
        Ascaris     

Lumbricoides 

 

                            

 
 

 

Suolet ry:n jäsenlehti kevät 2012 



Suolten yhteystiedot löydät osoitteesta 
www.suolet.fi 
 
 
 
Suolet ry 2011-2012 

 
 
 
Suolten hallitus* ja toimihenkilöitä 2011-2012 vasemmalta lähtien Susanna Mäki* 
(rahastonhoitaja), Tove Bergman* (sihteeri), Sanna Lähtinen* (jäsenvastaava), 
Johanna Marttinen* (tiedottaja),  Ilona Viitaniemi (juhlatoimikunta), Anniina Salo* 
(tapahtumavastaava), Pauliina Pietilä* (puheenjohtaja), Noora Sjögren* 
(varapuheenjohtaja) sekä Paavo Pääkkönen (Suolten 10-vuotisjuhlien juhlaisäntä). 
Kuvaajana Sampsa Sulonen 
 
Kannen kuva: Sampsa Sulonen 



Arvoisat Suolinkaiset,  
 
Puheenjohtaja aloittaa kiittämällä jokaista jäsentä yhdessä ja erikseen hienosta 
yhdistyksestä, jota Te ylläpidätte. Yhdistys juhli arvokkaasti kymmenettä 
toimintavuottaan Tartossa 16.3.2012 vuosijuhlan merkeissä, joka onnistui kaikin tavoin 
erinomaisesti. Juhlatoimikunta teki väsymätöntä työtä illan valmisteluiden suhteen, 
joiden onnistumista kuvaa myös Suomen eläinlääkäriliiton puheenjohtaja Kirsi Sarion 
lausunto SELL:in lehdessä 3/2012: ”Nämä akateemisia perinteitä kunnioittavat juhlat 
oli järjestetty erinomaisesti vaivaa ja tunteja säästämättä”.  
 
Vuosijuhlavieraita oli paikalla kunnioitettavat 111 henkeä. Osallistujien joukossa oli 
jäsenten lisäksi yhdistyksen perustajajäseniä. SELL:in puheenjohtajan Kirsi Sarion 
lisäksi juhlaamme kunnioitti Eläintautien torjuntayhdistys ry:stä Olli Ruoho, Suomen 
Kunnaneläinlääkäriliitosta Kirsti Sipponen ja Heli Haukioja sekä Eesti Maaülikoolin 
puolesta Toomas Tiirats. Kannustavan juhlapuheen esitti dosentti Toomas Orro. 
Kiitämme toki muistamisesta myös TaSLO:a, Fennicaa ja TSOJ:ta.      
 
Suolet ry. perustettiin vuonna 2002 aktiivisten suomalaisten eläinlääketieteen 
opiskelijoiden toimesta. Edellisen kerran Suolten vuosijuhlia tanssittiin viisi vuotta 
sitten vuonna 2007, joten olikin jo korkea aika kokoontua juhlaillallisen merkeissä. 
Kymmenessä vuodessa toiminta on kehittynyt muutaman kymmenen jäsenen 
yhdistyksestä, tänä päivänä jäsenten lukumäärän ollessa jo yli 130. Olemme näin ollen 
suurin suomalainen opiskelijajärjestö Tartossa. 
 
Kuten yhdistyksen säännöissä on määritelty, on yhdistyksen tarkoituksena toimia 
Virossa eläinlääketiedettä opiskelevien suomalaisten yhdyssiteenä, sekä edunvalvojana 
niin opintoihin kuin tulevaan ammattiin liittyvissä asioissa. Yhdistyksen jokapäiväisenä 
konkreettisena tehtävänä on myös kasvattaa jäsenissään yhteishenkeä, 
kollegiaalisuutta sekä ammatillista vastuuntuntoa. Viime vuosina Tartossa on aloittanut 
joka syksy vähintään 25 uutta suomalaista eläinlääketieteen opiskelijaa. Vastaavasti 
täältä valmistuu vuosittain noin 20 suomalaista eläinlääkäriä, joka vastaa neljännes 
Suomen työmarkkinoille pyrkivistä valmistuvista eläinlääkäreistä. Yhdistyksen tehtävä 
korostuukin jatkuvasti kasvavan jäsenmäärän myötä, joka näkyy myös hallituksen 
työmäärässä.  
 
Hallitus pyrkii käymään tiivistä keskustelua Suomen suuntaan Suomen eläinlääkäriliiton 
sekä Eviran kanssa Virosta valmistuvien suomalaisten eläinlääkäreiden edun 
valvomiseksi. Olemme myös yhdyssiteenä Suomen tulevien työnantajien, 
lääketeollisuuden sekä suomalaisten tulevien kollegoidemme eli Helsingin yliopiston 
Eläinlääketieteen Kandidaatti Yhdistyksen välillä. Vaalimme myös suhteita muihin 
suomalaista kulttuuria ylläpitäviin yhteistöihin, kuten Tarton suomalainen osakunta 



Fraternitas Fennica, Suomalaiset Lääketieteenopiskelijat Tartossa TaSLO ry sekä 
Tallinnan Suomalaiset opiskelijat TSOJ ry.  
 
Yhdistys ylläpitää myös aktiivista keskustelua Viron maatalousyliopiston 
eläinlääketieteen- ja kotieläintieteen instituutin suuntaan. Olemme kiitollisia 
yhdistyksemme edustuksesta Õppemetoodika komisjoni eli opetuksen 
kehittämistoimikunnassa, joka on tärkeä mahdollisuus vaikuttaa opetuksen sisällön 
kehittämiseen.  
 
Toimintamme yhtenä tavoitteena on toki myös vahvistaa yhteishenkeä aktivoimalla 
jäseniämme yhteisten harrasteiden, juhlien ja illanviettojen muodossa. Yhdistyksellä 
on tällä kaudella toiminut toimikuntia, jotka toteuttanut jäsenten toiveita 
monipuolisen toiminnan merkeissä, kuten kulttuurin, koira- ja hevosharrastuksen 
parissa. 
 
Virossa ja Tartossa opiskeleminen on kasvattava ja elämää mullistava kokemus. 
Tulemme tänne erilaisista taustoista, mutta yhteiset vuodet Tartossa tekee meistä 
vahvan verkoston. Tulemme ensimmäisellä vuosikurssilla Tarttoon kielitaidottomina, ja 
valehtelisin jos väittäisin, että ensimmäisen syksy olisi helppo kaikkine 
kulttuurishokkeineen ja kielellisine kommelluksineen, niin koulussa kuin arkielämässä. 
Kiitämme opettajia ja paikallisia kurssitovereitamme kärsivällisyydestä opiskelun 
alkutaipaleen kielellisistä haasteista.  
 
 
Alkuun hymyilytti miten Virossa arvataan ja kiinnostavat asiat ovat huvittavia. 
Ruokakaupan pakastealtaalla ihmetystä herätti lihapallit ja terve kana. Tehokas 
kielikylpy on kuitenkin tehnyt tehtävänsä, ja sanat ovat osa arkipäiväistä 
sanavarastoa.  
 
Virossa käytännölliset Suomi-tytöt kuoriutuvat matkan varrella verkkareistaan ja 
löytävät tiensä ennemmin tai myöhemmin virolaiseen ilusalonkiin asentaakseen 
irtoripsiä, hiustenpidennyksiä ja geelikynsiä. Tänä iltana näemmekin suomalaista 
kauneutta parhaimmillaan pukuloistoineen. Suomalaisia eläinlääketieteen opiskelijoita 
yhdistää reipas ja pelkäämätön asenne tarttua haastaviin tehtäviin, kuten syksyllä 
ilmestyneessä Suomen Eläinlääkäriliiton lehden laajassa artikkelissakin mainitaan. 
Opetuskulttuuri suullisine tentteineen kasvattaa paineensietokykyämme antaen 
valmiudet selviytyä yllättävistäkin tilanteista. Kaiken kasvattavan kokemuksen ja 
upean ammatin lisäksi, opimme uuden kielen josta meille on varmasti hyötyä 
tulevaisuudessa.  
 



Tartto on kotikaupunkina mitä kaunein. Kaupungilla on merkittävä osuus niin Viron kuin 
Euroopan lääketieteellisessä historiassa, joka näkyy niin opetuksessa kuin myös 
kaupungin rakenteessa museoineen ja muistomerkkeineen. Tartto jättää pysyvän 
jäljen sydämiimme, ja kuten Tarton marssissakin mainitaan, vie kohtalo meitä minne 
vaan, palaamme aina takaisin kotiin Tarttoon.  
 
Pitkää ikää Suolille! 
 
Kippis, Skål ning Terviseks. 
 
Puhis 
 

                                   

                                                                                            Kuvaaja: Sampsa Sulonen 



Kohti kesää ja kärpäsiä! 
 

Vuosijuhlahuminasta on selvitty kunnialla ja juhlista jäi paljon muistoja, jotka voi 
liittää osaksi kultaista opiskeluaikaa Tartossa. Huhuja on kuitenkin kuulunut että 
vuosijuhlien osalta liikkeellä ei tästä lähtien oltaisi 5 vuoden välein vaan joka vuosi. 
Ensi syksynä varmasti kuullaan asiasta tarkemmin. Vuosijuhlien puhujat saivat aikaan 
paljon mietteitä kuinka opiskelutaival täällä Tartossa on muuttunut niinä vuosina kun 
suomalaisia on alkanut tulemaan joka vuosi lisää tänne. Yliopisto ja opetustavat ovat 
kokeneet muutoksia. Rakennuksetkin ovat muuttuneet modernimmiksi. Lisää muutoksia 
on lienee lähitulevaisuudessa tulossa opetuksen ja lähinnä opetuskielen mukana. 
Juhlapuhuja Toomas Orro puhui itsensä likoonpanemisesta, kannattaa uskoa unelmiin 
ja pyrkiä toteuttamaan niitä. Näin varmasti jokainen meistä täällä on unelmiaan 
toteuttamassa.  
 
