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Helminen, Katri, For the veterinary profession. Rainer Stenius in the field of
Finnish veterinary medicine during 1918–1951
University of Oulu Graduate School; University of Oulu, Faculty of Humanities, History of
ideas and science, P.O. Box 1000, FI-90014 University of Oulu, Finland
Acta Univ. Oul. B 108, 2013
Oulu, Finland

Abstract

Rainer Stenius (1892–1955) was one of the key figures of Finland’s veterinary profession, who
during his career was involved in every aspect of any activity concerning veterinarians. At the
peak of his career and his power in the late 1940s he was at the same time the veterinary office
manager for animal health at the ministry of agriculture, the president of the Finnish Veterinary
Association and the executive director of the College of veterinary medicine. 

I study Stenius’ activities and his exercise of power in the field of veterinary medicine during
1918–1951. The period was a time of powerful change in medication practices and diagnostics as
well as in scientific thought. Women came alongside men in the profession and the College of
veterinary medicine was established. I will examine these phenomena through Rainer Stenius,
which makes my research two-fold: on the other hand it is history of science and on the other,
ideological and personal history which follows an individual’s activities, perceptions and feelings.

My principal sources are Stenius’ correspondence, Finnish Veterinary Journal, minutes of
meetings as well as memoirs and oral history. I interpret the material through a cultural historical
perspective, trying to understand the way past people interacted with each other and their
communities. 

I will show in my research that Stenius was a determined developer of veterinary medicine and
at the same time an active authority, who treated his colleagues differently according to his
personal preferences. However the disputes between Stenius and his colleagues were often also
related to tensions in the veterinary profession and to transition points in the whole field of
veterinary medicine. 

Formally Stenius had power only as an authority and an expert. In practice, he projected his
expert power to use economic and political power, even if Stenius acted as being above special
interests as a neutral expert. By increasing the visibility and the resources of veterinary medicine,
Stenius expanded and maintained his role and the significance of his profession in the society,
influencing legislation and justifying significant resources to combat animal disease. 

Keywords: biography, history of science, human agency, use of power, veterinarians,
veterinary medicine
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Suomen eläinlääketieteen kentällä vuosina 1918–1951
Oulun yliopiston tutkijakoulu; Oulun yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Aate- ja oppihistoria,
PL 1000, 90014 Oulun yliopisto
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Tiivistelmä

Rainer Stenius (1892–1955) oli yksi Suomen eläinlääkärikunnan avainhenkilöistä, joka oli työ-
uransa aikana mukana kaikessa eläinlääkäreitä koskevassa toiminnassa. Uransa ja valtansa hui-
pulla 1940-luvun lopulla hän oli samanaikaisesti maatalousministeriön eläinlääkintöosaston
eläintautitoimiston päällikkö, Suomen Eläinlääkäriyhdistyksen puheenjohtaja ja Eläinlääketie-
teellisen korkeakoulun toiminnanjohtaja. 

Tutkin Steniuksen toimintaa ja vallankäyttöä eläinlääketieteen kentällä vuosina 1918–1951.
Ajanjakso oli eläinlääketieteessä voimakkaan muutoksen aikaa niin lääkityskäytännöissä ja diag-
noosien teossa kuin tieteellisessä ajattelussakin, naiset tulivat tuona aikana miesten rinnalle ja
Suomeen perustettiin eläinlääketieteellistä opetusta antava korkeakoulu. Tarkastelen näitä ilmi-
öitä Rainer Steniuksen kautta, jolloin työni on tavallaan kaksijakoinen: toisaalta se on tieteenhis-
toriaa, toisaalta yksilön toimintaa, käsityksiä ja tunteita valottavaa aate- ja henkilöhistoriaa. 

Päälähteitäni ovat Steniuksen kirjeenvaihto, Suomen Eläinlääkärilehti, kokouspöytäkirjat
sekä muistelmat ja muistitieto. Tulkitsen aineistoani kulttuurihistoriallisesta näkökulmasta pyrki-
en ymmärtämään menneisyyden ihmisten tapaa merkityksellistää vuorovaikutusta toistensa ja
yhteisönsä kanssa. 

Osoitan tutkimuksessani, että Stenius oli määrätietoinen eläinlääketieteen kehittäjä ja samal-
la aktiivinen vallankäyttäjä, joka kohteli kollegoitaan eriarvoisesti omien henkilökohtaisten
mieltymystensä mukaan. Kuitenkin Steniuksen ja hänen kollegojensa välisissä kiistoissa oli
usein kyse myös eläinlääkärin ammattiin liittyvistä jännitteistä ja koko tieteenalan murroskoh-
dista. 

Muodollisesti Steniuksella oli vain auktoriteetti- ja asiantuntijavaltaa. Käytännössä hän käyt-
ti asiantuntijavallan avulla myös taloudellista ja poliittista valtaa, vaikka esiintyi erityisintressi-
en yläpuolella olevana neutraalina asiantuntijana ja yleisen edun vaalijana. Lisätessään eläinlää-
ketieteen näkyvyyttä ja sen saamia resursseja Stenius samalla laajensi ja säilytti omaa ja oman
ammattikuntansa yhteiskunnallista roolia ja merkitystä, esimerkiksi vaikuttaessaan lainsäädän-
töön tai perustellessaan merkittäviä määrärahoja eläintautien torjuntaan. 

Asiasanat: eläinlääketiede, eläinlääkärit, henkilöhistoria, tieteenhistoria, toimijuus,
vallankäyttö





Rainer Stenius (1892-1955). 

Kuva on julkaistu Suomen Eläinlääkäriyhdistyksen matrikkelissa vuonna 1942. 

(Kuvaaja tuntematon, julkaistaan Suomen Eläinlääkäriliiton luvalla.) 
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Kiitokset 

Vuonna 2003 aloitin uuden harrastuksen: ryhdyin opiskelemaan Turun avoimessa 

ja sittemmin varsinaisessa yliopistossa kulttuurihistoriaa. Ensimmäinen opettajani 

oli FL Hanne Koivisto, jota kiitän kipinän antamisesta eläinlääketieteen historian 

tutkimiseen. Harjoitustehtävien lähteenä käytin usein Suomen eläinlääketieteen 

historiaan liittyvää aineistoa ja ihmettelin, että olipa aihe tai aineisto mikä tahan-

sa, tuntui joka paikassa esiintyvän yksi ja sama mies: Rainer Stenius. 

Väitöskirja Steniuksesta? Miksipä ei! Tiesin, että Oulun yliopiston aate- ja 

oppihistorian lehtori, FT Heini Hakosalo oli tutkinut ihmislääkäreiden historiaa ja 

rohkaistuin kysymään häneltä: ”Suostuisitko ohjaamaan eläinlääkäriväitöskirjaa, 

jos Oulun yliopisto huolii minut jatko-opiskelijaksi?” Heini suostui, ja yliopistol-

lekin sopi. Lausun suuret kiitokset työni pääohjaajalle Heini Hakosalolle sekä toi-

selle ohjaajalle, aate- ja oppihistorian professori Petteri Pietikäiselle. 

Lämpimät kiitokset myös työni esitarkastajille, lääketieteen historian dosentti 

Heikki S. Vuoriselle sekä kulttuurihistorian professori Hannu Salmelle, joka ystä-

vällisesti lupasi ryhtyä myös vastaväittäjäksi. Heidän täsmällisten kommenttiensa 

ansiosta sain viimeisteltyä väitöskirjani nopeasti ja sujuvasti. FL Leena Rossia 

kiitän kielentarkastuksesta ja monista hyödyllisistä huomioista. 

Erityisen mukavaa väitöskirjan teossa oli se, että siihen sisältyi 60 opintopis-

teen verran oheisopintoja. Opiskelin maatalous- ja kotieläinhistoriaa, korkeakou-

lu- ja tieteen historiaa, naistutkimusta, teknologian historiaa sukupuoli-

näkökulmasta ja myyttien tutkimista sekä osallistuin erilaisiin seminaareihin. 

Kaikkea oppimaani sovelsin työssäni ja rakensin sen avulla kontekstia tutkimuk-

selleni. 

Kirjoitin tämän tutkimuksen kotona, varsinaisen työni ohessa. Siksi erityiskii-

tokset menevät Ylivieskan kirjastolle ja kotiväelle. Kirjasto löysi minulle kaikki 

kirjat, komiteanmietinnöt ja mitä ikinä vain osasin pyytää. Mieheni Antti hoiti töi-

täni sillä välin, kun karkasin arkistoihin; lapsista Jaakko toimi tietokone-

tukihenkilönä, Olli kannusti käyttämään yksinkertaista kieltä ja Lauri hoputti läh-

temään lenkille tietokoneen ääreltä. Lenkittäjän käytännön tehtävät hoiti Dani-

koira, ja toinen lemmikkimme, Pippa-kissa, viihtyi työpöydälläni kehräten hyväk-

syvästi ideoilleni. 

Ylivieskassa 15.10.2012, Rainer Steniuksen 120-vuotissyntymäpäivänä 

Katri Helminen  
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1 Johdanto 

1.1 Tutkimustehtävä 

Rainer Stenius (1892–1955) oli yksi Suomen eläinlääkärikunnan avainhenkilöistä, 

joka oli työuransa aikana mukana kaikessa eläinlääkäreitä koskevassa toiminnas-

sa. Uransa ja valtansa huipulla 1940-luvun lopulla hän oli samanaikaisesti maata-

lousministeriön eläinlääkintöosaston eläintautitoimiston päällikkö, Suomen Eläin-

lääkäriyhdistyksen puheenjohtaja, Suomen Eläinlääkärilehden toimittaja ja Eläin-

lääketieteellisen korkeakoulun toiminnanjohtaja. Tämän tutkimuksen aikarajaus 

alkaa vuodesta 1918, jolloin Stenius aloitti työnsä Suomessa, ja päättyy vuoteen 

1951 hänen jäädessään eläkkeelle. 

Tutkin Steniuksen toimintaa ja vallankäyttöä eläinlääketieteen kentällä ja li-

säksi kysyn, miten hän käsitti eläinlääkärinä olon niin omalta kuin muiden eläin-

lääkäreiden kannalta ja miten tämä eläinlääkäriys asettui aikansa yhteiskuntaan. 

Tutkimukseni kohde on yksilö, Rainer Stenius, mutta hänen toimiaan olisi vaikea 

tarkastella ilman eläinlääketieteen historian tutkimista. Tutkimani ajanjakso oli 

eläinlääketieteessä voimakkaan muutoksen aikaa niin lääkityskäytännöissä ja 

diagnoosien teossa kuin tieteellisessä ajattelussakin. Myös naiset tulivat tuona ai-

kana miesten rinnalle eläinlääketieteen kentälle. Pohdin näitä aiheita Steniuksen 

kautta, jolloin saan tutkimukselleni pienemmän ja ehkä ymmärrettävämmän mit-

takaavan kuin vain suurista rakenteista puhumalla. Siksi työni on tavallaan kaksi-

jakoinen: toisaalta se on tieteenhistoriaa, toisaalta yksilön toimintaa, käsityksiä ja 

tunteita valottavaa aate- ja henkilöhistoriaa.  

En yritä kertoa kaikkea, mitä Stenius teki tai mitä tapahtui eläinlääketieteessä 

ja eläinlääkärikunnan piirissä vuosina 1918–1951. Olen valinnut joitain asioita ja 

tapahtumia, joiden avulla valaisen Steniuksen roolia eläinlääketieteen kentällä ja 

havainnollistan, mitä eläinlääkäriys ja eläinlääketiede olivat Suomen itsenäisyy-

den ensimmäisinä vuosikymmeninä. Keskityn Steniuksen ammatilliseen puoleen 

ja käsittelen hänen yksityiselämäänsä vain sen verran, kuin arvelen olevan tar-

peellista hänen työuransa ymmärtämiseksi. Siten tutkimukseni ei ole kokoelämä-

kerta vaan osaelämäkerta.1 Kattavan ja johdonmukaisesti etenevän yleiskuvan si-

jaan nostan pohdittavaksi muutamia ilmiöitä, joiden avulla analysoin Steniuksen 

toimintatapoja, merkitystä ja myös persoonaa. Ne saattavat olla kiinnostavia muu-

                                                        
1 Elämäkertojen rajauksesta koko- tai osaelämäkertoihin ks. esim. Björkman 1997, 73–74; Soikkanen 
2006, 84–86; Leskelä-Kärki 2012, 32–36. 
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tenkin kuin vain eläinlääkäreiden näkökulmasta, sillä Steniuksen toiminnan kautta 

pääsen tarkastelemaan uudella tavalla esimerkiksi kieltolakia, 1930-luvun pula-

aikaa ja naisten tuloa akateemisille aloille. 

Valitsemani tapaustutkimukset – alkoholireseptit, naiseläinlääkärit, puoskarit, 

eläintaudit ja Eläinlääketieteellinen korkeakoulu – ovat kiinnostavia siksi, että 

kukin niistä valottaa Steniuksen toimintaa ja vallankäyttöä hieman eri näkökul-

masta. Alkoholireseptit kieltolain aikana olivat ongelma nimenomaan Steniuksel-

le, mutta eivät suinkaan kaikille eläinlääkäreille. Siten ne kertovat ammattikunnan 

sisäisistä neuvotteluista, kiistoista ja vallankäytöstä. Naisten toiminta eläinlääkä-

rinä kuvaa myös ammattikunnan sisäistä vallankäyttöä, mutta kyseessä on uuden 

ja erilaisen ryhmän hyväksymisestä tasavertaiseksi toimijaksi miesten rinnalle. 

Osittain naiset nähtiin uhkana, samaan tapaan kuin puoskarit, joihin suhtautumi-

nen oli selvemmin taistelua ammatillisen reviirin säilyttämiseksi ja laajentamisek-

si. Sen sijaan eläintautien vastustamista käsittelevässä luvussa tulee esille tieteen 

yhteiskunnallinen ja taloudellinen valta: miten joku eläintauti ja sen parissa toi-

mivat ihmiset voivat vaikuttaa yhteiskuntaan laajemminkin. Eläinlääketieteellistä 

korkeakoulua käsittelevä luku puolestaan kertoo ammattikunnalle tärkeän insti-

tuution perustamisesta ja sen osin hapuilevista alkuvaiheista. 

Osoitan tutkimuksessani, että Stenius oli määrätietoinen eläinlääketieteen ke-

hittäjä ja samalla aktiivinen vallankäyttäjä, joka kohteli kollegoitaan eriarvoisesti 

omien henkilökohtaisten mieltymystensä mukaan. Kuitenkin Steniuksen ja hänen 

kollegojensa välisissä riidoissa oli usein kyse myös eläinlääkärin ammattiin liitty-

vistä jännitteistä ja koko tieteenalan murroskohdista.  

1.2 Aiempi tutkimus 

Suomen eläinlääketieteen ja eläinlääkäreiden historiaa on tutkittu varsin vähän. 

Aiheesta ovat kirjoittaneet enimmäkseen eläinlääkärit eläinlääketieteen ja oman 

ammattikuntansa näkökulmasta. Ensimmäinen laaja tutkimus on vuonna 1945 il-

mestynyt suomalaisen eläinlääkintölaitoksen 100-vuotishistoria Suomen eläinlää-

kintölaitos 1843–1943. Kirjan ajallisesti varhaisimmat osat on kirjoittanut histo-

riantutkija Martti Kerkkonen, mutta 1800-luvun lopulta alkavan ajanjakson sisäl-

löstä vastaavat eläinlääkärit, jotka olivat itse olleet tai olivat kirjoittamishetkellä 

kirjoittamansa alan asiantuntijoita. Teoksen lopullisen lyhentämisen ja tarkistami-

sen tekivät eläinlääkärit Richard Hindersson, Väinö Kankaanpää, Rainer Stenius 

ja Klaus Tarnaala, jotka olivat tuolloin Suomen eläinlääkintölaitoksen johtavia 

virkamiehiä. Siten kirja kertoo eläinlääkintölaitoksen virallisen historian johtajien 
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näkökulmasta. Vaikka kirjoittajia on useita ja heillä on omat vastuualueensa, viit-

taan teokseen nimellä Suomen eläinlääkintölaitos 1843–1943, sillä toimitustyön 

takia en voi olla aivan varma kuka kirjoittajista kulloinkin on äänessä.  

Uusimman tutkimuksen eläinlääketieteen historiasta eläinlääkärien näkökul-

masta on tehnyt Aili Oksanen (1922–2005), joka ryhtyi opiskelemaan historiaa 

jäätyään eläkkeelle eläinlääkärin työstään. Jo Oksasen historian alan pro gradu -

työ käsitteli Suomen autonomian ajan eläinlääkäreitä2 ja vuonna 2004 valmistunut 

lisensiaatintutkimus esittelee koko suomalaista eläinlääketieteen kenttää au-

tonomian ajalta aina 1950-luvulle asti. Tästä Oksasen lisensiaatintutkimuksesta 

historiantutkija Anneli Mäkelä-Alitalo on toimittanut teoksen Oppi Euroopasta, 

työ Suomessa. Suomalaisten eläinlääkäreiden ulkomainen opiskelu ja saavutukset 

(2008).3 Oksasen tutkimus sisältää runsaasti tietoa, joka usein esitetään varsin lu-

ettelomaisesti ilman selittämistä ja liittämistä ympäröivään yhteiskuntaan, ja sitä 

puutetta Mäkelä-Alitalon toimitustyö yrittää paikata.  

Oksasen pelkistetyn ja asiallisen ilmaisun taustalla lienee ainakin osittain se, 

että hän on tuntenut henkilökohtaisesti suuren osan tutkimuksensa kohteena ole-

vista eläinlääkäreistä. Historian opiskelija Mari Ojanperä haastatteli Oksasta 

eläinlääketieteen historiaa käsittelevää pro gradu -tutkielmaansa varten, jolloin 

haastateltava kertoi tuttujen ihmisten tutkimisen ja kuvaamisen tuottavan hänelle 

suuria vaikeuksia.4 Siksi Oksasen tutkimusta on syytä lukea myös siltä kannalta, 

että hän on jättänyt jotakin kertomatta. Esimerkiksi luetellessaan eläinlääkäreitä ja 

heidän eläinlääkärilapsiaan Oksanen on kyllä maininnut oman, vuonna 1956 syn-

tyneen lapsensa, mutta jättänyt mainitsematta, että tämän isä Hans Oksanen oli 

myös eläinlääkäri – ehkä siksi, että Oksaset erosivat vuonna 1995.5 

Muita Suomen eläinlääketieteen ja eläinlääkäreiden historiaa tutkineita eläin-

lääkäreitä ovat Harry Stenberg, Carl-Heinz Klatt ja Ilkka Alitalo. Stenberg on kir-

joittanut noin 30 Suomen Eläinlääkärilehdessä julkaistua eläinlääketieteen ja 

eläinlääkäreiden historiaa käsittelevää artikkelia 1950–1970-luvuilla. Hänen ku-

ten myös Carl-Heinz Klattin kirjoittamiselle on tyypillistä äärimmäinen kohteliai-

suus ja korrektius omaa ammattikuntaa kohtaan. Heidän mottonaan voisi olla 

Klattin eläinlääketieteen opiskelijoille suunnatun opintomonisteen esipuheessa tu-

                                                        
2 Oksanen 1990. 
3 Oksanen 2004; Oksanen 2008. Viitatessani tähän Oksasen työhön käytän lähes aina alaviitettä ”Ok-
sanen 2008”, ainoastaan silloin kun en ole täysin varma kumpi – Oksanen vai Mäkelä-Alitalo – on ää-
nessä, käytän vuoden 2004 versiota.  
4 Ojanperä 1996, 4. 
5 Suomen eläinlääkärit 2000 2000, 232; Oksanen 2008, 168–169. 
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leville eläinlääkäreille antama ohje: ”Jokainen kolleega on – – omalla työllään ja 

käytöksellään luonut pohjan sille arvonannolle, josta nykypolvi voi nauttia. Mei-

dän tehtävämme on – ei vain ylläpitää vaan – jatkaa tätä kunniakasta perinnettä 

sekä omalta osaltamme vielä edistää sitä.”6  

Klattin ja Alitalon tutkimuksista itseäni kiinnostavat oman tutkimukseni kan-

nalta erityisesti heidän Rainer Steniuksesta kirjoittamansa pienoiselämäkerrat.7 

Sekä Klatt että Alitalo kuvaavat Rainer Steniuksen mustavalkoisesti ajattelevaksi 

ihmiseksi, jolla oli varsin jyrkät mielipiteet niin ihmisistä, asioista kuin toiminta-

tavoista. Klatt jopa luonnehtii Steniusta ihmiseksi, joka samaan aikaan oli toisille 

despootti ja toisille auttava ystävä. Sekä Klattin että Alitalon mukaan Stenius oli 

myös sitä mieltä, että naisen ei pitänyt ruveta eläinlääkäriksi. Kuitenkaan tutkijat 

eivät kerro, miten Steniuksen jyrkkyys tai naisten syrjiminen käytännössä näkyi-

vät, ja siksi haluan tutkia tarkemmin ja yksityiskohtaisesti, mitä nämä väitteet tar-

koittavat. Näin pyrin selvittämään Steniuksen toiminnan tarkoitusperiä ja saa-

maan hänen vallankäyttöään paremmin näkyviin. 

Eläinlääkäritutkijoiden teksteistä saa sen käsityksen, että he ovat olleet jopa 

liian kohteliaita Steniukselle ja siksi esittäneet vain ylimalkaisia luonnehdintoja 

menemättä yksityiskohtiin. Ehkä he ovat olleet kohteliaita myös itselleen kirjoit-

taessaan oman ammattikuntansa ja samalla omaa historiaansa. Eläinlääkäritutki-

joiden hienotunteisuuden Steniusta kohtaan voi nähdä myös kirjoittajien oman 

identiteetin rakentamisena. Eläinlääkäriyhteisön – kuten minkä tahansa muunkin 

yhteisön – identiteetin rakentamiseen kuuluu kunniakas historia ja perinteet. 

Paitsi eläinlääkärit myös ihmislääkärit ovat tutkineet eläinlääketieteen histori-

aa: sekä Arno Forsius (2002–2006), Bertel von Bonsdorff (1975) että Jaakko Ig-

natius ovat käsitelleet Suomen eläinlääketieteen historiaa osana lääketieteen histo-

riaa. Ignatiuksen nelisivuinen katsaus teoksessa Suomen tieteen historia (2000) 

esittelee eläinlääketieteen merkkipaaluja 1800- ja 1900-lukujen taitteesta 1940-

luvulle. Erityishuomiota saa menestyksekäs nautatuberkuloosin vastustus, jonka 

ansiosta Suomi pääsi eroon taudista huomattavasti tehokkaammin kuin ihmistu-

berkuloosista. Ignatiuksen mukaan Stenius oli avainhenkilö hävitettäessä nautatu-

berkuloosia Suomesta.8 Tarkennan ja osin kyseenalaistan Steniuksen roolia taudin 

hävittäjänä ja tutkin lähemmin hänen työtään nautatuberkuloositutkijana. 

                                                        
6 Klatt 1986a, III–IV. 
7 Klatt 1994; Alitalo 2007. 
8 Ignatius 2000, 538–541. 
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Historioitsija Anneli Mäkelä-Alitalo yhdistää kiinnostavalla tavalla historian-

tutkijan ja eläinlääkärin näkökulman. Mäkelä-Alitalon puoliso on edellä mainittu 

eläinlääkäri Ilkka Alitalo, jolta hän on saanut sekä toimeksiantoja että ajatuksia 

kirjoituksiinsa. Alitalon ollessa Eläinlääketieteellisen korkeakoulun rehtorina Outi 

Karemaa kirjoitti korkeakoulun 50-vuotishistorian (1995), jonka Mäkelä-Alitalo 

toimitti kuten Aili Oksasen tutkimuksenkin. Lisäksi Mäkelä-Alitalo on tutkinut 

Suomen ensimmäistä naiseläinlääkäriä Agnes Sjöbergiä (1888–1964), joka oli 

huonoissa väleissä koko miespuolisen eläinlääkärikunnan ja erityisesti Rainer 

Steniuksen kanssa.9  

Toinen eläinlääkäreistä kirjoittanut historioitsija on Aino-Maija Viljamaa. 

Tutkiessaan 1930-luvun pulaliikehdintää ja siihen liittynyttä Nivalan konikapinaa 

hän olisi tarvinnut tietoja näivetystaudista, joka kiusasi hevosia tuohon aikaan. 

Hämmästyksekseen Viljamaa joutui toteamaan, että historiatieteellisesti tehtyjä, 

suomalaiseläinten sairauksia käsitteleviä tutkimuksia ei löytynyt, joten hän joutui 

tekemään tarvittavan tutkimuksen itse.10 

Suomen eläinlääkäreiden ja eläinlääketieteen historia näyttää siis olevan vah-

vasti eläinlääkärinäkökulmasta kirjoitettua, vaikka eläintaudeilla on usein ollut 

huomattavia yhteiskunnallisia ja taloudellisia vaikutuksia. Kirjoittajana minä en 

tee poikkeusta, sillä oma päivätyöni on praktikkoeläinlääkärin työtä. Uskallan 

kuitenkin toivoa, että pystyn katsomaan tutkimusaikani tapahtumia eri lailla ulko-

puolelta kuin aikaisemmat kirjoittajat, sillä olen heitä nuorempi ja tapahtumat 

ovat niin kaukaista menneisyyttä, että en ollut edes kuullut Rainer Steniuksesta 

ennen kuin aloin tutkia oman ammattini historiaa. Etäisyyttä antaa myös se, että 

vaikka olen ammatiltani eläinlääkäri, kirjoitan tätä tutkimusta historiantutkijan 

                                                        
9 Karemaa 1995; Mäkelä-Alitalo 2001 ja 2008.  
10 Viljamaa 2004, 5; Viljamaa 2005. Kansainvälisessä tutkimuksessa tilanne on monipuolisempi. 
Eläintaudeista kiinnostuneet ei-eläinlääkärit ovat pohtineet esimerkiksi karjaruton vaikutuksia yhteis-
kunnan toimintaan ja ihmisten elämän edellytyksiin (ks. esim. Phoofolo 1993), nautatuberkuloosin ja 
hullun lehmän taudin vastustusta maatalouspolitiikan ja talouden näkökulmasta (Aaltola 1999; Olms-
tead & Rhode 2004; Waddington 2006) sekä hevosten räkätaudin roolia Yhdysvaltain sisällissodassa 
(Sharrer 1995). Sen sijaan kriittisiä henkilöhistoriallisia tutkimuksia eläinlääkäreistä en ole löytänyt. 
Luonnollisesti myös eläinlääkärit ovat kirjoittaneet eläintaudeista ja eläinlääkäreistä, ja tilanne on sa-
manlainen kuin Suomessa: asioita on katsottu eläinlääkärinäkökulmasta ja kollegoista kirjoitettu an-
sioluettelotyyppisiä elämäkertoja. Ks. esim. Dunlop & Williams 1996; World Association for the His-
tory of Veterinary Medicine (WAHVM) -nimisen yhdistyksen ylläpitämä eläinlääketieteen historian 
tietokanta ja bibliografia: 
http://www.vetline.nl/freetext.asp?url=freetext.asp&ftmod=freetext_000000169 ; 
http://www.wahvm.umn.edu/Resources.html ; Ruotsalaiseläinlääkäreiden pienoiselämäkertoja Svenskt 
biografiskt lexicon -elämäkertateoksessa 
http://www.nad.riksarkivet.se/sbl/YrkesSearch.aspx?yrke=373 
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roolissa. Oman sukupolveni identiteettiä ei myöskään ammatti määritä yhtä voi-

makkaasti kuin edellisten, joten en koe mustaavani epäkollegiaalisesti ammatti-

kuntani mainetta, kun tuon esiin ammattikunnan menestyksen lisäksi myös epä-

onnistumisia ja ristiriitoja. 

1.3 Lähteet 

Tärkeä lähteeni on Suomen Eläinlääkärilehti, joka oli monelle tutkimusaikani 

eläinlääkärille lähestulkoon ainoa ammattitiedon lähde. Siksi sen artikkelit ku-

vaavat hyvin koko Suomen eläinlääkärikunnan jakamaa tietoa aikansa tauti- ja 

hoitokäsityksistä. Rainer Stenius oli lehden toimittajana ja päätoimittajana useita 

vuosia, ja hänen kynästään on lähtöisin lukematon määrä niin tieteellisiä artikke-

leita, kirja-arvosteluja, referaatteja, matkakertomuksia kuin yleisiä eläinlääkäri-

kuntaa koskevia kirjoituksia. Tosin lehti oli paitsi eläinlääkäreiden välinen yhtey-

denpitoväline myös näyteikkuna ulospäin: siksi lehden palstoilla ei juuri käsitelty 

ammattikunnan ristiriitoja. Niistä saan paremman kuvan lukemalla Steniuksen 

laajaa kirjeenvaihtoa. 

Steniuksen ja muiden eläinlääkäreiden välistä kirjeenvaihtoa on talletettu run-

saasti Kansallisarkistoon maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintöosaston11 

arkistoon. Analysoimalla kirjeitä selvitän Steniuksen toimintatapoja ja vallankäyt-

töä sekä hänen käsityksiään niin eläinlääkäriydestä kuin kullakin hetkellä ajan-

kohtaisista eläintaudeista ja muista alaa koskevista asioista. Etsin niistä myös 

merkkejä Steniuksen luonteenpiirteistä ja hänen henkilökohtaisesta suhteestaan 

kirjeen saajaan. Haluan antaa sekä Steniuksen että hänen kirjeenvaihtajiensa ää-

nen kuulua mahdollisimman paljon, mikä tarkoittaa runsasta sitaattien käyttöä ja 

luonnollisesti myös niiden avaamista.  

Kirjeenvaihto ei kuitenkaan ole säilynyt sellaisena kuin Stenius sen itse tallet-

ti aikanaan maatalousministeriön eläinlääkintöosastolle. Vuonna 1983 osaston sil-

loinen päällikkö Klaus Tapani (1925−1987) järjesti ja hävitti osan kirjeistä ennen 

kuin antoi ne eläinlääketieteen historian museolle ja sen hoitajalle Carl-Heinz 

Klattille (1921–2010), jolta kirjeenvaihto sittemmin siirtyi Kansallisarkistoon. 

Näin Tapani kirjoitti: 

                                                        
11 Maatalousministeriön eläinlääkintöosasto perustettiin vuonna 1930. Maatalousministeriö muuttui 
maa- ja metsätalousministeriöksi vuonna 1971, ja eläinlääkintöosaston nimi muuttui vuonna 1993 
eläinlääkintä- ja elintarvikeosastoksi. Vuosina 2001−2012 osaston nimi oli elintarvike- ja terveysosas-
to; vuodesta 2013 alkaen se on ruokaosasto. 
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Olen tässä sapattivuoteni aikana selvitellyt Rainer Steniuksen osastolle jää-

neitä enemmän tai vähemmän yksityisiä kirjeitä ja kirjeenvaihtoa. Niitähän 

oli kokonainen laatikollinen. Siellä oli melkoinen kasa ”myllykirjeitä” eläin-

lääkäreille. Olen karsinut pahimmat ja henkilökohtaisimmat pois, monet myl-

lykirjeitä saaneet ovat vielä elossa ja mitäpä sitä vanhoja riitoja penkomaan.12  

Yhden kirjenipun mukana seurasi vielä toinenkin Tapanin saatekirje, jossa kirjoit-

taja korosti, että sitä nippua ei sovi laskea julkisuuteen.13 On mahdollista, että 

Klatt on hävittänyt osan nipun kirjeistä. Hävitetyt kirjeet olisivat uteliaalle tutki-

jalle kaikista mielenkiintoisimmat, ja voin vain harmitella niiden tuhoamista.14 

Lähteenäni on myös muu sopiva maa- ja metsätalousministeriön arkistoon 

tallennettu materiaali, kuten maatalousministeriön eläinlääkintöosaston neuvotte-

lukunnan pöytäkirjat. Jonkin verran kirjeitä on myös Helsingin yliopistomuseo 

Arppeanumissa, ja Helsingin yliopiston keskusarkistosta löytyvät Eläinlääketie-

teellisen korkeakoulun hallituksen pöytäkirjat. Erikoinen aineisto on oikeuskans-

lerinviraston arkistoon tallennettu kirjeenvaihto, joka on syntynyt Agnes Sjöber-

gin valittaessa oikeuskanslerille saamastaan varoituksesta. Oikeuskanslerille 

osoittamissaan kirjeissä Stenius perusteli varoituksensa oikeutusta ulkopuoliselle 

taholle moittimalla kollegaansa. 

Lähestyn aihettani myös muistitiedon ja muistelmien kautta. Muistelmateok-

sista laajin on Suomen ensimmäisen naiseläinlääkärin Agnes Sjöbergin kirjoitta-

ma omaelämäkerta15, jossa Sjöberg esittää eläinlääkärin ammatissaan kokemansa 

vaikeudet mieseläinlääkäreiden ja erityisesti Rainer Steniuksen ajojahdiksi. Riito-

jen ja epäsovun perimmäisenä syynä oli Sjöbergin mukaan sukupuoli, sillä naiset 

eivät Steniuksen mielestä sopineet eläinlääkärin ammattiin.  

Itse haastattelin vuosina 2009–2011 kolmea eläinlääkäriä: Carl-Heinz Klattia 

(1921–2010), Maija Forsbergia (s. 1925) sekä Helvi Vaseniusta (1923–2012). Ou-

ti Karemaalta sain hänen vuonna 1994 tekemänsä Saki Paatsaman (1918–1998) 

haastattelun. Kaikki nämä haastattelut antavat arvokasta tietoa Steniuksen per-

soonasta ja käyttäytymisestä. Tutkimukseni ei ole varsinaisesti muistitietotutki-

                                                        
12 Tapani Klattille tammikuussa 1984. Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintöosaston arkisto, 
sarja kirjeistö Fa:5, KA. 
13 Tapani Klattille tammikuussa 1984. Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintöosaston arkisto, 
sarja kirjeistö Fa:5. 
14 En ole ensimmäinen tutkija, joka harmittelee lähdeaineistojen hävittämistä. Historiantutkija Ari Ui-
no kutsuu arkaluonteisten aineistojen tuhoajia ”muistonvaalijoiksi”, jotka haluavat kirkastaa tutkitta-
van kuvaa ja jälkimainetta. Uino 1990, 306. 
15 Sjöberg 1964. Kirjan perusteella on tehty myös radiossa useita kertoja esitetty kuunnelma ”Eläin-
lääkintäneuvoksen huomioita tapauksesta Agnes Sjöberg”. Radioteatteri 2005. 
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musta, mutta muistitieto rikastuttaa työtäni ja tuo siihen sävyjä, joita ei löydy vi-

rallisista asiakirjoista. Kuten kulttuurihistorioitsija Leena Rossi on osuvasti to-

dennut: ”Tutkija, joka hylkää tapahtumiin ja ilmiöihin osallisten muistot lähteenä, 

on puolisokea.”16  

Muistitiedon käyttö on nykyään hyväksytty lähde historiantutkimuksessa, ja 

haastattelujeni vähäisyys johtuu siitä, että olen hieman myöhässä tutkimukseni 

kanssa. Steniuksen henkilökohtaisesti tunteneita ihmisiä ei enää ole kovin monia 

kokemuksiaan muistelemassa. Muistitietoa ei pidetä niinkään keinona tutkia sitä, 

miten asiat varmasti olivat tai mitä oikeasti tapahtui, vaan muistitieto kertoo en-

nemmin kertojan käsityksistä ja tulkinnoista siitä, mitä tapahtui, ja myös siitä, mi-

tä pidetään kertomisen ja muistamisen arvoisena. Siihen pitää myös suhtautua 

samalla kriittisellä epäluulolla kuin muihinkin lähteisiin, vaikka muistitieto usein 

toimiikin paitsi lähteenä myös menneisyyden tulkintana.17 Muistitietoa ovat myös 

yhteisön jakamat muistot sekä niihin liittyvät kuvat ja monumentit. Tällainen läh-

de tutkimuksessani on myytti konikapinasta ja kapinan muistoksi pystytetty nä-

köispatsas suomenhevostamma Hilpalle. 

Marja Alastalo ja Maria Åkerman nostavat niin sanotun asiantuntijahaastatte-

lun menetelmäksi, jonka avulla voi saada selville faktoja, tosiasioita. Haastatelta-

va ei ole kiinnostava itsensä vuoksi, vaan hän toimii ikään kuin todistajana jolle-

kin tapahtumalle. Kun tavanomaisessa haastattelussa kertojalla ei tavallaan ole 

väärin vastaamisen mahdollisuutta, voi asiantuntija vastata väärin.18 Eläinlääkäri-

haastateltavat voisi hyvin nimetä asiantuntijoiksi ja siten pitää heitä enemmän to-

tuuden puhujina kuin muita. Vaikka tämä ajatus asiantuntijahaastattelun ja ”taval-

lisen” haastattelun eroista on mielenkiintoinen lisä muistitietokeskusteluun, suh-

taudun siihen varauksella, sillä näin asiantuntija nostetaan tavallisen muistelijan 

yläpuolelle tiedon tuottamisen tavoissa ja luotettavuudessa. Samalla, kun asian-

tuntijaa pidetään todistajana ja saatua tietoa käsitellään todistuksena, on vaara, et-

tä tutkija ottaa tuomarin roolin ja tuomitsee tutkimuskohteensa totuutta edustavien 

asiantuntijalausuntojen perusteella. 

                                                        
16 Rossi 2005, 84. 
17 Ukkonen 2000; Fingerroos 2010, 64, 76. 
18 Alastalo & Åkerman 2010, 372–375. 
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1.4 Lähestymistapa 

Tutkimuskohteeni on Rainer Steniuksen toiminta ja vallankäyttö eläinlääketieteen 

kentällä. Puhuessani Steniuksesta toimijana tarkoitan toimijuudella yksilön kykyä 

tehdä päätöksiä ja toteuttaa niitä omilla aktiivisilla valinnoillaan. Siten toimijuu-

den käsitteeseen liittyy ajatus, että ihminen ei toimi rakenteiden pakottamana, 

vaan hän voi muuttaa niitä ja luoda uusia käytäntöjä. Tästä huolimatta toimijuus 

on suhteellista, toisin sanoen se toteutuu vain sosiaalisissa suhteissa, vuorovaiku-

tuksessa toisten ihmisten kanssa.19 

Jotta yksilö voi toimia aktiivisesti ja toteuttaa päätöksiään, hänellä pitää olla 

siihen tarvittavat mahdollisuudet ja asema, toisin sanoen valtaa. Vallan ja toimi-

juuden rinnastaminen tarkoittaa sitä, että vallankäyttö ei aina ole erityisen räikeää, 

vaan se on toimimista suhdeverkoissa, joissa ihmiset pyrkivät vaikuttamaan mui-

hin omaksi edukseen. Yhdysvaltalainen politiikan tutkija Robert Dahl esitti vuon-

na 1957 edelleen usein käytetyn vallan määritelmän: A:lla on valtaa B:hen, kun 

hän saa B:n tekemään jotain, mitä tämä ei muuten tekisi. Määritelmän ongelma on 

se, että se edellyttää selvää ristiriitatilannetta A:n ja B:n välillä.20 Siksi ymmärrän 

vallan ja vallankäytön laajasti: se ei ole vain sitä, että vallankäyttäjä saa toisen te-

kemään jotain, mitä tämä ei muuten tekisi, vaan se on moniulotteista peliä, johon 

liittyy ajatus vastuusta ja yhteisten asioiden hoidosta. 

Toinen politiikan tutkija Steven Lukes täydensi Dahlin vallan määritelmää 

puhumalla vallan kolmesta ulottuvuudesta. Ensimmäinen ulottuvuus noudattaa 

Dahlin mallia, ja sen mukaan valta näyttäytyy vain selvissä riitatilanteissa. Kaksi-

ulotteinen valtanäkemys puolestaan ottaa huomioon sen, että julkisesti näkyvän 

vallankäytön lisäksi on olemassa myös yksityistä vallankäyttöä, joka ei näyttäydy 

avoimina konflikteina. Tähän sisältyy ajatus siitä, että vallankäytön ei tarvitse olla 

aktiivista, vaan vallankäytön kohteena olevat ihmiset voivat olla varovaisia jo sii-

tä mahdollisuudesta, että vallankäyttäjä voi puuttua heidän toimiinsa. Lukesin 

kolmas vallankäytön ulottuvuus – ajatus ideologisesta vallasta – painottaa sitä, et-

tä joissain tapauksissa valtaa käytetään ihmisiin, jotka eivät edes huomaa etujensa 

olevan sen takia vaarassa. Ideologisen vallan käyttäjä vaikuttaakin muihin piile-

västi esimerkiksi rohkaisemalla ja houkuttelemalla tietynlaiseen ajatteluun tai 

käyttäytymiseen.21 

                                                        
19 Toimijuuden käsitteestä ks. esim. Gordon 2005, 115; Ojala ym. 2009, 14–16. 
20 Lapintie 2010, 108.  
21 Lukes 1974, 21–25. Tätä Lukesin marxilaista ajatusta ideologisesta vallasta on kritisoitu ylimieli-
syydestä: kuka saa määritellä, mikä on ihmisen oma etu ja milloin se on vaarassa? Lapintie 2010, 109. 
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Vaikka valta on moniulotteista ja vallan muodot sekoittuvat ja esiintyvät sa-

manaikaisesti, voi vallan muotoja silti nimetä ja vallankäyttötapoja täsmentää li-

säämällä valta-sanaan erilaisia etuliitteitä. Steniuksen vallankäyttöä tutkiessani 

kiinnitän huomiota erityisesti hänen asemansa ja tietojensa perusteella hankki-

maan asiantuntija- ja auktoriteettivaltaan. Yhdysvaltalaisen sosiologin Dennis 

Wrongin mukaan auktoriteettivalta jakautuu pakottavaan, kannustavaan, laillistet-

tuun, pätevyyteen perustuvaan ja henkilökohtaiseen vallan muotoihin. Auktori-

teetti perustuu johonkin vallan lähteeseen, kuten asemaan tai henkilökohtaisiin 

kykyihin, ja se on eräänlaista käskytystä ylhäältä alaspäin. Asiantuntijavalta sen 

sijaan perustuu tietoon, ja sitä voi käyttää kaikkiin suuntiin, myös ylöspäin. Asi-

antuntija ei suinkaan ole neutraali tiedon tuottaja, sillä hän on myös oman etunsa 

ajaja ja taipuvainen määrittelemään todellisuutta haluamallaan tavalla. Valtaa ei 

kuitenkaan määritä pelkästään sen käyttäjän asema tai tiedon määrä, sillä vallan-

käytön tuloksellisuuteen eli asioiden sujumiseen vallankäyttäjän toivomalla taval-

la liittyvät ihmisen henkilökohtaiset ominaisuudet kuten kyky ja halu käyttää 

aseman suomaa valtaa ja soveltaa tietoa sekä kommunikointikyvyt ja taito luoda 

hyödyllisiä verkostoja.22 

Steniuksen toiminnan selvittämisen ja kuvaamisen lisäksi etsin uutta tietoa 

Suomen eläinlääketieteen historiasta. Tutkimusotettani kutsun kulttuurihistorialli-

seksi eläinlääketieteen historian tutkimukseksi, ja tulkintani perustuu hermeneut-

tiseen tutkimustraditioon. Hermeneuttisen tulkitsemistavan tavoitteena ei ole 

niinkään historiallisen ilmiön selittäminen esimerkiksi rakenteiden avulla, vaan 

pyrkimyksenä on ymmärtää menneen ajan ihmisten tapaa toimia ja antaa merki-

tyksiä toiminnalleen.23 Kulttuurihistoriallinen näkökulma tarkoittaa siis sitä, että 

lähestyn aihettani tutkimalla niitä tapoja, joilla menneisyyden ihmiset olivat vuo-

rovaikutuksessa toisiinsa ja yhteisöönsä ja joilla he merkityksellistivät tätä vuoro-

vaikutusta.24 Tähän näkökulmaan katson kuuluvaksi niin eläinlääkäreiden keski-

näiset suhteet kuin heidän suhteensa ammattiinsa, ympäröivään yhteiskuntaan ja 

                                                        
22 Giddens 1984, 14–16, 25–26; Wrong 1988, 24, 67; Palokangas 2008, 19–23, 27–28; Lapintie 2010, 
103–104. Eräät valtatutkijat ovat tosin sitä mieltä, että pelkkä asema määrittää vallan ja antaa oikeu-
tuksen vallankäyttöön. Esimerkiksi Valta Suomessa -tutkimusohjelman tutkijat Olli-Pekka Ruuskanen, 
Alex Snellman ja Mika Widgrén tutkivat valtaa ja sen käyttäjiä tarkastelemalla aatelin sukutauluja ja 
Kuka kukin on -matrikkeleita sillä lähtöoletuksella, että aineistossa olevat ihmiset ovat olleet vallan-
käyttäjiä. Sen sijaan he eivät määrittele mitä valta on tai kysy, miten se ilmenee. Ruuskanen ym. 2010, 
34–35.  
23 Ollila 2010, 68–69. 
24 Tämän kulttuurihistorian määritelmän Hannu Salmi esitti luennolla ”Mitä kulttuurihistoria on?” 
6.9.2007. 
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asiakkaisiinsa. Tutkin siis Steniuksen kautta ja avulla eläinlääkäreiden ammatti-

kunnan ja eläintautien historiaa, samalla peilaten niitä tutkimusaikani yhteiskun-

nalliseen ja kulttuuriseen ilmapiiriin. Silloin voi tietysti kysyä: Mikä oikeastaan 

on tämän tutkimuksen kohde? Onko se Rainer Stenius vai onko se eläinlääketie-

teen historia?  

Kysymys yksilön ja yhteisön välisestä suhteesta on henkilöhistoriallisen kir-

joittamisen ydin- ja tavallaan myös ikuisuuskysymys. Tämä teema tuntuu olevan 

avain elämäkerran kirjoittamiseen. Lähes jokaisessa elämäkerran kirjoittamista 

koskevassa artikkelissa pohditaan sitä, kuinka paljon historiankulkuun vaikuttavat 

yksittäiset henkilöt ja kuinka paljon ympäröivä yhteiskunta.25 Painotuksesta riip-

puu, kumpaa näkökulmaa tutkija korostaa, toimijuutta vai rakenteita. Sosiaalinen 

lähestymistapa korostaa sosiaalisten suhteiden ja rakenteiden merkitystä. Siinä 

tutkittavien ihmisten toiminta nähdään johtuvan näiden ympärillä olevista raken-

teista, jotka asettavat tietyt ehdot ja rajat henkilöiden toiminnalle. Tutkijan tehtävä 

on löytää nämä rakenteet ja selittää niiden avulla tutkimiensa ihmisten toimintaa. 

Vaarana ympäröivän yhteiskunnan korostamisessa on, että tutkija rakentaa koh-

teelleen sellaisen ympäristön ja ymmärryksen, että tutkittava ei itse tunnistaisi sii-

tä itseään. Kulttuurinen kontekstualisointi puolestaan analysoi sitä prosessia, mi-

ten ihmiset itse ovat tulkinneet omaa toimintaansa ja ympäröivää maailmaa.26 

Kulttuurihistorioitsija Hannu Salmi puhuu ”mahdollisuuksien historiasta”, 

millä hän tarkoittaa niiden monien eri mahdollisuuksien pohtimista, joiden edessä 

menneisyyden ihminen oli tai saattoi olla. Salmen mukaan näiden mahdollisuuk-

sien pohtiminen on suorastaan välttämätöntä, mikäli tutkijan tavoitteena on kir-

joittaa historiaa menneisyyden ihmisen näkökulmasta. Tähän pohdintaan liittyy 

tutkittavan vuorovaikutus ympäristönsä ja yhteisönsä kanssa, mutta tätä ihmistä 

ympäröivää kulttuuria ei saa nähdä liian jäykkänä, ”verkkona” tai häkkinä, joka 

asettaa rajat ihmisen toiminnalle ja mahdollisuuksille.27 

Tutkijan pitää siis ymmärtää, että menneisyyden ihmiset eivät ole olleet pel-

kästään ympäristönsä tuotteita, vaan heillä oli mahdollisuus pujahtaa kulttuurinsa 

verkonsilmien läpi ennalta arvaamattomiin mahdollisuuksiin koettelemaan rajo-

jaan. Toinen näkökulma avautuu siitä, että tutkijan pitää sisäistää tämä ajatus 

myös omaan työhönsä. Liian tiuhasilmäinen, tutkijan omassa mielessään raken-

tama verkko esimerkiksi ennalta päätetyn teorian muodossa voi nimittäin koitua 

                                                        
25 Ks. esim. artikkelikokoelma henkilöhistoriallisesta keskustelusta Kurth & Soikkanen (toim.) 2006.  
26 Ks. esim. Ollila 2010, 64–67, 72. 
27 Salmi 2010, 355–357. 
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tutkijalle itselleen ansaksi, joka estää häntä näkemästä menneisyyden ihmistä. 

Samalla kun tutkija räpiköi itse virittämässään ansassa, haukkoo myös tutkittava 

henkeään samassa verkossa. Lisäksi voi kysyä onko ihmisten välisessä kanssa-

käymisessä jotain niin yleisinhimillistä, että esimerkiksi riitoja tai rakkautta ei voi 

selittää kontekstin avulla. Konteksti voi kertoa, miksi Steniuksella oli niin paljon 

valtaa, mutta se ei kerro sitä, miksi Stenius käytti valtaansa eri ihmisiin eri tavalla. 

Joku osuus on annettava myös ihmisten välisille suhteille ja yleisinhimillisille 

tunteille.  

Jos tutkija rakentaa liian tiuhasilmäisen verkon tutkimuksensa kontekstiksi, 

voi käydä niin, että tutkittavasta muodostuu vääränlainen kuva. Historianfilosofi 

Jorma Kalela kehottaa historiantutkijaa tekemään oikeutta tutkimuskohteelleen, 

millä hän tarkoittaa sitä, että tutkijan on tavoitettava tutkimuskohteensa oma käsi-

tys tilanteestaan ja selvitettävä hänen toimiensa tarkoitus. Oikeuden tekemiseen 

kuuluu myös näkökulman ja kontekstin valinta: Onko reilua tutkittavaa kohtaan 

tarkastella hänen toimiaan mistä tahansa näkökulmasta ja missä hyvänsä konteks-

tissa? Kalelan mukaan tutkija syyllistyy jopa propagandan tuottamiseen, jos hän 

valitsee tutkimuskohteelleen väärän kontekstin ja tutkii kohdettaan väärästä näkö-

kulmasta.28 Tosin voi kysyä, kuinka lopullinen kunkin ajan tiedeyhteisön arvio 

kontekstin oikeudesta tai vääryydestä on. Erikoinen tai yllättävä näkökulma voi 

tuoda tutkittavasta kohteesta esiin piirteitä, jotka muuten jäisivät huomaamatta. 

Itse ajattelen niin, että menneisyyden ihmiset toimivat itsenäisesti, mutta hei-

dän ratkaisunsa ovat kulttuurisesti ja historiallisesti ehdollistuneita. Siten ihmiset 

eivät suinkaan passiivisesti omaksu kulttuurisia malleja, vaan he valitsevat niistä 

itselleen sopivimmat. He voivat myös kyseenalaistaa niitä tai luoda niille uusia 

tulkintoja. Tästä näkökulmasta katson Steniuksen toimintaa ja vallankäyttöä eläin-

lääketieteen kentällä: hän oli aktiivinen toimija, jota ilman moni asia olisi saatta-

nut jäädä toteutumatta ja joka saattoi myös tietoisesti käyttää hyödykseen ajan kä-

sityksiä. Samoin tarkastelen niitä ihmisiä, joihin Stenius käytti valtaansa. Luke-

malla tarkasti lähteitäni etsin merkkejä vastarinnasta ja ratkaisuista, jotka näyttä-

vät, että Steniuksen kollegat eivät suinkaan aina tyytyneet passiivisesti vallankäy-

tön kohteiksi. 

Elämäkertoja on arvosteltu suurmiesnäkökulmasta, jossa tutkimuksen kohde 

nostetaan jalustalle ihmemieheksi ja hänestä kerrotaan vain myönteisiä asioita. 

Lisäksi huomion kiinnittyessä tähän ”suurmieheen” jäävät muut ihmiset hänen 

varjoonsa. Tiedostan tämän vaaran, sillä Stenius tuntuu olleen mukana niin mo-

                                                        
28 Kalela 2010, 42, 49. 
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nessa asiassa niin kovaäänisesti, että pikaisesti asioita silmäilemällä hän tuntuu it-

se suunnitelleen, keksineen ja toteuttaneen aivan kaiken. Osittain hän niin tekikin, 

mutta osittain kyseessä on myös hänen voimakkaasta persoonastaan ja näky-

misenhalustaan johtuva harha. Historiantutkija Vesa Vares kuitenkin huomauttaa, 

että yksilön ylikorostumisen vaaraa tasapainottaa usein se, että tutkija valitsee 

kohteensa jonkinlaisen ryhmäsympatian tai ryhmäidentiteetin perusteella itselleen 

läheisestä ryhmästä, jolloin tämä taustaryhmä tulee väkisinkin esille.29 Ryh-

mäsympatiassa tosin piilee vaara, että tutkija samastuu liikaa kohteeseensa. Tämä 

koskee minuakin, sillä kiinnostukseni Steniukseen lähti liikkeelle nimenomaan 

kiinnostuksesta eläinlääkäreiden historiaa kohtaan. 

Lääkäreiden ja eläinlääkäreiden historiasta ovat kirjoittaneet eniten juuri hei-

dän kollegansa.30 Tällaisessa ”omasta alasta” ja omista kollegoista kirjoittamises-

sa piilee juuri tuo ryhmäsympatian vaara. On mahdollista, että kirjoittaja mieltää 

kirjoittavansa omaa historiaansa ja omaa elämäkertaansa, ja tällöin on vaarana 

hankalien asioiden poisjättäminen ja menestystarinan luominen. Esimerkiksi es-

panjantautia tutkinut mikrobiologi Eila Linnanmäki huomauttaa, kuinka lääketie-

teen historia on kuvattu jatkuvaksi edistykseksi kohti nykyaikaa, ja sitä varten 

1800-luvulta alkanutta nousukiitoa on pahasti häirinnyt vuosien 1918–1920 es-

panjantautiepidemia. Lääkärit ja lääketiede eivät nimittäin mahtaneet tälle taudille 

juuri mitään. Linnanmäki tulkitseekin, että kun espanjantauti ei ollut lääkärien 

ammattikunnalle menestystarina, se loistaa poissaolollaan lääkärien elämäkerrois-

sa.31 Ymmärrän, että minunkin on syytä tiedostaa tämä vaara, kun eläinlääkärinä 

tutkin eläinlääkäreiden historiaa. Onhan selvää, että olisi mukavampi kuulua me-

nestyjien ja onnistujien joukkoon kuin paljastaa omasta ammattikunnastaan myt-

tyyn menneitä yrityksiä tai väärien diagnoosien pohjalta tehtyjä rankkoja sanee-

raustoimenpiteitä. 

Kun tutkin Steniusta vallankäyttäjänä, joudun pohtimaan myös omaa vallan-

käyttöäni elämäkerran kirjoittajana. Historiantutkijat Ilana Aalto ym. puhuvat his-

toriantutkimuksessa tapahtuneesta ”eettisestä käänteestä”. Tällä käänteellä he tar-

koittavat historiantutkijoiden erityistä kiinnostusta tutkijaan itseensä, kuten poh-

dintoja tutkijan vallasta määritellä menneisyyttä ja sen henkilöitä sekä ajatusta sii-

tä, että historiantutkijan tärkein velvollisuus on tehdä oikeutta menneisyydelle ja 

                                                        
29 Vares 2006, 294. 
30 Ks. esim. Mikkeli 1995, 12–13; Teigen 2001, 3–7. 
31 Linnanmäki 2005, 13. 
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sen ihmisille.32 Esimerkiksi kulttuurihistorioitsija Maarit Leskelä-Kärki on pohti-

nut elämäkerran kirjoittamiseen kuuluvia eettisiä kysymyksiä, kuten vastuuta ja 

kunnioitusta menneisyyden ihmisiä kohtaan. Hän puhuu menneen ihmisen koh-

taamisesta tämän omilla ehdoilla, mutta haluaa yhdistää siihen omat tunteensa 

ymmärtämällä tutkimuskohteitaan empaattisesti. Jos tutkija sulkee omat tunteensa 

pois itseltään, on vaarana unohtaa myös tutkittavien tunteet, jolloin he näyttäyty-

vät vain järkiperäisinä toimijoina. Näin myös heidän elämänsä näyttäytyy suorana 

ja selvänä polkuna ilman ristiriitoja ja epävarmuuksia.33  

Tutkijalla on valta valita kohteensa, näkökulmansa ja ne lähteet, jotka hän ha-

luaa nostaa kuvaamansa henkilön elämässä tärkeiksi, ja lopuksi vielä tehdä tulkin-

toja, joita tutkittava ei ehkä itse olisi hyväksynyt. Osittain yritän ratkaista tätä on-

gelmaa siten, että annan Steniuksen oman äänen kuulua mahdollisimman paljon 

käyttämällä runsaasti suoria lainauksia hänen omista kirjoituksistaan. Minun teh-

täväni on avata ja analysoida näitä kirjoituksia, mutta ne kertovat ainakin jollain 

tasolla Steniuksen omista kokemuksista. Tosin minulla on valta valita, mitkä kir-

joitukset nostan esille, mutta tämä on niitä historiantutkimuksen ongelmia, jotka 

pitää tiedostaa. Vaikka näyttäisi siltä, että kerron totuuden Steniuksen omalla 

suulla, pystyn vaikuttamaan lopputulokseen valitsemalla Steniuksen kirjoituksista 

itseäni ja näkökulmaani miellyttävät katkelmat. 

Pitää kuitenkin muistaa, että liiallinen empatia ja tutkijan roolin ylenpalttinen 

vatvominen voivat olla myös ansa. Onko ikävien asioiden hävittäminen tai niistä 

vaikeneminen menneen ihmisen kohtaamista tämän omilla ehdoilla? Pitääkö tut-

kijan ajatella, mitä tutkittava itse olisi halunnut itsestään kirjoitettavan ja ottaa 

oletettu toive huomioon? Klaus Tapani ratkaisi ongelman hävittämällä Steniuksen 

kirjoittamat hankalat kirjeet konkreettisesti; tutkija saattaa hävittää kiusalliset läh-

teet vaikenemalla niiden olemassaolosta. Liiallisesta empatiasta voi seurata paitsi 

hankalien asioiden poisjättäminen myös se, että tutkittavan kaikki teot selitetään 

ja käännetään parhain päin. On myös mahdollista, että tutkija luottaa liikaa tutkit-

taviinsa, jolloin historiantutkijan perusvaatimus lähteiden ristikuulustelusta saat-

taa jäädä tekemättä. Näin tutkija voi unohtaa kriittisyyden ja sellaiset tulkinnat, 

joista tutkittava ei mahdollisesti olisi itse pitänyt. Siksi kysyn: Voinko sanoa mi-

                                                        
32 Aalto ym. 2011, 7. Samoja teemoja on käsitellyt myös historiantutkija Merja-Liisa Hinkkanen jo 
vuonna 1997 tiivistäessään elämäkerrallisen tutkimuksen etiikan sanaan pieteetti, millä hän tarkoittaa 
tiettyä tutkimuksellista kunnioitusta tutkittavaa kohtaan. Hinkkanen (1997) 2006, 189–196.  
33 Leskelä-Kärki 2006a, 237–238; Leskelä-Kärki 2006b, 79, 631−639. Tutkijan tunteista ks. myös 
Rossi 2008. 
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tään mielenkiintoista Steniuksesta vallankäyttäjänä, jos puhun vain sellaisista piir-

teistä ja toimista, joista puhumisen Stenius itsekin hyväksyisi?34 

                                                        
34 Ks. myös Hakosalo 2006. 
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2 Suomen eläinlääketieteen kenttä ja Rainer 
Stenius 

Eläinlääketieteen kenttä oli suuri toiminta-alue ja kotieläintalous 1900-luvun al-

kupuolella tärkeä elinkeino Suomessa. Eläinlääkäreiden koulutus maassamme al-

koi kuitenkin vasta vuonna 1946, joten ulkomailla koulutetut eläinlääkärit vasta-

sivat käytännön eläinlääkinnästä, tarttuvien tautien torjunnasta ja diagnostiikasta 

sekä elintarvikehygieniasta. Eläinlääkintäasioiden keskusvirastona toimi vuoteen 

1930 asti lääkintöhallitus ja sen jälkeen maatalousministeriön eläinlääkintöosasto. 

