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KÄSITTEET 

Aerosolitartunta: Tartunta, joka tapahtuu ilmassa olevien pienten pisaroiden välityksellä. Pisaroiden 

koko < 5 µm. Aerosoleja ei muodostu puhuttaessa tai niistäessä (Lumio 2018). 

Fomiitti: Eloton kantaja, jonka avulla taudinaiheuttaja voi siirtyä isäntäeliöstä toiseen eliöön (Thrus-

field 2018). Esimerkiksi eläinlääkärin välineet. 

Infektio: Taudinaiheuttajien siirtyminen elimistöön sen ulkopuolelta (Thrusfield 2018). 

Pisaratartunta: Tartunta, joka tapahtuu ilmassa olevien pisaroiden välityksellä, pisaroiden koko > 5 

µm. Pisaroita voi muodostua puhuttaessa, yskiessä tai niistäessä (Lumio 2018). 

Rektalisointikäsine: Olkapään yli ulottuva kertakäyttöinen suojakäsine. 

Varanto eli reservoaari: Elävä tai kuollut materiaali luonnossa, jossa taudinaiheuttaja kykenee elä-

mään tai lisääntymään ja myöhemmin leviämään muihin eliöihin (Thrusfield 2018). 

Zoonoosi: Tauti tai tartunta, joka voi luonnollisella tavalla siirtyä suoraan tai välillisesti eläimen ja ih-

misen välillä. (ENd 99/2003) 

Zoonoottinen taudinaiheuttaja: Mikä tahansa bakteeri, virus, sieni, loinen tai muu biologinen eliö, 

joka voi aiheuttaa zoonoosin. (ENd 99/2003) 

Vektori: Elollinen kantaja, jonka avulla taudinaiheuttaja voi siirtyä isäntäeliöstä toiseen (Thrusfield 

2018). Esimerkiksi puutiainen. 

  



 

 

LYHENTEET 

EBLV 2  Eurooppalainen lepakkolyssavirus tyyppi 2 

EHEC  Enterohemorraginen Escherichia coli 

Evira  Elintarviketurvallisuusvirasto 

MMM  Maa- ja metsätalousministeriö 

MRSA  Metisilliiniresistentti Staphylococcus aureus 

STM  Sosiaali- ja terveysministeriö 

TBE  Tick-borne encephalitis, puutiaisaivokuume 

THL  Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

WHO   World Health Organization, Maailman terveysjärjestö
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1 JOHDANTO 

Euroopan unionin zoonoosidirektiivissä (ENd 99/2003) zoonoosi määritellään seuraavanlaisesti: 

zoonoosilla tarkoitetaan tautia sekä tartuntaa, joka siirtyy luonnollisella tavalla eläimen ja ihmisen vä-

lillä suoraan tai välillisesti. Zoonoosin aiheuttajalla puolestaan tarkoitetaan mitä tahansa bakteeria, vi-

rusta, sientä, loista tai muuta biologista eliötä, joka voi aiheuttaa zoonoosin (ENd 99/2003). Näin ollen 

zoonoosiksi lasketaan myös esimerkiksi mikrobilääkeresistentin bakteerin siirtyminen eläimestä ihmi-

seen. Zoonooseja esiintyy Suomessa lemmikkieläimillä, tuotantoeläimillä sekä luonnonvaraisilla eläi-

millä (MMM 2013).  

Eläinlääkärit ovat eläinten omistajien lisäksi ensimmäisinä kohtaamassa niin terveitä kuin sairaita eläi-

miä. Suojautuminen on tärkeää pitää mielessä niin terveiltä vaikuttavien kuin oireilevien eläinten 

kanssa. Terve eläin voi toimia zoonoottisten taudinaiheuttajien oireettomana kantajana (Reijula ym. 

2005). Tartuntoja halutaan ehkäistä, koska eläimistä ihmiseen tarttuvat taudit voivat olla sekä ihmiselle 

vaarallisia, että taudeilla on usein voimakkaita vaikutuksia eläintenpitoon. Tarttuvilla taudeilla voi olla 

myös taloudellisia vaikutuksia yhteiskuntaan sekä elinkeinoon (Shanko ym. 2015). Eläinlääkärillä on 

mahdollisuus suojata itseään ja estää taudin leviämistä toisiin eläimiin tai ihmisiin sekä vastuu valistaa 

eläinten omistajia zoonooseista. Toisaalta työnantajalla on lakisääteinen vastuu työntekijöiden suojele-

misesta biologisilta vaaroilta (VNa 1155/1993). Näin ollen eläinlääkärillä voi olla vastuu työnteki-

jöidensä suojelemisesta. 

Tämä lisensiaatin tutkielma pohjautuu eläinlääkäreille vuonna 2009 tehdyn kyselytutkimuksen suojau-

tumiskysymyksiin. Kirjallisuuskatsauksen tavoitteena on koota tietoa eläinlääkäreiden kohtaamista 

zoonooseista Suomessa ja niiden aiheuttajista sekä kuvailla eläinlääkäreiden suojautumiskäytäntöjä kir-

jallisuuden perusteella. Tutkimusosuuden tavoitteena on kuvailla ja analysoida suomalaisten eläinlää-

käreiden suojautumiskäytäntöjä omassa työssään ottaen huomioon Suomessa oleellisimmat zoonoosit. 

Hypoteesina on, että eläinlääkäreiden itsensä suojaamisessa on parantamisen varaa.  
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2 KIRJALLISUUSKATSAUS 

 

2.1 Eläinlääkärin kohtaamia zoonooseja Suomessa 

Suomen eläintautitilanne on hyvä verrattuna useisiin Euroopan tai sen ulkopuolisiin maihin. Suomessa 

ei tällä hetkellä esiinny esimerkiksi rabiesta, jota esiintyy joissain itäisen Euroopan maissa sekä muualla 

maailmassa. Suomessa ei myöskään tällä hetkellä esiinny muun muassa bruselloosia (Brucella abortus, 

B. melitensis) tai nautatuberkuloosia, joita esiintyy edelleen joissain Euroopan maissa (MMM 2013). 

Reijulan ym. 2005 kokoaman eläinlääkärin työterveysoppaan mukaan todennäköisimpiä zoonooseja 

Suomessa ovat salmonelloosi, toksoplasmoosi, sieni-infektiot, listerioosi ja rabies. Maa- ja metsätalous-

ministeriön zoonoosistrategiassa 2013–2017 eläinlääkäri on mainittu työperäisiin zoonoositartuntoihin 

altistuvassa riskiryhmässä. Työperäisiin zoonooseihin on lueteltu muun muassa salmonelloosi, listeri-

oosi, kryptosporidioosi, toksoplasmoosi ja MRSA-tartunta (MMM 2013).  Näiden lisäksi suomalaiselle 

eläinlääkärille olennaisia zoonooseja ovat myös muun muassa Capnocytophaga -infektio, puremainfek-

tiot sekä kampylobakterioosi (taulukko 1). 

Taulukko 1. Suomalaisille eläinlääkäreille olennaisimmista zoonooseista, niiden aiheuttajista sekä tar-

tuntatavoista ja kuinka suomalainen eläinlääkäri voi tyypillisesti tartunnan saada (Reijula ym. 2005, 

Zoonoosikeskus 2012, MMM 2013, STM 2014, THL 2015a). 

Tauti Aiheuttaja Tartuntareitti Mistä suomalainen 

eläinlääkäri voi 

saada tartunnan? 

Capnocytophaga-in-

fektio 

Capnocytophaga 

canimorsus 

Suora kontakti Kontakti kissan tai 

koiran sylkeen 

Dermatofytoosi Microsporum canis 

Trichophyton ver-

rucosum 

Suora kontakti  Kontakti tartunnan 

saaneeseen kissaan, 

koiraan tai nautaan 

Enterohemorraginen 

E. coli EHEC 

Escherichia coli 

 

Elintarvike, suora kontakti  Kontakti naudan ulos-

teeseen 

Kampylobakterioosi Campylobacter je-

juni 

Campylobacter coli 

Elintarvike, juomavesi, 

ulostekontakti 

Kontakti siipikarjan 

ulosteeseen 

Kissanraapimatauti Bartonella hense-

lae 

Suora kontakti Kissan raapaisu 

Kryptosporidioosi Cryptosporidium 

parvum 

Suora kontakti, inhalaatio, 

elintarvike 

Kontakti naudan ulos-

teeseen 
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Lintuinfluenssa  Zoonoottinen in-

fluenssa A-virus 

Hengitystie tai ruuansula-

tuskanavan kautta 

Kontakti infektoitu-

neeseen siipikarjaan 

Listerioosi Listeria monocyto-

genes 

Elintarvike, suora kontakti  Synnytysapu tartun-

nan saaneelle naudalle 

MRSA metisilliini-

resistentti S. aureus 

Metisilliiniresis-

tentti Staphylococ-

cus aureus 

Suora kontakti Kontakti eläinten tu-

lehtuneisiin haavoihin 

Pernarutto Bacillus anthracis 

 

Ihon tai hengitysteiden 

kautta 

Kontakti infektoitu-

neeseen eläimeen, sen 

ruhon osaan tai erit-

teisiin 

Psittakoosi Chlamydophila 

psittaci 

 

Suora kontakti, aerosoli-

muotoiset eritteet 

Kontakti infektoitu-

neeseen lemmikkilin-

tuun 

Puremainfektio Pasteurella mul-

tocida 

Suora kontakti eläimiin Kissan tai koiran pu-

rema 

Q-kuume Coxiella burnetii  Inhalaatio Kontakti tartunnan 

saaneeseen nautaan 

Rabies Lyssavirus-suku Suora kontakti Infektoituneen eläi-

men purema 

Salmonelloosi Salmonella-suvun 

bakteerit 

Elintarvike, suora kontakti Kontakti infektoitu-

neen eläimen ulostee-

seen 

Sikaruusu Erysipelothrix rhu-

siopathiae 

Suora kontakti Kontakti infektoitu-

neeseen sikaan 

Toksoplasmoosi Toxoplasma gondii 

-alkueläin 

Uloste, elintarvike, vahin-

kopistos 

Tartunnan saaneen 

kissan uloste, tartun-

nan saaneen eläimen 

kudokset 

Yersinioosi Yersinia enteroco-

litica 

Yersinia pseudo-

tuberculosis 

Elintarvike Kontakti bakteeria 

kantavan sian ruhoon 
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2.2 Zoonoosien esiintyvyys Suomessa 

Suomessa Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos THL ylläpitää tartuntatautirekisteriä tietyistä ihmisillä 

diagnosoiduista taudeista. Tästä tietokannasta on mahdollista saada tautikohtaisia diagnoosimääriä. 

Kuitenkaan tämä ei ole absoluuttinen totuus tartuntojen määrästä Suomessa. Joissain tapauksissa oireet 

voivat olla niin lieviä, ettei potilas hakeudu lääkäriin tai diagnoosin tekemiseksi ei tehdä riittäviä var-

mistustutkimuksia. Näin ollen tautitapauksia voi jäädä diagnosoimatta. Eri tautien vuosittaiset vaihte-

lut, yleistyminen tai diagnostiikan paraneminen voidaan kuitenkin havaita useampien vuosien lukuja 

vertaamalla. Esimerkiksi jänisruton diagnosoitujen tapausten määrässä on suurta vaihtelua vuosittain, 

johtuen taudin epidemiologiasta sekä kryptosporidioosin diagnosoitujen tapausten määrä on noussut 

viime vuosina runsaasti (taulukko 2). 

Taulukko 2. Diagnosoitujen zoonoositapauksien lukumäärät ihmisillä koko Suomessa vuonna 2017 

(Jaakkola ym. 2018, THL 2018a). 

Tauti 2017 Lisätietoa 

Borrelioosi 2324   

EHEC-tartunta 124 9 tartuntaa maatilakontaktilla,  

51 % tartunnoista kotimaisia  

Jänisrutto 32 Suurta vaihtelua vuosittain, 

vuonna 2016 699 tapausta 

Kampylobakterioosi 4289 15 % tartunnoista kotimaisia  

Kryptosporidioosi 250 Nousua tartuntojen määrässä. 

Vuosina 1995–2015 tartuntoja ol-

lut alle 50 vuosittain. 

Listerioosi 91  

MRSA-tartunta 1435 Kyseiset tartunnat uusia tapauk-

sia. 

Myyräkuume  1246 Esiintyvyys vaihtelee 3–4 vuoden 

sykleissä. 

Puutiaisaivokuume 82 Eniten tartuntoja vuodessa vuo-

sina 1995–2017. 

Salmonelloosi 1550 Yhteensä kaikki Salmonella sp. 

Yersinioosi 532  
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2.3 Suomalaisen eläinlääkärin kohtaamia zoonooseja 

Loh ym. (2015) toteavat suurimman osan zoonoottisista taudinaiheuttajista olevan viruksia tai baktee-

reja. Ei pidä kuitenkaan unohtaa sieniä ja loisia, joista myös löytyy zoonoottisia taudinaiheuttajia (Loh 

ym. 2015). Seuraavaksi tässä työssä käsitellään tarkemmin suomalaiselle eläinlääkärille olennaisimpia 

zoonooseja aakkosjärjestyksessä (taulukko 1). Tämän jälkeen esitellään lyhyemmin muita zoonooseja. 

Näihin sisältyy Suomessa esiintyviä zoonooseja, jotka voivat yhtä suurella todennäköisyydellä tartut-

taa eläinlääkärin kuin ei-eläinlääkärin. Lisäksi käydään läpi mahdollisesti suomalaisia eläinlääkäreitä 

uhkaavia zoonooseja. Ulkomailla työskentelevien suomalaisten eläinlääkäreiden kohtaamiin zoonoo-

seihin ei perehdytä tässä työssä. 

2.3.1 Capnocytophaga-infektio 

Capnocytophaga canimorsus on gramnegatiivinen bakteeri, jota esiintyy terveiden koirien ja kissojen 

suun limakalvoilla (Vuento 2012, Zbinden 2015). Tartuntaan liittyy usein purema tai ihohaavan nuole-

minen, mutta pelkkä kontakti sylkeen voi riittää tartunnan saamiseen (Zbinden 2015). Ihmisellä C. ca-

nimorsus voi aiheuttaa puremakohdan infektion (Damborg ym. 2016), joka voi johtaa yleistyneeseen 

infektiooon, kuten verenmyrkytykseen, aivokalvontulehdukseen (Damborg 2016) tai sydämen sisäkal-

von tulehdukseen (Zbinden 2015). Hästbackan ym. (2016) tutkimuksessa tutkittiin Helsingin yliopis-

tollisen keskussairaalan tehohoito-osastolla hoidettuja ihmisten C. canimorsus-tartuntoja. Todetuista 

tartunnoista joka neljännellä (26/65) oli jonkinlainen kontakti koiriin sekä lähes joka kuudennella 

(10/65) oli taustalla joko koiran purema tai koira oli päässyt nuolemaan ihoa. Tehohoitoa vaatineista 

potilaista jokaisella oli taustalla jonkinlainen kontakti koiriin (Hästbacka ym. 2016). Pahimmillaan in-

fektio voi johtaa hoitamattomana jopa kuolemaan (Vuento 2012). On myös mahdollista, että tehohoi-

dosta huolimatta infektio voi johtaa kuolemaan, kuten Hästbacka ym. (2016) tutkimuksessaan toteavat, 

19 % tehohoidetuista menehtyi. 