Suolten perustajajäsenistä Katja Hakkarainen nosti puheessaan esille tärkeän asian. 
Kuppikuntaisuus. Koetin katsoa suomennosta tai selitystä sanalle. En kuitenkaan löydä 
sellaista, mutta tunnen ja tiedän sen olevan läsnä valitettavan usein meidän 
suomalaisten piirissä. Tavallisimmin sen näkee siinä tilanteessa kun on kyse 
opiskelumateriaalien jaosta. Kysymys kuuluukin: miten materiaalien jakaminen on pois 
jakajalta? Onko tarkoitus kilpailla? Kuka saa parhaimman arvosanan? Tässä meillä 
jokaisella on petrattavaa. Paras vastamyrkky kuppikuntaisuudelle yhteen hiileen 
puhaltaminen, tiimityöskentely on sallittua ja jopa suotavaa!  
 
Vuoden eläinlääkäriksi 2012 on Suomen Eläinlääkäriliitto valinnut Ava Sovijärven. ELL 
Ava Sovijärvi on ensimmäinen puolustusvoimien virkaan valittu naiseläinlääkäri, 
lisäksi hän on ensimmäinen suomalainen naiseläinlääkäri kriisinhallintaoperaatioissa. 
Vuoden eläinlääkäri on lisäksi myönteinen, kollegiaalinen, työhönsä ja ystäviinsä 
sitoutunut,erilaisiin olosuhteisiin mutkattomasti sopeutuva, kansainvälinen, vaatimaton 
henkilö, jonka teot puhuvat puolestaan! Onnittelut eläinlääkäri Ava Sovijärvelle! 
 
Suolinkaisten aktiivisuus näin kesän kynnyksellä lisääntyy. Harjoittelupaikat ja 
kesätyöt odottavat tekijäänsä. Muistakaa kuitenkin myös levätä ja nauttia Suomen 
kesästä sillä se on tunnetusti lyhyt! ☺ 
 
Kesälomaa odottaen 
 

Riikka 

 

 
 



 

 
 

Suolet kiittää vuosijuhlatukijoitaan!!!! 
 
 

Aila Dorsen 
Berner Oy/Hill´s 

Biofarm Oy 
Catamount Oy 

Faunapharma Oy 
Fazer OY 

Finnish Net Solutions Oy/Provet 
HH Embryo Oy 

Horze Oy 
Orion Pharma Oyj Orion Pharma Oy 

Pharmacare Nova Oy 
Ravintorengas Oy 

Vetman Oy 
Vetcare Oy 
Vetlab Oy 

YA-Prevett OY 



 

 

Vuosijuhlat behind the scenes 

 
Suolet ry:n 10-vuotista taivalta juhlittiin 16.3.2012, mutta järjestelyt aloitettiin jo 
viime syksynä. Täydellä teholla paahtaminen alkoi joululoman jälkeen. Kun Puhis 
syksyllä ehdotti minulle vuosijuhlaemännän pestiä, ei minulla ollut harmainta hajuakaan 
mihin olin lupautunut… En ollut koskaan aikaisemmin osallistunut vuosijuhliin, kuten ei 
suurin osa muustakaan järjestelytiimistä. Samassa mittakaavassa ei Suolia ollut 
juhlittu ikinä. Viimeisimmät pienemmät vuosijuhlatkin olivat viiden vuoden takaa. 
Olimme siis täysin pihalla kaikesta ja aloitimme aivan nollasta, mutta eipähän tullut 
ainakaan kaavoihin kangistunutta juhlaa :) 
 

Ensimmäiseksi alettiin 
suunnitella juhlan yleistä 
sisältöä ja juhlapaikkaa. 
Pohtimamme ”noin 50 ihmisen” 
ja ”kai siel jotain vois syödä”- 
tilaisuus paisui lopulta 111 
vierasta ja kolme ruokalajia 
käsittäväksi juhlaksi. 
Juhlapaikkakin ehti 
tilanpuutteen vuoksi muuttua 
kertaalleen. Mietittiin 
ohjelmaa, menuuta ja vieraita. 

Myös budjetti ja sponsorit antoivat aihetta pähkäilyyn. Pitihän meillä tietenkin myös 
cocktail-tilaisuus, jatkot ja sillis olla, joten ei muuta kun lisää ohjelman ja ruokien 
suunnittelua. 
 
Viljanen-residenssin hikipajassa syntyivät ensin kutsut, sitten siirryttiin laulukirjoihin, 
paikkakortteihin ja ohjelmalehtisiin. Sormia, kuumaliimaa ja punkkua  ei säästelty, 
vaan askartelua harrastettiin pikkutunneille asti. Ehdittiin myös miettiä laulukirjan 
sisältöä ja sanoittaa muutama kappalekin uuteen uskoon. Kokoustettiin juhla- sekä 
jatkopaikan kanssa ja hiottiin yksityiskohtia. Suunniteltiin kaikkea kukista 
istumajärjestykseen ja juontorepliikkeihin. Panikoitiin.  
Viimeisellä viikolla yöunet jäivät aika vähiin ja tekemistä riitti. Välillä epätoivo valtasi 
ja vannotin itselleni, etten kyllä enää ikinä lähde yksiinkään vuosijuhlajärjestelyihin 
mukaan. Tuli moneen kertaan todettua, että tätäkään asiaa ei olisi tarvinnut ehkä 
jättää ihan viime tippaan. Pienten logististen vaikeuksien takia kunnia- ja 
jäsenmerkkejä askarreltiin juhlaa edeltävänä yönä kolmeen asti. Puheenjohtaja-



merkkejä myös tuli tilaamamme parin kymmenen sijaan pari sataa.. Onpahan 
jälkipolville, he ;) 
Vuosijuhla itsessään sujui aivan äärettömän hyvin ja eikä tunnelma olisi voinut olla 
yhtään parempi. Tuntuu, että kaikki panostus ei todellakaan mennyt hukkaan ja juhlien 
järjestäminen oli todella palkitsevaa. Seuraavina vuosina on se myös helpompaa, kun on 
pohja olemassa. Toivonkin että vuosijuhlista tulee perinne, joka jatkuu myös sen 
jälkeen kun nykyinen opiskelijapolvi on Tartosta lähtenyt. 
 
Haluan vielä kiittää kaikkia vieraita ja sponsoreita hienon illan mahdollistamisesta! 
Mitä suurin kiitos myös järjestelytiimille, ootte parhaita! :)  
 
Edellisistä viimein toipuneena ja uusia vuosijuhlia (myös niiden järjestämistä) innolla 
odottaen, 
 
 Ilona Viitaniemi 
vuosijuhlaemäntä ja juhlatoimikuntavastaava 
 
 
 
 

  

 
Vuosijuhlien emäntä Ilona Viitaniemi ja isäntä Paavo Pääkkönen 



Kuvaaja: Sampsa Sulonen 

                             
    Vuosijuhlatunnelmia vielä kerran... 
 

   
Tästä lähdettiin... 

                                                                           
      
                                                    

 
 
 

tänne päädyttiin.... 
 
 
                      ...tänne päädyttiin... 
 

Vee Kopran puhe tuskin ketään jätti kylmäksi. ☺ 
 

    
Nämä tytöt ei saanu risuja vaan ruusuja!                                    Kuvaaja: Sampsa Sulonen 



 
Tunnelmia sillikseltä 

 

Vuosijuhlien jälkeinen lauantaiaamu alkoi silliaamiaisella, tutummin silliksellä, joka 
pidettiin Tampere Majan kellarissa. Olin itse lupautunut järjestelemään kyseistä 
tapahtumaa, joten saavuin paikalle jo hieman kymmenen jälkeen tarkoituksena laittaa 
ruoat ja juotavat valmiiksi esille nälkäisille ja vuosijuhlahuumasta toipuville vieraille. 
Luokkakaverini Ninni tuli myös auttamaan ja yhdessä saimme melko hyvin kaiken 
valmiiksi yhdeksitoista. Piti availla purkkeja, leikata kurkkua, paistaa kananmunia ja 
laittaa leivänpaahdin valmiiksi, kaikenlaista pientä tekemistä siis riitti. Olin todella 
yllättynyt, kuinka paljon ruokaa oli ostettu ja esimerkiksi pitsojen leipojille piti nostaa 
hattua, olihan sitä aika monta pellillistä tehtykin. 
 
Emme odottaneet porukkaa heti aamusta, joten yllätys olikin melkoinen, kun jo heti 
yhdentoista jälkeen ovi rupesi käymään varsin tiuhaan ja kellari täyttyi nälkäisistä 
juhlijoista. Moni tuli enemmän tai vähemmän juhlista suoraan, eivätkä muutaman tunnin 
yöunet olleet harvinaisuus, mutta fiilis oli väsymyksestä huolimatta hyvä ja ruoka 
katosi nopeasti nälkäisiin suihin. Myös mehun kulutus yllätti: Kesken ruokailun oli 
lähdettävä hakemaan lisää kaupasta, kun edelliset tölkit kerkesivät mennä yhdessä 
hujauksessa ja ihmiset rupesivat kyselemään lisää. Kun vielä saunakin lämpeni, jatkui 
aamiaisen syönti pitkälle iltapäivään. Vierailta tuli kovasti kiitosta hyvistä 
järjestelyistä ja sekaan mahtui myös muutama nelijalkainen juhlija omistajansa 
matkassa. 
 