Lähes kaikki eläinlääkärit kuuluivat Suomen Eläinlääkäriyhdistykseen, joka ko-

kosi kollegat yhteen, julkaisi Suomen Eläinlääkärilehteä ja järjesti jatkokoulutus-

ta. 

Tarkastelen tässä luvussa eläinlääketieteen kentän kehitystä ja toimijoita sekä 

Steniuksen tuloa alalle ja asemaa tällä kentällä. Tarmokas ja sanavalmis Stenius 

pyrki esille ja vanhemmat, johtavassa asemassa olleet eläinlääkärit nostivat häntä 

antaen vastuuta nuoremmalle kollegalleen.  

2.1 Eläinlääketieteen kenttä ja sen toimijat 

Steniuksen aloittaessa työnsä vastaitsenäistyneessä Suomessa vuonna 1918 maas-

sa oli 150 eläinlääkäriä, joista suurin osa toimi käytännön eläinlääkinnän parissa 

piiri- ja kunnaneläinlääkäreinä. Piirieläinlääkärit olivat valtion palkkaamia alue-

hallintoviranomaisia, ja heidän tehtävänään oli sekä eläinlääkärinavun antaminen 

että tarttuvien eläintautien vastustaminen. Kunnaneläinlääkäreiden päätehtävänä 

kunnan virkamiehinä puolestaan oli oman kunnan sairaiden eläinten hoitaminen. 

Ala oli hyvin miesvaltainen: ensimmäinen naiseläinlääkäri laillistettiin vuonna 

1918 ja kaksi seuraavaa vuonna 1924. Eläinlääkärit hankkivat oppinsa ulkomailta, 

lähinnä Saksan eri yliopistoista, Tukholmasta tai Kööpenhaminasta, sillä Suo-

meen perustettiin eläinlääkäreitä kouluttava korkeakoulu vasta vuonna 1945.35 

Suosituimpia olivat saksalaiset korkeakoulut, sillä Saksa oli 1900-luvun alussa 

tieteen johtava maa ja saksa tieteen kieli.36 

                                                        
35 Suomen eläinlääkintölaitos 1843–1943 1945, 31, 35; Berger 1992, 66–67; Oksanen 2008, 67–69, 
75. 
36 Hietala 2002, 530–531; Oksanen 2008, 23. 
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Taulukko 1. Laillistettujen eläinlääkäreiden määrä Suomessa vuosina 1843–1955.37 

Vuosi Miehiä Naisia Yhteensä 

1843 3  3 

1850 7  7 

1860 11  11 

1870 14  14 

1880 12  12 

1890 30  30 

1900 38  38 

1910 108  108 

1920 158 1 159 

1925 193 3 196 

1930 232 4 236 

1935 256 6 262 

1940 244 6 250 

1945 246 7 253 

1950 266 11 277 

1955 301 18 319 

Suomessa eläinlääkäreitä ja heidän tehtäviään ohjasi terveydenhuollon keskusvi-

rastona vuoteen 1930 asti lääkintöhallitus, jossa vuosina 1891–1919 korkeimpana 

eläinlääkärivirkamiehenä, eläinlääkintöasiain asessorina, toimi Oskar von Hellens 

(1867–1948).38 Von Hellens oli ollut perustamassa myös Suomen Eläinlääkäriyh-

distystä vuonna 1892, toiminut sen puheenjohtajana vuosina 1902–1912 ja vaikut-

tanut aktiivisesti Valtion eläinlääkintölaboratorion perustamiseen niin Eläinlääkä-

riyhdistyksen puheenjohtajan kuin lääkintöhallituksen eläinlääkärin roolissa.39 

Eläinlääkintölaboratorio perustettiin vuonna 1908, jo muutama vuosi ennen vas-

                                                        
37 Suomen eläinlääkintölaitos 1843–1943 1945, 31; Eläinlääkintölaitos. Maatalousministeriön eläin-
lääkintöosaston kertomukset vuosilta 1945–1946, 5, vuodelta 1950, 4 ja vuosilta 1954–1963, 10. 
Eläinlääkintöosaston vuosikertomukset. Suomen virallinen tilasto 1930–1963. Hb:1, MMMEO:n ar-
kisto, KA; Suomen eläinlääkärit 1843–1942 1942; Suomen eläinlääkärit 1963 1964.  
38 Lääkintöhallitus oli perustettu vuonna 1878, ja aluksi sen virkamiehiä olivat lääkintöhallituksen pää-
johtaja, kaksi lääkintöneuvosta sekä apteekkiasioista vastaava asessori. Toisen lääkintöneuvoksen apu-
laisena ja eläinlääkintäalan asiantuntijana oli eläinlääkäri. Tämän eläinlääkärin virkanimike oli lääkin-
töhallituksen eläinlääkäri, joka oli virkahierarkiassa huomattavasti lääkintöneuvoksen alapuolella eikä 
hän aluksi päässyt osallistumaan päätöksentekoon. Tilanne oli sama, kun Oskar von Hellens nimitet-
tiin tähän virkaan vuonna 1891. Vuonna 1904 von Hellensin virkanimitys muutettiin eläinlääkintöasi-
ain asessorin viraksi, jolloin eläinlääkäri nousi lääkintöhallituksen johtoon yhdessä pääjohtajan, lää-
kintöneuvosten ja apteekkiasiain asessorin kanssa. Lisäksi lääkintöhallitukseen palkattiin nautatuber-
kuloosin vastustustyöhön kaksi eläinlääkäriä tuberkuloosikonsulenteiksi vuosina 1906 ja 1908. Suo-
men eläinlääkintölaitos 1843–1943 1945, 39–41; Alitalo 2001; Forsius 2002; Tiitta 2009, 38–43. 
39 Alitalo 2001.  



31 

taavaa ihmisten tauteja tutkivaa laitosta.40 Sen näin varhainen perustaminen ei tie-

tysti ollut yksin von Hellensin tarmokkuuden ansiota, vaan siihen vaikutti maata-

louden ja karjataloustuotteiden suuri merkitys Suomen taloudelle. Eläinlääkintö-

laboratorion lisäksi Suomeen perustettiin 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa 

useita maatalouden tuottavuuden parantamiseksi tarkoitettuja uusia virastoja; itse 

asiassa suurin osa tuona aikana perustetuista uusista virastoista liittyi maatalous-

ministeriön hallinnonalalle.41 

Maatalouden nousun myötä myös eläinlääkäreiden tarve ja merkitys alkoivat 

kasvaa 1800-luvun lopulta alkaen, etenkin kun Suomen maataloudessa alettiin 

siirtyä viljanviljelystä lypsykarjatalouteen. Muutos viljataloudesta kohti maitota-

loutta alkoi, kun eurooppalaisessa maataloudessa syntyi 1800-luvulla niin sanottu 

viljakriisi halvan tuontiviljan myötä. Erityisesti amerikkalaisen maatalouden suu-

rempi tehokkuus johti 1870-luvulla Eurooppaan tuotujen viljamäärien kasvuun 

viljan hinnan voimakkaaseen laskuun. Suomessa hinnat romahtivat 1880-luvulla, 

jolloin sekä viljan kysyntä että tuotanto vähenivät voimakkaasti. Kilpailuun rea-

goitiin hankkimalla uutta teknologiaa tai muuttamalla tuotantosuuntaa. Näistä uu-

sista tuotantosuunnista Suomelle tärkein oli lypsykarjatalous. Karjataloustuotteet 

eivät olleet vielä viljakriisin alkaessa viljan lailla kansainvälisen kaupan kohteena, 

joten kilpailu oli vähäisempää.42  

Tosin ilman viljakriisiäkin lehmän merkitys olisi kasvanut Suomen maatiloil-

la, joiden joka tapauksessa piti ryhtyä tehostamaan karjataloustuotteiden tuotantoa 

huomattavasti lisääntyneen kysynnän takia. Kaupunkien väkimäärä kasvoi, elinta-

so nousi ja työväestö halusi ja pystyi käyttämään lisääntyneet rahavaransa mai-

toon, voihin ja lihaan. Vienti ei suinkaan ollut ainoa kohde lehmien tuotteille, 

vaan kysyntä ja laadun vaatimukset kasvoivat myös omilla markkinoilla. 

                                                        
40 Ignatius 2000, 540. Eläinlääkintölaboratorion nimi oli Lääkintöhallituksen eläinlääkintölaboratorio 
vuosina 1908–1923 ja Valtion eläinlääkintölaboratorio vuosina 1924–1953. Vuonna 1954 laboratorion 
nimeksi tuli Valtion eläinlääketieteellinen laitos. Stenberg 1958, 310, 314, 326. Yksinkertaisuuden 
vuoksi käytän tässä tutkimuksessa koko ajan muotoa ”Valtion eläinlääkintölaboratorio”. Vuodesta 
1993 alkaen laboratorion nimi oli Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos, kunnes vuonna 2001 nimi muuttui 
muotoon Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitos. Vuonna 2006 laboratorio lakkautettiin ja toimin-
nat siirrettiin aivan uudelle virastolle, Elintarviketurvallisuusvirasto Eviralle. 
41 Esimerkkejä uusista virastoista: vuonna 1889 perustettiin Hevoshoidon neuvoja, 1892 Maanvilje-
lyshallitus, 1898 Maanviljelys-taloudellinen koelaitos, 1903 Valtion vointarkastuslaboratorio, 1906 
Maanviljelys- ja kauppakemiallinen laboratorio sekä Valtion maanviljelyskonekonsulentti, 1908 Lää-
kintöhallituksen eläinlääkintölaboratorio, 1917 Valtion vointarkastuslaitos, 1919 Valtion siementar-
kastuslaitos ja 1921 Valtion maatalouskoneiden koetuslaitos. Savolainen 2009, 183, 185. 
42 Peltonen 1992, 69, 74–75, 111. 
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Ensimmäisen maailmansodan jälkeen valtio alkoi tukea uudisraivausta ja vil-

jelyä yleensä ja asetti kotimaisen viljan tueksi tuontiviljalle tullit. Myös torppari-

vapautuslaki vuonna 1918 ja laki maan hankkimisesta asutustarkoituksiin – niin 

sanottu Lex Kallio vuodelta 1922 – kannustivat uusia itsenäisiä viljelijöitä kehit-

tämään tilojaan ja raivaamaan uutta peltoa. Niinpä Suomen peltoala kasvoi maa-

ilmansotien välisenä aikana noin 40 prosentilla ja viljatuotteiden omavaraisuus 

kohosi. Suuri osa tästä uudesta pellosta käytettiin kuitenkin heinän viljelyyn eli 

nautojen ja hevosten rehun tuottamiseen. Maitotili oli maatilojen tärkein rahatulon 

lähde, ja hevosia tarvittiin sekä uuden pellon raivaukseen että moniin muihin 

maa- ja metsätalouden töihin.43 Sekä nautakarjan että hevosten lukumäärä kasvoi 

nopeasti: niiden määrä lähes kaksinkertaistui 1880-luvulta 1920-luvulle tultaessa. 

1920-luvulla maassa oli noin 1,3 miljoonaa lypsylehmää ja 400 000 hevosta.44 

Maito- ja lihatuotteiden tuotannon ja kysynnän kasvun myötä myös niiden 

elintarvikehygieeniseen laatuun alettiin kiinnittää huomiota. Ongelmana olivat 

paitsi lypsy- ja teurastushygienian puutteet myös eläinten sairastamat, ihmisiin 

tarttuvat taudit. Kun karjan tuottavuutta ryhdyttiin parantamaan tuomalla ulko-

mailta uusia, parempituottoisia eläimiä, tuli niiden mukana myös uusia eläintaute-

ja. Näistä etenkin nautatuberkuloosi ja luomistauti aiheuttivat suuria ongelmia. 

Nautatuberkuloosi voi tarttua ihmisiin lihan ja maidon mukana aiheuttaen ihmi-

selle monien eri elinten tuberkuloosin. Lehmille keskenmenoja aiheuttava luomis-

tauti puolestaan aiheuttaa ihmiseen tarttuessaan hankalan, jopa kuolemaan johta-

van kuumetaudin. Pakollinen, eläinlääkärin suorittama lihantarkastus alkoi en-

simmäisenä Oulussa vuonna 1882, sen jälkeen Porissa 1889, Kotkassa 1902, Sor-

tavalassa 1905 ja Helsingissä 1914. Vuonna 1922 eduskunta hyväksyi lihantarkas-

tuslain, joka määräsi lihantarkastuksen pakolliseksi kaikissa yli 4000 asukkaan 

yhdyskunnissa.45 Vasta vuonna 1971 lihantarkastuspakko tuli koskemaan koko 

Suomea. Maitonäytteitä puolestaan alettiin tutkia 1800-luvun lopulla suurimmista 

kaupungeista alkaen, niin että vuonna 1915 maidontarkastus oli järjestetty 18 

kaupungissa.46 Maidon pastörointi47 sen sijaan alkoi laajemmin vasta toisen maa-

ilmansodan jälkeen: vaikka pastöroinnin edut olivat selviä, olivat koneet kalliita 

                                                        
43 Vihola 2004, 330–337, 347; Rantatupa 2004a, 449–450. 
44 Suomen maatalouden historia, osa 2 2004, 524–527, liitetaulukko 8.  
45 Suomen eläinlääkintölaitos 1843–1943 1945, 106–107, 164, 194–197; Oksanen 2008, 104–109. 
46 Suomen eläinlääkintölaitos 1843–1943 1945, 106. 
47 Ranskalainen Louis Pasteur (1822–1895) keksi pastöroinnin vuonna 1866, mutta maidon pastöroin-
tiin menetelmää sovellettiin ensimmäisen kerran vasta vuonna 1890. Ensimmäiset kaupalliset pastö-
rointilaitteet kehitettiin vuonna 1895. Forsius 2003a. 
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ja hitaita käyttää. Lisäksi 1930-luvulle asti käytössä olleet pastörointikoneet oli 

tarkoitettu teollisuusmaidon pastörointiin, ja ne muuttivat maidon makua.48 

Lähes kaikki eläinlääkärit kuuluivat vuonna 1892 perustettuun Suomen Eläin-

lääkäriyhdistykseen, joka toimi aktiivisena eläinlääkäreitä kokoavana yhdyssitee-

nä ja julkaisi Suomen Eläinlääkärilehteä. Von Hellensin seuraaja Eläinlääkäriyh-

distyksen puheenjohtajana vuoteen 1920 asti oli valtion eläinlääkintölaboratorion 

johtaja Richard Hindersson (1877–1948), joka seurasi von Hellensiä myös lääkin-

töhallituksen asessorin tehtävässä vuosina 1920–1921. Mielenkiintoista on, että 

seuraavakin asessori, Väinö Kankaanpää (1879–1963), toimi Eläinlääkäriyhdis-

tyksen puheenjohtajana, ja lisäksi Kankaanpää oli eläinlääkintölaboratorin johta-

jana sen ajan, kun Hindersson oli lääkintöhallituksessa. Lisäksi kaikki kolme toi-

mivat eripituisia aikoja Eläinlääkärilehden vastaavina toimittajina.49  

Voi siis sanoa, että Suomen eläinlääkintäasiat olivat hyvin vahvasti kolmen 

tarmokkaan miehen käsissä nuoren Steniuksen liittyessä maan eläinlääkärikun-

taan. Oskar von Hellens, Richard Hindersson ja Väinö Kankaanpää hallitsivat niin 

Eläinlääkäriyhdistystä, lääkintöhallituksen eläinlääkintään liittyviä asioita kuin 

eläinlääkintölaboratoriotakin. Nämä kolme instanssia pyysivät ja antoivat lausun-

toja ja suosituksia toisilleen ja muille valtion elimille – muun muassa monille 

komiteoille, joiden jäseninä kyseiset herrat olivat. Eläinlääkäreiden monet saman-

aikaiset toimet eivät kuitenkaan olleet täysin poikkeuksellista, sillä 1900-luvun 

alkupuolella myös lääkärikunnan järjestötoiminnalle ja terveyshallinnolle oli tyy-

pillistä, että valtionhallinnon viroissa ja järjestöjen ja yhdistysten johtotehtävissä 

toimivat yhdet ja samat henkilöt.50 Esitän von Hellensin, Hinderssonin ja Kan-

kaanpään toimet vuoteen 1928 asti myös seuraavan sivun taulukossa: 

                                                        
48 Pessi 1966, 64, 177. 
49 Suomen eläinlääkärit 1843–1942 1942, 58, 67, 90; Oksanen 2008, 159–163; Hämäläinen 1992, 59.  
50 Jauho 2007, 189. 
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Taulukko 2. Oskar von Hellensin, Richard Hinderssonin ja Väinö Kankaanpään toimet 

eläinlääketieteen kentällä vuosina 1891–1928. 

 von Hellens Hindersson Kankaanpää 

Lääkintöhallituksen asessori  

(vuoteen 1904 asti eläinlääkäri) 

1891–1919 1920–1921 1921–1928 

Eläinlääkintölaboratorion johtaja perustaja 1908–1920, 

1921–1928 

1920–1921 

Eläinlääkäriyhdistyksen pj. perustaja, 

1902–1912 

1912–1920 1920–1924 

Eläinlääkärilehden toimittaja 1905–1912 1905–18, 1922, 

1925–1928 

1913–1917,  

1921–1922 

Rainer Stenius teki merkittävimmän uransa eläinlääkinnän keskushallinnossa, 

vuosina 1928–1929 lääkintöhallituksen eläinlääkintöosastolla ja vuodesta 1930 

alkaen maatalousministeriön eläinlääkintöosastolla. Eläinlääkärikunnalle ja Steni-

uksen asemalle eläinlääkintöosaston perustaminen maatalousministeriöön vuonna 

1930 oli hyvin tärkeää, ja siksi käyn seuraavassa läpi osaston syntyyn johtaneet 

tapahtumat. 

Eläinlääkinnän keskusvirastona oli toiminut vuodesta 1878 lähtien lääkintö-

hallitus.51 Vuonna 1921 niin sanottu virastokomitea ehdotti kaikkien keskusviras-

tojen siirtoa ministeriöihin, joko osastoiksi tai toimistoiksi. Tavoitteena oli sääs-

täminen, hallinnon yksinkertaistaminen ja virastomenojen vähentäminen. Säästö-

jen lisäksi siirto olisi helpottanut muutenkin asioiden käsittelyä, kun samoja asioi-

ta ei olisi tarvinnut käsitellä kahteen kertaan.52 Keskusvirastothan olivat kukin 

oman alansa ministeriöiden alaisia, jonne virastojen tekemät päätökset lähtivät 

vielä uudelleen ratkaistavaksi.  

Eläinlääkäriyhdistys tarttui heti virastokomitean ehdotukseen. Jos lääkintö-

hallitus siirrettäisiin sisäasiainministeriöön, voisi siitä samalla irrottaa eläinlääkin-

töasiat ja siirtää ne paremmin alaan sopivaan maatalousministeriöön omaksi osas-

tokseen. Myös lääkintöhallitus oli myötämielinen ajatukselle.53  

Virastokomitea ei lopulta kuitenkaan innostunut ajatuksesta, vaan se ryhtyi 

ainoastaan suunnittelemaan lääkintöhallituksen uudistamista. Kollegiaalista54 vi-

                                                        
51 Pesonen 1980, 323–327; Tiitta 2009, 38–43. 
52 Tiihonen 1990, 98–99. 
53 Suomen Eläinlääkärilehti 1922, 8; Suomen Eläinlääkärilehti 1923, 6; Suomen eläinlääkintölaitos 
1843–1943 1945, 44–46. 
54 Kollegiaalinen eli kolleginen on virasto, jonka kaikki jäsenet ottavat osaa asioiden ratkaisuun ja 
erimielisyydet ratkaistaan äänestämällä. Kollegisen viraston vastakohta on niin sanottu päällikköviras-
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rastoa pidettiin vanhanaikaisena ja komitea halusi muuttaa sen toimintaa jousta-

vammaksi osastovirastoksi. Väinö Kankaanpää yritti parhaansa mukaan painostaa 

virastokomiteaa taipumaan siihen, että eläinlääkintöasiat siirrettäisiin osaksi maa-

talousministeriötä. Komitea ei ottanut esitystä huomioon, vaan ehdotti, että eläin-

lääkintöasiat jäisivät edelleen lääkintöhallitukseen, mutta saisivat oman osaston.55 

Näin tapahtui, ja vuonna 1928 lääkintöhallitus muuttui osastovirastoksi.56 

Uudistetun lääkintöhallituksen päällikkönä toimi pääjohtaja ja jäseninä seit-

semän osastopäällikköä. Eläinlääkintöosaston päällikön virkanimikkeeksi tuli 

eläinlääkintöneuvos, ja nautakarjatuberkuloosin konsulentinvirka muutettiin 

eläinlääkärinviraksi. Väinö Kankaanpää siirtyi eläinlääkintöasiain asessorin viras-

ta eläinlääkintöneuvokseksi ja osastopäälliköksi, ja eläinlääkärin virkaan nimitet-

tiin Rainer Stenius.57  

Eläinlääkärikunta jatkoi Kankaanpään ja Steniuksen johdolla valmisteluja ja 

taustatyötä eläinlääkintöhallinnon siirtämiseksi maatalousministeriöön. Vahvana 

maatalouspoliittisena vaikuttajana tunnetun J. E. Sunilan (1875–1936) tultua 

pääministeriksi vuonna 1927 hallitus keskittyi erityisesti maatalousministerin 

toimialaan kuuluviin asioihin sekä virkamiesolojen uudistamiseen. Maatalousmi-

nisterinä Sunilan hallituksessa toimi Maataloustuottajain Keskusliiton (MTK) ja 

Agronomisen Yhdistyksen sihteeri Sigurd Mattsson (1892–1970).58 Tällainen hal-

litus saattaisi innostua siirtämään eläinlääkintöasiat maatalousministeriöön, sillä 

olihan maatalouden kehittämisestä kiinnostuneelle valtiolle tärkeää myös maatilo-

jen eläinten terveydenhoito ja eläintautien vastustaminen.  

Kankaanpää ja Stenius tarttuivat tilaisuuteen ja pyysivät vuonna 1928 apua 

MTK:lta, jonka merkitys maatalouspoliittisessa päätöksenteossa oli jo 1920-

luvulla suuri ja sen antamilla lausunnoilla siten huomattava painoarvo. Toiveena 

oli, että MTK saisi valtioneuvoston tekemään selvityksen eläinlääkintöhallinnon 

siirtämisestä maatalousministeriön alaisuuteen. MTK:n valtuuskunnan puheenjoh-

tajana toimi tuolloin Juho Jännes (1880–1964), jonka Stenius tunsi jo kouluajoil-

ta: Jännes oli ollut Helsingin Maanviljelyslyseon johtaja Steniuksen opiskellessa 

                                                                                                                                    
to, jossa päällikkö tekee yksinään ratkaisut. Kollegisesta hallinnosta ks. Tiihonen & Ylikangas 1992, 
195–199. 
55 Suomen Eläinlääkärilehti 1924, 160–169; Suomen eläinlääkintölaitos 1843–1943 1945, 46–47. 
56 Asetus lääkintöhallituksesta 265/1927. Suomen asetuskokoelma 1927. 
57 Asetus lääkintöhallituksesta 265/1927, § 4–6. Suomen asetuskokoelma 1927; Suomen eläinlääkärit 
1843–1942 1942, 90, 184. 
58 Ylikangas 1996, 831; Mäkinen & Uola 2005. J. E. Sunilan vuosien 1927–1928 hallituksesta ks. 
Rantala 2010, erityisesti 100–105. 
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siellä.59 Kankaanpää oli koulutukseltaan myös agronomi ja hänellä oli hyvät suh-

teet agronomikuntaan. Agronomiyhdistyksen sihteerinä ja myös MTK:n sihteerinä 

toimi 1920-luvulla Sigurd Mattsson, joka oli Sunilan hallituksen maatalousminis-

teri vuosina 1927–1928. Luultavasti Mattsson kirjoitti seuraavan kirjelmän 

MTK:n sihteerin ominaisuudessa valtioneuvostolle, jonka jäsen hän itse siis oli: 

Maatalous- ja eläinlääkintäpiireissä on jo pidemmän ajan kuluessa harkittu 

kysymystä eläinlääkintähallinnon siirtämisestä maatalousministeriön alaisuu-

teen. Eläinlääkinnän merkitys maataloudelle on nimittäin käynyt entistä suu-

remmaksi ja sen yhteys maatalouteen entistä kiinteämmäksi. 

Sitä mukaa, kun kotieläinjalostus- ja tuotanto meillä kehittyvät, kasvaa 

myöskin eläinlääkinnän kansantaloudellinen merkitys. – – Yksityistaloudelli-

sesti taas merkitsee esim. pienviljelijälle jonkun arvokkaan siitoseläimen me-

netys tavatonta tappiota hänen taloudessaan. – – on ennenkaikkea selvää, että 

eläinlääkintätoiminta on osa maatalouden edistämistoimintaa. Kotieläimet 

ovat välttämätön osa Suomen karjatalousvaltaisen maatalousliikkeen harjoit-

tamista. On näin ollen nurinkurista, että erääseen maatalouden tärkeään alaan 

kuuluvat asiat käsitellään ja ratkaistaan maataloudelle verrattain vieraissa hal-

lintoelimissä, nimittäin lääkintähallituksessa ja sisäasiainministeriössä.60 

Tämä MTK:n esitys tuskin on syntynyt ilman eläinlääkärikunnan vaikutusta. Sii-

hen viittaa sekin, että Suomen Eläinlääkärilehti uutisoi hyvin näyttävästi MTK:n 

kirjelmästä.61 

Virkamiesolojen uudistamista jatkoi valtioneuvoston elokuussa 1928 asetta-

ma virastolautakunta, joka suhtautui myötämielisesti MTK:n esitykseen. Lauta-

kunta ehdotti, että keskusvirastot yhdistettäisiin ministeriöihin, perusteluna asioi-

den käsittelyn yksinkertaistaminen, nopeuttaminen ja tehostaminen. Yksi ajan 

tunnussanoja oli säästäväisyys, johon valtiovarainministeriö kerta toisensa jälkeen 

kehotti. Myös virkamiesten vastuunalaisuus ja asema lisääntyisivät muutosten 

myötä. Tosin useimmat virkamiehet vastustivat tätä ehdotusta pelätessään työ-

paikkojensa menettämistä, eivätkä lautakunnan ehdotukset toteutuneet. Virkamie-

                                                        
59 Mäkinen 2008; Salminen 2008, 23, 36. Suomen Eläinlääkäriyhdistys kutsui Jänneksen vuonna 1928 
ainaisjäsenekseen, ja kun Jännes täytti 50 vuotta heinäkuussa 1930, kirjoitti Rainer Stenius hänestä 
Eläinlääkärilehteen syntymäpäiväjutun, jossa ylistettiin Jänneksen toimintaa Suomen maatalouden ja 
eläinlääkärikunnan hyväksi. Suomen Eläinlääkärilehti 1930, 165–166; Suomen eläinlääkärit 1979 
1979, 238. 
60 MTK:n vuosikertomus 1928, 66. 
61 Suomen Eläinlääkärilehti 1928, 266. 
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hillä oli toinenkin syy vastustaa keskusvirastojen siirtoa: heitä moitittiin siitä, että 

he pelkäsivät tehdä itsenäisiä päätöksiä. Oli turvallista antaa kollegiaalisesti toi-

mivasta keskusvirastosta valtioneuvostolle vain lausuntoja, jolloin vastuu päätök-

sistä siirtyi hallitukselle.62 

Kankaanpää ja Stenius eivät luonnollisesti kuuluneet virastolautakunnan eh-

dotusten vastustajiin, vaan he tarttuivat lautakunnan ehdotukseen suurella innolla. 

Heitä ei vaivannut pelko itsenäisistä päätöksistä ja niitä seuraavasta vastuusta, pi-

kemminkin päinvastoin. Vuosikausien ajan eläinlääkärit olivat halunneet pois lää-

kintöhallituksen kollegiaalisesta päätöksenteosta itsenäiseen ja riippumattomaan 

asioiden hoitoon. Tuskin heitä huolestutti myöskään maatalousministerin valta: 

eläinlääkintäasiat olivat niin erikoistietämystä vaativia, että virkamies pystyisi 

helposti perustelemaan ministerille oman kantansa. 

Lääkintöhallitus antoi puoltavan lausuntonsa virastolautakunnan esitykselle 

siirtää eläinlääkintäasiat maatalousministeriöön. Asian esitteli lääkintöhallituksen 

täysistunnossa Väinö Kankaanpää, tukenaan Eläinlääkäriyhdistykseltä pyydetty 

lausunto. Lääkintöhallituksen puoltavaa lausuntoa seurasi sen – käytännössä lää-

kintöhallituksen eläinlääkintöosaston eli Kankaanpään ja Steniuksen – laatima 

ehdotus laiksi eläinlääkintöosaston perustamisesta maatalousministeriöön.63 Lo-

pulta heinäkuussa 1929 hallitus antoi eduskunnalle esityksen laiksi eläinlääkintö-

osaston perustamisesta maatalousministeriöön, jonka eduskunta hyväksyi esityk-

sen mukaisesti 21.12.1929. Laki astui voimaan vuoden 1930 alusta alkaen. Tämä 

on ani harvoja tapauksia, kun jostain ministeriöstä tai sen osastosta on annettu la-

ki, yleensä on tyydytty asetukseen. Kun osasto oli nyt lopulta perustettu lain voi-

malla, ei sitä enää millään asetuksella sieltä pois saataisi. 

Lakia tarkentamaan annettiin asetus maatalousministeriöstä, jonka mukaan 

maatalousministeriö jakaantui kahteen osastoon, yleiseen ja eläinlääkintöosas-

toon. Eläinlääkintöosaston päälliköksi tuli itseoikeutetusti Väinö Kankaanpää ja 

osastoeläinlääkäriksi Rainer Stenius. Lisäksi osastolla oli neuvottelukunta, johon 

kuuluivat osastopäällikön ja osastoeläinlääkärin lisäksi eläinlääketieteen, lääketie-

teen, maatalouden ja lakitieteen edustaja. Maatalousministeriön eläinlääkintöosas-

to sai hyvin itsenäisen aseman, ja se sai päättää ”lopullisesti ja omalla vastuul-

laan” lähes kaikista eläinlääkintölaitosta ja eläinlääkäreitä koskevista asioista.64 

                                                        
62 Hyvönen 1928; Tiihonen 1990, 100; Ylikangas 1996, 832–833; Heikkinen & Tiihonen 2009, 150. 
63 Suomen Eläinlääkärilehti 1930, 115–117; Suomen eläinlääkintölaitos 1843–1943 1945, 47–48. 
64 Asetus maatalousministeriöstä 418/1929, § 1,5,12. Suomen asetuskokoelma 1929. 
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Muu lääkintöhallitus sen sijaan jäi edelleen omaksi virastokseen sisäasiainminis-

teriön alaisuuteen, mitä Stenius kommentoi myöhemmin: 

Asian kaikkein merkittävin puoli on kuitenkin siinä, että eläinlääkärit eivät 

nyt ole saaneet ulospäin vain samanlaisen viraston kuin lääkäritkin, vaan sii-

nä, että eläinlääkärit nyt ovat paremmassa asemassa kuin lääkärit. Lääkintö-

hallituksen ja hallituksen välillä on sisäasiainministeriö juristeineen, eläinlää-

kintöosaston ja hallituksen välillä on vain ministeri. – –  

Eläinlääkäreillä on näinollen hallinnollisesti huomattavasti parempi asema 

kuin lääkärikunnalla. Mitä merkitsee hallituksen kanssa välittömässä koske-

tuksessa oleminen, se tiedetään. Juristijarruista on eläinlääkäreillä lääkintö-

hallituksen ajoilta riittämiin katkeria kokemuksia.65 

Lainaus kertoo, että maatalousministeriön eläinlääkintöosastossa eläinlääkäreiden 

toimintamahdollisuudet olivat monin verroin paremmat kuin ne olivat olleet lää-

kintöhallituksessa. Poliittisesti valittuun ministeriin oli huomattavasti helpompi 

vaikuttaa suoraan kuin pykäliä tarkasti lukevien ja muodollisia esityksiä laativien 

lakimiesten ja esittelijöiden välityksellä. Puhuessaan ”juristijarruista” Stenius 

myös hieman ilkkui lääkäreiden suuntaan, joilla ei ollut samanlaista suoraa vai-

kuttamismahdollisuutta omaan ministeriinsä. 

Kankaanpään 50-vuotispäivä sattui hauskasti juuri samalle päivälle, jolloin 

asetus maatalousministeriöstä hyväksyttiin. Suomen Eläinlääkärilehti kirjoitti 

syntymäpäiväjutussaan joulukuussa 1929: 

Kuluvan kuun 28 päivänä täyttää eläinlääkintöneuvos Väinö Kankaanpää 50 

vuotta. Sattuma on sallinut, että juuri samoihin aikoihin lehti kääntyy Suomen 

eläinlääkintöhallinnon historiassa. Henkilö, jonka toiminta jo kauan on täh-

dännyt alamme hallinnon uudestiluomiseen, saa näin syntymäpäivälahjakseen 

toiveittensa ja pyrkimystensä vihdoin puhjenneen kukan. 

Eläinlääkintöneuvos Kankaanpää on joutunut eläinlääkintölaitoksen johtoon 

murroskautena. Toinen toistaan ovat seuranneet kaikenlaiset virastouudistuk-

set, jotka ovat milloin helpottaneet, milloin vaikeuttaneet hallintoa, mutta 

raskaimpana taakkana lienee ollut ja on edelleen ajan virastojen kehitykselle 

nurjamielinen henki, joka mielellään on repinyt, mutta kitsaasti rakentanut. – 

–  

                                                        
65 Stenius Suomen Eläinlääkärilehdessä 1945, 373–374. 
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Kun tällaiseen taustaan kuvastaa tapahtumat ja toiveet, pyrkimykset ja tappi-

ot, kiteytyy murroksesta se vakuuttava tosi, että eläinlääkintöhallinnon histo-

rian lehteä on ollut pakko yrittää kääntää. – – 50-vuotispäivänään voi siis juh-

lija vihdoin todeta, että tärkeä rajapyykki on saavutettu. Me taas puolestamme 

toteamme, että eläinlääkintöneuvos Kankaanpää on saavuttanut kunnallemme 

suuren voiton. – – 

Siinä miehen työ! Siitä kunnia ja kiitos. Ja miksi ei: kaksinkertainen juhlapäi-

vä!66 

Syntymäpäiväjutun yhteydessä ei mainittu sen kirjoittajaa, mutta tyylistä päätel-

len kirjoittaja on ollut Stenius, joka tuolloin toimitti lehteä yhdessä Richard Hin-

derssonin kanssa. Jutusta henki riemukas voittomieliala: Kankaanpää oli tehnyt 

voittomaalin, mutta yhtä lailla taistelussa olivat olleet mukana myös joukkueen 

muut jäsenet. 

Vuonna 1930 eläinlääkintöasiat ja niiden mukana Stenius ja Kankaanpää siir-

tyivät lääkintöhallituksesta maatalousministeriöön perustettuun eläinlääkintöosas-

toon. Kahdeksan vuoden kuluttua maatalousministeriön eläinlääkintöosasto jaet-

tiin kahteen toimistoon, jotka olivat eläintautitoimisto ja ravintohygieeninen toi-

misto. Steniuksesta tuli eläintautitoimiston päällikkö, ja ravintohygieenisen toi-

miston päälliköksi nimitettiin eläinlääketieteen tohtori Klaus Tarnaala (1906–

1998).67 Vuonna 1945 Kankaanpään titteli vaihtui ylijohtajaksi ja toimistopäälli-

köistä tuli eläinlääkintöneuvoksia.68 Eläinlääkinnän keskushallinnon kehitys ja 

keskushallinnossa toimineet eläinlääkärit on esitetty myös taulukkomuodossa seu-

raavalla sivulla taulukossa 3. 

                                                        
66Suomen Eläinlääkärilehti 1929, 281–282.  
67 Suomen eläinlääkärit 1963 1964, 252; Simonen 1979, 26–27. Vaikka niin lääkintöhallituksen kuin 
maatalousministeriön eläinlääkintöosaston päällikkönä toimi Väinö Kankaanpää, oli Rainer Stenius 
niin paljon näkyvämpi persoona, että monet luulivat Steniuksen olevan koko osaston päällikkö. Esi-
merkiksi lääkintöhallituksen pääjohtajana vuosina 1954–1969 toiminut Niilo Pesonen on laajassa 
Suomen lääkintälaitoksen historiaa käsittelevässä teoksessaan nimennyt virheellisesti Steniuksen lää-
kintöhallituksen eläinlääkintöosaston päälliköksi. Pesonen 1980, 581. 
68 Suomen Eläinlääkärilehti 1945, 373. 
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Taulukko 3. Eläinlääkinnän keskushallinto vuosina 1891–1951. 

Lääkintöhallitus vuosina 1891–1928  

eläinlääkäri Oskar von Hellens 1891–1903 

eläinlääkintöasiain asessori 

Oskar von Hellens 

1904–1919 

eläinlääkintöasiain asessori Richard Hindersson 1920–1921 

eläinlääkintöasiain asessori Väinö Kankaanpää 1921–1928 

Lääkintöhallituksen eläinlääkintöosasto vuosina 1928–1929  

osastopäällikkö, eläinlääkintöneuvos Väinö Kankaanpää 1928–1929 

osastoeläinlääkäri Rainer Stenius 1928–1929 

Maatalousministeriön eläinlääkintöosasto vuosina 1930–1951  

osastopäällikkö Väinö Kankaanpää 1930–1951, vuodesta 1945 ylijohtaja 

osastoeläinlääkäri Rainer Stenius 1930–1938 

eläintautitoimiston päällikkö Rainer Stenius 1938–1951, 

vuodesta 1945 eläinlääkintöneuvos 

ravintohygieenisen (vuodesta 1945 elintarvikehygieenisen) 

toimiston päällikkö Klaus Tarnaala 

1938–1951, 

vuodesta 1945 eläinlääkintöneuvos 

2.2 Steniuksen taustaa ja ura eläinlääkärinä 

Niin, olihan hän omalaatuinen, se omalaatuisuus kulki suvussa. Stenius oli 

vanhaa sivistyssukua, joka oli tottunut viemään asioita eteenpäin. Hän oli 

etuoikeutettu kaikkeen tällaiseen, synnynnäinen auktoriteetti.69 

Näin Steniusta luonnehti Maija Forsberg, joka oli tavannut hänet muutaman ker-

ran opiskellessaan eläinlääkäriksi. Mies oli tehnyt nuoreen ylioppilaaseen suuren 

vaikutuksen; sukutausta ja sen tuoma auktoriteetti tuntuivat selittävän Steniuksen 

olemusta ja asemaa. Millainen se suku oli, jonka perusteella näin saattoi ajatella? 

Rainer Ensio Stenius syntyi 15.10.1892 Viipurissa, jossa hänen isänsä Anders 

Edvard Stenius (1864–1913) toimi lääninvankilan johtajana vuosina 1891–1896. 

Vuonna 1896 perhe muutti Helsinkiin, kun Edvard Stenius nimitettiin vankeinhoi-

tohallituksen kamreeriksi. Steniukset olivat kuuluisien korven- ja koskenraivaaji-

en Korpi-Jaakon (Jakob Stenius vanhempi 1704–1766) ja Koski-Jaakon (Jakob 

Stenius nuorempi 1732–1809) jälkeläisiä suoraan alenevassa polvessa. Sekä Kor-

pi- että Koski-Jaakko toimivat kirkkoherroina Pielisjärvellä, jossa he harrastivat 

seurakunnallisten ja hengellisten asioiden lisäksi myös maatalouden ja muun 

elinkeinoelämän kehittämistä sekä lukutaidon ja kristinopin tietämyksen lisäämis-

                                                        
69 Maija Forsbergin haastattelu 2009. 
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tä. Lempinimensä he saivat juuri soiden ja korpien kuivattamisesta niityiksi ja vil-

jelymaiksi sekä koskien perkauksesta ja myllyjen rakentamisesta. Sattumaa tai ei, 

mutta Rainer Steniuksen äiti, Ilta Grönholm, oli myös Pielisjärven kirkkoherran 

tytär.70 Todennäköisesti nuorelle Rainerille oli moneen kertaan kerrottu suvun 

suurmiesten urotöistä. Suvun merkityksestä kertoo myös se, että Rainer Steniuk-

sen veli Heimer Stenius (1898–1940) vaihtoi 1930-luvulla sukunimensä Korpi-

jaakoksi.71  

Vaikka nykyään suhtaudumme kriittisesti suurmiehiin ja suurmieshistoriaan, 

olivat kansakunnan suurmiehet Steniuksen nuoruudessa arvostettuja henkilöitä. 

Erityisesti suomalaiskansallisen aatteen syntyyn vaikuttaneet henkilöt tai kansan-

sivistyksen asialla olleet olivat kansakunnan esikuvia. Vielä vuonna 1936 histo-

riantutkija L. A. Puntila kirjoitti ihailevasti suurmiehistä, joiden töitä johtivat hei-

dän luonteensa ja persoonallisuutensa. Luonne, persoonallisuus ja henkiset omi-

naisuudet oli saatu perintönä jopa ”vuosisatain takaa”, ja nämä polvesta polveen 

kulkevat erikoisominaisuudet pääsivät sitten jossain yksilössä puhkeamaan ku-

koistukseen.72 Rainer Stenius saattoi omaksua näitä ajatuksia kuunnellessaan tari-

noita suvun esi-isistä, ja se voisi selittää miksi hän 16-vuotiaana syksyllä 1909 

vaihtoi koulunsa Helsingin suomalaisesta normaalilyseosta Helsingin Maanvilje-

lyslyseoon. Kenties hän samastui korpea raivaaviin Jaakkoihin ja halusi siksi an-

tautua maatalousalalle. 

Helsingin Maanviljelyslyseo oli aloittanut toimintansa syksyllä 1908 Hannes 

Gebhardin (1864–1933) aloitteesta ja ideoimana. Sen esikuvana olivat Saksan 

vastaavat koulut, jotka pyrkivät valmistamaan oppilaitaan maanviljelyn eri aloille 

ja asiantuntijatehtäviin. Gebhard yritti tämän aivan uuden koulumuodon avulla 

sovittaa yleissivistävän opetuksen maatalouden käytännölliseen opetukseen, josta 

hyötyisivät niin itsenäisiksi maanviljelijöiksi aikovat kuin alan virkoihin73 tähtää-

vät. Alkuperäisen suunnitelman mukaan koulu antaisi jatkokelpoisuuden myös 

yliopiston maanviljelystaloudelliseen osastoon, polytekniseen maanmittariosas-

toon sekä puutarhakorkeakouluun. Yliopiston piirissä kuitenkin vastustettiin tätä 

jatkokelpoisuutta, koska arveltiin teoreettisen tietomäärän jäävän oppilailla liian 

alhaiseksi. Myöskään senaatti ei vielä toiminnalle lupaa myöntäessään halunnut 

                                                        
70 Korpijaakko 1974, 26, 31, 47. Korpi-Jaakosta ks. esim. Cederberg 1928. 
71 Suomen eläinlääkärit 1979 1979, 32. 
72 Puntila (1936) 2006, 15–16, 18–19. 
73 1800-luvun lopulla Suomeen oli syntynyt uusi virkamiesten ryhmä, ”maanviljelysvirkamiehet”, jot-
ka toimivat muun muassa maatalousoppilaitosten opettajina, valtion ja maanviljelysseurojen palkkaa-
mina neuvojina ja muina maatalousalan toimihenkilöinä. Vuonna 1910 pelkästään erilaisia neuvojia 
on arvioitu olleen Suomessa noin 700 henkeä. Peltonen 1992, 274. 
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ratkaista yliopistoon pääsemisoikeutta, vaan halusi ensin kokemuksia koulusta. 

Lopulta senaatti kuitenkin vahvisti uuden ohjesäännön vuonna 1911, jonka mu-

kaan maanviljelyslyseon ylioppilailla oli oikeus opiskella yliopistossa, mutta tut-

kinnon saisi suorittaa vain filosofisen tiedekunnan maanviljelys-taloudellisessa 

osastossa.74 

Stenius kirjoitti ylioppilaaksi vuonna 1912 ja kirjoittautui sisään Helsingin 

yliopiston75 filosofiseen tiedekuntaan. Hän ei kuitenkaan aloittanut siellä opintoja, 

vaan lähti opiskelemaan eläinlääketiedettä Saksaan, Berliiniin. Vuoden kuluttua 

Stenius vaihtoi Berliinistä Dresdeniin, josta valmistui eläinlääkäriksi vuonna 

1916. Samana vuonna hän väitteli eläinlääketieteen tohtoriksi Leipzigissa, minkä 

jälkeen hän jäi assistentiksi Dresdenin eläinlääketieteelliselle korkeakoululle vielä 

kahdeksi vuodeksi ennen paluutaan Suomeen vuonna 1918.76  

Steniuksen nuoruuden harrastuksista ja ajatuksista on säilynyt tietoa Suomen 

Urheilulehden artikkeleissa, jotka Stenius kirjoitti opiskellessaan Berliinissä vuo-

sina 1912–1913. Näissä nuoruuden artikkeleissa säkenöi ehdoton raittiusmies se-

kä intomielinen urheilija ja urheilun puolestapuhuja: 

Kaksi miehenalkua, tietysti parrattomia molemmat, innostui urheiluun ja 

etenkin juoksuun. – – Olimme hankkineet mahdollisimman tarkat oppaat har-

joitustamme varten; Pihkalan opas oli katkismuksemme, Urheilulehti raamat-

tuna ja joukko ruotsalaisia, englantilaisia ja saksalaisia teoksia lisäselityksinä. 

– – Kun seuraavan vuoden syksynä tapasimme, harmitti minua eniten se, että 

toverini oli saanut puhutella Kaisaniemessä Pihkalaa (jota siihen aikaan juma-

loimme!) – –77 

Kun Berliinin katuja kulkee, niin huomaa selvästi, että on kaukana urheilijain 

luvatusta maasta. Vastaantulevat miehet, joitten pitäisi näyttää ”das grosse 

Vaterlandin” urhollisilta kansalaisilta, ovat enemmän puhdasrotuisten, lihoi-

tettujen Yorkshire--- [sikojen] näköisiä. Ja tietysti on syy tähän helposti löy-

detty: liiallinen oluenjuonti on jättänyt jälkensä. Tuntuu inhoittavalta, että 

nuori mies, joka on parhaimmassa ijässään on sellainen olutmöhkäle.78 

Tavallisesti kun urheilun valopuolia luetellaan, niin mainitaan myös tahdon 

karaiseminen ja voimistaminen, päättäväisyyden ja luonteen lujuuden kehit-

                                                        
74 Salminen 2002, 248–250; Salminen 2008, 24, 28, 34–35.  
75 Vuonna 1912 Helsingin yliopisto oli vielä nimeltään Keisarillinen Aleksanterin-Yliopisto. 
76 Klatt 1994, 96; Suomen eläinlääkärit 1843–1942 1942, 184. 
77 Stenius Suomen Urheilulehdessä 1913, 541. 
78 Stenius Suomen Urheilulehdessä 1912, 91. 
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täminen. Nuo ovat ominaisuuksia, joitten merkityksestä ei koskaan kylliksi 

voi puhua, ne ovat sellaisia tekijöitä, joita omaten on korkealla toisten ihmis-

ten yläpuolella. – – 

Tuiki tavallisesti, semminkin ulkomailla ollessa, sikeää seuraava näytös: ur-

heilukilpailun voiton johdosta menee urheilija kapakkaan – usein vielä paha-

maineisimpaankin – juo siellä itsensä humalaan, vierii tiedotonna milloin lat-

tialla, milloin missäkin – – Mutta tuollaista ei saa tapahtua! siitä on tehtävä 

loppu. 

Suomalainen urheilija! Sinä näet tuon paheen, etkä aina taistele sitä vastaan. – 

– Tervettä sielua me tahdomme terveeseen ruumiiseen, sen olemme ottaneet 

vaalilauseeksemme. Miksi emme kaikki tahdo näyttää myös teoissa, että ur-

heilu kulkee käsi kädessä raittiuden kanssa.79 

Stenius oli nuorukaisena innostunut urheilusta, ennen kaikkea pitkän matkan 

juoksusta. Hänen esikuvansa oli Lauri Pihkala (1888–1981), joka kirjoitti paitsi 

urheiluoppaita, myös yhdisti urheilun soturiuteen, rotuhygieniaan ja myöhemmin 

suojeluskunta-aatteeseen. Pihkalan urheilija oli kurinalainen isänmaan palvelija, 

jolle juoppous oli kauhistus.80 Nämä opit nuori Stenius tuntui omaksuneen hyvin, 

niin palavasti hän kirjoitti alkoholinkäytön turmiollisesta vaikutuksesta. Hän kiin-

nitti huomiota myös ihmisten ulkonäköön, ja lihava ruumis näyttäytyi hänelle eri-

tyisen vastenmielisenä. Se kertoi velttoilusta niin urheilun, syömisen, juomisen 

kuin henkisen itsekurinkin saralla. 

Nuorukaisia innoittanut urheiluaate syntyi 1800-luvun lopulla, jolloin urhei-

lun kansalliseksi tehtäväksi tuli sen kansanterveyttä kohentava vaikutus. Ajatus 

liittyi ruumiin kokonaisvaltaiseen kulttuuriseen muodonmuutokseen ja ihmisen 

velvollisuuteen suojautua niin erilaisia taudinaiheuttajia kuin ruumista ja mieltä 

veltostuttavia uhkia vastaan. Urheilu ja terveydestä huolehtiminen tuottivat 1900-

luvun alussa ihanneruumiin, joka uhkui terveyttä, voimaa ja hallintaa, ja joka 

nousi paitsi esteettiseksi myös moraaliseksi arvoksi. Äärimmilleen vietynä ihan-

neruumiin rakentaminen oli jatkuvaa itsensä tarkkailua ja ohjailua, johon vain 

harva pystyi.81 Mutta se, joka pystyi, oli ”korkealla toisten ihmisten yläpuolella”, 

eikä ole epäilystäkään siitä, etteikö Rainer Stenius pyrkinyt tähän päämäärään. 

                                                        
79 Stenius Suomen Urheilulehdessä 1913, 649. 
80 Vasara 1997, 141–142. 
81 Meinander 2004, 436–444. 1900-luvun alun urheilijan ihanneruumiista ks. myös Frigård 2008, 51–
123. Rainer Steniuksen sisko Irja Stenius oli myös innostunut urheilusta, ja hän oli mukana Tukhol-
man vuoden 1912 olympialaisissa Suomen naisvoimistelujoukkueessa. Joukkue kantoi avajaisissa si-
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Eräässä urheilulehden artikkelissaan Stenius viittasi antiikin Kreikan urheili-

joihin.82 Kirjoitus liittyi selostukseen Berliinin stadionista, joka valmistui Berlii-

nin vuoden 1916 olympialaisia83 varten. Siten tunnelmoinnin voi yhdistää olym-

pialaisiin liittyvään antiikin perintöön, mutta yhtä hyvin kyseessä voi olla urheile-

van ihmisruumiin estetisointiin liittyvä antiikin ihannointi. Suomen Urheilulehti 

julkaisi jatkuvasti sivuillaan paitsi kauniiden urheilijoiden valokuvia myös kuvia 

antiikin veistoksista. Nämä veistokset näyttivät sen ideaalin, mihin 1900-luvun 

alun urheilijan vartaloaan muokatessaan tuli pyrkiä. 

Stenius oli omaksunut Suomessa kansallisen urheiluaatteen, jonka mukaan 

urheilulla voi kehittää luonteensa lujuutta ja karaista tahtoaan tullakseen hyväksi 

ja raittiiksi isänmaan palvelijaksi. Nämä aatteet tulivat seuraamaan Steniusta hä-

nen koko elämänsä ajan, vaikka hän ei toteuttanut Lauri Pihkalan luomaa urheilun 

ja soturiaatteen yhteyttä. Saksassa opiskelevalle, urheilevalle Steniukselle olisi 

nimittäin ollut varsin luontevaa ryhtyä jääkäriksi. Jääkäriliike (1914–1918) värvä-

si riveihinsä Saksassa opiskelevia suomalaisia, ja eläinlääkäriopiskelijoita värväsi 

erityisesti itsekin eläinlääketiedettä opiskellut Georg Öhman (1891–1957). Yh-

teensä jääkärikoukutukseen osallistui 12 eläinlääketieteen opiskelijaa ja kolme 

valmista eläinlääkäriä.84 Stenius ei kuitenkaan liittynyt jääkäreihin, toisin kuin 

monet hänen opiskelutovereistaan, mitä hän on myöhemmin selittänyt vatsavai-

voillaan, jotka vaativat tarkan ja säännöllisen ruokavalion.85 Ilmeisesti Stenius 

tunsi tarvetta erikseen selittää asiaa, koska taustansa takia hänen olisi ”kuulunut” 

liittyä jääkäreihin. 

Koska Stenius ei liittynyt jääkäreihin, hän pystyi keskittymään opiskeluihinsa 

täydellä teholla kurssitoverien hikoillessa kovassa sotilaskoulutuksessa. Samaan 

aikaan moni suomalainen joutui keskeyttämään opiskelunsa ja palaamaan Suo-

meen, sillä Suomi oli osa Venäjää ja siten Saksan vihollismaa käynnissä olevassa 

ensimmäisessä maailmansodassa. Sen sijaan Steniuksen nimi kuulosti ruotsalai-

selta, ja hän saattoi jäädä Saksaan antamalla ymmärtää olevansa ruotsalainen. 

Samanlainen tilaisuus nimen perusteella avautui myös Agnes Sjöbergille.86 Sodan 

                                                                                                                                    
nivalkoista lippua, jossa oli teksti ”terve sielu terveessä ruumiissa”, ja koko joukkue oli pukeutunut 
yhtenäiseen, vaaleaan, antiikin kitonia muistuttavaan asuun kuin 24 Suomi-neitoa symboloiden voi-
mistelun kansallista ja isänmaallista tehtävää. Korpijaakko 1974, 49; Sarje 2009, 43. 
82 Stenius Suomen Urheilulehdessä 1913, 442. 
83 Ensimmäisen maailmansodan takia vuoden 1916 Berliinin olympialaisia ei koskaan järjestetty, vaan 
Berliinissä kilpailtiin vasta vuonna 1936. 
84 Oksanen 2008, 127–129. Jääkäreiden ja jääkäriliikkeen historiasta ks. esim. Lackman 2000. 
85 Klatt 1994, 97. 
86 Sjöberg 1964, 61–62. 
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takia suurin osa saksalaismiehistä oli rintamalla, jolloin ulkomaalaisille tarjoutui 

lisäksi mahdollisuus hyviin töihin: sellaisiin Stenius pääsi Dresdenin eläinlääke-

tieteellisen korkeakoulun klinikoille vuosiksi 1916–1918. 

Tultuaan Suomeen vuonna 1918 Stenius aloitti työt Lohjan kunnaneläinlääkä-

rinä. Hän liittyi heti Suomen Eläinlääkäriyhdistyksen jäseneksi ja osallistui alusta 

asti aktiivisesti sen toimintaan muun muassa kirjoittamalla juttuja yhdistyksen 

julkaisemaan Suomen Eläinlääkärilehteen. Steniuksen ensimmäinen kirjoitus il-

mestyi lehdessä vuonna 1918, ja se oli laaja selostus Dresdenin eläinlääketieteel-

lisellä korkeakoululla hoidetuista sairastapauksista. Nuori mies oli toiminut sekä 

hevos- että pieneläinsairauksien klinikoilla ja esitteli monia eri sairauksia ja nii-

den hoitoja hyvin analyyttisesti ja kriittisesti. Jo tässä ensimmäisessä kirjoitukses-

sa näkyvät Steniuksen tavaramerkit: terävä äly ja rajaton itseluottamus yhdistetty-

nä sujuvaan ja vakuuttavaan tyyliin. Kirjoittaja esiintyi kiperien tilanteiden ratkai-

sijana: 

Tällaisissa leikkauksissa ilma usein vaikuttaa sisälmyksiin kuivaten niitä, jo-

ten ne käyvät tulehdukselle ja infektionille otollisemmaksi. Käytin sentähden 

hyvällä menestyksellä seuraavaa liuosta: Camphora 10.0; Paraffinum li-

quidum 200.0 ja kaadoin tästä hyvän joukon vatsaonteloon. Tällä on vielä se 

hyvä puolensa, että kamfertti vahvistaa sydämen toimintaa, mikä pitkissä 

leikkauksissa enemmän tai vähemmän rasittuu. – Mieleeni juolahtaa kaksi ta-

pausta hevospraktiikasta, joissa luulen liuoksella olleen sanansa. Kaksi piettu-

ria [pietturi = ori, jolta kives on jäänyt laskeutumatta kivespussiin, piilokives. 

K.H.] professori oli leikannut ja talliin tultua muutamien tuntien kuluttua tun-

keutuivat suolet haavojen kautta ulos, ja kuten aina, rupesi potilas silloin 

piehtaroimaan, liaten suolet tallisonnassa pahanpäiväisesti. Kaadoin heti poti-

laat, pesin suolet fysikaalisella keittosuolaliuoksella ja kaadoin runsaasti 

kamferttiparafiinia vatsaonteloon. Toinen hevonen parani, toinen sairasteli 

viikon päivät, mutta sai sitten odotetun märkivän vatsakalvotulehduksen ja 

kuoli. Luulen, että hevoset ilman lääkettä ennemmin olisivat tulleet kriitilli-

seen kohtaan.87 

Tässä Steniuksen ensimmäisessä Suomeen tulon jälkeisessä kirjoituksessa voi 

myös nähdä jo merkkejä muiden eläinlääkäreiden tekemisten tuomitsemisesta. 

