelimmat selviytyvät ja 

sopeutuvat ja ne jotka eivät sopeudu, evoluutio karsii pois. Erilasia mekanismeja vastustaa 

antibiootteja niillä on ollut jo aikojen aamusta lähtien – ovathan monet antibiootit sienten- ja 

bakteerien tuottamia yhdisteitä. Vasta kuitenkin erilaisille antibiooteille altistuminen ja antibioottien 

nopeasti lisääntynyt käyttö – myös väärinkäyttö - on aiheuttanut valtavan valintapaineen, joka on 

johtanut mekanismien monistumiseen ja jatkuvasti lisääntyneeseen antibioottiresistenssiin.  



Pahimmillaan on uhkakuvana paluu antibiootteja edeltävään maailmaan – on arvioitu, että vuoteen 

2050 mennessä antibioottiresistenssin vuoksi kuolee vuosittain enemmän ihmisiä kuin syöpään.  

Olen varma siitä, että ihminen on nokkela olento ja ennemmin tai myöhemmin tiedemiehet ja -

naiset keksivät uusia keinoja antibioottiresistenssin selättämiseksi. Sitä ennen, meidän pitää hidastaa 

kehitystä ja ”ostaa aikaa” vanhoille lääkeaineille. Keinoja tähän ovat: 

 Lääkekäytön vähentäminen (rokotukset, sairauksia ehkäisevä terveydenhoito, taustasyyn 

selvitys- ja hoito, diagnostiikka, eläinten jalostus) 

 Koulutus ja valistus: omistajat, eläinlääkärit, sidosryhmät, erikoiseläinlääkäreiden 

kouluttaminen 

 Lääkekulutuksen ja resistenssin seuranta 

 Tutkimustyöhön aikaa ja resursseja 

Minulla on ollut sekä opintojeni aikana, että nuorena ja nyt jo vähän vanhempana eläinlääkärinä 

useita kannustavia opettajia ja mentoreita, jotka ovat omalla esimerkillään ja asiantuntemuksellaan 

tehnyt minuun vaikutuksen. Ilman heidän panostaan ja ohjaustaan en olisi nyt tässä. Minulla ei ole 

tilaisuutta mainita heitä kaikkia, mutta haluan mainita muutaman.  Erityisesti kiitän Anna-Kaisa 

Järvistä, Maria Wibergiä, Marjatta Snellmania, Satu Pyörälää ja Liisa Kaartista; sekä väitöskirjani 

ohjaajia Pentti Huovista ja Jari Jalavaa. Riitta Mari Tulamo näki jo hyvin aikaisessa vaiheessa 

mikrobiologian laboratorion tärkeyden ja alkoi ajaa sen perustamista – kiitos Ritskulle! Olen iloinen 

siitä, että olen ilmeisesti onnistunut ”tartuttamaan” innostusta nuorempiin kollegoihin: esimerkiksi 

ELT Katariina Thomson ja ELL Thomas Grönthal ja lukuisat lisensiaattitöitä ryhmässäni tehneet 

opiskelijat. Kiitos heille, että he ovat kärsivällisesti jaksaneet hioa tekstejään ja ovat työni jatkajia. 

Arvostan esimiestäni Satu Sankaria kannustavasta tuesta laboratorion johtamisessa sekä 

eläinlääketieteellisen tiedekunnan johtoa, että kliinisen mikrobiologian laboratorion toiminta on 

nähty tärkeäksi. Yksikköni ja tutkimusryhmäni työntekijät ovat tehneet laboratorion työn 

näkyväksi: ELL Anna Pitkälä, ELL Thomas Grönthal, FT Marjut Eklund, laboratoriomestarit Marja 

ja Janne – teidän ansiosta työpaikalle on ilo tulla joka aamu. Lämmin kiitos eläinlääkäriliitolle ja 

kaikille kollegoille kautta maan: kiitos, että olette katsoneet työni Vuoden eläinlääkäri -

tunnustuksen arvoiseksi. Taistelu antibioottien tehon säilyttämiseksi jatkuu! 

 

 