Suomalainen eläinlääkäri voi saada tartunnan esimerkiksi ollessaan kontaktissa terveeltä vaikuttavan 

kissan tai koiran suun limakalvoon tai hammaskivenpoiston yhteydessä. Koiran pureman yhteydessä 

on myös hyvä pitää mielessä C. canimorsus-infektion mahdollisuus. 

2.3.2 Dermatofytoosi 

Dermatofytoosilla tarkoitetaan dermatofyyttien eli silsasienten aiheuttamaa tartuntaa ihossa, kynsissä, 

karvoissa ja hiuksissa. Muita nimityksiä tälle ovat silsa sekä tinea (Koukila-Kähkölä ym. 2012). Sil-

sasienet elävät tyypillisesti sarveisaineessa, esimerkiksi kynsissä, hiuksissa, karvoissa tai ihon marras-

kedessä. Zoonoottisia dermatofyyttejä ovat esimerkiksi Microsporum canis, jota esiintyy kissoilla ja 

koirilla, sekä Trichophyton verrucosum, jota esiintyy naudoilla. Dermatofytoosi voi tarttua suoran 

kontaktin välityksellä eläimestä ihmiseen tai ihmisestä toiseen. Ihmisellä oireina esiintyy kutisevia, 

rengasmaisia ja hilseileviä iholäiskiä (Hannuksela-Svahn 2013). 
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Suomalainen eläinlääkäri voisi saada dermatofytoosin esimerkiksi tehdessään yleistutkimusta paljain 

käsin tartunnan saaneelle kissalle, koiralle tai naudalle. Trichophyton verrucosum on naudoilla lakisää-

teisesti ilmoitettava eläintauti (MMMa 1010/2013). 

2.3.3 Enterohemorraginen Escherichia coli 

E. coli on gramnegatiivinen bakteeri, joka kuuluu Enterobacteriaceae-sukuun (Siitonen ja Vaara 

2012). E. coli -bakteeria tavataan ihmisillä ja useilla eläinlajeilla (Strockbine ym. 2015), mutta ylei-

simmin sitä esiintyy nautojen ruuansulatuskanavassa, josta se erittyy ulosteeseen (STM 2014). Naudat 

voivat toimia oireettomina kantajina (Quinn ym. 2011, Moxley 2013). Vasikoille EHEC voi aiheuttaa 

veristä ripulia (Quinn ym. 2011). EHEC tarkoittaa enterohemorragista Escherichia coli -bakteeria ja 

tunnetuin zoonoosin aiheuttaja on O157:H7 (STM 2014). 

EHEC tarttuu tyypillisesti saastuneen elintarvikkeen ja veden välityksellä (Moxley 2013). Kuitenkin 

on mahdollista, että tartunta tapahtuu ihmisestä toiseen sekä eläimestä, erityisesti naudasta, ihmiseen. 

Tartunta vaatii kuitenkin ulostekontaktin (STM 2014, Strockbine ym. 2015). EHEC-tartunnasta ihmi-

selle aiheutuvia oireita ovat muun muassa verinen ripuli (Strockbine ym. 2015), kuolioinen suolistotu-

lehdus sekä munuaisvaurio, joka voi olla lapsille ja vanhuksille hyvin vaarallinen (STM 2014). EHEC-

tartuntojen ehkäisyssä on tärkeää ylläpitää hygieniaa niin elintarvikkeiden, erityisesti lihan, kuin elä-

vien nautojen käsittelyssä. Tärkeintä on estää ulostekontaminaatio (Moxley 2013). 

Suomalainen eläinlääkäri voisi saada tartunnan esimerkiksi käsitellessään tartunnan saaneita, terveiltä 

vaikuttavia lehmiä, ripulivasikoiden hoidon yhteydessä tai tarkastuseläinlääkärinä teurastamolla. 

EHEC luokitellaan ihmisillä lakisääteisesti yleisvaaralliseksi tartuntataudiksi (VNa 14672017). Mikäli 

EHEC-tartunta todetaan henkilöllä, joka on ollut kosketuksissa tuotantoeläimiin Suomessa, tulee tästä 

ilmoittaa kunnan eläinlääkintäviranomaiselle (VNa 146/2017). 

2.3.4 Kampylobakterioosi  

Kampylobakterioosilla tarkoitettaan Campylobacter sp. -bakteerin aiheuttamaa tautia. Kampylobak-

teerit ovat gramnegatiivisia (Damborg ym. 2016). Kampylobakteereita esiintyy oireettomana nisäkkäi-

den ja lintujen ruuansulatuskanavassa. Kampylobakteerit säilyvät pitkään kosteassa ympäristössä, ku-

ten vesistöissä, mutta eivät lisäänny ympäristössä tai elintarvikkeissa (STM 2014). Suomessa kampy-

lobakteereita esiintyy tuotantoeläimillä, kuten naudoilla ja siipikarjalla (Evira 2018a). Kampylobakte-

rioosi on pääosin elintarvikevälitteinen tauti, mutta tarttuminen eläimestä ihmiseen ulostekontaktin vä-

lityksellä on mahdollista (Quinn ym. 2011, Damborg ym. 2016). Suurin osa tartunnoista Suomessa on 

peräisin ulkomaan matkoilta. Kuitenkin kesäaikaan kotimaisten tartuntojen osuus kasvaa lähes 70 %:in 

kaikista tartunnoista (STM 2014). C. jejuni on tyypillisin ihmisiltä löydettävä Campylobacter-suvun 

taudinaiheuttaja (Damborg ym. 2016, Quinn ym. 2011), mutta myös C. coli voi aiheuttaa ihmiselle ri-

pulia (Rautelin 2012). Ripulin lisäksi ihmisellä oireina esiintyy kuumetta sekä vatsakipua (Quinn ym. 

2011).  
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Suomalainen eläinlääkäri voisi saada tartunnan esimerkiksi siipikarjatilalla käydessään tai siipikarja-

teurastamossa tarkastuseläinlääkärinä. Kampylobakterioosi on lakisääteisesti ilmoitettava eläintauti 

(MMMa 1010/2013). Kampylobakterioosi on ihmisillä lakisääteisesti ilmoitettava tartuntatauti (VNa 

146/2017). 

2.3.5 Kissanraapimatauti 

Kissanraapimataudilla, cat scratch disease, tarkoitetaan Bartonella henselae -bakteerin aiheuttamaa tau-

tia (Chomel ja Kasten 2004). Terveet kissat toimivat bakteerin oireettomina kantajina (Quinn ym. 2011) 

sekä varantona (Vuento 2012), eli paikkana luonnossa, jossa taudinaiheuttaja kykenee elämään tai li-

sääntymään ja myöhemmin leviämään muihin eliöihin. B. henselae -bakteeri tarttuu kissasta toiseen 

kissankirpun (Ctenocephalides felis) välityksellä (Quinn ym. 2011). Tartunta ihmiseen tapahtuu tyypil-

lisesti kissan raapaisun ja joskus pureman välityksellä (Chomel ja Kasten 2004, Quinn ym. 2011). 

Ihmisellä oireina esiintyy eriasteisia näppylöitä ja haavaumia (Chomel ja Kasten 2004). Voi esiintyä 

myös yleisoireita, kuten kuumetta (Vuento 2012), päänsärkyä (Quinn ym. 2011), syömättömyyttä tai 

verisuonitulehdusta (Chomel ja Kasten 2004). Ihovauriot useimmiten paranevat itsestään (Chomel ja 

Kasten 2004), mutta erityisesti henkilöillä, joiden elimistön puolustusjärjestelmä ei toimi normaalisti, 

oirekuva voi olla vakavampi ja vaatia hoitoa (Quinn ym. 2011). 

Ehkäisynä suositellaan kissojen kirppujen häätöä, jolla vähennetään kissojen painetta toimia bakteerin 

kantajana. Kissan raapimisen ja puremisen välttäminen sekä asiallinen haavahoito ovat oleellisia eh-

käisykeinoja (Damborg ym. 2016). 

Suomalainen eläinlääkäri voi saada tartunnan esimerkiksi terveeltä vaikuttavan, B. henselae -bakteeria 

kantavan kissan raapaisusta yleistutkimuksen yhteydessä. Tartuntaan vaadittava kissankirppu on kui-

tenkin Suomen oloissa harvinainen (Saari ym. 2016), minkä vuoksi kissanraapimatauti on kohtalaisen 

harvinainen Suomessa. 

2.3.6 Kryptosporidioosi 

Cryptosporidium parvum on alkueläin, jonka varantona ovat esimerkiksi nautaeläimet (Siikamäki ym. 

2012). Kryptosporidioosia esiintyy maailmanlaajuisesti useilla eri eläinlajeilla, erityisesti märehti-

jöillä, sekä ihmisellä (Sponseller ym. 2014). Tyypillisesti ihminen saa tartunnan loista erittäneen eläi-

men tai ihmisen ulosteella saastuneen veden tai ruuan välityksellä (Siikamäki ym. 2012), mahdollisesti 

myös inhalaationa (Sponseller ym. 2014). Tartunnan aiheuttava muoto on ookysta. Kyseinen muoto on 

erittäin kestävä desinfiointia vastaan ja voi pysyä tartuntakykyisenä pitkään. Vain 10 ookystaa voi olla 

tarpeeksi infektion aiheuttamiseen (THL 2015b). Ihmisellä oireina esiintyy ripulia, mahakipua, ilma-

vaivoja, pahoinvointia sekä kuumetta (Siikamäki ym. 2012). Inhalaationa tarttunut kryptosporidioosi 

voi aiheuttaa nenävuotoa, yskää, hengitysvaikeuksia sekä kuumetta (Sponseller ym. 2014). 
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Suomalainen eläinlääkäri voi saada tartunnan ripuloivilta vasikoilta tai navettaympäristöstä, jos kryp-

tosporidioosia on tilalla ollut. Kryptosporidioosi on ihmisillä lakisääteisesti ilmoitettava tartuntatauti 

(VNa 146/2017). 

2.3.7 Lintuinfluenssa 

Influenssaa aiheuttava influenssavirus on RNA-virus, joka kuuluu Orthomyxviridae -sukuun (Quinn ym. 

2011). Influenssavirukset jaetaan kolmeen tyyppiin (A, B ja C) niiden antigeenien perusteella (Ardans 

ja MacLachlan 2004, Quinn ym. 2011). Influenssavirus A on patogeeninen niin linnuille kuin ihmisil-

lekin (Ardans ja MacLachlan 2004, Quinn ym. 2011). Influenssavirus A jaetaan alalajeihin antigeenien 

(hemagglutiniini, neuraminidaasi) perusteella (Quinn ym. 2011). Influenssavirukset ovat tyypillisesti 

lajispesifisiä, mutta voivat tarttua lajista toiseen, esimerkiksi lintuinfluenssa linnun ja ihmisen välillä 

(Quinn ym. 2011). 

Luonnossa lintuinfluenssan varantona ovat vesilinnut ja sitä esiintyy maailman laajuisesti (Quinn ym. 

2011). Tartunnan saaneet linnut erittävät virusta ulosteeseen (Quinn ym. 2011) sekä hengitysilmaan 

(Evira 2017a). Ympäristössä oleva uloste voi tartuttaa hengityselimistön tai ruuansulatuskanavan väli-

tyksellä (Ardans ja MacLachlan 2004). Eläimillä oirekuvana on aivastelua, yskää, väsymystä, ripulia 

sekä hedelmättömyyttä (Ardans ja MacLachlan 2004). Suomessa luonnonlinnuilla on tavattu matalapa-

togeenistä lintuinfluenssavirusta (MMM 2013). Ensimmäisen kerran korkeapatogeenistä lintuinfluens-

savirusta tavattiin luonnonvaraisilla linnuilla Suomessa vuonna 2016, mutta siipikarjatiloilla ei ole vielä 

tavattu lintuinfluenssavirusta (Evira 2017a). 

Suomalainen eläinlääkäri voi saada tartunnan ollessaan kontaktissa tartunnan saaneeseen siipikarjaan 

tai luonnonlintuun. Toistaiseksi ei kovin suuri riski Suomessa. Lintuinfluenssa on Suomessa lakisää-

teisesti vastustettava, helposti leviävä eläintauti (MMMa 843/2013). A-tyypin influenssaviruksen 

H5N1-, H7N9-alatyypin sekä uuden tai harvinaisen alatyypin aiheuttama tauti on lakisääteisesti yleis-

vaarallinen tartuntatauti ihmisillä (VNa 146/2017). Mikäli A-tyypin influenssavirus todetaan henki-

löllä, joka asuu tai työskentelee siipikarjatilalla, tulee tästä ilmoittaa kunnan eläinlääkintäviranomai-

sille (VNa 146/2017). 

2.3.8 Listerioosi 

Listerioosi tarkoittaa Listeria monocytogenes -bakteerin aiheuttamaa tautia (Walker 2004). L. mono-

cytogenes on grampositiivinen bakteeri (Quinn ym. 2011, Lyytikäinen ja Siitonen 2012), jota esiintyy 

maailmanlaajuisesti ja se voi infektoida sekä eläimiä että ihmisen (Quinn ym. 2011). L. monocytogenes 

on ainoa ihmiselle merkittävä taudinaiheuttaja Listeria-suvun bakteereista (Lyytikäinen ja Siitonen 

2012). Listeriaa on eristetty maaperästä, rehusta, useista eläinlajeista muun muassa märehtijöistä, siasta, 

koirasta, kissasta ja linnuista (Walker 2004). Kasvuolosuhteiltaan L. monocytogenes on erittäin joustava 

voiden lisääntyä laajalla lämpötila-alueella 0–45 °C (Lyytikäinen ja Siitonen 2012), minkä vuoksi bak-

teeri säilyy ympäristössä pitkiäkin aikoja (Quinn ym. 2011).  
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Tyypillinen tartuntareitti ihmiseen on saastunut elintarvike (Lyytikäinen ja Siitonen 2012), jolloin L. 

monocytogenes -bakteeri siirtyy ruoansuolatuskanavan limakalvojen läpi (Quinn ym. 2011). Suora tar-

tunta infektoituneesta eläimestä ihmiseen on harvinaista, mutta mahdollista (Quinn ym. 2011). Eläimen 

listerioosilla on laaja oirekuva (Walker 2004), joka riippuu eläinlajista (Quinn ym. 2011). Eläimillä 

esiintyy muun muassa erilaisia neurologisia oireita, utaretulehdusta (Quinn ym. 2011), verenmyrkytystä, 

aivokalvontulehdusta sekä luomisia (Walker 2004). Edellä mainittujen lisäksi ihmisillä on tavattua myös 

ihotulehdusta, joka tarttuu kontaktissa tartunnan saaneen eläimen eritteisiin (Zelenik ym. 2014). Vas-

tustuskyvyltään heikentyneet henkilöt sekä lapset ja vanhukset ovat ihmisistä altteimpia listerioosille 

(Quinn ym. 2011).  