Monet eläinlääkärit tekivät sellaisia toimenpiteitä, jotka eivät olleet eläinlääkärin 

arvolle sopivia, mutta jotka korjaantuisivat noudattamalla Steniuksen ohjeita:  

                                                        
87 Stenius Suomen Eläinlääkärilehdessä 1918, 172. 
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Kirurgisella alalla vielä hetkisen pysyessä sana porsaiden salvamisesta. Ol-

laksemme rehellinen, täytyy sanoa, että tässä leikkauksessa tehdään kovasti 

syntiä, s. o. toimitus tehdään tavalla, joka e l ä i n l ä ä k ä r i n suorittamaksi 

ei ole aina loistava. Ensinnäkin pidetään jonkinlaisena meriittinä äärettömällä 

kiiruulla ja sanoisinko huolimattomuudella leikata porsaita. Toiseksi ei aina 

puhtaudesta pidetä vaaria. Sanalla sanoen olisi parantamisen varaa.88 

Stenius ryhtyi hoitamaan kunnaneläinlääkärin praktiikkaa Lohjalla samanlaisella 

tarmolla kuin hän oli työskennellyt Dresdenin klinikoilla. Hänellä oli käytössään 

uusin tieto ja taito sekä rohkeus tarttua kaikkiin eteen tuleviin tapauksiin. Lisäksi 

hän piti yllä tietämystään seuraamalla ulkomaista eläinlääketieteellistä kirjalli-

suutta. Lukemistaan mielenkiintoisista artikkeleista Stenius kirjoitti Eläinlääkäri-

lehteen referaatteja. Monien tieteellisten kysymysten lisäksi hän pohti laajasti eri-

laisia lääkityskäytäntöjä ja omassa praktiikassaan kohtaamiaan potilastapauksia. 

Ahkera kirjoittaja sai koko lehden toimittamisen vastuulleen vuonna 1927. Kai-

ken kaikkiaan Stenius oli Suomen Eläinlääkärilehden toimittajana vuosina 1927–

1931, 1940–1948 ja vielä vuonna 1952.89 

Erityistä huomiota Stenius kiinnitti lääketieteellisen suomalaisen terminolo-

gian kehittämiseen. Hän kirjoitti vuonna 1929 Eläinlääkärilehdessä otsikolla 

”Käyttäkää oikeita suomalaisia vastineita”: 

Lääketieteellinen ja eläinlääketieteellinen suomalainen terminologia on vielä 

kehittymässä. – – Käännöstä odottaa dialyysi, kryoskopia, klooninen, katetri, 

indukoida, hypnoosi, humpuuki y. m. ja eräät keksityt sanat taas ovat liian 

pitkäpiimäisen johdettuja, joten niihinkin pitäisi keksiä uudet lyhyet ja täs-

mälliset vastineet. – – Sanaa Abschürfung on käännetty jos milläkin tavalla, 

nyt puhumme ryysteytymästä – – Einbiss ei ole enää koukku hampaassa, 

vaan purentapykälä, Forellenschimmel ei ole forellikimo, vaan mullokimo, 

hechtköfig on kiveräpää, Keilkopf vaajapää, Kronentritt kehäastuma, Nietk-

linge kotkausrauta, Ramskopf könköpää, Schnabeleisen ruojukenkä, Sehnen-

klapp jännepakse, Stelzfuss tyrmäjalka, unterständig supposeisova – – 

                                                        
88 Stenius Suomen Eläinlääkärilehdessä 1918, 172–173. 
89 Suomen eläinlääkärit 1963 1964, 252–254. Eläinlääkärilehdellä oli lähes aina kaksi tai useampia 
toimittajia yhtaikaa, sillä toimittajina olivat Eläinlääkäriyhdistyksen jäsenet oman toimensa ohella. 
Vuosina 1927–1931 sekä 1941–1946 Stenius toimitti lehteä Richard Hinderssonin kanssa, vuonna 
1940 toimituskuntaan kuuluivat Steniuksen ja Hinderssonin lisäksi Hans Söderlund ja Valto Klemola, 
vuonna 1947 Steniuksen ja Hinderssonin lisäksi Anders Backman sekä vuonna 1952 Steniuksen lisäk-
si Lars Reinius. Hämäläinen 1992, 56, 59. 
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Meillä on lisäksi voitettavana sekin nurjuus, että samaa tautia nimitetään eri 

osissa maata aivan eri tavoin. Tai petrakolla ymmärretään toisessa osassa 

maata vissin väristä hevosta, toisessa osassa maata taas ei tiedetä mitä sem-

moisella sanalla tarkoitetaankaan j. n. e. Yhtäläisyyteen ja vakiintuneisiin 

muotoihin päästäksemme on sentähden tärkeätä seurata samaa sanastoa jär-

jestelmällisesti. Kajavan-Palmenin sanasto, joka syksyllä ilmestyi uudessa 

asussa, koettaa puolestaan vakiinnuttaa vastineitamme ja nimityksiämme. 

Yhdenmukaisuuden saavuttamiseksi olisi sentähden hyvä, jos kollegat tahtoi-

sivat käyttää sanaston vastineita. Mikäli puutteellisuuksia todetaan, olisi erit-

täin hyvä, jos näistä huomautettaisiin allekirjoittaneelle, niin päästään vähitel-

len askel askeleelta eteenpäin.90 

Stenius kehotti kollegoitaan käyttämään Kajavan–Palmenin sanastoa, joka oli 

Duodecim-seuran aloitteesta laadittu, saksasta ja latinasta suomeksi muokattujen 

sanojen lääketieteellinen sanakirja. Kirjan vuoden 1938 painoksessa Stenius oli 

mukana kirjoittajana eläinlääketieteellisten termien asiantuntijana.91 

Ollessaan Lohjan kunnaneläinlääkärinä Stenius kiinnostui kunnaneläinlääkä-

rien työolojen ja -ehtojen parantamisesta ja oli perustamassa Suomen Kunnan-

eläinlääkäriliittoa vuonna 1923. Hän toimi Kunnaneläinlääkäriliiton ensimmäise-

nä puheenjohtajana vuosina 1923–1928 ja sihteerinä vuonna 1929. Liiton tärkein 

tehtävä oli parantaa kunnissa toimivien eläinlääkärien palkkausta, ja liitto saavutti 

niin merkittävän neuvotteluaseman heti toimintansa ensimmäisten vuosien aikana, 

että kuntien edustajat neuvottelivat Kunnaneläinlääkäriliiton johtokunnan kanssa, 

ennen kuin kuntiin perustettiin uusia kunnaneläinlääkärien virkoja ja ne julistet-

tiin haettavaksi. Paitsi Kunnaneläinlääkäriliitossa Stenius oli aktiivinen myös 

maan kaikkia eläinlääkäreitä yhdistävässä Suomen Eläinlääkäriyhdistyksessä. 

Hän oli johtokunnan jäsen vuosina 1928–1931, sihteeri 1928–1929 ja puheenjoh-

taja 1940–1950.92  

Toimittuaan Lohjan kunnaneläinlääkärinä yhdeksän vuotta Stenius muutti 

Helsinkiin ja työskenteli vuosina 1927–1928 Helsingin kaupungin tarkastuseläin-

lääkärinä ja Valtion eläinlääkintölaboratorion assistenttina. Sen jälkeen hän siirtyi 

eläinlääkinnän keskushallintoon hallintovirkamieheksi koko loppu-uransa ajaksi. 

Vuosina 1928–1929 hän toimi lääkintöhallituksen eläinlääkintöosastolla ja 1930–

                                                        
90 Stenius Suomen Eläinlääkärilehdessä 1929, 13. 
91 Suomen eläinlääkärit 1963 1964, 253; Saksalais- ja latinalais-suomalainen lääketieteellinen sanas-
to / Duodecim-seuran valitsemina toimittaneet Yrjö Kajava ja A. J. Palmén 1938. 
92 Suomen eläinlääkärit 1963 1964, 253; Savolainen 1992, 30–31.  
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1951 maatalousministeriön eläinlääkintöosastolla; molempien osastojen päällik-

könä oli Väinö Kankaanpää. Steniuksen uran huipensi Eläinlääketieteellisen kor-

keakoulun toiminnanjohtajan pesti vuosina 1945–1951. Seuraavassa taulukossa 

on esitetty Steniuksen ura tiivistettynä. 

Taulukko 4. Rainer Steniuksen ura Suomen eläinlääketieteen kentällä. 

Kunnaneläinlääkärinä ja tarkastuseläinlääkärinä  

Lohjan kunnaneläinlääkärinä 1918–1927 

Helsingin kaupungin tarkastuseläinlääkärinä 1927–1928 

Suomen Eläinlääkäriyhdistyksessä (perustettu 1892)  

Johtokunnan jäsen 1928–1931 

Sihteeri 1928–1929 

Puheenjohtaja 1940–1950 

Suomen Eläinlääkärilehdessä (perustettu 1892)  

Toimittaja 1927–1931, 1940–1948, 1952 

Valtion eläinlääkintölaboratoriossa (perustettu 1908)  

Assistentti 1927–1928 

Suomen Kunnaneläinlääkäriliitossa (perustettu 1923)  

Perustaja  

Puheenjohtaja 1923–1928 

Sihteeri 1929 

Lääkintöhallituksen eläinlääkintöosastossa (1928–1929)  

Osastoeläinlääkäri 1928–1929 

Maatalousministeriön eläinlääkintöosastossa (perustettu 1930)  

Osastoeläinlääkäri 1930–1938 

Eläintautitoimiston päällikkö 1938–1951 

Eläinlääketieteellisessä korkeakoulussa (1945–1995)  

Toiminnanjohtaja 1945–1951 

Jo ennen Steniuksen kautta oli valta eläinlääketieteen kentällä ollut muutamissa 

harvoissa käsissä. Väinö Kankaanpää ja Richard Hindersson opettivat nuorelle 

Steniukselle toimintatapansa, ja Stenius tarttui hanakasti tarjottuihin haasteisiin. 

Keskushallinnossa työskennellessään Stenius vastasi eläintautien vastustamisesta 

ja monista ammattikuntaa koskevista suurista kokonaisuuksista kuten korkeakou-

lun perustamiseen liittyvistä asioista, mutta niiden lisäksi hän halusi olla selvillä 

kaikesta ja tarttua pienimpiinkin yksityiskohtiin. 

Maatalousministeriön eläinlääkintöosaston arvovalta johtui maatalouden suu-

resta merkityksestä koko yhteiskunnalle. Osaston tehtävä maatalouden tuottavuu-

den parantajana oli huolehtia kotieläinten terveydestä ja eläintautien torjunnasta, 

ja Steniuksella oli päävastuu lakitekstien kirjoittamisesta ja ohjeiden antamisesta 
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niin eläinlääkäreille kuin karjanomistajille. Maatalousväki kommentoi hänen mu-

kaansa kärkkäästi, mikäli määräykset eivät tuntuneet tuottavan tulosta: 

Tänään täällä oli se odotettu luomistautikokous. Ja mitä kuuluu, sen arvaat 

puoleksi: nykyistä asetusta haukuttiin pataluhaksi ja sanottiin, että nykyinen 

luomistaudinvastustaminen on jotensakin olematonta. Ja yksimielinen loppu-

tulos oli, että systeemiä on muutettava. Toisin sanoen on tautia lähdettävä sil-

lä tavalla vastustamaan, että laitetaan armeija ja asepajat (laboratorio) ja sota-

väen päällikkö pannaan johtoon. – – Ja rahaa pitää saada niin paljon kuin tar-

vitaan. Minä sanoin, että laskin kustannusten nousevan n. 2½ milj. markkaan 

vuodessa. Vastattiin, että se ei meinaa mitään ja niin lähti edustajisto kaikkein 

korkeimpien herrojen puheille ilmoituksella, että nyt on jotain tehtävä, maan-

viljelijät eivät enää tyydy nykyisiin oloihin. Meidän ministerimme oli erittäin 

suopea ehdotuksille – – 93 

Stenius kirjoitti yllä olevan kirjeen huhtikuussa 1934 piirieläinlääkäri Eino Huhta-

lalle (1902–1971), jota hän samalla houkutteli tulemaan eläinlääkintöosastolle 

ylimääräiseksi eläinlääkäriksi hoitamaan luomistaudin torjuntaa. Luomistautibak-

teeri (Brucella abortus) aiheutti lehmille keskenmenoja, vasikoiden kuolemia, he-

delmättömyyttä ja maitomäärien vähenemistä, ja se oli 1930- ja 1940-luvuilla eni-

ten taloudellisia tappioita aiheuttanut karjatauti Suomessa. Se oli ollut kirjattuna 

eläintautilakiin jo vuodesta 1910 alkaen, mutta vastustustoimet olivat melko vaa-

timattomia aina vuoteen 1928, jolloin uudistettuun eläintautilakiin tuli tiukemmat 

määräykset sairaitten eläinten eristämisestä ja navettojen desinfioimisesta.94 Kun 

näytti siltä, että uusienkaan määräysten avulla ei tauti hävinnyt, vaativat karjan-

omistajat eläinlääkintövirkamiehiltä parempia konsteja. 

Kirje Eino Huhtalalle jatkui: 

Me emme mielellämme tahtoisi uskoa, ettet ottaisi tointa vastaan, sillä – – 

meidän täytyy pitää ohjaat eläinlääkärikunnan käsissä. Muuten maanviljelys-

seurat tulevat ja sanovat, että koska eläinlääkärit eivät ole osanneet asiaa hoi-

taa, olkoot ilman. 

                                                        
93 Stenius piirieläinlääkäri Eino Huhtalalle 18.4.1934. Rainer Steniuksen kirjeenvaihto 1928–1950, 
Fa:5. MMMEO:n arkisto, KA. 
94 Kankaanpää & Stenius 1939, 95; Suomen eläinlääkintölaitos 1843–1943 1945, 135–141. 
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Ole nyt hyvä ja ajattele asiaa. Jos on vaikea päättää – – kilahuta minulle, niin 

voin ehkä jotain lisäksi sanoa, mutta täällä käy niin paljon vieraita, että paras 

olisikai soittaa kotiin jokin ilta, jotta saisi rauhassa jutella.95 

Stenius vetosi Huhtalaan kirjoittamalla, että jos tämä ei tulisi auttamaan, olisi vaa-

rana asioiden luisuminen pois eläinlääkäreiden käsistä maatalousalan ihmisille. 

Ilmeisesti tällainen vastakkainasettelu ei ollut suotavaa maatalousministeriön ti-

loissa, ja siksi Stenius pyysi Huhtalaa soittamaan hänelle mieluummin kotiin kuin 

virkahuoneeseen. Lopulta Huhtala tuli eläinlääkintöosastolle muutamaksi kuu-

kaudeksi96 Steniuksen avuksi, mutta varsinaiset uudet ohjeet luomistaudin vastus-

tamiseksi ja vuonna 1937 uusitun eläintautilain tekstin kirjoitti Rainer Stenius.  

Yksi Steniuksen tehtävistä eläinlääkintöosastolla oli eläinlääkäreiden matka-

laskujen tarkistaminen. Hän hoiti tätä tehtävää koko keskushallintouransa ajan, 

siis vuodet 1928–1951, ja voi sanoa, että hän oli tarkempi valtion rahoista kuin 

moni muu omistaan. Tässä kaksi esimerkkiä siitä perinpohjaisuudesta, jolla Steni-

us paneutui matkalaskujen tarkastukseen: 

H.V. 

Olemme yrittäneet erikoisella ymmärtämyksellä suhtautua niihin selityksiin, 

joita olet liittänyt laskuihisi ja pian ovat ne tapaukset lasketut, jolloin las-

kuihisi on täytynyt tehdä korjauksia, mutta nyt näyttää edessämme olevan 

pulma, jonka ylitse on vaikea päästä. Laskussani no 42 velot esim. päivärahaa 

7 km pituisesta hevoskyydistä, jolloin perillä otit 1 verinäytteen. Emme par-

haimmalla tahdollakaan saa 6 tuntia menemään tähän matkaan. Vaikka olisi 

kuinka huono hevonen tahansa, niin kestää matka perille enintään 1 tunnin ja 

takaisin saman verran. Silloin jää vielä 4 tuntia 1 verinäytteen ottamiseen, ja 

se on mahdotonta. Vaikka laskisi 2:kin tuntia toimitukseen perillä, niin jää sit-

tenkin vielä 2 tuntia vaille ennenkuin päivärahaa voi velkoa. Millä ihmeen 

konstilla voimme asian selittää reviisoreille? Emme me parhaalla tahdolla voi 

sellaista laskua hyväksyä. – – Ennenkuin näinollen käsittelemme laskuasi, 

tiedustan, mikä on ollut aiheena tavattomaan matkan hitauteen?97 

 

                                                        
95 Stenius piirieläinlääkäri Eino Huhtalalle 18.4.1934. Rainer Steniuksen kirjeenvaihto 1928–1950, 
Fa:5. MMMEO:n arkisto, KA. 
96 Suomen eläinlääkärit 1843–1942 1942, 72.  
97 Stenius piirieläinlääkäri Warppelle 15.2.1946. Rainer Steniuksen kirjeenvaihto 1946–1948, Fa:2. 
MMMEO:n arkisto, KA. 
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H. V. 

Olen kyllä tottunut saamaan kaikenlaisia kirjeitä, mutta että Sinultakin saisin 

vastaanottaa sellaista himphamppua kun nyt tänään, en todellakaan olisi us-

konut. Sinun laskusi tuli tänne senjälkeen kun asetuksen säätämä aika oli 

mennyt umpeen ja siitä huolimatta minun olisi pitänyt määrätä lasku makset-

tavaksi. Ja saan vielä mitä kuuluu kun en ole rikkonut asetuksia ja tehnyt vir-

kavirhettä, minkä seurauksena m.m. olisi, että itse saisin maksaa laskun. Jo 

nyt jotakin. Etkö Sinä todellakaan tiedä, että myöskin me täällä osastolla 

olemme valvonnan alaisia ja että meidän tarkastamamme laskut tarkastetaan 

vielä kahteen kertaan sen seikan selvillesaamiseksi, olemmeko noudattaneet 

asetuksia?98 

Molemmissa tapauksissa Stenius vetosi siihen, että hän ei voinut yksin päättää 

laskuista, koska myös hänen tarkastuksensa kontrolloitiin. Virkamies oli suoritta-

nut työnsä hyvin silloin, kun hän noudatti määräyksiä ja asetuksia, eikä niissä ol-

lut joustonvaraa. Tämä pitänee paikkansa vain osittain, sillä joissain tilanteissa 

Steniuksella näytti olleen valtaa ohittaa asetuksia ja aikarajoja.  

Esimerkiksi vuonna 1945 valtio korvasi siirtolaisille punatautiin kuolleet 

lehmät. Vuoden 1946 syksyllä Ilomantsin piirieläinlääkäri tiedusteli Steniukselta, 

vieläkö voisi saada korvausta edellisenä vuonna kuolleista lehmistä, sillä ”täällä 

on muutamia hyvin säälittävässä asemassa eläviä siirtolaisia”. Stenius vastasi jyr-

kästi, että siirtoväen punatautiin kuolleita eläimiä ei korvata, koska kyseessä oli 

vuonna 1945 sattunut vahinko. Siksi oli täysin mahdotonta tehdä asialle enää mi-

tään. Kuitenkin Stenius halusi ehdottomalta näyttävän vastauksensa lopuksi tietää 

millaisesta tapauksesta oli kyse. Seuraava kirje arkistossa onkin kiitoskirje koli-

laiselta pientilalliselta, joka oli menettänyt kolme lehmää punataudin takia eikä 

ollut osannut hakea korvauksia ajallaan, mutta oli sitten yllättäen saanut korvauk-

set seuraavan vuoden puolella.99 

Ehkä Stenius halusi käyttää valtaansa kollegoihinsa vaatimalla näiltä ehdo-

tonta määräysten noudattamista. Sen sijaan köyhää siirtolaista hän halusi auttaa ja 

antoi armon käydä oikeudesta. Armeliaisuuden osoittaminen yksinkertaiselle kan-

sanmiehelle oli eri asia kuin antaa toisten eläinlääkäreiden velttoilla aikarajojen 

kanssa tai huijata valtiolta päivärahoja olemattomista matkoista. 

                                                        
98 Stenius piirieläinlääkäri Engelbergille 22.1.1935. Rainer Steniuksen kirjeenvaihto 1928–1950, Fa:5. 
MMMEO:n arkisto, KA. 
99 Rainer Steniuksen kirjeenvaihto 1946–1948, Fa:2. MMMEO:n arkisto, KA. 
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Vaikka Stenius ajoi eläinlääkäreiden ammattikunnan etuja, hän samalla halusi 

pitää karjanomistajien puolta ja välttää eläinlääkäreiden liian korkeita palkkioita. 

Tietysti kohtuulliset taksat parantaisivat myös eläinlääkärikunnan asemaa ja ar-

vostusta, kun heidät miellettäisiin enemmän pyyteettömiksi eläinten auttajiksi 

kuin rahanahneiksi ryöstäjiksi. Erityisen harmistunut Stenius oli, jos joku eläin-

lääkäri laskutti tahallaan sekä karjanomistajaa että valtiota samasta toimenpitees-

tä: 

H. V.  

Kun meille tehtiin ilmoitus ja valitus velkomisestasi Eerolan tilalla, oli meillä 

hyvin paha olla, sillä perin ikävää on viran puolesta tällaisessa asiassa kään-

tyä hyvän ystävän puoleen. Meidän täytyi kuitenkin virkavelvollisuuksiemme 

mukaisesti ottaa asia puheeksi, mutta asian tässä vaiheessa ei asiakirjoja dia-

rioitu, jotta asia ei saisi liian julkista luonnetta.  

Olet nyt selityksesi tänne toimittanut ja rahaa tänne lähettänyt. Mitä ensinnä-

kin selitykseesi tulee, ei se valitettavasti ole tyydyttävä ja mitä taas rahaan tu-

lee, ei rahat kuulu tänne, vaan Eerolaan. 

Jotta asia saataisiin kivuttomasti pois päiväjärjestyksestä, meidän täytyy pu-

hua suoraan asiasta. Olet tehnyt itsesi syypääksi hyvin raskaaseen rikkomuk-

seen sen kautta, että olet velkonut tilan omistajalta korvausta matkoista, jotka 

valtio on Sinulle maksanut. – –  

Maksa siis Eerolaan takaisin 5800 markkaa niin on asia selvitetty.  

Liitän oheen ne rahat, jotka tänne toimitit. 

Kun vuorineuvos tiedustelee täältä asian päättymistä, sanon että Sinulle oli 

tullut vaikeitten asunto-olojen ja sen kautta asiakirjojen sotkeentumisen 

vuoksi erehdys, jonka olet luvannut heti korjata. Korjaa se siis kuten ehdotin. 

Meitä on tämä asia harmittanut kovin. Toivomme ettei tällaisia erehdyksiä 

enää koskaan tapahtuisi.100 

Tämän kirjeen perusteella voi ajatella, että Stenius halusi pitää eläinlääkärien 

puolta ja välttää julkista huomiota siksi, ettei eläinlääkäreiden maine vaarantuisi. 

Kuitenkin tällainen toimintamalli oli mahdollista vain silloin, kun sääntöjen rik-

                                                        
100 Stenius piirieläinlääkäri Warppelle 12.2.1951. Rainer Steniuksen kirjeenvaihto 1951, Fa:4. 
MMMEO:n arkisto, KA. 
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koja oli valmiiksi Steniuksen ystävä. Hyvän ystävän kyseessä ollen virkamies oli 

valmis joustamaan ja järjestämään asiat parhain päin. Sen sijaan hän ei antanut se-

lityksen, hyvityksen tai ymmärryksen mahdollisuutta niille, joiden kanssa oli 

huonoissa väleissä. 

Keskushallinnossa työskennellessään Stenius toimi opettajana ja kuulustelija-

na lautakunnissa, jotka kouluttivat piirieläinlääkäreitä ja vastavalmistuneita eläin-

lääkäreitä suomalaisten eläintautien ja lainsäädännön tuntemisessa. Tällainen kou-

lutus oli välttämätöntä, sillä eläinlääkärit valmistuivat ulkomaisista kouluista ja 

kotimainen opetus alkoi vasta vuonna 1946. Stenius toimi aktiivisesti suomalaisen 

eläinlääketieteellisen koulutuksen aloittamisen puolesta, ja kun laki eläinlääketie-

teellisestä korkeakoulusta syntyi vuonna 1945, hän ryhtyi käynnistämään korkea-

koulun toimintaa sen toiminnanjohtajana. Tätä virkaa hän hoiti sivutoimisena 

eläkkeelle jäämiseensä asti vuoden 1951 loppuun asti. Korkeakoulu oli toimin-

nanjohtajalle niin tärkeä, ettei edes vakava sairastuminen estänyt asioiden hoitoa. 

Kun hän joutui syksyllä 1950 useaksi kuukaudeksi tutkimuksiin ja hoidettavaksi, 

kävivät korkeakoulun muut toimihenkilöt sairaalassa Steniuksen luona hakemassa 

hänen luonaan toimintaohjeita ja allekirjoituksia.101 

Stenius oli naimisissa kaksi kertaa. Ensimmäinen vaimo oli saksalainen El-

friede Maria Altermann, jonka Stenius tapasi opiskellessaan Dresdenissä. Heidät 

vihittiin Dresdenissä vuonna 1918 ja avioliitto päättyi eroon vuonna 1939. Toisen 

avioliiton Stenius solmi vuonna 1940 suomalaisen Gurli Maria Bäckmanin kans-

sa. Molemmat avioliitot olivat lapsettomia. 

Harrastuksikseen Stenius ilmoitti saaristolaiselämän ja valokuvauksen. Hän 

asui kesät Högholmen-nimisellä saarella Pernajassa, minne hän matkusti omalla 

moottoriveneellään. Steniuksen ottamia valokuvia en ole onnistunut löytämään, ja 

veneestäkin tiedetään vain se, että Stenius käytti sitä myös tehdessään sairasmat-

koja kesäaikaan Porvoon-Loviisan saaristossa. 102 Vaikka matrikkelia varten piti 

ilmoittaa joitain harrastuksia, Steniuksen tärkein harrastus oli epäilemättä eläin-

lääkäriys sekä eläinlääkärikunnan aseman ja arvostuksen nostaminen.  

Väinö Kankaanpää pysyi Steniuksen esimiehenä koko tämän keskushallin-

touran ajan. Molemmat miehet jäivät eläkkeelle vuoden 1951 lopussa, jolloin Ste-

                                                        
101 EKK:n hallituksen pöytäkirja 11.10.1950. EKK:n arkisto, Helsingin yliopiston keskusarkisto. 
102 Steniuksen kirje kansanhuoltoministeriön liikennejaostolle 8.4.1946, missä hän anoo lupaa käyttää 
omistamaansa moottorivenettä eläinlääkärinavun antamiseen saaristossa. Rainer Steniuksen kirjeen-
vaihto 1946–1948, Fa:2. MMMEO:n arkisto, KA; Steniuksen kirje kansanhuoltoministeriölle 
10.4.1947, missä hän anoo ostolupaa venelakalle ja vernissalle veneensä kunnossapitoon voidakseen 
tehdä veneellä sairasmatkoja. Helsingin yliopistomuseo Arppeanum, eläinlääketieteen arkisto, A – 
Henkilöt: Rainer Stenius; Suomen eläinlääkärit 1843–1942 1942, 184; Klatt 1994, 97 
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nius oli 59- ja Kankaanpää 72-vuotias. Stenius olisi ilmeisen mielellään työsken-

nellyt yhtä vanhaksi kuin Kankaanpää, mutta sairaus pakotti hänet jättämään 

työnsä näin varhain. Hän kuoli 62-vuotiaana 28.9.1955. 
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3 Alkoholireseptit ongelmana 

Stenius oli omaksunut jo nuoruudessaan raittiusaatteen ja suhtautui juopotteluun 

hyvin kielteisesti. Kieltolain aikana ja vielä sen jälkeenkin eläinlääkärien antami-

en alkoholireseptien kysyntä oli niin suurta, että ammattikunnan maine joutui ky-

seenalaiseksi eläinlääkärien vastattua kysyntään. Olihan selvää, että osa eläimille 

määrätystä alkoholista meni ihmisten käyttöön. Tämä oli ongelma Steniukselle, 

joka pyrki rajoittamaan kollegojensa alkoholireseptien kirjoittamista.  

Osoitan tässä luvussa, että Steniuksen toiminta alkoholireseptien rajoittajana 

ei ollut pelkästään pyyteetöntä ammattikunnan maineen suojelua. Se oli lisäksi 

tapa suojella ammattikunnan autonomiaa pitämällä kurinpitotoimet eläinlääkärien 

omissa käsissä. Tarkkailemalla ja kontrolloimalla kollegojensa reseptejä Stenius 

myös korosti omaa asemaansa ja käytti valtaa, jolla hän määritteli hyväksytyn 

toiminnan rajat ja asetti eläinlääkärit toisiinsa nähden eriarvoiseen asemaan.  

3.1 Kieltolaki lisää reseptien kysyntää 

Ensimmäinen tulikoe Rainer Steniuksen uralla eläinlääkärikunnan yhteisten asi-

oiden hoitajana oli hänen toimintansa kieltolain aikana. Kieltolaki oli voimassa 

Suomessa 1.6.1919–5.4.1932, ja sen aikana alkoholia sai käyttää vain lääkinnälli-

siin, teknisiin ja tieteellisiin tarkoituksiin. Myynti keskitettiin kokonaan apteek-

keihin, ja ilman reseptiä sai myydä vain hyvin pieniä alkoholimääriä. Juopumis-

tarkoitukseen myytävää alkoholia ei ollut virallisesti lainkaan kaupan. Isommat 

määrät ja tietyt alkoholilaadut vaativat lääkärin, hammaslääkärin tai eläinlääkärin 

kirjoittaman reseptin. Hammaslääkärit saivat kirjoittaa alkoholia vain omaa prak-

tiikkaansa varten, eivät potilailleen.103  

Kieltolain takia alkoholireseptien kysyntä kasvoi huomattavasti. Ennen anti-

bioottien ja muiden nykyaikaisten lääkkeiden aikaa alkoholi oli pätevä lääke mo-

neen niin ihmisten kuin eläintenkin vaivaan, eikä alkoholireseptin kirjoittaminen 

tai sen pyytäminen sinänsä vielä merkinnyt, että reseptillä saatava juoma olisi 

                                                        
103 Asetus alkoholipitoisten aineiden valmistuksesta, maahantuonnista, myynnistä, kuljetuksesta ja va-
rastossapidosta 29/1917, siihen liittyvät muutokset 51/1919 ja 104/1919 sekä kieltolaki 158/1922. 
Suomen asetuskokoelmat 1917, 1919 ja 1922. Alkoholipitoisten lääkkeiden myyntiä apteekeista ilman 
reseptiä oli jo vuonna 1892 rajoitettu 50 gramman kerta-annoksiin, eikä käytännöstä luovuttu kielto-
lain aikana. Alkoholipitoisista lääkkeistä käytettiin yleisnimeä ”tipat” ja apteekkien valmistamia kane-
li-, pärekori-, mustanparran, Hoffmannin, valeriaana-, anis- ja kamferitippoja hankittiin yleisesti lää-
kekäytön lisäksi juovutustarkoituksiin. Muiluvuori 2005, 150–151; Kolmella markalla kanfärttiä 
2005, 112–127. 
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käytetty juovutustarkoituksiin. Tilastojen valossa näin kuitenkin kävi: kun Suo-

men apteekeista toimitettiin vuonna 1919 noin 2,9 miljoonaa reseptiä, oli luku-

määrä vuonna 1922 jo yli 4,5 miljoonaa.104 Näin suuren reseptimäärän nousun se-

littää vain alkoholireseptimäärän kasvu.  

Vaikka raittiusliike oli ollut 1800-luvun lopulta alkaen eräs maamme voi-

makkaimmista joukkoliikkeistä, ei sen ajama kieltolaki edustanut koko kansan 

mielipidettä. Sen sijaan lainsäädännöstä vastaavat poliittiset puolueet olivat varsin 

yksimielisiä lain tarpeellisuudesta: raittiuden merkitys oli suurempi symbolisesti 

kuin käytännön tasolla, sillä raittius merkitsi paitsi väkijuomista pidättäytymistä 

myös edistystä ja tulevaisuudenuskoa, ja lisäksi siihen liitettiin terveys ja virkeys 

sekä fyysinen ja henkinen kelpoisuus. Jorma Kallenaution mukaan poliittisissa 

puolueissa raittiusväki oli yliedustettuna, ja nämä raittiusaatteen kannattajat yh-

dessä Kieltolakiliiton105 kanssa pyrkivät politisoimaan kieltolakikysymyksen. Oh-

jelmissaan puolueet kannattivat kieltolakia, ja kieltolaki olikin ensimmäisiä Suo-

men eduskunnan säätämiä lakeja.106  

Tilanne oli siten ristiriitainen: toisten mielestä kieltolaki oli huono laki, toi-

saalta pitkäaikainen viinan kiroista puhuminen ja raittiusvalistus oli tehnyt tehtä-

vänsä, minkä takia monet pitivät viinanjuontia paheena sekä juoppoutta syntinä ja 

onnellisen perhe-elämän tuhoajana. Tämä ristiriitaisuus näkyi myös eläinlääkärei-

den toiminnassa. 

Stenius oli omaksunut raittiusaatteen urheiluaatteen mukana, ja hänen katsan-

tokannaltaan juoppous oli yksi pahimmista kansakunnan siveellisyyttä koettele-

vista paheista. Siksi hänen mielestään eläinlääkäreiden ei tullut sotkeutua millään 

tavalla juoppouden edistämiseen kirjoittamalla leväperäisesti alkoholireseptejä. 

Tällainen toiminta ei tietenkään ollut eläinlääkärikunnalle muutenkaan kunniakas-

ta, vaan vaikutti ammattikunnan maineeseen ja arvostukseen. Eläinlääkärikunnan 

johtomiehet olivat panneet merkille nuoren, sujuvasanaisen Steniuksen palavan 

innon raittiusasioissa, ja siksi Eläinlääkäriyhdistyksen johtokunta pyysi nuorta 

praktikkoa laatimaan alustuksen yhdistyksen vuoden 1920 vuosikokoukseen ai-

heesta ”Alkoholikysymys ja eläinlääkintäpraktiikka”. 

                                                        
104 Jalander & Skoglund 1938, 215. 
105 Kieltolakiliitto perustettiin vuonna 1919 valvomaan kieltolakia, ja sen johtokuntaan valittiin kan-
sanedustajia ja puolueiden johtoelimiin kuuluvia henkilöitä keulakuvanaan liiton perustaja, sosiaali-
ministeri Santeri Alkio. Jo vuonna 1920 liittoon kuului 500 000 jäsentä. Kallenautio 1979, 33–34. 
106 Kallenautio 1979, 16, 239; Sulkunen 1988, 237–238. Erityisesti työväenliike otti raittiusaatteen 
omakseen. Irma Sulkunen nimittää suomalaisen työväestön innostusta raittiusideologiaan kansalaisus-
konnoksi, jolla maalta kaupunkeihin rekrytoitu työväestö siirtyi vanhasta uskontoon sidotusta järjes-
telmästä uuteen sekulaariin kansalaisuuteen. Sulkunen 1988, 278. 
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Alustuksessaan Stenius kuvaili ensin alkoholin käyttöä eri sairaustilojen hoi-

dossa. Alkoholi oli hyvä yleislääke melkein mihin tahansa vaivaan, ja sitä sopi 

käyttää niin sydämen, hermoston kuin ruuansulatuksen heikkouksissa. Liikarasi-

tuksissa, pahoissa onnettomuuksissa, äkkiheikentymisissä, myrkytyksissä, tarttu-

vissa taudeissa, verenvuodoissa, pahoissa leikkauksissa, vaikeissa synnytyksissä, 

uhkaavissa halvauksissa, käärmeenpuremissa, kuumetaudeissa, puhallustaudeissa 

sekä kohtu-, virtsarakko- ja vatsakatarreissa sprii oli arvokas lääke. Ulkoisesti 

käytettynä sprii sopi oivallisesti muun muassa huonosti paraneviin haavoihin ja 

märkimisiin käytettäväksi. Lähtökohtana alustuksessa oli, että alkoholia voi käyt-

tää monien eläinten sairauksien hoitoon, mutta silti sitä käytettiin harmillisen pal-

jon myös ihmisten juopotteluun. Lisäpainetta reseptinkirjoitusoikeuden haltijoille 

toi se, että apteekkisprii oli halvempaa ja parempilaatuista kuin laittomasti saata-

villa olleet alkoholilaadut.107  

Tuo sivuilmiö – spriin väärinkäyttö ihmisten juopotteluun – oli varsin kiusal-

linen ilmiö ja koko alustuksen teon syy. Stenius kuvaili alustuksessaan vuoden 

1920 aikaista tilannetta: 

Laumoittain käy väkeä eläinlääkäreillä hakemassa, toiset suoraan asiansa pu-

huen, spriireseptiä, toiset luikerrellen ja valehdellen kaikenlaisista taudeista 

eläimissänsä. – – Me tiedämme, ainakin tiheämmillä paikkakunnilla asuvat 

kollegat, mikä vitsaus on siinä, että tehtaitten konttoristit, pomot, seppien säl-

lit, tukkijätkät, parturit, suutarit j.n.e.j.n.e. suurin parvin käyvät pyytämässä 

spriireseptejä. Ne muodostavat usein oikean maan vaivan, joka uhkaa tuka-

huttaa sen tyydytyksen, minkä ammatistaan löytää.108 

Alustajan mielestä eläinlääkäreiden vastaanotolla käyvät spriireseptien pyytäjät 

olivat riesa ja työnilon tukahduttaja. Kieltolain voimaantulosta oli kulunut vain 

vuosi, ja eläinlääkäreiltä saatavat reseptit näyttivät tulleen yleisesti tunnetuksi ta-

vaksi kiertää lakia. Eläinlääkäreiden saattoi olla vaikea kieltäytyä reseptienkirjoit-

tamisesta, sillä kieltolain tullessa voimaan lakiin ei ollut kirjattu mitään rajoituk-

sia siitä, kuinka paljon alkoholireseptejä sai kirjoittaa. Sen takia reseptimäärä 

nousi niin nopeasti heti kieltolain tultua voimaan, ja sen takia eläinlääkäritkään 

eivät ehkä ymmärtäneet tekevänsä mitään laitonta. Jokainen asiakas ja jokainen 

kirjoitettu resepti kuitenkin toi eläinlääkärille työtä ja toimeentuloa, joten kaikki 

eläinlääkärit eivät halunneet ajatella asiasta samoin kuin Stenius. 

                                                        
107 Stenius Suomen Eläinlääkärilehdessä 1920, 83–84. 
108 Stenius Suomen Eläinlääkärilehdessä 1920, 85, 87–88. 
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Monet lehdet, etunenässä tietysti Kieltolakiliiton oma lehti Kieltolakilehti, 

paheksuivat tätä tapaa kiertää lakia, ja siksi ne kertoivat mielellään ylilyönneistä. 

Myös Stenius korosti, että alkoholireseptien kirjoittaminen ei suinkaan ollut yksit-

täisen eläinlääkärin henkilökohtainen asia, vaan se koski koko eläinlääkärikuntaa 

ja sen mainetta. Alustuksessaan Stenius kehottikin juhlallisesti: ”Käykäämme sen-

tähden yhteisvoimin alkoholikysymystä ratkaisemaan ja tehkäämme se siinä yle-

vässä mielessä, että meitä kaikkia kannustaa Suomen Eläinlääkärikunnan maineen 

puhtaana pitäminen.”109  

Stenius jatkoi alustustaan: 

Me olemme lukeneet sanomalehdissä apteekista, jossa vuoden kuluessa oli 

jotain 4 127 reseptiä ja niistä 4 000 spriireseptiä. Sitten olemme lukeneet pos-

tietuantina lähetetyistä spriiresepteistä; jostakin henkilöstä, joka kirjoitti sata 

reseptiä päivässä; olemme kuulleet puhuttavan lääkäreistä, jotka kirjoittivat 

spriitä kenelle tahansa – – Ja olemme kuulleet välittäjistä, jotka myyvät re-

septejä – niin, me olemme kuulleet paljon muutakin, josta mieluummin emme 

puhu.110 

Eräs spriireseptejä tehtailleista eläinlääkäreistä oli riihimäkeläinen eläinlääketie-

teen tohtori Lyyli Gröndahl (1884–1962).111 Jostain syystä hänen kirjoittamiaan 

reseptejä esiintyi suuria määriä Tampereella. Gröndahlin nimi alkoi esiintyä Tam-

pereen kaupungin raastuvanoikeuden tuomioluetteloissa tiuhaan tahtiin, kun kan-

salaisia tuomittiin eläimille määrätyn spriin juovutustarkoituksiin käyttämisestä. 

Esimerkiksi vuoden 1921 syyskuussa kaikki kyseisestä rikoksesta syytetyt henki-

löt olivat käyttäneet eläimille määrättyä spriitä juovutustarkoitukseen eläinlääkäri 

Gröndahlin antamalla reseptillä.112 Tampereen kaupungin poliisilaitoksen järjes-

tysosasto kirjoitti raportissaan perjantaina syyskuun 16. päivänä vuonna 1921: 

Poliisikonstaapeli n:o 116 Onni Heikkilä toi vartiokonttoriin kello 3 j.p.p. 

Hämeenkadulta Rautatieaseman edustalta vuokratilallisenpojan Johan Pau-

linus Oravaisen, syntynyt 18 3/2 97, kirjoissa sekä asuva Kuhmalahden pitä-

jän Vehkajärven kylässä, syystä, että hän oli juovuksissa. Vartiokonttorissa 

tarkastettaessa löytyi Oravaisen taskusta pullo joka sisälsi 100 grammaa 

eläimille määrättyä väkiviinaa. Pulloon on kiinnitetty eläinlääkäri Grön-

                                                        
109Stenius Suomen Eläinlääkärilehdessä 1920, 88.  
110 Stenius Suomen Eläinlääkärilehdessä 1920, 85. 
111 Hän oli mies, vaikka nimestä voisi päätellä toisinkin. 
112 Tampereen kaupungin raastuvanoikeuden tuomiokirjat syyskuussa 1921. Tampereen kaupunginar-
kisto.  
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dahl’in eläimille määräämä, 500 grammaa väkiviinaa sisältävä resepti. Vuok-

ratilallisen poika Johan Paulinus Oravainen, puhuttelunimi Johan, kuuluste-

lussa myöntää häntä vastaan tehdyn ilmiannon oikeaksi. Häneltä tavatun vä-

kiviinan kertoo ostaneensa täällä eräältä tuntemattomalta mieheltä, ja jota vä-

kiviinaa sitten nautti siihen määrin että juopui.113 

Rangaistukseksi syytetty sai juopumuksesta viisi päiväsakkoa ja eläimille määrä-

tyn spriin juovutustarkoitukseen käyttämisestä 20 päiväsakkoa.114 Oli siis pie-

nempi rikos esiintyä juopuneena tuntemattomasta alkoholilähteestä kuin eläimille 

määrätystä spriistä.  

Vuokratilallisen poika kertoi ostaneensa spriin tuntemattomalta mieheltä. Re-

septejä oli tarjolla niin paljon, että reseptinsaajalta riitti spriitä myytäväksi eteen-

kinpäin. Gröndahl kirjoitti myös sellaisia reseptejä, joihin hän jätti potilaan nimen 

kohdan tyhjäksi. Tällaisia reseptejä oli ammattimaisten viinatrokarien helppo le-

vittää ja myydä eteenpäin ympäri maata.115 Tosin osa Gröndahlin kirjoittamilta 

näyttävistä resepteistä oli väärennöksiä. Kieltolakilehti uutisoi heinäkuussa 1921, 

kuinka muuan joutomies oli pidätetty spriireseptien väärentämisestä epäiltynä. 

Mies oli väärentänyt sekä reseptivihkoja että eläinlääkäri Gröndahlin leiman, ja 

näin valmistamiaan reseptejä hän oli sitten kahden jälleenmyyjän avustuksella 

myynyt 25 markalla kappaleelta.116 

Tampereen raittiuslautakuntakin huolestui, kun tieto laajamittaisesta resepti-

kaupasta alkoi levitä. Lautakunta pyysi sosiaaliministeriön raittiusosastolta maa-

liskuussa 1921 ”tutkintoa toimitettavaksi, että saataisiin selvyys, onko väärinkäy-

töksiä tapahtunut ja missä määrin”. Lautakunnan pyyntöön ei kuitenkaan heti vas-

tattu, vaan vasta toistuvien pyyntöjen jälkeen sosiaaliministeriön raittiusosaston 

tarkastaja saapui Tampereelle. 117 

Tarkastuksessa selvisi, että yli 2/3 kaikista Tampereella toimitetuista sprii-

resepteistä oli kahden lääkärin antamia. He olivat eläinlääketieteen tohtori Grön-

dahl ja lääketieteen lisensiaatti Cyrus Moberg. Tarkastusajanjaksolla yli puolet 

kaikista apteekeista toimitetuista resepteistä oli ollut spriireseptejä. Keskimäärin 

oli päivittäin toimitettu 215 eläinlääkäri Gröndahlin ja 95 lääkäri Mobergin kir-

                                                        
113Tampereen kaupungin raastuvanoikeuden tuomiokirja II os. 27.9.1921 § 2215. Tampereen kaupun-
ginarkisto.  
114 Tampereen kaupungin raastuvanoikeuden tuomiokirja II os. 27.9.1921 § 2215. Tampereen kaupun-
ginarkisto. 
115 Hahle 1988, 108.  
116 Kieltolakilehti 21.7.1921 ”Laittomuus kasvattaa laittomuutta”. 
117 Tampereen raittiuslautakunnan vuosikertomus 1921, 4. Tampereen kaupunginarkisto. 
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joittamaa reseptiä. Tämä reseptiluku ei kuitenkaan jakaantunut tasaisesti kaikille 

päiville, vaan osoitti kohoamista juhla-aattoina. Esimerkiksi vuoden 1921 va-

punaattona oli apteekeista toimitettu 473 ja helluntaiaattona 697 eläinlääkäri 

Gröndahlin määräämää spriireseptiä.118 Aina valpas Kieltolakilehti kommentoi 

asiaa kertomalla, kuinka eläinlääkäri Gröndahl antoi alennusta reseptien hinnasta, 

jos niitä osti kerralla vähintään 50. Yksikin hakija saattoi siis hakea Riihimäeltä 

Tampereelle melko nivaskan reseptejä, tai ”muutenhan täytyisi perjantaisin ja lau-

antaisin sekä juhlapäiwäin edellä tungoksen rautatiewaunuissa täältä Riihimäelle 

olla huomiota herättäwän”.119 

Alkoholireseptejä tehtailleita ihmislääkäreitä vastaan nostettiin syyte Porin 

raastuvanoikeudessa keväällä 1921. Lääkärit kuitenkin vapautettiin syytteistä, sil-

lä kieltolaissa ei ollut mitään sellaista kohtaa, jonka mukaan tuhansien spriiresep-

tien kirjoittaminen olisi ollut laitonta. Sanomalehti Ilkka uutisoi tapauksesta var-

sin happamaan sävyyn: ”Tällä helpolla ’parannustavalla’ ovat tohtorit siis ansain-

neet vähintään 300 000 mk mieheen viime vuodelta. Paljostakohan on herroja ve-

rotettu?”120  

Myös Lyyli Gröndahl joutui syytteeseen Tampereella reseptikaupoistaan syk-

syllä 1921, ja myös hänet vapautettiin syytteistä. Ilkan uutisointi oli jälleen tuoh-

tunutta: 

Saamme siinä tietää, että oikeus t o t e a a  r i k o k s e n  t a p a h t u n e e n, 

mutta kun ei tunne mitään säännöksiä joilla olisi rajoitettu lääkärien resep-

tinanto-oikeutta, ei vastaajia voida katsoa syyllisiksi luvattomaan alkoholipi-

toisten aineiden myyntiin. – – Mutta Tampereen raastuvanoikeus ei sitä – ase-

tusten puutteessa – tuomitse! Tämän kautta siis, kieltolain oltua voimassa 2½ 

vuotta, lääkereseptikaupan tultua vihdoin oikeudellisen tutkimuksen alaiseksi, 

selvenee yhtäkkiä merkillinen tosiasia. Kieltolain toimeenpanoon on jäänyt 

aukko, jonka lakimiehet nyt vasta ovat löytäneet! – – On itsestään selvää, että 

Tampereen ja Porin reseptijutut vievät ensimäisenä siihen, että joulun jälkeen, 

kun eduskunta uudelleen kokoontuu ja ottaa kieltolakiesityksen käsittelyn 

                                                        
118 Tampereen raittiuslautakunnan vuosikertomus 1921, 4–5. Tampereen kaupunginarkisto. 
119 Kieltolakilehti 30.6.1921 ”Spriireseptien wäärinkäytökset Tampereella”. 
120 Ilkka 28.5.1921 ”Viinareseptiteollisuus Porissa”. Rahanarvon muuntokertoimella laskettuna tuo 
300 000 markkaa vastaisi nykyrahassa noin 93 000 euroa.  
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alaiseksi, alkoholireseptien antamisen oikeus on kaikilta lääkäreiltä kokonaan 

kiellettävä.121  

Innostuksen spriireseptien runsaaseen kirjoittamiseen oli saattanut antaa valtaisa 

kysyntä ja kieltolain suoma mahdollisuus suuriin tienesteihin lakia muuten kuin 

moraalisesti rikkomatta. 1920-luku oli eläinlääkäreille kuten muillekin virkamie-

hille taloudellisesti kovaa aikaa, voimakas inflaatio alensi virkamiespalkkojen re-

aaliarvoa roimasti eikä valtio suostunut niitä nostamaan.122 Osa eläinlääkäreistä 

tarttui tähän kieltolain suomaan lisäansiomahdollisuuteen. 

Kieltolaki oli virallisissa lähteissä yleisesti hyväksytty laki. Siksi muissakin 

lehdissä kuin Kieltolakilehdessä herätti paheksuntaa lääkäreiden ja eläinlääkärei-

den alkoholireseptien ylenpalttinen kirjoittelu ja reseptien myyminen ihmisille 

juovutustarkoituksiin. Lehtikirjoitusten valossa reseptikauppiaita ei nähty millään 

lailla sankareina, jotka olisivat pilkanneet huonoa lakia ja sen säätäjiä tai olleet 

kansan auttajia. Pirtun salakuljettajasta tuli helpommin sankari kuin reseptejä teh-

tailevasta, herrojen kastiin kuuluvasta lääkäristä. Lääkäreille ja eläinlääkäreille 

pelkän ammatin takia suotu mahdollisuus helpon rahan ansaitsemiseen ei luonut 

heidän toimilleen minkäänlaista sädekehää.  

3.2 Lääkintöhallitus ja eduskunta puuttuvat asiaan 

Edellä mainitussa alustuksessaan Stenius totesi, että jotkut eläinlääkärit olivat teh-

tailleet spriireseptejä satamäärin ja lähettäneet niitä asiakkailleen myös postien-

nakkolähetyksinä. Asian jäljille pääsee lääkintöhallituksen eläinlääkintöasiain 

esittelylistojen kautta, joissa oli helmikuussa 1920 merkintä:  

”Iltalehti” nimisessä sanomalehdessä 14.II.1920 syytetään eläinlääkäri J.K. 

Sjölund Tampereelta spriireseptien väärinkäyttämisestä. -> Selitys vaaditaan 

eläinlääkäri J.K. Sjölundilta Hämeenläänin maaherran kautta.123 

Mitä tuossa Iltalehdessä oikein luki? 

Torstai-iltana pidätti Lahden poliisi sikäläisellä seurahuoneella asioitsija E. 

Virran syystä että hän oli ylenmäärin päihtyneenä. Tarkastuksessa löydettiin 

Virralta 24 käyttämätöntä ja 9 käytettyä spriireseptiä. Toimeenpannussa tut-

                                                        
121 Ilkka 19.12.1921 ”Tampereen reseptijutut”. Asia meni vielä hovioikeuteen, joka vahvisti raastu-
vanoikeuden vapauttavan päätöksen. Kieltolakilehti 26.10.1922 ”Tampereen spriireseptijutut”.  
122 Peltonen 1997, 102. 
123 Eläinlääkintöasiain esittelylista 17.2.1920. Lääkintöhallitus (I), Cd:5. Kansallisarkisto. 
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kinnossa ilmoitti Virta torstaina Lahden postikonttorista lunastaneensa 600 

mk:lla etuantilähetyksen, jossa tamperelainen eläinlääkäri J. K. Sjölund oli 

nämä reseptit hänelle lähettänyt. Kaikki käyttämättömät ja käytetyistä 4 olivat 

Sjölundin allekirjoittamia. Vielä väitti Virta, että Sjölund oli kerran yhtenä 

päivänä allekirjoittanut 400 spriireseptiä.124 

Lääkintöhallituksen pyynnön mukaisesti Hämeen läänin maaherra lähetti lääkin-

töhallitukselle jäljennöksen poliisitutkintapöytäkirjasta, joka koski eläinlääkäri 

John Sjölundin antamia spriireseptejä. Samalle päivälle kirjattiin myös Sjölundin 

antama asiaa koskeva kirjelmä. Asian ratkaisuksi on esittelylistassa kirjattu ”Ad 

eirerlationem”, mikä tarkoittanee: lopetetaan tämän asian käsittely.125 Asia siis jäi 

siihen. Pian tämän jälkeen sosiaaliministeriön raittiusosasto lähetti lääkintöhalli-

tukselle apteekkivalvojan laatiman luettelon Tampereen apteekeissa 1.9.–

1.12.1919 toimitetusta tarkastuksesta, jonka mukaan Tampereella oli kirjoitettu 

runsain määrin spriireseptejä. Asialla olivat olleet eläinlääkärit John Konrad Sjö-

lund (1889–1980) ja Niilo Matti Herva (1883–1964).  

Eläinlääkärit John Sjölund ja Matti Herva olivat kirjoittaneet niin paljon sprii-

reseptejä, että raittiusosasto päätti lähettää tarkastusraportin tiedoksi tai toimenpi-

teitä varten lääkintöhallitukselle. Raittiusosaston lähettämän luettelon perusteella 

lääkintöhallitus pyysi Sjölundilta ja Hervalta selvitystä asiassa.126 Kesäkuussa 

Sjölundilta ja Hervalta tuli selvitys. Esittelylistaan on ensin kirjoitettu Sjölundin 

kohdalle ”Tilldeles varning” ja Hervan kohdalle ”Kirjelmä eläinlääkäri Hervalle 

esittelijän mukaan”. Samaan kohtaan on kirjoitettu myös ”Kirjelmä sosialiminis-

teriön raittiusosastolle”. Nämä kaikki kolme kohtaa on kuitenkin vedetty yli, ja 

niiden tilalle on kirjoitettu ”Ad eirerlationem!”127 Huutomerkki uuden päätöksen 

perässä kertonee siitä, että muutoksen kirjannut esittelijä, eläinlääkintöasessori 

Richard Hindersson on selvästi ollut tuohduksissaan päätöksen muutoksesta. Hin-

dersson olisi halunnut antaa varoituksen näille kahdelle eläinlääkärille, mutta lää-

kintöhallituksen muut jäsenet äänestivät ehdotuksen nurin. Raittiusosastolle oli 

ilmeisesti tarkoitus lähettää kirjelmä, missä kerrottaisiin eläinlääkäreiden rangais-

                                                        
124 Iltalehti 14.2.1920 ”Reseptitehtailija”. 
125 Eläinlääkintöasiain esittelylista 30.3.1920. Lääkintöhallitus (I), Cd:5. KA. Ilmaisu ”ad eirerla-
tionem” ei ole mikään tunnettu fraasi, vaan lienee virkamiehen omatekoista latinaa. Olen päätynyt 
käännökseen ”lopetetaan tämän asian käsittely” latinan verbin ”eiero” kautta, joka tarkoittaa ”sanoutua 
irti jostakin”. 
126 Eläinlääkintöasiain esittelylista 16.4.1920. Lääkintöhallitus (I), Cd:5. KA. 
127 Eläinlääkintöasiain esittelylista 18.6.1920. Lääkintöhallitus (I), Cd:5. KA. 
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tuksesta. Kun rangaistusta ei sitten tullutkaan, ei Hindersson halunnut kertoa siitä 

raittiusmieliselle sosiaaliministeriölle.  

Sjölundin ja Hervan asia tuli jälleen esittelylistalle lokakuussa 1920. Siinä 

kerrottiin samoin sanankääntein kuin kesäkuussakin, että sosiaaliministeriön rait-

tiusosasto oli tehnyt Tampereen apteekkeihin tarkastuksen, ja eläinlääkärit Sjö-

lund ja Herva olivat antaneet asiasta selityksen. Asian käsittelyä ei siis sittenkään 

lopetettu, vaan jostain syystä se otettiin uudelleen esille. Olisiko sosiaaliministe-

riön raittiusosasto vaatinut asiasta selvitystä? Päätöskohdassa luki, että sosiaali-

ministeriön raittiusosastolle, Sjölundille ja Hervalle lähetetään kirjelmä. Raittius-

osastolle lähetetyssä kirjelmässä kerrottiin, että ”lääkintöhallitus on Hervaa ja 

Sjölundia vakavasti kehoittanut heitä väärinkäytöksien välttämiseksi spriiresepte-

jä antaessa noudattamaan mitä suurinta varovaisuutta”. Hervalle ja Sjölundille lä-

hettyjen kirjeiden kopioissa on sana ”huomauttaa” vedetty yli, ja sen tilalle on kir-

joitettu sana ”kehoittaa”.128 Jälleen syntyy vaikutelma, että esittelijä Richard Hin-

dersson oli halunnut rangaista Hervaa ja Sjölundia kovemmin, mutta ”huomau-

tus” on kuitenkin vaihtunut lievemmäksi ”kehoitukseksi”. Kesäkuussa ehdolla ol-

leesta ”varoitus”-sanasta ei näy enää jälkeäkään. 

Sjölundin ja Hervan tapaukseen reagoiminen antaa sellaisen kuvan, että lää-

kintöhallituksessa spriireseptien kirjoittelua ei pidetty järin vakavana rikkeenä. 

Myös Pekka Hahlen ja Allan Tiitan mukaan lääkintöhallitus suhtautui kieltolain 

toimeenpanoon varsin ylimalkaisesti vuosina 1920–1927, eikä huomautuksia re-

septioikeuksien väärinkäytöstä juuri annettu.129 Viraston eläinlääkärijäsen oli yrit-

tänyt pitää tiukempaa linjaa, mutta hän oli jäänyt yrityksissään alakynteen. Hänen 

ehdottamansa varoitukset ja huomautukset vaihtuivat kehotuksiin.  

Lääkintöhallituksella oli siis tieto kunkin eläinlääkärin kirjoittamien reseptien 

määrästä, mutta se ei oma-aloitteisesti ryhtynyt niistä oikeustoimiin. Itse asiassa 

se ei olisi ryhtynyt niistä minkäänlaisiin toimiin, ellei sosiaaliministeriön raittius-

osasto olisi sitä hätyytellyt. Kun sosiaaliministeriön raittiusosasto oli tehnyt tar-

kastuksen vuoden 1919 lopulla Tampereen apteekeista toimitetuista alkoholi-

resepteistä, vitkutteli lääkintöhallitus tätä asiaa lähes koko seuraavan vuoden. Ja 

kun lääkintöhallitus sitten lopulta sai ryhdytyksi toimenpiteisiin kahta spriiresep-

tejä tehtaillutta eläinlääkäriä kohtaan, oli rangaistukseksi annettu kehotus raittius-

osaston mielestä varmaankin lähinnä naurettava. Siksi ei ole mitenkään hämmäs-

                                                        
128 Lääkintöhallituksen kanslian kirjekonseptit 22.10.1920. Lääkintöhallitus (I), Da:133. Kansallisar-
kisto. 
129 Hahle 1988, 61, 112; Tiitta 2009, 122–124.  
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tyttävää, että vuoden 1921 keväällä Tampereen raittiuslautakunta sai pyytää mon-

ta kertaa, ennen kuin sosiaaliministeriön raittiusosaston tarkastaja tuli tarkasta-

maan Tampereen apteekkien spriireseptejä. Ei ole kovin innostavaa tehdä työtä, 

josta jo etukäteen tietää, ettei se johda mihinkään.  