Roosa Hentunen VM1 
 
 

 © Sampsa Sulonen 

Aamuvirkkuja eläinlääketieteen opiskelijoita  



 

Eläinlääkäriliiton opiskelijavaliokunnan toiminta ja viimeaikaisia kuulumisia 
 
 
Suomen Eläinlääkäriliitto (SELL) 

 
Suomen Eläinlääkäriliitto on korkeasti koulutettuja työntekijöitä edustavien 
ammattiliittojen keskusjärjestö AKAVAan kuuluva eläinlääkäreiden kansallinen 
ammattijärjestö. Yhdistys on perustettu vuonna 1892 ja nykyään liittoon kuuluu noin 
90 prosenttia Suomessa laillistetuista eläinlääkäreistä, eläinlääketieteenopiskelijoista 
sekä kunniajäsenistä. Liiton toiminta rakentuu pysyvien valiokuntien sekä tilapäisten 
työryhmien ympärille, jotka valmistelevat asioita, tekevät aloitteita ja esityksiä 
hallitukselle ja hoitavat kunkin valiokunnan toimenkuvaan kuuluvat asiat. Valiokuntien 
toimikausi on kolmivuotinen ja liiton hallitus valitsee valiokunnan puheenjohtajan ja 
nimeää valiokunnan jäsenet puheenjohtajan esityksestä.  
 
Mitä tarjolla opiskelijoille? 
 
Tartossa opiskelevilla on mahdollisuus liittyä liiton opiskelijajäseniksi ensimmäisestä 
opiskeluvuodesta alkaen. Alempien vuosikurssien opiskelijalle suurimmat edut ovat 
eläinlääkärilehti sekä alennus eläinlääkäripäivien  osallistumismaksusta. Tärkeimmät 
edut tulevat väliaikaisien oikeuksien myötä, sillä liiton puolesta on tarjolla eläinlääkärin 
vastuuvakuutus sekä lakimiespalvelut. Opiskelijoiden edustajina liitossa toimii 
Opiskelijavaliokunta (OVA), jossa on opiskelijaedustaja jokaiselta vuosikurssilta 
Helsingin eläinläketieteellisestä tiedekunnasta. Tartoa on edustanut syksystä 2010 
alkaen Liisa-Maija Huttunen. 
 
OVAn toimenkuvaan kuuluu opiskelijoiden ja liiton välisten kysymysten käsittely, 
opiskelijoiden työmarkkina- ja muiden kysymysten käsittely, eläinlääketieteen 
opiskelijoille järjestettävien liiton tiedotustilaisuuksien valmistelu sekä opiskelijoiden 
matka-apurahan jakaminen kahdesti vuodessa. Lisäksi OVA toimii linkkinä AKAVAn ja 
eläinlääketieteenopiskelijoiden välillä. 
 
Haaveiletko opiskelijavaihdosta? OVA auttaa! 
 
OVAn perinteisin tehtävä on ollut matka-apurahan myöntäminen kahdesti vuodessa. 
Matka-apurahaa voi hakea suomalainen eläinlääketieteen opiskelija pääasiallisesti 
opintoihin liittyviin matkakustannuksiin. Suomen sisäisiin tai Suomeen suuntautuviin 
matkoihin matka-apurahaa ei pääasiallisesti myönnetä. Viimeisen vuoden aikana matka-
apuraha-anomusten määrä on räjähdysmäisesti lisääntynyt ja tämän vuoksi OVA 
joutuu entistä tiukemmin pohtimaan matka-apurahan myöntämisperusteita. Apurahan 
myöntämisessä painotetaankin jatkossa matkan tarkoitusta, etäisyyttä, kestoa sekä 



matkakohdetta. Jo aiemmin apurahaa saaneille ei pääsääntöisesti myönnetä uusia 
apurahoja. Etusijalla on myös alempien vuosikurssien opiskelijat, jotka eivät ole 
lähiaikoina pääsemässä eläinlääkärin ansiotyöhön. Liiton internetsivuilta www.sell.fi 
löytyy lisätietoja hakupäivämääristä. 
 

Minimipalkkasuositus koskemaan myös opiskelijoita 
 
Liiton yksi vuoden 2011 ponnistuksista on ollut saada alalle uusi työehtosuositus. 
Eläinlääkäreillä ei ole työehtosopimusta, joten jokainen eläinlääkäri ja kandi joutuu 
neuvottelemaan itse oman työsopimuksensa sisällön. Myös OVA kutsuttiin mukaan 
tulevan työehtosuosituksen muokkaukseen. Keväällä 2011 OVA osallistui 
Yrittäjävaliokunnan (YRVA) sekä yksityssektorin työsuhdevaliokunnan (YSVA) 
yhteiskokoukseen, jossa keskusteltiin mm. vastavalmistuneen eläinlääkärin 
palkkasuosituksesta. OVAn kanta palkkasuositukseksi on edelleen, että ilman 
minkäänlaista soveltuvaa työkokemusta töihin tulevalle eläinlääkärille palkkasuositus 
olisi 36.000 euroa vuodessa ja vähintään vuoden soveltuvan työkokemuksen omaavalla 
eläinlääkärillä palkkasuositus olisi 39.600 euroa vuodessa. Suositus ei koskisi 
takuupalkkaa, joka on määrä, jonka tarkoitus on poikkeustilanteissa turvata 
työntekijän minimitoimeentulo. Palkkasuositus on myös tarkoitettu työmäärälle 40 
tuntia/viikko. Työehtosuositus ei ole vielä täysin saanut kaikilta osa-alueiltaan eri 
neuvotteluosapuolien hyväksyntää ja neuvottelut jatkuvat vuonna 2012.  
 
Työsuhteen pohjauduttava työlainsäädäntöön 
Tämä suositus ei vastaa työehtosopimusta (TES) eikä sitä siis korvaa. Suositus 
kuitenkin antaa raamit, joiden puitteissa liitto suosittelee työnantajan toimivan. TES:n 
puuttumisesta huolimatta myös eläinlääkäreiden työsopimuksen tulee pohjautua 
Suomen työlainsäädäntöön. Työlainsäädäntö luo raamit työsuhteelle, joiden puitteissa 
voidaan rakentaa yksilökohtaiset työsopimukset. Näiden raamien ylittäminen ei ole lain 
voimaista vaikka räätälöityyn työsopimukseen näin olisikin kirjattu. Esimerkisi: Mikäli 
työsopimukseen kirjattu viikkotuntimäärä ylittää lakisääteisen maksimin ei työntekijä 
ole tätä velvollinen tekemään. Yli 40 viikkotyötuntia ylittävältä osuudelta on 
työnantaja myös velvollinen maksamaan lakisääteisen ylityökorvauksen. Ylitöiden 
teettäminen ei myöskään saa olla jatkuvaa ja ylityön teettäminen edellyttää aina 
työntekijän suostumusta. Kunnaneläinlääkärinsijaisuuksiin aikovia tämä taas ei koske, 
sillä he työskentelevät ammatinharjoittajina. Kunnaneläinlääkäreiden työsopimuksen 
perustana noudatetaan yleensä yleistä lääkäreiden virkaehtosopimusta. 
 
Väliaikaiset oikeudet saavalla eläinlääketieteen ylioppilaalla on muitakin murheita kun 
tavata työlainsäädäntöä. Lisäksi omien voimavarojen mitoittaminen voi olla hankalaa. 
Ongelmatilanteissa opiskelijajäsen voikin ottaa yhteyttä liiton yksityssektorin 
lakimieheen Iivari Järviseen, iivari.jarvinen@sell.fi. 



 
 
Lisätietoja (vaatii kirjautumisen FIMNET tunnuksilla):  
"http://www.sell.fi/jasenelle_tyo/toissa_tyontekijana/tyosopimuksen_teko/"http://
www.sell.fi/jasenelle_tyo/toissa_tyontekijana/tyosopimuksen_teko/  
http://www.sell.fi/jasenelle_tyo/toissa_tyontekijana/kunnanelainlaakari/sijaissuositu
s/ 
 
Eläinlääkärilehti 1/2012,  Juristi vastaa -palsta. 
 

 
 

Missä olet nyt Tessa Laurila? 
 

 

1. Mikä sai aikoinaan 

hakemaan/lähtemään 

Tartoon?  
 
 Eläinlääkärin ammatti on jo 
aivan pienestä pitäen ollut 
haaveeni ja kun peruskoulu oli 
hoidettu alta pois, hain 
eläinlääkikseen. Hain niin 
Suomeen, Ruotsiin ja Viroon ja 
kun Maaülikooliin minut 
hyväksyttiin heti ekalla 
kerralla (toisin kun muualle), 
muutin siltä seisomalta 
Tarttoon unelmieni perään. 
 