Suomalainen eläinlääkäri voi saada listerioosin esimerkiksi antaessaan synnytysapua naudalle tai lam-

paalle. Listerioosi on Suomessa lakisääteisesti ilmoitettava eläintauti nautaeläimillä, lammas- ja vuo-

hieläimillä (MMMa 1010/2013). Listerioosi kuuluu myös lakisääteisesti valvottaviin tartuntatauteihin 

ihmisellä (VNa 146/2017). 

2.3.9 Metisilliiniresistentti Staphylococcus aureus  

Staphylococcus aureus on grampositiivinen bakteeri, joka kuuluu normaalimikrobistoon ihmisellä 

(Vuopio-Varkkila ym. 2012). Eläimet voivat toimia S. aureus -bakteerin oireettomina kantajina, mutta 

tartunnat voivat oireilla iho- ja haavainfektioina tai utaretulehduksina (Evira 2010). Tartuntareittinä on 

tyypillisesti suora tai välillinen kontakti. Myös aerosolitartunta on mahdollinen (Vuopio-Varkkila ym. 

2012). Ihmisellä S. aureus aiheuttaa tyypillisesti märkäisiä iho- ja pehmytkudosinfektioita, leikkaus-

haava-, luu- ja nivelinfektioita sekä verenmyrkytystä ja sydämen sisäkalvon tulehdusta (Vuopio-Vark-

kila ym. 2012). 

MRSA eli metisilliiniresistentti S. aureus-kannalla on mecA-geeni, joka puuttuu normaalilta S. aureus-

kannalta. MecA-geeni ansiosta MRSA-kannat ovat vastustuskykyisiä beetalaktaamiantibiooteille 

(Evira 2010). MRSA ei ole taudinaiheuttajana vaarallisempi kuin antibiooteille herkkä S. aureus, aino-

astaan hoitaminen on vaikeampaa mikrobilääkeresistenssin vuoksi (Vuopio-Varkkila ym. 2012). 

MRSA-tartunnalta suojautumisessa on tärkeää käyttää suojakäsineitä sekä suojavaatetusta tartunnan 

saaneita eläimiä käsiteltäessä. Käsihygieniaa ei pidä unohtaa (Evira 2015). 

Suomalainen eläinlääkäri voi saada tartunnan hoitaessaan eläimen tulehtunutta iho- tai leikkaushaavaa 

sekä työskennellessään sikateurastamossa tai sikalassa (Evira 2015). MRSA-tartunta on Suomessa 

eläimillä lakisääteisesti ilmoitettava eläintauti (MMMa 1010/2013) sekä ihmisillä lakisääteisesti ilmoi-

tettava tartuntatauti (VNa 146/2017). 

2.3.10 Pernarutto 

Bacillus anthracis on grampositiivinen itiöllinen bakteeri (Quinn ym. 2011), jonka aiheuttamaa tautia 

kutsutaan pernarutoksi (Carlson ja Järvinen 2012). Bakteerin lähde luonnossa on itiöiden saastuttama 
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maaperä (Carlson ja Järvinen 2012, Quinn ym. 2011). Eläimistä B. anthracis -bakteerille herkimpiä 

ovat nauta, hevonen, lammas sekä vuohi (Carlson ja Järvinen 2012). B. anthracis-itiöt säilyvät ympä-

ristössä jopa kymmeniä vuosia (Quinn ym. 2011, Shanko ym. 2015). 

Ihminen saa tartunnan usein suorassa kontaktissa sairaasta eläimestä tai välillisesti eläintuotteesta, ku-

ten lihasta, villasta tai eritteistä (Carlson ja Järvinen 2012). Tartunta on myös mahdollista rikkoutu-

neen ihon kautta tai hengitysilman välityksellä. Itiöt pääsevät ruoansulatuskanavaan esimerkiksi saas-

tuneen elintarvikkeen tai juomaveden välityksellä (Shanko ym. 2015). Pernarutosta esiintyy erilaisia 

muotoja riippuen tartuntatavasta. Ihmisellä tunnetaan kolme päämuotoa: iho-, keuhko- sekä ruuansula-

tuskanavamuoto (Quinn ym. 2011). Ihomuoto voidaan pitää paikallisena antibioottihoidolla, kun taas 

keuhkomuoto johtaa lähes aina kuolemaan, mikäli hoitoa ei päästä aloittamaan tarpeeksi ajoissa (Carl-

son ja Järvinen 2012). 

Suomalainen eläinlääkäri voi saada tartunnan esimerkiksi äkkikuolleen naudan kenttäoloissa suoritet-

tavasta raadonavauksesta tai lievemmin oireilevan yksilön tutkimuksesta. Tauti ei kuitenkaan ole ko-

vin yleinen Suomessa tällä hetkellä (MMM 2013). Maantieteellisesti tapaukset ovat painottuneet Uu-

dellemaalle sekä Länsi-Suomeen (Evira 2018b). Pernarutto on Suomessa lakisääteisesti vastustettava, 

vaarallinen eläintauti (MMMa 843/2013). Lisäksi Pernarutto on ihmisillä luokiteltu yleisvaaralliseksi 

tartuntataudiksi (VNa 146/2017). Pernarutosta sekä pernaruttoepäilystä ihmisillä on ilmoitettava kun-

nan eläinlääkintäviranomaiselle (VNa 146/2017). 

2.3.11 Psittakoosi 

Psittakoosiksi eli papukaijakuumeeksi kutsutaan Chlamydophila psittaci -bakteerin ihmisiin aiheutta-

maa tautia. C. psittaci on gramnegatiivinen bakteeri (Puolakkainen ja Paavonen 2012, Damborg ym. 

2016). Toisesta kutsumanimestä voi päätellä, että psittakoosi tarttuu erityisesti papukaijalinnuista ih-

miseen (Puolakkainen ja Paavonen 2012). Kuitenkin useat villi- ja lemmikkilintulajit voivat toimia C. 

psittaci -bakteerin varantona luonnossa (Quinn ym. 2011). Suomessa on todettu kahdella talitiaisella 

C. psittaci -bakteeria vuonna 2016 (Evira 2017a). 

C. psittaci -bakteeria esiintyy tartunnan saaneiden lintujen ulosteessa sekä hengitysteiden eritteissä 

(Quinn ym. 2011). Ihminen saa tartunnan tyypillisesti hengittämällä aerosoleja, jotka sisältävät C. psit-

taci -bakteereita (Damborg ym. 2016) tai nielemällä C. psittaci -bakteereita (Quinn ym. 2011). Ihmi-

sellä oireilu on moninaista ja vakavuus vaihtelee lievästä flunssan tyyppisestä oireilusta yleistyneeseen 

tulehdukseen, jossa voi esiintyä sydän- tai aivotulehdusta, ja joka voi hoitamattomana johtaa kuole-

maan (THL 2013). Tyypillisin oirekuva sisältää hengitystieoireilua (Quinn ym. 2011). 
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Ehkäisyssä tärkeintä on hyvä hygienia lemmikkilintujen kanssa. Erityisesti sairaiden lintujen käsitte-

lyssä sekä niiden häkkien siivouksessa tulisi käyttää suojavaatetusta (Damborg ym. 2016). Tartunta-

reitti huomioiden mielestäni erityisen tärkeää olisi suojautua hengityssuojaimella. Tällä hetkellä ei ole 

toimivaa rokotetta C. psittaci -bakteeria vastaan (Quinn ym. 2011, Damborg ym. 2016).  

Suomalainen eläinlääkäri voi saada tartunnan esimerkiksi tutkiessaan tartunnan saanutta lemmikkilin-

tua. Suomessa ihmisillä tavattu psittakoosi on kuitenkin harvinainen (THL 2013). Psittakoosi on Suo-

messa lakisääteisesti ilmoitettava eläintauti (MMMa 1010/2013). Psittakoosi tartunnasta ihmisellä on 

ilmoitettava kunnan eläinlääkintäviranomaiselle (VNa 146/2017). 

2.3.12 Puremainfektio  

Puremainfektiolla tarkoitetaan eläimen pureman välityksellä tarttuvaa infektiota, esimerkki tällaisesta 

taudinaiheuttajasta on Pasteurella multocida.  P. multocida on gramnegatiivinen bakteeri (Quinn ym. 

2011). P. multocida -bakteeria esiintyy useiden eläinlajien niin terveiden kuin sairaiden yksilöiden ylä-

hengitysteiden limakalvoilla (Zbinden 2015).  

Ihminen voi saada tartunnan koiran tai kissan puremasta tai raapimisesta seuranneen ihovaurion, hengi-

tysteiden tai ruoansulatuskanavan kautta (Woolums 2013). P. multocida -bakteeri aiheuttaa ihmisillä 

usein pehmytkudos- tai ihotulehdusta (Vuento 2012, Zbinden 2015). Tartuntareitti vaikuttaa infektion 

etenemiseen. Pureman paikasta riippuen infektio voi edetä vatsakalvontulehdukseksi, virtsatietuleh-

dukseksi, verenmyrkytykseksi tai aivokalvontulehdukseksi. Bakteeri voi myös edetä verenkierron väli-

tyksellä (Zbinden 2015).  

Suomalainen eläinlääkäri voi saada tartunnan esimerkiksi koiran tai kissan pureman välityksellä. Pureva 

yksilö voi vaikuttaa terveeltä ja silti purema voi infektoitua. 

2.3.13 Q-kuume 

Q-kuume on Coxiella burnetii -bakteerin aiheuttama tauti (Seppänen ja Vapalahti 2012). C. burnetii -

bakteeria esiintyy monipuolisesti eläimissä, ja sen tärkeimpänä varantona ovat märehtijät, kuten nau-

dat (Nusinovici ym. 2015). Ihminen saa tartunnan tyypillisesti hengittämällä ilmassa olevia aerosoleja, 

jotka ovat lähtöisin tartunnan saaneesta eläimestä, tämän ulosteesta tai kontaminoituneesta maaperästä 

(Nusinovici ym. 2015). Q-kuume ei tartu ihmisestä toiseen.  Q-kuumeen esiintymisessä ihmisillä on 

huomattu erityisesti keskittymistä karjankasvatusalueisiin (Seppänen ja Vapalahti 2012). Ihmisellä oi-

reina esiintyy korkeaa kuumetta, päänsärkyä, lihaskipuja, yskää, pahoinvointia ja oksentelua sekä ripu-

lia. Q-kuumeen seurauksena voi kehittyä keuhkokuume, maksatulehdus tai sydänläppätulehdus (THL 

2016) 
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Suomessa Q-kuume ei ole yleinen, ja tyypillisesti tartunta on tapahtunut matkustaessa (Seppänen ja 

Vapalahti 2012). Vuonna 2016 Suomessa tutkittiin 25 tilan naudoilta Q-kuumeen vasta-aineita ja yh-

den tilan kahdelta naudalta löytyi vasta-aineita. Naudat olivat oireettomia, ja saman tilan naudoilta oli 

todettu vasta-aineita myös aiempina vuosina (Evira 2017a).  

Suomalainen eläinlääkäri voi saada Q-kuumeen ollessaan kontaktissa tartunnan saaneeseen nautaan, 

erityisesti hengityksen välityksellä. Q-kuume on Suomessa lakisääteisesti ilmoitettava eläintauti 

(MMMa 1010/2013). Lainsäädännön mukaan Q-kuume tartunnasta henkilöllä, joka asuu tai työskente-

lee tuotantotilalla, tulee ilmoittaa kunnan eläinlääkintäviranomaiselle (VNa 146/2017). 

2.3.14 Rabies 

Rabiesta eli raivotautia aiheuttava rabiesvirus on RNA-virus, joka kuuluu Lyssavirus-sukuun. Viruksen 

varantona luonnossa on villieläimiä, muualla maailmassa muun muassa pesukarhut, haisunäädät, ketut 

sekä lepakot ja Euroopassa tyypillisesti ketut (Quinn ym. 2011). Rabiesvirus aiheuttaa kuolemaan joh-

tavan keskushermostosairauden, aivo- ja selkäydintulehduksen (Valtonen 2003). Tyypillisesti rabiesvi-

rus infektoi useita nisäkäslajeja, myös ihmisen (Zee ja MacLachlan 2004, Quinn ym. 2011).  

Infektoitunut yksilö erittää virusta sylkeen (Zee ja MacLachlan 2004), jopa ennen oireiden alkamista 

(Quinn ym. 2011). Tartunta tapahtuu tyypillisesti tartunnan saaneen eläimen pureman välityksellä (Val-

tonen 2003, Zee ja MacLachlan 2004, Quinn ym. 2011). Tartuntaan ei aina vaadita puremaa, mutta 

vähintään tarvitaan suora kontakti infektoituneeseen sylkeen (Quinn ym. 2011). Oirekuva on moninai-

nen ja vaihtelee lajeittain, muun muassa esiintyy päänsärkyä, oksentelua ja syömättömyyttä (Zee ja Ma-

cLachlan 2004, Quinn ym. 2011). Osalla esiintyy aggressiivista käyttäytymistä tai lihasheikkoutta, eri-

tyisesti nielun alueella (Quinn ym. 2011). Lepakoilla esiintyy oireiluna käytösmuutoksia, kuten aggres-

siivisia kohtauksia, liikkumista päivällä sekä välinpitämättömyyttä (Nokireki 2017) 

Rabiekseen ei ole parantavaa hoitokeinoa, minkä vuoksi oireiden puhjettua tauti johtaa lähes aina kuo-

lemaan (Zee ja MacLachlan 2004). Ehkäisevästi käytössä on rokotus maailmanlaajuisesti (Quinn ym. 

2011, Zee ja MacLachlan 2004). Ihmisillä rokote ei suojaa täydellisesti, ja siksi altistumisen tai epäillyn 

altistumisen jälkeen annetaan uudelleen rokotesarja (Kilpi 2003). Tämän lisäksi tapauskohtaisesti altis-

tuneelle voidaan antaa ihmisen rabiesimmunoglobuliini-injektio (Valtonen 2003). 