Lääkintöhallituksen ainoa eläinlääkärijäsen Richard Hindersson yritti pitää 

yllä tomerampaa linjaa ja rangaista kollegoitaan. Hän oli selvästi huolissaan oman 

ammattikuntansa maineesta ja hän olisi halunnut puuttua tiukemmin reseptitehtai-

lijoiden toimiin. Hindersson oli kuitenkin ajatuksineen vähemmistönä kollegiaali-

sessa130 virastossa, missä asiat käsiteltiin yhteisistunnoissa, ja mielipide-erojen 

ilmaannuttua asioista äänestettiin. Toki pitää ymmärtää myös muiden lääkintöhal-

lituksen virkamiesten kantaa: apteekkiasiain esittelijä puolusti apteekkareita, jotka 

kieltolain ansiosta paransivat huomattavasti apteekkiensa kannattavuutta. Myös 

lääkärikunnalle reseptienkirjoittaminen kuului ammatinharjoittamiseen, eivätkä 

lääkintöneuvokset halunneet rajoittaa kollegoidensa praktiikkaa. Lääkärien am-

mattikuntaa arvostettiin ehkä enemmän ja heidän maineensa oli parempi kuin 

eläinlääkäreiden, joten heillä ei ollut niin suurta pelkoa maineen menettämisestä 

kuin vähäisemmällä eläinlääkäreiden ammattikunnalla. 

Hindersson oli ilmeisen harmistunut jäätyään vuonna 1920 alakynteen kolle-

giaalisessa päätöksenteossa, eikä siksi enää tuonut spriireseptiasioita lääkintöhal-

lituksen kokouksiin arvellessaan kuitenkin häviävänsä äänestyksissä. Niinpä vuo-

den 1921 eläinlääkintöasiain esittelylistoissa ei mainita enää mitään reseptitehtai-

lijoista, vaikka lehdissä oli paljon ja näyttävämpiä juttuja kuin Iltalehden pikkui-

nen uutinen Sjölundin postiennakkoresepteistä. Esimerkiksi Lyyli Gröndahliin tai 

hänestä tehtyihin lehtijuttuihin ei reagoitu esittelylistojen mukaan lääkintöhalli-

tuksessa mitenkään.  

Kieltolain alkuvuosina alkoholireseptien kirjoittamista ei rajoitettu miten-

kään, eikä ylenmääräinen reseptitehtailu tai reseptien kirjoitus potilasta näkemättä 

lain mukaan siis ollut rikos. Kun tietoja holtittomista reseptinkirjoittajista alkoi 

tulla ilmi, halusivat raittiuspiirit ja eduskunta koventaa kieltolakia ja tiukentaa al-

koholipitoisten aineiden määräämistä. Lainsäätäjä ei ehkä ollut ottanut huomioon 

sitä mahdollisuutta, että lääkealkoholia voitaisiin käyttää väärin. Kieltolain laatijat 

ja raittiusväki olivat ilmeisesti luottaneet lääkäreiden ja eläinlääkäreiden pysyvän 

                                                        
130 Lääkintöhallitus oli niin sanottu kollegiaalinen virasto vuoteen 1928 asti. Sen jälkeen lääkintöhalli-
tuksessa tehtiin osastojako, jonka toteuduttua ratkaistiin kollegiaalisesti vain periaatteelliset ja laaja-
kantoiset asiat. Tiitta 2009, 138. 
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kohtuudessa alkoholireseptien kirjoittelussa. Kuitenkin lääkärikunta petti luotta-

muksen, ja lakia jouduttiin siksi koventamaan. 

Eläinlääkäriyhdistys käsitteli lakiehdotusta vuoden 1921 vuosikokouksessa ja 

antoi siitä lausunnon, jonka mukaan uusi laki ei sovellu tärkeimmissä kohdissaan 

eläinlääkäreihin käytettäväksi. Rangaistuksiin tulisi ryhtyä vain niitä eläinlääkä-

reitä kohtaan, jotka ovat väärinkäyttäneet reseptinkirjoitusoikeuttaan, eikä suin-

kaan rajoittaa kaikkien eläinlääkäreiden toimintaa. Alkoholin merkitys eläintau-

tien ehkäisemisessä ja hoidossa oli niin suuri, että spriitä todella tarvittiin. Tärkeä 

seikka oli myös se, että ”alkohooli on miltei ainoa elähyttävä lääke, joka ei pilaa 

lihan käyttöä, jos eläin tulee taudin johdosta teurastettavaksi”.131  

Eläinlääkäriyhdistyksen lausunto otettiin huomioon, eikä vuoden 1922 lakiin 

tullut tarkkoja reseptimääriä ja kappalemääräisiä rajoituksia. Lain mukaan lääkä-

rin tai eläinlääkärin tuli tutkia potilas tai muuten vakuuttua lääkityksen tarpeelli-

suudesta ennen reseptin kirjoittamista. Reseptiä ei kuitenkaan saanut kirjoittaa, 

jos vaikutti siltä, että alkoholia tultaisiin käyttämään juovutustarkoitukseen. Lain 

rikkomisesta saattoi saada vähintään 75 päiväsakkoa tai vankeutta vähintään neljä 

kuukautta. Lisäksi lääkintöhallitus sai julistaa kieltolakirikoksesta tuomitun lääkä-

rin tai eläinlääkärin menettämään oikeuden ammatinharjoittamiseen joko määrä-

ajaksi tai jopa ainiaaksi.132  

Uuden lakitekstin mukaan resepti, jolla määrättiin spriitä tai muita alkoholi-

juomia enemmän kuin 50 grammaa, oli annettava lääkintöhallituksesta tilattavalle 

erityiselle kaksiosaiselle reseptilomakkeelle. Kun reseptivihko oli käytetty, oli 

vihkon kanta ja siinä olevat reseptien kopiot viipymättä palautettava lääkintöhalli-

tukselle.133 Tosin reseptivihkojen määrää ei ollut rajoitettu, ja vasta erittäin suuret 

reseptimäärät saivat sosiaaliministeriön raittiusosaston tarkastajat puuttumaan asi-

aan. Vuosina 1922–1925 eläinlääkärit kirjoittivat keskimäärin 1200 alkoholiresep-

tiä vuodessa, joten vasta useiden tuhansien reseptien määrä herätti tarkastajien 

mielenkiinnon.134 

Kesään 1922 mennessä yhdeksän eläinlääkärin spriireseptit olivat viran-

omaisten tarkkailussa tai jo oikeuskäsittelyssä.135 Väinö Kankaanpää, joka tuol-

loin oli sekä lääkintöhallituksen asessori että Eläinlääkäriyhdistyksen puheenjoh-

                                                        
131 Suomen Eläinlääkärilehti 1922, 5. Eläinlääkäreiden oli – ja on edelleen – tuotantoeläimiä hoitaes-
saan pidettävä mielessään se, että näiden eläinten lihaa käytetään ihmisten ruokana. Liha ei kelpaa ih-
misravinnoksi, jos se sisältää lääkejäämiä. 
132 Kieltolaki 158/1922, § 17 ja 20. Suomen asetuskokoelma 1922. 
133 Valtioneuvoston päätös kieltolain toimeenpanosta 160/1922, § 4. Suomen asetuskokoelma 1922. 
134 Lybeck 1925, 263; Oksanen 2008, 142. 
135 Oksanen 2004, 129. 
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taja, kutsui heinäkuussa 1922 Eläinlääkäriyhdistyksen koolle ylimääräiseen koko-

ukseen nimenomaan alkoholireseptiongelmien takia. Kokouksessa Kankaanpää 

piti esityksen aiheesta ”Mitä meiltä vaaditaan, jotta vahvistaisimme eläinlääkäri-

kunnan sosiaalista asemaa?” Teksti oli tulikivenkatkuista, ja se tuomitsi ankarasti 

häikäilemättömät spriireseptiafäärit, joissa ei ollut minkäänlaista kunniallisuuden-

tuntoa eikä itsekuria. Sellaista yhdistys ei voinut sietää, vaan olisi pikimmiten 

ryhdyttävä toimenpiteisiin, jotta yhdistyksen ja koko ammattikunnan maine saa-

taisiin pelastetuksi.136  

Kokouksen osanottajat yrittivät tyynnytellä tuohtunutta Kankaanpäätä ja vaa-

tivat, että ketään kollegaa ei saisi tuomita ennen kuin tätä oli kuultu. Niinpä ko-

kous päätti, että Eläinlääkäriyhdistyksen johtokunta pyytäisi kirjallista selvitystä 

sellaisilta yhdistyksen jäseniltä, joiden alkoholireseptien kirjoittelusta oli tehty va-

lituksia viranomaisille tai joita oli haastettu oikeuteen. Vasta kun nämä selvitykset 

olisi saatu, ryhdyttäisiin enempiin toimenpiteisiin yhdistyksen syksyllä pidettä-

vässä vuosikokouksessa. Spriiresepteihin liittyvä kurinpitoasia olikin seuraavan 

kerran esillä yhdistyksen vuosikokouksessa, mutta siitä meille ei ole säilynyt tie-

toa, sillä kokous päätti pitää asian käsittelyn salaisena.137 

Lääkealkoholin käytön valvonnasta huolehti kaksi eri viranomaista: sosiaali-

ministeriön raittiusosasto ja sisäasiainministeriön alainen lääkintöhallitus.138 Pek-

ka Hahlen mukaan lääkealkoholin käytön valvonta oli tehotonta, koska tehtävien 

jako näiden kahden viranomaisen välillä ei ollut oikein selvää. Lisäksi raittius-

osaston ja lääkintöhallituksen välillä oli arvovaltakiistaa valvonnan kohteista ja 

keinoista. Valvontaa hankaloitti myös yksittäisten virkamiesten suhtautuminen 

kieltolakiin. Hahlen mukaan kaikki sosiaaliministeriön raittiusosaston virkamie-

het kannattivat kieltolakia, kun sen sijaan lääkintöhallituksessa kieltolakimyöntei-

set virkamiehet olivat vähemmistönä.139 Siksi lääkintöhallituksen eläinlääkintö-

asessorit, ensin Hindersson ja sitten Kankaanpää, joutuivat pitämään kuria omalle 

ammattikunnalleen ilman lääkintöhallituksen antamaa taustatukea. Steniuksesta 

Hindersson ja Kankaanpää saivat hyvän tuen ja lisäjäsenen troikkaan, joka tome-

rasti yritti pitää huolta eläinlääkärikunnan maineesta ja arvostuksesta. 

Lakimuutoksen myötä tuomioistuimet alkoivat jakaa rangaistuksia reseptin-

kirjoitusoikeuden väärinkäytöstä ja lähettivät päätöksiään tiedoksi lääkintöhalli-

                                                        
136 Suomen Eläinlääkärilehti 1922, 182. 
137 Suomen Eläinlääkärilehti 1922, 183; Suomen Eläinlääkärilehti 1923, 28. 
138Asetus alkoholipitoisten aineiden valmistuksesta, maahantuonnista, myynnistä, kuljetuksesta ja va-
rastossapidosta 104/1919. Suomen asetuskokoelma 1919. 
139 Hahle 1988, 60–61, 73. Ks. myös Kallenautio 1979, 16. 
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tukselle. Nyt täytyi lääkintöhallituksenkin reagoida asiaan jotenkin, ja se alkoi 

evätä tuomituilta oikeuden harjoittaa eläinlääkärinammattia joksikin aikaa. Tuo-

mittuja eläinlääkäreitä oli Aili Oksasen mukaan vuoteen 1926 mennessä 13. An-

karimman rangaistuksen sai Matti Herva, joka tuomittiin kieltolakirikoksesta 200 

päiväsakkoon ja joutui korvaamaan valtiolle rikoksen tuottaman taloudellisen 

hyödyn, 200 000 markkaa. Lisäksi lääkintöhallitus julisti Hervan menettämään 

oikeutensa harjoittaa eläinlääkärinammattia 10 kuukauden ajaksi.140 

Kun alkoholireseptivihkojen kantoja alkoi palautua lääkintöhallitukselle, pys-

tyttiin tekemään tarkkoja tilastoja apteekkien kautta toimitetusta alkoholista. So-

siaaliministeriön raittiusosaston tarkastaja A. G. Lybeck tilastoi alkoholiresepti-

vihkojen kannat vuosilta 1922–1923 ja julkaisi ne Sosialisessa aikakauskirjassa. 

Reseptilomakejärjestelmä tuli voimaan 1.10.1922, joten Lybeckin tilastot kattoi-

vat vuoden ja kolmen kuukauden mittaisen ajanjakson.  

Tilastoista selvisi, että kaupungeissa toimivat eläinlääkärit olivat määränneet 

enemmän spriitä kuin maaseudulla toimivat kollegansa. Keskimäärin eläinlääkärit 

olivat määränneet spriitä noin kolme kertaa enemmän kuin ihmislääkärit. Kahden 

eläinlääkärin reseptit puuttuivat tilastosta, koska ne olivat syyttäjäviranomaisilla 

tarkastettavana reseptioikeuden väärinkäyttämisestä nostettujen oikeusjuttujen ta-

kia. Silti vielä riitti tilastoon eläinlääkäreitä, jotka olivat tutkimusajanjaksolla 

määränneet spriitä tuhansia kiloja, suurimman määrän ollessa 9 326 kg eli yli 24 

litraa päivässä. Muita alkoholilaatuja eläinlääkärit määräsivät verraten vähän, jos-

kin Lybeckin huomiota oli kiinnittänyt koirien ja sikojen varsin runsas konjakin-

tarve.141  

Lääkärikunnalle tällaiset tilastot eivät olleet kovin mairittelevia, ja siksi kiel-

tolakiin suunniteltiin muutosta, jossa rajoitettaisiin alkoholireseptien kirjoittamis-

ta. Vuoden 1926 Eläinlääkäriyhdistyksen vuosikokouksessa eläinlääkärit keskus-

telivat vilkkaasti siitä, millaisen kannan yhdistys ottaisi lakiehdotukseen. Osa toi-

voi, että mitään reseptirajoituksia ei tulisi, mutta Kankaanpää sai taivutettua ko-

kouksen antamaan lakimuutoksesta lausunnon, jossa yhdistys kannatti reseptinkir-

joitusoikeuden rajaamista. Läheskään kaikki yksittäiset eläinlääkärit eivät olleet 

asiasta samaa mieltä.142  

                                                        
140 Eläinlääkintöasiain esittelylista 24.2.1926. Lääkintöhallitus (I), Cd 7. Kansallisarkisto; Oksanen 
2008, 140, 143. Hervan saamaksi arvioitu taloudellinen hyöty, 200 000 markkaa, on nykyrahassa noin 
61 000 euroa.  
141 Lybeck 1925, 249–268. 
142 Suomen Eläinlääkärilehti 1927, 31; Oksanen 2008, 140–141.  
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Toukokuussa 1928 muutokset kieltolakiin astuivat voimaan. Alkoholia sai 

toimittaa vain sen kunnan apteekista, missä lääkemääräys oli annettu. Näin estet-

tiin laajamittainen reseptien myyminen ja välittäminen ympäri maata. Reseptejä 

varten piti edelleen olla oma erityinen alkoholireseptilomake, mutta itse lakiin ei 

kirjattu sallittuja enimmäisreseptimääriä, vaan laki antoi lääkintöhallitukselle val-

lan päättää määristä.143  

Lääkintöhallitus tiedotti reseptimääräpäätöksestään kiertokirjeellä. Sen mu-

kaan kukin lääkäri ja eläinlääkäri sai vuodessa vain neljä lomakevihkoa eli 400 

alkoholireseptilomaketta. Määrä oli huomattavan vähäinen, sillä aiemmin eläin-

lääkärit olivat kirjoittaneet vuodessa keskimäärin 1200 alkoholireseptiä. Myös 

yhdellä lomakkeella määrättävää alkoholimäärää rajoitettiin: spriitä – joka sai si-

sältää korkeintaan 50 prosenttia etyylialkoholia – sai yhdellä reseptillä määrätä 

korkeintaan 900 grammaa. Eläinlääkäreille määrättiin vielä lisäehto, jonka mu-

kaan kustakin lomakevihkosta sai käyttää enintään 20 lomaketta konjakin, viskin 

tai viinien määräämiseen, pääsääntöisesti resepteillä piti määrätä spriitä. Näitä 

lomakkeita ei tarvinnut käyttää, jos alkoholin joukkoon oli lisätty jotain sellaista 

ainetta, joka teki sen käyttämisen ihmiselle juovutustarkoitukseen mahdottomak-

si.144 

Kiertokirje aiheutti eläinlääkärien keskuudessa melkoista kiukkua ja tyyty-

mättömyyttä, jopa kapinamielialaa. Lähes 60 prosenttia maan eläinlääkäreistä 

vaati allekirjoittamallaan kirjeellä Eläinlääkäriyhdistyksen johtokuntaa välittö-

mästi kutsumaan koolle yhdistyksen yleisen kokouksen keskustelemaan sprii-

reseptirajoituksista. Johtokunta ei tähän suostunut, vaan siirsi asian marraskuiseen 

vuosikokoukseen.145 Steniuksen tehtäväksi tuli sitä ennen rauhoittaa kiihtyneitä 

kollegoitaan, joiden mielestä hän oli osasyyllinen uusiin reseptirajoituksiin. Oli-

han hän ollut laatimassa lääkintöhallituksen kantaa reseptimääriin. 

Aiemmin niin myötämielisesti alkoholiresepteihin suhtautunut lääkintöhalli-

tus oli kääntänyt kelkkaansa ja kiristänyt lääkealkoholin määräämistä merkittä-

västi. Suunnanmuutos suhtautumisessa lääkealkoholin määräämiseen tapahtui 

nimenomaan vuonna 1928, kun lääkintöhallituksen pääjohtajaksi nimitettiin kiel-

                                                        
143 Laki eräiden kieltolain säännösten muuttamisesta ja lisäyksistä sanottuun lakiin 206/1928, § 9. 
Suomen asetuskokoelma 1928. 
144 Lääkintöhallituksen kiertokirje n:o 514/1928. Lääkintöhallituksen arkisto. KA. 
145 Suomen Eläinlääkärilehti 1928, 256–257; Suomen eläinlääkintölaitos 1843–1943 1945, 31. Suo-
men 234 eläinlääkäristä 135 allekirjoitti tuon kirjeen.  
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tolain vankka kannattaja Hannes Ryömä (1878–1939).146 Samana vuonna lääkin-

töhallituksen vastaperustetulle eläinlääkintöosastolle valittu eläinlääkärivirkamies 

Rainer Stenius on varmasti ollut pääjohtajansa kanssa samoilla linjoilla alkoholi-

reseptimäärien alentamisessa. 

Stenius kirjoitti elokuun 1928 Suomen Eläinlääkärilehdessä: 

Osaa ammattikunnastamme ja eräitä lääkäreitä saamme kiittää siitä, että – – 

alkoholipitoisten aineitten määräämisoikeuden väärinkäyttö on lopulta vienyt 

siihen, että eduskunta oli pakoitettu kieltolakia muuttamalla rajoittamaan lää-

kärien ja eläinlääkärien tähänastista vapautta varsin tuntuvalla tavalla. – – 

Lääkintöhallitus, joka luottamalla lääkäri- ja eläinlääkärikunnan oikeuskäsi-

tykseen ja arvoon aikaisemmin jätti koko lääkärikunnalle jotensakin vapaat 

kädet, on ollut pakoitettu jatkuvien väärinkäytösten tähden uusien lainmäärä-

ysten sen salliessa lopulla tarkistamaan aikaisemman kantansa.147 

Stenius ei tyytynyt pelkästään toteamaan tilannetta, vaan hän antoi samassa kirjoi-

tuksessa neuvoja, miten kollegat pystyisivät tulemaan toimeen praktiikassaan vä-

hilläkin alkoholiresepteillä: 

– – onko välttämätöntä aina kirjoittaa spriitä sinänsä kun sitä eläimille tahdo-

taan antaa? Ja vastata täytyy tietenkin empimättä ei. Löytyy kyllä tapauksia, 

jolloin spriin määrääminen sinänsä on välttämätöntä, mutta nämä tapaukset 

ovat kuitenkin harvoja verrattuna niihin tilaisuuksiin, jolloin voidaan syyllä 

kirjoittaa sellaisia sekoituksia, jotka vaikuttavat aivan erinomaisesti kysees-

säolevaan tautiin, mutta kuitenkin ovat ihmisille käytännöllisesti katsoen 

mahdottomat väärinkäyttöön. – – Jos esim. pötsiatoniassa kysytään onko pa-

rempi määrätä spriitä sinänsä vaiko veratriinitinktuurin kanssa, niin ei voi 

löytyä kuin yksi vastaus. Lisäksi on huomattava, että vissejä spesiifisiä ainei-

ta käyttämällä emme ainoastaan toimi terapeuttisesti oikeammin, vaan lisäksi 

helpotamme omaa tilannettamme kahdellakin tavalla: emme tarvitse pelätä 

väärinkäyttöä ja emme tarvitse käyttää rajoitettuja keltaisia lomakkeita – –148 

Sanojensa vakuudeksi Stenius esitti vielä muutamia nautaeläinpraktiikkaan sopi-

via sprii-sekoitusreseptejä käyttöohjeineen, ja korosti, että vaikka vaikutus oli pal-

                                                        
146 Hahle 1988, 62; Tiitta 2009, 125. Hahlen mukaan presidentti Relander olisi valinnut Ryömän lää-
kintöhallituksen pääjohtajaksi nimenomaan siksi, että tämän ”korrektisuuteen kieltolakia kohtaan voi-
tiin luottaa”, toisin kuin toiseen pääjohtajan paikkaa hakeneeseen lääkäriin. 
147Stenius Suomen Eläinlääkärilehdessä 1928, 143–144.  
148 Stenius Suomen Eläinlääkärilehdessä 1928, 144–145. 
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jon pelkkää spriitä parempi, olivat sekoitukset vain joitain markkoja kalliimpia 

kuin pelkkä sprii.149 Erityinen etu näiden sekoitusten käytössä oli se, että lisäai-

neidensa takia sekoitukset eivät sopineet ihmisten juopotteluun. Siten ne sai kir-

joittaa tavalliselle reseptilomakkeelle, ja eläinlääkäreille tarkoitetut keltaiset alko-

holilomakkeet sai säästää sellaista käyttöä varten, joissa puhtaan spriin käyttö oli 

välttämätöntä. 

Kuten Steniuksen kirjoituksesta ilmeni, vaihtoehtoja puhtaalle alkoholille oli 

olemassa. Myös Kieltolakilehti referoi näyttävästi tätä Steniuksen kirjoitusta, kun 

eduskuntaa myöten oli keskusteltu siitä, että reseptirajoitusten takia sairaat eläi-

met kärsivät lääkealkoholin puutteesta.150 Kyse ei kuitenkaan ollut tiedon puut-

teesta, siitä että eläinlääkärit eivät olisi osanneet kirjoittaa eläimille spriisekoituk-

sia. Sekä Stenius että praktiikkaa harjoittavat eläinlääkärit tiesivät, että kyseessä 

oli kirjoittamaton ja ääneen lausumaton sääntö siitä, että osa eläimille tarkoitetus-

ta lääkealkoholista meni ihmiskäyttöön.  

Yksittäisten eläinlääkäreiden toivoma keskustelu reseptirajoituksista pidettiin 

lopulta vuoden 1928 vuosikokouksessa marraskuussa. Kokous antoi johtokunnan 

tehtäväksi esittää lääkintöhallitukselle sellaisia muutoksia, että eläinlääkinnän to-

dellinen alkoholitarve saataisiin tyydytetyksi, toisin sanoen reseptilomakkeiden 

määrää tulisi lisätä. Eläinlääkäreille pitäisi myös olla mahdollista määrätä alkoho-

lia karjanomistajille äkillisen tautitapauksen varalta kotona säilytettäväksi. Lisäksi 

kokous esitti yksimielisen paheksuntansa siitä, että ”eräät eläinlääkärit ovat teh-

neet itsensä syypäiksi alkoholipitoisten aineiden määräämisoikeuden väärinkäyt-

tämiseen”.151 Eläinlääkäreiden painostus auttoi vain vähän, sillä reseptimäärä jäi 

ennalleen, 400 reseptiin vuodessa. Sen verran lääkintöhallitus lievensi määräyksi-

ään, että huhtikuusta 1929 lähtien yhdellä reseptillä sai kirjoittaa hieman enem-

män ja hieman väkevämpää alkoholia kuin aiemmin.152 

Kieltolain muutos ja virka lääkintöhallituksessa antoivat Steniukselle avaimet 

vallankäyttöön eläinlääkäreiden keskuudessa. Hän kontrolloi eläinlääkäreiden ti-

laamia alkoholireseptilomakkeita, sitä mitä nämä määräsivät niillä ja myös arvioi 

pyyntöjä ylimääräisten lomakkeiden saamiseksi. Vaikka Stenius pyrki vähentä-

mään eläinlääkäreiden alkoholireseptien määrää, hän koki silti loukkaavana, jos 

apteekkihenkilöstö yritti samaa. Elokuussa 1928 Steniuksen serkku, Orimattilan 

kunnaneläinlääkäri Armi Chorin (1893–1981, myöhemmin Kormi) valitti, että ap-

                                                        
149 Stenius Suomen Eläinlääkärilehdessä 1928, 145. 
150 Kieltolakilehti 6.3.1930 ”Alkoholin saanti lääkintätarkoituksiin”. 
151 Suomen Eläinlääkärilehti 1929, 67. 
152 Lääkintöhallituksen kiertokirje n:o 526/1929. Lääkintöhallituksen arkisto. KA. 
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teekki ei suostunut luovuttamaan asiakkaille tavalliselle reseptilomakkeelle kirjoi-

tettuja spriisekoituksia, vaan vaati näitäkin varten alkoholireseptin.153 Stenius vas-

tasi tuohtuneena, että apteekeilla ei ollut ”minkäänlaista oikeutta seuloa reseptejä 

ja komennella eläinlääkäreitä”, vaan jos apteekit epäilivät vilppiä, niiden tuli olla 

yhteydessä lääkintöhallitukseen ja pyytää häneltä toimintaohjeita. Sillä ”ei suin-

kaan ole tarkoitus että apteekkifröökynät ja proviisorit olisivat oikeutetut tulkit-

semaan omalla tavallaan määräyksiä ja kontrolloimaan eläinlääkäreitä”. Vastaus-

kirjeensä Stenius päätti: ”Määrää Sinä siis niitä sekoituksia, joita pidät tarpeellisi-

na ja katso vaan että apteekki ei rupea Sinun holhoojaksi. Jos ei apteekki toimita 

mitä olet määrännyt, niin ilmoita tänne. Kyllä pian toimittaa.”154  

3.3 Yksittäisen eläinlääkärin näkökulmia kieltolakiin 

Entä miten tavallinen, praktiikkaa tekevä eläinlääkäri suhtautui kieltolakiin ja al-

koholireseptien kirjoittamiseen? Sellainen, jota ei varsinaisesti voi lukea Lyyli 

Gröndahlin tapaisiin reseptikauppiaisiin, mutta joka eläintenhoidon ohella joutui 

osallistumaan myös ihmisten alkoholintarpeen tyydyttämiseen. ”Häikäilemättö-

mät spriireseptiafäärit” ja alkoholireseptien rajoittaminen aiheuttivat koko kielto-

lain ajan vilkasta keskustelua Eläinlääkäriyhdistyksen kokouksissa. Ylenmääräistä 

reseptitehtailua haluttiin rajoittaa, mutta suurin osa yhdistyksen jäsenistä ei kui-

tenkaan innostunut kaikkein jyrkimpien ehdotusten kannalle. He ymmärsivät kyl-

lä ajatuksen eläinlääkärikunnan maineen säilyttämisestä, mutta olivat toisaalta 

huolestuneita oman praktiikkansa menestymisestä. Jäsenistön enemmistön pienes-

tä napinasta huolimatta reseptienkirjoitusoikeuden rajoittamista kannattavat lau-

sunnot menivät läpi yhdistyksen lausuntoina.  

Kuitenkin tavallisia eläinlääkäreitä ärsytti Eläinlääkäriyhdistyksen johtokun-

nan ylitunnollinen lain noudattaminen sekä innokkuus antaa lakimuutoksista lau-

suntoja, joissa yhdistys kannatti reseptinkirjoitusoikeuden rajaamista. Eläinlääkä-

rit ilmeisesti pelkäsivät, että työt ja siten ansiot vähenevät, sillä alkoholin tehoon 

lääkkeenä uskottiin vielä vankasti. Miksipä eläimen omistaja olisi pyytänyt eläin-

lääkäriä hoitamaan sairasta eläintään, jos jo etukäteen tiesi, ettei sille saa lääkettä? 

Virkamiesten palkat olivat kieltolain aikana huonot, eikä tuloja haluttu ehdoin 

tahdoin heikentää vähentämällä sairaskäyntejä. Eläinlääkärit myös todella uskoi-

                                                        
153 Chorin Steniukselle 7.8.1928. Rainer Steniuksen kirjeenvaihto 1928–1950, Fa:5. MMMEO:n arkis-
to, KA. 
154 Stenius Chorinille 20.8.1928. Rainer Steniuksen kirjeenvaihto 1928–1950, Fa:5. MMMEO:n arkis-
to, KA. 
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vat spriin tehoon lääkkeenä, ja luultavasti heitä ärsytti se, että joku eläinten tauteja 

tuntematon taho tuli neuvomaan asiantuntijoita siinä, miten eläimiä pitäisi hoitaa. 

Toisaalta kaikki eläinlääkärit varmasti tiesivät myös sen, että eläinlääkäriä ei luul-

tavasti olisi pyydetty hoitamaan moniakaan vaivoja, jos ei hoidoksi olisi ollut 

odotettavissa alkoholia. 

Kysymys ei ollut praktisoiville eläinlääkäreille helppo. Eläinlääkäri Yrjö 

Kokko155 (1903–1977) kirjoitti kertomuksessaan ”Vakuutettu potilas” ensimmäi-

sestä kesätyöstään eläinlääkärin viransijaisena 1920-luvulla. Aloittelevaa eläin-

lääkäriä jännitti, mahtaisiko hänen puheilleen tulla myös nelijalkaisia potilaita, 

vai olisiko kaikki työ pelkkää reseptienkirjoitusta:  

Tuohon kieltolakiaikaan Suomen lääkintäkunta harrasti eräänlaista kirjalli-

suutta, ”kirjailijan” ammattia. Toiset tosin vain kuin lentolehtisten tai markki-

naveisujen mittakaavassa. Jotkut kirjoittivat jopa satasivuisia ’trilogeja’. Nyt 

kansalliskirjailijat ottavat dialoginsa suoraan kansan suusta ja panevat ne seu-

lomatta kirjoihinsa. Silloinen kansa miedonsi kahvilla lääkärikunnan voimak-

kaan kirjallisuuden, mutta pani sen sitten suoraan suuhunsa.156  

Kokko kertoi hupaisin sanankääntein lääkärikunnan alkoholireseptien kirjoittami-

sesta. Osa kirjoitti reseptejä vähän ja osa erittäin paljon. Kirjoituksesta henki 

eläinlääkäriopiskelijan ylpeys olla herrojen kastissa, mutta siinä oli myös viatto-

muutta, joka ei pitänyt spriireseptienkirjoitusta millään lailla laittomana tai edes 

moraalisesti arveluttavan puuhana. Kokon kertomuksen voi nähdä myös vitsinä. 

Humalassa toilailu on ollut Suomen suosituin kansankomedian aihe vuosisatojen 

ajan. Raittiusintoilijoita on pidetty ikävinä ihmisinä, jotka eivät kykene nautti-

maan elämän iloista ja haluavat pilata ne muiltakin.157 Suhtautumalla vitsikkäästi 

spriireseptin kirjoittamiseen oli eläinlääkäri kuvannut itseään hauskana ja leppoi-

sana miehenä.  

Alkoholitutkija Pekka Kuusen mukaan apteekkisprii kuului juovuttavien 

juomien yläkastiin, ja spriireseptin saajia pidettiin etuoikeutettuina kansalaisina. 

Kuusen vuonna 1951 tekemässä haastattelututkimuksessa apteekkisprii arvostet-

tiin hyvin korkealle, siis vielä 19 vuotta kieltolain päättymisen jälkeen. Onkin il-

meistä, että kieltolaki muutti ihmisten asenteita ja alkoholinkäyttöä. Spriiresepti 

                                                        
155 Yrjö Kokko on tunnetumpi kirjailijana kuin eläinlääkärinä; hänen teoksiaan ovat muun muassa 
Pessi ja Illusia (1944) sekä laulujoutsenista kertova Ne tulevat takaisin (1954). 
156 Kokko 2003, 124. 
157 Apo 2001, 331–332, 379. 
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oli arvostettu ja kunniallinenkin tapa hankkia alkoholia. Lisäksi se loi mielikuvan, 

että mitä väkevämpää alkoholijuoma oli, sen parempaa.158  

Myös kansanperinteen tutkija Satu Apo on kiinnittänyt huomiota apteekki-

spriin korkeaan arvostukseen ja siihen, että erilaisia alkoholijuomia luokiteltiin 

käyttäjien luokka-aseman mukaan. Hyväosaisten eli isäntien alkoholijuomien raa-

ka-aine oli kieltolain aikana apteekkisprii, jota sai maalaisyhteisön ”herrojen” eli 

lääkärin, eläinlääkärin ja apteekkarin välityksellä. Lääkärien ja apteekkarin hyö-

dyntäminen alkoholin hankkimisessa herätti tietysti maalaisyhteisössä kateutta ja 

katkeruutta. Apon keräämässä aineistossa eräs kertoja muisteli:  

Koska eläimelle piti olla lääkettä huomattavasti, niin tavallisin annos oli tuhat 

grammaa, sen sai reseptillä apteekista. Muutamilla isännillä sanoivat olleen 

sairaita eläimiä melkein päivittäin mutta lääkkeet menivät aina parempiin 

suihin. Tämä alkoholin hankintatapa oli vain isäntien etuoikeus, sillä köyhillä 

ei ollut sairaita eläimiä koska ei ollut terveitäkään.159  

Mitä isompi isäntä, sen suurempi arvovalta hänellä oli. Vaikka eläinlääkäri olisi 

halunnut noudattaa kieltolain säädöksiä, on hänen yhteisönsä painostuksesta 

useinkin ollut sosiaalinen pakko kirjoittaa resepti, vaikka hän olisi hyvin tiennyt 

alkoholin menevän vastoin kieltolain ohjeita ihmisten humaltumistarkoitukseen. 

Isoilla isännillä oli myös paljon eläimiä, ja kilpailutilanteessa tilan karjaa hoitavan 

eläinlääkärin saattoi tarvittaessa vaihtaa parempia lääkkeitä tarjoavaan.  

Siitä, että sekä eläimen omistaja että eläinlääkäri olivat mukana samassa juo-

nessa, kertovat monet kaskut ja tarinat. Varsin tyypillinen on kasku maalaisisän-

nästä, joka tinkasi eläinlääkäriltä spriireseptiä sairaan eläimensä hoitoon ja sitten 

reseptin saatuaan joikin spriin itse: 

Isäntä eläinlääkärille: 

- Pitäs saaha sialle pirtua. 

- Kulkeeko se kahdella jalalla? 

- Kulkee se, ja pitäs saada neljälle jalalle.160 

Bertolt Brechtin kieltolain aikaan sijoittuvassa näytelmässä Puntilan isäntä ja hä-

nen renkinsä Matti herra Puntila oli eräänä aamuyönä kovasti viinan tarpeessa, ja 

                                                        
158 Kuusi 1956, 172. 
159 Apo 2001, 224. 
160 Kippurahäntä. Alkoholiaiheisen perinnekilpailun satoa 1977, 129. 
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niinpä hän selitti eläinlääkärille: ”Jos minä väittäisin, että lehmilläni on punatauti, 

niin se olisi valhe se, mutta kun sanon, että niillä on tulirokko, niin se on hieno 

vihje näin kunnianmiesten kesken.”161 Punatauti on todellinen lehmien tauti, tuli-

rokkoon niiden ei sen sijaan tiedetä koskaan sairastuneen.  

Suurin osa eläinlääkäreistä ei jaellut spriireseptejä holtittomasti, vaikka oike-

usistuimissa tuomittuja eläinlääkäreitä jonkin verran olikin. Kansanperinteenkin 

mukaan apteekkisprii oli harvojen ulottuvilla, ja monissa kaskuissa reseptiä joutui 

hetken tinkaamaan ennen kuin sen sai. Silti alkoholireseptejä kirjoitettiin paljon, 

niin paljon, että kieltolaki jätti pysyvät jäljet eläinlääkäreiden imagoon vuosi-

kymmeniksi. Kansanperinne ja -näytelmät ovat ruokkineet mielikuvaa maalla 

asuvista karjanomistajista, jotka käyttivät kotieläimille tarkoitetun spriin omaan 

käyttöönsä. Puntilan isäntä kinuamassa eläinlääkäriltä laillista pirtua tulirokkoon 

sairastuneille lehmilleen lienee alan klassikko. Sen sijaan tarinoita ei kerrota kau-

pungin työläisistä, jotka ostaisivat spriireseptin eläinlääkäriltä, vaan tarinoissa 

kaupunkien työläinen hakee laittoman viinansa trokareilta ja salakuljettajilta. A. 

G. Lybeckin keräämän aineiston mukaan kieltolain aikana tyypillinen spriireseptin 

hakija ei kuitenkaan ollut maalaisisäntä, vaan tämän kaupunkilaisserkku. Sprii-

reseptitehtailijat vaikuttivat kaupungeissa, missä ei juurikaan ollut kotieläimiä. Si-

ten maalaiseläinlääkärit saattoivat joutua kärsimään muutamien kaupunkikolle-

goidensa ”spriireseptiafääreistä”. Nämä liikemiehet käyttivät hyväkseen kieltolain 

suomaa mahdollisuutta hyviin ansioihin alalla, jossa kysyntä oli rajaton.  

Tosin maalaisisäntien yliedustus kaskuissa voi johtua siitä, että eläinlääkäreil-

lä oli aina 1950- ja 1960-lukujen taitteeseen asti varsin suuri spriireseptienkirjoi-

tusoikeus. Maaseudulla asunut ihminen kinusi mieluummin reseptin eläinlääkäril-

tä kotikunnan apteekista haettavaksi kuin lähti pitkien matkojen taakse kaupunki-

en vähäisiin väkijuomamyymälöihin. Kun maaseudulla spriireseptien saamisen 

perinne eläinlääkäreiltä kesti 30 vuotta pitempään kuin kaupungeissa, syntyi ai-

heesta myös enemmän kaskuja. 

Apteekissa työskennellyt nainen muisteli tapausta, jossa eläinlääkäri oli mu-

kana myös apteekkarin sosiaalisten suhteiden hoidossa: 

Apteekki sijaitsi 20 kilometrin päässä Lahdesta, silloisesta pikkukaupungista, 

jonka tuttavapiireissä viidakkorumpu kertoi, että mahdollisesti Uudenkylän 

apteekista saa spriitä ilman reseptiä. Niinpä iltojen hiljaisuudessa apteekin 

oven eteen pysähtyy auto, yökello soi lyhyen hienotunteisesti, asiakas selvit-

                                                        
161 Brecht (1940) 1975, 20. 
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tää tuttavuussuhteensa apteekkariin ja farmaseutti, lahtelaisena, voi itsekin 

todeta henkilöt luotettaviksi, ja mikäpäs siinä, 400,0 spiritus fortista pulloon, 

maksu lääketaksan mukaan ja vielä lääkärinpalkkio laatikkoon. 

Kerran kuussa sitten tuli Iitin eläinlääkäri, kirjoitti reseptit, sai lääkärinpalk-

kiot ja kaikki oli täydellisesti kunnossa.162 

Entä sitten naiseläinlääkärit? Naisten alkoholisuhde oli Satu Apon keräämien 

muistelujen mukaan ohentunut ja kielteistynyt äärimmilleen suuren kuivuuden163 

kulttuurissa. Kieltolain aikana tilastoitiin eri sukupuolten tekemiä juopumisrikok-

sia, ja esimerkiksi vuosina 1922–1927 vain noin kaksi prosenttia juopumukseen 

syyllistyneistä oli naisia. Hyvään naiseuteen kuului ankara vastuullisuus, eikä sii-

hen kuulunut alkoholinkäyttö tai edes sen hyväksyminen. Mikäli nainen kuitenkin 

sortui alkoholinkäyttäjäksi, oli huonotapaisen naisen stigma voimakas ja tuomit-

seva.164  

Raittiusaatetta tutkineen Irma Sulkusen mukaan alkoholikysymys oli alusta 

asti voimakkaasti sukupuolisidonnainen ja juoppousleima lyötiin yksinomaan 

miehiin. Naiset hyökkäsivät väkijuomia vastaan uskonnon, perheen ja isänmaan 

puolesta. Etiikan alueella naiset sijoittuivat miehiä ylemmälle tasolle, jonka edus-

tajilla oli moraalinen oikeus kontrolloida alkoholiin ja muihin alhaisiin nautintoi-

hin viehtynyttä alempaa tasoa eli miehiä.165  

Paitsi sukupuolten myös sosiaaliluokkien välillä oli eroja suhtautumisessa al-

koholiin. Ylemmät sosiaaliluokat nostivat alempien sosiaaliluokkien, erityisesti 

työläisten ja maalaisten, alkoholinkäyttöä esille ja pitivät sitä ongelmallisena.166 

Eläinlääkärit edustivat ylempää sosiaaliluokkaa ja heidän asiakkaansa juuri työ-

läisiä ja maalaisia, useimmiten vielä miehiä. Voisiko naiseläinlääkäri tällaisessa 

kulttuurisessa ilmapiirissä kirjoittaa spriireseptejä huolettomasti leikkiä laskien, 

jos hän tietäisi reseptillä haetun juoman menevän miesten juopotteluun? 

Kieltolain aikaan Suomessa toimi vasta muutama naiseläinlääkäri. Heistä en-

simmäisen, Agnes Sjöbergin, kirjoittamissa muistelmissa alkoholiin suhtauduttiin 

eri tavalla kuin Yrjö Kokon kertomuksessa. Sjöberg kertoi tarinan hevospotilaas-

taan ja sen isännästä: 

                                                        
162 Kerttu Karhiala teoksessa Kolmella markalla kanfärttiä 2005, 117–118. 
163 ”Suuri kuivuus” tarkoittaa hyvin alhaisen alkoholikulutuksen kautta Suomessa vuosina 1866–1968. 
Apo 2001, 196. 
164 Sosialinen aikakauskirja 1928, 146; Apo 2001, 185, 245–246. Ks. myös Kaartinen 2011, 224–225. 
165 Sulkunen 1988, 33–34. 
166 Apo 2001, 216, 249. 
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Hevonen oli korkea, minä lyhyt ja omistaja hyvin pitkä. Tutkittuani potilaan 

sen piti saada lääke suun kautta pullosta. Hevosen päätä piti nostaa, niin ettei 

lääke vuotaisi pois. Kun pää nostettiin, en ulottunutkaan pullolla hevosen 

suuhun asti. Potilaan pää nostettiin olkapäälleni ja minä pyysin omistaja an-

tamaan lääkkeen. Se meni hyvin ja hän oli siinä kovasti mukana erinäisistä 

syistä. Kun hän antoi ensimmäisen suullisen, se meni hyvin hevoselle, mutta 

jo toisen annoksen hän kaatoi omaan suuhunsa, sillä se tuoksui mm. spriiltä. 

Kun omistaja otti pullon suultaan, hän pudisti päätään ja minä rykäisin ja sa-

noin: ”Oh, kun maistui hyvältä”, niinkuin isännillä on tapana sanoa päänpu-

distuksen jälkeen ryypyn otettuaan. Hän sanoi: ”Mistä pirusta tohtori näki 

sen, kun minä maistoin lääkettä?” Pyysin häntä katsomaan seinää selkänsä 

takana. Silloin hän näki varjonsa. Kirosanoja tuli tukuttain. Lattialla oleva 

karbidilamppu heitti valon niin, että varjo lankesi seinälle. Sanoin: ”Nyt ette 

enää saa maistaa lääkettä, se on hevoselle.”167 

Myös Sjöberg kirjoitti juttuaan huvittuneena, mutta siinä oli selvä moittiva sävy 

isännän toimia kohtaan. Muistelmiensa toisessa kohdassa Sjöberg kertoi, kuinka 

hänellä vuonna 1920 oli ongelmia löytää eläinklinikalleen renkiä. Kun juoppo 

renki ei saanut spriitä työnantajaltaan tohtori Sjöbergiltä, oli kostona ikkunoiden 

rikkominen: 

Pahin pulmani oli saada luotettava renki. Yksi ryyppäsi ja kun hän ei saanut 

spriitä, hän meni rantakyliin ostamaan pontikkaa ja siitä hän tuli tolkuttomasti 

päihinsä ja särki 30 ikkunaa. Hän sai heti jättää työpaikkansa ja pitäjän.168 

Sjöbergin kirjoittamien tekstien ja ajan alkoholi-ilmapiirin perusteella on luulta-

vaa, että naiseläinlääkärit eivät ole tarkoituksella kirjoittaneet ihmisten juopotte-

luun tarkoitettuja alkoholireseptejä. Toki asiakkaat ovat voineet käyttää osan Sjö-

bergin eläimille määräämästä alkoholista itse, mutta Sjöberg tuskin on osallistu-

nut samanlaiseen herrasmiessopimuksiin perustuvaan reseptinkirjoitteluun kuin 

esimerkiksi herra Puntilan luottoeläinlääkäri. 

3.4 Reseptien kysyntä jatkuu kieltolain jälkeen 

Kieltolaki päättyi 5.4.1932, mutta alkoholireseptien kirjoittaminen ei suinkaan 

loppunut siihen. Alkoholi oli edelleen käypä lääke sairauksien hoidossa, ja edel-

                                                        
167 Sjöberg 1964, 103. 
168 Sjöberg 1964, 104.  
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leen sitä kysyttiin myös juovutustarkoituksiin. Siksi lääkintöhallituksen virkamie-

het tarkastivat niin lääkäreiden kuin eläinlääkäreiden antamia reseptejä, ja maata-

lousministeriön eläinlääkintöosasto piti näiden tarkastuskertomusten pohjalta 

omaa kirjanpitoaan eläinlääkäreiden kirjoittamista resepteistä. 

Pienenä ongelmana eläinlääkäreiden kirjoittamien alkoholireseptien valvomi-

sessa oli se, että kieltolain päätyttyä missään ei enää ollut kirjattuna tarkkoja sal-

littuja reseptimääriä. Laki väkijuomista tosin määräsi, että mikäli eläinlääkäri vää-

rinkäytti oikeuttaan määrätä lääkealkoholia, tuli häntä rangaista joko sakoilla tai 

vankeudella. Jos eläinlääkäri sai tällaisen tuomion, oli maatalousministeriön 

eläinlääkintöosastolla mahdollisuus peruuttaa tuomitulta eläinlääkärinoikeudet 

määräajaksi tai jopa ainaiseksi.169  

Vaikka mitään ehdottomia reseptirajoituksia ei ollut, oli eläinlääkintöosasto 

kieltolain jälkeen antanut suosituksen, että reseptejä saisi kirjoittaa noin yhden 

päivässä. Tämän yli menevistä määristä osasto pyysi aina tapaus kerrallaan asian-

omaiselta eläinlääkäriltä selvitystä. Stenius selitti, että tarkkaa määrää ei ollut ha-

luttu antaa sen vuoksi, että eläinlääkäreillä oli erikokoisia praktiikoita ja myös 

tautitapausten määrä vaihteli eri aikoina ja eri paikkakunnilla. Näin ollen jokaisen 

eläinlääkärin tulisi osata itse rajoittaa alkoholireseptien määrä sopivaksi ilman 

tarkkoja kappale- tai litramääriä.170 Tällainen toimintatapa kertoo Steniuksen tai-

tavasta vallankäytöstä: asettamalla valvottavan valvomaan itse itseään tämä totteli 

jopa paremmin kuin ehdottomilla, ylhäältä päin annetuilla käskyillä. Toisaalta täl-

lainen käytäntö antoi Steniukselle myös mahdollisuuden kohdella eläinlääkäreitä 

eri tavalla. Yhdelle sallittiin suurempia määriä kuin toiselle, ja joku eläinlääkäri 

sai selittää reseptimääriään kerta toisensa jälkeen ilman rangaistuksia, kun toinen 

sai rangaistuksen ilman, että häntä olisi edes kuultu.  

Käytännössä eläinlääkäreiden antamia reseptimääriä valvoi Stenius, joka vei 

havaitsemansa väärinkäytökset eläinlääkintöosaston neuvottelukunnan kokouk-

siin. Jos hän katsoi, että alkoholireseptejä oli kirjoitettu liikaa, eläinlääkintöosasto 

vei harkintansa mukaan asian eteenpäin syyttäjälle, ja jos syytettyä rangaistiin, oli 

rangaistuksena yleensä sakkoja. Tuomioistuinten määräämien rangaistusten lisäk-

si saattoi eläinlääkintöosasto määrätä reseptioikeuttaan väärinkäyttäneille eläin-

lääkäreille myös lisärangaistuksen antamalla näille varoituksen tai poistamalla 

näiltä oikeuden eläinlääkärinammatin harjoittamiseen tietyksi ajaksi. 

                                                        
169 Laki väkijuomista 45/1932, § 63 ja 72. Suomen asetuskokoelma 1932. 
170 Suomen Eläinlääkärilehti 1944, 285–286. 
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Eläinlääkintöosaston neuvottelukunnan kokouksissa on käsitelty runsaasti al-

koholireseptiasioita, ja varsin usein asialistalla ei muita asioita ollutkaan. Esimer-

kiksi kokouksessa 27.4.1937 oli käsiteltävänä viisi asiaa, jotka kaikki koskivat al-

koholireseptejä. Kahdessa tapauksessa neuvottelukunta katsoi, että reseptienkir-

joitus ei anna aihetta enempiin toimenpiteisiin, kahdessa tapauksessa asianomai-

selta eläinlääkäriltä neuvottelukunta suositteli otettavaksi pois oikeuden eläinlää-

kärinammatin harjoittamiseen kolmeksi kuukaudeksi ja yhdessä tapauksessa en-

nen enempiä toimenpiteitä olisi ensin otettava selvää kyseisen eläinlääkärin ”sie-

lullisesta terveydentilasta”.171  

Eläinlääkintöosaston neuvottelukunnan pöytäkirjoista ei selviä, miksi jonkun 

eläinlääkärin reseptinkirjoittelu vietiin syyttäjälle ja toista vain kehotettiin paran-

tamaan tapansa. Myöskään oikeuden tuomio ei automaattisesti tiennyt lisärangais-

tuksia eläinlääkintöosaston taholta, vaan ainoastaan osa sakkoihin tuomituista sai 

varoituksen tai menetti oikeutensa ammatinharjoittamiseen.  

Vuonna 1941 säädettiin uusi laki eläinlääkärintoimen harjoittamisesta, ja sen 

mukaan eläinlääkintöosasto sai rajoittaa eläinlääkärin alkoholin ja huumausainei-

den määräämisoikeutta, mikäli osasto oli vakuuttunut eläinlääkärin käyttävän vää-

rin oikeuttaan määrätä alkoholipitoisia tai huumaavia aineita.172 Tämä uusi laki 

antoi eläinlääkintöosastolle uuden rankaisukeinon varoituksen ja ammatinharjoit-

tamiskiellon väliin: varoitus saattoi olla liian vähäinen ja ammatinharjoittamis-

kielto puolestaan liiankin ankara viedessään eläinlääkäriltä koko toimeentulon. 

Kielto kirjoittaa alkoholireseptejä sen sijaan esti vain alkoholin määräämisen, 

mutta mahdollisti muuten ammatinharjoittamisen. Ei tietenkään ollut hallintovir-

kamiestenkään etu, että ennestään vähälukuinen eläinlääkärikunta olisi supistunut 

sen takia, että haluttiin rajoittaa vain alkoholireseptien kirjoittamista. 

                                                        
171 Eläinlääkintöosaston neuvottelukunnan pöytäkirja 27.4.1937. MMMEO:n arkisto, Ca:1. KA. 
172 Laki eläinlääkärintoimen harjoittamisesta 423/1941, § 9. Suomen asetuskokoelma 1941. 
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4 Voiko nainen olla eläinlääkäri? 

Aiempi tutkimus on pitänyt Rainer Steniuksen ja Agnes Sjöbergin huonoja välejä 

merkkinä miesten halusta puolustaa reviiriään ja estää naisten tuloa kilpailijoiksi 

miehille kuuluneelle eläinlääketieteen kentälle. Steniuksen suhde muihin nais-

eläinlääkäreihin vaikutti kuitenkin ongelmattomammalta kuin hänen suhteensa 

Sjöbergiin, ja siksi tutkin seuraavassa Steniuksen toimia ja vallankäyttöä Suomen 

ensimmäisiä naiseläinlääkäreitä kohtaan. Voiko ihmisten välisiä riitoja selittää jo-

kin muukin tekijä kuin sukupuoli? 

4.1 Agnes Sjöberg, Euroopan ensimmäinen naiseläinlääkäri 

Agnes Sjöberg (1888–1964) oli Suomen ja Euroopan ensimmäinen laillistettu 

naiseläinlääkäri.173 Hän aloitti opintonsa syksyllä 1911 Dresdenin eläinlääkäri-

korkeakoulussa, jossa opiskeli tuolloin 30 suomalaismiestä. Ensimmäiseen nais-

opiskelijaan kohdistui monenlaisia ennakkoluuloja ja syrjimistä, ja ongelmia ai-

heutti niinkin yksinkertainen asia kuin naisten WC:n puuttuminen korkeakoulun 

alueelta. Sjöberg joutui Dresdenissä vuokraamaan itselleen WC:n läheisestä asun-

nosta, joka kuitenkin oli niin kaukana korkeakoululta, että WC-käynti tiesi myö-

hästymistä luennolta. Koska Sjöberg tunsi olonsa tukalaksi Dresdenissä eikä tullut 

toimeen suomalaisopiskelijoiden kanssa, hän vaihtoi vuoden kuluttua jatkamaan 

opiskelujaan Berliiniin, jossa oli tuolloin vain kaksi suomalaista.174  

Berliinin suomalaismiehistä toinen oli Rainer Stenius, joka oli aloittanut 

opiskelunsa samaan aikaan, syksyllä 1912, kun Sjöberg siirtyi sinne. Sekä histo-

rioitsija Mäkelä-Alitalo että eläinlääkärikollega Klatt kertovat, että Stenius ja Sjö-

berg riitaantuivat Berliinissä lähestulkoon heti tavatessaan. Syynä riitaan oli hei-

dän mukaansa se, että Stenius oli kirjoittanut ylioppilaaksi maanviljelyslyseosta, 

eikä maanviljelyslyseosta saatu ylioppilastodistus olisi täyttänyt eläinlääkärikor-

keakoulun pääsyvaatimuksia. Kun Sjöberg uhkasi paljastaa Steniuksen pohjakou-

                                                        
173 Suomalaiset esittävät Sjöbergin koko Euroopan ensimmäisenä naiseläinlääkärinä, mutta esim. laaja 
maailman eläinlääketieteen historiateos Veterinary Medicine. An Illustrated History ei mainitse lain-
kaan Agnes Sjöbergiä. Sen sijaan kirjassa nostetaan esiin britti Aleen Cust (1868–1937), joka opiskeli 
eläinlääketiedettä Edinburghissa vuosina 1894–1907 ja harjoitti sen jälkeen laajaa eläinlääkäriprak-
tiikkaa Irlannissa. Cust laillistettiin kuitenkin vasta vuonna 1922, joten tarkasti ottaen Sjöberg oli Eu-
roopan ensimmäinen laillistettu naiseläinlääkäri, mutta Cust oli ensimmäinen, joka oli opiskellut ja 
tenttinyt eläinlääkäritutkintoa varten tarvittavat kurssit. Dunlop & Williams 1996, 661–662. 
174 Sjöberg 1964, 33–38, 47–48.  
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lutuksen, mies suuttui ja vaihtoi puolestaan opiskelupaikkaa Berliinistä Dresde-

niin.175  

Voidaan kysyä, miksi Sjöberg olisi käyttänyt tällaista uhkailua, jos välit Ste-

niukseen muuten olisivat olleet kunnossa. Maanviljelyskoulun päästötodistuksen 

oli todennut riittämättömäksi Suomen Eläinlääkäriyhdistys, eivät saksalaiset kou-

lut. Eläinlääkäriyhdistys nimittäin päätti vuoden 1912 vuosikokouksessaan ilmoit-

taa ulkomaisille eläinlääkärikorkeakouluille, että Helsingin yliopistossa maanvil-

jelyslyseosta kirjoittanut ylioppilas sai suorittaa tutkinnon ainoastaan filosofisen 

tiedekunnan maanviljelys-taloudellisessa osastossa. Taustalla oli Eläinlääkäriyh-

distyksen huolestuminen maanviljelyslyseon antaman pohjakoulutuksen tasosta, 

ja siksi yhdistys lähetti ulkomaisiin eläinlääkärikorkeakouluihin kirjeen, missä 

kehotti korkeakouluja suhtautumaan varauksella maanviljelyslyseoista valmistu-

neiden ylioppilaiden valitsemiseen.176 Pitää myös huomata, että päätöksensä 

Eläinlääkäriyhdistys teki vuoden 1912 lopulla, jolloin Stenius oli jo hyväksytty 

opiskelemaan Berliiniin.  

Ensimmäisen maailmansodan aikana vuosina 1916–1918 Stenius työskenteli 

Dresdenin eläinlääkärikoulun klinikoilla. Sjöberg puolestaan pääsi jo opiskeluai-

kanaan heti sodan sytyttyä elokuussa 1914 assistentiksi Berliinin eläinlääkärikou-

lun klinikoille hoitamaan hevospotilaita ja tekemään myös tutkimusta. Valmistut-

tuaan hän työskenteli vuosina 1916–1917 assistenttina pienten kotieläinten klini-

kalla. Venäjältä tulleissa sotasaalishevosissa oli paljon räkätautia, joka saattoi olla 

hengenvaarallinen myös ihmiselle, ja tämän taudin tutkimisen parissa hän työs-

kenteli pari vuotta. Kun tutkimus oli valmis, antoi nuori eläinlääkäri sen luetta-

vaksi esimiehelleen, klinikoiden johtajalle professori Fröhnerille, joka julkaisi sen 

vuonna 1916 omissa nimissään.177 

Työn varastaminen aiheutti Sjöbergille kovan pettymyksen. Korkeakoulun 

rehtori myönsi asian, mutta ilmoitti, että sille ei voinut tehdä mitään, ja assistentin 

piti olla tyytyväinen saatuaan opiskella sodan aikana Saksassa, vaikka oli vihol-

lismaa Venäjän alamainen.178 Erityisen karvaalta Sjöbergistä on täytynyt tuntua, 

kun Stenius kirjoitti Suomen Eläinlääkärilehdessä vuonna 1918 Saksan eläinlää-

ketieteen uusimmista saavutuksista, ja yksi mainitsemisen arvoinen oli juuri tämä 

                                                        
175Klatt 1994, 100; Mäkelä-Alitalo 2008, 579; Klattin haastattelu 2009. 
176 Suomen Eläinlääkärilehti 1913, 14–15. Helsingin maanviljelyslyseon johtaja Juho Jännestä Eläin-
lääkäriyhdistyksen kannanotto jäi harmittamaan niin paljon, että hän vielä 30 vuotta myöhemmin pa-
lasi aiheeseen koulunsa 40-vuotisjuhlassa ja siihen liittyen kertoi kuulijoille koulunsa oppilaan Rainer 
Steniuksen menestyksekkäästä urasta. Salminen 2008, 36. 
177 Sjöberg 1964, 68–70, 76–77. 
178 Sjöberg 1964, 70. 
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Fröhnerin julkaisema räkätautitutkimus.179 On hyvin mahdollista, että Stenius tie-

si kenen työstä oli kysymys. 