2. Mikä tapahtuma jäi parhaiten mieleen Tarton ajoilta? 

  

3. Mikä oli parasta Tarton aikana? 
  
 
Tarton ajoilta ihania ja mieleenpainuvia tapahtumia ja muistoja on todella paljon. 
Opiskeluajat Tartossa olivat kyllä tämänastisen elämäni parasta aikaa.  
 
Ensinnäkin uudet ystävät jotka Tartossa sain eivät unohdu koskaan vaikka 
yhteydenpito Tartosta lähdettyä väheneekin. Mieleen painuivat tietenkin myös 



opiskelijaelämään kuuluvat "yöjuoksut" sun muut tempaukset. Tartu tudengite 
kevadpäevad ja paikallinen vappu on kevyesti vienyt voiton Suomen vastaavasta. 
 
Ihastuin myös ikihyvikseni Tarton ravintolakulttuuriin, kauniiseen luontoon ja 
kompaktiin kokoon. Paljon ihania ravintoloita ja hyvää ruokaa joka makuun eikä 
pelkästään ketjuravintoloita niin kuin Suomessa. Paljon herttaisia puistoja ja joka 
paikka kävelymatkan päässä. 
 
Mieleenpainuvia tapahtumia on niin paljon ettei kaikkia tässä voi käydä läpi mutta 
suosittelen ehdottomasti käymään kaiken maailman kissanristiäisissä, niistä ne parhaat 
muistot irtoaa. Ehdottomasti yksi ikimuistoisimmista tapahtumista oli kuitenkin Viron 
itsenäisyyspäivä vuonna 2009, jolloin sain kutsun Viron linnanjuhliin koska olin Tarton 
suomalaisen osakunnan Fraternitas Fennican puheenjohtaja. Siellä sitä sitten Ilvestä 
käteltiin.  
 
4. Missä vaikutat nykypäivänä? 

 
Olen paluumuttaja ja onnellinen sellainen. Asun jälleen synnyinseudullani Porissa ja 
työskentelen yksityisellä pieneläinklinikalla Porin Eläinlääkäripalvelussa. Olen viihtynyt 
todella hyvin. Kivat työkaverit, hyvä työilmapiiri ja hyvin varusteltu klinikka. Mitä 
muuta voisikaan toivoa. 
 
5. Terveiset suolinkaisille? 

 

 Nauttikaa niin paljon kuin pystytte vapaa-ajastanne Tartossa. Kun koti-ikävä vaivaa ja 
koulutyöt stressaa ei sitä niin huomaakkaan, mutta Tartto on aivan ihana!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tieto ja Taito 
 
Aiheena hevosen ruokinta. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                           Kuvaaja: Terhi Piispa-Helisten 
 
 
 
 
Oheinen artikkeli on julkaistu vuonna 2006 Pro Hevonen-lehdessä. Kirjoittajana on 
tällä hetkellä 5.vuosikurssilla oleva Noora Sjögren. 
 
 
 
 
 



 

Noora Sjögren 

HY, kotieläinten ravitsemustiede 

PRO- JA PREBIOOTIT, HEVOSTEN 

SUOLISTOTERVEYTEEN 

MAHDOLLISESTI POSITIIVISESTI 

VAIKUTTAVAT REHUN LISÄAINEET 

Hevosten suolistoterveyden edistäminen on yksi 

tärkeimpiä hevosen terveyteen ja hyvinvointiin 

liittyviä tekijöitä. Suoliston mikrobikannan 

monimuotoisuudella ja tasapainoisella 

koostumuksella on merkittävä vaikutus hevosen 

terveyteen ja ruokinnan koostumuksella ja 

syötettävillä rehuilla on todettu olevan suuri 

vaikutus suolistomikrobien koostumukseen ja 

määrään. Suolistomikrobit ovat herkimpiä 

ruokinnan sokeri- ja valkuaispitoisuuden 

muutoksille ja etenkin kilpahevosille syötetyt liian 

suuret väkirehumäärät happamoittavat 

paksusuolen sisältöä liiallisen tärkkelyksen 

hajotuksen ja maitohapon muodostumisen 

johdosta. Vääränlaisen ruokinnan ja 

huonolaatuisten rehujen lisäksi muun muassa 

erilaiset sairaudet, stressi ja loishäädöt aiheuttavat 

tilanteita, joissa hevosen suoliston mikrobikannan 

normaali toiminta on vaarassa häiriintyä. 

Suoliston mikrobitoiminnan häiriöt ilmenevät 

hevosilla muun muassa ripulina, ähkyinä ja 

mahdollisesti muina sairauksina, kuten 

kaviokuumeina.  

 

HEVOSEN RUOANSULATUSKANAVA JA 

RUOANSULATUSKANAVAN TOIMINTA  

 

Hevosen ruoansulatuselimistö on kehittynyt 

käyttämään hyväkseen kuitupitoista, 

nurmirehuihin perustuvaa ravintoa. Kuitupitoisen 

rehun ansiosta hevonen pureskelee rehun 

intensiivisesti, mikä johtaa runsaaseen, noin 15–

25 litran syljen eritykseen päivässä. Hevosen sylki 

sisältää liukastuttavaa ja nielemistä helpottavaa 

mukoosia, limaista sylkeä, ja toimii mahalaukussa 

bikarbonaattien ansiosta puskuroivana, 

happamuutta säätelevänä aineena. Hevosen 

syljessä ei ole merkittäviä määriä 

ruoansulatusentsyymejä. Hevosen 

ruoansulatuskanavassa tapahtuu sekä 

entsymaattista että fermentatiivista 

ravintoaineiden hajotusta.  

 

Hevosella on pieni mahalaukku, joka käsittää noin 

10 % koko ruoansulatuskanavan kapasiteetista. 

Tämän vuoksi hevosen päivittäinen rehuannos on 

jaettava 3-4 ruokintakertaan. Maharauhasten 

katesolut erittävät suolahappoa (HCl) ja B12-

vitamiinia sitovaa glykoproteiinia, sisäistä tekijää 

(IF). Pää- ja sivusolut tuottavat pepsinogeenia ja 

limaa. Nämä tuotteet muodostavat lisäksi vettä, 

kationeja, anioneja, renniiniä, lipaasia, amylaasia, 

ureaasia ja gastriinia sisältävän mahanesteen, jota 

hevosella erittyy jatkuvasti. Mahalaukun 

alkuosassa rehun sulatus käynnistyy 

bakteeritoiminnan vaikutuksesta ja rehua siirtyy 

pieninä annoksina hitaasti ohutsuoleen.  

 



Hevosen ohutsuolen tilavuus on noin 60 litraa. 

Ohutsuoli on rehun ensisijainen sulatuspaikka, ja 

rehun sulatus on siellä pääasiassa entsymaattista. 

Suurin osa rehun rasvoista, proteiineista ja 

liukoisista hiilihydraateista pilkkoutuu 

ohutsuolessa, ja ne imeytyvät suolinukan 

hiussuoniverkoston kautta verenkiertoon yhdessä 

vitamiinien ja mineraalien kanssa. Haima, maksa 

ja suolen seinämän rauhaset tuottavat ohutsuoleen 

ruoansulatusnesteitä ja entsyymejä. Haiman 

eksokriinisestä osasta erittyy ohutsuolen 

alkuosaan haimanestettä, joka sisältää 

happamuutta neutraloivaa natriumbikarbonaattia 

(NaHCO3) ja entsyymejä. Rasvoja pilkkova 

lipaasi ja hiilihydraatteja pilkkova amylaasi 

erittyvät aktiivisessa muodossaan, mutta 

proteiineja pilkkovat proteolyyttiset entsyymit, 

trypsinogeeni, kymotrypsinogeeni ja 

prokarboksipeptidaasi, aktivoituvat vasta 

ohutsuolessa. Maksa erittää ohutsuolen alkuosaan 

sappinestettä, joka sisältää rasvoja emulgoivia 

sappihappoja. Sappihapot neutralisoivat rehusulaa 

ja tuhoavat bakteereja. Sappisuolat, joita 

maksasolut valmistavat kolesterolista, ovat 

välttämättömiä, jotta rehun mukana tuleva rasva ja 

rasvaliukoiset vitamiinit voivat imeytyä. 

Tärkkelys sulaa hevosen ohutsuolessa hitaasti, 

sillä amylaasi-entsyymiä erittyy hevosen 

ohutsuolessa vähän. Sokerit sen sijaan sulavat ja 

imeytyvät hevosen ohutsuolesta nopeasti. 

Ohutsuolessa hajoamatonta tärkkelystä kulkeutuu 

paksusuoleen normaalia enemmän, jos hevoselle 

syötettävät vilja-annokset ovat suuria. Rasvat 

hajoavat ja imeytyvät ohutsuolesta 

todennäköisesti täydellisesti. Rehun hyvälaatuinen 

valkuainen imeytyy pääosin ohutsuolesta, mutta 

valkuaisen laadun huonotessa ja rehun 

kuitupitoisuuden kasvaessa suurempi osuus siirtyy 

paksusuoleen sulatettavaksi. Sekä eri rehujen että 

eri hevosten ohutsuolisulavuuksissa ja – 

sulatuksessa on eroja, mitkä osaltaan selittävät 

eroja herkkyydessä suolistomikrobien häiriöihin ja 

ähkyihin.  