Suomi on ollut virallisesti rabiesvapaa maa vuodesta 1991 lähtien (EFSA 2016). Rabieksen tuloa Suo-

meen pienpetojen mukana pyritään estämään syöttirokotteilla. Vuonna 2016 syöttörokotteita levitettiin 

180 000 kappaletta rokotteita. Raivotautiseurantaa varten tutkittiin 562 luonnonvaraista eläintä koko 

maasta vuonna 2016. Petoeläimissä ei todettu yhtään raivotautitapausta, mutta yhdestä vesisiipasta to-

dettiin lepakkorabies (Evira 2017a). Vuonna 2017 Suomessa tehtiin 107 ilmoitusta ihmisten altistumi-

sesta rabiesvirukselle. Yli puolet näistä olivat altistuneet ulkomaan matkalla (Jaakkola ym. 2018). Suo-

messa on todettu eurooppalaista lepakkolyssavirus tyyppi-2:ta (European bat lyssavirus type 2 EBLV-
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2) lepakoilta. Kyseinen lepakkorabies voi tarttua ihmiseen, mutta tämä on hyvin harvinaista (Nokireki 

ym. 2017). 

Suomalainen eläinlääkäri voi saada tartunnan esimerkiksi rabiesviruksella infektoituneen eläimen tai 

EBLV-2 infektoituneen lepakon puremasta. Rabiesviruksella infektoitunut eläin voisi olla esimerkiksi 

puutteellisesti rokotettu ulkomailta tuotu koira (Evira 2018c). Rabies on Suomessa lakisääteisesti vas-

tustettava, vaaralliseksi luokiteltu eläintauti (MMMa 843/2013). Ihmisillä rabies on luokiteltu valvotta-

vaksi tartuntataudiksi (VNa 146/2017). Rabiestartunnasta tai rabiesepäilystä ihmisillä on ilmoitettava 

kunnan eläinlääkintäviranomaiselle (VNa 146/2017). 

2.3.15 Salmonelloosi 

Salmonelloosilla tarkoitetaan Salmonella sp. -bakteerin aiheuttama infektiota. Salmonella sp. on gram-

negatiivinen bakteeri, joka kuuluu Enterobacteriaceae-heimoon (Quinn ym. 2011, Siitonen ja Vaara 

2012). Salmonella voi infektoida useita eläinlajeja (Hirsh 2004), muun muassa nisäkkäitä, lintuja sekä 

matelijoita, ja sitä esiintyy ympäri maailmaa (Quinn ym. 2011). Matelijat toimivat usein merkittävim-

pänä varantona (Damborg ym. 2016) sekä oireettomina kantajina (Hirsh 2004). Salmonelloosia esiintyy 

kotieläimistä erityisesti matelijoilla, märehtijöillä, sioilla sekä siipikarjalla (Hirsh 2004).  

Tartunta voi tapahtua muun muassa saastuneen maaperän, veden, ruoan sekä rehun välityksellä (Hirsh 

2004, Quinn ym. 2011).  Ympäristöön bakteerit päätyvät yleensä ulosteen välityksellä (Quinn ym. 

2011). Ihmiseen bakteerit päätyvät tyypillisesti ruoansulatuskanavan kautta (Ruutu 2003, Hirsh 2004, 

Damborg ym. 2016) tai harvinaisesti ylähengitysteiden kautta (Quinn ym. 2011). Salmonelloosin ilme-

neminen on moninaista. Oireilua esiintyy oireettomasta kantajasta, joka voi erittää bakteeria, aina ve-

renmyrkytykseen asti (Hirsh 2004, Quinn ym. 2011). Tyypillisin oire on kuitenkin ripuli (Hirsh 2004).  

Suomessa ihmisten salmonellatartunnat liittyvät useimmiten ulkomaanmatkailuun (Ruutu 2003). Suo-

messa todettiin ihmisillä salmonellatartuntoja yhteensä 1550 tapausta vuonna 2017 (taulukko 2). Elin-

tarviketurvallisuusvirasto Eviran julkaisussa Eläintaudit Suomessa 2016 kerrotaan vuonna 2016 todetun 

uusia salmonellatapauksia seitsemällä siipikarjatilalla, kuudella nautatilalla, kolmella sikatilalla sekä 

yhdellä hevostallilla. Tällöin pysyttiin kuitenkin alle 1 % tavoitetasolla. Myös villieläimistä viisi siiliä 

sekä muutama luonnonlintu todettiin positiivisiksi vuonna 2016 (Evira 2017a). 

Suomalainen eläinlääkäri voi saada tartunnan esimerkiksi kontaktista tartunnan saaneen eläimen ulos-

teeseen tai ollessaan kontaktissa matelijoihin. Elintarvikelaboratorioissa työskentelevä eläinlääkäri voi 

saada salmonellatartunnan laboratorioinfektiona. Kuitenkin yleisesti laboratorioissa suojautuminen bak-

teereita käsiteltäessä on hyvällä tasolla.  

Salmonelloosi on Suomessa lakisääteisesti vastustettava, valvottava eläintauti Bos taurus-lajin nauta-

eläimissä, sioissa, Gallus gallus-lajin linnuissa ja kalkkunoissa (MMMa 843/2013). Muilla eläinlajeilla 

salmonella kuuluu ilmoitettaviin eläintauteihin (MMMa 1010/2013). Maa- ja metsätalousministeriön 
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asetuksilla määrätään tarkemmin salmonellan vastustamisesta nautaeläimillä ja sioilla (MMMa 

1030/2013) sekä kanoilla ja kalkkunoilla (MMMa 1037/2013). Salmonellavalvontaohjelman tavoitteena 

on pitää salmonellatartuntojen esiintyvyys tuotantoeläimillä Suomessa alle 1 %:ssa (Evira 2017a). Vä-

häisen esiintyvyyden ansiosta Suomella on erityistakuut Euroopan unionilta salmonellatilanteen säilyt-

tämiseksi (ENp 409/1995). Ihmisillä salmonella on luokiteltu yleisvaaralliseksi tartuntataudiksi (VNa 

146/2017). Mikäli salmonella tartunta todetaan henkilöllä, joka asuu tai työskentelee tuotantoeläintilalla, 

tulee tästä ilmoittaa kunnan eläinlääkintäviranomaiselle (VNa 146/2017). 

2.3.16 Sikaruusu 

Sikaruusu on Erysipelothrix rhusiopathiae -bakteerin aiheuttama tauti. E. rhusiopathiae on gramposi-

tiivinen bakteeri, jota tavataan maailmanlaajuisesti useilla eläinlajeilla (Quinn ym. 2011). Bakteeria 

tavataan erityisesti sioilla, ja pääasiallinen tartunnan lähde ihmiselle ovat juuri siat (Carlson ja Järvi-

nen 2012). E. rhusiopathiae -bakteeria esiintyy terveillä, oireettomilla sioilla, ja bakteeria erittyy ulos-

teeseen sekä suun ja sierainten eritteisiin (Quinn ym. 2011). 

Ihminen saa tartunnan usein työperäisesti (Quinn ym. 2011), esimerkiksi teurastajat, sikatilalliset sekä 

eläinlääkärit ovat riskiryhmässä (Carlson ja Järvinen 2012). Tartunta ihmiseen vaatii yleensä ihohaa-

van (Carlson ja Järvinen 2012). Ihmisellä oireina ovat tyypilliset ihomuutokset, kuten tarkkarajainen, 

väriltään sinertävä, turvottava ihomuutos tai kivulias selluliitti eli ihonalaisen sidekudoksen tulehdus. 

Sikaruusuun voi kuitenkin liittyä verenmyrkytys tai sydämen sisäkalvon tulehdus (Carlson ja Järvinen 

2012). 

Sikaruusu on melko harvinainen Suomessa tuotantoeläimillä. Todettuja tapauksia siipikarjatiloilla on 

ollut 2010-luvulla 1–2 tapausta vuodessa (Evira 2017b). Sioilla puolestaan ilmoitettujen sikaruusu ta-

pausten määrä on 2010-luvulla ollut alle 500 ilmoitettua tapausta vuosittain (Evira 2017c). Nämä siko-

jen ilmoitetut tapaukset perustuvat eläinlääkäreiden tekemään kuukausi-ilmoitukseen eläintaudeista 

(Evira 2017c).  

Suomalainen eläinlääkäri voi saada sikaruusun ollessaan kontaktissa tartunnan saaneisiin sikoihin. Si-

karuusu on lakisääteisesti ilmoitettava eläintauti sioilla sekä linnuilla (MMMa 1010/2013). 

2.3.17 Toksoplasmoosi 

Toxoplasma gondii on alkueläin, jota esiintyy maailmanlaajuisesti nisäkkäillä ja linnuilla. Pääisäntä on 

kissaeläimet, ja isäntiä ovat kaikki tasalämpöiset eläimet, myös ihminen. 

Eräs T. gondii -loisen infektiivinen muoto on ookysta, jota ainoastaan pääisäntä eli kissaeläimet voivat 

erittää. Ookystat ovat erittäin kestäviä desinfiointia vastaan ja voivat säilyä tartuntakykyisinä ympäris-

tössä pitkään. Tartunta ihmiseen voi tapahtua tartunnan saaneen kissan ookystia sisältävän ulosteesta 

tai tällaisen ulosteen saastuttamien kasvisten, maaperän tai veden välityksellä (Evira 2018d). 
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Usein toksoplasmoosi on ihmisellä oireeton tai vähäoireinen. Mahdollisia oireita ovat muun muassa 

kaulan imusolmukkeiden suurentuminen ja pitkittynyt kuumeilu. Raskaana olevan naisen toksoplas-

mainfektio voi aiheuttaa keskenmenon tai sikiölle synnynnäisen toksoplasmoosin (Lappalainen ym. 

2012). Ehkäisynä suositellaan esimerkiksi raa’an lihan syönnin välttämistä ja hyvän käsi- sekä keit-

tiöhygienian noudattamista (Lappalainen ym. 2012).  

Suomalainen eläinlääkäri voisi saada tartunnan esimerkiksi käsitellessään tartunnan saaneen ja ookys-

tia erittäneen kissan ulostetta. Pieneläinpraktiikan tekeminen todettiin kuitenkin tartunnalta suojaa-

vaksi tekijäksi tuoreessa tutkimuksessa (Siponen ym. 2018). Toksoplasmoosi on Suomessa lakisäätei-

sesti ilmoitettava eläintauti sioilla, lammas- ja vuohieläimillä sekä koirilla, kissoilla ja freteillä 

(MMMa 1010/2013). Toxoplasma gondii kuuluu ihmisellä lakisääteisesti ilmoitettaviin tartuntatautei-

hin (VNa 146/2017). 

2.3.18. Yersinioosi 

Yersinioosi on Yersinia-suvun bakteerin aiheuttama tauti. Yersinia sp. -bakteerit ovat gramnegatiivisia 

ja kuuluvat Enterobacteriaceae-heimoon (Quinn ym. 2011). Yersinia sp. -bakteereita esiintyy sekä 

eläimissä että eläinkontaminaation jäljiltä maaperässä ja vesistöissä. Tyypillinen tartuntareitti ihmiseen 

on kontaminoitunut elintarvike, kuten raaka sianliha (Siitonen ja Vaara 2012). Y. enterocolitica -bak-

teeri voi aiheuttaa ihmiselle oireettomasta tartunnasta aina kuumeiseen suolistotulehdukseen. Jälkitau-

tina voi kuitenkin esiintyä myös niveltulehduksia (Siitonen ja Vaara 2012). 

Suomalainen eläinlääkäri voisi saada yersinioosin esimerkiksi toimiessaan tarkastuseläinlääkärinä si-

kateurastamolla. Y. enterocolitica- ja Y. pseudotuberculosis -tartunnat ovat Suomessa lakisääteisesti 

ilmoitettavia eläintauteja sioilla sekä lammas- ja vuohieläimillä (MMMa 1010/2013). Yersinioosi kuu-

luu ihmisellä lakisääteisesti ilmoitettaviin tartuntatauteihin (VNa 146/2017). 

 

2.4 Muita zoonooseja 

Seuraavaksi käydään aakkosjärjestyksessä läpi Suomen tautitilanteessa harvinaisempia zoonooseja 

sekä zoonooseja, jotka uhkaavat yhtä todennäköisesti eläinlääkäreitä kuin muita suomalaisia. Osaa 

näistä zoonooseista ei tiedetä esiintyvän vielä Suomessa, mutta esimerkiksi eläimien liikkumisen 

myötä tai ilmaston lämpenemisen mukana nämä zoonoosit voivat myöhemmin esiintyä Suomessa. 

Myös suomalaisia eläinlääkäreitä työskentelee ympäri maailmaa ja he kohtaavat työssään eksoottisem-

pia zoonooseja kuin mitä Suomessa esiintyy. Tässä työssä ei kuitenkaan ole huomioitu heidän tautiris-

kiänsä tämän enempää. 

Borrelioosi 

Borrelia-suvun bakteerit ovat gramnegatiivisia sekä niiden vektoreina toimivat niveljalkaiset (Oksi 

ym. 2012). Borrelia burgdorferi tarttuu ihmiseen puutiaisen pureman välityksellä. Kyseisen bakteerin 
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aiheuttamaa tautia kutsutaan lymen taudiksi (Oksi ym. 2012) tai borrelioosiksi (Ruutu 2003). Euroo-

passa, kuten Suomessa B. burgdorferi -bakteerin vektorina toimii Ixodes-suvun puutiainen (Ruutu 

2003). Suomessa esiintyy I. ricinus ja I. persulcatus -puutiaisia (Laaksonen ym. 2018). Suomessa bor-

relioosia esiintyy erityisesti saaristomeren alueella sekä Ahvenanmaalla, mutta myös Etelä- ja Keski-

Suomessa (Oksi ym. 2012). Tärkein tapa ehkäistä borrelioosia on ehkäistä puutiaiskontaktia (Ruutu 

2003) ja poistaa puutiaiset vuorokauden sisällä kiinnittymisestä. Borrelia burgdorferi kuuluu ihmisillä 

lakisääteisesti ilmoitettaviin tartuntatauteihin (VNa 146/2017). 

Bruselloosi 

Brucella-suvun bakteerit ovat gramnegatiivisia bakteereita, jotka ovat tyypillisesti lajispesifisiä, mutta 

voivat infektoida toisia lajeja (Quinn ym. 2011). Tartunta tapahtuu suoran kontaktin tai infektoitunei-

den eritteiden tai kudosten välityksellä. Bakteeri voi säilyä kosteassa ympäristössä useita kuukausia. 

Tartuntareittinä on usein ihovaurio, hengitystiet tai ruoansulatuskanava (Quinn ym. 2011). Ihmisiä in-

fektoivia Brucella-suvun bakteereita ovat nautojen Brucella abortus, sikojen B. suis, vuohien ja lam-

paiden B. melitensis sekä harvoin koirien B. canis (Quinn ym. 2011). Bruselloosin oireita ihmisellä 

ovat aaltoileva kuume, pahoinvointi, väsymys sekä lihas- ja nivelkipu. Ihmisillä, eläimistä poiketen, 

bruselloosiin ei liity keskenmenoja (Quinn ym. 2011). Suomessa on vuonna 2014 eristetty harmaahyl-

keestä B. pinnipedialis -bakteeria sekä vuonna 2015 B. suis -bakteeria on todettu luonnonvaraisesta 

siasta (Evira 2017). B. abortus, B. melitensis ja B. suis ovat Suomessa lakisääteisesti vastustettavia, 

vaarallisiksi määriteltyjä eläintauteja sorkkaeläimillä (MMMa 843/2013). B. ovis on puolestaan vas-

tustettava, valvottavaksi määritelty eläintauti sorkkaeläimissä (MMMa 843/2013). Ilmoitettaviin eläin-

tauteihin kuuluvat edellä mainitut Brucella-lajit muissa eläinlajeissa kuin sorkkaeläimissä sekä muut 

Brucella-tartunnat (MMMa 1010/2013). Bruselloosi kuuluu ihmisillä lakisääteisesti ilmoitettaviin tar-

tuntatauteihin. Tartunnasta on myös ilmoitettava kunnan eläinlääkintäviranomaiselle (VNa 146/2017). 