Sekä Stenius että Sjöberg tulivat Suomeen sisällissodan jälkeen vuonna 1918. 

Molemmat olivat tarmokkaita ja kunnianhimoisia, teräviä ja älykkäitä, molemmat 

olivat väitelleet Saksassa tohtoriksi, ja molemmilla oli takanaan ainutlaatuinen 

työura maailman johtavien eläinlääkärikoulujen klinikoilla. Sodan takia suurin 

osa saksalaiseläinlääkäreistä oli rintamalla, jolloin suomalaiset pääsivät tekemään 

ja oppimaan paljon. Uusin tieto, uusimmat hoitokäytännöt ja käytännön kokemus 

niiden soveltamisesta takasivat sen, että Steniusta ja Sjöbergiä etevämpiä prakti-

koita ei silloin hevin Suomessa ollut. Kilpailuasetelma näiden kahden välillä oli 

valmis.  

Sjöberg kirjoitti aktiivisesti Eläinlääkärilehteen kuten Steniuskin, ja etenkin 

vuonna 1925 he näyttävät kirjoittaneen kilpaa ja vimmatusti yrittäneen osoittaa 

omaa etevämmyyttään toiseen verrattuna. Molemmat kirjoittivat sekä omista ko-

kemuksistaan että laativat referaatteja ulkomaisissa lehdissä julkaistuista tutki-

muksista.180  

Valmistuttuaan Sjöberg työskenteli ensin viisi vuotta kunnaneläinlääkärinä ja 

teki sen jälkeen kolmen vuoden aikana opintomatkoja Englantiin, Yhdysvaltoihin, 

Saksaan ja Itävaltaan. Matkoillaan Sjöberg teki myös tieteellisiä tutkimuksia, jois-

ta laajin oli Wienin eläinlääkärikorkeakoulun parasitologian laitoksella vuonna 

1926 valmistunut työ nautojen sisäloisista.181 Tässä työssä Sjöberg muun muassa 

kuvasi uuden loisen, joka tunnetaan paitsi nimellä Ostertagia lyrata myös nimellä 

Sjöbergia lyrata.182 Tutkimus sai kansainvälistä huomiota, jopa niin, että Sjöber-

gille tarjottiin tutkijan paikkaa Berliinin eläinlääkärikorkeakoulusta.183 Suomalai-

seläinlääkärit sen sijaan eivät osanneet arvostaa tutkimusta: 

Täällä Suomessa ei herrojen virkatovereitteni keskuudessa annettu teokselleni 

minkäänlaista merkitystä. Vieläpä sanottiin ettei sellaisia loisia esiinny suo-

                                                        
179 Stenius Suomen Eläinlääkärilehdessä 1918, 175–176. 
180 Vuoden 1925 Eläinlääkärilehdessä oli Sjöbergiltä kaksi omaa artikkelia ja 22 referaattia muissa 
lehdissä julkaistuista artikkeleista. Stenius puolestaan kirjoitti kolme artikkelia, kaksi kirja-arvostelua 
ja 57 referaattia. 
181 Suomen eläinlääkärit 1843–1942 1942, 179. 
182 Sjöbergia lyrata on käytössä harvemmin kuin Ostertagia lyrata, mutta esimerkiksi Hoberg ym. 
tuntee muodon Sjöbergia lyrata. Hoberg ym. 2001, 212. Parasitologisen julkaisukäytännön mukaan 
loisen ensimmäisenä kuvannut mainitaan loisen nimen perässä, ja joissain tapauksissa kuvaaja saa ni-
mensä myös itse loisen nimeen. Siten Agnes Sjöbergin nimi näkyy parasitologian alan julkaisuissa 
yleisesti muodossa ”Ostertagia lyrata Sjöberg, 1926”. 
183Sjöberg 1964, 139; Klatt 1986b, 179.  
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malaisissa kotieläimissä. Tutkin hevosten, lehmien ja lampaiden ulostusta to-

deten, että kotieläimissämme esiintyy näitä suoliloisia niin runsaasti, että ne 

aiheuttivat monesti kuoleman.184  

Rainer Stenius kirjoitti Eläinlääkärilehteen arvostelun Sjöbergin tutkimuksesta: 

Varsinaisia tekstisivuja on kirjassa n. 48, kuvatauluja 20, joissa 114 kuvaa. 

Kirjallisuusluettelo käsittää yli neljä sivua. Kirja on jaettu eri osiin, joista tär-

keimmät parasitologinen ja kliinillinen osa. Ensinmainitussa selostetaan loiset 

lähemmin, jälkimmäisessä puhutaan diagnosista, kliinillisistä symptomeista, 

sektionilöydöistä, terapiasta ja ehkäisytoimenpiteistä. 

En kykene arvostelemaan kirjan parasitologista osaa, mutta näyttää se ahke-

ran ja vaivaloisen työn tulokselta, joka selvittää ja kertoo meille loisista, joi-

hin harvoin kiinnitämme erikoisemmin huomiotamme. Ja ahkerasta aherruk-

sesta on aina annettava tunnustus ja kiitos. – Jälkimmäinen, eli kliinillinen 

osa sensijaan on varsin ylimalkainen, semminkin mitä kliinillisiin symptomi-

hin ja terapiaan tulee ja profylaktisista keinoista mainitsee kirjoittaja m.m. 

sellaisia, joita meidän olosuhteissamme on mahdotonta ajatella.185 

Parasitologia oli 1900-luvun alkupuolen eläinlääketieteessä varsin pieni ja tunte-

maton ala. Erityisesti käytännön praktiikkaan suuntautuneet eläinlääkärit pitivät 

sitä merkityksettömänä, varsinkin kun loisten häätöön kunnolla tehoavia lääkkeitä 

ei ollut saatavilla.186 Siten on ymmärrettävää, että Sjöbergin miespuoliset, prak-

tiikkaa tekevät kollegat eivät osanneet arvostaa Itävallassa tehtyä tutkimusta.  

Steniuskin myönsi, että hän ei kykene arvostelemaan Sjöbergin tutkimuksen 

parasitologista osaa. Näin hän välitti Eläinlääkärilehden lukijoille viestiä, että asia 

ei ole tärkeä: jos oppinut Stenius ei tuntenut parasitologiaa, sen täytyi olla hyvin 

mitätön eläinlääketieteen osa-alue. Antaessaan Sjöbergille tunnustusta ja kiitosta 

ahkerasta aherruksesta hän samalla suhtautui tähän hieman alentuvasti: tyttö oli 

ahkeroinut marginaalialueella somaa pikku puuhastelua, ja vaikka sillä ei ollut 

mitään käytännön merkitystä, oli se kuitenkin parempaa kuin toimettomana olo. 

Selvänä puutteena Stenius kuitenkin piti sitä, että Sjöberg ei ollut osannut tuoda 

tutkimustuloksiaan käytännön eläinlääkintään, vaan oli jopa ehdottanut aivan 

mahdottomia keinoja loistautien ennaltaehkäisyyn. 

                                                        
184 Sjöberg 1964, 141. 
185 Stenius Suomen Eläinlääkärilehdessä 1927, 113. 
186 Ensimmäinen tehokas sisäloisten häätöön tarkoitettu lääke, fenotiatsiini, tuli markkinoille vuonna 
1938. Roberson 1982, 803. 
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Steniuksen asenteeseen lienee vaikuttanut yleinen käsitys naisista tieteenteki-

jöinä. Kun Stenius opiskeli Saksassa, naiset olivat juuri alkaneet tulla mukaan 

yliopistomaailmaan, ja siellä käytiin erityisen kiivasta keskustelua naisten sopi-

vuudesta akateemisille aloille. Naisten tuloa vastustettiin muun muassa siksi, että 

naisen älyä pidettiin heikommin kehittyneenä kuin miehen, eikä nainen sen takia 

voinut koskaan päästä samalle tasolle miehen kanssa tieteen, taiteen tai tekniikan 

aloilla. Vaikka nainen saattoi oppia ja muistaa asioita, hän teki sen mekaanisesti 

eikä pystynyt luomaan uutta ja olemaan todellinen tiedemies.187 Tällainen käsitys 

eli voimakkaana Sjöbergin julkaistessa loistutkimuksensa, ja vielä vuosikymme-

niä sen jälkeenkin. 

Toisaalta Steniusta on selvästi ärsyttänyt Sjöbergin aktiivisuus, opinhalu ja 

rohkeus kokeilla uusia asioita myös käytännössä. Stenius oli itse saanut – Carl-

Heinz Klattin sanojen mukaan – vanhanaikaisen kasvatuksen, ja tämän perusteella 

uskon hänen sisäistäneen 1800-luvun sivistyneistön snellmanilaisen käsityksen 

naisen ja miehen rooleista yhteiskunnassa. Naisen rooliin olisi kuulunut passivi-

suus, kainous ja vaikeneminen, mutta Sjöberg käyttäytyi päinvastoin. Kriittisyys, 

aktiivisuus, uutta luova ajattelu ja omaehtoinen julkinen toiminta kuuluivat yksin-

omaan miehille.188 

Palattuaan vuonna 1926 opintomatkoiltaan Suomeen Sjöberg aloitti laajan 

yksityispraktiikan Pohjanmaalla, missä hän saavutti nopeasti mainetta asiakkaiden 

keskuudessa ulkomailla oppimiensa hoito- ja lääkityskäytäntöjen avulla. Syksyllä 

1927 Sjöberg suoritti astumiskyvyttömälle, vanhalle siitossonnille niin sanotun 

nuorennusleikkauksen, missä hän siirsi teurastetun nuoren sonnin kivekset hoidet-

tavan, vanhan sonnin niskanahan alle. Se oli ensimmäinen kerta, kun tällainen 

toimenpide tehtiin Suomessa.  

Lehdet kiinnostuivat sonnin nuorennusleikkauksesta ja kirjoittivat näyttäviä 

juttuja siitä, kuinka Agnes Sjöberg oli palauttanut vanhan eläimen siitoskyvyn. 

Uusi Suomi uutisoi siitä189 juuri ennen Eläinlääkäriyhdistyksen vuoden 1927 vuo-

sikokousta, ja kokoukseen saapuneet eläinlääkärit halusivat kuulla leikkauksesta 

lisää: 

Muuan mieskollegoistani kysyi minulta tätä jo aamupäivällä, mutta sanoin 

kertovani siitä yksityiskohtaisesti kokouksessa. Puheenjohtaja Rainer Steni-

uksen kysyttyä, oliko läsnäolijoista kenelläkään kerrottavaa praktiikasta, nos-

                                                        
187 Hakosalo 2000, 201. 
188 Klattin haastattelu 2009; Snellmanin ajattelusta ks. esim. Rantala 2011, 102–103. 
189 Uusi Suomi 18.11.1927. 
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tin innokkaasti kättäni, mutta puheenjohtaja nuiji heti asian pois sanoen: ”Ei 

siis kenelläkään.” Silloin nousi se eläinlääkäri, joka oli keskustellut kanssani, 

ja sanoi: ”Mitä tämä merkitsee?” mennen puheenjohtajan luo, mutta mikään 

ei auttanut, asia oli nuijittu tarkoituksellisesti. Tämä kollega ja eräät muut sa-

noivat, että he olisivat tahtoneet kuulla, kuinka olin suorittanut tämän nuo-

rennusleikkauksen. Mikään ei auttanut, puheenjohtaja Rainer Stenius sanoi, 

että asia on nuijittu ja sillä hyvä.190 

Vuosikokouksen puheenjohtajana toiminut Stenius ei halunnut antaa Sjöbergin 

kertoa tekemästään leikkauksesta. Tämän kertomuksen perusteella Mäkelä-

Alitalo on kirjoittanut, ettei Sjöbergille annettu lainkaan puheoikeutta Eläinlääkä-

riyhdistyksen kokouksissa, sillä ”naisen piti vaieta seurakunnassa”.191 Yhdistyk-

sen pöytäkirjat kuitenkin osoittavat, että Sjöberg osallistui esimerkiksi vuoden 

1919 vuosikokouksessa praktiikka-aiheiseen keskusteluun kertomalla hoitamis-

taan vasikan loissairauksista ja vuonna 1924 hän piti vuosikokouksessa esitelmän 

ulkomaisista opintomatkoistaan. Suomen järjestäessä Pohjoismaiden merkittä-

vimmän eläinlääkäritapaamisen, pohjoismaisen eläinlääkärikokouksen vuonna 

1933, Sjöberg esitelmöi siellä lampaiden sisäloisista sekä hevosten ja nautojen 

ihokasvaimista.192 Näen tämän ristiriidan johtuvan nimenomaan aiheesta: loisista, 

opintomatkoista ja ihokasvaimista oli turvallista ja tieteellisesti hyväksyttyä pu-

hua, sen sijaan nuorennusleikkaus kuulosti epämääräiseltä poppakonstilta, jopa 

humpuukilta, ja siitä oli parasta vaieta. 

1900-luvun alkupuolella nuoruuden säilyttämiseen tai palauttamiseen ihmisil-

le oli tarjolla kirjava joukko erilaisia elämäntapaohjeita, eliksiirejä, lääkkeitä ja 

kauneudenhoitotuotteita, joiden markkinoinnista vastasivat niin lääkärit kuin lu-

kuisa joukko erilaisia kauppiaita. Koiran kivesuutteen käyttö miesten vanhuuden-

heikkouden parantamiseen herätti 1800-luvun lopulla innostusta, mutta varsin 

pian tämä nuorentamisterapia osoittautui toimimattomaksi tai ainakin vaikutuk-

seltaan kovin lyhytaikaiseksi. Uutta toivoa eläinten kivesten käytöstä ihmisten 

nuorentamiseen sen sijaan loivat 1920-luvulla fysiologit Eugen Steinach (1861–

1944) ja Sergei Voronoff (1866–1951), jotka siirsivät kokonaisia kiveksiä tai ki-

vesten osia nuorilta eläimiltä vanhoille eläimille ja apinoilta ihmisille. Vaikka asi-

akkaat olivat toimenpiteistä innoissaan, suhtautui tiedeyhteisö niihin epäillen.193  

                                                        
190 Sjöberg 1964, 143. 
191 Mäkelä-Alitalo 2008, 579. 
192 Suomen Eläinlääkärilehti 1919, 247; Suomen Eläinlääkärilehti 1924, 191; Suomen Eläinlääkäri-
lehti 1925, 75–81; Suomen Eläinlääkärilehti 1933, 19. 
193 Oittinen 1994, 201–203, 207. 
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Stenius ei antanut Sjöbergin kertoa tekemästään leikkauksesta menetelmän 

kiistanalaisuuden takia. Sen sijaan puheenvuoron sai reilun vuoden kuluttua ko-

kouksesta kaupungineläinlääkäri Johan Brüning (1877–1949) laajassa Eläinlääkä-

rilehteen kirjoittamassaan artikkelissa, jossa hän esitteli ihmisellä ja eri eläinlajeil-

la käytettyjä nuorentamistekniikoita. Brüning kirjoitti: 

Virchow sanoi kerran, että Saksassa kaikki tärkeämmät keksinnöt lääkinnän 

alalla tukahdutetaan ”auktoriteettien” vastarinnalla. Näin oli myös käydä 

Steinachin aatteen. Nuorentaminen on vuosikausia ollut vilkkaan mielipiteit-

ten vaihdon aiheena ja nämä teoreettiset riidat ovat saaneet aikaan sen, että 

nuorentamismenetelmä ei ole saanut laajempaa jalansijaa käytännöllisessä 

lääketieteessä. 

Vasta vuosi sitten, kuuden vuoden kiivaan vastustuksen jälkeen, ovat Stei-

nachin entiset pahimmat vastustajat – – tunnustaneet Steinachin menetelmän 

oikeaksi ja oivaltaneet sen käyttökelpoiseksi jokapäiväisessä praktiikassa. 

Uusi aate ei kuitenkaan voita helposti jalansijaa ja siitä johtuu, että suuri osa 

lääkäreitä ja yleisöä toistaiseksi ei usko nuorentamisen käytännöllisiin toteut-

tamismahdollisuuksiin. Tähän on myöskin vaikuttanut se, että kaikenlaiset 

”puoskarit” ovat sanomalehti- y. m. mainoksissa kehuneet kaikenkarvaisia 

nuorentamismenetelmiään, niin että koko nuorentaminen sellaisenaan on jou-

tunut väärään valoon. 

Nämä menetelmät avaavat lisäksi näköpiiriä sosialisessa suhteessa: köyhäin-

talon hoidokit voidaan jälleen saada työkykyisiksi, virkamies voidaan nuo-

rentaa 65 vuoden ikäisenäkin j. n. e. ja nerot, runoilijat y. m. voivat paljon 

kauemmin toimia tuotteliaina kuin muuten. Mitä nämä menetelmät järkipe-

räisesti toteutettuina lisäksi siitoksen kannalta katsottuna karjataloudessa 

tuottavat! Esim. vanhaa hyvää sonnia tahi oritta voidaan käyttää ”suvun jatka-

jana” 5–6 vuotta sen jälkeen, kun se muuten ”luonnon lakien” mukaan olisi jo 

siirtynyt teurastajalle! 

Asia on meillä verrattain uusi ja tietysti on siihen ”vissillä varovaisuudella” 

suhtauduttava. Kuitenkin olen katsonut sen olevan siksi mielenkiintoisen, että 

olen tehnyt tutkimusmatkan tässä tarkoituksessa ulkomaille ja tutustunut ky-

symykseen, leikkaustapoihin y. m.194 

                                                        
194 Brüning Suomen Eläinlääkärilehdessä 1929, 75, 83. 
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Brüningin artikkelin alun ilmaisu ”kaikki tärkeämmät keksinnöt lääkinnän alalla 

tukahdutetaan auktoriteettien vastarinnalla” saattoi olla piikki Steniukselle, joka 

ei halunnut Eläinlääkäriyhdistyksen kokouksessa puhuttavan kiistanalaisista nuo-

rennusleikkauksista. Kuitenkin pitää ymmärtää myös Steniusta, joka oli huolis-

saan eläinlääkäreiden maineesta ja halusi tehdä selvän eron tieteelliseen näyttöön 

perustuvan eläinlääkäreiden työn ja uskomushoitoja käyttävien maallikoiden ja 

puoskareiden välillä. Steniusta selvästi ärsytti Sjöbergin aktiivisuus uuden, kiistel-

lyn menetelmän käyttöönottajana, ja Eläinlääkäriyhdistyksen silmissä lehdistön 

kiinnostus asiaan saattoi vaikuttaa siltä, että Sjöberg olisi itse yllyttänyt toimittajia 

kirjoittamaan leikkauksista. Eläinlääkäriyhdistyshän oli kieltänyt jäseniltään epä-

asiallisen mainonnan, ja erityisesti tällaisen humpuukilta kalskahtavan toimenpi-

teen mainostaminen saattoi olla verrattavissa monenlaisten puoskareiden tuohon 

aikaan lehdissä mainostamiin nuorennusmenetelmiin.  

Lisäksi Stenius saattoi ajatella, että naispuolisella eläinlääkärillä ei ollut tar-

peeksi arvostelukykyä ja Sjöberg oli sortunut johonkin sellaiseen toimenpitee-

seen, joka ei täyttänyt tieteen tunnusmerkkejä ja oli verrattavissa puoskarointiin. 

Steniuksen piti ensin saada tarkistaa nuorennusleikkauksen tieteellinen uskotta-

vuus ennen kuin hän saattoi antaa kollegan puhua siitä. Sjöbergin todistus ei riit-

tänyt antamaan tätä tieteellistä uskottavuutta, vaan siihen tarvittiin miespuolisen 

kollegan tutkimusmatka ulkomaille ja sen pohjalta kirjoittama tieteellinen artikke-

li. 

Sjöbergin suurin ”virhe” tässä nuorennusleikkaustapauksessa ei ehkä kuiten-

kaan ollut se, että menetelmä oli kiistanalainen. Muiden eläinlääkäreiden silmissä 

suurin virhe saattoi olla se, että nainen oli tullut suoraan eläinlääkärinammatin 

keskiöön, näkyvälle paikalle suorittamaan kirurgisia operaatioita maan tärkeim-

män elinkeinon tuottavuuden parantamiseksi. Jos verrataan Sjöbergin asemaa 

naislääkäreihin, on naispuolisten eläinlääkäreiden ja lääkäreiden välillä selvä ero. 

Naislääkäreiden tulo lääkärinammatin harjoittajaksi sujui paljon kivuttomammin, 

sillä heidän oli aluksi mahdollista toimia sellaisilla naisille erityisen sopivina pi-

detyillä aloilla kuin lasten- ja naistentautien parissa.195 Eläinlääketieteen kentällä 

tällaista mahdollisuutta ei ollut, vaan Sjöberg astui suoraan uhkaamaan mieseläin-

lääkäreiden asemaa. 

                                                        
195 Hakosalo 2008, 18–21. 
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4.2 Agnes Sjöbergin alkoholi- ja huumereseptit tarkkailussa 

Kesällä 1935 reseptitilastojen mukaan näytti siltä, että Agnes Sjöberg oli määrän-

nyt Jalasjärven apteekista eläimille epätavallisen runsaasti alkoholia. Maatalous-

ministeriön eläinlääkintöosaston vaatimaan selvitykseen Sjöberg vastasi näin: 

Luettelossa käsitelty aika sisältää 443 päivää ja minun reseptilukuni Sp.96 % 

[96-prosenttinen spiritus fortis] on 378 siis 0,8 reseptiä päivässä ja sp.denatur. 

[denaturoitu sprii] 684 siis 1,5 reseptiä päivässä. 

Jalasjärven pitäjä on ollut praktiikkani potilasrikkaimpia seutuja – – hevosia, 

nautoja ja sikoja yhteensä 11 456 ja minun lääkemääräysteni luku ja ainemää-

rä 15 kuukauden aikana näille eläimille Sp.96% 378 kpl. 253 kg. ja 

Sp.denatur. 684 kpl. 919 kg. Siis olen määrännyt 15 kuukaudessa yhden re-

septin Sp.96% 30 eläintä kohti ja sp.denatur. yhden reseptin noin 17 eläintä 

kohti. – – Jos näitäkin määriä moititaan ja näistäkin varoituksia annetaan niin 

pyydän ilmoittamaan samalla sen milligrammaosan, joka on luvallinen huip-

puspriiannos eläintä kohti kuukaudessa. 

Tahdon vielä huomauttaa että kieltolain aikana annettiin 400 laillista lomaket-

ta sp.96% määräystä varten vuodessa ja minulla on kyseessä 1¼ vuoden ai-

kana 378 reseptiä. 

Tämän laajempaa selitystä tämä asia ei kaipaa sillä nämä luvut puhuvat kyllin 

selvää kieltä siittä että reseptioikeuksiani en ole väärin käyttänyt.196 

Sjöberg oli tuohduksissaan siitä, että hänen reseptimääriään on pidetty liian suuri-

na, ja käytti siksi hieman uhittelevaa kieltä. Tavallisesti eläinlääkärit vastasivat 

eläinlääkintöosaston tiedusteluihin huomattavasti nöyremmällä asenteella, kuten 

esimerkiksi Kauhajoen kunnaneläinlääkäri Unto Suksi: 

– – saan täten kunnioittaen ilmoittaa seuraavaa: 

1. Kauhajoki on asukasluvultaan maamme suurimpia maalaiskuntia, ja jossa 

karjanhoito on erikoisessa kukoistuksessa. 

2. Paikkakunnalla on aina käytetty kaikissa eläinten taudeissa miltei yksin-

omaisena kotilääkkeenä alkoholia, ja koska lähin alkohooliliike on 60 km 

                                                        
196 Sjöberg MMEO:lle 20.8.1935. MMMEO:n arkisto, Hg:1: Eläinlääkäri Agnes 

Sjöbergiä koskevat asiakirjat 1935–1948. KA. 
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päässä, katsovat karjanomistajat eläinlääkärin velvollisuudeksi määrätä alko-

hoolin heidän eläimilleen. 

3. Väärinkäyttöä ei ole sanottavasti tapahtunut. 

4. Olen pyrkinyt rajoittamaan alkohoolin käyttöä praktiikassani mahdolli-

simman vähään ja lupaudun vähentämään sitä vieläkin.197 

Steniukselle Sjöbergin vastaus oli kuin punainen vaate, joten Steniuskin kovensi 

panoksia: 

Eläinl. tri A. Sjöbergille. 

Sittenkun on käynyt selville, että Te useista kehotuksista huolimatta edelleen-

kin olette määrännyt Jalasjärven apteekista annettavaksi huomattavan määrän 

whiskyä, spriitä ja denaturoitua spriitä, saa maatalousministeriön eläinlääkin-

töosasto ilmoittaa, että eläinlääkintöosasto tulee, tällaisten määräysten edel-

leen jatkuessa, asettamaan Teidät alkoholipitoisten aineiden määräämisoikeu-

den väärinkäyttämisestä syytteeseen.198 

Sprii ja denaturoitu sprii olivat käypiä ja täysin hyväksyttyjä lääkkeitä useimpien 

eläinten sairauksien hoitoon, mutta viskin määrääminen herätti jo epäilyksiä lääk-

keen käyttäjästä. Viskiä Sjöberg kielsi jyrkästi määränneensäkään, ja varmistaak-

seen, ettei kyseessä ollut reseptiväärennös, hän kävi selvittämässä asiaa Jalasjär-

ven apteekissa. Apteekissa selvisi, että apteekkari oli merkinnyt osan Sjöbergin 

määräämistä spriiresepteistä sarakkeen ”Whiskyä, Konjakkia ja Wiiniä” alle. Täs-

tä apteekkari toimitti myös todistuksen ja vakuutti vielä erikseen, että Sjöberg oli 

määrännyt ainoastaan spriitä ja denaturoitua spriitä toimitettavaksi eläimille.199 

Sjöberg lähetti Jalasjärven apteekkarin todistuksen ja selvityksensä eläinlää-

kintöosastolle. Samassa selvityksessä hän kiinnitti huomiota Steniuksen kirjeen 

kohtaan, missä Stenius väitti hänen ”useista kehotuksista huolimatta” jatkaneen 

                                                        
197 Suksi MMEO:lle 30.9.1935. MMMEO:n arkisto, Hg:1: Eläinlääkäri Agnes 

Sjöbergiä koskevat asiakirjat 1935–1948. KA. 
198 MMEO Sjöbergille 20.9.1935. OKV:n arkisto. Kirjediaari 1948, 729/113 Agnes Sjöbergin kante-
luun liittyvät asiakirjat. KA. Vaikka maatalousministeriön eläinlääkintöosaston kirjeet olivat yleensä 
sekä Väinö Kankaanpään että Rainer Steniuksen allekirjoittamia, olivat ne käytännössä Steniuksen yk-
sin kirjoittamia. 
199 Stenius Sjöbergille 7.10.1935; Sjöberg MMEO:lle 10.10.1935; Jalasjärven apteekkari Eino Vana-
mo MMEO:lle 22.10.1935. OKV:n arkisto. Kirjediaari 1948, 729/113 Agnes Sjöbergin kanteluun liit-
tyvät asiakirjat. KA. 
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holtitonta alkoholinmääräämistään. Sjöberg halusi painottaa, että ennen tätä hän 

oli saanut ainoastaan yhden ainoan kehotuksen, ja senkin jo vuotta aiemmin.200 

Samana päivänä kun Sjöberg lähetti yllämainitun, virallisen vastineen eläin-

lääkintöosastolle, hän lähetti toisen kirjeen osaston päällikölle Väinö Kankaan-

päälle. Sjöberg tiesi, että Kankaanpää ei lue osastolle osoitettuja kirjeitä, vaan 

niistä huolehti yksin Rainer Stenius, ja siksi tarvittiin myös toinen, erityisesti 

Kankaanpäälle osoitettu kirje. Koska Kankaanpää oli Steniuksen esimies, toivoi 

Sjöberg häneltä oikeudenmukaisempaa kohtelua kuin Steniukselta: 

En voi olla kääntymättä suoraan Herra Eläinlääkintöneuvoksen puoleen Jalas-

järven reseptirettelön johdosta, sillä asia tuntuu minusta niin ihmeelliseltä, et-

tä se tarvitsee tulla tietoonne, saadakseni kauttanne asian oikeudenmukaisesti 

oikaistuksi.  

Ensiksikin on Jalasjärven apteekkari kirjoittamalla vallan sekavan luettelon 

johtanut Eläinlääkintöosaston tämän luettelon tulkinnassa harhaan, mikä il-

menee apt. Vanamon antamasta ja tänään Eläinlääkintöosastolle lähettämäs-

täni todistuksesta. Toiseksi sanotaan saamassani muistutuksessa: ”useista ke-

hotuksista huolimatta”, ja kumminkin olen aikaisemmin saanut ainoastaan 

yhden muistutuksen 2.10.1934, ja se ei koskenut Jalasjärven apteekkia. – – 

En voi näin ollen ymmärtää miksi minua varoitetaan. Usein kysytään minulta 

ihmetellen, miksi minä ”kieltäydyn kirjoittamasta spriitä lääkkeiksi potilaille-

ni, vaikka muut eläinlääkärit saavat määrätä rajattomasti nimeä ja tautia ky-

symättä.” Tämä on herättänyt tyytymättömyyttä ja minuun kohdistettua moi-

tetta eläintenomistajien keskuudessa. En voi uskoa, että Eläinlääkintöosaston 

tarkoitus olisi vaikeuttaa praktiikkani harjoitusta, jolla yksin elätän perhettäni 

ja kasvatan kahta poikaani. – – 

Noin pari vuotta sitten kysyin tri Steniukselta, mikä päivittäinen määrä spriitä 

ja denat- spriitä hänen mielestään olisi kohtuullista määrätä, antamatta aihetta 

muistutuksiin – – . Mutta kun siitä huolimatta, että olen praktiikassani kirjoit-

tanut edellämainittuja tri Steniuksen kohtuullisiksi arvioituja määriä huomat-

tavasti alemman määrän, olen saanut varoituksen, pyytäisin kunnioittavim-

min saada tietää Herra Eläinlääkintöneuvoksen mielipiteen, mitkä määrät ja 

                                                        
200 Sjöberg MMEO:lle 28.10.1935. OKV:n arkisto. Kirjediaari 1948, 729/113 Agnes Sjöbergin kante-
luun liittyvät asiakirjat. KA. 
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luvut spriitä ja denat. spriitä olen oikeutettu laajassa praktiikassani kirjoitta-

maan ilman varoituksen uhkaa – –201 

Vuonna 1935 lama ei ollut vielä hellittänyt otettaan, ja vaikka Sjöbergillä oli laaja 

praktiikka, olivat hänenkin työnsä vähentyneet pula-ajan takia. Spriitä pidettiin 

edelleen hyvänä yleislääkkeenä lähes kaikkiin vaivoihin, ja on selvää, että eläin-

ten omistajat käyttivät osan eläimille määrätystä spriistä itse. Siten spriireseptien 

määräämisoikeudessa oli kyse eläinlääkärin koko toimeentulosta. Sjöbergin ta-

loudellisen tilanteen tukaluutta lisäsi vielä äskeinen avioero, minkä seurauksena 

hän oli 6-vuotiaiden kaksospoikien yksinhuoltaja202. 

Ilmeisesti Kankaanpää puuttui asiaan, koska Sjöberg sai pitkän aikaa harjoit-

taa praktiikkaansa rauhassa. Stenius kuitenkin piti edelleen tarkasti silmällä kolle-

gansa reseptejä. Vihdoin vuonna 1943 Sjöbergin kirjoittamien spriireseptien mää-

rä oli Steniuksen mielestä niin suuri, että teosta oli syytä rangaista. Niinpä maata-

lousministeriön eläinlääkintöosasto poisti Sjöbergiltä vuodeksi oikeuden kirjoittaa 

spriireseptejä.203 

Sjöberg ei ollut ainoa eläinlääkäri, joka otti yhteyttä Kankaanpäähän Steniuk-

sen toimien takia. Niin monet eläinlääkärit saivat kokea virkamiehen mielivaltais-

ta käytöstä, että kesäkuussa 1931 Suomen eläinlääkäreiden paikallisyhdistykset 

lähettivät Kankaanpään puheille lähetystön, joka jätti tälle seuraavan kirjelmän: 

Hämeen-Satakunnan Eläinlääkäriseura, Pohjanmaan Eläinlääkärit, Savo-

Karjalan, Lounais-Suomen ja Helsingin Eläinlääkäriklubit kääntyvät täten 

kunnioittavimmin puoleenne herra Eläinlääkintäneuvos, julkituoden sen huo-

lestumisen, jota eläinlääkärikunta on jo pitemmän aikaa tuntenut, ja joka 

meidät nyt on pakoittanut ottamaan tämän raskaan askeleen. 

Tämä huolestuminen johtuu siitä, että eläinlääkintäosaston osastoeläinlääkäri 

tri R. Stenius on suhtautumisellaan eläinlääkärikuntaan nostattanut siinä suur-

ta mielten kuohua ja vastustusta. 

Kun eläinlääkinnällisiä asioita alettiin järjestellä maassamme nykyaikaiselle 

kannalle, oli eläinlääkärikunta tyytyväinen saadessaan eläinlääkintäasioiden 

esittelijäksi tri O. von Hellensin ja sittemmin hänen erottuaan tästä toimesta, 

                                                        
201 Sjöberg Kankaanpäälle 28.10.1935. OKV:n arkisto. Kirjediaari 1948, 729/113 Agnes Sjöbergin 
kanteluun liittyvät asiakirjat. KA.  
202 Klatt 1986b, 180. 
203 MMEO Apulaisoikeuskanslerille 13.12.1948. OKV:n arkisto. Kirjediaari 1948, 729/113 Agnes 
Sjöbergin kanteluun liittyvät asiakirjat. KA.  
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tri R. Hinderssonin. Näiden miesten johtaessa asioitamme vallitsi koko eläin-

lääkärikunnassa yhteisymmärrys, sekä suuri kunnioitus ja luottamus heihin. 

Heidän puoleensa voi kukin eläinlääkäri epätietoisissa asioissa kääntyä neu-

voa kysymään, saaden varmat ohjeet heiltä, miten kussakin tapauksessa tuli 

menetellä. Jos rikkomuksia tai laiminlyöntejä sattui, niin nämä tulivat oikais-

tuiksi ystävällisten ja täsmällisten ohjeiden ja neuvojen kautta. Minkäänlaisia 

uhkauksia ja syytteeseen panoja ei liene tapahtunut, jotenka tämä kaikki vai-

kutti, että yhteisymmärrys ja kollegiaalisuus täysin vallitsi eläinlääkärikunnan 

ja sen johdon välillä. 

Sama ystävällinen suhde vallitsi edelleen Teidänkin, herra Eläinlääkintäneu-

vos, aikananne, kunnes eläinlääkintöhallinto järjestettiin itsenäisemmäksi ja 

osastoeläinlääkäriksi nimitettiin tri R. Stenius. Tällöin alkoi kahnausta ja eri-

mielisyyttä ilmaantua osastoeläinlääkärin ja eläinlääkäreitten välillä. 

Olemme tulleet siihen vakaumukseen, että tri R. Steniukselta puuttuu kunni-

oitus eläinlääkärikuntaa kohtaan ja että hänen toimintaansa ei ohjaa halu ko-

hottaa ja pitää arvossa ammattikuntaamme. Tähän käsitykseen antaa aihetta 

se yliolkainen ja halventava kohtelu, jota usea sen jäsenistä on saanut osak-

seen – –  

Kerrassaan sopimattomana pidämme sitä, että virkamiestä ojennetaan ja 

muistutetaan, tai kuulustellaan hänen tietojaan palveluskunnan ja asiakkaiden 

läsnäollessa sekä käännytään eläinten omistajain puoleen kirjelmillä, jossa 

halventavasti arvostellaan laillistettujen eläinlääkäreiden töitä. Yleensä odo-

tamme ministeriössä palvelevalta virkamieheltä suurempaa tahdikkuutta hä-

nen antaessaan lausuntoja eläinlääkäreistä näiden asiakkaille ja muillekin 

maallikoille. Ei eläinlääkärikunnan taso, enempi kuin mainekaan kohoa sillä, 

että sen huonoutta julistetaan. 

Tuntien ammattikuntamme heikkoudet osaamme antaa täyden arvon tehok-

kaalle valvonnalle. Odotamme vaan, että sitä harjoitetaan johdonmukaisesti, 

tahdikkaasti ja oikeudenmukaisesti henkilöstä riippumatta. – – Loukkaavaa 

on, jos valvonta muuttuu urkkimiseksi ja lisäksi naurettavaa, jos liiallinen in-

to puhkeaa esille tulvana merkityksettömiä tiedusteluja, joihin selvitys on 

usein löydettävissä kysyjän omasta arkistosta tai vastaus on itsestään selvä. 

Lisäksi odotamme, että saamamme ohjeet, myöskin suulliset, ovat paikkansa 

pitäviä ja harkituita, jotta niihin voi luottaa. Käännymme puoleenne herra 
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Eläinlääkintöneuvos, siinä toivossa, että tarttuisitte ohjaksiin lujin käsin jär-

jestääksenne asiat osastollanne oikealle tolalle.204 

Sekä Sjöbergin että eläinlääkäriseurojen kirjeestä voi lukea, että Stenius antoi 

muille eläinlääkäreille ristiriitaisia ohjeita, jotka muuttuivat mielivaltaisesti. Eri-

tyisen loukkaavana eläinlääkärit pitivät sitä, että Stenius uteli eläinten omistajilta 

eläinlääkäreiden tekemiä virheitä ja laiminlyöntejä. Joskus Stenius myös vaati 

tarpeettomasti kollegoiltaan selvityksiä itsestään selviin asioihin. Hän saattoi pyy-

tää täydennystä johonkin kaavakkeeseen täysin selvässä asiassa. Suurin osa eläin-

lääkäreistä vastasi Steniukselle alamaisen asiallisesti, mutta osa oli selvästi kim-

paantunut Steniuksen tyylistä. Esimerkiksi Matti Hervan piti antaa tarkempi selvi-

tys, missä nimenomaisessa eläinsairaalassa tämä oli hoitanut sairaita hevosia. 

Herva vastasi samalla mitalla: ”Allekirjoittaneella Matti Hervalla ei ole eläinsai-

raalaa muualla kuin Tampereella, jonka herra osastoeläinlääkäri kyllä hyvin tie-

tää.”205  

Tiedossa ei ole, mitä Kankaanpää teki saatuaan luokseen eläinlääkäriseurojen 

lähetystön ja heidän tuomansa kirjelmän. Hämeen-Satakunnan eläinlääkäriseuran 

vuosikokous helmikuussa 1935 kuitenkin päätti poistaa seuran arkistosta jäseniltä 

kerätyt kirjeet, joissa jäsenet olivat saaneet kertoa Steniuksen toimista.206 Ilmei-

sesti asia haluttiin unohtaa ja palauttaa sopu eläinlääkintöosaston ja sen valvomi-

en eläinlääkäreiden välille. Tämän jälkeen kirjalliset tyytymättömyyden ilmaukset 

loppuivat, mikä ei tarkoita sitä, ettei tyytymättömyyttä olisi ollut. Sen sijaan se 

voi tarkoittaa Steniuksen vallan kasvamista niin suureksi, että eläinlääkärit eivät 

uskaltaneet enää asettua häntä vastaan. 

Yksi poikkeus eläinlääkäreiden hiljaisuuteen arkistoista kuitenkin löytyi. Ag-

nes Sjöberg kanteli oikeuskanslerille vuonna 1948 eläinlääkintöosaston antaman 

varoituksen takia. Varoituksen Sjöberg oli saanut siksi, että hän oli eläinlääkintö-

osaston mukaan kirjoittanut hevoskauppiaille reseptejä huumausaineista, joilla oli 

tarkoitus peittää hevosten vihaisuutta tai niissä esiintyviä parantumattomia saira-

uksia.207 

                                                        
204 Suomen eläinlääkäriseurat Kankaanpäälle 22.6.1931. Liite Hämeen-Satakunnan eläinlääkäriseuran 
syyskokouksen 3.10.1931 pöytäkirjassa. Hämeen-Satakunnan eläinlääkäriseuran arkisto.  
205 Herva Steniukselle 8.11.1930. Lisäselvityksiä koskeva kirjeenvaihto 1930, Fd:1. MMMEO:n arkis-
to, KA. 
206Hämeen-Satakunnan eläinlääkäriseuran vuosikokouksen 9.2.1935 pöytäkirja. Hämeen-Satakunnan 
eläinlääkäriseuran arkisto.  
207 MMEO:n neuvottelukunnan pöytäkirja 17.3.1948. MMEO:n arkisto Ca:2 Eläinlääkintöosaston 
neuvottelukunnan pöytäkirjat 1944–1958. KA; Agnes Sjöbergin nimikirja. OKV:n arkisto. Kirjediaari 
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Sjöberg piti saamaansa varoitusta aiheettomana ja kielsi jyrkästi syyllisty-

neensä väitettyyn rikkeeseen. Hän teki asiasta kantelun oikeuskanslerille vaatien 

varoituksen poistamista ansioluettelostaan. Oikeuskanslerinvirasto pyysi maatalo-

usministeriön eläinlääkintöosastolta asiaan selvitystä, sillä varoitus oli annettu 

nimettömän ilmiannon perusteella ilman, että Sjöberg oli saanut mahdollisuutta 

kertoa asiasta omaa näkemystään.208 Rainer Stenius vastasi oikeuskanslerille näin: 

Jo vanhastaan tunnetaan, että hevoskauppoja tehtäessä usein harjoitetaan pe-

tosmenettelyä käyttämällä parantumattomia vikoja ja tauteja sairastaville tai 

pahantapaisille hevosille erilaisia huumausaineita, joilla voidaan lyhyemmäk-

si aikaa peittää hevosen vika. Kun ostaja ostaa huumausaineilla käsitellyn he-

vosen, ei hän huomaa siinä vikaa, mutta jo muutaman tunnin kuluttua ilmaan-

tuu vika, joka usein on sen laatuinen, että hevonen voi käyttöhevosena olla 

jopa arvoton. Tällaisesta huijauksesta on ilmoitettu eläinlääkintöosastolle 

useilta eri tahoilta. Asia uhkasi käydä sangen arveluttavaksi, kun tällaisesta 

hevoskaupasta jälleen ilmoitettiin eläinlääkintöosastolle Venäjälle viime ai-

koina tapahtuneiden hevosostojen yhteydessä. 

Kun huumausaineita ei saa apteekeista ilman eläinlääkärin antamaa määräys-

tä, näytti ilmeiseltä, että joku eläinlääkäri välitti tällaisia huumausaineresepte-

jä hevoskauppiaille. Eläinlääkintöosaston taholta pyydettiin suullisesti tämän 

johdosta eräitä henkilöitä seuraamaan hevosottotilaisuuksia sekä ilmoitta-

maan tänne tapauksista, jolloin epäiltiin huumausaineita käytetyn. Tällöin 

selvisi samalla, että hevoskauppiaspiireissä näytti olevan yleisesti tunnettua, 

että Seinäjoella eläinlääkärintointa harjoittavalta eläinlääkäri Agnes Sjöber-

giltä saa huumausainereseptejä korvauksesta.209 

Stenius aloitti kirjeensä yleisellä toteamuksella hevoskauppiaiden petollisuudesta. 

Varsinaisina hevoskauppiaina pidettiin romaneja, jotka pyrkivät hyötymään valta-

väestön huonommasta hevostuntemuksesta erilaisilla vippaskonsteilla.210 Ei ollut 

erityisen mairittelevaa eläinlääkärikunnalle, että se osallistui sosiaalisesti syrjityn 

ryhmän epärehelliseen kaupankäyntiin auttamalla myymään vihaisia tai sairaita 

                                                                                                                                    
1948, 729/113 Agnes Sjöbergin kanteluun liittyvät asiakirjat. KA. Varoitus merkittiin Sjöbergin nimi-
kirjaan, mikä vielä lisäsi sen tehoa. 
208Apulaisoikeuskansleri MMEO:lle 5.6.1948. OKV:n arkisto. Kirjediaari 1948, 729/113 Agnes Sjö-
bergin kanteluun liittyvät asiakirjat. KA.  
209 MMEO apulaisoikeuskanslerille 12.6.1948. OKV:n arkisto. Kirjediaari 1948, 729/113 Agnes Sjö-
bergin kanteluun liittyvät asiakirjat. KA.  
210 Tervonen 2005, 273. 
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hevosia lääkkeiden voimalla. Steniuksen sanoin ”ken hiukankin tuntee mustalais-

ten hevoskauppatapoja, joista kantelijankin pitäisi olla tietoinen, kavahtaisi tällai-

sia asiakkaita”211. Epärehellisyyden leima tuli eläinlääkärin niskaan myös siitä, et-

tä Stenius vihjasi ilmauksellaan ”huumausainereseptejä korvauksesta” reseptien 

hintojen olleen normaalia taksaa korkeampia.  

Sjöberg kommentoi mustalaisväitteitä: 

Eläinlääkintöosaston luettelossa on vain kaksi romaania nimittäin A. Palm-

roth ja Grönfors. Viimeksimainittu nimi esiintyy luettelossa kaksi eri kertaa, 

mutta tarkoittaa samaa henkilöä. Näillä henkilöillä on tietääkseni vieläkin 

samat hevoset, joita olen vuonna 1947 hoitanut. – – 

Eläinlääkintöosasto kiinnittää erikoista huomiota mustalaisiin vastatessaan 

kysymykseen, mistä johtuu sanonta: ”asiakkaista huomattava osa hevoskaup-

paa harjoittavia mustalaisia”. Edellä jo huomautin, että luettelon nimistössä 

on ainoastaan kaksi mustalaista. Ainakin toisella heistä on maatila. Tiedossani 

ei ole, enkä sellaista uskalla lausuakaan, että he olisivat petollisia hevoskaup-

paa harjoittavia mustalaisia. – – Korostan vieläkin, ettei eläinlääkäri voi kiel-

täytyä antamasta apuaan mustalaisen hevoselle sen vuoksi, että sen omistaja 

on mustalainen.212 

Romanien historiaa tutkineen Panu Pulman mukaan maaseutuyhteisö ei pitänyt 

romanien hevoskauppaa mitenkään erityisen ongelmallisena ammattina, ja se su-

vaitsi ainakin joten kuten paikkakunnan omat mustalaiset ja näiden tavat hankkia 

elantoa hevosten, pienimuotoisen käsityön ja kerjuun avulla. Sjöbergin praktiik-

ka-alueella Kauhavan ja Jalasjärven seudulla romaneja asui vakituisesti erityisen 

paljon, joten on selvää, että he tarvitsivat silloin tällöin eläinlääkärinapua hevosil-

leen.213 Sjöberg ei kuitenkaan ollut samaa mieltä Steniuksen kanssa siitä, että 

mustalaisuus sinänsä tekisi hevoskauppiaasta petollisen. Myös Steniuksen ehdo-

tus siitä, että mustalaishevoskauppiaiden kanssa ei pitäisi olla missään tekemisis-

sä, sai Sjöbergin näpäyttämään esimiestään siitä, että eläimen omistajan etnisyy-

dellä ei pitäisi olla mitään tekemistä sen kanssa, että eläinlääkärin velvollisuus oli 

auttaa sairaita eläimiä. 

                                                        
211 MMEO apulaisoikeuskanslerille 13.12.1948. OKV:n arkisto. Kirjediaari 1948, 729/113 Agnes Sjö-
bergin kanteluun liittyvät asiakirjat. KA 
212 Sjöberg oikeuskanslerille 17.2.1949. OKV:n arkisto. Kirjediaari 1948, 729/113 Agnes Sjöbergin 
kanteluun liittyvät asiakirjat. KA. 
213 Pulma 2005, 370; Pulma 2006, 168, 197. 
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Steniuksen asenne romaneihin ei ehkä ollut niin jyrkkä, kuin hänen tekstis-

tään voisi päätellä. Kirjelmähän oli menossa apulaisoikeuskanslerille, joka piti 

saada vakuuttumaan Steniuksen päätöksen oikeutuksesta ja Sjöbergin toimien 

puutteista. Stenius nosti mustalaisten epärehellisyyteen vedotessaan esille vanhoja 

stereotypioita kiertelevästä ja kodittomasta kansasta, joka ei pystynyt rakentavaan 

vuorovaikutukseen valtaväestön kanssa. Aika oli tähän otollinen, sillä sotien jäl-

keen Karjalasta tulleet evakkoromanit synnyttivät Suomessa ”mustalaiskysymyk-

sen” ja näkyvän julkisen keskustelun romanien asemasta. Tälle keskustelulle antoi 

taustaa valtion romanipolitiikka, jolle tyypillistä oli passiivisuus ja selkeän rasis-

tinen näkemys romanien ongelmista ja ongelmallisuudesta.214 

Maatalousministeriön virkamies osasi käyttää hyväkseen myös muita ajan-

kohtaisia poliittisia ilmiöitä. Erityisen huolestuttavana ja suorastaan uhkaavana 

Sjöbergin huumausaineresepteissä Stenius piti sitä, että huumattuja hevosia oli 

myyty Neuvostoliittoon: kysehän saattoi olla suorastaan valtion turvallisuudesta. 

Nyt ei ollut enää kyse pelkästään eläinlääkäreiden kunniasta ja maineesta, vaan 

asia saattoi saada jopa ulkopoliittisia ulottuvuuksia erittäin epävakaissa poliittisis-

sa olosuhteissa. 

Suomessa oli jatkosodan jälkeen liikaa hevosia, ja ongelmaa pahensi kesän 

1947 huono sato. Valtio oli yrittänyt myydä hevosia ulkomaille ilman tulosta, 

kunnes vuonna 1947 hevoskaupat Neuvostoliiton kanssa toteutuivat. Sotakorvaus-

ten lisäksi Suomen piti maksaa Neuvostoliitolle niin sanottuja saksalaissaatavia 

eli Suomessa ollut saksalaisten omaisuus ja Saksan saatavat Suomelta, ja tähän 

maksuun Suomi sai neuvoteltua 15 000 hevosta. Ostajalle luvattiin takuuhinta, ja 

Suomen valtio maksoi hevosen myyjälle loppusumman. Suomenhevosen historiaa 

tutkineen Ilmari Ojalan mukaan ammattimaiset hevoskauppiaat olivat erittäin 

kiinnostuneita näin avautuvista markkinoista, mutta heidän osuutensa jäi lopulta 

kuitenkin vähäiseksi. Valtio oli nimittäin laskenut, että ammattimaisten kauppiai-

den väliintulo nostaisi hevosten hintoja ja lupasi siksi maanviljelijöille helpotuk-

sia maataloustuotteiden luovutusvelvollisuuteen, jos nämä möisivät hevosensa 

suoraan, ilman välikäsiä.215 

Neuvostoliittoon myytyjen hevosten mainitseminen oli Steniukselta taitava 

taktinen veto. Hevoskaupat olivat Suomelle tärkeä asia, sillä ne miellettiin osaksi 

                                                        
214 Pulma 2005, 370–371; Pulma 2006, 193. 
215 Ojala 2007, 99. Vaikka virallisesti paheksuttiin sitä, että Neuvostoliittoon olisi yritetty myydä vial-
lisia hevosia, tunnetaan ainakin tarinoita siitä, että sinne nimenomaan yritettiin myydä niitä. Ojalan 
mukaan jotkut sodassa olleet miehet möivät ”kieli poskessa kelvottomaksi kokemansa hevosen van-
halle vastustajalle”. Ojala 2007,100. 
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sotakorvauksia ja niillä lepyteltiin pelottavaa Neuvostoliittoa. Siten niiden mainit-

seminen Sjöbergin yhteydessä nosti Steniuksen arvovaltaa ja asetti Sjöbergin har-

kintakyvyn kyseenalaiseksi.  

Sjöbergin kirjoittamat, Steniuksen huumausaineresepteiksi nimeämät reseptit 

sisälsivät joko rauhoittavaa kloraalihydraattia tai keuhkoputkia laajentavaa bella-

donnaa216. Hevoskauppiaan näkökulmasta voi rauhoittavan lääkkeen avulla myy-

dä vihaisia hevosia, belladonnan avulla puolestaan keuhkosairauksista kärsiviä 

hevosia. Saatuaan nimettömän ilmiannon Sjöbergin kirjoittamista huumausaine-

resepteistä Stenius pyysi lääkintöhallitusta keräämään Sjöbergin praktiikka-alueen 

apteekeista tämän viimeisen vuoden aikana antamat reseptit, jonka jälkeen Steni-

us pyysi Sjöbergiltä selvitystä asiaan: 

Maatalousministeriön eläinlääkintöosaston tietoon on tullut, että Te olette 

määrännyt apteekeista annettavaksi m.m. allaluetelluille henkilöille jälempä-

nä luetellut lääkkeet:  

1. Chloral.hydrat. – – 

[lueteltu kahdeksan henkilön nimet ja päivämäärät] 

2. Fol. bellad. – – 

[lueteltu kymmenen henkilön nimet ja päivämäärät] 

Eläinlääkintöosasto kehoittaa Teitä ensi tilassa toimittamaan tänne tarkat tie-

dot tekemistänne diagnooseista sekä selityksenne siitä, missä mielessä edellä 

mainitut lääkkeet on määrätty sekä mihin niillä on ollut tarkoituksena pyrkiä, 

kuin myöskin miten on ymmärrettävissä, että eläinlääkäri avustaa henkilöitä 

hevosissa mahdollisesti esiintyvien vikojen peittämiseksi. Lisäksi on Teidän 

tänne ilmoitettava, minkäsuuruisen palkkion olette kultakin reseptin saajalta 

perinyt.217  

Sjöberg vastasi: 

                                                        
216 Belladonnan vaikuttavalla aineella atropiinilla on muitakin vaikutuksia, mutta tärkein tapa käyttää 
sitä väärin on juuri pienten keuhkoputkien sileiden lihasten rentoutumisesta johtuva puhkurioireiden 
poistaminen. Tarkka ostaja osaa kiinnittää huomiota hevosessa näkyviin muihin atropiinin vaikutuk-
siin, joita ovat nopea pulssi, kuivat suun limakalvot ja laajentuneet pupillit. Adams 1982, 127–128. 
Puhkuri on hevosen keuhkosairaus, joka muistuttaa ihmisen astmaa ja voi heikentää huomattavasti he-
vosen suorituskykyä. 
217 MMEO Sjöbergille 29.1.1948. OKV:n arkisto. Kirjediaari 1948, 729/113 Agnes Sjöbergin kante-
luun liittyvät asiakirjat. KA; Lääkintöhallitus MMEO:lle 26.1.1948. MMMEO:n arkisto, Hg:1: Eläin-
lääkäri Agnes Sjöbergiä koskevat asiakirjat 1935–1948. KA.  
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– – saan tiedoittaa että käytän kirjelmässänne mainituita lääkkeitä niihin tau-

teihin joihin muutkin eläinlääkärit niitä käyttävät. 

Kun määrään sairaalle lääkkeet niin teen sen aina siinä tarkoituksessa että lie-

ventäisin potilaani tuskia mahdollisimman paljon. Taudit jotka ovat parannet-

tavissa koetan parantaa ymmärrykseni ja saamieni tietojen mukaan. Luette-

lossanne mainituista omistajista ovat useammat saaneet paitsi mainitsemianne 

lääkkeitä myöskin muita näihin tauteihin soveltuvia pidemmän ajan kuluessa 

annettavia lääkkeitä. 

Eläinlääkintöosaston kirjelmässä on lisäksi seuraava sanonta: ”miten on ym-

märrettävissä että eläinlääkäri avustaa henkilöitä mahdollisesti esiintyvien vi-

kojen peittämiseksi.” Katson että k.o. sanonta loukkaa niin syvästi kunniaani 

että asia vaatisi oikeudellisen hyvityksen, jos sanonta olisi ollut julkinen. – – 

Voisin tällä samalla kohdalla tehdä tosin kysymyksen onko arvoisa eläinlää-

kintöosasto selvillä siitä miten paljon tuhoa ja vahinkoa esim. juopuneina 

tointaan harjoittavat kolleegat saavat aikaan. Mieleenikään ei ole kuitenkaan 

johtunut tehdä ilmiantoja tällaisista. 

Vaaditte minua ilmoittamaan nykyiset taksani. Taksani ovat seuraavat: yhdes-

tä 150:- kahdesta 200:- ja useammasta lääkemääräyksestä tarkkoine selostuk-

sineen 250:- , tarkastus lääkemääräyksineen 300–350:- , hinta on sama ol-

koon lääke mikätahansa ja omistaja kukatahansa, aivan köyhät saavat usein 

halvemmalla. 

Kirjelmänne on ilmeisesti aiheutunut jostakin väärästä ilmiannosta. Kun ole-

tan että arvoisa Eläinlääkintöosasto ei ota huomioon nimettömiä ilmiantoja 

niin pyydän saada asian selvennykseksi tietää k.o. ilmiantojen tekijän.218 

Vastauksessaan Sjöberg olisi halunnut tietää, kuka oli tehnyt ilmiannon hänen re-

septeistään, mutta Stenius ei suostunut kertomaan sitä. Selvästi Sjöberg epäili kol-

legoitaan viitatessaan näiden alkoholinkäyttöön, josta hän itse ei kuitenkaan aiko-

nut ilmiantoa tehdä. Stenius ei myöskään ollut tyytyväinen Sjöbergin vastaukseen. 

Hänen mielestään Sjöberg oli käyttäytynyt ylimielisesti kieltäytyessään kertomas-

ta lääkkeiden käytön syytä ja vastatessaan käyttävänsä niitä samoihin tauteihin 

kuin muutkin eläinlääkärit. Molemmilla lääkkeillä oli toki muitakin käyttötarkoi-

tuksia kuin hevoskaupoissa huijaaminen, esimerkiksi kloraalihydraattia käytettiin 

                                                        
218 Sjöberg MMEO:lle 9.2.1948. MMMEO:n arkisto, Hg:1: Eläinlääkäri Agnes Sjöbergiä koskevat 
asiakirjat 1935–1948. KA.  
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kramppien ja monien lihassairauksien hoitoon, belladonnaa puolestaan sisäelinki-

pujen ja sydänvaivojen hoitoon.219  

Ihmettelen, miksi Stenius kutsui sekä kloraalihydraattia että belladonnaan 

huumausaineiksi. Kloraalihydraattiin määritelmä sopii, mutta belladonna ei vai-

kuta keuhkoputkia laajentavalla annoksella hevosen tajunnan tasoon. Ihminen sen 

sijaan on belladonnan keskushermostovaikutuksille paljon herkempi, ja tämän 

asian Stenius on varmasti tiennyt. Näenkin huumepuheen samanlaisena retoriik-

kana kuin Neuvostoliitto-kortin käyttämisen. Toisen maailmansodan jälkeen 

Suomessa oltiin erityisen huolestuneita ihmisten huumausaineiden käytöstä. So-

dan jäljiltä maassa oli paljon heroiinia, jota muiden lääkkeiden puutteessa käytet-

tiin paljon erilaisiin särkyihin ja hengitystiesairauksien hoitoon. Osa lääkäreistä 

kirjoitti heroiinireseptejä holtittomasti, jolloin sitä riitti myös väärinkäyttöön. 