 

Hevosen paksusuoli voidaan jakaa paksusuolen 

alkuosan muodostavaan umpisuoleen ja 

paksusuolen loppuosan muodostavaan 

lynkkysuoleen. Paksusuoli, etenkin umpisuoli, on 

keskeisessä osassa kuidun sulatuksessa ja sinne 

kulkeutuvatkin hajotettavaksi kaikki sellaiset 

ravintoaineet, jotka eivät sula ohutsuolessa. Näitä 

ovat rehujen solunseinäaineet, osa 

rehuvalkuaisesta ja ohutsuolessa hajoamaton 

tärkkelys. Kuten nurmirehuja ravintonaan 

käyttävillä eläimillä myös hevosella 

solunseinämähiilihydraattien hajottaminen 

glukoosiyksiköiksi suolistossa vaatii 

mikrobitoimintaa. Hevosilla mikrobifermentaatio 

käynnistyy vasta sulamattoman rehun saavuttaessa 

umpi- ja paksusuolen, toisin kuin märehtijöiksi 

luokiteltavilla eläimillä. Hevosen 

ruoansulatuskanavan mikrobit käyttävät 

energianlähteenään rehun selluloosaa ja 

hemiselluloosaa sekä tärkkelystä ja 

helppoliukoisia hiilihydraatteja. Paksusuolen 

mikrobit rakentuvat pääasiassa valkuaisaineista ja 

käyttävät lisääntyessään hyväkseen rehusta 

peräsin olevia valkuaisaineita ja muita typellisiä 

yhdisteitä. Paksusuolen mikrobifloora fermentoi 

sekä rehusta peräisin olevia ravintoaineita että 

suolistosta peräisin olevia valkuaisaineita ja 

hiilihydraatteja useiksi erilaisiksi komponenteiksi. 

Näitä ovat muun muassa haihtuvat rasvahapot 

(VFA), jotka muodostavat noin 25–30 % hevosen 



energianlähteistä. Mikrobit myös muuttavat 

typellisiä aineita ammoniakiksi, aminohapoiksi, 

peptideiksi ja mikrobiaalisiksi proteiineiksi. 

Pääosa paksusuoleen joutuvasta valkuaisesta 

imeytyy ammoniakkina, ja vain osa rehun 

valkuaisesta muuttuu mikrobivalkuaiseksi. 

Mikrobien hajottaessa kuituja syntyy myös 

erilaisia kaasuja, jotka normaalitilanteessa 

poistuvat suolistosta. Suolen seinämä ja sen 

bakteerit valmistavat C- ja K2-vitamiineja sekä B-

ryhmän vitamiineja, ja terveen hevosen 

paksusuolessa näitä muodostuukin yleensä 

riittävästi hevosen käyttöön. Häiriöt paksusuolen 

toiminnassa vähentävät mikrobien määrää ja 

valkuaissynteesiä. Paksusuolesta absorboituu 

verenkiertoon sekä ravinnosta että ylemmästä 

ruoansulatuskanavasta peräisin olevia 

elektrolyyttejä ja vettä, joiden imeytymisessä 

bakteerien fermentoidessa hiilihydraatteja 

syntyvät lyhytketjuiset eli haihtuvat rasvahapot 

(SCFA eli VFA) toimivat avustavina 

molekyyleinä. Rehumassa kiinteytyy 

paksusuolessa ennen siirtymistään peräsuoleen.  

 

SUOLISTON MIKROBIKANTA 

 

Suoliston mikrobikannan tasapainoisella 

koostumuksella on todettu olevan merkittävä 

vaikutus hevosen terveyteen. Syntymän hetkellä 

varsan ruoansulatuskanava on steriili, mutta 

syntymän jälkeen suoliston normaaliflooran 

muodostavia organismeja siirtyy varsan 

elimistöön emältä ja ympäristöstä. Laajakirjoinen 

ja tasapainoinen suoliston mikrobikanta 

muodostaa etenkin anaerobisten bakteerien avulla 

kolonisaatioresistenssin, joka estää luontaisesti 

tautia aiheuttavien organismien kiinnittymisen 

suoliston seinämään ja estää näin 

suolistoinfektioiden puhkeamisen.  

 

Erilaiset sairaudet, stressi, vääränlainen ruokinta 

ja siinä tapahtuvat nopeat muutokset, 

huonolaatuiset rehut, loishäädöt, varsominen, 

imettäminen ja laajakirjoiset antibioottihoidot 

aiheuttavat tilanteita, joissa hevosen suoliston 

mikrobikannan normaali toiminta on vaarassa 

häiriintyä. Suoliston mikrobitoiminnan häiriöt 

ilmenevät hevosilla ripulina, ähkyinä, yleiskunnon 

laskuna, karvapeitteen huononemisena sekä 

työhalukkuuden ja suorituskyvyn heikkenemisenä. 

Näitä parametreja tarkastelemalla voidaan tehdä 

olettamuksia ja johtopäätöksiä suoliston 

mikrobipopulaation toiminnasta.  

 

Hevosen suolistossa mikrobeja esiintyy sekä 

suoliston ontelossa että suoliston limakalvoilla ja 

mikrobiflooran koostumusta säätelevät 

monimuotoiset fysikaalis-kemialliset reaktiot, 

kuten pH-arvo. Ruokinnan koostumus eli 

karkearehu–väkirehusuhde ja rehut vaikuttavat 

voimakkaasti suoliston mikrobikoostumukseen ja 

– määrään. Mikrobien elinolojen on oltava 

sopivat, jotta optimaalinen toiminta on 

häiriötöntä. Rehumassan happamuutta säätelevät 

bikarbonaatit ja fosfaatit, joita esiintyy hevosen 

syljessä ja joita virtaa suoleen suolen seinämän 

läpi. Liian suuren (> 0,4 % 

elopainosta/ruokintakerta) väkirehumäärän 

syöttäminen hevoselle saattaa aiheuttaa 

paksusuolen sisällön happamoitumista liiallisen 

tärkkelyksen hajotuksen ja samalla maitohapon 

muodostumisen johdosta. Juuri tämä seikka 

aiheuttaakin suuren osan hevosten suolisto-

ongelmista. Suoliston mikrobit ovatkin herkimpiä 



ruokinnan sokeri- ja valkuaispitoisuuden 

muutoksille. Suolistossa vallitsevat olosuhteet 

vaikuttavat bakteerien määrään ja 

lajikoostumukseen ja terveessä suolistossa 

vallitsevana mikrobilajina esiintyvät kuitua 

fermentoivat mikrobit. Hevosen suolistosta 

tavataan normaaliolosuhteissa muun muassa 

bakterioideja, bifidobakteereita, eubakteereita ja 

useita grampositiivisia kokkeja. Patogeenisiä eli 

tautia aiheuttavia bakteereja, kuten klostridioita, 

esiintyy vaihtelevia määriä terveenkin hevosen 

suolistossa.  

 

PROBIOOTIT 

 

Probiootit ovat hyödyllisiä, eläviä mikro-

organismeja, jotka muun muassa tasapainottavat 

isäntäeläimen suoliston mikrobikantaa. Hevosten 

ruokinnassa käytetyimpiä probiootteja ovat 

maitohappobakteerit ja hiivat. Prebiootit ovat 

sulamattomia ravintoaineita, jotka edistävät 

probioottisten mikro-organismien kiinnittymistä 

suoliston seinämään, lisääntymistä ja toimintaa 

paksusuolessa ja rajoittavat haitallisten 

organismien kasvua. Prebiootteja ovat muun 

muassa fruktaanit inuliini ja frukto-oligosakkaridit 

(FOS). Pro- ja prebiootit ovat rehun lisäaineita, 

jotka luokitellaan eläintuotantoon vaikuttavien 

lisäaineiden luokkaan. Ne kuuluvat 

suolistoflooran stabiloimiseen tarkoitettuihin 

aineisiin, mikro-organismeihin tai muihin 

kemiallisesti määriteltyihin aineisiin, jotka 

eläimille annettuina vaikuttavat positiivisesti 

suolistoflooraan. Rehun lisäaineista säädetään 

Euroopan yhteisön lainsäädännössä, ja vain 

EU:ssa hyväksyttyjä rehun lisäaineita saa 

yhteisössä saattaa markkinoille, käyttää tai 

prosessoida. Pro- ja prebiootit ovat 

varteenotettava vaihtoehto muun muassa 

antibiooteille, sillä EU:n lainsäädäntö kieltää 

antibioottien käytön hevosten rehuissa.   

 

Probioottien alkuperäisenä tarkoituksena on ollut 

muuttaa suoliston normaalin mikrobiflooran 

mahdollisesti vahingollinen koostumus 

suotuisaksi. Yleisesti tämä tarkoittaa 

patogeenisten mikrobien, kuten koliformien ja 

klostridien, määrän vähentämistä ja ei-

patogeenisten mikrobien, kuten laktobasillien ja 

bifidobakteerien, määrän lisäämistä suoliston 

alueella. Probioottien terapeuttinen vaikutus 

korostuu etenkin suolistoperäisten sairauksien 

hoidossa, sillä niiden on todettu useiden 

tutkimusten mukaan säilyttävän suoliston 

normaalin tasapainon patogeenisten ja ei-

patogeenisten bakteerien välillä. Toimiakseen 

probioottisesti mikro-organismilla tulee olla 

tiettyjä ominaisuuksia. Sen tulee selviytyä 

kulkeutumisesta hevosen ruoansulatuskanavassa 

mahalaukun ja ohutsuolen läpi, kyetä 

selviytymään happo- ja sappihappopitoisessa 

ympäristössä ja kyetä lyhyeksi aikaa 

kiinnittymään suoliston seinämään. Myös 

hapensietokyky on tärkeä ominaisuus, jotta 

haluttua mikro-organismia voidaan prosessoida ja 

säilyttää Näiden ominaisuuksien lisäksi 

probiooteilla tulee olla kyky kolonisoida 

ruoansulatuskanava, tuottaa antimikrobisia aineita 

ja inhiboida suoliston taudinaiheuttajia.  