Jänisrutto  

Franciella tularensis on gramnegatiivinen sauvabakteeri (Quinn ym. 2011), joka voi aiheuttaa ihmi-

selle jänisrutoksi tai tularemiaksi kutsuttua tautia (Vuento 2012). F. tularensis säilyy ympäristössä hy-

vin: maaperässä, vedessä ja eläinten raadoissa bakteeri voi säilyä jopa kuukausia (Vuento 2012, Quinn 

ym. 2011). Tartunta voi tapahtua hyttysen piston, hengityksen, puremien tai raapimien välityksellä. 

Hyttysten lisäksi vektorina voivat toimia paarmat ja puutiaiset. F. tularensis -bakteeria tavataan luon-

nossa mm. myyrillä, hiirillä, jäniksillä ja piisameilla (Vuento 2012). Eläimillä tularemian oireina esiin-

tyy kuumetta, jäykkyyttä, apatiaa, ruokahaluttomuutta sekä verenmyrkytystä (Quinn ym. 2011). Ihmi-

sillä oireilu on moninaista ja riippuu voimakkaasti tartuntareitistä. F. tularensis -bakteeri ei tartu ihmi-

sestä toiseen (Vuento 2012). Jänisruton riskiryhmään kuuluvat metsästäjät, eläinlääkärit sekä laborato-

riotyöntekijät (Quinn ym. 2011).  
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Jänisruttoa tavattiin vuonna 2016: 11 positiivista 45:stä tutkitusta metsäjäniksestä sekä 24 positiivista 

107:stä tutkitusta rusakosta. Jänisruton vuosittainen esiintyminen vaihtelee ja se riippuu myyrien run-

saudesta ja sääolosuhteista. Runsaan myyrävuoden jälkeen tyypillisesti seuraa epidemia (Jaakkola ym. 

2018). Jänisrutto on Suomessa lakisääteisesti ilmoitettava eläintauti (MMMa 1010/2013). Jänisrutto 

kuuluu ihmisillä lakisääteisesti ilmoitettaviin tartuntatauteihin (VNa 146/2017). 

Ekinokokkoosi 

Echinococcus granulosus (sensu lato), E. canadensis eli hirviekinokokki ja E. multilocularis eli myy-

räekinokokki ovat heisimatoja, joiden pääisäntänä ovat koiraeläimet, kuten koira, susi, supikoira sekä 

kettu (Jokiranta ym. 2012). Erityisesti E. multilocularis -loisen aiheuttama alveolaarinen ekinokok-

koosi on vakava, hoitamattomana tappava (Jokiranta ym. 2012). Ihmisille tartuntakykyinen muoto on 

madonmunat, joita erittyy pääisännän ulosteeseen. Väli-isäntien ja ihmisten kudoksiin muodostuvaa 

muotoa kutsutaan kystaksi (Jokiranta ym. 2012).  

Hirviekinokokkitartuntoja on todettu vuosittain noin 5–25 kpl poroilla ja hirvillä lihantarkastuksen yh-

teydessä vuosina 2000–2010 (Zoonoosikeskus 2012). Vuonna 2016 tutkittiin 230 kettua sekä 466 su-

pikoiraa E. multilocularis -loisen varalta (Evira 2017a). Suomesta ei ole koskaan löytynyt tutkimuk-

sissa E. multilocularis -loista (Evira 2017a). Tämän vuoksi Suomessa tärkeä ehkäisevä keino on ulko-

mailta tulevien koirien vaadittu lääkitys ekinokokkoosin varalta (EPNa 772/2018).  Myyräekinokokki 

on Suomessa lakisääteisesti vastustettava, valvottavaksi määritelty eläintauti (MMMa 843/2013). Ylei-

sesti ekinokokkoosi luokitellaan ihmisillä valvottaviin tartuntatauteihin (VNa 146/2017). 

Myyräkuume 

Myyräkuumeen aiheuttaa Puumalavirus, joka kuuluu hantaviruksiin. Puumalaviruksen tartuntaläh-

teenä toimii metsämyyrä, ja ihminen saa tartunnan tyypillisesti kyseisen myyrän eritteistä hengitystei-

den välityksellä (Vapalahti ja Vaheri 2012). Puumalavirus ei kuitenkaan tartu ihmisestä toiseen. Myy-

räkuumeen oireina ihmisellä esiintyy mm. korkeaa kuumetta, päänsärkyä, voimattomuutta, pahoin-

vointia, oksentelua ja munuaisten vajaatoiminnan oireita (Vapalahti ja Vaheri 2012). Myyräkuume on 

ihmisillä lakisääteisesti ilmoitettava tartuntatauti (VNa 146/2017). 

Puutiaisaivokuume 

Puutiaisaivokuume tarkoittaa tick-borne encephalitis –viruksen eli TBE-viruksen aiheuttamaa tautia. 

Virusta levittävä Ixodes-puutiaiset (Vapalahti ja Vaheri 2012). Suomessa esiintyvät Ixodes -suvun 

puutiaiset mainittu kohdassa 2.4. Borrelioosi. TBE-virusta esiintyy erityisesti Ahvenanmaalla sekä Tu-

run saaristossa (Vapalahti ja Vaheri 2012). Oirekuva puutiaisaivokuumeessa on kaksivaiheinen. En-

simmäisessä vaiheessa esiintyy pitkäkestoista kuumetta. Ensimmäisen ja toisen vaiheen välissä on 

kuumeeton ajanjakso, jota seuraa keskushermosto-oireita sekä korkeaa pitkäkestoista kuumetta (Vapa-

lahti ja Vaheri 2012). Puutiaisaivokuumetta vastaan on Suomessa käytössä rokotteita, joita suositel-

laan toistuvasti tautia esiintyvillä alueilla pidempiaikaisesti vieraileville henkilöille (Tonteri ym. 
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2015). Puutiaisaivokuumeen esiintymisalue Suomessa on siirtynyt pohjoisemmaksi aiemmasta Ahve-

nanmaasta sekä Turun saaristosta. Puutiaisaivokuumetta on todettu toistuvasti muun muassa Kotkassa, 

Lappeenrannassa, Maalahdessa sekä Kokkolassa (Tonteri ym. 2015). Puutiaisaivokuume luokitellaan 

ihmisillä valvottaviin tartuntatauteihin (VNa 146/2017). 

 

2.5 Tartuntatavat ja -reitit 

Taudinaiheuttajien tartuntatapoja ja -reittejä on useita ja ne voidaan lajitella eri tavoilla. Seuraavaksi 

käydään läpi näistä yleisimpiä ja eläinlääkärin työn kannalta olennaisimpia. Tartuntatavalla tarkoitetaan 

tässä työssä sitä millä tavalla taudinaiheuttaja leviää yksilöstä toiseen, esimerkiksi suora kontakti tai 

ilman välityksellä. Tartuntareitillä puolestaan tarkoitetaan tässä työssä reittiä, jota taudinaiheuttaja pää-

see yksilöön esimerkiksi ruoansulatuskanavan kautta tai ihohaavan kautta.  

Tartuntatapoihin kuuluvat muun muassa suora kontakti, epäsuora kontakti sekä ilman tai vektorin väli-

tyksellä (Quinn ym. 2011). Loh ym. (2015) jaottelivat omassa tutkimuksessaan infektion tartuntatavat 

viiteen kategoriaan (taulukko 3).  

Taulukko 3. Tärkeimmät tartuntatavat (Loh ym. 2015) ja niiden merkitys Suomessa työskentelevälle 

eläinlääkärille. 

Tartuntatapa Esimerkki Suomalainen eläin-

lääkäri voi kohdata 

Kuinka suojautua? 

Suora kontakti Iho kontakti, raapaisu, 

pureminen, kontakti ku-

dosnesteisiin, kudoksiin, 

eritteisiin 

Puremainfektio, kis-

sanraapimatauti, 

Capnocytophaga-in-

fektio 

Suojakäsineet, suojavaa-

tetus, kirurginen suu-ne-

näsuoja, suojalasit/visiiri 

Ilmavälitteinen siir-

tyminen 

Pölypartikkeleiden aero-

solien tai pisaroiden mu-

kana siirtyminen 

Lintuinfluenssa, psit-

takoosi, Q-kuume 

Kirurginen suu-nenä-

suoja, hengityssuojain, 

ilmanvaihto 

Vektorivälitteinen 

siirtyminen 

Niveljalkaisen purema, 

hyönteisen pisto, kon-

takti jyrsijöihin/pien-

nisäkkäisiin 

Borrelioosi, myyrä-

kuume 

Suojautuminen vekto-

reilta 

Suun kautta tapah-

tuva tartunta 

Kontaminoitunut vesi tai 

ruoka 

Kampylobakterioosi, 

kryptosporidioosi 

Käsihygienia, erilliset 

työ- ja ruokailutilat 

Kontaminoitunut 

ympäristö tai fo-

miitti 

Kontaminoitunut väli-

neistö 

Kryptosporidioosi Suojakäsineet, välinei-

den ja tilojen puhdistus 
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Zoonoottisille viruksille on tyypillisintä vektorivälitteinen tartunta, toiseksi yleisintä on ilmavälitteinen 

tartunta sekä suora kontakti (Loh ym. 2015). Loh ym. 2015 totesivat bakteereilla tyypillisimpiä tartun-

tareittejä olevan ruokavälitteinen, kontaminoitunut ympäristö sekä suora kontakti. Alkueläimille tyypil-

listä on vektorivälitteinen tartunta. Puolestaan sienille suora kontakti sekä ilmavälitteinen tartunta olivat 

tyypillisiä (Loh ym. 2015).  

Tyypillisiä tarttumisreittejä ihmisen elimistöön ovat esimerkiksi ihon läpäiseminen, ruuansulatuskana-

van tai hengitysteiden limakalvojen läpäiseminen (Williams ym. 2015). Yleisin tartuntareitti Williams 

ym. (2015) mukaan on kädestä suuhun tapahtuva tartunta, joka tapahtuu joko suoraan tai välillisesti 

eläimestä. 

Aerosoli- ja pisaratartunta ovat esimerkkejä ilmavälitteisesti tapahtuvasta siirtymisestä. Näitä erottaa 

koko, leviämisalue sekä syntytapa. Aerosolit ovat pieniä pisaroita (< 5 µm), tätä suurempien pisaroiden 

ollessa kyseessä puhutaan pisaratartunnasta (Lumio 2018). Pienemmät aerosolit säilyvät ilmassa pidem-

pään ja voivat levitä pidemmälle kuin suuremmat pisarat. Riski pisaratartunnalle kasvaa mitä lähem-

mässä kontaktissa on lähteeseen sekä altistumisen keston kasvaessa (Williams ym. 2015).  

2.5.1 Eläinlääkärin altistuminen työssään 

Suomessa eläinlääkärin tutkinnolla voi työskennellä monipuolisesti. Eläinlääkärin koulutuksella tyypil-

lisesti ajatellaan praktiikkaa tekeviä eläinlääkäreitä. Kuitenkin eläinlääkäreitä työskentelee laajasti esi-

merkiksi elintarvike- ja kansanterveysalalla kuten valvonnassa ja teurastamoiden tarkastuseläinlääkä-

reinä, tutkimuksen parissa sekä laboratorioissa. Eläinlääkäreitä työskentelee myös useissa hallinnolli-

sissa tehtävissä (Eläinlääkäriliitto 2017).  

Suoralla kontaktilla eläinlääkärit altistuvat taudinaiheuttajille esimerkiksi käsitellessään tai hoitaessaan 

eläintä. Puolestaan epäsuora kontaktitartunta voi tapahtua esimerkiksi saastuneiden työskentelyvälinei-

den, erilaisten työskentelypintojen tai likaisen pyykin välityksellä (Williams ym. 2015). 

Pisaroita muodostuu esimerkiksi yskimisen, aivastamisen ja ääntelyn yhteydessä (Lumio 2018). Tästä 

päätellen pisaroita voisi syntyä myös virtsaamisen, oksentamisen tai ulostamisen yhteydessä. Puolestaan 

aerosoleja voi muodostua esimerkiksi paiseen avaamisen ja huuhtelun tai hammashoidon yhteydessä 

(Williams ym. 2015). Pisaratartuntana tarttuva zoonoottinen patogeeni on esimerkiksi lintuinfluenssa-

virus (Williams ym. 2015, Lumio 2018). Eläinlääkärin suorittamista toimenpiteistä muun muassa hen-

gitysteiden tähystys, toimenpiteet joihin liittyy imua sekä siivoaminen voivat levittää ilman välityksellä 

tarttuvia zoonoottisia patogeeneja esimerkiksi Chlamydophila psittaci (Williams ym. 2015). 

Yhdysvalloissa Fowler ym. (2016) teettivät kyselytutkimuksen Minnesotassa eläinlääkinnän parissa 

työskentelevien työperäisistä riskeistä. Vastanneista henkilöistä 27 % on saanut uransa aikana vähintään 

yhden zoonoottisen infektion. Yleisin zoonoottinen infektio oli dermatofytoosi (68 %) ja toiseksi ylei-

simpänä oli puremahaavainfektio (48 %). Esiin nousivat myös Salmonella spp.- sekä Cryptosporidium 
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spp.-infektiot. Britanniassa Robin ym. (2017) teettivät kyselytutkimuksen, joka sisälsi kysymyksiä 

zoonoottisten tautien hoitamisesta. Vastanneista eläinlääkäreistä 93 % kertoi hoitaneensa zoonoottista 

tautia sairastavaa potilasta viimeisen 12 kk aikana (Robin ym. 2017). Puolestaan 25 % vastanneista tiesi 

sairastaneensa vähintään yhden työperäisen zoonoottisen taudin (Robin ym. 2017). Yleisin sairastettu 

zoonoosi oli dermatofytoosi ja yleisimpien joukossa infektoitunut koiran tai kissan puremahaava (Lip-

ton 2008). 