Käyttö oli 1940-luvun lopulla niin suurta, että lehdistö ulkomaita myöten kum-

masteli Suomen komeilemista maailman heroiininkulutustilastojen kärjessä.220 

Näin ollen ilmapiiri oli otollinen myös eläinlääkärin huumausainereseptien pa-

heksunnalle. 

Stenius jatkoi sinnikkäästi todisteiden etsimistä Sjöbergiä vastaan. Sitä varten 

hän lähetti tiedustelukirjeet Vaasan lääninhallitukselle ja Sjöbergin praktiikka-

alueen piirieläinlääkäreille. Molemmissa kirjeissä oli luettelo niistä hevosenomis-

tajista, joille Sjöberg oli kirjoittanut joko kloraalihydraatti- tai belladonnareseptin. 

Vaasan lääninhallitusta Stenius pyysi määräämään poliisikuulustelun sen selvit-

tämiseksi, miksi kyseiset henkilöt olivat kääntyneet eläinlääkäri Sjöbergin puo-

leen – toisin sanoen mikä heidän hevosiaan vaivasi – ja mitä he olivat resepteis-

tään maksaneet. Piirieläinlääkärit puolestaan saivat selvittää, olivatko luettelossa 

mainitut henkilöt ammatiltaan hevoskauppiaita.221 

Mielenkiintoista näissä kyselyissä oli se, että henkilöiden ammatit olisi voinut 

selvittää poliisikuulusteluissa huomattavasti helpommin kuin piirieläinlääkäreiden 

kautta. Tulkitsen tämän niin, että Stenius halusi kyselyillään pitää piirieläinlääkä-

rit osana urkkimisjärjestelmäänsä ja samalla tietoisina käynnissä olevista tutki-

muksista ja kuulusteluista. Näin hän korosti omaa valtaansa ja sitoutti piirieläin-

lääkärit puolelleen hajota ja hallitse -taktiikalla. 

Poliisikuulusteluista kertyi mittava pino kertomuksia. Hevosten omistajat se-

littivät hevostensa oireita, saamaansa hoitoa ja hevosen paranemista sekä Sjöber-

                                                        
219 The Merck Veterinary Manual 1979, 1591, 1596. 
220 Ylikangas 2009, 177–183. 
221 MMEO Vaasan lääninhallitukselle 11.2.1948; MMEO piirieläinlääkäreille 29.1.1948. MMMEO:n 
arkisto, Hg:1: Eläinlääkäri Agnes Sjöbergiä koskevat asiakirjat 1935–1948. KA.  
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gin palkkion suuruuden. Palkkiot olivat kaikki samansuuruisia, 150–300 markkaa, 

ja moni mainitsi erikseen pitävänsä niitä hyvin kohtuullisina.222 Piirieläinlääkärit 

puolestaan totesivat vastauksissaan, että suurin osa hevosenomistajista oli maan-

viljelijöitä, jotka tekivät hevoskauppaa korkeintaan satunnaisesti. Vain kaksi luet-

telossa mainituista miehistä oli piirieläinlääkärien mukaan ammattihevoskauppiai-

ta.223 Siten Steniuksen väite, että Sjöberg kirjoitti reseptejä pääasiassa hevoskaup-

piaille, on melkoisen vääristelty. Vuoden aikana kirjoitetut 18 sellaista reseptiä, 

joita saattoi käyttää myös hevosen vikojen peittämiseen, kuulostaa varsin vähäi-

seltä määrältä Sjöbergin laajassa praktiikassa, jossa hän saattoi hoitaa päivässä 

useita kymmeniä eläimiä.  

Kun Stenius antoi oikeuskanslerille lisäselvityksiä Agnes Sjöbergin tekemän 

kantelun johdosta, hän ei liittänyt lausuntoonsa Sjöbergin kirjoittamien reseptien 

määrää eikä piirieläinlääkäreiden vastauksia. Sen sijaan hän tulkitsi niitä oman 

mielensä mukaan ja kirjoitti, että piirieläinlääkäreiltä saatujen selvitysten perus-

teella ”aineet on etupäässä kirjoitettu hevoskauppiaille tai hevoskauppaa harjoit-

taville”. Armossaan eläinlääkintöosasto kuitenkin tyytyi niinkin vähäiseen ran-

gaistukseen kuin varoitukseen, vaikka syytä olisi ollut myös enempään: 

Huolimatta siitä, että eläinlääkäri Sjöbergin puheena oleva toiminta on ollut 

erittäin arveluttavaa laatua ja olisi vaatinut ankarampaa rangaistusta, tyytyi 

osasto antamaan hänelle tällä kerralla lievimmän mahdollisen kurinpidollisen 

rangaistuksen, varoituksen, joka on annettu pääasiassa sen vuoksi, että hän 

vastaisuutta silmällä pitäen oppisi suhtautumaan kriitillisesti asioihin, joista 

voi aiheutua ikävät seuraukset. 

Eläinlääkäri Sjöbergin kantelu on joka suhteessa asiaton ja osoittaa vain, että 

hän tunnetulla rettelöimishalullaan koettaa jälleen, kuten niin monasti ennen-

kin, puolustella puutteellista harkintakykyään eläinlääkärintointa harjoittaes-

saan.224  

                                                        
222 Teuvan, Ylistaron, Lapuan, Kurikan, Isonkyrön, Härmän ja Ilmajoen nimismiespiirien kuulustelu-
pöytäkirjat helmikuussa 1948 Agnes Sjöbergin asiassa. MMMEO:n arkisto, Hg:1: Eläinlääkäri Agnes 
Sjöbergiä koskevat asiakirjat 1935–1948. KA.  
223 Seinäjoen, Härmän, Kristiinan ja Jalasjärven piirieläinlääkärit MMEO:lle helmikuussa 1948. 
MMMEO:n arkisto, Hg:1: Eläinlääkäri Agnes Sjöbergiä koskevat asiakirjat 1935–1948. KA.  
224 MMEO apulaisoikeuskanslerille 12.6.1948. OKV:n arkisto. Kirjediaari 1948, 729/113 Agnes Sjö-
bergin kanteluun liittyvät asiakirjat. KA.  
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Sjöberg sai kertoa oikeuskanslerille oman käsityksensä Steniuksen syytöksiin. 

Hän kiisti Steniuksen esittämät väitteet huumereseptien kirjoittamisesta hevos-

kauppiaille ja kipunoi kirjeensä lopuksi samalla mitalla kuin Steniuskin: 

Mitä tapoihini tulee, niin on tapanani lausua ajatukseni selkeästi ja reilusti. – 

– Oikeuksiensa ja asemansa puolustaminen ei suinkaan osoita rettelöimisha-

lua. Tämä halu on tällä kertaa, kuten useasti ennenkin, aivan toisella taholla. 

Lopuksi sisältää eläinlääkintöosaston selityskirjelmä ilmeisen uhkauksen. 

Siinä lausutaan, että varotus on annettu pääasiassa sen vuoksi, että hän siis 

minä vastaisuutta silmällä pitäen oppisin suhtautumaan kriitillisesti asioihin, 

joista voi aiheutua ikäviä seurauksia. Varotusta on kuitenkin käytetty vain sen 

vuoksi, etten saisi päätöksestä valittaa. Tieteellinen ja ammatillinen pätevyy-

teni on siksi suuri, että olen aina suhtautunut kriitillisesti tehtäviini, joten sii-

nä suhteessa en ole ojennuksen tarpeessa. Korostan vielä, että pääpaino on 

pantu kokonaan henkilökohtaisten loukkausten esittämiseen.225 

Oikeuskansleri lienee ollut ymmällään näiden kirjeiden äärellä, ja siksi hän pyysi 

maatalousministeriön eläinlääkintöosastolta vielä lisää selvityksiä asiaan. Erityi-

sesti hän halusi tietää, mihin perustui väite hevoskauppiaiden avustamisesta he-

vosissa esiintyvien vikojen peittämiseksi. Stenius selitti, että Sjöbergin reseptit 

olivat sellaisia, että niillä ei voinut parantaa mitään tautia, ainoastaan hetkeksi 

poistaa oireita. Väitteensä vakuudeksi Steniuksella oli eläinlääketieteellisen kor-

keakoulun farmakologian virkaatekevän professorin, Hakon Westermarckin kir-

joittama asiantuntijalausunto asiasta. Steniuksen mukaan lausunto oli pyydetty 

”mainitsematta laisinkaan, ketä asia koskee tai kenen resepteistä on kysymys”.226 

On vaikea uskoa, että Westermarck ei olisi tiennyt, mitä varten hänen lausun-

toaan tarvittiin. Stenius oli Westermarckin hyvä ystävä ja ajoi tätä määrätietoisesti 

korkeakoulun farmakologian professorin virkaan. Lisäksi Westermarck kirjoitti 

lausunnossaan hevoskauppiaista ja näiden petollisuudesta, mutta ei maininnut mi-

tään siitä, että kloraarihydraattia ja belladonnaa käytettiin tuolloin myös terapeut-

tisessa tarkoituksessa: 

Pyydettynä lausuntona – – saan kunnioittaen lausua että lääkemääräyksellä – 

– täten annosteltuna on rauhoittava vaikutus hevosiin ja käytetään sellaise-

                                                        
225 Sjöberg oikeuskanslerille 30.7.1948. OKV:n arkisto. Kirjediaari 1948, 729/113 Agnes Sjöbergin 
kanteluun liittyvät asiakirjat. KA.  
226 MMEO apulaisoikeuskanslerille 13.12.1948. OKV:n arkisto. Kirjediaari 1948, 729/113 Agnes Sjö-
bergin kanteluun liittyvät asiakirjat. KA.  
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naan poistamaan lyhyeksi aikaa esim. vihaisuuden oireita y.m.s. Lääkkeen 

määräyksessä on noudatettava mitä suurinta varovaisuutta, koska sitä hevos-

kauppiaiden käsissä väärinkäytetään eri luonnevikojen salaamiseksi. 

Lääkemääräys – – sisältää pääasiassa vaikuttavana aineena Fol. belladonnaa, 

jonka vaikuttava osatekijä, atropini, laajentaa ilmatiehyitä ja vähentää eritystä 

niissä helpottaen hengitystä. Lyhytaikaista, esim. parin päivän annostusta ei 

terapiassa käytetä, koska sillä ei ole parantavaa vaikutusta. Belladonnalehtiä 

käytetään usein puhkuri- eli paljerintasairauden peittämiseksi petollisessa 

mielessä n. s. hevoshuijareitten keskuudessa ja on eräs tärkeimpiä seikkoja, 

joihin tulee kiinnittää huomiota markkinahevosia tarkastettaessa.227 

Oikeuskanslerille annettujen vastineiden perusteella näyttää siltä kuin eläinlääkä-

rit olisivat olleet ainoa taho, jonka kautta petolliset hevoskauppiaat saivat hevos-

ten vikojen peittämiseen sopivia lääkeaineita. Kuitenkin belladonnaa (Atropa bel-

ladonna eli myrkkykoiso) viljeltiin lääkekasvina myös kotipuutarhoissa, ja ohjeita 

viljelyyn oli saatavilla suomenkielisistä opaskirjoista.228 Jos puhkurihevosten oi-

reiden poistaminen oli yleinen tapa hevoskaupoissa, on oletettava kauppiaiden 

saaneen belladonnalehtiä myös kotitarveviljelmiltä. 

Sjöberg oli perustellut harkintakykynsä riittämistä hyvällä koulutuksellaan. 

Tätä Stenius kommentoi näin: 

Kun eläinlääkäri Sjöbergin Herra Apulaisoikeuskanslerille osoittama selitys 

koettaa tehdä uskottavaksi, että hän on suuresti oppinut ja erikoisen etevä 

eläinlääkäri, jonka harkintakykyä ei voida asettaa kyseenalaiseksi, katsovat 

allekirjoittaneet olevansa pakoitetut tuomaan esille eläinl. Sjöbergin ansiolu-

ettelon nurjan puolen eräitä kohtia. 

Mitä ensinnä tulee kantelijan korkeaoppineisuuteen, niin hän on, siirryttyään 

korkeakoulusta toiseen, Berlinin korkeakoulussa ensimäisen maailmansodan 

aikana, jolloin tutkinnot olivat n.s. hätätutkintoja tai sen tapaisia, suorittanut 

eläinlääkärintutkinnon. Korkeakoulun assistenttien sotaan kutsumisen johdos-

ta on hän ollut tilaisuudessa avustamaan assistentintoimia hoidettaessa. Li-

säksi hän on julkaissut eläinlääketieteentohtorin arvoa varten vaadittavan väi-

töskirjan. 

                                                        
227 Hakon Westermarck MMEO:lle 5.11.1948. OKV:n arkisto. Kirjediaari 1948, 729/113 Agnes Sjö-
bergin kanteluun liittyvät asiakirjat. KA.  
228 Ks. esim. Grotenfelt 1915, 22. 
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Kantelijan valmistuttua luultiinkin tämän vuoksi täällä, että hän olisi syven-

tynyt alaansa tavallista perinpohjaisemmin, minkä vuoksi hänelle myönnettiin 

esim. opintoapuraha ulkomaille opintojensa jatkamista varten. 

Kun hän sitten v. 1932 osallistui piirieläinlääkärikursseihin tutkintoineen, 

joissa tilaisuuksissa osanottajan tiedot ja taito on helppo todeta, huomattiin 

hämmästykseksi, että kantelijan eläinlääketieteelliset tiedot olivatkin harvi-

naisen hatarat, niin että hänet vakavan harkinnan jälkeen töin tuskin voitiin 

hyväksyä tutkinnossa. 

Myöskään ne julkaisut, jotka hän on antanut Suomen Eläinlääkärilehteen, ei-

vät ole olleet omiaan osoittamaan suuria eläinlääkinnöllisiä tietoja ja arvoste-

lukykyä, minkä vuoksi toimituksen on ollut joko pakko vielä samassa lehdes-

sä oikaista julkaisussa kosketeltu asia tai huomattavasti muutella kirjoitusta 

ennen julkaisemista. 

Mitä taas tulee kantelijan harkintakykyyn, mainittakoon sen johdosta seuraa-

vaa: – – v. 1935 – – hän oli määräillyt eläimille m.m. whiskyä – – 229 

Vähätellessään Sjöbergin koulutusta ja työkokemusta Saksassa Stenius unohti 

mainita, että hänen oma koulutushistoriansa oli identtinen Sjöbergin kanssa. Mo-

lemmat olivat vaihtaneet kerran korkeakoulua ja päässeet assistentin virkoihin 

maan omien eläinlääkäreiden ollessa sodassa. Stenius viittasi myös vuoden 1935 

Jalasjärven apteekista annettuihin alkoholiresepteihin, vaikka jo silloin oli selvi-

tetty, että Sjöbergin kirjoittamat spriireseptit oli apteekissa merkitty epähuomiossa 

väärään sarakkeeseen.  

Sjöberg kirjoitti jälleen vastineen Steniuksen syytöksiin: 

Eläinlääkintöosasto on väittänyt, että kirjoittamillani lääkkeillä voitaisiin ai-

noastaan lyhyeksi ajaksi peittää hevosessa esiintyviä tauteja ja vikoja. Tästä 

edelleen tehdään päätelmä, että minä olisin avustanut henkilöitä saamaan 

lääkkeitä, joilla petostarkoituksessa peitetään hevosessa olevia vikoja. Tällai-

seen avunantoon en minä ole syyllistynyt. – – 

Saksassa oli mahdollisuus vapaaehtoisesti vaihtaa korkeakoulua, eikä tällai-

nen vaihto suinkaan merkinnyt mitään epäluottamusta. Toista oli jos siirto 

määrättiin pakolliseksi, niin kuin joskus eräille herroille sattuikin. – – 

                                                        
229 MMEO apulaisoikeuskanslerille 13.12.1948. OKV:n arkisto. Kirjediaari 1948, 729/113 Agnes Sjö-
bergin kanteluun liittyvät asiakirjat. KA. 
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Mitä assistentintoimiin tulee, niin hoidin pitkät ajat neljää assistentintointa 

yksin – – . Viittaan ensimäiseen vastineeseeni oheistamiini todistuksiin m.m. 

professori Regenbogenin todistukseen, josta ilmenee, että olen vuosina 1916 

ja 1917 hoitanut hänenkin virkaansa Berlinin Eläinlääkärikorkeakoulun pien-

ten kotieläinten klinikassa. – – 

Eläinlääkintöosaston mainitsema opintoraha oli ulkomaanmatkaa varten 

10,000 markkaa. Tämä matka tuli minulle maksamaan 90,000 markkaa. Tä-

män matkan tieteellisen työn tulos oli verraten huomattava parasitologinen 

opus: Die bei Rindern im Verdauungstraktus vorkommenden nematoden. 

Tämä opus sisältää 57 tekstisivua ja 113 omiin tutkimuksiini perustuvaa itse 

piirtämääni kuvaa. Oheistan tämän opuksen samoinkuin väitöskirjanikin. 

Mainitusta tieteellisestä työstä olen saanut mitä kiitettävimmän arvostelun ul-

komailla. – – Erikoistutkimuksistani huolimatta minut kuulemma voitiin vain 

töin tuskin vuonna 1932 hyväksyä piirieläinlääkäritutkinnossa. Syytä lienee 

täydentää tietoja tässä osin ja ilmoittaa, että tutkijoina olivat herrat Stenius ja 

Kankaanpää. 

Kirjallisesta toiminnastani tahdon vielä sanoa, että objektiiviset ulkomaiset 

aikakauslehdet ovat aina mielihyvin julkaisseet artikkeleitani. – – Se, että 

Suomen Eläinlääkärilehti on ollut kanssani eri mieltä, ei suinkaan osoita mi-

tään eläinlääkinnöllisiä tietojani ja arvostelukykyäni vastaan.230 

Saatuaan nämä vastineet apulaisoikeuskansleri teki asiasta päätöksen toukokuussa 

1949. Päätöksen mukaan maatalousministeriön eläinlääkintöosaston Sjöbergille 

antama huumausaineiden määräämisen takia annettu varoitus jäi edelleen voi-

maan.231 Sjöbergille asia on ollut ilmeisen kipeä, sillä hän ei mainitse koko 

episodista sanallakaan laajassa omaelämäkerrassaan. 

Oikeuskanslerille antamissaan vastineissa Stenius käytti valtaansa jälleen uu-

della tavalla. Asemansa takia hänellä oli huomattavan paljon auktoriteettia, ja sik-

si oikeuskansleri antoi hänen sanoilleen enemmän arvoa kuin vastapuolen sinänsä 

aivan päteville lausunnoille. Stenius tuotti oivaltavilla rinnastuksillaan luokitteluja 

ja määrittelyjä Sjöbergin kyvyttömyydestä, varomattomuudesta ja epätieteellisyy-

destä. Liittäessään Sjöbergin toimet eläinlääkärintoimen harjoittamisessa roma-

                                                        
230 Sjöberg oikeuskanslerille 17.2.1949. OKV:n arkisto. Kirjediaari 1948, 729/113 Agnes Sjöbergin 
kanteluun liittyvät asiakirjat. KA. 
231 Apulaisoikeuskanslerin päätös 6.5.1949. OKV:n arkisto. Kirjekonseptit 1949, N:o 677. KA. 
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neihin, huumausaineisiin ja Neuvostoliittosuhteisiin Stenius rajasi kollegansa teot 

rankasti ulos normaalina pidettävästä eläinlääkärinammatin harjoittamisesta. 

4.3 Ristiriidoilla muitakin selittäjiä kuin sukupuoli 

Miten Rainer Stenius kohteli muita naiseläinlääkäreitä kuin Agnes Sjöbergiä? 

Suomen seuraavat naispuoliset eläinlääkärit Sjöbergin jälkeen olivat Airi Jääske-

läinen (1897–1970) ja Inkeri Ora (o.s. Bernhard, 1901–1991), jotka valmistuivat 

eläinlääkäriksi vuonna 1924. Orasta, joka oli naimisissa kollegansa Terho Oran 

(1902–1968) kanssa, on jäänyt Steniuksen arkistoihin vain vähän jälkiä. Paris-

kunnalle syntyi kolme tytärtä vuosina 1926, 1930 ja 1948, mikä ei estänyt Inkeri 

Oraa hoitamasta töitään. Stenius ei näyttänyt kiinnittävän erityisempää huomiota 

Oran äitiyslomiin, jotka toki olivat nykylomiin verrattuna huomattavan lyhyitä ja 

joiden sijaisuusjärjestelyt tuntuivat järjestyvän varsin helposti aviomiehen avulla. 

Terho Ora kirjoitti Steniukselle tammikuun alussa vuonna 1948: 

Toisena asiana ilmoitan, että (todennäköisesti suureksi hämmästykseksesi) 

odotamme perheenlisäystä tämän kuun lopulla ja Inkeri joutuu ottamaan lain 

salliman 2 kuukauden loman työstään. Toivon, ettei Teillä siellä ole mitään si-

tä vastaan, että minä hoidan hänen virkaansa tänä aikana.232 

Stenius vastasi: ”Ystävällisestä kirjeestäsi kiittäen. Onnittelen tulevaa tai jo tullut-

ta isää. Kuten äitiäkin. Luonnollisesti saat hoitaa viransijaisuutta.”233 Silti hänen 

suhteensa naiseläinlääkäreihin ei ollut aivan näin mutkaton. Stenius oli vain vuot-

ta aiemmin antanut sanomalehti Uudelle Suomelle haastattelun, missä hän oli leh-

den toimittajan mukaan sanonut:  

Kun kokemus on osoittanut, että naisilla tällä alalla on hyvin rajoittuneet 

mahdollisuudet, eläinlääkintöneuvos Stenius kehoitti lopuksi kaikkia naisyli-

oppilaita harkitsemaan vähintään kymmeneen kertaan, ennen kuin ryhtyvät 

harjoittamaan opintoja eläinlääketieteellisessä korkeakoulussa.234 

                                                        
232 Terho Ora Steniukselle 2.1.1948. Rainer Steniuksen kirjeenvaihto 1946–1948, Fa:2. MMMEO:n 
arkisto, KA. 
233 Stenius Terho Oralle 7.1.1948. Rainer Steniuksen kirjeenvaihto 1946–1948, Fa:2. MMMEO:n ar-
kisto, KA. 
234 Uusi Suomi 1.2.1947. 
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Agnes Sjöberg kirjoitti lehdelle vastineen ”vanhimpana ja ensimmäisenä nais-

eläinlääkärinä omani ja muitten naiseläinlääkäreitten puolesta.”235 Luultavasti hän 

ei ollut yhteydessä naispuolisiin kollegoihinsa laatiessaan vastinettaan, sillä Klat-

tin mukaan hän ei ollut kovin hyvissä väleissä kenenkään kollegansa kanssa, ei-

vätkä naiseläinlääkärit kiinnostaneet häntä sen kummemmin.236 Missään tapauk-

sessa naiseläinlääkärit eivät olleet yhtenäisenä rintamana Steniusta vastaan, vaan 

pikemminkin näyttää siltä, että muut naiset pyrkivät pitämään etäisyyttä Sjöber-

giin. 

Jos Inkeri Oran ja Steniuksen suhde vaikuttikin varsin neutraalilta, niin Airi 

Jääskeläisen kanssa Stenius näytti olleen suorastaan lämpimissä väleissä. Jääske-

läinen toimi valmistuttuaan ensin Valtion eläinlääkintölaboratorion assistenttina, 

sitten Kajaanin piirieläinlääkärinä vuosina 1931–1943, Perniön piirieläinlääkärinä 

1943–1951 ja sen jälkeen vielä Salon piirieläinlääkärinä eläkkeelle jäämiseensä 

asti vuoteen 1957. Hänellä oli ottopoika, mutta naimisiin hän ei mennyt kos-

kaan.237 

Sekä Jääskeläisen isä että vuotta nuorempi veli Pentti olivat eläinlääkäreitä, 

mutta se ei selitä hyviä välejä Steniuksen kanssa. Stenius tarkkaili Pentti Jääske-

läisen alkoholinkäyttöä ja lopulta erotti tämän virastaan sen takia, sillä juoppous 

oli Steniukselle kirosana. Jääskeläinen oli laiminlyönyt virkatehtäviään liiallisen 

alkoholinkäytön takia, minkä takia hän ei voinut ”virkamiehenä nauttia sitä kun-

nioitusta ja luottamusta, jota virkamieheltä vaaditaan”.238 Jo aikaisemmin, kun 

Jääskeläisen sisarukset hakivat Kajaanin piirieläinlääkärin virkaa kesällä 1931, 

eläinlääkintöosasto valitsi virkaan yksimielisesti Airi Jääskeläisen. Sisarusten li-

säksi kolmantena hakijana oli mieseläinlääkäri.239  

Stenius tuntuu suhtautuneen varsin leppoisasti Airi Jääskeläisen virantoimi-

tuksissa tapahtuneisiin laiminlyönteihin, vaikka niistä tehtiin huomautuksia eläin-

lääkintöosastolle. Hän ei suinkaan lähettänyt kollegalleen tylyjä kirjeitä, vaan 

pyysi tämän kuultavaksi eläinlääkintöosaston neuvottelukunnan kokoukseen. Kun 

Jääskeläinen ”lupasi tehdä parannuksia virkatoimintansa hoitamisessa, katsoi 

neuvottelukunta, ettei toistaiseksi olisi syytä ryhtyä asian johdosta enempiin toi-

                                                        
235 Agnes Sjöberg Uudessa Suomessa 16.2.1947. 
236 Klatt 1998, 598. 
237 Suomen eläinlääkärit 1963 1964, 96–97. 
238 MMEO:n neuvottelukunnan pöytäkirja 17.3.1948. MMMEO:n arkisto Ca:2 Eläinlääkintöosaston 
neuvottelukunnan pöytäkirjat 1944–1958. KA. 
239 MMEO:n neuvottelukunnan pöytäkirja 10.6.1931. MMMEO:n arkisto Ca:1 Eläinlääkintöosaston 
neuvottelukunnan pöytäkirjat 1930–1943. KA. 
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menpiteisiin”.240 Myös moitteen vuosikertomuksen myöhästymisestä Jääskeläinen 

kuittasi hellyttävällä kirjeellä, missä hän arveli hermojensa olevan riekaleina.241 

Kirje on kirjoitettu toukokuussa – vuosikertomukset olisi pitänyt toimittaa minis-

teriöön jo alkuvuodesta, eikä Stenius tavallisesti suvainnut vähäisiäkään myöhäs-

tymisiä.  

Yleensä Stenius vaati tarkkuutta myös eläintautien vastustustyössä, mutta 

eräs Jääskeläisen hoitama karjatila tuntui kerta toisensa jälkeen lipeävän ohjeista. 

Stenius kirjoitti: 

Örrin luomistautihommat näyttävät minusta täältäpäin katsottuna niin mah-

dottomilta kuin vain voivat näyttää. Karjassa on parikymmentä vuotta ollut 

luomistautia – ainoa karja koko kunnassa – ja kun sieltä teurastetaan pahim-

pia bakteerinkantajia, niin omistaja ostaa ympäri maailmaa uusia lehmiä ta-

pettujen tilalle. Eihän tauti ikinä voi näin sammua tahi sitten sitä venytetään 

vuosikymmeniä tahallisesti. Emme me voi olla mukana tällaisessa sopassa. – 

– 

Mielestäni meidän täytyisi asiasta puhua. Parasta ehkä olisi, että omistaja sa-

malla tulisi tänne, sillä syy on tietenkin hänen eikä suinkaan Sinun.242 

Jääskeläinen selitti asiaa omistajan näkökulmasta. Tilan lehmät olivat erikoisen 

hyviä ja lisäksi ne olivat tilan elinehto. Siksi eläimet olivat saaneet pitää henken-

sä. Tilanne tulisi kuitenkin paranemaan, kunhan sodanjälkeinen puute hellittäisi ja 

omistaja saisi rakennusluvan uudelle navetalle. Jääskeläinen ei halunnut syyttää 

tilanteesta omistajaakaan: 

Ei tässä voitane syyttää enemmän Örriä kuin minuakaan. Kyllä tämä asia on 

käsitelty monet monet kerrat. Jos nämä olisivat heikompia yksilöitä niin ne 

takuulla olisi jo aikoja sitten hävitetty. Vaan ei voi tätä nykyä elää ilman kar-

jaa ja kun uusia ei voi hankkia näiden tilalle jotka on määrätty teurastettavak-

si, on kyllä koetettava ymmärtää tätä puolta asiassa. – – ”Ei sovi lyödä lyö-

tyä.”243 

                                                        
240 MMEO:n neuvottelukunnan pöytäkirja 25.10.1946. MMMEO:n arkisto Ca:2 Eläinlääkintöosaston 
neuvottelukunnan pöytäkirjat 1944–1958. KA. 
241 Airi Jääskeläinen Steniukselle 22.5.1945. Rainer Steniuksen kirjeenvaihto 1932–1946, Fa:1. 
MMMEO:n arkisto, KA. 
242 Stenius Airi Jääskeläiselle 1.9.1949. Helsingin yliopistomuseo Arppeanum, eläinlääketieteen arkis-
to, A – Henkilöt: Rainer Stenius. 
243 Airi Jääskeläinen Steniukselle 3.9.1949. Helsingin yliopistomuseo Arppeanum, eläinlääketieteen 
arkisto, A – Henkilöt: Rainer Stenius. 
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Samalla lailla kävi tuberkuloositarkastusten kanssa. Stenius oli periaatteessa nii-

den suhteen ehdoton: edes sota, eläinlääkärin sairausloma, kiireellisemmät taudit 

tai hankalat olosuhteet eivät kelvanneet selitykseksi sille, ettei säädettyjä testejä 

tehty. Kun piirieläinlääkäri Airi Jääskeläiseltä oli jäänyt testejä tekemättä, hän se-

litti laiminlyöntiään Steniukselle helmikuussa 1945 näin: 

– – ilmoitan etten niitä voinut suorittaa ennen vuoden loppua kun olin silloin 

sairaslomalla. Senjälkeen on ollut täysi työ pääntaudin ja bronchopneumonia 

potilaiden kanssa. Autoja ei voi käyttää kun teitä ei ole aurattu muuta kuin 

päälinjoilla, eikä mitkään autot rupea odottamaan kun varsiteiltä on edelleen 

ajettava hevosilla. Kaikki siihen kykenevät hevoset on komennettu ajoihin, 

joten kyytihevosia ei saa kuten ennen ja talollisilla on niin paljon lisäksi omia 

ajoja, ettei heiltä riitä hevosia vieraiden ajoon. Tänä aikana en ole voinut aja-

tella viipymistä samalla paikalla 4 vrk. Kun Oksanen saa suoritettua meijeri-

tarkastuksensa saa hän mennä tälle matkalle, mutta meijeritarkastukset ovat 

kiirehtineet. Valtio ei lisäksi voi maksaa sellaisia kyytejä, jolloin auto olisi ti-

lattava 20 km:n päästä kuljettamaan muutaman kilometrin matkaa. Hiittisiin 

on tiedusteluni mukaan nykyisten jääolojen takia mahdoton päästä muuta 

kuin jalan. 

Lisäksi tuottaa yöpyminen vaikeuksia kun kaikki talot ovat täynnä evakuoitu-

ja.244 

Stenius vastasi Jääskeläiselle: 

Ymmärrän erinomaisesti minkälaisissa vaikeuksissa Sinun täytyy toimia, 

mutta nyt kun Sinulla on apua, täytyisi kyllä olla mahdollisuuksia saada pu-

heenaolevat toimitukset suoritetuiksi. Kyllä valtio maksaa kyydit, vaikka ne 

olisivat kalliitakin, jos ei halvemmalla pääse. Toivon että lähetät Oksasen 

pian matkalle, mutta Sinun täytyy ensin opettaa hänelle miten työ teknillisesti 

on suoritettava. Mene hänen kanssaan lähimmän naapurin luo ja ruiskuta 

ihoon keitettyä vettä t.m.s. 

Heipä hei.245 

                                                        
244 Airi Jääskeläinen Steniukselle 20.2.1945. MMMEO:n arkisto, Rainer Steniuksen kirjeenvaihto 
1932–1945, Fa:1. KA. 
245 Stenius Jääskeläiselle 26.5.1945. MMMEO:n arkisto, Rainer Steniuksen kirjeenvaihto 1932–1945, 
Fa:1. KA. 
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Kirjeenvaihdosta voi lukea, että olosuhteet olivat hankalat. Kuitenkin Jääskeläi-

nen pääsi sairaiden hevosten luo, joten hän ei ehkä ollut kovin motivoitunut te-

kemään tuberkuliinitestejä. Olisihan tulosten mittaamiseksi pitänyt viipyä ahtaissa 

taloissa useita päiviä. Sodan takia kaikesta oli pulaa ja valtion rahat tiukalla, mut-

ta Steniuksen mielestä oli turha pelätä autokyydin kalleutta. Stenius tarkasti eläin-

lääkäreiden matkalaskut, joten hän jos joku saattoi antaa ohjeita siitä, mihin valti-

on matkarahoja sopi käyttää. Koska Stenius oli erityisen kiinnostunut tuberkuloo-

sista ja sen vastustamisesta, siihen liittyvissä tutkimuksissa ei tarvinnut kitsastella. 

Silti hän kirjoitti varsin lempeästi Jääskeläiselle ja kehotti tätä lähettämään kolle-

gan tekemään tutkimuksia. 

Yksi syy lempeään kohteluun saattoi olla siinä, että Airi Jääskeläinen sairasti 

keuhkotuberkuloosia vuosina 1931–1937. Silloin hän oli useita, kuukausien pitui-

sia hoitojaksoja tuberkuloosiparantolassa hoidattamassa keuhkotautiaan muun 

muassa ilmarintahoidoilla. Täytettyään 50 vuotta Jääskeläinen halusi vaihtaa ra-

sittavan valtion piirieläinlääkärin työn kevyempään kunnan virkaan, sillä ”epä-

säännöllisyys ja rauhattomuus kuluttaa voimat ihan loppuun”. Mahdollista työ-

paikan vaihdosta varten hän pyysi Steniukselta neuvoja. Jääskeläistä huolestutti 

valtion ja kunnan töistä kertyvien eläkkeiden erilaisuus, tuberkuloosin aiheuttama 

osittainen työkyvyttömyys sekä epäilys siitä, voisiko hän suorittaa laboratorioteh-

täviä turvallisesti mahdollisen tartuntavaaran takia.246 Jääskeläinen kirjoitti: 

Rohkenin kääntyä tässä asiassa Sinun puoleesi sillä Sinä olet aina ymmärtä-

nyt ja auttanut minua neuvoilla tarvittaessa ja Sinä olet paremmin kuin ku-

kaan muu selvillä näistä asioista. 

Jos tuberkuloosin perusteella saan eläkkeen ja eron niin voiko minut nimittää 

tällaiseen lihan- ja maidontarkastajanvirkaan vaikkakaan en tiettävästi ole 

erittänyt basilleja ilmarintahoidon lopettamisen jälkeen. Ottopoikani oli ke-

väällä suoritetussa tub.kokeessa negatiivinen ja calmetisoitiin heti. Hän on ol-

lut 4 vuotta luonani ja olemme evakkomajoituksen vuoksi joutuneet nukku-

maan samassa huoneessa.247 

Steniuksen mukaan Jääskeläisen saama lääkärintodistus ei oikeuttanut eläkkee-

seen, sillä sen mukaan Jääskeläinen oli osittain työkykyinen. Siksi oli taloudelli-

                                                        
246Airi Jääskeläinen Steniukselle 31.8.1947 ja kirjeeseen liitetty Helsingin kaupungin tuberkuloosisai-
raalan ylilääkäri Allari Sepän lääkärintodistus 30.8.1947. Rainer Steniuksen kirjeenvaihto 1946–1948, 
Fa:2. MMMEO:n arkisto, KA. 
247Airi Jääskeläinen Steniukselle 31.8.1947. Rainer Steniuksen kirjeenvaihto 1946–1948, Fa:2. 
MMMEO:n arkisto, KA. 
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sesti huono ajatus vaihtaa valtion virka kunnan virkaan. Sen sijaan mahdollinen 

tuberkuloosi ei Steniuksen mukaan millään muotoa estänyt maidontarkastamolla 

toimimista, sillä eri ihmiset ottivat näytteet, jotka eläinlääkäri sitten vain tutki il-

man, että hänen tarvitsi kajota kulutukseen menevään maitoon. Kirjeensä Stenius 

päätti ystävällisesti: ”Ehken näin olen vastannut tiedusteluihisi. Jos vielä jotakin 

jäi epäselväksi, olen tietenkin, kuten aina ennenkin, käytettävissäsi.”248  

On mielenkiintoista, että Stenius näyttää suhtautuneen Inkeri Oraan ja Airi 

Jääskeläiseen suopeasti, vaikka heillä oli juuri niitä puutteita, joiden voisi ajatella 

selittävän naisten ”rajoittuneita mahdollisuuksia” eläinlääkärin työssä. Toinen oli 

pois töistä perheen takia ja toinen poti naisellisia heikkouksia kuten ”hermojen 

loppumista” ja fyysistä väsymistä raskaassa työssä. Sjöberg sen sijaan ei koskaan 

edes vihjannut, että raskas työ olisi uuvuttanut häntä. Päinvastoin: hän oli ahke-

rampi ja aikaansaavempi kuin monet mieskollegat. 

Ongelma voi olla nimenomaan tässä. Stenius odotti naisilta naisille sopivaa 

käytöstä, mutta Sjöberg käyttäytyi vastoin odotuksia tunkeutuen miesten alueelle. 

Kun Sjöberg oli vuonna 1911 ensimmäisenä naisena saanut opiskeluoikeuden 

Dresdenin eläinlääkärikorkeakoulussa, kehotti koulu häntä toimimaan kuten 

muutkin herrat.249 Hän noudatti kehotusta koko uransa ajan, ja Stenius kohteli 

häntä kuten miehiä – tarkemmin sanoen kuten vihamiehiään. Ora ja Jääskeläinen 

sen sijaan esittivät naisen roolinsa kunnialla ja antoivat Steniuksen hääriä kukko-

na tunkiolla. 

Tulkinta Sjöbergistä miehisen vallankäytön uhrina saattaa sulkea pois muut 

mahdolliset selitykset Sjöbergin kokemalle syrjinnälle. Kuten sukupuolihistorian 

tutkija Jeanne Boydston huomauttaa, nainen/mies -jaottelu ei aina ole tärkein syy 

ihmisten välisiin eroihin, vaan historialliset tapahtumat ja ihmisten väliset suhteet 

voivat olla paljon monimutkaisempia prosesseja.250 Sekä Sjöberg että Stenius oli-

vat luonteeltaan voimakkaita ja särmikkäitä eivätkä he ehkä olisi tulleet toimeen 

keskenään vaikka olisivat olleet samaa sukupuolta. Olihan Steniuksella monenlai-

sia riitoja myös mieskollegoidensa kanssa. Sukupuolikysymys ja ajan käsitys nai-

sista kuitenkin antoivat Steniukselle ikään kuin oikeutuksen kohdella Sjöbergiä 

huonosti, mihin viittaa myös Uuden Suomen toimittajan kritiikitön kommentti 

naisten rajoittuneista mahdollisuuksista eläinlääkärin työssä.  

                                                        
248 Stenius Airi Jääskeläiselle 2.9.1947. Rainer Steniuksen kirjeenvaihto 1946–1948, Fa:2. MMMEO:n 
arkisto, KA. 
249 Sjöberg 1964, 32. 
250 Boydston 2008, 559. 
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Vuonna 1945 Sjöberg erosi Suomen Eläinlääkäriyhdistyksestä. Lopullinen 

syy eroon oli Eläinlääkäriyhdistyksen kunnianeuvoston antama varoitus epäasial-

lisesta mainostamisesta ja kollegiaalisuussääntöjen rikkomisesta. Kunnianeuvos-

ton mielestä Sjöberg oli mainostanut itseään vastoin Eläinlääkäriyhdistyksen 

sääntöjä, kun hän oli antanut lehdille haastatteluja praktiikastaan ja liioitellut 

leikkaamiensa hevosten määrää. Tosin Klattin muistin mukaan Sjöberg ei olisi it-

se eronnut Eläinlääkäriyhdistyksestä, vaan hänet olisi erotettu: 

Kun Agnes erotettiin yhdistyksestä niin [Eläinlääkäriyhdistyksen varapuheen-

johtaja] Backman joutui sen suorittamaan ja Stenius seisoi oven taikka pilarin 

takana kuuntelemassa. Vuosikokous erotti Agneksen, vaikka eihän siinä mui-

den mielipidettä kysytty. Kun Stenius sanoi, että minä, Rainer Stenius olen 

päättänyt, niin silloin se oli päätetty.251  

Sekä Eläinlääkärilehti että Sjöberg itse kertoivat, että Sjöberg nimenomaan erosi 

eikä erotettu Eläinlääkäriyhdistyksestä.252 Klattin muistikuva erottamisesta johtu-

nee siitä, että vuoden 1945 vuosikokouksessa keskusteltiin kunnianeuvoston Sjö-

bergille antamasta varoituksesta253 ja Sjöbergin erosta, jolloin nämä kaksi asiaa 

ovat punoutuneet toisiinsa. Klattin mielikuvaa voivat selittää myös Sjöbergin ja 

Steniuksen yleisesti huonoiksi tiedetyt välit: jos yhdistyksen itsevaltaisesti toimi-

nut puheenjohtaja avoimesti toivoi Sjöbergin eroa, on nuorelle eläinlääketieteen 

opiskelijalle jäänyt mielikuva erottamisesta. Mielenkiintoinen on myös Klattin 

Eläinlääkäriyhdistyksen varapuheenjohtajalle Anders Backmanille (1892–1959) 

antama rooli, jonka mukaan Stenius kovanaamaisuudestaan huolimatta ei olisi itse 

tohtinut tarttua kaikkein hankalimpiin tehtäviin. Stenius teki päätökset, mutta 

muut joutuivat tekemään ikävät käytännön toteutukset.  

                                                        
251 Klattin haastattelu 2009. 
252 Suomen Eläinlääkärilehti 1946, 14; Sjöberg 1964, 155. 
253 Asia oli tärkeä ja se herätti kiinnostusta, sillä Eläinlääkäriyhdistyksen vuoden 1945 vuosikokouk-
sen pöytäkirjassa oli oma pykälänsä kunnianeuvoston toiminnasta. Suomen Eläinlääkärilehti 1946, 18. 
Muina vuosina kunnianeuvoston toiminnasta mainittiin vain ohimennen vuosikertomuksessa.  
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5 Puoskarit eläinlääkärien uhkana 

1900-luvun alkupuolella eläinten sairauksia hoitivat muutkin kuin eläinlääkärit. 

Stenius korosti eläinlääkäreiden paremmuutta kansanparantajiin ja hevoskuoha-

reihin verrattuna koulutuksella ja teknologian paremmalla tuntemisella. Niin tar-

kasti hän vartioi oman ammattikuntansa reviiriä, että vastusti kiivaasti myös 

eläinlääkintäteknikkojen koulutuksen aloittamista. Myös eläinlääkäreiden kes-

kuudessa Stenius pyrki määrittelemään millainen hoito oli puoskarointia ja mikä 

”oikeaa” eläinlääketiedettä.  

5.1 Hevosten kastraatioleikkausten tekniikat kamppailuareenana 

Agnes Sjöberg siis erosi Eläinlääkäriyhdistyksestä, koska oli saanut yhdistyksen 

kunnianeuvostolta varoituksen epäasiallisesta mainostamisesta ja kollegiaalisuus-

sääntöjen rikkomisesta. Näillä rikkeillä kunnianeuvosto tarkoitti Sjöbergin lehdis-

tölle antamia haastatteluja, joissa tämä kunnianeuvoston mukaan suurenteli kast-

roimiensa oriitten määrää. Sjöberg itse kertoi kunnianeuvoston antamaan varoi-

tukseen johtaneista tapahtumista näin: 

Toimittuani kolmekymmentä vuotta eläinlääkärinä tulin sairasmatkalla sano-

neeksi talossa, jossa olin, että tänä päivänä tulee kuluneeksi kolmekymmentä 

vuotta siitä kun olen alottanut eläinlääkärintyöni. Ei kestänyt montakaan päi-

vää, ennen kuin lehtimiehet alkoivat soitella tiedustellen, saisivatko he haas-

tatella minua. Myönsin luvan, sillä en mielestäni rikkonut mitenkään Eläin-

lääkäriyhdistyksen sääntöjä, kun miespuolisetkin antavat haastatella itseään. 

Lehtimiehet tekivät minulle kysymyksiä ja minä vastasin niihin totuudenmu-

kaisesti. Vastauksistani ilmeni, että olin suurimpina määrinä leikannut oriita 

285 vuodessa, 40 päivässä ja 17 kappaletta kahdessa tunnissa. Lehtimiehille 

kerroin erään tapauksen, joka sattui sodan päättyessä, kun miehet eivät vielä 

olleet tulleet rintamalta. Minua pyydettiin Vaasan seudulle ruotsinkieliseen 

pitäjään leikkaamaan oriita. Siellä oli vain vanhoja miehiä, jotka eivät kos-

kaan ennen olleet nähneet minua työssä. – – sanoin: ”Nyt on käytävä työhön 

käsiksi ja ette kai te ruotsinkieliset ole huonompia kuin suomenkielisetkään, 

minä leikkasin eräässä suomenkielisessä pitäjässä eilen 17 oritta kahdessa ja 
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puolessa tunnissa, aivan yhtä monta kuin täällä nyt on.” Ukot raapivat korval-

listaan – – . Työ sujui hyvin ja oli päätöksessä kahdessa tunnissa.254 

Muut eläinlääkärit eivät uskoneet, että Sjöberg oli leikannut 17 oritta kahdessa 

tunnissa, vaan pitivät väitettä liioitteluna ja epäasiallisena mainostamisena. Asia 

oli niin vakava, että se meni Eläinlääkäriyhdistyksen kunnianeuvostolle, joka an-

toi Sjöbergille varoituksen.255 Jos mieseläinlääkäri pystyi kastroimaan kymmenen 

oritta kahdessa tunnissa256 tarmokkaiden ja tähän työhön tottuneiden avustajien 

kanssa, oli selvää, että Sjöbergin puheet kuulostivat mahdottomilta: Sjöberg oli 

nainen, ja lisäksi hänen lehtijutussa mainitut avustajansa olivat kokemattomia, 

korvallistaan raapivia vanhoja ukkoja.  

Miksi nimenomaan hevosten kastraatioihin kulunut aika aiheutti näin voi-

makkaan reaktion Eläinlääkäriyhdistyksen taholta? Oliko sillä todella jotain mer-

kitystä, mainitsiko joku eläinlääkäri tavallisessa, ei-tieteellisessä lehtihaastattelus-

sa kastroineensa 10 vai 17 oritta kahdessa tunnissa? Vai oliko ongelma siinä, että 

nimenomaan nainen väitti olevansa nopea kirurgi? 

Asialla oli tuohon aikaan paljonkin merkitystä. Hevonen oli kallis ja välttä-

mätön eläin, ja siksi sen hoitaminen oli tärkeä ja arvostettu työ. Se oli miesten 

eläin, sillä naiset hoitivat lehmät, miehet hevoset ja hevosiin liittyvät koneet.257 

Sekä maalla että kaupungeissa oli hevosia, ja suurimmillaan niiden määrä Suo-

messa oli yli 450 000 yksilöä.258 Hevosta tarvittiin 1900-luvun ensimmäisellä 

puoliskolla niin maa- ja metsätalouden työjuhtana kuin erilaisten kulkuneuvojen 

vetäjinä, ja siksi myös itse hevoseen liittyi teknologian ajatus: hevonen oli monien 

koneiden ja laitteiden voimanlähde. Modernisaation myötä tekniikka oli alettu 

ymmärtää yhä miehisempänä, ja uusi tekniikka korosti miesten roolia tekniikan 

taitajina. Naiset olivat tämän taidon ulkopuolella, koska naisilla ei uskottu olevan 

tieteellisyyteen perustuvan tekniikan ymmärtämiseen vaadittavia kykyjä. Paitsi 

naiset, myös alempien yhteiskuntaluokkien miehet suljettiin teknisen tiedon ulko-

puolelle.259  

1900-luvun alkupuolella Suomessa oli hevosten määrään nähden hyvin vähän 

eläinlääkäreitä, ja siksi muiden kuin eläinlääkärien tekemien kastraatioiden määrä 

                                                        
254 Sjöberg 1964, 154. 
255 Sjöberg 1964, 155. 
256Esimerkiksi Leopold Fabritius esitteli hevosen kastraatioon kuluvaa aikaa Suomen Eläinlääkärileh-
dessä 1937, 363–364. 
257 Östman 2004, 59–62. 
258 Suomen maatalouden historia, osa 2 2004, 524–527, liitetaulukko 8. 
259 Vähäpesola 2009, 8. 
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on ollut merkittävä. Muutenkaan eläinlääkärit eivät hoitaneet läheskään kaikkia 

eläinten sairastapauksiaan, vaan suurimman osan hoitivat maallikot, monenlaiset 

kansanparantajat ja puoskarit.260 Erityisesti hevoskuohitsijan ammatti oli maaseu-

tuyhteisössä hyvin tärkeä ja arvostettu ammatti. Hevoskuoharit tosin eivät olleet 

puoskareita siinä mielessä, että he olisivat harjoittaneet ammattiaan luvattomasti, 

sillä lainsäädännöllä ei ollut rajoitettu sitä, kuka sai suorittaa kastraation eläimille.  

Muita eläimiä saattoivat kuohita vähemmän arvostetut työmiehet, joille ei ol-

lut tarjolla muuta työtä, mutta hevoskuohitsijat olivat oma erityinen ammattikun-

tansa. Etenkin venäläiset ammattilaiset olivat hevosenomistajien silmissä kunnioi-

tettuja miehiä kulkiessaan paikkakunnalta toiselle kastroimassa oriita. Maaseudun 

kiertäviä työläisiä tutkineen Antti Häkkisen mukaan hevoskuoharit työskentelivät 

useimmiten ilman yleisöä suojellakseen ammattitaitoaan ja käyttivät erilaisia 

maagisia keinoja korostaakseen ammattinsa vaativuutta tai pelotellakseen uteliai-

ta.261 Toki hevoskuoharit tarvitsivat avustajia hevosten kaatamisessa ja kiinnipi-

tämisessä, mistä kertoo vuonna 1919 Suomen Eläinlääkärilehdessä julkaistu kir-

joitus. Oriiden leikkaustapahtumissa oli yleisöä paikalla ainakin näiden avustajien 

verran, mikä saattoi aiheuttaa eläinlääkärille joskus kiusallisia tilanteita: 

Kives lipsahtaa ja lipsahtaa ja pahimmassa tapauksessa nousee se niin korke-

alle, ettei se mitenkään ole sormien tavoitettavissa. Varsinkin toisen kiveksen 

tultua poistetuksi, jännittää monikin varsa aivan kiusallisen kauvan kremaste-

riaan [cremaster-lihas eli kiveksen kohottajalihas], pitäen jälellä olevan ki-

veksen ylhäällä saavuttamattomissa. – – Työ hidastuu ja tuntuu nololta tuol-

lainen turhanpäiväinen vastus, jolle ei tahdo mitään voida. Vielä sitte apurien 

leikinlasku asiasta ei aina ole niin rakentavaa, ja kaikenlaiset esitykset sie-

rainten sulkemisesta lakilla ja korvaan puhaltamisesta, minkä se ja se ryssä 

oli pitänyt konstinaan, eivät nekään ole omiaan tilannetta juuri paranta-

maan.262 

Hevoset kastroitiin yleisesti ilman anestesiaa tai kivunlievitystä, ja sitä varten 

paikalla oli useimmiten avustajia ainakin sen verran, että iso eläin saatiin kaadet-

tua ja pidettyä paikallaan toimenpidettä varten. Sekä eläinlääkärit että muut he-

voskuoharit käyttivät samoja avustajia, jotka olivat nähneet molempien ammatti-

ryhmien suorittamia kastraatioita. Näin ollen avustajat saattoivat vertailla eri tek-

                                                        
260 Oksanen 2008, 93–94; Salo 2008, 117. 
261 Häkkinen 2005, 245–247. 
262 Nimimerkki W. W:n Suomen Eläinlääkärilehdessä 1919, 180–181. Nimimerkin takana oli ilmei-
sesti piirieläinlääkäri Väinö Virtanen. 



114 

niikoita – eikä aina suinkaan eläinlääkärien eduksi. Varsinkin venäläiskuohareilla, 

joita oli jäänyt Suomeen maan itsenäistymisen jälkeen, oli monenlaisia keinoja 

kiperien tilanteiden varalle. Näitä olivat esimerkiksi oriin sierainten sulkeminen 

tai eläimen korvaan puhaltaminen, kun leikkaaja yritti tavoittaa vatsaontelon puo-

lelle kadonnutta kivestä. 

Vaikka eläinlääkäreitä oli vähän, käytiin oriiden kastraatioista kovaa kilpailua 

eläinlääkäreiden ja maallikoiden välillä. Sitä varten molemmat ammattiryhmät 

korostivat omien menetelmiensä paremmuutta toiseen ryhmään nähden. Edellä 

nimimerkki W. W:n vähätteli venäläiskuohareiden konsteja käyttämällä ilmaisua 

”se ja se ryssä”. Kuohareina toimi muitakin kuin venäläisiä, varsinkin Suomen it-

senäistymisen jälkeen rajan sulkeuduttua, mutta kirjoittaja on halunnut käyttää 

nimenomaan ilmaisua ryssä, millä hän on korostanut ei-eläinlääkärikuohitsijan 

huonommuutta. Ryssä-sana alkoi nimittäin sisällissodan jälkeen saada yleisessä 

kielenkäytössä rasistisia ja perivihollista tarkoittavia merkityksiä.263 

Samalla tavalla kuin suomalaiset yleensä halusivat erottautua venäläisistä, ha-

lusivat eläinlääkärit erottautua muista kuohitsijoista. Hevosenomistajan silmissä 

arvostettu maallikkokuohari joutui arveluttavaan valoon, kun häntä kutsuttiin rys-

säksi, joka sanana ei enää tarkoittanutkaan neutraalia etnistä määrittelyä, vaan sil-

lä oli voimakas negatiivisen ”toisen” leima. 1920-luvun vaihteen suomalainen 

identiteetti rakentui paljolti määrittelemällä suomalaisuudelle vieraita ilmiöitä, 

joista tärkein negatiivinen identiteettikysymys oli juuri Venäjä ja sen uusi valtio-

järjestys. Oman identiteetin rakentaminen tapahtuu nimenomaan suhteessa toisiin, 

ja tehdessään eron muihin määrittelee yksilö tai ryhmä samalla sitä, mitä se itse ei 

ole.264 Jotta eläinlääkärit olisivat vielä selvemmin erottuneet muista hevosten 

kuohitsijoista, jatkoi W. W:n kirjoitustaan: 

Mutta lähtien siitä mielipiteestä, että tällainen kiveksen piiloutuminen on liian 

pieni este kouluutetulle leikkaajalle ja ettei ole oikein ammattimiehen arvolle 

soveliasta seistä voimattomana tällaisen edessä olen sen jälkeen vahingosta 

viisastuneena liittänyt leikkauskapineisiini instrumentin vartavasten tällaisia 

tilanteita varten. – – [tarkka selitys, miten kapean väkäpihdin avulla saadaan 

piilossa oleva kives kunnialla nostettua ylös nivuskanavasta] – –  

Ja mikä on vielä tärkeätä, on se, että yleisö antaa erikoisen arvon leikkaajalle, 

kun hän on varmasti tilanteen herrana ja sen sijaan että jäisi odottamaan ki-

                                                        
263 Kirmo 2005, 347–348. 
264 Hall 1999, 12; Kannisto 2008. 
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veksen ilmaantumista sen piiloutuessa, mikä tavallisesti yleisön puoleltakin 

huomataan, jatkaa huolettomasti työskentelyä aivan kuin mitään ei olisi ta-

pahtunut, ottaa asianomaisen instrumentin ja tuopi vastahakoisen kiveksen 

ilmoille. Aivan säännöllisesti antaa yleisö nimittäin tunnustuksen tälle toimi-

tukselle ja pitää sitä erikoisena taidonnäytteenä, sillä se ei ole tottunut sitä nä-

kemään. Ja tätä ei saa pitää vähäpätöisenä, sillä yleisön tunnustus, olkoon se 

vaikka henkilökohtainen, kohtaa aina samalla koko ammattikuntaamme. Juuri 

oriiden leikkuussahan, missä kieltämättä suurin kilpailu maallikkojen puolelta 

on käymässä, tarvitaan tätä tunnustusta ja etevämmyys siinä työssä on kui-

tenkin loppujen lopuksi se mikä kallistaa vaa’an meidän puolellemme.265 

Todellinen ammattimies ei saanut jäädä pulaan, jos leikkauksen aikana ilmeni 

vaikeuksia. Asiallinen instrumentti merkitsi sen eron, mikä oli eläinlääkärin ja 

taikakeinoja käyttävän venäläiskuoharin välillä, ja tämä ero oli niin merkittävä, 

että sitä sopi yleisönkin olla ihailemassa ja edelleen muille oriinomistajille kerto-

massa. Vuonna 1919 erityisten instrumenttien käyttö oli eläinlääkäreille oikeas-

taan ainoa keino näyttää etevämmyyttään ja erottautua maallikoista, sillä pelkäs-

tään lääkkeiden avulla sitä ei voinut tehdä. Tuon aikaiset nukutusaineet eivät täy-

sin poistaneet kipua, joten ori saattoi nukutettunakin reagoida kivuliaaseen toi-

menpiteeseen kohottamalla kiveksen ylös nivuskanavaan.266  

Instrumenteille annettiin komeita nimiä, usein instrumentin keksijän tai kehit-

täjän mukaan, tai vaihtoehtoisesti niitä kutsuttiin jostain vieraasta kielestä väänne-

tyllä nimellä. Kunnaneläinlääkärinä toiminut Stenius vertaili vuonna 1921 kast-

raatioissa tarvittavien instrumenttien ominaisuuksia: 

Koetellakseni jonkunverran erilaisia pihtejä hankin n.s. universalipihdit, s.o. 

yhdistelmän, jossa on Wesselin pihdit ja amerikkalainen emaskulaattori. – – 

Sitten hankin Verböczy’n emaskulaattorin, joka oikeastaan on amerikkalainen 

emaskulaattori, johon on laitettu lisälevy – – Toistaiseksi lienevät Sandin pih-

dit edelleenkin meidän olosuhteisiimme sopivimmat.267 

Modernisaation myötä kaikenlainen tekniikka alettiin ymmärtää koulutusta ja tie-

teellistä ajattelua vaativaksi erikoisalaksi, jolloin kouluttamattomien, alempien 

yhteiskuntaluokkien edustajat suljettiin teknisen tiedon ulkopuolelle.268 Instru-

                                                        
265 Nimimerkki W. W:n Suomen Eläinlääkärilehdessä 1919, 182, 184. 
266 Eläinten anestesian historiasta ks. esim. Lumb & Jones 1973, 2–4; Dunlop & Williams 1996, 603–
607. 
267 Stenius Suomen Eläinlääkärilehdessä 1921, 81–82. 
268 Vähäpesola 2009, 8. 
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mentit edustivat eläinlääkäreille samaa asiaa kuin taikakeinot maallikkokuohareil-

le, tapaa erottua edukseen ja korostaa muilta salattua ammattitaitoa. Erikoisilla 

nimillä nimetyt instrumentit edustivat tekniikkaa, nykyaikaa, kehitystä ja moder-

nia, jolloin ne olivat monin verroin pätevämpiä ammattitaidon mittareita kuin 

menneeseen aikaan kuuluvat taikakeinot. Edustaessaan uutta tekniikkaa ne edus-

tivat samalla miehisyyttä, eikä ole epäselvyyttä siitä, kumpaa sukupuolta instru-

menteille nimensä antaneet keksijät olivat. 