 

MAITOHAPPOBAKTEERIT 

 

Maitohappobakteerit kuuluvat monipuoliseen 

biologiseen bakteerien sukuun, ja ne voidaan 



karakterisoida grampositiivisiin, aerotolerantteihin 

eli happea sietäviin anaerobisiin bakteereihin. Ne 

eivät käytä happea energiantuotantoon, mutta 

happi ei ole niille kuitenkaan myrkyllistä. 

Maitohappobakteerit sietävät lämpötiloja välillä 

+5 °C – +50 °C, mutta toimivat optimaalisimmin 

+30 °C:n lämpötilassa. Maitohappobakteerien 

muoto vaihtelee kokeista pitkänomaisiin 

sauvoihin. Kaikilla maitohappobakteereilla ei 

kuitenkaan ole probioottisia ominaisuuksia.  

 

Käytetyimpiä probioottisia maitohappobakteereita 

ovat yleisimmin käytetty laktobasilli, 

bifidobakteeri ja toisinaan myös streptokokki. 

Teorioita maitohappobakteerien toimintatavoista 

on useita. Laktobasillien on todettu kilpailevan 

patogeenisten mikrobien kanssa reseptoripaikoista 

kiinnittyen niihin itse, lisäävän limakalvojen 

pinnalla toimivan vasta-aineen, IgA:n, tuotantoa, 

antavan mahdollisesti isäntäeläimen elimistölle 

soluja patogeenien kiinnittymiseltä suojautumaan 

auttavia viestejä sekä tuottavan patogeenisten 

mikrobien aktivaatioita vähentäviä aineita. Jotkut 

laktobasilli-kannat erittävät etikka- ja 

maitohappoa sekä vetyperoksidia, jotka inhiboivat 

kaasua muodostavien bakteerien, kuten E. colin, 

kasvua.  

 

HIIVAT 

 

Hiivat luokitellaan fakultatiivisesti anaerobisiin 

eukaryootteihin, eli ne voivat elää ja lisääntyä 

sekä hapettomissa että happea sisältävissä 

olosuhteissa. Aerobisissa olosuhteissa hiivat 

lisääntyvät nopeasti tuottaen sokereista ja hapesta 

hiilidioksidia ja energiaa. Anaerobisissa suolisto-

olosuhteissa hiivat lisääntyvät hitaasti ja 

fermentoivat sokerin etanoliksi ja hiilidioksidiksi. 

Eri hiivalajit eroavat toisistaan muun muassa 

elinympäristönsä, morfologiansa ja 

lisääntymistapansa mukaan. Useiden hiivalajien 

on todettu olevan hyödyllisiä, ja vain osalla on 

todettu olevan patogeenisiä ominaisuuksia. Hiivat 

ovat hyvä proteiinin lähde, ja niiden runsas 

lysiinipitoinen aminohappokoostumus vastaa 

pitkälti soijapavun aminohappokoostumusta. 

Hiivat sisältävät suuria määriä hyödyllisiä 

ravintoaineita ja B-ryhmään kuuluvia vitamiineja, 

kuten biotiinia, niasiinia, pantoteenihappoa ja 

tiamiinia, sekä seleeniä. B-vitamiinien tarve 

kasvaa etenkin silloin, kun hevosen suoliston 

suorituskyky on jostain syystä alentunut. 

Tutkimuksissa hiivan on todettu vaikuttavan 

edullisesti hevosen vastustuskykyyn ja 

vastustuskyvyn kehittymiseen. Muita eläinlajeja 

koskevissa tutkimuksissa hiivan on todettu 

parantaneen porsaiden syöntikykyä ja kasvua, 

sekä parantaneen lampaiden kasvua ja 

rehuhyötysuhdetta.  

  

Probioottisista hiivoista käytetyimpiä ovat 

Saccharomyces cerevisiae ja Saccharomyces 

boulardii. Saccharomyces cerevisiae, 

panimohiiva, on yksi tutkituimmista hiivoista. S.  

cerevisia-hiivan (109 PMY/g) on etenkin nuorilla 

hevosilla todettu 10–20 g:n päiväannoksella 

stimuloivan paksusuolen mikrobien kasvua, 

parantavan kuidun sulatusta, nostavan 

raakavalkuaisen näennäistä sulavuutta, 

vähentävän metabolisen typen hävikkiä sontaan ja 

lisäävän typen pidättymistä elimistöön. Aikuisilla 

hevosilla S. cerevisiaen on todettu edistävän 

kuidun sulatusta ja tehostavan typen ja fosforin 

pidättymistä. Tutkimusten mukaan hiivan 



lisääminen dieettiin parantaa etenkin paljon 

tärkkelystä sisältävien dieettien siedettävyyttä ja 

ehkäisee suolistosairauksien kehittymistä joillakin 

hevosilla. 

 

PREBIOOTIT 

 

Prebiootit ovat sulamattomia ravintoaineita, jotka 

edistävät probioottisten mikro-organismien 

kiinnittymistä suoliston seinämään, niiden 

lisääntymistä ja toimintaa paksusuolessa ja 

rajoittavat haitallisten organismien kasvua. 

Prebioottien vaikutuksen kohteita ovat muun 

muassa paksusuolen mikrobikanta, suoliston 

fysiologia, immuunitoiminta, mineraalien 

hyväksikäyttö, rasva-aineenvaihdunta ja suoliston 

terveys. Tutkimusten mukaan prebioottisille 

organismeille toiminnaltaan suotuisampia 

probiootteja näyttäisivät olevan bifidobakteerien 

ja laktobasillien eri lajit.  

 

FRUKTAANIT 

Prebiootteja ovat muun muassa fruktaanit inuliini 

ja frukto-oligosakkaridit (FOS). Fruktaanit 

lisäävät paksusuolen alkuperäistä bifidobakteeri- 

ja laktobasilli-kantaa, joka vaikuttaa ehkäisevästi 

mädättäjäbakteerien aktiivisuuteen ja toksisten 

fermentaatiotuotteiden, kuten ammoniakin ja 

fenolien, muodostumiseen. Fruktaanien 

fermentoituessa syntyy lyhytketjuisia 

rasvahappoja, jotka yhdessä kuidun kanssa muun 

muassa tehostavat suoliston toimintaa. 

Fruktaanien käyttöä prebioottina hevosten 

ruokinnassa ei ole laajemmin tutkittu, mutta myös 

hevoset saattavat oikein annosteltuna hyötyä 

fruktaanilisästä rehussa. Fruktaanien on todettu 

myös vähentävän sonnan hajua tuottavia 

komponentteja.  

Inuliiniksi kutsutaan fruktaania, joka koostuu 2 - 

60+ monomeeriyksiköstä. Keskimäärin yksiköitä 

on kuitenkin kymmenen. Inuliini voi osittain 

hydrolysoitua oligofruktoosiksi eli frukto-

oligosakkaridiksi (FOS), joka on 2–10 

monosakkaridin yksiköstä muodostuva fruktaani. 

Frukto-oligosakkaridien on todettu stimuloivan 

suotuisien bakteerien, kuten bifidobakteerien, 

tuotantoa suolistossa. Frukto-oligosakkaridien on 

todettu myös alentavan suoliston ja ulosteiden pH-

arvoa. Tämä on oletettavasti seurausta maitohapon 

ja lyhytketjuisten rasvahappojen lisääntyneestä 

tuotannosta suolistossa. Tutkimusten mukaan 

frukto-oligosakkaridien lisääminen hevosen 

dieettiin lisää niiden käyttöä suoliston bakteerien 

energianlähteeksi, jolloin VFA:n tuotanto kasvaa 

ja tuloksena on tämän tärkeän energianlähteen 

vapautuminen hevosen käyttöön.  

Fruktaanit imeytyvät huonosti ohutsuolesta ja 

kulkeutuvat sulamattomina lynkkysuoleen. Niillä 

saattaa useiden tutkimusten mukaan olla myös 

negatiivisia vaikutuksia hevosten 

suolistoterveyteen. Fruktaanit kertyvät lähinnä 

kasvin korteen ja niiden määrä rehussa näyttää 

lisääntyvän rehun sokeripitoisuuden noustessa. 

Myöhään korjatussa, korsiintuneissa rehuissa 

fruktaanipitoisuus on usein suuri. Tämä saattaa 

johtaa hevosen suolistossa maitohappoa tuottavien 

bakteereiden liikakasvuun, pH-arvon liialliseen 

alenemiseen ja suoliston limakalvon 

lisääntyneeseen permeabiliteettiin toksiineille ja 

suurille molekyyleille. Tämä voi johtaa 



suolistossa asidoosiin ja aiheuttaa hevoselle muun 

muassa koliikkia ja kaviokuumetta. Haitallisen 

fruktaanipitoisuuden määrää rehussa ei tarkkaan 

tunneta ja oireiden ilmentyminen on yksilöllistä ja 

vaihtelee hevosesta toiseen. Liian suuret 

fruktaanimäärät, yli 200 g/kg kuiva-ainetta tai 

tottumattomille eläimille yli 100 g/kg kuiva-

ainetta, saattavat aiheuttaa eläimille ilmavaivoja ja 

ulosteiden löysyyttä. Fruktaanien oikean 

annostuksen löytäminen on erittäin tärkeää ja 

rehun kokonaisfruktaanipitoisuuden tulee olla 

tarkkaan tutkittu ja mitoitettu. Rehun liian suuret 

fruktaanipitoisuudet saattavat huonontaa hevosten 

terveyttä, eivätkä aiheuta toivottua prebioottista 

vaikutusta.  