 

2.6 Suojautuminen 

Suojautuminen tulee aina valita tilanteen mukaan ja valinnassa olisi huomioitava mahdolliset tartunta-

tavat ja -reitit (Williams ym. 2015). Myös Loh ym. (2015) pitää tärkeänä tartuntatavan tuntemista suo-

jautumista valittaessa. Lisäksi zoonoottisesta taudinaiheuttajasta on tärkeää tuntea itse taudinaiheuttaja, 

patogeenin isäntä ja mahdollinen varanto eli missä eläimissä taudinaiheuttajaa esiintyy luonnossa. Ilman 

näitä tietoja suojautuminen on tehotonta (Loh ym. 2015). 

Zoonooseilta suojautumisessa on tärkeä muistaa hyvä käsihygienia (Reijula ym. 2005, Williams ym. 

2015). Käsihygienia sisältää käsien pesun vedellä ja saippualla, käsien desinfioinnin alkoholipohjaisella 

käsidesinfiointiaineella sekä suojakäsineiden käytön (Williams ym. 2015). Käsihygieniasta tulisi huo-

lehtia mm. oltuaan kontaktissa ulosteen, oksennuksen tai muiden ruumiineritteiden kanssa tai oltuaan 

kontaktissa edellä mainituilla kontaminoituneiden esineiden kanssa. Käsien pesu olisi hyvä suorittaa 

myös suojakäsineiden poiston jälkeen (Williams ym. 2015).  Maailman terveysjärjestö WHO on laatinut 

ohjeen oikeaoppisesta käsienpesusta (liite 1). Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on tehnyt suomenkieli-

sen ohjeen käsien desinfioinnin suorittamisesta pohjautuen WHO:n ohjeeseen (liite 2). Tyypillisiä suo-

javaatetuksia ovat suojakäsineet, kirurginen suu-nenäsuojus, hengityssuojain, suojaesiliinat, suojahaa-

larit, laboratoriotakit, kengät, hiussuojat, hihasuojat sekä koko kasvot peittävä suoja (visiiri) (Williams 

ym. 2015).  

2.6.1 Eläinlääkärin suojautumiskeinot työssään 

Australian Veterinary Association (2010) on valmistanut ohjeistuksen eläinlääkärin suojautumiseen 

työssään. Ohjeen mukaan eläinlääkärin olisi hyvä suojautua kaikissa tilanteissa, ollessaan kontaktissa 

potilaaseen, eläinten vereen tai eritteisiin. Suojautumiseen sisältyy muun muassa käsihygienia, terävien 

esineiden turvallinen käsittely, suojavaatetus, suojakäsineet, kasvo- ja hiussuoja sekä välineiden ja tilo-

jen puhdistus. Lisäksi eläinten käsittelyssä on kiinnitettävä huomiota puremien ehkäisyyn (AVA 2010).  

Suojakäsineillä pyritään erityisesti estämään suoran ja epäsuoran kontaktin kautta tapahtuvaa tartuntaa 

(Reijula ym. 2005, Williams ym. 2015). Suojakäsineiden rutiinikäyttö on suositeltavaa erityisesti, kun 

ollaan kosketuksissa ulosteeseen, oksennukseen, muihin ruumiin nesteisiin tai käsittelijällä on rikkinäi-

nen ihoon. Suojakäsineet tulisi vaihtaa, kun ne ovat likaantuneet, likaisten ja puhtaiden toimenpiteiden 
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välillä sekä välittömästi toimenpiteen loputtua (Williams ym. 2015). Suojakäsineiden poiston jälkeen 

olisi joko pestävä tai desinfioitava kädet alkoholipohjaisella käsidesinfiointiaineella. Suojakäsineet voi-

vat sisältää mikroskooppisen pieniä reikiä tai kädet voivat kontaminoitua niitä poistettaessa (Williams 

ym. 2015). 

Kasvojen suojauksella pyritään ehkäisemään pisaratartunta (Williams ym. 2015). Kasvoja voidaan suo-

jata joko koko kasvot peittävällä visiirillä tai suojalaseilla sekä kirurgisella suu-nenäsuojalla (Williams 

ym. 2015). Kirurginen suu-nenäsuojus suojaa pääosin potilasta uloshengitysilman patogeeneilta, esi-

merkiksi leikkauksissa. Kuitenkin kirurgista suu-nenäsuojaa käytetään myös suojaamaan veri- ja erite-

roiskeilta (THL 2018b). Tilanteissa, joissa tiedetään tulevan erite- tai veriroiskeita, THL ohjeistaa käyt-

tämään kirurgisen suu-nenäsuojan lisäksi suojatakkia, -käsineitä, visiiriä tai suojalaseja. Hengityssuo-

jaimia suositellaan käytettäväksi, kun pyritään suojautumaan ilmateitse aerosolina tarttuvaa tautia vas-

taan, erityisesti mikäli hiukkaskoko on alle 5 µm (THL 2018b). 

Vaatteiden päälle puettavalla suojavaatetuksella pyritään estämään kontaminoituneen vaatteen välityk-

sellä tapahtuvaa tartuntaa. Suojavaatetus on hyvin oleellinen osa infektion kontrollointia (Williams ym. 

2015). Suojavaatetusta tulisi käyttää ainoastaan työympäristössä, ja se tulisi vaihtaa ja pestä päivittäin 

sekä aina vaatetuksen likaantuessa. Suojahaalarit tulisi vaihtaa jokaisen tilakäynnin välissä puhtaisiin 

(Williams ym. 2015).  

Robinin ym. (2017) kyselytutkimuksessa selvisi, että 68 % vastanneista britannialaisista eläinlääkäreistä 

ei käyttänyt suojavaatetusta käsitellessään terveitä eläimiä. Puolestaan Amerikassa Wrightin ym. (2008) 

kyselyyn vastanneista pieneläinlääkäreistä 42 % ei käyttänyt erityistä suojavaatetusta käsitellessään ter-

veitä eläimiä. Vastaava osuus suureläinlääkäreillä oli 24 % ja hevoseläinlääkäreillä 84 %. 
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3 AINEISTO JA MENETELMÄT 

 

3.1 Aineisto 

Aineisto kerättiin elektronisella kyselylomakkeella (E-lomake). Kysely oli auki vuoden 2009 eläinlää-

käripäivien aikana, jotka pidettiin Helsingin Messukeskuksessa 28.–30.10.2009. Vastausaika oli alun 

perin 23.10.–30.11.2009, mutta sitä pidennettiin 31.1.2010 asti, ja vastauksia saatiin yhteensä 371 kpl. 

Kyselyyn vastaaminen oli kytketty Eläinlääkäripäivillä järjestettyyn laboratoriotutkimuksen näytteen-

ottoon. Ainoastaan näytteenottoon osallistuva pääsi vastaamaan kyselytutkimukseen. Vastanneista 

eläinlääkäreitä oli 306 ja muita kävijöitä 65. Yhteensä osallistujia oli eläinlääkäripäivillä 1155 (Eläin-

lääkäriliitto 2010). Eviran tiedoista saatiin takautuvasti selville, että 1.12.2009 Suomessa oli 2026 lail-

listettua eläinlääkäriä (Venäläinen, henkilökohtainen tiedoksianto Eviran yläpitämästä eläinlääkäritie-

tokannasta). Kysely tavoitti n. 15 % Suomessa laillistetuista eläinlääkäreistä sekä n. 27 % eläinlääkäri-

päivien vierailijoista. Kyselytutkimukseen vastanneisiin ei-eläinlääkäreihin kuului muun muassa eläin-

lääkintäalalla työskenteleviä muita kuin eläinlääkäreitä (eläintenhoitajat), eläinlääkäriopiskelijoita, eri-

laisia toimistotyöntekijöitä, joilla oli työssään mahdollinen kontakti eläinlääkintäalaan tai eläimiin 

sekä eläinperäisiin tuotteisiin (eläinlääke-edustaja, laborantit, kemistit) sekä muilla aloilla työskentele-

viä, joilla ei ollut työssään kontaktia eläimiin tai eläinperäisiin tuotteisiin. 

Laajasta aineistosta tässä työssä keskitytään eläinlääkäreiden perustietojen lisäksi kysymyksiin, jotka 

koskivat suojautumista eläinlääkärin työssä.  

 

3.2 Kyselytutkimus 

Sähköisellä kyselylomakkeella oli avoimia kysymyksiä, kyllä tai ei -valintakysymyksiä ja monivalin-

takysymyksiä. Kielivaihtoehtoina kyselyssä oli suomi ja ruotsi. Kysely eteni osa kerrallaan ja joissain 

kysymyksissä vastaus määritti, tuleeko seuraava kysymys vastaajalle vai jääkö kysymys välistä. Esi-

merkiksi eläinlääkärinumero määräsi, tuleeko vastaajalle eläinlääkäreitä koskevat kysymykset vai ver-

rokkiryhmän kysymykset. Joidenkin kysymysten jälkeen tietyllä vastauksella saattoi tulla tarkentavia 

kysymyksiä. 

Kyselytutkimuksessa kysyttiin perustietoja, kuten syntymävuosi, sukupuoli ja työnkuva. Tarkemmin 

kysyttiin oireilu-, sairaus- ja rokotushistoria, eri eläinlajeille altistumista eläinlääkärinä toimiessa sekä 

suojautumista erilaisissa toimenpiteissä eläinlääkärinä toimiessa. Kysymyksillä selvitettiin myös va-

paa-ajan toimintoja ja vapaa-ajalla tapahtuvaa altistumista zoonoottisille taudinaiheuttajille.  
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3.3 Aineiston käsittely 

Aineiston käsittelyssä käytettiin taulukkolaskentaohjelmaa Microsoft Excel sekä analysointi suoritet-

tiin SPSS-ohjelmistolla (IBM SPSS versio 22, Chicago, Yhdysvallat). Vastaukset vietiin E-lomak-

keelta Excel-tiedostoon ja muokattiin niin, että niitä oli helpompi tulkita ja tehdä niistä tilastollisia 

analyysejä. Kysymyksille tehtiin uudet lyhyemmät, kuvailevat nimikkeet ja muutettiin sanalliset vas-

taukset numeroiksi. Tämä käydään läpi esimerkki 1 avulla (taulukko 4). Kysymys on valittu suojautu-

misosiosta. Käsittelyn ensimmäiseen vaiheeseen kuului kysymyksien uudelleen nimeäminen sel-

laiseksi, että nimestä selviäisi kysymyksen oleelliset asiat (taulukko 4). Lyhenteisiin käytettiin englan-

ninkielisten sanojen ensimmäisiä kirjaimia. Esimerkiksi lyhenteen PBOV_GENCOAT alaviivan 

edessä oleva osa viittaa suojautumiseen (Protection) ja eläinlajiin (BOVine; nauta). Alaviivan takana 

oleva osa kertoo toimenpiteen (GENeral; yleistutkimus) sekä suojautumiskeinon (COAT; työtakki). 

Taulukko 4. Esimerkki 1 suojautumiskysymyksiä koskevista vastausvaihtoehdoista sekä lyhenteestä 

kyseiselle kysymykselle. Kysymys kyselylomakkeella: Miten tyypillisesti suojaudutte suorittaessanne 

seuraavia toimenpiteitä NAUDALLE? 

Kysymyksen lyhenne Eläinlaji, toimenpide Suojautumiskeino Vastausvaihto-

ehto 1 

Vastausvaihto-

ehto 2 

PBOV_GENCOAT Nauta, yleistutkimus työtakki tms. aina suojautuu joskus suojau-

tuu 

PBOV_GENRECOAT Nauta, yleistutkimus läpäisemätön suojaessu aina suojautuu joskus suojau-

tuu 

PBOV_GENGLOV Nauta, yleistutkimus tutkimuskäsine aina suojautuu joskus suojau-

tuu 

PBOV_GENREGLOV Nauta, yleistutkimus rektalisointikäsine eli 

olkapään yli ulottuva 

kertakäyttöinen suoja-

käsine 

aina suojautuu joskus suojau-

tuu 

PBOV_GENHAT Nauta, yleistutkimus Päähine aina suojautuu joskus suojau-

tuu 

PBOV_GENSUMASK Nauta, yleistutkimus kirurginen maski aina suojautuu joskus suojau-

tuu 

PBOV_GENMASK Nauta, yleistutkimus hengityssuojain aina suojautuu joskus suojau-

tuu 

PBOV_GENGLAS Nauta, yleistutkimus Suojalasit aina suojautuu joskus suojau-

tuu 

PBOV_GENWAWAS Nauta, yleistutkimus käsien pesu vedellä aina suojautuu joskus suojau-

tuu 

PBOV_GENSOWAS Nauta, yleistutkimus käsien pesu saippualla aina suojautuu joskus suojau-

tuu 

PBOV_GENDEWAS Nauta, yleistutkimus desinfioiva käsihuuhde aina suojautuu joskus suojau-

tuu 
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Käsittelyn toisessa vaiheessa Excel-taulukkolaskentaohjelmassa muuttujien nimet näkyvät jo lyhen-

teinä (taulukko 5).  

Taulukko 5. Esimerkki 1 jatkuu: vaihe 2. Kyselylomakkeen vastaukset Excel-taulukossa. Ylärivillä 

on kysymyksiä kuvaavat lyhenteet ja yhdellä rivillä on yhden vastaajan vastaukset.   

PBOV

_GEN-

COAT 

PBOV_

GEN-

RE-

COAT 

PBOV

_GEN

GLOV 

PBOV_

GEN-

REGLO

V 

PBOV

_GEN

HAT 

PBOV_

GEN-

SUMAS

K 

PBOV

_GEN-

MASK 

PBOV

_GEN

GLAS 

PBOV_

GEN-

WAWA

S 

PBOV_

GEN-

SO-

WAS 

PBOV_

GEN-

DEWA

S 

 
aina aina joskus 

    
aina 

  

           

aina 
 

aina aina 
    

aina aina 
 

 

Kysymyksen ohjeistuksessa oli pyydetty jättämään koko toimenpide tyhjäksi, jos vastaaja ei tehnyt 

kyseistä toimenpidettä tälle eläimelle. Esimerkin keskimmäisen rivin vastaaja ei tee kyseistä toimenpi-

dettä tälle eläinlajille ollenkaan (taulukko 5). Vaiheessa kolme täytettiin tyhjäksi jääneet kohdat sanal-

lisesti (taulukko 6). Suojautumisosion kysymyksissä oli vastausvaihtoehtoina ainoastaan ”aina” ja 

”joskus”. Koska lomakkeella ei ollut vastausvaihtoehtoa ”ei käytä koskaan”, teimme seuraavan tulkin-

nan: vastaaja, joka on vastannut edes yhteen suojautumiskeinoon ”aina” tai ”joskus”, tällöin näiden 

muiden suojautumiskeinojen kohdalle kirjattiin ”ei käytä”.  

Taulukko 6. Esimerkki 1 jatkuu: vaihe 3. Havaintomatriisin tyhjien solujen täydentäminen. Ylärivillä 

on kysymyksiä kuvaavat lyhenteet ja yhdellä rivillä on yhden vastaajan vastaukset. 