Toki maallikkokuoharit käyttivät ”taikakeinojen” lisäksi erilaisia instrument-

teja oriita kuohitessaan. Stenius kuvaili eräitä maallikkokuoharin käyttämiä pihte-

jä vuonna 1941 näin: 

Ne ovat n. 40 cm pitkät, puusta, ohjausraudalla varustetut ja vastaavat peri-

aatteessa ”Kluppe”ja. Toisella pinnalla näkyy selvästi polttoraudan merkkejä. 

Pihdit on omistanut maanv. J. Martikkala Revonlahdella ja on hänkin käyttä-

nyt niitä aikoinaan oriiden leikkaamiseen polttamalla. Miten leikkaus on ta-

pahtunut, siitä ei ole aivan tarkkoja tietoja, mutta ilmeisesti on eläimen kidu-

tus tapahtunut siten, että testikkeli [kives] on ensin paljastettu, siemennuora 

pantu pihteihin ja sitten se on katkaistu polttamalla tulikuumalla raudalla. 

Hevonen oli tavallisesti ”leikkauksen” päätyttyä vaahdossa.269 

Maallikon käyttämät pihdit olivat puusta, eläinlääkärin metallia, mikä jälleen ko-

rosti eläinlääkäreiden käyttämien tekniikoiden edistyksellisyyttä. Stenius käytti 

puupihdeillä suoritetusta toimenpiteestä ilmaisua kidutus, ja leikkaus-sanakin on 

lainausmerkeissä. Hevosen kannalta lienee kuitenkin ollut kyseessä yhtä suuri ki-

pu olivat instrumentit sitten puuta tai metallia silloin, kun käytössä ei ollut puudu-

tusta tai yleisanestesiaa. 

Koska orihevonen saattoi olla hankala ja vaarallinenkin käsiteltävä, useimmat 

työhevosoriit kastroitiin. Oman jännityksensä oriiden leikkaamiseen toi se, että 

leikkaus ei ollut aivan rutiinitoimenpide ja siihen sisältyi jopa hevosen henkeä 

uhkaavia riskejä. Myös leikkaaja saattoi joutua vaaraan kaataessaan ja sitoessaan 

suuria ja voimakkaita eläimiä. Vakavia hevoselle aiheutuvia komplikaatioita oli-

vat tulehdukset, verenvuodot ja suolten ulosluiskahdus leikkaushaavojen kautta. 

Suolia saattoi luiskahtaa ulos leikkaushaavasta, mikäli leikatulla oriilla oli laajat 

nivuskanavat ja leikkaus tehtiin niin sanottua avointa leikkausmenetelmää käyttä-

                                                        
269 Stenius Suomen Eläinlääkärilehdessä 1941, 294. Steniuksen mainitsemat ”Kluppet” olivat erään-
laiset pyykkipoikaa muistuttavat puiset klipsit, joita eläinlääkäritkin käyttivät eläimiä kastroidessaan. 
Tästä menetelmästä ks. Berge & Westhues 1977, 282–285. 
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en.270 Oli selvää, että kastraatiotoimenpiteen suorittajan tuli olla hyvin koulutettu 

tehtäväänsä, sillä sekä itse leikkaus instrumentteineen että myös vähitellen yleis-

tyvä anestesia olivat teknistä osaamista vaativia taitoja. 

Eläinten anestesia oli ensimmäisen maailmansodan jälkeen vielä varsin uusi 

ala eläinlääketieteessä, eikä eläinten kipua aina edes pidetty poistamisen arvoise-

na. Ensimmäiset nukutusaineet niin eläimillä kuin ihmisilläkin olivat hengitystei-

den kautta annosteltavat eetteri ja kloroformi tai suun ja peräsuolen kautta vaikut-

tava kloraalihydraatti. Vasta 1900-luvun puolella kloraalihydraattia opittiin käsit-

telemään niin, että sitä saattoi annostella laskimonsisäisesti. Paikallispuudutteena 

1880-luvulta alkaen oli käytössä kokaiini, jonka tilalle ja rinnalle tuli vähitellen 

vuonna 1905 keksitty turvallisempi prokaiini. Näiden uusien menetelmien tulo 

syrjäiseen ja köyhään Suomeen kuitenkin kesti aikansa. Tavallisin anestesialääke 

oli hengitysteiden kautta annosteltava kloroformi vielä pitkälle 1930-luvulle as-

ti.271  

Suomalaiseläinlääkärit eivät 1900-luvun alussa mielellään käyttäneet yleis-

anestesiaa hevosia kastroidessaan, koska nukuttamiseen ja heräämisen valvomi-

seen kului runsaasti aikaa. Lisäksi lääkkeiden käyttö teki eläinlääkärin suoritta-

masta leikkauksesta kalliimman kuin muun kuoharin tekemästä työstä. Kuitenkin 

nukutus oli keino, joka oli vain eläinlääkäreiden käytössä, ja joka siten korosti 

eläinlääkäreiden eroa muihin kuohitsijoihin vielä instrumenttejakin enemmän. 

Vuoden 1926 Eläinlääkäriyhdistyksen vuosikokouksessa Pohjanmaan eläinlääkä-

riklubi ehdotti, että Eläinlääkäriyhdistys ryhtyisi valmistelemaan lakiehdotusta, 

jonka mukaan oriita saisi leikata vain nukutettuina. Eläinlääkäri Lauri Sarparanta 

(1886–1983) tervehti aloitetta ”suurella tyydytyksellä kahdestakin eri syystä, 

eläinsuojeluksen kannalta katsottuna sekä puhtaasti eläinlääkärien taloudellisia tu-

loja silmälläpitäen”.272 Olihan selvää, että jos laki määräisi nukutuksen pakolli-

seksi, saisivat eläinlääkärit monopolin toimenpiteen suorittamiseksi. 

Sarparanta kommentoi nukutusehdotusta sillä lisäyksellä, että täysnarkoosin 

rinnalle pitäisi hyväksyä vaihtoehtona myös paikallispuudutus, joka oli 1920-

luvulla monelle eläinlääkärille vielä tuntematon keino hevosen kastraatiossa. Sar-

parantakin oli oppinut sen vasta vuonna 1925 opintomatkallaan Ruotsissa. Yksi-

tyiskohtaisesti hän selitti Eläinlääkärilehden kirjoituksessaan, miten puudutus 

suoritettiin, millaisia määriä puudutusaineita tarvittiin ja kuinka resepti apteekkiin 

                                                        
270 Berge & Westhues 1977, 210, 281–282. 
271 Stenius Suomen Eläinlääkärilehdessä 1918, 173; Sarparanta Suomen Eläinlääkärilehdessä 1927, 
59–61; Lumb & Jones 1973, 2–4; Dunlop & Williams 1996, 603–607; Forsius 2003b; Forsius 2005.  
272 Sarparanta Suomen Eläinlääkärilehdessä 1927, 59. 
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kirjoitettiin lääkkeen saamiseksi. Lopuksi hän oli vielä laskenut, että paikallis-

puudutukseen tarvittavat aineet maksavat noin 12 markkaa enemmän kuin hevo-

sen nukuttamiseen tarvittava kloroformimäärä.273 

Kun Eläinlääkäriyhdistykseltä vuonna 1931 pyydettiin lausuntoa eläinsuoje-

lulakiehdotuksesta, esitti yhdistyksen johtokunta kantanaan, että hevosen kuohit-

semisen saisi suorittaa vain laillistettu eläinlääkäri, jonka olisi toimenpidettä suo-

rittaessaan käytettävä joko yleisanestesiaa tai paikallispuudutusta. Täten lääketie-

teen kehitys toimivan anestesian muodossa antoi eläinlääkärikunnalle mahdolli-

suuden erottautua muista kuohareista aivan uudella tavalla. Lainvalmistelukunta 

meni vielä pidemmälle ja ehdotti, että lakiehdotukseen kirjattaisiin tämä määräys 

koskemaan kaikkia kotieläimiä. Eläinlääkäriyhdistys oli kuitenkin yksimielinen 

siitä, että lain toteuttaminen niin laajana tuottaisi vaikeuksia sekä eläintenomista-

jille että eläinlääkäreille, ja päätyi siitä syystä ehdottamaan eläinsuojelulakiin kir-

joitettavaksi vain määräyksen hevosten kivuttomasta kuohitsemista.274 

Eläinlääkäriyhdistyksen kannanotto herättää kysymyksiä. Jos anestesian käyt-

töpakkoa kastraatioissa perusteltiin eläinsuojelusyillä, miksi eläinsuojelukysymys 

ei koskenut muita eläimiä kuin hevosia? Tuntevathan kaikki eläimet kipua. Toinen 

peruste nukutuksen käytölle olivat olleet eläinlääkäreiden taloudelliset edut: jos 

kastraation saisi tehdä vain nukutetulle hevoselle, siirtyisivät kaikki leikkaukset 

eläinlääkäreille. Vuonna 1931 yleismaailmallinen lama oli levinnyt jo Suomeen-

kin, ja samassa vuosikokouksessa, missä eläinsuojelulakiehdotuksesta annettava 

lausunto oli käsiteltävänä, pohdittiin myös uhkaavaa eläinlääkäreiden liikatuotan-

toa ja sitä kautta eläinlääkäreitä uhkaavaa työpulaa.275 Siltä kannalta katsoen 

kaikkien eläinten kastraatioiden siirtyminen eläinlääkäreille olisi ollut loistava ti-

laisuus parantaa ammattikunnan työllisyyttä. 

Suomen ensimmäinen eläinsuojelulaki astui voimaan vuonna 1934, mutta sii-

nä ei ollut mitään määräyksiä eläinten kuohitsemisesta. Hallituksen esityksessä 

eläinsuojelulaiksi tosin vielä esitettiin, että hevosen ja muun kotieläimen kuohit-

seminen ilman anestesiaa tai paikallispuudutusta olisi kiellettyä, mutta tämä kohta 

jäi pois lopullisesta laista.276 Vasta vuoden 1971 eläinsuojelulaki määräsi eläinten 

leikkaukset eläinlääkärin tehtäväksi, tosin sillä poikkeuksella, että muiden kuin 

                                                        
273 Sarparanta Suomen Eläinlääkärilehdessä 1927, 60–61. 
274 Suomen Eläinlääkärilehti 1932, 118. 
275 Suomen Eläinlääkärilehti 1932, 119. 
276 Hallituksen esitys Eduskunnalle eläinsuojelulaiksi 23/1933; Eläinsuojelulaki 163/1934. Suomen 
asetuskokoelma 1934. 
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hevosten ja koirien kuohitsemisen sai suorittaa muukin kuin eläinlääkäri, mikäli 

eläin oli kahta kuukautta nuorempi.277  

Ehkä eläinlääkärit olivat realisteja ja he ymmärsivät, että eduskunta ei tule 

hyväksymään sitä, että eläinlääkärin pitäisi kuohita pikkueläimetkin kuten por-

saat, pässit ja kissat. Mutta mieleeni tulee myös ajatus, että ehkä eläinlääkärit vaa-

tiessaan vain hevosten kastraatiomonopolia itselleen eivät sittenkään ensi sijassa 

olleet huolestuneita eläinsuojelusta vaan omasta maineestaan. Pikkueläinten kuo-

hareiden maine oli mitätön verrattuna hevoskuohareiden maineeseen. Eivät eläin-

lääkärit halunneet tulla samastetuksi halveksittuihin ”katti-kuohareihin”, joita 

usein olivat romanit ja muut syrjityt maaseudun vähemmistöt.278 Sen sijaan eläin-

lääkärit halusivat hevosten kastrointioikeuden mukana itselleen myös sen korkean 

arvostuksen ja maineen, joka erikoisammattimiehiksi mielletyillä hevoskuohareil-

la oli.  

5.2 Vastaiskuja ”puoskarikoulutusta” kohtaan 

Eläinlääkäreiden suhde maallikkokuohareihin oli jännitteinen, sillä eläinlääkärei-

den vähälukuisuuden takia eläintenomistajat käyttivät yleisesti kuohareiden sekä 

erilaisten kansanparantajien ja itseoppineiden lääkitsijöiden palveluja. Kuvaavaa 

on, että puhuessaan maallikkokuohareista tai kansanparantajista eläinlääkärit ni-

mittivät heitä halventavasti puoskareiksi antaen ymmärtää heidän syyllistyvän 

laittomuuksiin ja humpuukiin eläimiä hoitaessaan. Kilpailutilanteen takia eläin-

lääkärit halusivat pysytellä mahdollisimman kaukana heistä, korostaa omaa kou-

lutustaan ja kyseenalaistaa muiden antamat hoidot ja ammattitaidon. Moittiessaan 

puoskareita eläinlääkärit samalla määrittelivät sitä, mitä he itse eivät olleet. Kuten 

ihmisten epävirallisia terveysmarkkinoita tutkinut Riitta Oittinen on todennut, 

humpuuki oli lääkäreiden edustaman hyvän vihollinen, jota kohtaan hyökätessään 

lääkärit määrittelivät omaa ammattikuvaansa ja identiteettiään. Humpuuki eli 

                                                        
277 Eläinsuojelulaki 91/1971, § 8. Laki noudatti jo vakiintunutta käytäntöä, sillä viimeiset ei-
eläinlääkäreiden suorittamat hevosten kastraatiot oli tehty 1950-luvun lopulla ja 1960-luvun alussa, 
aikana jolloin hevosten määrä romahti traktoreiden vietyä niiltä vetojuhdan paikan. Myös koiran ar-
vostus oli 1970-luvulle tultaessa noussut niin korkealle, että sen kipuihin alettiin suhtautua samalla 
vakavuudella kuin ihmisen kipuihin. Kuitenkin yhä vielä vuonna 2012 porsaita kastroidaan nukutta-
matta ja ilman kivunlievitystä – tosin keskustelua käydään nyt siitä, pitäisikö kyseinen toimenpide 
kieltää kokonaan. 
278 Ilmaisua ”katti-kuohari” käyttää Antti Häkkinen puhuessaan halveksituista pienten kotieläinten 
kuohitsijoista. Häkkinen 2005, 247. 
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”hyvän vihollinen” edusti epäpätevyyttä, menneen ajan taikauskoa, huijausta ja 

rahanahneutta – kaikkea sitä mitä oikeat lääkärit eivät olleet.279 

Erityisesti eläinvälskärit olivat eläinlääkäreiden kannalta kiusallinen ammatti-

ryhmä. Helsingissä oli toiminut vuosina 1882–1892 eläinvälskärikoulu, jossa ope-

tettiin anatomiaa, fysiologiaa, tavallisimpien tautien tunnistamista ja hoitoa, yk-

sinkertaisten leikkausten suorittamista, farmakologiaa, synnytysoppia ja hevosten 

kengitystä. Koulutus aloitettiin siksi, että maassa oli kovin vähän eläinlääkäreitä – 

vuonna 1882 heitä oli vain 13. Kun eläintenomistajat joka tapauksessa hoitivat it-

se tai antoivat jonkun muun maallikon hoitaa sairaita eläimiään, oli välskärikou-

lun perustajien mielestä parempi, että nämä saivat koulutusta yksinkertaisimpien 

tautien hoitamiseen. Koulu oli perustettu eläinlääkäreiden aloitteesta, ja heidän 

aloitteestaan se myös lopetettiin, sillä osa koulun käyneistä oli tunkeutunut liikaa 

eläinlääkäreiden reviirille ”varsinaisiksi eläintohtoreiksi”.280 Silti ne, jotka olivat 

suorittaneet eläinvälskärin tutkinnon, saivat harjoittaa laillista ammattiaan niin 

kauan kuin halusivat. Erityisesti samalla paikkakunnalla työskentelevät eläinväls-

kärit ja eläinlääkärit olivat usein huonoissa väleissä, mistä kertoo esimerkiksi 

kunnaneläinlääkäri Pekka Ryynäsen (1891–1940) kirjoitus Eläinlääkärilehdessä 

kieltolain aikana vuonna 1923. 

Ryynänen otsikoi kirjoituksensa ”Omituista spriin jakelua”. Hän aloitti sen 

paheksumalla nurmijärveläisen eläinvälskärin praktiikkaa sekä tämän suorittamia 

oriitten kastraatioita ja kertoi joutuneensa ”paikkailemaan hänen tekeleitään”. 

Varsinainen asia lehtijutussa oli kuitenkin hämmästely siitä, että kyseinen eläin-

välskäri oli saanut sosiaaliministeriön raittiusosastolta luvan ostaa Valtion Alko-

holitehtaasta 20 litraa puhdasta ja sen lisäksi vielä denaturoitua spriitä. Ryynänen 

kysyi tuohtuneena: ”Luuleeko Sosialiministeriön Raittiusosasto omituisella me-

nettelyllään ehkäisevän puoskaroimista – – Ja – – minkälaisen kontrollin alla tuon 

puoskarin spriin käyttö- ja mahdolliset spriimääräykset ovat – – ” Lopuksi Ryy-

nänen pyysi Eläinlääkäriyhdistystä ryhtymään toimiin moisen epäkohdan kitke-

miseksi, ennen kaikkea puoskaroimisen edistämisen ehkäisemiseksi.281 

Lehden toimittaja Hans Söderlund (1876–1940) pyysi suoraan sosiaaliminis-

teriön raittiusosastolta vastausta Ryynäsen kysymyksiin ja julkaisi ne lehdessä. 

Raittiusosasto vastasi, että kyseinen eläinvälskäri oli saanut todistuksen Helsingin 

eläinvälskärikoulusta ja oli siksi asetusten mukaan oikeutettu hoitamaan yksinker-

                                                        
279 Oittinen 1995, 190–191. Ks. myös Jauho 2007, 361–363. 
280 Suomen eläinlääkintölaitos 1843–1943 1945, 31. Tästä teoksesta olen saanut vain eläinlääkärien 
lukumäärän; eläinvälskärikoulun olemassaolosta kirja vaikenee; Stenberg 1977, 174–175. 
281 Ryynänen Suomen Eläinlääkärilehdessä 1923, 129–131. 
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taisia kotieläintauteja. Koska hän ei kieltolain takia saanut ammatissaan tarvitse-

maansa alkoholia apteekista, oli eläinvälskäri anonut lupaa saada hankkia alkoho-

lia suoraan valtion varastoista käytettäväksi lääkkeiden valmistukseen. Anomuk-

sen liitteenä oli ollut Suomen eläinsuojeluyhdistyksen puheenjohtajan suositus, ja 

lisäksi Nurmijärven kunnallislautakunta ja lääkintöhallitus olivat puoltaneet ha-

kemusta.282  

Eläinsuojelijat ja kuntalaiset arvostivat ja pitivät tarpeellisena eläinvälskärin 

työtä, sen sijaan samoista asiakkaista kilpaileva eläinlääkäri suhtautui välskäriin 

ylenkatsoen. Hän ei olisi suonut kilpailijalleen oikeutta saada kieltolain takia eri-

tyisen arvostettuna pidettyä apteekkispriitä praktiikkansa harjoittamiseen ja halusi 

asialleen Eläinlääkäriyhdistyksen taustatukea. Eläinlääkärit eivät kuitenkaan näy-

tä olleen yksimielisesti eläinvälskäreitä vastaan, koska Eläinlääkärilehden toimit-

taja Hans Söderlund oli pyytänyt asiasta kommentin sosiaaliministeriön raittius-

osastolta ja julkaisi sen lehdessä. Lausunto oli hyvin myönteinen eläinvälskärin 

toimia kohtaan. Tosin juuri Söderlund saattoi olla niitä harvoja eläinlääkäreitä, 

jotka suhtautuivat myönteisesti eläinvälskäreihin, sillä hän toimi Helsingin yli-

opiston maanviljelys-taloudellisella osastolla283 kotieläintieteen apulaisprofesso-

rina. Juuri maatalousväki halusi laajentaa eläinlääkärinavun antamisoikeutta myös 

muille kuin eläinlääkäreille. 

Vuonna 1911 Maatalousseurojen Keskusliitto (MSK) toivoi, että vuonna 

1892 lopetettu eläinvälskärikoulutus aloitettaisiin uudelleen. Toive ei toteutunut, 

ja sen lisäksi eläinlääkärikunta ryhtyi entistä tarmokkaammin pitämään kiinni re-

viiristään. Esimerkiksi vuoden 1916 Eläinlääkäriyhdistyksen vuosikokouksessa 

pohdittiin maatalouskouluissa annettavan opetuksen vaikutusta puoskarointiin yl-

lyttäjänä. Maatalouskouluissahan opetettiin kotieläinten tauteja eläinlääkäreiden 

kirjoittamien oppikirjojen avulla, ja nokkela oppilas saattoi käyttää näitä kirjoja 

puoskaroimisensa käsikirjoina. Siksi oppikirjoja kirjoittavia eläinlääkäreitä keho-

tettiin tarkkaan harkitsemaan kirjojensa sisältöä.284 

Myös Hämeen-Satakunnan eläinlääkäriseura pohti syyskokouksessaan 1930 

eläinlääkäreiden roolia puoskaroimisen edistäjänä. Kokouksen mielestä eläinlää-

käreiden kirjoittamat, eläinten omistajille suunnatut kirjoitukset aikakauslehdissä 

saattoivat yllyttää puoskarointiin. Siksi kokous vastusti ankarasti sellaisia kirjoi-

tuksia, joissa annettiin yksityiskohtaisia hoito-ohjeita lääkeannoksineen. Hämeen-

                                                        
282 Suomen Eläinlääkärilehti 1923, 131–132. 
283 Helsingin maanviljelys-taloudellisen osaston nimi muuttui vuonna 1924 maatalous-
metsätieteelliseksi tiedekunnaksi. 
284 Kerkkonen 1942, 289–290; Simonen 1979, 51. 
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Satakunnan eläinlääkäriseura vei asiansa Suomen Eläinlääkäriyhdistyksen koko-

ukseen, missä käsiteltiin maallikoille annettavaa eläinlääkintöopetusta. Kului vie-

lä kaksi vuotta ennen kuin Eläinlääkäriyhdistys päätti julkaista vuosikokoukses-

saan 1934 lopullisen mielipiteensä puoskarikysymyksestä. Silloin ei pääosassa 

enää ollut tiukka vastakkainasettelu eläinlääkäreiden ja maallikoiden välillä, vaan 

lausunnossa korostettiin eläinlääkäreiden ammattitaidon kohentamista ja heidän 

rooliaan maatalousoppilaitosten opettajina positiivisessa mielessä. Toki eläinlää-

käreitä kehotettiin välttämään yksityiskohtaisten parannus- ja lääkitsemisohjeiden 

antamista, mutta syynä oli se, ettei mikään potilas joutuisi kokemaan kohtalokkai-

ta seurauksia maallikon väärin ymmärtämien ohjeiden takia. Myös yleisanestesian 

tai paikallispuudutuksen käyttö eläinlääkärin suorittamissa hevosten kastraatioissa 

katsottiin suotavaksi pääasiassa eläimen kipujen poistamisen takia, joskin samalla 

se ohjaisi kastraatiot eläinlääkärien suoritettavaksi pois maallikoilta.285 

Vaikka puoskaroinnista puhuminen näytti kääntyvän hienovaraisempaan 

suuntaan, ongelma kyti silti pinnan alla. Eläinlääkärit saattoivat laatia hoito-ohjeet 

niin vaikeasti ymmärrettävään muotoon, että tekstin sisältö aukeni vain sisäpiiri-

läisille. Ahkerasta suomenkielisten termien kehittämisestä ja suosimisesta tunnet-

tu Rainer Stenius herätti hämmästystä Eläinlääkärilehden lukijoissa vuoden 1946 

lehden ensimmäisessä numerossa. Päätoimittaja Stenius oli nimittäin päästänyt 

lehteen eläinlääkäri Veijo Sarvan (1910–1978) kirjoituksen ”Eräs embryoninen 

varhaisgraviditeetti-symptoomi lehmällä”. Artikkeli oli yhtä latinanväännöstä: 

Jo parikymmentä vuotta sitten ilmoitti Rütter (1923) todenneensa, että n. 

kuukauden kuluttua fekundatiosta voidaan etenkin juvenileilla lehmillä per 

rectum palperata membranat komprimeeraamalla uteruksen seinämiä ja ma-

seeraamalla niitä vastakkain. Eilmann (1924) vahvistaa tämän toteamuksen ja 

pitää metodia vaarattomana graviditeetin säilymiselle n. 40 päivästä eli 6 vii-

kosta alkaen. Pissl (1923) komprimeeraa polluxilla ja digit. II:lla corpus lu-

teumin puoleista cornua n. kuukauden kuluttua fecundatiosta ja konstateeraa 

täten fetaali-liquorien liikunnan ja sitten itse embryon eksistenssin.286 

Hämeenlinnan piirieläinlääkäri Veikko Rislakki (1897–1991) kirjoitti Steniuksel-

le: 

                                                        
285 Hämeen-Satakunna eläinlääkäriseuran syyskokouspöytäkirja 1.11.1930; Suomen Eläinlääkärilehti 
1932, 119, 243; Suomen Eläinlääkärilehti 1935, 47–48. 
286 Veijo Sarva Suomen Eläinlääkärilehdessä 1946, 2. 
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Suomalaisista vastineista puheenollen, olen lukenut Sarvan kirjoituksen tam-

mikuun Eläinlääkärilehdessä ja todennut, että siinä mielestäni vieraitten sano-

jen kustannuksella vierotaan aivan raatelevalla tavalla suomen kieltä. – – sii-

nä on vain raamit jäljellä suomen kielellä! Asiallisesti lienee kirjoitus hyvä, 

kuten olen ymmärtänyt ennenkin Sarvan kirjoitusten olevan, joten on vahin-

ko, että hän käyttää näin ikävää tekstiä. Uskallan Sinulle tästä huomauttaa 

koska ymmärtänet minua oikein.287  

Stenius vastasi Rislakille: 

Mitä sitten Sarvan kielenkäyttöön tulee, olet väärinkäsittänyt hänen kirjoituk-

sensa. Kyllä hän osaa aika hyvin suomea ja tuntee vastineetkin niin että pois 

tieltä, mutta kirjoitus on tahallisesti laadittu sellaiseksi kuin se on, koska 

S.E:lehteä, sen jälkeen kuin olen yrittänyt sitä praktiikkapuolta kehittää, on 

alettu käyttää puoskaroimisen oppikirjana. Puoskari toisensa jälkeen tilaa 

lehden, niin että täytyy jo jotakin tehdä ilveilyn pois kitkemiseksi. Korotettu 

vuosimaksu teki sen, että muut puoskarit putosivat pois, mutta Säkylään me-

nee vielä eräälle ammattipuoskarille lehti. Myöskin minä olen tahallani vään-

tänyt suomenkieltä, mutta juuri samasta syystä.288 

Eläinten sairaudenhoidosta kilpailivat monet muutkin kuin eläinlääkärit, ja eläin-

lääkärit varjelivat omaa osaamistaan ja omia tietojaan. Vaikka eläinlääkärit voivat 

eläinten omistajille suunnatuissa lehdissä kirjoittaa sairauksista yleisellä tasolla, 

kollegoille tarkoitetussa Suomen Eläinlääkärilehdessä heidän piti kirjoittaa yksi-

tyiskohtaisemmin. Stenius oli huomannut joidenkin maallikoiden tilaavan Eläin-

lääkärilehteä, ja hän oli päätellyt tilaajien käyttävän lehdestä saamiaan oppeja 

puoskarointiin. Välttääkseen ammattitiedon leviämisen maallikoiden keskuuteen 

saattoivat eläinlääkärit puhua keskenään ”salakieltä”, latinasta väännettyä eläin-

lääkärislangia, ja siten sulkea puoskarit tiedon ulkopuolelle. 

Eläinlääkäreiden puoskariasiaksi nimittämä kiistely nousi jälleen esille toisen 

maailmansodan jälkeen. 1930-luvun pulakaudella Eläinlääkäriyhdistys oli varoit-

tanut alalle haaveilevia eläinlääkäreiden liikatuotannosta ja töiden loppumisesta, 

eikä uusia ylioppilaita houkutellut lähtö ulkomaisiin korkeakouluihin kouluttau-

tumaan epävarmaan ammattiin. Sodan aikana puolestaan ulkomaiset oppilaitokset 

                                                        
287 Rislakki Steniukselle 26.1.1946. Rainer Steniuksen kirjeenvaihto 1946–1948, Fa:2. MMMEO:n ar-
kisto, KA. 
288 Stenius Rislakille 30.1.1946. Rainer Steniuksen kirjeenvaihto 1946–1948, Fa:2. MMMEO:n arkis-
to, KA. 
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eivät vastaanottaneet suomalaisopiskelijoita, ja siksi 1940-luvun lopulla Suomes-

sa oli suuri eläinlääkäripula: koko maassa oli vain noin 250 eläinlääkäriä. Samaan 

aikaan karjataloustuotteiden kysyntä oli rajatonta ja valtion niille maksama tuki 

merkittävä.289 Se tarkoitti sitä, että eläinten arvo nousi ja niiden sairauksia kannat-

ti hoitaa, mutta vähät eläinlääkärit eivät ehtineet joka paikkaan.  

Vastaukseksi ongelmaan Maatalousseurojen Keskusliitto (MSK) esitti vuonna 

1948 maatalousministeriölle uuden ammattikunnan, eläinlääkintöteknikkojen 

kouluttamista.290 Asia annettiin eläinlääkintöosastolle, jonka virkamiehet kauhis-

tuivat ehdotusta. Koska maatalousministeriön virkamiesten piti suhtautua myön-

teisesti maatalouden kehittämiseen tähtääviin hankkeisiin ja ehdotuksiin, muotoili 

Stenius kielteisen kannan Suomen Eläinlääkäriyhdistyksen lausunnoksi. Hän siis 

pyysi eläinlääkintöosaston virkamiehenä lausuntoa asiasta Eläinlääkäriyhdistyk-

seltä ja vastasi itselleen yhdistyksen puheenjohtajana, tosin johtokunnan nimissä: 

Varsinaisten n.s. eläinlääkintöteknikkojen kouluttaminen olisi johtokunnan 

mielestä suuri ja kohtalokas taka-askel. Silloin palattaisiin eläinlääkintöhuol-

lossa sille asteelle, jossa oltiin 60–70 vuotta sitten. Jos tällaiset henkilöt toi-

misivat itsenäisesti kotieläinten sairaustapausten hoitajina, saisivat he aikaan 

arvaamattomia vahinkoja – – Maassamme saatiin mainitussa suhteessa riittä-

miin kokemuksia eläinvälskärikaudella. He saivat silloisten säännösten mu-

kaan hoitaa vain yksinkertaisempia sairaustapauksia eikä tarttuvia eläintauteja 

laisinkaan. Tuskinpa kuitenkaan koskaan sattui, että välskäri olisi jättänyt 

koskematta sellaisiin tapauksiin, jotka eivät hänelle kuuluneet. Päinvastoin 

kävi niin, että vaikeissakin tapauksissa puoskaroitiin niin kauan, ettei ammat-

timies sittemmin enää voinut tapaukselle mitään.291 

Eläinlääkäriyhdistyksen nimissä kirjoittamaansa lausuntoa Stenius jatkoi huo-

mauttamalla, että eläinlääkintähuoltoa piti tehostaa Suomessa kuten muissakin si-

vistysmaissa, eikä sivistysmaalle kuulunut turvautuminen eläinvälskäreihin. Sen 

sijaan tuli parantaa eläinlääkäreiden koulutusta ja lisätä heidän määräänsä järjes-

tämällä kotimainen opetus ajan tasalle.292 

Koska yksi syy ehdotukseen eläinlääkintäteknikkojen kouluttamiseksi oli 

eläinlääkäreiden kalleus, kiinnitti Stenius erityistä huomiota kollegojensa työn 

hinnoitteluun. Ei ollut eläinlääkärikunnan etu eikä sen maineelle hyväksi, että kol-

                                                        
289 Suomen Eläinlääkärilehti 1932, 119; Stenberg 1969, 39; Rantatupa 2004, 500–503. 
290 Suomen Eläinlääkärilehti 1948, 441. 
291 Suomen Eläinlääkärilehti 1948, 442. 
292 Suomen Eläinlääkärilehti 1948, 442. 
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legat käyttivät hyödykseen eläinlääkäripulaa ja asettivat toimenpiteilleen liian 

korkeita hintoja. Sitä vankemman kannatuksen eläinlääkintäteknikkojen koulut-

taminen saisi, mitä kohtuuttomampina karjanomistajat pitäisivät eläinlääkäreiden 

taksoja. Eläinlääkäriyhdistys oli laatinut jäseniään varten suositustaksan, ja Steni-

us huomautti hyvin herkästi, mikäli kuuli jonkun perineen sitä korkeampia hinto-

ja. Vuonna 1950 hän kirjoitti eräälle kollegalle: 

Tällöin omistaja heti näkee, ettei ole kyseessä nylkeminen. Asia selviää tie-

tysti vielä paremmin, jos kyytikulut ovat 1700 mk ja eläinlääkärin palkkio 

450 mk. On ero silloin sanoa omistajalle: minun käyntini maksaa 2150 mk 

tahi: minun käyntini maksaa 450 mk, mutta kyydistä on minun kulujeni peit-

tämiseksi velottava 1700 mk. – – 

Sedan, min Käre Broder, förstår jag inte mitä Sinä oikeastaan tarkoitat taksasi 

kanssa. Kun Sinä sanot 5 km 600 mk, 10 km 800 mk jne niin tarkoitatko 

juoksukilometrejä tai matkan päätä? – – Jos Sinä luvuillasi tarkoitat juoksuki-

lometrejä, niinkuin pelkään, pyydän jälleen B.B., saada esittää kunnioitta-

vimman vastalauseen. – – 

Nyt maanviljelijät kerta kaikkiaan ovat niin kyllästyneitä eläinlääkärien tak-

soihin, että ellemme itse pane asiat tolalleen, panevat he ne meille hyvin ikä-

vällä tavalla. Olisit taas tänään kuullut puhelinkeskusteluani erään kansan-

edustaja-maanviljelijän kanssa, joka tähänasti on ollut eläinlääkärien suuri ys-

tävä. Hän ei sitä enää ole ja kun sain kuulla mitä eläinlääkäri velkoo käyn-

neistään talossa, olin haleta vihasta ja häpeästä.  

Jos taksasi tarkoittaa juoksukilometrejä, on se aivan liian korkea. – – Nej 

snälla Broder, på inga villkor. – – 

Tällainen on minun käsitykseni ilman sarvia ja hampaita. Bara kårens bästa 

framför mina ögon. Kivittäkää minut. On mieluisampaa kuolla sellaisen kivi-

kasan alla kuin nähdä laillistetun puoskarilaitoksen syövän eläinlääkärit haa-

muiksi tai sukupuuttoon.293 

Vuoden 1949 helmikuussa kansanedustaja Veikko Vennamo jätti eduskuntaan toi-

vomusaloitteen eläinlääkärikunnan apuhenkilöstön kouluttamisesta, ja muutamaa 

päivää myöhemmin kansanedustaja Kerttu Saalasti teki lakialoitteen eläinlääkin-

täensiavun järjestämisestä. Eläinlääkärit pitivät lakialoitetta uhkana itselleen ja 

                                                        
293 Stenius kollegalle, jonka nimi ei käy selville kirjeestä, 18.1 1950. Rainer Steniuksen kirjeenvaihto 
1949–1950, Fa:3. MMMEO:n arkisto, KA. 
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kutsuivat sitä puoskarilaiksi, jonka tarkoitus oli kouluttaa puoskareita kilpaile-

maan eläinlääkäreiden kanssa samoista töistä. Steniuksen mielestä kyseessä oli 

vakavin tilanne, missä eläinlääkärikunta oli koskaan ollut.294 Eläinlääkäreitten 

muistissa oli vielä hyvin aiempien vuosien huonot ajat ja työn puute, ja he halusi-

vat pitää kiinni yksinoikeudestaan hoitaa sairaita eläimiä. 

Vuotta ennen Vennamon ja Saalastin aloitteita valtioneuvosto oli asettanut 

komitean laatimaan ehdotusta kunnaneläinlääkärilaitoksen uudelleen järjestämistä 

varten. Komiteassa oli kolme jäsentä: Rainer Stenius puheenjohtajana ja jäseninä 

Eläinlääkäriyhdistyksen varapuheenjohtaja Anders Backman sekä Maalaisliiton 

kansanedustaja, agronomi Olli Hirvensalo (1882–1956). Aluksi komitean oli tar-

koitus suunnitella vain kunnaneläinlääkärilaitoksen kehittämistä, mutta eläinlää-

kintäapuhenkilöstön kouluttamisesta virinneen keskustelun ja eduskunta-

aloitteiden myötä komitea sai lisätehtävän. Sen tuli tehdä ehdotus koko eläinlää-

kintähuollon järjestämisestä niin, että ehdotukseen sisältyisi myös perusteltu la-

kiehdotus eläinlääkintäapulaisista.295 

Stenius ja Backman olivat eläinlääkintäapulaisten kouluttamista vastaan, mut-

ta komitean luonne ja Steniuksen asema maatalousministeriön virkamiehenä pa-

kottivat laatimaan toivotunlaisen mietinnön. Mietintö korosti maatalousministeri-

ön eläinlääkintöosaston roolia koko maan eläinlääkintähuollon järjestäjänä ja 

koordinoijana ”maan edun nimissä”, ja siksi kaikkien eläintautien hoitoon osallis-

tuvien henkilöiden ja heidän sijoituspaikkansa piti olla osaston tiedossa. Lakiesi-

tyksen mukaan kunta ei myöskään saisi valita eläinlääkäriä tai eläinlääkintäapu-

laista oman mielensä mukaan, vaan valinta olisi vasta sitten pätevä, kun eläinlää-

kintöosasto määräisi valitun virkaansa. Osaston oikeuksiin kuului olla tekemättä 

tätä, jos näyttäisi siltä, että valittu olisi virkaan sopimaton tai hän olisi taitojensa 

tai opinnäytteidensä perusteella muita hakijoita heikompi. Jos näin kävisi, pitäisi 

kunnan joko valita hakijoista joku toinen tai julistaa virka uudelleen haettavak-

si.296  

Alun perin Stenius oli kirjoittanut tämän kohdan koskemaan kunnan valitse-

maa eläinlääkäriä, sillä hän halusi saada kaikkiin eläinlääkärinvirkoihin itseään 

miellyttävän viranhaltijan. Kun komitea sai tehtäväkseen laatia ehdotuksen myös 

eläinlääkintäapulaisten valitsemisesta, Stenius siirsi tekstin koskemaan myös hei-

                                                        
294 Suomen Eläinlääkärilehti 1949, 194, 342, 370–371. 
295 Komiteanmietintö 1950:58, johdanto. 
296 Komiteanmietintö 1950:58, 12, 21, 26–27, 30–31, 36–37, 50.  
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tä.297 Sen lisäksi varta vasten apulaisia koskemaan kirjoitettiin useita muita, eläin-

lääkintöosaston valtaa korostavia kohtia. Stenius oli ehkä laskenut, että kun komi-

tea suhtautuisi myötämielisesti eläinlääkintäapulaisiin, hän voisi sen jälkeen sa-

nella apulaisten palkkaamisen ehdot ja toimenkuvan parhaiten eläinlääkäreitä 

hyödyttävällä tavalla. Lisäksi hän piilotti nämä eläinlääkäreiden kannalta olennai-

set kohdat monisivuisen apulaisten toimenkuvaa, ikälisiä, eläke-, vuosiloma- ja 

sairausajan sekä luontaisetuja koskevien pykälien sekaan, osan lakiehdotukseen ja 

osan asetusehdotukseen. 

Näitä eläinlääkäreiden kannalta olennaisia kohtia olivat, että kunta voisi pal-

kata eläinlääkintäapulaisen vain siinä tapauksessa, että maatalousministeriön 

eläinlääkintöosasto pitäisi sitä tarpeellisena. Tarpeellisuusharkintaa ei siis tekisi 

kunta vaan eläinlääkintöosasto. Osastolla olisi myös oikeus sanoa apulainen irti, 

jos tätä ei osaston mielestä enää tarvittaisi. Työssään apulainen ei saisi tehdä yksi-

tyispraktiikkaa kuten eläinvälskärit, vaan hän olisi kunnan virkamies, jonka toi-

menpiteet kunta laskuttaisi eläintenomistajilta. Apulaisten koulutuksesta ja koulu-

tuksen sisällöstä vastaisivat eläinlääkintöosasto ja eläinlääketieteellinen korkea-

koulu.298 Luonnollisesti maatalousministeriön eläinlääkintöosasto lähetti komite-

anmietinnön lausunnolle Eläinlääkäriyhdistykselle, joka asettui vastustamaan eh-

dotusta eläinlääkintäapulaisten kouluttamisesta.299 

Samaan aikaan, kun Steniuksen komitea laati ehdotuksiaan, eduskunnan maa-

talousvaliokunta suunnitteli toimenpiteitä kansanedustaja Saalastin eläinlääkintä-

apuhenkilöstön kouluttamista koskevan lakialoitteen pohjalta. Asiantuntijoina va-

liokunta kuuli eläinlääkintöosaston virkamiehiä Kankaanpäätä ja Steniusta. Nämä 

joutuivat ottamaan huomioon paitsi eläinlääkäreiden myös maatalousväen näkö-

kannan, joka oli myönteinen koulutusta kohtaan. Siksi eläinlääkintöosasto esitti 

mielipiteenään, että jonkinlaisia apulaisia voitaisiin kouluttaa eläinlääkäreille, 

                                                        
297 Kokonaisvaltainen eläinlääkintähuoltolaki ei toteutunut vielä 1950-luvulla, vaan se syntyi vasta 
vuonna 1965. Lain valmisteli Väinö Kankaanpäätä eläinlääkintöosaston ylijohtajana seurannut Eino 
Huhtala, joka lakia kirjoittaessaan käytti apunaan Steniuksen lakiehdotusta vuodelta 1950. Niin voi-
makas Steniuksen mielipide oli vielä 1960-luvulla, että Huhtala otti Steniuksen teksteistä lakiin aivan 
sanatarkasti kohdan, missä maatalousministeriön eläinlääkintöosastolla oli oikeus olla määräämättä 
kunnan valitsemaa eläinlääkäriä kunnan virkaan, jos tämä ei ollut eläinlääkintöosaston mielestä vir-
kaan sopiva, tai jos valittu oli taitonsa tai suorittamiensa opintojen perusteella selvästi muita hakijoita 
heikompi. Eläinlääkintähuoltolaki 431/1965, 9 §. Suomen Asetuskokoelma 1965. Tämä lainkohta aihe-
utti ankaran riidan maatalousministeriön eläinlääkintöosaston ja Laitilan kunnan välillä vuosina 1969–
1973, kun eläinlääkintöosasto kieltäytyi määräämästä virkaan nuorta, Laitilan kunnan valitsemaa 
eläinlääkäriä. Laitilalaisten aktiivisuuden takia kyseinen kohta poistettiin laista vuonna 1973 ja kunta 
sai haluamansa eläinlääkärin. Ks. tarkemmin Helminen 2005. 
298 Komiteanmietintö 1950:58, 29–30, 38, 49 
299 Suomen Eläinlääkärilehti 1951, 485. 
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kunhan he toimisivat eläinlääkärin valvonnan alaisina ja kouluttamina. Niinpä 

maatalousvaliokunta esitti, että Mustialan maamiesopistoon perustettaisiin oma 

linja eläinlääkintäapuhenkilöstön kouluttamista varten.300 

Syksyllä 1949 Mustialan opistossa oli auki eläinlääkinnän lehtorin virka. Ste-

nius suhtautui virkaan epäluuloisesti ja kehotti kollegoitaan olemaan hakematta 

virkaa. Olihan mahdollista, että virka muutettaisiin myöhemmin puoskarien kou-

luttajien viraksi, sillä Steniuksen oma ehdotus eläinlääketieteellisestä korkeakou-

lusta apuhenkilöstön kouluttajana ei ollut vielä valmis – puhumattakaan siitä, että 

se olisi hyväksytty. Tosin Eläinlääkäriyhdistys ei virallisesti julistanut virkaa saar-

toon, koska kyseessä oli vasta spekulaatio viran muuttamisesta ”puoskarikorkea-

koulun” yliopettajan viraksi. Kuitenkin Stenius arveli, että mikäli virka täytettäi-

siin, saattaisi tuleva opettaja joutua myöhemmin piinalliseen tilanteeseen toimen-

kuvan vaihtuessa. Siksi Steniuksen mielestä oli parasta, ”että voisimme ajaa Mus-

tialan [puoskari]korkeakoulun perustamisajatuksen karille”.301 

Eläinlääkärilehden toimittaja Eino Huhtala puolestaan oli innoissaan tavattu-

aan Mustialan opiston johtajan ja aikoi kirjoittaa Eläinlääkärilehteen mainospu-

heenvuoron viran hakemisen puolesta. Mustialan maamiesopiston johtaja, agro-

nomi Petter Pirhonen, oli ollut kovin huolestunut eläinlääkintölehtorin virasta ja 

sen mahdollisesta täyttämättä jäämisestä. Pirhosen kanssa käymänsä keskustelun 

jälkeen Huhtalan mielestä eläinlääkäreiden ei pitänyt boikotoida virkaa, sillä ky-

seessähän oli vasta eduskunnan maatalousvaliokunnan esitys Mustialaan perustet-

tavasta apuhenkilökoulutuksesta, eikä sillä hetkellä haettavana ollut virka liittynyt 

siihen mitenkään. Lisäpontta Huhtalan innolle antoi eduskunnan maatalousvalio-

kunnan jäsenen, Maalaisliiton kansanedustajan Lauri Murtomaan kommentti, 

jonka mukaan valiokunnan esitys ei suinkaan tarkoittanut eläinlääkintäapuhenki-

löstön kouluttamista juuri siten kuin valiokunta oli lausunut, vaan tarkoitus oli 

vain saada tehostettua eläinlääkintähuoltoa.302  

Eläinlääkintöneuvos Stenius vastasi Huhtalalle: 

Sinun hyväuskoisuutesi on suorastaan verraton, mutta hyvä veli, kun joudut 

pian näkemään, kuinka Sinua petetään, niin hyväuskoisuus kyllä pian muut-

tuu epäilyksi ja varovaisuudeksi. P:t ja M:t ovat nyt juottaneet hunajaa Sinun 

kanssa keskustellessaan, selän takana puhutaan toisella tavalla. Mustialasta 

                                                        
300 Suomen Eläinlääkärilehti 1949, 375. 
301 Stenius piirieläinlääkäri Armo Sarkkilalle 9.12.1949. Rainer Steniuksen kirjeenvaihto 1949–1950, 
Fa:3. MMMEO:n arkisto, KA. 
302 Huhtala Steniukselle 21.11.1949. Rainer Steniuksen kirjeenvaihto 1949–1950, Fa:3. MMMEO:n 
arkisto, KA. 
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m.m. on nimenomaan ilmoitettu toisella tavalla virkatehtävistä kuin Sinulle, 

jopa maataloushallitusta myöten. Eduskuntaryhmässä on myös aivan toisen-

lainen ääni kellossa. Älä hyvä mies ota täydestä kaikkea mitä Sinulle kerro-

taan. Maailma on kavala. Minä luotin myös aikaisemmin ihmisiin, nyt olen 

hyvin varovainen.303 

Kirjettä voi lukea niin, että Stenius opetti kokemattomampaa kollegaansa ammat-

tikunnan etujen hoitamisessa: liian luottavainen ei saanut olla, mutta toisaalta piti 

osata tarttua tilaisuuteen sellaisen sattuessa kohdalle. Stenius oli tottunut saamaan 

tahtonsa läpi eläinlääkärien keskuudessa, mutta isommissa ympyröissä asioiden 

hoitaminen oli vaikeampaa. Piti ottaa huomioon monen eri tahon toiveet ja tavoit-

teet, kuunnellen niitä siltä kannalta, että omien etujen vaaliminen näyttäisi myös 

toisen edun huomioonottamiselta. Tästä Steniuksen tavasta toimia on kuvaava 

esimerkki eläinlääkintöapuhenkilöstön kouluttamiskysymyksen kytkeminen sa-

maan aikaan ajankohtaiseen lääkityskäytäntöjen muutokseen. 

Yksi perustelu eläinlääkintäteknikkojen kouluttamiselle olivat eläinlääkärei-

den korkeat hinnat, joihin osasyynä olivat pitkät matkat. Mutta osa kalleudesta 

johtui myös siitä, että toisen maailmansodan jälkeen käyttöön tulleet uudet ja mo-

dernit lääkkeet, erityisesti antibiootit, olivat huomattavan kalliita. Jos lääkkeiden 

hintoja saisi laskettua, laskisivat samalla myös eläinlääkärikäyntien hinnat. 

Alentaakseen lääkkeiden hintoja maatalousministeriön eläinlääkintöosasto 

ryhtyi vuonna 1948 valmistelemaan Steniuksen johdolla lakimuutosta, joka antai-

si eläinlääkäreille lääkkeiden tukkuosto-oikeuden. Sysäyksen asialle oli antanut 

Maataloustuottajain Keskusliiton (MTK) yhteydenotto, missä toivottiin maatalo-

usministeriön ryhtyvän toimenpiteisiin eläinlääkkeiden hintojen alentamiseksi.304 

On mahdollista, että Stenius pyysi MTK:lta tällaista kirjettä, kuten hän oli pyytä-

nyt vuonna 1928 kannanottoa eläinlääkintäasioiden siirtämisestä lääkintöhallituk-

sesta maatalousministeriöön. Jos MTK pyysi jotain maatalouden ja karjanomista-

jien etujen takia, oli asialla suurempi merkitys kuin jos eläinlääkärikunta olisi 

pyytänyt sitä eläinlääkäreiden omien etujen takia. 

1940-luvun lopulla oli oivallinen aika yrittää vaikuttaa eduskuntaan lääkkei-

den hinnan alentamiseksi, sillä silloin asia oli siellä muutenkin esillä. Sodan jäl-

keen vasemmiston vaikutusvalta lisääntyi, ja toisaalta valtion ote talouselämästä 

                                                        
303 Stenius Huhtalalle 22.11.1949. Rainer Steniuksen kirjeenvaihto 1949–1950, Fa:3. MMMEO:n ar-
kisto, KA. 
304 Stenius MTK:n puheenjohtajalle Juho Jännekselle 21.4.1948. Rainer Steniuksen kirjeenvaihto 
1946–1948, Fa:2. MMMEO:n arkisto, KA. Stenius viittaa tässä kirjeessä MTK:n aiempaan yhteyden-
ottoon.  
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oli kasvanut. Eduskunta keskusteli sekä apteekkilaitoksen valtion haltuun ottami-

sesta että muista toimenpiteistä, joilla lääkkeiden hintoja saisi laskettua – olihan 

maassa pula kaikesta ja hinnat korkealla. Kun lääkkeiden valmistus samaan ai-

kaan siirtyi suureksi osaksi tehtaisiin, pidettiin apteekkilaitoksen rakenteen uudis-

tamista ajankohtaisena.305  

Eläinlääkäreiden kannalta katsottuna lääkkeiden tukkuosto-oikeuden saami-

sella voitaisiin ratkaista muitakin pulmia kuin pelkästään karjanomistajien rahan-

menoa. Eläinlääkäreiden arvovalta kohenisi sillä, että heidän kauttaan saattoi saa-

da lääkkeitä edullisemmin. Siten yksi peruste eläinlääkintäapuhenkilöstön koulut-

tamiseen – eläinlääkäreiden kalleus – menettäisi ainakin osan terästään. Totta kai 

eläinlääkäreiden vilpittömät ponnistelut tukkuosto-oikeuden saamiseksi toisivat 

myös myötämielisyyttä heitä kohtaan karjanomistajien taholta.  

Steniuksella oli intoa saada antibioottien hintoja alemmaksi myös siksi, että 

kentällä toimivat eläinlääkärit eivät hoitaneet lehmien utaretulehduksia viimei-

simpien tutkimustulosten suosittelemien hoitokäytäntöjen mukaan. Se oli arvoval-

tatappio Steniukselle, joka oli itse perehtynyt penisilliinin ja sulfan käyttöön leh-

mien utaretulehduksen hoidossa sekä kansainvälisen kirjallisuuden että itse teke-

miensä käytännön kokeiden avulla. Niiden mukaan hoitoja olisi pitänyt jatkaa pi-

dempään kuin monet praktikot tekivät. Stenius suosi aina uusimpia, tieteellisesti 

todistettuja hoitomuotoja ja puolusti niitä innokkaasti. Kuitenkin hänen ohjeensa 

antibioottien käytöstä olivat monen eläinlääkärin mielestä liian perinpohjaisia ja 

niiden noudattaminen kallista, minkä takia osa praktikoista halusi käyttää antibi-

ootteja vähemmän ja lyhyempinä kuureina sekä yhdistää hoitoon vanhoja mene-

telmiä.306 

Praktikot eivät innostuneet Steniuksen hoitosuosituksista ja Stenius tuntui 

jäävän alakynteen suosiessaan uusia kalliita lääkkeitä. Antibioottien käytöstä kes-

kusteltiin vilkkaasti, ja myös Eläinlääkärilehden päätoimittajana vuoden 1949 

alusta aloittanut Eino Huhtala päätti osallistua keskusteluun lehden palstoilla. En-

nen kirjoituksensa julkaisemista hän kuitenkin lähetti juttunsa Steniuksen tarkas-

tettavaksi seuraavien saatesanojen kera: 

Lähetän Sinulle ohessa pienen palan, jonka olin ajatellut liittää mastitis-

keskustelun [mastitis = utaretulehdus] loppuun. En haluaisi sitä kuitenkaan 

julkaista ennenkuin olen neuvotellut kanssasi. Ehkä et siitä voi kaikkea hy-

                                                        
305 Peltonen 1987, 125–126, 133. 
306 Stenius Suomen Eläinlääkärilehdessä 1948, 399–407; Rislakki Suomen Eläinlääkärilehdessä 1949, 
23–27. 
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väksyä; olen siinä yrittänyt parhaani mukaan ottaa huomioon praktikon mah-

dollisuudet.  

Oma mielipiteeni antibiooteista on kyllä se, että niin valtavan suurenmoisia 

kuin ne nyt ovatkin, ne ovat sittenkin vain jonkinlainen ”osaratkaisu”, koska 

ne näyttävät bobboihin [Huhtalan käyttämä lempinimi bakteereista] nähden 

toimivan eräänlaisina antigeneina.307  

Ilmeisesti Huhtala oli yrittänyt tasoitella Steniuksen ja praktikkoeläinlääkäreiden 

välille syntynyttä kiistaa oikeasta utaretulehduksen hoidosta myötäilemällä prak-

tikoiden näkemyksiä. Stenius vastasi tuohtuneena: 

Hämmästyksellä luin suunnittelemasi loppukaneetin mastitis-jutussa. Kun 

asia nyt näyttää saaneen sen käänteen, että täytyy yrittää millä hyvänsä saada 

käytännön ja tieteen saavutukset ja vaatimukset päälaelleen, niin on parasta, 

että vetäydyn tyystin väittelystä. – – 

Meidän kesken tahdon kuitenkin sanoa seuraavaa: – – Täällä olevista rapor-

teista päätellen sielläpäin nukutaan ja harjoitetaan humpuukia kuten tähänasti. 

– – 

Jos hevosessa on pneumonia, hoidatko Sinä hevosta silloin pulvereilla ja kää-

reillä tai penisillinillä? – – 

Jos lehmässä on mastiitti, mitä varten sitä ei tarvitsisi tieteen ja käytännön 

sääntöjen mukaan hoitaa, vaan kuten ennen muinoin, kun ei parempaa tiedet-

ty, puoskaroimalla? – –  

Eikö pneumoniapotilaista osa parantunut pulvereilla? Eikö punatauti ole 

myöskin parantunut toisinaan pulvereilla (=itsestään)? – – Siis koska näin on 

tapahtunut, ei ole pakko käyttää penisilliniä, acaprinia, seerumia. Näin todis-

taa piirieläinlääkäri Huhtala mastiitista vuonna 1949. – –  

Ei hyvä veli Huhtala. Kyllä meidän täytyy seurata aikaamme siitäkin huoli-

matta, että nykyinen mastitisterapia on ohdakkeinen, vaivalloinen ja kallis. 

Juuri Sinun täytyisi valveutuneena ja intelligenttinä miehenä herättää torkku-

van ympäristösi – – 

                                                        
307 Huhtala Steniukselle 8.3.1949. Rainer Steniuksen kirjeenvaihto 1949–1950, Fa:3. MMMEO:n ar-
kisto, KA. 
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Meidän täytyy päästä siitä että eläinlääkärit puoskaroivat. Agronomit ovat jo 

huomanneet, miten köykäistä se homma monin seuduin on. Maataloushalli-

tuksen pääjohtaja sanoi äskettäin eräässä julkisessa kokouksessa, että eläin-

lääkäreitä ei tarvita praktiikkaa hoitamaan, sillä sellaista hoitoa kuin he anta-

vat, voi välskärikin antaa. – – 

No, nyt tuli tulinen kirje. Sisu ei anna perään. Taistelen vaikka henkeni edestä 

eläinlääkärikunnan nostamisen ja arvon puolesta. Jos loukkaan kollegojen 

”koskemattomuutta”, niin en siitä välitä, sillä en hae kollegiaalisuuden varjol-

la suosiota, vaan käyn asiaan suoraan käsiksi kuntamme etuja aina ajatel-

len.308 

Stenius viittasi kirjeessään agronomien esittämään arveluun eläinlääkäreiden 

köykäisestä ammattitaidosta. Taustalla oli kuukautta aiemmin eduskunnassa tehty 

lakialoite eläinlääkintäapuhenkilöstön kouluttamiseksi, jonka takana hän näki ag-

ronomit ja heidän huonon työtilanteensa: agronomien piirissä oli työttömyyttä ja 

nämä halusivat työmahdollisuuksia eläinlääkinnän alalta.309 Ehkä agronomit oli-

vat perustelleet eläinlääkintäaputöiden soveltumista lyhyenkin koulutuksen käy-

neille sillä, että osa töistä oli rutiinitöitä eikä vaatinut pitkää koulutusta. Stenius 

käänsi lausunnon moitteeksi ylipäätään kaikkea eläinlääkärien toimintaa kohtaan, 

tehostaen siten omaa moitettaan huonoista lääkityskäytännöistä eli ”puoskaroin-

nista”. 