Pro- ja prebioottien käyttöä yhdessä kutsutaan 

synbioottiseksi terapiaksi ja synbiooteilla 

väitetäänkin olevan suurempi vaikutus suoliston 

mikrobikantaan yhdessä kuin pro- tai prebiooteilla 

yksinään. Synbiootit eivät ainoastaan ravitse 

hyödyllisiä bakteereja, vaan lisäävät hyödyllisten 

mikrobien määrää tuomalla ulkosyntyisiä 

bifidobakteerien ja laktobasillien lähteitä 

suolistoon. Sekä inuliinin että oligofruktoosien 

optimaaliset annostukset eläinten dieeteissä ovat 

vielä epäselviä ja vaativat lisää tutkimuksia.  

Hevosten suolistoterveyden edistäminen on yksi 

tärkeimpiä hevosen terveyteen ja hyvinvointiin 

liittyviä tekijöitä. Tutkimukset osoittavat, että pro- 

ja prebiooteilla saattaa olla hyödyllisiä, hevosten 

suolistoterveyttä ja terveyttä edistäviä 

ominaisuuksia. Hevosten ruokinnassa 

käytettävissä olevien pro- ja prebioottien 

potentiaalisen annoskoon löytäminen on 

ensiarvoisen tärkeää, sillä liian suuret annokset 

saattavat tutkimusten mukaan aiheuttaa ei-

haluttuja, jopa negatiivisia vaikutuksia.  

 

Pro- ja prebiooteilla tulee olla taustallaan vankka 

tieteellinen tutkimus, jotta niiden käyttö on 

hevoselle turvallista. Tietämys hevosten 

ruokinnasta kehittyy jatkuvasti ja suoliston eri 

mikrobipopulaatioiden määrittäminen ja 

optimointi ovat keskeisiä tekijöitä 

suolistoterveyttä parannettaessa. Tutkimusta sekä 

hevosen ruoansulatuskanavan mikrobistosta että 

pro- ja prebiooteista tulee lisätä, sillä nämä ovat 

omalta osaltaan avaimia parantamaan hevosten 

hyvinvointia. Hevosen suoliston mikrobiston 

muutoksia ja koostumusta voidaan mahdollisesti 

tulevaisuudessa käyttää hevosen hyvinvoinnin ja 

ruokinnan onnistumisen yhtenä mittarina.  



 

 Saccharomyces cerevisiae (lähde: Wikibedia) 

 

 Lactobacillus acidophilus (lähde: www.amalteatechnology.com) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Laiduntaminen edistää terveyttä ja 

hyvinvointia 

 
Laiduntaminen edistää nautaeläinten terveyttä monin tavoin, mahdollistaen myös eläimen 
luonnollisen käyttäytymisen. Laitumella käyskentelevä lehmä luo myös positiivista maaseutukuvaa, 
joka viestii kuluttajalle maidon luonnollisuudesta ja puhtaudesta.  
 
 

 
   
EU-lainsäädännön mininimivaatimuksen mukaan, laiduntamisen järjestäminen on välttämätöntä 
ainoastaan luomu-lehmille. Suomessa astui voimaan jaloitteluvaatimus vuonna 2006, joka vaatii 
kaikkien parressa kytkettyinä olevien nautojen sekä maidontuotantoon tarkoitettujen hiehojen 
pääsemisen laitumelle vähintään 60 vuorokautta laidunkaudella 1.5-30.9. Parsinavetoiden ollessa 
toistaiseksi Suomessa vallallaan oleva navettatyyppi, laiduntaa suomalaisista lehmistä tilastojen 
mukaan 80 % (Evira 2010). Ruotsissa kansallinen säädös on ohjannut naudat laitumelle 
navettatyypistä riippumatta jo vuodesta 1988. Varovaisen arvion mukaan, virolaisista lehmistä 
laiduntaa alle kolmannes, jota selittää suuret yksiköt ja pihattonavetoiden yleisyys. 
 

 
 

Tiesitkö, että 2/3 suomalaista 
navetoista on parsinavetoita, joissa 
elää 60 % maan 
lypsylehmäkannasta (ProAgria 
2010).  



Liikunta edistää terveyttä 

 
Nauta on vahvasti sosiaalinen laji, 
joilla on keskinäinen sosiaalinen 
arvojärjestys. Laiduntaminen 
mahdollistaa navettaolosuhteita 
paremmin sosiaalisen 
käyttäytymisen. Naudoilla on 
sisäsyntyinen syömisen tarve, ne 
kuluttavat syömiseen aikaa noin 
puolet vuorokaudesta. Rehun 
etsiminen ja syöminen motivoivat 
lehmää liikkumaan. Kokeellisesti 
on osoitettu lehmien liikkuvan 
laitumella noin 2–8 kilometriä 
päivässä. Vastaavasti pihatoissa 
eläimet liikkuvat noin 400–800 metriä päivässä, parsinavetassa liikunta on hyvin vähäistä. 
 

 
 
Terveet jalat ovat hyvän tuotoksen edellytys. Tutkimuksissa on todettu laidunalustan puhtauden ja 
sopivan kulutuspinnan parantavan sorkkaterveyttä. Parsinavetoissa sorkat eivät kulu riittävästi ja 
pihattonavetoissa sorkat altistuvat usein likaisille lantakäytäville. Laitumella lehmät pääsevät 
lepäämään navetan olosuhteista. Makuuparsien kova ja karkea pinta aiheuttaa helposti kinner- ja 
etupolvivaurioita, jonka seurauksena muodostuu haavaumia jopa paiseita. Kesälaitumella monet 
nirhamat ja haavaumat paranevat, jolloin lehmien vointi selvästi paranee. 
 
Liikunta edistää hengitys- ja verenkiertoelimistön toimintaa ja vahvistaa lihaskuntoa. Hyvä fyysinen 
kunto kohottaa eläimen yleiskuntoa tasolle, jolla puolustuskyky taudinaiheuttajia vastaan on 
parempi.  Liikunnalla ja sen tuomalla lihaskunnon paranemisella on havaittu myös parantavia 
vaikutuksia poikimiseen.  Hyvät sorkat ja pitävä alusta parantavat kiimaoireiden osoittamista. 
Tiedetään, että laiduntaminen edistää kiimojen näkymistä, kun eläimet liikkuvat vapaasti ja niitä on 
helpompi tarkkailla. Kesän valoisuus vaikuttaa positiivisesti hormonitoiminnan säätelyyn. Liikunta 
saattaa myös ennaltaehkäistä monien sairauksien esiintymistä, kuten poikimahalvauksia ja 
asetonitautia.  

 

Liikunnan rajoittamista on perusteltu energiataloudellisuudella, kun lehmän syömästä energiasta 
mahdollisimman suuri osa hyödynnetään maidontuotantoon. Joissakin laskelmissa on esitetty 
lehmän yhden kilometrin kulkeman matkan kuluttavan kahden maitodesilitran tuottamiseen 
vaadittavan energiamäärän.  
 

Liikunta vahvista raajojen 
lihaksia, jänteitä ja niveliä sekä 
kuntouttaa lehmiä. Laiduntavien 
lehmien sorkkaterveys ja kiiman 
näyttö ovat parempia kuin 
laiduntamattomien. 



Laidun haaste utareterveydelle 

 
Ympäristötekijät vaikuttavat utaretulehduksen esiintyvyyteen, minkä vuoksi karjojen väliset 
vaihtelut ovat myös kesällä suuria. Lehmän siirtyessä laitumelle, sillä on parempi mahdollisuus 
toteuttaa luonnollista makuu- ja nousuliikkeitä, jolloin utare pääsee puhdistumaan.  
 
Eräät tutkimukset antavat viitteitä utaretulehdustapausten lievästä laskusta laidunkaudella, toiset 
päinvastoin antavat viitteitä niiden lisääntymisestä. Kesähelle yleisesti edistää bakteerien 
esiintymistä. Erityisesti Streptococcus uberis, Klebsiella ja Actionomyces pyogeneksen ovat 
utaretulehdusta aiheuttavia mikrobeja, jotka lisääntyvät lämpötilan nousteessa. Niin kutsuttua 
kesämastiittia aiheuttava A. pyogenes leviää kärpästen välityksellä muuttaen liitännäisbakteerien 
avulla maidon pahanhajuiseksi, juoksettuneeksi venyväksi limaksi. Ulkoilu kuitenkin yleisesti 
vähentää Stafylococcus aureus -esiintymistä, mutta vastaavasti saattaa lisätä Escherichia coli -
tartuntoja. 
 
Laidunmaat on hyvä pitää puhtaina pusikoista ja risukoista. Näin estetään eläimiä saamasta haavoja 
tai ruhjeita, mikä pitää haavabakteerien kasvun kurissa. Mutaiset ja saviset pohjat levittävät 
Klebsiellaa aiheuttaen akuuttia utaretulehdusta. Bakteerityypin esiintymistä edistää eläinten 
lämpöstressi ja heikko vesihygienia.  
 