PBOV

_GEN-

COAT 

PBOV_

GEN-

RE-

COAT 

PBOV

_GEN

GLOV 

PBOV_

GEN-

REGLO

V 

PBOV

_GEN

HAT 

PBOV_

GEN-

SUMAS

K 

PBOV

_GEN-

MASK 

PBOV

_GEN

GLAS 

PBOV_

GEN-

WAWA

S 

PBOV_

GEN-

SO-

WAS 

PBOV_

GEN-

DEWA

S 

ei käytä aina aina joskus ei 

käytä 

ei käytä ei käytä ei 

käytä 

aina ei käytä ei käytä 

ei tee  ei tee ei tee ei tee ei tee ei tee ei tee ei tee ei tee ei tee ei tee 

aina ei käytä aina aina ei 

käytä 

ei käytä ei käytä ei 

käytä 

aina aina ei käytä 

 

Seuraavassa vaiheessa sanalliset vastaukset muutettiin numeroiksi (taulukko 7). Vastausten muokkaa-

miseen käytettiin numeroita 0-x riippuen tarpeesta. Esimerkissä 1 käytettiin numeroita 0-3. 
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Taulukko 7. Esimerkki 1 jatkuu: vaihe 4. Sanalliset vastaukset muutetaan numeroiksi. Ylärivillä on 

kysymyksiä kuvaavat lyhenteet ja yhdellä rivillä on yhden vastaajan vastaukset. Numeroiden merkitys: 

0: ei tee tätä toimenpidettä tälle eläinlajille, 1: aina suojautuu 2: joskus suojautuu, 3: ei käytä tätä suo-

jautumiskeinoa tehdessään kyseistä toimenpidettä tälle eläinlajille. 

PBOV

_GEN-

COAT 

PBOV_

GEN-

RE-

COAT 

PBOV

_GEN

GLOV 

PBOV_

GEN-

REGLO

V 

PBOV

_GEN

HAT 

PBOV_

GEN-

SUMAS

K 

PBOV

_GEN-

MASK 

PBOV

_GEN

GLAS 

PBOV_

GEN-

WAWA

S 

PBOV_

GEN-

SO-

WAS 

PBOV_

GEN-

DEWA

S 

3 1 1 2 3 3 3 3 1 3 3 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 3 1 1 3 3 3 3 1 1 3 

 

Aineiston käsittelyyn liittyi myös sanallisten vastauksien ja lisätietojen läpikäymistä ja muuttamista 

numeroituun muotoon. Osassa kysymyksistä valinnan jälkeen vastaaja ei pystynyt enää poistamaan 

tätä valintaa. Näin ollen vastaaja saattoi sanallisesti kertoa väärästä valinnasta. Nämä otettiin huomi-

oon tässä vaiheessa muuttamalla käsin vastaajan kommentin perusteella. Nämä muokkausvaiheet ja 

tulkinnat tehtiin kyselyn kaikille kysymyksille, vaikka tässä työssä tuloksissa keskitytään ainoastaan 

taustatietoihin sekä suojautumiseen. 

Aineiston muokkaamisen jälkeen tehtiin SPSS-ohjelman avulla uusia muuttujia, jotka yhdistivät use-

amman kysymyksen vastauksia. Esimerkiksi eläinlääkäreiden altistumista oli kysytty erikseen eläville 

eläimille, ruhon osille tai eläinperäisille näytteille eläinlajeittain. Vastauksia yhdistelemällä saatiin sel-

vitettyä, kuinka moni eläinlääkäri ylipäätään altistuu eläimelle, elävälle, ruholle tai eläinperäiselle 

näytteelle. Frekvenssien avulla laskettiin prosenttiosuuksia. Prosenttiosuuksista piirrettiin pylväs- tai 

ympyrädiagrammeja SPSS- tai Excel-ohjelmalla. 
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4 TULOKSET 

Tuloksissa käydään läpi perustietoja sekä eräiden suojautumiskeinojen yleisyyttä. 

 

4.1 Taustatietoa 

Zoonoosikyselyyn vastanneiden henkilöiden syntymävuosi vaihteli vuosien 1930–1993 välillä. Vas-

tanneista eläinlääkäreistä suurin osa oli syntynyt 1970-luvulla (Kuva 1.) 

 

Kuva 1. Vastanneiden eläinlääkäreiden (n=306) syntymäajat vuosikymmenittäin. 

Kaikista kyselyyn vastanneista 323 oli naisia ja 48 oli miehiä. Kyselyyn vastanneista eläinlääkäreistä 

264 oli naisia ja 42 oli miehiä. Eläinlääkäreiden työnkuvan jakautumista on kuvattu kuvassa 2. Vastan-

neista eläinlääkäreistä 215 kertoivat työnkuvaansa kuuluvan pieneläinpraktiikkaa. Työnkuvaa koske-

vassa kysymyksessä oli mahdollista valita useampi vaihtoehto. Näin ollen esimerkiksi kunnaneläinlää-

kärit tai yksityistä sekapraktiikkaa tekevät eläinlääkärit olivat valinneet useamman vaihtoehdon. Vaih-

toehtoon ”Muu” vastaajat olivat tarkentaneet työnkuvakseen muun muassa patologi, eläintarhaeläin-

lääkäri, tarkastuseläinlääkäri, valvontaeläinlääkäri sekä eläinlääketieteen opiskelija. Suomen lisäksi 

muussa maassa tai pelkästään muussa maassa työskenteleviä eläinlääkäreitä oli 18 % vastaajista. 
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Kuva 2. Vastanneiden eläinlääkäreiden (n=306) työnkuvajakauma. 

Lähes jokainen (99 %) vastanneista eläinlääkäreistä altistui työssään eläimille, joko eläville, ruhoille 

tai eläinperäisille näytteille (kuva 3). Eläinlääkäreistä 96 % altistuivat eläville eläimille (kuva 4). Puo-

lestaan ruhoille ja raadoille altistuvia eläinlääkäreitä oli 88 % (kuva 5). 

 

Kuva 3. Vastanneiden eläinlääkäreiden (n=306) altistuminen eläimille, eläville, ruhoille tai 

eläinperäisille näytteille. 
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Kuva 4. Vastanneiden eläinlääkäreiden (n=306) altistuminen eläville eläimille. 

 

Kuva 5. Vastanneiden eläinlääkäreiden (n= 306) altistuminen eläimien ruhoille ja raadoille. 
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Kyselyyn vastanneista eläinlääkäreistä 91 % (278) kokivat altistuvansa zoonoottisille taudin-

aiheuttajille työssään (kuva 6). Muista kyselyyn vastanneista 80 % (52) kokivat altistuvansa 

zoonoottisille taudinaiheuttajille työssään. 

 

Kuva 6. Vastanneiden eläinlääkäreiden (n=306) kokemus zoonoottisille taudinaiheuttajille altistumi-

sesta omassa työssään.  

Kaikilta vastaajilta kysyttiin myös mielipidettä omasta zoonoositietämyksestään väittämällä: ”Minulla 

on hyvät tiedot zoonooseista ja niiden ehkäisystä”. Vastanneista eläinlääkäreistä 85 % (274) olivat vä-

hintään osittain samaa mieltä väittämän kanssa (kuva 7).  

  

Kuva 7.  Vastanneiden eläinlääkäreiden (n=306) oma mielipide väittämään: ”Minulla on hyvät tiedot 

zoonooseista ja niiden ehkäisystä.” 
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Sairaushistoriaan liittyen kysyttiin, tiesikö vastaaja sairastaneensa zoonoosin. Kyselyssä oli mahdol-

lista valita vastaus vaihtoehdoista ”kyllä”, ”ei” ja ”ei vastausta”. Kuitenkin osa vastaajista oli jättänyt 

vastaamatta tähän kysymykseen, joten he ovat kohdassa ”jätetty tyhjäksi”. Suurin osa eläinlääkäreistä 

ei tiennyt sairastaneensa zoonoosia (kuva 8). Muilla vastaajilla oli hyvin samanlainen jakauma kuin 

eläinlääkäreillä. Heistä suurin osa, 88 % (57 kpl) eivät tienneet sairastaneensa zoonoosia ja 8 % (5 kpl) 

tiesivät sairastaneensa zoonoosin. 

  

Kuva 8. Vastanneiden eläinlääkäreiden (n=306) tietoisuus aiemmin sairastetuista zoonooseista. 

Myöntävästi zoonoosin sairastamiseen vastanneet saivat jatkokysymyksen, jossa pyydettiin kertomaan 

minkä zoonoosin olivat sairastaneet. Eläinlääkärit kertoivat sairastaneensa muun muassa salmonelloo-

sin, listerioosin, sikainfluenssan, borrelioosin, myyräkuumeen, sieni-infektion, kampylobakterioosin, 

yersinioosin, kryptosporidioosin, jänisruton sekä toksoplasmoosin.  

 

4.2 Suojautuminen 

Zoonoosikyselytutkimuksessa kysyttiin suojautumiskäytäntöjä erilaisissa toimenpiteissä. Suojautumis-

kysymyksissä otettiin huomioon ainoastaan toimenpidettä suorittavat eläinlääkärit. 

Terveen naudan yleistutkimusta tekevistä eläinlääkäreistä 91 % käyttivät aina työtakkia sekä 7 % käyt-

tivät joskus (kuva 9). Päähinettä käyttivät aina 15 % eläinlääkäreistä sekä joskus 30 % naudan yleistut-

kimuksen yhteydessä. 
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Kuva 9. Vastanneiden eläinlääkäreiden (n=192) käyttämien suojautumiskeinojen yleisyys terveen 

naudan yleistutkimuksessa.  

Naudalle synnytysapua antavista eläinlääkäreistä 92 % suojautuivat vähintään joskus läpäisemättö-

mällä essulla sekä 87 % pesivät kätensä saippualla vähintään joskus. Käsien desinfiointi toteutui lähes 

puolella eläinlääkäreistä vähintään joskus (kuva 10). 

 

  

Kuva 10. Vastanneiden eläinlääkäreiden (n=184) käyttämien suojautumiskeinojen yleisyys naudan 

synnytysavun yhteydessä. 
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Kissan ja koiran yleistutkimusta tekevistä eläinlääkäreistä 70 % suojautuivat aina työtakilla, kun ky-

seessä oli kuumeinen kissa tai koira. Vastaajista 40 % käyttivät tutkimuskäsineitä vähintään joskus 

(kuva 11). 

 

Kuva 11. Vastanneiden eläinlääkäreiden (n=244) käyttämien suojautumiskeinojen yleisyys kuumeisen 

kissan ja koiran yleistutkimuksessa. 

Matelijoille yleistutkimusta tekevistä eläinlääkäreistä 88 % pesivät aina kätensä saippualla sekä 59 % 

desinfioivat kätensä aina tämän toimenpiteen yhteydessä. Työtakki oli yleinen suojautumiskeino (kuva 

12). 

 

Kuva 12. Vastanneiden eläinlääkäreiden (n=89) käyttämien suojautumiskeinojen yleisyys terveen ma-

telijan yleistutkimuksessa.  
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Kissan ja koiran infektoitunutta haavaa tutkittaessa käytettiin hyvin yleisesti sekä työtakkia että tutki-

muskäsineitä (kuva 13). Käsien pesu saippualla oli 78 %:lla toimenpiteen tekijöistä käytössä aina ja 

käsien desinfiointi käytössä 48 %:lla aina. Kun kyseessä oli hevosen infektoituneen ihohaavan tutki-

minen, työtakkia käyttivät aina 64 % sekä tutkimuskäsineitä käyttivät aina 68 % (kuva 14). 

 

Kuva 13. Vastanneiden eläinlääkäreiden (n=245) käyttämien suojautumiskeinojen yleisyys kissan ja 

koiran infektoituneen ihohaavan tutkimuksen yhteydessä. 

 

Kuva 14. Vastanneiden eläinlääkäreiden (n=163) käyttämien suojautumiskeinojen yleisyys hevosen 

infektoituneen haavan tutkimuksen yhteydessä. 
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Kissan ja koiran suun tutkimuksia tekevien eläinlääkäreiden suojautumiskeinoihin kuuluivat käsihy-

gienia (käsien pesu saippualla sekä käsien desinfiointi), työtakki sekä tutkimuskäsineet. Suun tutki-

muksessa tutkimuskäsineitä käyttivät 29 % aina ja 50 % joskus (kuva 15). Puolestaan hammaskiven-

poiston yhteydessä tutkimuskäsineitä käyttivät 82 % aina ja 9 % joskus. Hammaskiven poiston yhtey-

dessä suojalaseja käyttivät 26 % vähintään joskus (kuva 16). 

 

Kuva 15. Vastanneiden eläinlääkäreiden (n=241) käyttämien suojautumiskeinojen yleisyys kissan ja 

koiran suun tutkimuksen yhteydessä. 

 

Kuva 16. Vastanneiden eläinlääkäreiden (n=235) käyttämien suojautumiskeinojen yleisyys kissan ja 

koiran hammaskivenpoiston yhteydessä.  
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5 POHDINTA 

 

5.1 Pohdinta taustatiedoista 

Kyselyyn vastasi joka neljäs Eläinlääkäripäivien osallistuja ja noin joka seitsemäs Suomessa laillis-

tettu eläinlääkäri. Vastauksia saatiin kattavasti lähes kaikista eri työnkuvista, joissa eläinlääkäri voi 

työskennellä. Suurin osa praktiikkaa tekevistä eläinlääkäreistä hoitaa edes joskus pieneläimiä, jolloin 

sen voidaan olettaa olevan yleisin työnkuva. Kuitenkin vastaajia oli myös harvinaisemmista työnku-

vista, joihin eläinlääkäriä ei aina heti yhdistä, kuten teollisuus, valvonta tai hallinto.  

Eläinlääkäreillä vaikuttaisi olevan omasta mielestään melko vahva tietämys zoonoottisista taudinai-

heuttajista. Lähes kaikki vastaajat kokivat olevansa vähintään osittain samaa mieltä siitä, että omaavat 

hyvät tiedot zoonoottisista taudinaiheuttajista ja niiden ehkäisystä. Tämä väittämä toistettiin vuonna 

2016 kyselytutkimuksessa, jossa pääasiassa selvitettiin eläinlääkäreiden suojautumista moniresistent-

tejä bakteereita vastaan. Täysin samaa mieltä kyseisen väittämän kanssa olevien eläinlääkäreiden 

määrä oli noussut lähes viidenneksen seitsemässä vuodessa (Järvelä 2018).  

Selvästi suurin osa vastanneista eläinlääkäreistä kokivat altistuvansa zoonoottisille taudinaiheuttajille 

työssään. Tähän sopii hyvin se, että lähes jokainen eläinlääkäri vastasi altistuvansa työssään eläimille, 

oli kyseessä elävä potilas, kuolinsyyn tutkimus, ruhojen tarkastus teurastamolla tai eläinperäisten näyt-

teiden tutkiminen laboratoriossa.  

Vastanneista eläinlääkäreistä vain 15 % ilmoitti sairastaneensa zoonoosin, kun Amerikassa Oregonin 

osavaltiossa tehdyssä kyselytutkimuksessa lähes puolet vastanneista (48 %) olivat sairastaneet zoonoo-

sin (Jackson ja Villarroel 2010). Puolestaan Washingtonin alueen eläinlääkäreille tehdyssä kyselytut-

kimuksessa 28 % kertoi sairastaneensa vähintään yhden työperäisen zoonoosin (Lipton 2008).  

Zoonooseihin sairastuvuudessa on havaittavissa eroa. Tämä ero voi osittain selittyä erilaisella tautiris-

killä Suomessa ja Amerikassa, mutta myös yksilöllisillä eroilla taudinoireilussa. Toiset kokevat lie-

vemmänkin oireilun häiritseväksi ja hakeutuvat hoitoon herkemmin. Tartunnan etenemiseen diagno-

soiduksi taudiksi vaikuttaa moni asia, kuten taudinaiheuttajan määrä, tartunnan aiheuttamiskyky tar-

tuntahetkellä sekä tartunnan saaneen yksilön ominaisuudet, esimerkiksi elimistön puolustusjärjestel-

män toimintakyky. Edellä mainituista seikoista riippuen oirekuva ja niiden vakavuus vaihtelevat. Lää-

kärin kyky epäillä oikeaa tautia ja valita oikeat tutkimukset diagnoosin varmistamiseksi ovat oleellisia 

seikkoja diagnoosiin pääsyn kannalta. Joskus tutkimusajankohta voi olla väärä taudinaiheuttajan löytä-

miseksi ja näin ollen diagnoosiin ei aina päästä. Diagnosoitujen zoonoosien määrä voi jäädä matalam-

maksi kuin tartuntoja todellisuudessa on ollut. 
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5.2 Pohdinta suojautumisesta 

Suojautumisosion vastauksista havaittiin, että naudan yleistutkimuksen yhteydessä kuusi eläinlääkäriä 

kymmenestä (62 %) pesivät kätensä aina saippualla, mutta ainoastaan noin puolet (47 %) desinfioivat 

kätensä vähintään joskus toimenpiteen yhteydessä. Amerikassa Wright ym. (2008) selvitti kyselytutki-

muksessaan, että noin joka kolmas (31 %) suureläinlääkäri pesivät kätensä aina ennen ruokailua sekä 

lähes kaksi kymmenestä (18 %) pesivät kätensä aina potilaiden välillä. Zoonoosikyselyssä ei kysytty 

käsien pesusta ennen ruokailua tai potilaiden välillä vaan tässä tapauksessa naudan yleistutkimuksen 

yhteydessä. Kuitenkin tämä ero huomioon ottaen voidaan havaita, että suomalaisten nautoja tutkivien 

eläinlääkäreiden parissa käsien peseminen olisi yleisemmin käytössä kuin amerikkalaisilla kollegoilla.  

Naudan kohdalla esimerkiksi EHEC ei aiheuta naudalla itsellään oireita, mutta voi tarttua ihmiseen 

ulostekontaktin välityksellä. Tällöin suojautumisessa olisi erityisen tärkeätä huolehtia käsihygieniasta 

erityisesti ennen syömistä. Kuitenkin terveeltä vaikuttava eläin voi myös olla zoonoottisen taudinai-

heuttajan kantaja ja voi toimia tartuntalähteenä. Näin ollen mielestäni eläinlääkärin olisi hyvä suojata 

itseään myös terveiltä vaikuttavia yksilöitä tutkiessa. Suojautumista tulee tehostaa tapauskohtaisesti, 

mikäli potilaalla on tiedossa jokin sairaus tai potilaan tiedetään olevan resistentin bakteerin kantaja. 

Olisi hyvä ottaa huomioon myös mahdolliset riskitekijät edellä mainituille. 

Naudan synnytysavun yhteydessä lähes jokainen eläinlääkäri suojautui läpäisemättömällä essulla vä-

hintään joskus. Lähes joka toinen eläinlääkäreistä ei suojautunut ollenkaan rektalisointikäsineillä. Nau-

dan synnytysapuun liittyy paljon eläimen eritteitä, joiden välityksellä eläinlääkäriin voi siirtyä useita 

zoonoottisia taudinaiheuttajia. Erityisesti listeria on yksi tällainen taudinaiheuttaja, johon ihmisellä voi 

liittyä iho-oireilua synnytysavun antamisen jälkeen, mikäli eritteiden kontaktia ihoon ei ole estetty. 

Listerian ihomuodon estämisessä olisi tärkeä käyttää rektalisointikäsineitä suojaamaan käsien ihoa. 

Kuumeisen kissan ja koiran yleistutkimuksessa huomiota herätti tutkimuskäsineiden mielestäni vähäi-

nen käyttö, kaksi eläinlääkäriä viidestä käyttivät vähintään joskus. Tämä voisi selittyä osittain sillä, 

että potilaan kuume saatetaan todeta vasta yleistutkimuksen aikana eikä tämän vuoksi ole ennalta 

osattu suojautua. Puolestaan terveen matelijan yleistutkimuksen yhteydessä tutkimuskäsineitä käytet-

tiin yleisemmin, kolme eläinlääkäriä viidestä käyttivät vähintään joskus. Molemmissa toimenpiteissä 

käsien saippuapesu oli erittäin yleistä. Matelijoille yleistutkimuksia tekivät ainoastaan joka seitsemäs 

vastanneista eläinlääkäreistä. Nämä eläinlääkärit saattavat tiedostaa paremmin matelijoiden zoonootti-

set riskit ja näin ollen osaavat paremmin suojautua.  

Infektoituneen haavan tutkimuksessa oli huomattavissa eroa erityisesti käsien desinfioinnissa kissan ja 

koiran sekä hevosen välillä. Kissan ja koiran infektoituneita haavoja tutkittaessa yhdeksän eläinlääkä-

riä kymmenestä käyttivät tutkimuskäsineitä vähintään joskus sekä seitsemän eläinlääkäriä kymme-

nestä desinfioivat kätensä vähintään joskus. Puolestaan hevosen infektoituneen ihohaavan kohdalla 

käsien desinfioinnin suorittivat ainoastaan neljä eläinlääkäriä kymmenestä. Samoja taudinaiheuttajia 
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tai resistenttejä bakteereita voi kuitenkin löytyä kissoilta, koirilta sekä hevosilta, minkä vuoksi olisi 

tärkeää suojautua yhtä hyvin.  

Hammaskivenpoistossa on tärkeä suojautua roiskeilta. Eläinten suussa esiintyy useita zoonoottisia tau-

dinaiheuttajia, jotka voivat tarttua näiden roiskeiden välityksellä. THL ohjeistaa suun terveydenhuol-

lon työntekijöitä suojautumaan suojakäsinein aina suun alueen toimenpiteitä tehtäessä sekä kasvojen 

suojaksi ehdotetaan suu-nenäsuojuksen ja silmiä suojaavan muovivisiirin yhdistelmää (Välimaa 2016). 

Australian veterinary association (2010) ohjeistaa eläinlääkäreitä suojautumaan suuhun liittyvissä toi-

menpiteissä suojavaatetuksella, tutkimuskäsineillä, suu-nenäsuojuksella sekä kasvoja suojaavalla visii-

rillä tai suojalaseilla (AVA 2010). Peilaten edellä oleviin ohjeistuksiin kissan ja koiran suun tutkimuk-

sen yhteydessä tutkimuskäsineiden käytön tulisi olla säännöllisempää, koska vastaajista vain noin joka 

kolmas käytti niitä aina. Hammaskivenpoistossa suojauduttiin suun tutkimusta paremmin, kahdeksan 

eläinlääkäriä kymmenestä käyttivät aina tutkimuskäsineitä. Hammaskivenpoiston yhteydessä noin 

puolet vastaajista käyttivät kirurgista suu-nenäsuojaa vähintään joskus, mutta suojalaseja käyttivät ai-

noastaan joka viides vähintään joskus. Näiden tulosten vertaaminen edellä mainittuihin ohjeisiin ku-

vastaa, kuinka suuhun liittyvissä toimenpiteessä suomalaisilla eläinlääkäreillä olisi parantamisen varaa 

suojautumisessaan.  

Amerikassa Wright ym. (2008) selvitti kyselytutkimuksessaan eläinlääkäreiden käsien pesun yleisyyttä 

ennen ruokailua sekä potilaiden välillä. Vastanneista pieneläinlääkäreistä yli puolet (55 %) pesivät kä-

tensä aina ennen ruokailua sekä lähes puolet (48 %) pesivät kätensä aina potilaiden välissä (Wright ym. 

2008). Zoonoosikyselyssä ei ollut täysin vastaavaa kysymystä. Kuitenkin siitä selvisi, että kuusi eläin-

lääkäriä kymmenestä (65 %) pesivät kätensä aina saippualla kuumeisen kissan ja koiran yleistutkimuk-

sen yhteydessä. Kysymyksenasettelun eroavuudesta huolimatta voidaan havaita, että pieneläinlääkärei-

den käsien pesun yleisyys olisi samaa tasoa Suomessa ja Amerikassa.  

Osassa toimenpiteistä havaittiin parantamisen varaa hypoteesin mukaisesti. Tällaisia toimenpiteitä oli-

vat muun muassa pieneläinten suuntutkimus, hammaskivenpoisto sekä naudan synnytysapu. Tuloksista 

löytyy myös toimenpiteitä, joissa suomalaiset eläinlääkärit pesivät käsiään vähintään yhtä ahkerasti tai 

jopa ahkerammin kuin amerikkalaiset kollegat. 

 

5.3 Pohdinta kyselylomakkeesta 

Kyselylomakkeen täyttäminen vei aikaa, koska se oli pitkä ja teknisesti haastava täyttää. Kaikki vastaa-

jat eivät välttämättä ole jaksaneet ajatuksella vastata koko kyselyyn. Suojautumiskysymykset oli sijoi-

tettu isoon matriisiin, jossa vastaaja ei nähnyt vaakariveillä olevia toimenpiteitä samalla kun vastaa pys-

tysarakkeissa oleviin suojautumiskeinoihin. Näin ollen vastaajalta on voinut mennä ruksi väärän toi-



 

38 

 

menpiteen tai suojautumiskeinon kohdalle. Osa vastaajista huomasivat omia virheitään kyselyä täyttä-

essään ja ilmoittivat tämän. Nämä virheet pystyttiin huomioimaan aineiston käsittelyssä. Kuitenkin mah-

dollisesti osalta vastaajista oli jäänyt virheitään huomaamatta tai oli tullut ajatusvirheitä vastauksien 

yhteydessä.  

Suojautumiskysymyksissä olisi ollut selkeämpää, jos jokaisen toimenpiteen kohdalla olisi ollut vastaus-

vaihtoehto ”en tee tätä toimenpidettä kyseiselle eläinlajille”. Nyt on saattanut tulkinnan kautta jäädä 

sellaiset henkilöt huomioimatta, jotka tekevät toimenpiteen, mutta eivät ollenkaan suojaudu. Mikäli 

näitä vastaajia on tulkinnan kautta mennyt ei toimenpidettä tekevien joukkoon, voi suojautuminen olla 

tuloksissamme yleisempää kuin todellisuudessa. Uskoisin kuitenkin, että eläinlääkärit käyttäisivät edes 

yhtä suojautumiskeinoa toimenpiteiden yhteydessä edes joskus. Näin ollen ei ollenkaan suojautuvien 

eläinlääkäreiden määrä olisi vähäinen. 

 

5.3 Jatkotutkimus 

Jatkotutkimuksen kannalta olisi mielenkiintoista katsoa onko 10 vuoden aikana tapahtunut muutosta 

eläinlääkäreiden suojautumiskäytännöissä. Mielenkiintoista olisi selvittää kuinka hyvin lääkärit tunte-

vat zoonoottisia taudinaiheuttajia sekä niiden ehkäisyä. Useat zoonoosit ovat yleisempiä eläimillä kuin 

ihmisillä, jolloin lääkärit eivät niihin törmää niin usein. Lääkärit diagnosoivat tauteja ihmisiltä. Kiin-

nostava olisi selvittää käsihygienian, erityisesti käsien pesun yleisyyttä juuri ennen ruokailua suoma-

laisten eläinlääkäreiden parissa. Tulevissa kyselytutkimuksissa voisi olla mielekästä kartoittaa koke-

vatko eläinlääkärit itse koottua suojautumisohjeistusta tarpeelliseksi. 

 

5.4 Pohdinta suojautumisesta Suomessa 

Suomessa työskentelevillä eläinlääkäreillä on parempi tilanne zoonoosien riskien suhteen kuin monilla 

muissa Euroopan maissa tai Euroopan ulkopuolella työskentelevillä eläinlääkäreillä. Suomen hyvä 

eläintautitilanne voi tulevaisuudessa kuitenkin muuttua esimerkiksi eläinten liikkumisen tai ilmaston 

muuttumisen vuoksi. Eläinlääkärin on hyvä tiedostaa tämä mahdollinen muuttuva tilanne. Noin joka 

kuudes kyselyyn vastanneista eläinlääkäreistä työskentelivät myös Suomen ulkopuolella tai pelkästään 

Suomen ulkopuolella. Näiden eläinlääkäreiden on tärkeää tuntea myös kyseisen maan tautitilanne ja 

päivittää omia suojautumiskeinojansa tämän perusteella. 

Suomessa ei ole tällä hetkellä eläinlääkäreille kohdennettua suojautumisohjeistusta, kuten Amerikassa 

(Williams ym. 2015) tai Australiassa (AVA 2017). Vastaavanlainen koottu ohjeistus suojautumiseen 

ja tautitorjuntaan olisi varmasti hyödyllinen suomalaisia eläinlääkäreitä ajatellen. Tällä voitaisiin antaa 

työkaluja, jotta suojautumiseen saataisiin helppoutta sekä rutiinia. Kiire sekä rutiinien puute voivat 

osaltaan vaikuttaa suojautumisen satunnaisuuteen. Toistaiseksi esimerkiksi edellä mainittuja Amerikan 
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ja Australian ohjeistuksia soveltamalla jokainen eläinlääkäri voi kehittää ja päivittää omia suojautu-

miskäytäntöjään. 

Eläinlääkäri voi itsensä suojaamisen lisäksi vaikuttaa lemmikkien sekä tuotantoeläinten omistajiin va-

listamalla heitä zoonooseista. Itseään suojatessa eläinlääkäri suojaa samalla perheenjäseniään sekä 

muita ihmisiä erityisesti välillisesti tarttuvilta zoonooseilta. Tuotantoeläinten tai elintarvikkeiden pa-

rissa työskentelevä eläinlääkäri voi vaikuttaa elintarvikkeiden välityksellä tarttuvien zoonoosien le-

viämiseen. Eläinlääkäreiden on ensiarvoisen tärkeää pitää huolta itsestään ja suojautumisestaan, sillä 

siinä samalla hän suojelee myös muita ihmisiä.  
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