Syödyn rehun määrä ja veden saanti rajoittaa maidontuotantoa kesällä 

 
Suurimmaksi maidontuotantoa 
rajoittavaksi tekijäksi laiduntavalla 
lehmällä on veden ja syödyn rehun 
määrä. Lehmän syödystä energiasta 
jopa 1/3 muutetaan suoraan 
lämmöksi, joten kuumalla säällä 
lehmä pyrkii säätämään 
lämmöntuotantoaan vähentämällä 
syömistään. Märehtijän pötsin 
mikrobit tarvitsevat 2-3 viikon 
sopeutumiskauden uuteen 
ruokintaan siirtymiseksi, ja 
täydellinen mikrobiflooran 
sopeutuminen tapahtuu arviolta 
vasta 4-6 viikon kuluessa. Lehmän 

siirtyessä säilörehuruokinnasta tuoreeseen ruohoon, kasvaa kuitua hajottavien mikrobien osuus 
pötsissä. Nurmirehun sulavuus on säilörehua parempi.  
 
Lehmä sietää kohtuullisen korkeitakin lämpötiloja ilman huomattavia terveysvaikutuksia. 
Lämpötilan noustessa hellelukemiin karkearehun syönti alkaa vähetä ja energiansaannin 
pienenemisen seurauksena myös maitotuotos laskee. Suuri tuotoksellisen lehmän oma 
lämmöntuotanto on korkea ja nämä lehmät kärsivät lämpöstressistä matalatuottoisia enemmän. 
 



Lehmä tarvitsee viitisen litraa vettä 
yhden maitokilon tuottamiseen. Lehmä 
juo keskimäärin 100 litraa päivässä, 
mutta määrä vaihtelee 40–200 litran 
välillä, juontinopeuden ollessa vapaasta 
vesilähteestä jopa 15–20 litraa 
minuutissa. Vedentarve riippuu paljon 
ilman lämpötilasta, joten se kasvaa 
reilusti helteellä. Vedentarpeen 
lisääntyessä lehmä lisää juomiskertoja, 
mutta kerralla se ei malta juoda 
pidempään. Koska lehmä on laiska 
tekemään töitä juomisen eteen, on sille 
tarjottava vettä kohtuullisen matkan 
päästä lähellä syönti- ja makuupaikkaa. 

Kokeellisesti on osoitettu, että lehmä ei mielellään kävele juomapaikalle, joka sijaitsee yli 250 
metrin päässä. Lievä vedenpuute ei näy ulkoisesti, mutta tuntuu tuotoksessa, eläinten painossa ja 
hedelmällisyydessä.  
 
Riittävä vesipisteiden määrä onkin onnistuneen laiduntamisen kulmakiviä. Hyviä vaihtoehtoja ovat 
täytettävät vesitynnyrit tai laitumelle vesijohtovedellä täytettävät juoma-astiat. Pintavesiä ei tulisi 
käyttää karjan juomaveden lähteenä, sillä varsinkin lämpimänä kesänä veteen muodostuu 
myrkyllistä sinilevää, joka kulkeutuu lehmillä myös maitoon.  

Laiduntamisen terminologiaa 

 
Koko-aikalaidun:  
Lehmät pidetään ulkona ympäri vuorokauden lypsyjä lukuun ottamatta. Eläimen karkearehu 
perustuu laidunrehuun. Lypsylehmät saavat lypsyn yhteydessä väkirehua navetassa.  
 
Osa-aikalaidun: 
Lehmät ovat ulkona joko päivän tai yön eli noin 6–12 tuntia riippuen lypsyvälistä. Ruokinta 
perustuu osittain laidunrehuun. Navetassa tarjotaan lisäksi säilö- sekä väkirehuun. 
 
Jaloittelulaidun 
Jaloittelulaidunnuksessa eläimillä on vapaa pääsy laitumelle tai tarhaan, mutta ruokinta perustuu 
pääosin sisäruokintaan.   
 

Laiduntamiseen pitää tottua 

 
Naudat olisi totutettava laidunnukseen ainakin ennen vuoden ikää, mielellään jo aiemmin, sillä 
ajoissa aloitettu totutus laidunnukseen parantaa eläinten hyvinvointia ja elinolosuhteita koko 
loppuelämän ajan. Nuorilla eläimillä on herkkyyskausia, jolloin niiden oppimiskyky tiettyihin 
asioihin on parhaimmillaan ja uusiin asioihin totuttelu käy vaivattomasti. Mikäli vasikkaa tai hiehoa 
ei totuteta laidunympäristöön tarpeeksi nuorena, voi sitä olla lähes mahdoton opettaa lehmänä ilman 
suhteettoman suurta vaivaa ja aikaa. 
 



Nuorten eläinten totuttamiseen laitumelle kannattaa käyttää hyödyksi luonnollisia esteitä. Alava 
pelto aidan toisella puolella voi olla nuorelle eläimelle suuri houkutus. Eläin ei karkaa niin helposti, 
jos aidan toisella puolella on metsä, mäki, kiviröykkiö tai rakennus. Muutaman vanhemman 
umpilehmän sijoittaminen hieholaumaan ehkäisee myös karkaamisia. Vasikoiden ulkoilu aloitetaan 
tavallisesti 6-8 kuukauden iässä, mutta estettä ei ole ulkoiluun jo kahden kuukauden iässä. 
Totutteluvaiheessa on eduksi pääsy aitauksesta takaisin sisälle navettaan, mikäli ne tuntevat olonsa 
turvattomaksi. Ulkoiluun totuttelu kannatta tehdä lauta-aidatussa tarhassa, jossa sähköpaimenen 
kunnioitusta on hyvä harjoitella. Puuaidan ja sähköaidan väliin jätetään tilaa, jotta eläimet 
havaitsevat, että pelkkä sähköaitakin on aita. Näin nuorison ei tarvitse kokeilla rajojaan pelkällä 
sähköpaimenella laitumella.  

Poikkeusluvalla vapautus laiduntamisesta 

 
Läänineläinlääkäri voi myöntää vapautuksen laitumelle tai jaloittelutilaan pääsyä koskevasta 
vaatimuksesta, jos tuotantotilalla ei ole käytettävissään sopivaa laidunta tai jos muuta jaloitteluun 
soveltuvaa tilaa ei ole mahdollista kohtuudella järjestää. Tilallinen voi anoa poikkeuslupaa, jos 
vaatimuksen noudattaminen on kohtuutonta liikenteeseen, maastoon tai etäisyyteen liittyvistä syistä. 
Vapautus myönnetään enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan ja se peruutetaan, jos vapautuksen 
myöntämisen edellytykset lakkaavat.  
Aluehallintovirastojen läänineläinlääkäreiden antamien tietojen mukaan, Suomessa on vuosien 
2010-2011 välisenä aikana myönnetty n. 50 poikkeuslupaa. Yleisin peruste poikkeusluvan 
myöntämiselle on tarkoituksenmukaisen laidun- tai jaloittelualueen puute navetan läheisyydessä tai 
tilanpitäjän rajoittava terveydentila tai työvoimapula (Evira 2011). 
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Studia- messut 2012 

 
Suomen suurin jatkokoulutustapahtuma, Studia-messut, järjestettiin Helsingissä 
30.11. - 01.12.2011. Eesti Maaülikoolia ja Suolet ry:tä lähti edustamaan 
allekirjoittaneen lisäksi Elina Koivisto (III vuosikurssi). Pisteemme sijaitsi Study in 
Estonia- ständilla, jossa oli lisäksemme edustajia muistakin Viron kouluista mm. 
Tallinnan Estonian Business Schoolista ja Tartu Ülikoolista.  
 
Messuyleisö koostui pääasiassa 2. asteen koulutuksensa päättävistä opiskelijoista ja 
heidän opinto-ohjaajistaan. Viron eläinlääketieteellinen herätti kovasti kiinnostusta ja 
esitteitä olisi mennyt vaikka triplasti. Toki törmäsimme myös niihin joilla oli huono 
kuva Viron opiskelumahdollisuuksista ja tutkinnon tasoa epäiltiin. Pääasiassa ihmiset 
olivat kumminkin avoimesti kiinnostuneita ja innostuneita koulustamme, monet eivät 
vaan tienneet siitä paljoakaan. Lähinnä oltiin huolestuneita käytännön asioiden 
sujumisesta vieraassa maassa ja vieraalla kielellä opiskelusta. Yritimme Elinan kanssa 
tehdä parhaamme vakuuttaaksemme, että kyllä täällä pärjää :) 
 
Osa opinto-ohjaajista oli hyvinkin tietoisia Tarton koulutusmahdollisuuksista, osa taas 
ei laisinkaan. Osalla tiedot olivat vanhentuneet ja esimerkiksi hakuvaatimukset 
sekoitettiin ihmislääkiksen kanssa. Tässä olisikin asia johon me kaikki voisimme omalta 
osaltamme vaikuttaa. Opinto-ohjaajat ovat ne jotka jakavat tietojaan, asenteitaan ja 
käsityksiään eteenpäin oppilailleen vuosi toisensa jälkeen. Joten käykääpä vaikka 
vanhassa koulussanne hieman markkinoimassa tätäkin tietä eläinlääkäriksi ;) 
 
 
 Ilona Viitaniemi VM2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kertausta: Muistatko tämän 1. vuosikurssilta? 
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