Yhtenä perusteluna apuhenkilöstön kouluttamiseksi oli siis eläinlääkäreiden 

kalleus, joka osittain johtui uusista kalliista lääkkeistä. Praktikkoeläinlääkärit yrit-

tivät tasapainoilla uusimpien hoitosuositusten ja kohtuullisten kustannusten väli-

maastossa, ja sen seurauksena he saivat eläintautitoimiston päällikön moitteet nis-

kaansa. Steniuksen arvovalta hoitokäytäntöjen sanelijana oli kuitenkin uhattuna, 

joten hän sai vielä yhden syyn lääkkeiden hintoja alentamiselle. Jos lääkkeiden 

hinnat laskisivat, Steniuksen kannattamat lääkityskäytännöt olisi helpompi toteut-

taa. 

Apteekit luonnollisesti vastustivat sitä, että osa lääkkeiden myynnistä siirtyisi 

niiltä pois. Uudet, tehtaissa sekoitetut ja valmiisiin pakkauksiin pakatut lääkkeet 

eivät vaatineet apteekkihenkilökunnan käsityötä, jolloin eläinlääkäreiden oli help-

po perustella apteekkien roolia vain ylimääräisenä kulueränä. Aiemmin suurin osa 

                                                        
308 Stenius Huhtalalle 10.3.1949. Rainer Steniuksen kirjeenvaihto 1949–1950, Fa:3. MMMEO:n arkis-
to, KA. 
309 Stenius eläinlääkäri Erik Hildénille 24.10.1950. Rainer Steniuksen kirjeenvaihto 1949–1950, Fa:3. 
MMMEO:n arkisto, KA; Suomen Eläinlääkärilehti 1949, 370. 
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lääkkeistä sekoitettiin ja valmistettiin alusta loppuun apteekeissa, esimerkiksi 

vuonna 1914 vain noin kaksi ja vuonna 1924 seitsemän prosenttia reseptilääkkeis-

tä oli lääketehtaissa valmiiksi tehtyjä ja pakattuja. Sen sijaan välittömästi toisen 

maailmansodan jälkeen lääketehtaat laajensivat voimakkaasti tuotantoaan ja nii-

den tuotantoluvut moninkertaistuivat ennen kaikkea antibioottivalmisteiden ansi-

osta.310 

Kirjoittaessaan hallituksen esitystä apteekkitavaralain muuttamisesta Stenius 

korosti nimenomaan lääkkeiden hintaa ja kotieläinten omistajille koituvia koh-

tuuttomia kustannuksia, mikäli nämä joutuisivat turvautumaan apteekkien välit-

tämiin lääkkeisiin. Esimerkkinä Stenius käytti lypsylehmien tarttuvaa utaretuleh-

dusta, jonka hoitoon käytetyt lääkkeet maksoivat 1 000–2 200 markkaa yhtä leh-

mää kohden. Olivathan lehmät huomattavan kookkaita ihmiseen verrattuna, ja 

kun niitä saattoi sairastua tarttuvaan tautiin kerralla useampia, oli aivan välttämä-

töntä antaa eläinlääkäreille tukkuosto-oikeus. Hallituksen esitystä varten kirjoit-

tamassaan luonnoksessa Stenius kertoi vielä esimerkin varsasta, jonka lääkkeet 

olivat apteekista ostettuna tulleet maksamaan lähes 7 000 markkaa, mikä oli liian 

korkea hinta 13 000 markan arvoisen eläimen lääkkeiden hinnaksi.311 

Kun apteekkarit näyttivät saavan eduskunnassa kannatusta lakimuutoksen 

hylkäämiselle, kääntyi Stenius MTK:n puheenjohtajan Juho Jänneksen puoleen ja 

pyysi tätä ”ryhtymään sellaisiin toimenpiteisiin, että maatalousmiesten etuja ym-

märretään eduskunnassa valvoa”.312 Jännes teki työtä käskettyä, ja apteekkitavara-

lakia muutettiin niin, että eläinlääkärit saivat ostaa lääkkeet suoraan lääketukku-

kaupoista karjanomistajille luovutettavaksi ilman apteekin välitystä. Luovuttaes-

saan lääkkeitä karjanomistajille eläinlääkärit eivät saaneet ottaa niistä voittoa, 

vaan ne oli myytävä tukkuhinnalla.313 Maatalouden merkitys Suomen kansanta-

loudelle oli sotien jälkeen niin keskeinen, että eduskunta hyväksyi maatalouselin-

keinon tukemisen lääkkeiden hintaa alentamalla, vaikka se tiesi menetyksiä toisel-

le elinkeinonharjoittajaryhmälle eli apteekkareille. 

                                                        
310 Peltonen 1987, 15. 
311 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi apteekkitavaralain muuttamisesta 27/1949; Steniuksen kir-
joittama luonnos em. esitykseen. Rainer Steniuksen kirjeenvaihto 1949–1950, Fa:3. MMMEO:n arkis-
to, KA.  
312 Stenius MTK:n puheenjohtajalle Juho Jännekselle 21.4.1948. Rainer Steniuksen kirjeenvaihto 
1946–1948, Fa:2. MMMEO:n arkisto, KA. 
313 Suomen Eläinlääkärilehti 1949, 349; Laki apteekkitavaralain muuttamisesta 658/1949, asetus ap-
teekkitavara-asetuksen muuttamisesta 659/1949 ja asetus eläinlääkärin oikeudesta myydä lääkkeitä 
eläinlääkintää varten 660/1949 § 4. Suomen asetuskokoelma 1949. 
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”Puoskarilakia” eli lakia eläinlääkintäapuhenkilöstön kouluttamisesta ei kos-

kaan säädetty. Kotimainen eläinlääkärikoulutus alkoi päästä vauhtiin ja eläinlää-

käreiden kalleuden yksi syy eli kalliit lääkkeet tuli hoidettua tukkuosto-oikeuden 

myötä. Steniuksen kannalta katsottuna voitto oli täydellinen: eläinlääkintäapulai-

sia ei ruvettu kouluttamaan ja lisäksi eläinlääkärit saivat oikeuden ostaa lääkkeitä 

tukkuhintaan. Tukkuosto-oikeuden myötä viimeisenkin Steniuksen ohjeita vastus-

taneen praktikon oli syytä heittää romukoppaan vanhanaikaiset hoitomenetelmät 

ja alkaa suosia moderneja lääkkeitä, joiden teho oli osoitettu tieteellisesti. Näin 

Stenius oli saanut määritellyksi myös ammattikunnan sisällä, mikä hoito oli puos-

karointia, mikä oikeaa eläinlääketiedettä.  
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6 Eläintautien vastustaminen 

Suuri osa Steniuksen työajasta maatalousministeriön virkamiehenä kului tarttuvi-

en eläintautien vastustamiseen. Eläintautien hävittäminen maatalousvaltaisesta 

Suomesta oli tärkeää koko kansantalouden kannalta, joten Stenius arvostettuna 

asiantuntijana käytti merkittävää yhteiskunnallista ja taloudellista valtaa valmis-

telleessaan eläintautilainsäädäntöä. 

Esittelen seuraavissa alaluvuissa kaksi erityyppistä tautia – näivetystaudin ja 

nautatuberkuloosin – sekä Steniuksen roolin niiden torjunnassa. Nautatuberkuloo-

sin hävittäminen Suomesta oli Steniukselle suuri menestys, joten se lisäsi hänen 

arvovaltaansa ja mainettaan. Sen sijaan ongelmat näivetystaudin diagnosoinnissa 

saivat niin hevostenomistajat kuin eräät eläinlääkärit epäilemään koko taudin 

olemassaoloa. Näivetystauti on kiinnostava myös siksi, että sen ympärille on syn-

tynyt myytti vuoden 1932 konikapinasta.  

6.1 Näivetystautidiagnostiikan ongelmat konikapinan taustalla 

6.1.1 Myytti konikapinasta 

Pohjois-Pohjanmaalla Nivalassa puhkesi kesäkuussa 1932 niin sanottu konikapi-

na. Tapahtumasta on paljon muistitietoa, siitä on tehty näytelmä ja elokuva, kirjoi-

tettu kirjoja, sävelletty ooppera, ja myös kapinan ”koni”, suomenhevostamma 

Hilppa, on saanut luonnollista kokoa olevan näköispatsaan Nivalaan. Uusimmat 

näistä esityksistä ovat 2000-luvulta. Nuo kaikki populaarikulttuurin esitykset il-

mentävät tapahtuman tärkeyttä ja muuttumista osaksi yhteisön yhteisiä muistoja. 

Ne ovat tapoja kertoa historiaa, ja tähän kertomiseen osallistuvat monet muutkin 

kuin historiantutkijat. Kapina sai nimensä tapahtumien keskipisteessä olleesta he-

vosesta, jolle eläinlääkäri oli antanut tappotuomion suuressa hevosten joukkotar-

kastustilaisuudessa näivetystautidiagnoosin takia. Tarinan mukaan tämä diagnoosi 

oli kuitenkin väärä. Omistajan kieltäydyttyä lopettamasta arvokasta kantakirja-

tammaansa hänelle määrättiin sakkorangaistus.314  

Kun omistaja ei pystynyt maksamaan sakkoa, hänet tuomittiin vankilaan. Täl-

löin pula-ajan epäoikeudenmukaisuuksiin suivaantuneet nivalalaiset yrittivät estää 

hänen viemisensä vankijunaan, ja niin sai kapina alkunsa. Tarinaan kuuluu vielä, 

että väärän diagnoosin tehnyt eläinlääkäri oli ammattitaidoton ja tarkastusta teh-

                                                        
314 Ks. esim. Luhtasela 2004, 45, 132–138. 
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dessään juovuksissa. Itse asiassa ammattitaidottomuus oli lähtöisin johtavista 

eläinlääkäreistä, ”Helsingin herroista”, jotka luulivat pula-ajan takia laihtuneiden 

hevosten potevan tarttuvaa tautia, ja sen takia armottomasti määräsivät hevoset 

tapettavaksi. Hevosten omistajat ja myös osa eläinlääkäreistä kuitenkin tiesivät, 

että tämä uusi, näivetystaudiksi kutsuttu tauti ei suinkaan ollut tarttuva, vaan se 

johtui huonosta sadosta ja vallitsevasta yleismaailmallisesta lamasta, jonka takia 

hevosia ei ollut varaa ruokkia kunnolla.315 

Konikapinan tapahtumissa on paljon tarinallisia elementtejä, sillä siihen sisäl-

tyy vääryyden kokeminen, pienen ihmisen taistelu epäoikeudenmukaisia herroja 

vastaan ankarissa oloissa, uhka viattoman hevosen kuolemasta väärän diagnoosin 

takia ja onnellinen loppu, kun Hilppa kuitenkin sai pitää henkensä. Kutsun tätä ta-

rinaa konikapinamyytiksi, sillä se yksinkertaistaa tapahtumia ja esittää ne he-

vosenomistajien näkökulmasta siten, että heidän toimintansa saa oikeutuksen. 

Ymmärrän historiallisella myytillä historiantulkintaa, jota ei voi aina osoittaa sen 

enempää oikeaksi kuin vääräksikään ja jolla puolustetaan menneisyyden ehkä ar-

kaluonteisiakin tapahtumia.316  

Tämän tutkimuksen eläinlääketieteen historiaa painottavasta näkökulmasta 

katsoen konikapinamyytissä näivetystautidiagnooseja jakavien eläinlääkärien ääni 

on jäänyt kuulumatta. Tarkastusta suorittanut eläinlääkäri sekä maatalousministe-

riön virkamiehet on nimetty herrojen kastiin kuuluvina tapahtumien konniksi, ei-

kä heille ole juuri annettu puheenvuoroa. Maataloushistorioitsija Heikki Rantatu-

van mukaan 1930-luvun pulaliikkeille tyypillistä oli herraviha, joka johtui siitä, 

että pankeissa ja eduskunnassa pulamiesten toivomuksiin ja avunpyyntöihin suh-

tauduttiin yliolkaisesti.317 Paitsi tapahtumiin osallistuneet eläinlääkärit, minua 

kiinnostaa myös itse tauti, näivetystauti, ja sen diagnostiikan kehitys. Pro gradu -

tutkimuksessaan Konikapina vai pulakapina? (2005) Aino-Maija Viljamaa on tut-

kinut paitsi tapahtumahistoriaa myös jonkin verran näivetystautia ja siihen liitty-

                                                        
315 Luhtasela 2004, 45, 49; Hermanson 2000, 36–37. 
316 Myytille ei ole olemassa yksiselitteistä määritelmää. Yllä olevan määritelmän esitti historiantutkija 
Timo Vihavainen myyttejä käsittelevässä seminaarissa ”Mistä näitä myyttejä oikein tulee?” 
10.11.2011. Vrt. esim. Tonkin 1990, 25, jonka mukaan myytti on merkinnyt historiantutkijoille usein 
oikean historian vastakohtaa, joka pitää kumota ja osoittaa vääräksi. Historiantutkija Markku Jokisipi-
lä kutsuu rationalisteiksi tutkijoita, jotka haluavat paljastaa totuuden myyttien takana; funktionalisteik-
si heitä, joiden mielestä myytit ovat osa normaalia elämää ja sitä rikastuttavia; konstruktivisteiksi hei-
tä, jotka näkevät myyttien synnyn poliittisena ja ideologisena projektina. Jokisipilä 2005, 16. 
317 Rantatupa 2004b, 440. Pulaliikehdintä oli 1930-luvun lamavuosien aikainen, eri puolilla Suomea 
esiintynyt talonpoikaisen vastarinnan muoto, joka vastusti erityisesti maatilojen pakkohuutokauppoja. 
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viä eläinlääkäreitä. Tässä tutkimuksessa tarkastelen konikapinaa ennen kaikkea 

eläinlääketieteen historian näkökulmasta. 

Stenius oli tietysti toinen niistä ”Helsingin herroista”, jotka jakoivat kentällä 

toimiville eläinlääkäreille määräykset hevosten tappamisesta. Hän oli aloittanut 

työnsä vuonna 1928 lääkintöhallitukseen perustetulla uudella eläinlääkintöosas-

tolla, ja yksi hänen tehtävistään oli tarttuvien eläintautien torjunta. Siten hän oli 

yhdessä osaston päällikön Väinö Kankaanpään kanssa vastuussa näivetystaudin 

vastustamisesta ja hävittämisestä. Vuoden 1930 alusta eläinlääkintöosasto muutti 

lääkintöhallituksesta maatalousministeriöön, ja täällä se sai toimia vielä paljon it-

senäisemmin kuin lääkintöhallituksen osana. Tämä lisäsi Steniuksen vastuuta 

eläintautien torjunnasta entisestään. Kiinnostavaa onkin kysyä, oliko eläinlääkä-

reiden ammattikunta yhtenäinen näivetystautia vastustaessaan. Tarinan mukaan 

hevosenomistajien lisäksi myös osa eläinlääkäreistä uskoi, ettei näivetystaudiksi 

nimetty tauti ollut tarttuva vaan se oli aliravitsemustila. Kuka tai keitä näin ajatte-

levat eläinlääkärit olivat ja mihin heidän arvelunsa perustui?  

6.1.2 Näkymättömät taudinaiheuttajat sairastuttavat hevosia 

Suomessa näivetystaudin olemassaoloon havahduttiin varsinaisesti vuonna 1928, 

jolloin Hannoverin eläinlääkärikorkeakoulun professori Oppermann oli luennoi-

massa Suomen Eläinlääkäriyhdistyksen järjestämillä jatkokoulutuspäivillä Hel-

singissä. Puhuessaan näivetystaudista tiedemies ihmetteli miksi Suomessa ei ollut 

diagnosoitu tautia, vaikka sitä oli Suomen naapurimaissa. Lisäksi tauti oli hyvin 

yleinen Saksassa, jolloin sitä Oppermannin mukaan oli luultavasti ollut myös 

niissä hevosissa, joita saksalaiset toivat tänne ensimmäisen maailmansodan aika-

na. Loppupäätelmänään luennoitsija ilmoitti, että myös Suomessa täytyi aivan 

varmasti olla näivetystautia, vaikka suomalaiset eivät olleet sitä huomanneet.318 

Eläinlääkäriyhdistys oli kutsunut näivetystautiin perehtyneen professorin 

Suomeen puhumaan ajankohtaisista hevostaudeista.319 Koska näivetystauti oli 

Oppermannin erikoisala, on selvää, että suomalaiseläinlääkärit halusivat kuulla 

uusinta tietoa nimenomaan tästä taudista ja olivat sen takia kutsuneet luennoitsi-

javieraakseen juuri Oppermannin. Ei siis voi sanoa, että vasta saksalaisprofessori 

olisi herättänyt suomalaiseläinlääkärit huolestumaan näivetystaudista, vaan hän 

tuli vastaamaan täällä jo aiemmin heränneisiin kysymyksiin. Olihan jo vuonna 

                                                        
318 Stenius Suomen Eläinlääkärilehdessä 1928, 202–203. 
319 Suomen Eläinlääkärilehti 1928, 161; Suomen Eläinlääkärilehti 1932, 26. 
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1926 Stenius referoinut Eläinlääkärilehteen laajasti norjalaisen Bartelsin kirjoitus-

ta näivetystaudista.320 Tautia oli naapurimaissa, Ruotsissa ja Norjassa, joiden tau-

titilanteesta lääkintöhallituksen eläinlääkärivirkamiehet luonnollisesti olivat hyvin 

selvillä. Saksa puolestaan oli suomalaisopiskelijoiden suosituin opiskelumaa, ja 

siksi täällä seurattiin myös saksankielistä eläinlääketieteellistä kirjallisuutta.  

Lääkintöhallituksen eläinlääkärit ryhtyivät valmistautumaan näivetystaudin 

löytymiseen myös Suomesta. Stenius kirjoitti hevosten omistajille suunnatun va-

listuskirjasen Hevosen tarttuva näivetystauti ja sen vastustaminen (1929) ja Kan-

kaanpää valmisteli näivetystaudin vastustamisesta lakitekstiä, joka julkaistiin val-

tioneuvoston päätöksellä kesäkuussa 1929. Eläinlääkintölaboratorion johtaja 

Richard Hindersson puolestaan perehtyi näivetystaudin laboratoriodiagnostiik-

kaan ja koulutti piirieläinlääkäreitä tunnistamaan uutta tautia. Suomen ja Ruotsin 

pohjoiselle maarajalle määrättiin rajasulku, jonka tarkoitus oli estää hevosten lu-

vaton liikkuminen Ruotsista Suomeen, ja lisäksi lääkintöhallitus nimitti Ruotsin 

rajalle Tornioon ylimääräisen rajaeläinlääkärin tarkastamaan hevosia näivetystau-

din varalta. Tähän virkaan valittiin eläinlääkäri Åke Hällfors (1890–1952).321 

Näivetystautikirjasensa johdannossa Stenius selitti taudin olemusta ja histori-

aa. Jo nimi näivetystauti vaati selitystä, sillä aiemmin se oli Suomessa ollut yleis-

nimitys monille sellaisille taudeille, jotka aiheuttivat eläimen kuihtumista ja näi-

vettymistä. Nyt nimitys tuli varata tälle nimenomaiselle taudille, joka oli kuvattu 

ensimmäisen kerran Ranskassa vuonna 1843 ja todettu tarttuvaksi 1800-luvun lo-

pulla. Ranskasta tauti oli levinnyt hitaasti itään ja pohjoiseen saavuttaen Ruotsin 

vuonna 1885 tai 1895.322 

Tosin Stenius epäili väitettä, jonka mukaan näivetystauti olisi levinnyt Poh-

jois-Ruotsiin jo 1900-luvun alussa, sillä jos niin olisi käynyt, olisi tautia Steniuk-

sen mukaan pitänyt tavata myös Suomessa. Perusteluna tälle epäilylle Stenius to-

tesi, että ”silloin ei Pohjois-Ruotsissa liene epäiltyjä hevosia tieteellisen tarkasti 

tutkittu”.323 Tämä kommentti sisälsi oletuksen, että tilanne oli muuttunut vuosisa-

dan alusta ja 1920-luvun eläinlääketiede pystyi tunnistamaan näivetystaudin tie-

teellisillä menetelmillä. 

                                                        
320 Stenius Suomen Eläinlääkärilehdessä 1926, 47–49. 
321 Stenius 1929; Valtioneuvoston päätös hevosen tarttuvan näivetystaudin vastustamisesta 226/1929. 
Suomen Asetuskokoelma 1929; Suomen Eläinlääkärilehti 1929, 201; Hindersson Suomen Eläinlääkä-
rilehdessä 1932, 23; Suomen Eläinlääkärit 1843–1942 1942, 75. 
322 Stenius 1929, 3–4; Viljamaa 2005, 17. 
323 Stenius 1929, 4. 
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Mutta ongelmana näivetystaudin tunnistamisessa oli edelleen tieteellisten tut-

kimusmenetelmien vähäisyys tai suoranainen puute. Professori Oppermannin mu-

kaan tauti voitiin todeta ruiskuttamalla sairastuneeksi epäillyn hevosen verta ka-

naan, jolloin kanan maksaan muodostui samanlaisia, mikroskooppisesti todettavia 

muutoksia kuin näivetystautia sairastavan hevosen maksaan. Selostaessaan Op-

permannin luentoa Eläinlääkärilehdessä Stenius lisäsi tähän kohtaan omana huo-

mautuksenaan maininnan siitä, että Ruotsissa näivetystautidiagnoosin tekoon oli 

kehitetty pieni harppuunan tapainen instrumentti, jolla voitiin ottaa näyte suoraan 

sairastuneeksi epäillyn, elävän hevosen maksasta.324  

Innostuneena näistä tiedoista Stenius kirjoitti vuonna 1929 ilmestyneessä näi-

vetystautia käsittelevässä valistuskirjassaan, että taudin saattoi varmuudella todeta 

tutkimalla sairaaksi epäillyn hevosen verta. Punaisten verisolujen laskeminen 

saattoi antaa luotettavan kuvan tilanteesta, mutta tavallisesti täytyi lisäksi turvau-

tua koe-eläimiin, joihin ruiskutettiin sairaaksi epäillyn hevosen verta.325 Valtion 

eläinlääkintölaboratoriokin otti käyttöönsä kanamenetelmän, mutta kun se antoi 

kovin vaihtelevia tuloksia, luopui siitä vuoden 1931 alussa. Laitoksen päällikön 

johdolla suoritetuissa kontrollitutkimuksissa menetelmä todettiin täysin toimimat-

tomaksi: kanoilla saattoi olla maksassaan näivetystautiin sopivia muutoksia jo en-

nen kokeen alkamista, ja toisaalta muutoksia ei syntynyt, vaikka kanoihin ruisku-

tettiin näivetystautisen hevosen verta.326 

Myöskään näytteiden otto elävistä hevosista harppuunamenetelmällä ei osoit-

tautunut menestykseksi. Saksalaistutkijat huomauttivat jo vuonna 1929, että mak-

samuutokset eivät suinkaan olleet tyypillisiä ainoastaan näivetystaudille, vaan 

samanlaisia muutoksia aiheuttivat monet muutkin sairaudet, joihin liittyi pu-

nasolujen hajoamista. Lisäksi näytteenotto elävän hevosen maksasta oli teknisesti 

vaikeaa ja se oli aiheuttanut joidenkin hevosten kuoleman sisäisen verenvuodon 

takia harppuunan osuttua maksan suuriin verisuoniin.327 

Nykykäsityksen mukaan näivetystauti eli hevosen tarttuva anemia on he-

voseläimiin tarttuva virustauti, joka aiheuttaa elinikäisen, yleensä hitaasti kuole-

maan johtavan tartunnan. Joskus tauti esiintyy myös akuutissa muodossa, jolloin 

sairastunut hevonen menehtyy parissa viikossa. Kuten sukulaisensa HIV myös 

näivetystautivirus muuntuu jatkuvasti, jolloin hevosen muodostamat vasta-aineet 

eivät kykene tuhoamaan sitä, ja siksi sairastunut eläin kantaa ja levittää tartuntaa 

                                                        
324 Stenius Suomen Eläinlääkärilehdessä 1928, 203. 
325 Stenius 1929, 10. 
326 Hindersson Suomen Eläinlääkärilehdessä 1932, 24. 
327 Hindersson Suomen Eläinlääkärilehdessä 1932, 25. 
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koko loppuikänsä. Tauti leviää etenkin vertaimevien hyönteisten välityksellä, 

mutta tartunta on mahdollinen muunkin verikontaktin kautta. Tyypillisiä oireita 

ovat anemia, ajoittainen kuumeilu, väsymys, laihtuminen ja turvotukset.328 

1920-luvulla tiedettiin, että on olemassa bakteereja pienempiä taudinaiheutta-

jia, mutta vasta elektronimikroskoopin keksimisen myötä 1930-luvulla virukset 

pystyttiin näkemään. Siksi Stenius määritteli vuonna 1929 julkaistussa kirjassaan 

näivetystaudin aiheuttajaksi näkymättömän taudinaiheuttajan, joka luultavimmin 

oli ”mitättömän pieni bakteeri, joka asustaa veressä, pernassa, maksassa, luuyti-

messä ja yleensä kaikissa vertamuodostavissa elimissä, niin myös maidossa, virt-

sassa, silmänesteessä, ulostuksissa ja lihassa”. Tämä taudinaiheuttaja levisi hevo-

sesta toiseen joko ruoansulatuselimistön kautta tai vertaimevien hyönteisten väli-

tyksellä. Tauti esiintyi monessa eri muodossa, jolloin ”voi tautikuva olla niin se-

kava, että tautia on suorastaan varsin vaikea tuntea”. Se saattoi olla äkillinen, no-

peasti kuolemaan johtava tauti, jolle oli tyypillistä korkea kuume, väsymys, hen-

gästyminen ja vertymät limakalvoilla. Viivästyneessä muodossa oireet olivat lie-

vempiä ja kuume saattoi välillä laskea. Stenius mainitsi myös taudin pitkällisen 

muodon, jota oli hyvin vaikea huomata. Siinäkin hevosella oli kuumejaksoja, sil-

män sidekalvot olivat vaaleat ja ”hevosta työssä käytettäessä se väsyy ennenaiko-

jaan sydämen tykyttäessä kolkuttaen”.329 

Riippumatta diagnostisista vaikeuksista ylimääräiseksi rajaeläinlääkäriksi 

nimitetty Åke Hällfors ryhtyi tarmokkaasti etsimään näivetystautia sairastavia he-

vosia Tornion seudulta. Tautia oli Pohjois-Ruotsissa, ja hevosliikenne Tornionjoen 

yli maasta toiseen oli vilkasta. Kun taustalla oli vielä professori Oppermannin us-

ko siihen, että tautia olisi myös Suomessa, on eläinlääkintävirkamiehillämme ol-

lut jopa pieni pakko löytää näivetystautia sairastava hevonen. 

Hällforsin aloittaessa työnsä vuonna 1929 pääpaino sairauden diagnosoinnis-

sa oli kliinisillä oireilla. Lisäksi Hällforsilla oli mahdollisuus laskea punasolujen 

määriä ja mitata seerumin ja punasolujen välistä suhdetta, mutta menetelmät oli-

vat tuon ajan välineillä työläitä ja epävarmoja.330 Lisäksi pitää huomata, että vaik-

ka ne olisivat antaneet luotettavan tuloksen, ne kertoivat vain sen, sairastiko he-

vonen anemiaa, eivät anemian syytä. 

Kuitenkaan Hällfors ei tohtinut väittää hevosta näivetystautiseksi pelkkien oi-

reiden perusteella, vaan epäilyttävistä tapauksista hän lähetti verinäytteen Valtion 

                                                        
328 The Merck Veterinary Manual 2011: ”Equine Infectious Anemia”. WWW-sivu. 
329 Stenius 1929, 6, 9. 
330 Hällfors Suomen Eläinlääkärilehdessä 1931, 271. 
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eläinlääkintölaboratorioon. Siellä toimittiin ajan parhaan tietämyksen mukaan, eli 

Oppermannin ohjeiden mukaan hevosen verta ruiskutettiin koe-eläimenä toimi-

vaan kanaan ja tutkittiin kanan maksaan mahdollisesti ilmaantuvia muutoksia. 

Toinen käytössä ollut veritesti oli niin sanottu saponiini-hemolyysikoe, joka pe-

rustui saponiinin vaikutukseen punasoluihin.331 Saponiini on aine, joka aiheuttaa 

punasolujen hajoamisen eli hemolyysin, ja ilmeisesti tässä testissä arveltiin sel-

laisten punasolujen hajoavan erityisen nopeasti, jotka näivetystaudin takia olivat 

muutenkin jo lähes hajoamistilassa. Kolmas mahdollisuus varmistaa näivetystauti 

oli kuolleen tai lopetetun hevosen sisäelinten tutkiminen, joista laboratorio etsi 

anemialle tyypillisiä muutoksia. 

Vihdoin joulukuussa 1930 Hällfors löysi hevosen, jonka oireet sopivat täydel-

lisesti näivetystautiin. Myös Hinderssonin mukaan se oli ensimmäinen kliinisesti 

varma tapaus. Ilmeisesti hän epäili jo tässä vaiheessa kanakokeen luotettavuutta, 

koska halusi varmistaa diagnoosin siirtämällä näivetystautioireisen hevosen verta 

terveeseen hevoseen. Kun tämä koehevonen sairastui tyypillisin näivetystaudin 

oirein, sai Hindersson todeta taudin saapuneen Suomeen.332 

Valtioneuvoston päätös hevosten näivetystaudin vastustamisesta antoi eläin-

lääkintöviranomaisille tehokkaat aseet torjua näivetystautia, sillä sen mukaan lää-

kintöhallitus saattoi määrätä hevosen tapettavaksi, jos se sairasti tai sen epäiltiin 

sairastavan näivetystautia.333 Kun eläinlääkintöasiat siirtyivät vuoden 1930 alussa 

lääkintöhallituksesta maatalousministeriöön perustettuun uuteen ministeriön 

eläinlääkintöosastoon, lakitekstin sana ”lääkintöhallitus” tarkoitti juuri tätä osas-

toa. Osastoeläinlääkäri Stenius ryhtyi johtamaan taistelua näivetystautia vastaan, 

ja kun hän, Hällfors ja Hindersson olivat sitä mieltä, että tauti ei ollut vielä voinut 

levitä kovin laajalle, oli linja taudin hävittämiseksi selvä: kaikki näivetystautia 

sairastavat hevoset tuli tappaa.334 

Ongelmana oli edelleen luotettavan laboratoriomenetelmän puuttuminen tau-

din diagnosoimiseksi. Sairastuneeksi epäillyn hevosen veren siirtäminen toiseen, 

terveeseen koehevoseen oli niin kallis menetelmä, että sitä ei käytetty kuin yhden 

ainoan kerran, silloin kun haluttiin varmistaa taudin todella saapuneen maahan.  

                                                        
331 Tornion piirieläinlääkärin arkisto 1929, Tutkimustuloksia Ec:1, Oulun maakunta-arkisto. 
332 Hindersson Suomen Eläinlääkärilehdessä 1932, 23. 
333 Valtioneuvoston päätös hevosen tarttuvan näivetystaudin vastustamisesta 226/1929, § 2. Suomen 
asetuskokoelma 1929. 
334 Hindersson Suomen Eläinlääkärilehdessä 1932, 28; Hällfors Suomen Eläinlääkärilehdessä 1931, 
268; Stenius 1929, 4. 
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Toukokuussa 1931 Hindersson lähti opintomatkalle Ruotsiin ja Saksaan tu-

tustumaan näivetystautidiagnostiikkaan. Ruotsalaiseläinlääkärit panivat pääpai-

non hevosen oireille tehdessään näivetystautidiagnoosia, sillä heidän käyttämään-

sä saponiini-hemolyysikoetta saattoi pitää vain apukeinona. Myös Saksassa pai-

notettiin kliinisen diagnoosin tärkeyttä, sillä kunnon laboratoriotestiä ei ollut on-

nistuttu kehittämään kovasta yrityksestä huolimatta. Ainoa kelvollinen testi oli ve-

ren seerumin ja punasolujen suhteen mittaus, joka sekin kertoi ainoastaan anemi-

an asteen, ei sen aiheuttajaa.335 

Palattuaan opintomatkaltaan Hindersson kehitti seerumin ja punasolujen suh-

teeseen perustunutta veritestiä helppokäyttöisemmäksi, jolloin kentällä toimineet 

eläinlääkärit pystyivät tekemään testin itse ja myös luottamaan sen antamaan tu-

lokseen. Aluksi testin ongelmana oli, että kukaan ei tiennyt, olivatko suomenhe-

vosen ja saksalaishevosten punasolumäärät keskenään vertailukelpoisia, toisin sa-

noen saattoiko saksalaiset viitearvot ottaa käyttöön Suomessa. Siksi Hindersson ja 

Hällfors tutkivat lukuisia terveitä ja sairaiksi epäiltyjä hevosia tällä uudella testil-

lä. Tulokseksi he saivat, että terveillä suomenhevosilla oli selvästi alhaisempi ve-

ren punasolupitoisuus kuin saksalaishevosilla, ja siksi saksalaisia viitearvoja ei 

voinut suoraan soveltaa Suomen olosuhteisiin. Professori Oppermannin mukaan 

veriseerumin ja punasolujen suhde 5:2,5 oli jo selvä merkki näivetystaudista, mut-

ta Suomessa rajaksi asetettiin 5:2,2.336 

Hällfors tutki innokkaasti hevosia, ja mitä enemmän hän niitä tutki, sitä 

enemmän hän löysi näivetystautia. Diagnoosinsa hän perusti pääasiassa kliinisiin 

oireisiin, mutta siitä huolimatta hän mittasi hevosista usein myös veriseerumin ja 

punasolujen suhteen ja lähetti näytteitä eläinlääkintölaboratorioon. Vaikka mitään 

varmaa testiä ei ollut, saattoi Hällfors todeta joistain hevosista, että ne ”eläinlää-

kärilaboratooriossa suoritettujen tutkimuksien mukaan sairastivat tarttuvaa näive-

tystautia”. Joskus taas sekä kliininen tarkastus, saponiini-hemolyysikoe että ve-

riseerumin ja punaisten verisolujen suhde antoivat kielteisen tuloksen, jolloin he-

                                                        
335 Hindersson Suomen Eläinlääkärilehdessä 1932, 24–27. 
336 Hindersson Suomen Eläinlääkärilehdessä 1932, 28. Merkintä 5:x tarkoittaa sitä, että koeputkessa 
olevan veriseerumin korkeus merkittiin aina luvulla 5 ja punasolupatsaan korkeus suhteutettiin siihen. 
Esimerkiksi jos seerumipatsaan korkeus oli 15 cm ja punasolupatsaan 6 cm, tehtiin niistä seuraava yh-
tälö: 15:6 = 5:x, jolloin x=2 ja testin tulos 5:2. ”Ohjeita hevosen tarttuvan näivetystaudin toteamisek-
si”. Valtion eläinlääkintölaboratorion kiertokirje eläinlääkäreille 10.3.1932. Tornion piirieläinlääkärin 
arkisto Muut painotuotteet Ha:1, Oulun maakunta-arkisto. Nykyään veriseerumin ja punasolujen suh-
de merkitään eri tavalla, sillä punasolupatsaan korkeutta verrataan koko verinäytteen korkeuteen, edel-
lisessä esimerkissä siis 6:21= 0,29. Tätä arvoa kutsutaan nimellä hematokriitti, ja se voidaan ilmoittaa 
joko näin tai prosenttilukuna 29 prosenttia, ja se tarkoittaa sitä, että 29 prosenttia veren tilavuudesta on 
punasoluja. 
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voset lopetettiin pelkkien esitietojen perusteella, mikäli niiden mukaan hevosilla 

oli joskus ollut näivetystautiin sopivia oireita.337 

Kun näivetystautisia hevosia löytyi yhä enemmän, Hällfors selitti asiaa näin: 

Ruotsin vastaista noin 40 peninkulmaa pitkää rajaa on mahdoton nykyisen ra-

javartiomiehistön avulla sulkea. Rajan yli käy melko vilkas laiton hevos-

kauppa, samoin hevosten vaihto, kuten rajaseudun väestö itse on ilmoittanut. 

Viimeksimainittua seikkaa todistaa se, että olen tappanut monta näivetystau-

tista, pohjoisruotsalaista rotua olevaa hevosta – –  

Taudin nopeaa leviämistä edistävät vielä peninkulmien mittaiset yhteiset met-

sälaitumet (tuhansine verta imevine hyönteisineen) ja suuret metsätyömaat. – 

– 

Samalla työmaalla saattaa talven aikana olla 200 á 300 hevosta työssä ja on 

huomattava, että monta kymmentä hevosta joutuu talven kuluessa käyttämään 

samaa pilttuuta, jotenka on helppo kuvitella, millaiset mahdollisuudet taudin 

leviämiselle siellä on. Näihin metsätöihin tulee Keski- ja Itä-Suomesta syk-

syisin suuri joukko hevosia, jotka sitten kevään tultua viedään takaisin koti-

seudulleen.338 

Vaikka Hällfors oli ollut rajaeläinlääkärinä vastustamassa näivetystautia lähes 

kaksi vuotta ennen kuin ensimmäinen tautitapaus ilmeni, hän silti päätteli taudin 

olleen maassa jo useamman vuoden ajan. Syynä siihen, ettei hän ollut löytänyt 

tautia aiemmin olivat yllä kuvatut, otolliset olot taudin leviämiselle ja myös puut-

teelliset diagnoosimenetelmät.339 Luultavasti Hällforsia harmitti, ettei hän ollut 

löytänyt tautia aiemmin ja se oli sillä välin päässyt salakavalasti leviämään laajal-

le alueelle. Siksi hän halusi korostaa Pohjois-Suomen vaikeita oloja eläintautien 

vastustamisen kannalta. 

Maatalousministeriön eläinlääkintöosasto seurasi tarkasti näivetystautitilan-

netta Helsingistä käsin. Kun loppukeväällä 1931 alkoi näyttää siltä, että tautitapa-

uksia oli runsaasti, toi osasto asian myös neuvottelukuntansa pohdittavaksi. Neu-

vottelukunta ei kuitenkaan vielä kesällä ottanut tarkemmin kantaa siihen, millai-

siin uusiin toimenpiteisiin oli syytä ryhtyä taudin leviämisen estämiseksi. Kuiten-

                                                        
337 Hällfors Suomen Eläinlääkärilehdessä 1931, 272–273. 
338 Hällfors Suomen Eläinlääkärilehdessä 1931, 267–268. 
339 Hällfors Suomen Eläinlääkärilehdessä 1931, 267. 
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kin tilannetta pidettiin huolestuttavana ja neuvottelukunnan elokuun kokoukseen 

oli kutsuttu kuultavaksi myös Hällfors.340  

Syksyllä 1931 eläinlääkintöosasto kävi vilkasta kirjeenvaihtoa muiden poh-

joismaisten eläinlääkintöviranomaisten kanssa ja kyseli heiltä ohjeita ja kokemuk-

sia taudin vastustamisesta. Samaan aikaan Stenius keräsi tietoja Suomen näivetys-

tautitilanteesta lähettämällä piirieläinlääkäreille kyselykirjeen. Kuten odotettua, 

eniten tautia oli tutkittu ja todettu Pohjois-Suomessa. Esimerkiksi Hällfors oli 

syyskuun puoliväliin mennessä tutkinut näivetystaudin varalta kaikkiaan 471 he-

vosta, joista 152:n verinäytteestä oli tutkittu seerumin ja punasolujen suhde ja 204 

näytettä oli lähetetty Valtion eläinlääkintölaboratorioon. Näistä 98 hevosta oli lo-

petettu eläinlääkintöosaston määräyksestä, kolme omistajan aloitteesta ja kuusi 

hevosta oli kuollut tautiin itsestään.341 Lain mukaanhan piiri- tai rajaeläinlääkäri 

ei saanut itse tehdä päätöstä hevosen lopettamisesta, vaan päätöksen teki maatalo-

usministeriön eläinlääkintöosasto diagnoosin tehneen eläinlääkärin esityksestä. 

Näin eläinlääkintöosasto pysyi koko ajan selvillä vakavista eläintaudeista ja pys-

tyi myös kontrolloimaan kentällä toimivia eläinlääkäreitä ja heidän diagnoose-

jaan. 

Uusi tauti luonnollisesti kiinnosti eläinlääkäreitä, ja Eläinlääkäriyhdistyksen 

vuosikokouksessa lokakuussa 1931 vuosikokousesitelmät käsittelivät juuri näive-

tystautia. Esitelmöitsijöinä olivat taudin parhaat kotimaiset asiantuntijat Hällfors 

ja Hindersson. Esitykset saivat aikaan vilkkaan keskustelun, ja useat eläinlääkärit 

kertoivat omia havaintojaan taudista. Esimerkiksi Oulun piirieläinlääkäri K. W. 

Henriksson (1877–1938) kertoi Oulun markkinoiden aikaan suorittamastaan tar-

kastuksesta, jossa hän valitsi 600 hevosen joukosta 70 lähempää tutkimusta var-

ten. Näistä valituista hevosista lähetettiin verinäytteet eläinlääkintölaboratorioon, 

jonka mukaan puolet näistä valituista sairasti näivetystautia.342 

Vuosikokouksen osanottajat keskustelivat myös mahdollisesta tautiin sairas-

tuneiden hevosten merkitsemisestä. Eläinlääkintöosasto nimittäin suunnitteli, että 

kaikkia sairaita ei enää lopetettaisi, vaan ne merkittäisiin näkyvällä merkillä. 

Merkitsemisen tarkoitus olisi varoittaa ihmisiä sairaista hevosista ja siten estää 

sairaiden vieminen terveiden hevosten joukkoon epähuomiossa. Jo ennen vuosi-

                                                        
340 Neuvottelukunnan pöytäkirjat 9.6. ja 29.8.1931. Eläinlääkintöosaston neuvottelukunnan pöytäkirjat 
1931, Ca:1. MMMEO:n arkisto, KA. 
341 Eläintauteja koskeva kirjeenvaihto 1928–1931, Ff:1. MMMEO:n arkisto, KA; Tornion piirieläin-
lääkärin arkisto, Saapuneet kirjeet Ea:1, Oulun maakunta-arkisto. Arkistossa on Steniuksen kirje Häll-
forsille 18.9.1931, johon Hällfors on käsin kirjoittanut kysytyt hevosmäärät. 
342 Suomen Eläinlääkärilehti 1932, 112–113. 
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kokousta Stenius oli lähettänyt maan pohjoisosissa toimiville piirieläinlääkäreille 

kirjeen, jossa hän kysyi minkälainen merkitsemistapa olisi sopiva ja kuinka mer-

kitseminen onnistuisi käytännössä. Sekä vuosikokousosanottajat että kirjallisesti 

vastanneet piirieläinlääkärit pääasiassa kannattivat merkitsemistä esimerkiksi 

polttomerkillä tai leikkaamalla hevoselta harja lyhyeksi. Moni kiinnitti huomiota 

kuitenkin merkitsemisen käytännön vaikeuksiin, sillä verinäytteiden tulosten 

odottaminen kesti vuorokauden. Jos tulosta piti jäädä odottamaan tutkimuspaik-

kakunnalle, tietäisi se piirieläinlääkärille lisätyötä ja valtiolle lisää rahanmenoa. 

Lisäksi moni eläinlääkäri mainitsi, että niin merkitseminen kuin itse tutkiminen 

tulisi aiheuttamaan suurta vastustusta hevosten omistajissa.343  

Loppujen lopuksi näivetystautiin sairastuneita hevosia ei merkitty mitenkään. 

Kuitenkin niin keskustelu merkitsemisestä, asian tuominen eläinlääkintöosaston 

neuvottelukunnan kokouksiin kuin ahkera kirjeenvaihto pohjoismaisten eläin-

taudeista vastaavien viranomaisten kanssa kertovat Steniuksen ja Kankaanpään 

neuvottomuudesta uuden eläintaudin edessä. Selkeitä ja toimivia vastustussuunni-

telmia oli vaikea tehdä. 

Eläinlääkintöosasto lähetti kyselyn näivetystautia sairastavien hevosten mer-

kitsemisestä 12:lle Pohjois-Suomen piirieläinlääkärille. Ainoastaan yhdessä vas-

tauksessa esitettiin epäilyjä merkitsemisen järkevyydestä ja taudin diagnosoinnin 

luotettavuudesta. Oulun piirieläinlääkäri Henriksson kirjoitti:  

Epäilemättä olisi tärkeä, että sairaat hevoset voitaisiin sopivalla tavalla merki-

tä, mutta toistaiseksi, eli niin kauvan kun taudin diagnostisoiminen / veriko-

keitten tulos / on niin epäluotettava, kun se mielestäni on, siihen ei pitäisi 

ryhtyä. Asianomainen eläinlääkäri saa nimittäin usein toisen tuloksen kun 

valtion eläinlääkintölaboratorio. 

Merkitseminen tuottaisi epäilemättä vaikeuksia asianomaiselle eläinlääkärille 

ja tulisi kalliiksi, koska hänen tulisi viipyä paikalla seuraavaan päivään voi-

dakseen ilmoittaa tuloksen ja toimittaa merkitsemisen. Tämän hän jättää te-

kemättä saadessaan negatiivisen tuloksen. Jonkun ajan kuluttua ilmoittaa kui-

tenkin eläinlääkintölaboratorio saaneensa positiivisen tuloksen. Mitä silloin 

on tehtävä?344  

                                                        
343 Eläintauteja koskeva kirjeenvaihto 1928–1931, Ff:1. MMMEO:n arkisto, KA; Suomen Eläinlääkä-
rilehti 1932, 113. 
344 Henriksson eläinlääkintöosastolle 28.10.1931. Eläintauteja koskeva kirjeenvaihto 1928–1931, Ff:1. 
MMMEO:n arkisto, KA. 
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Henriksson oli selvästi turhautunut taudin vastustukseen ja verikokeitten antamiin 

epäselviin vastauksiin. Erityisen harmillista olivat ristiriitaiset tulokset hevosia 

tutkineiden eläinlääkäreiden tekemien veriseerumin ja punasolujen suhdetta ku-

vaavien verinäytteiden ja eläinlääkintölaboratorion varmistustestien, saponiini-

hemolyysi- tai kanakokeiden välillä. Kyse ei ollut pelkästään omistajien oikeus-

turvasta, vaan kyseessä oli myös paikallisen eläinlääkärin maine: saattoivatko 

eläintenomistajat luottaa muihinkaan eläinlääkärin tekemiin diagnooseihin? 

Joku muukin 11 piirieläinlääkäristä saattoi suhtautua epäilevästi näivetystau-

din vastustamiseen, mutta he eivät tohtineet esittää ajatuksiaan kirjallisesti Ste-

niukselle. Eläinlääkärit olivat nimittäin kuulleet, että näivetystautiin kriittisesti 

suhtautunut Kemin piirieläinlääkäri Paavo Wuorinen345 (1870–1942) odotti erot-

tamistaan virastaan juuri sen takia, että hän ei ollut totellut eläinlääkintöosaston 

antamia ohjeita tautien vastustamisessa. 

6.1.3 Piirieläinlääkäri Wuorinen soraäänenä 

Kesäkuussa 1931 Wuorinen oli lähettänyt Oulun läänin maaherralle kirjeen, missä 

hän pyysi: ”Viitaten oheenliitettyyn maanviljelijä Leonard Rovan kirjelmään, 

pyydän kunnioittaen läänin Maaherralle esittää, että kaikki hevosten ampumiset 

Kemin piirissä yksistään veritutkimusten perusteella Maaherran toimesta lopete-

taan.”346 Maanviljelijä Rova kirjoitti Wuoriselle näin: 

Päätimme kääntyä puoleenne sen johdosta, kun hevosemme tapettiin, meidän 

hevosten omistajain huomaamatta niissä mitään sellaista että niissä mitään 

näivetystautia olisi ollut, hevoset olivat täysin työkykyisiä ja terveitä, paitsi 

Iisakki Rovan hevosta on kyllä vaivannut pitempiaikainen nori [nori = pään-

tauti, yskä K.H.], mikä on meille ollut tunnettu sillä hevonen oli kotikasvatti, 

tuohon noriin juuri pyysimme lääkäriltä lääkkeitä kun hän keväällä kävi Kai-

tajärvellä mutta hän sai päähänsä että se on näivetystauti ja niin tuli jonkun 

viikon kuluttua ja hevosen piti ottaa auran edestä sekä viedä kuopattavaksi 

täydessä työkunnossa ja kiiltävässä karvassa, ei mitään pattia ei kyhmyjä eikä 

kankistuksia jalvoissa eikä missään. Aarne Molpergiltä myös vietiin hevonen 

lanta kuorman edestä täydessä työkunnossa hevosessa hän ei itsesanonut mi-

                                                        
345 Wuorisen nimi esiintyy lähteissä vaihtelevasti joko muodossa Wuorinen tai Vuorinen. Suorissa lai-
nauksissa käytän alkuperäisen kirjoittajan käyttämää tapaa, muuten käytän muotoa Wuorinen. 
346 Paavo Wuorinen Oulun läänin maaherralle 25.6.1931. Eläintauteja koskeva kirjeenvaihto 1928–
1931, Ff:1. MMMEO:n arkisto, KA. 
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tään huomanneensa, emmekä met naapurinnamyös taudista mitään tienneet, 

näimme vain kun hevonen irti laskettiin että se hyppi ja laukko kuten varsat 

vaikka olikin ikä hevonen. Mitä näivetystautiin tulee niin me Lohijärvilaiset 

uskomme sen menevän pula aikana suusta sisälle hevosille.347 

Maaherra lähetti Wuorisen pyynnön ja siihen liitetyn Rovan kirjeen maatalousmi-

nisteriön eläinlääkintöosastolle, mutta kun osasto ei reagoinut asiaan mitenkään, 

Wuorinen lähetti elokuussa uuden kirjeen suoraan osastolle: ”Kun veritutkimuk-

sissa epäämättömästi on sattunut erehdyksiä, jotka aiheuttavat katkeruutta raja-

seudun väestössä, pyydän kunnioittaen esittää, että hevosten ampumiset otaksutun 

näivetystaudin perusteella toistaiseksi Kemin piirissä lopetetaan.”348 

Miksi Wuorinen lähetti ensimmäisen kirjeensä maaherralle eikä suoraan 

eläinlääkintöosastolle? Hän oli selvästi huolissaan hevosenomistajien hädästä ja 

joidenkin eläinlääkäreiden – lähinnä tietysti Hällforsin – suuresta innosta määrätä 

hevosia tapettavaksi. Wuorinen oli kuitenkin Steniuksen erityisessä epäsuosiossa 

ja tiesi, että Stenius ei kuuntelisi hänen ehdotuksiaan. Sen sijaan hän luultavasti 

ajatteli, että maaherran ehdottamana asia voisi saada vastakaikua eläinlääkintö-

osastolla. Kun maaherra lähettikin Wuorisen pyynnön sellaisenaan eläinlääkintö-

osastolle, paljastui piirieläinlääkäri ehdotuksen tekijäksi. 

Wuorinen oli joutunut Steniuksen silmätikuksi jo vuonna 1927, jolloin hän oli 

kirjoittanut runsaasti alkoholireseptejä. Hänet oli tuomittu sakkoihin kieltolain 

rikkomisesta, ja lisäksi lääkintöhallitus oli antanut Wuoriselle kiellon harjoittaa 

eläinlääkärin ammattia neljän kuukauden ajan. Kun Stenius sitten aloitti työt lää-

kintöhallituksessa vuonna 1928, hän ryhtyi erityisellä tarmolla seuraamaan Wuo-

risen alkoholireseptimääriä ja myös reseptilomakkeiden sääntöjenmukaista täyt-

tämistä. Milloin reseptistä puuttui omistajan osoite, milloin reseptin antopaikka 

tai tarkka annos, ja erityisen pöyristyttävänä Stenius piti Wuorisen väitettä siitä, 

että yhden reseptilomakevihkon kanta olisi palanut ja jäänyt sitä varten palautta-

matta. Wuorinen kyllä nöyrästi täydensi puutteellisesti täytetyt kohdat, mutta ei 

suostunut antamaan selitystä sille, miksei ollut tehnyt niin jo alun perin.349 

Paitsi resepteistä Stenius löysi puutteita myös Wuorisen eläintautivalvonnas-

ta. Wuorinen oli jo 60-vuotias, ja hän oli hoitanut Kemin piirieläinlääkärin virkaa 

                                                        
347 Leonard Rova Paavo Wuoriselle 14.6.1931. Eläintauteja koskeva kirjeenvaihto 1928–1931, Ff:1. 
MMMEO:n arkisto, KA. 
348 Wuorinen eläinlääkintöosastolle 10.8.1931. Eläintauteja koskeva kirjeenvaihto 1928–1931, Ff:1. 
MMMEO:n arkisto, KA. 
349 Stenius oikeuskanslerille 20.4.1931. Eläinlääkintöosaston neuvottelukunnan pöytäkirjat 1930–
1943. MMMEO:n arkisto Ca:1, KA. 



148 

vuodesta 1903 lähtien, siis lähes 30 vuotta. Kokemuksensa turvin hän saattoi sil-

loin tällöin oikaista diagnoosien teossa, mikä suututti Steniusta. Tämä piti erityi-

sen vakavana virheenä sitä, että Wuorinen oli keväällä 1928 diagnosoinut alueen-

sa lehmissä luomistautia eli tarttuvaa keskenmenoa ilman varmentavaa laborato-

riotutkimusta. Diagnoosi olisi pitänyt varmistaa joko lehmästä otetulla verinäyt-

teellä tai eristämällä luomistautia aiheuttava bakteeri kuolleesta sikiöstä tai jälkei-

sistä. Lisäksi kyseinen karja olisi pitänyt julistaa taudin saastuttamaksi ja tehdä 

maaherralle esitys koko kunnan julistamiseksi taudin saastuttamaksi, mutta Wuo-

rinen ei tehnyt sitä. Niinpä lääkintöhallitus katsoi kesäkuussa 1928 näiden virka-

virheiden takia viisaimmaksi tuomita Wuorisen pidätettäväksi virantoimituksesta 

kahden kuukauden ajaksi.350  

Kun lääkintöhallitus käsitteli Wuorisen asiaa ja tämän suhtautumista luomis-

taudin vastustamista koskeviin määräyksiin, puuttui puheeseen lääkintöhallituk-

sen mielisairaanhoito-osaston päällikkö, mielisairauksiin erikoistunut lääketieteen 

ja kirurgian tohtori Ernst Therman (1869–1947). Therman arveli, ”että syynä 

Vuorisen omituiseen menettelyyn kenties oli jonkinlainen psyykillinen häiriötila”. 

Tämän epäilyn takia Therman sai määräyksen käydä ottamassa selvää Wuorisen 

henkisestä kunnosta samalla, kun hän tekisi tarkastuksia Pohjois-Suomen mieli-

sairaaloihin. 

Tarkastuksensa Therman aloitti menemällä tapaamaan kollegaansa, Kemin 

piirilääkäri von Pfaleria. Tämän mielestä eläinlääkäri oli ”jonkunverran omitui-

nen”, mutta muuten hänestä ei ollut tiedossa mitään epäedullista. von Pfaler ih-

metteli kovasti, että Therman oli tullut Kemiin nimenomaan Wuorisen takia, ”sillä 

Vuorinen oli olennossaan vaatimaton ja erinäisissä suhteissa liiankin peräänanta-

vainen”. Kemiläislääkärin tietojen mukaan Wuorinen oli nauttinut alkoholijuomia 

vain tilapäisesti ja huumaavia aineita ei laisinkaan. Saatuaan nämä esitiedot 

Therman tapasi Wuorisen ja totesi, että Wuorinen ei ehkä ollut psyykkisesti täysin 

terve. Kuitenkaan hän ei tohtinut sanoa, oliko Wuorinen mielisairas vai ei.351 

Lääkäri von Pfalerin luonnehdinta Wuorisesta – ”vaatimaton ja liiankin pe-

räänantavainen” – sopii hyvin siihen, että hän kirjoitti kaikille pyytäjille alkoholi-

reseptejä. Samoin Wuorinen on pitänyt liiallisena tärkeilynä julistaa karjoja luo-

                                                        
350 Lääkintöhallitus Wuoriselle 13.6.1928. Eläintauteja koskevaa kirjeenvaihtoa 1928–1931, Ff:1. 
MMMEO:n arkisto, KA; Suomen eläinlääkärit 1843–1942 1942, 220. Lääkintöhallituksen päätöksen 
olivat allekirjoittaneet lääkintöhallituksen pääjohtaja Hannes Ryömä ja lääkintöhallituksen virkaa te-
kevä osastopäällikkö Rainer Stenius. 
351 Thermanin raportti lääkintöhallitukselle heinäkuussa 1928. Eläintauteja koskeva kirjeenvaihto 
1928–1931, Ff:1. MMMEO:n arkisto, KA. 
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mistaudin saastuttamaksi, jos hänellä on ollut luottamukselliset välit karjanomis-

tajien kanssa ja nämä ovat noudattaneet saamiaan ohjeita. Myös niiden ihmisten 

kärsimys, jotka menettivät ainoan hevosensa oireettoman näivetystaudin takia, 

lienee aiheuttanut suuttumusta liian tiukkoja torjuntatoimia kohtaan. 

Kahden kuukauden virastapidättämisen jälkeen Wuorinen jatkoi viranhoito-

aan entiseen malliin. Hänen raporttinsa viivästyivät eikä hän julistanut karjoja 

luomistaudin saastuttamaksi. Stenius oli ymmärrettävästi raivoissaan moisesta 

niskoittelusta, ja huhtikuussa 1931 hän päätti ryhtyä toimiin, joilla saisi erotettua 

Wuorisen piirieläinlääkärin virasta lopullisesti. Koska valtioneuvosto nimitti pii-

rieläinlääkärit, oli myös erottaminen valtioneuvoston tehtävä. Sitä varten Stenius 

lähetti oikeuskanslerille kirjeen, missä hän perusteli mahdollisimman pikaisen 

erottamisen tarvetta. Kirje alkoi näin: ”Kemin piirin piirieläinlääkäri Paavo Albert 

Gabriel Wuorinen on viime vuosina jatkuvasti suhtautunut virkansa hoitoon taval-

la, joka on virkamiehelle tyyten sopimaton ja josta saattaa johtua arvaamattomia 

vahinkoja yksityisille henkilöille, jopa koko maallekin.”352  

Wuorinen sai tietenkin myös tämän kirjeen, ja hän ilkkui häpeämättömästi 

Steniuksen aloituslauseelle maan edun vahingoittamisesta lähettäessään eläinlää-

kintöosastolle erään myöhässä olevan asiakirjan: ”Tämän ohella lähetän kaupun-

gin-eläinlääkäri K. Veikkolan vuosikertomuksen, jonka viipymisestä Suomen Ta-

savalta ei toivottavasti ole mitään vahinkoa kärsinyt.”353 

Stenius jatkoi kirjettään oikeuskanslerille kertomalla Wuorisen kieltolakiri-

koksista, puutteellisesta luomistaudin torjunnasta sekä satunnaisista poissaoloista 

virka-alueeltaan, mikä juuri silloin oli anteeksiantamatonta, koska vakava tarttuva 

hevostauti parhaillaan uhkasi Wuorisen piiriä. Erityisen tärkeää virkatehtävien 

kunnollinen hoito olisi ollut nimenomaan valtakunnan rajalla olevassa piirissä, 

”jossa par’aikaakin hevoskantaa uhkaa vakava vaara Ruotsin puolelta maahan 

viime vuoden lopulla levinneen tarttuvan näivetystaudin vuoksi”. Wuorisen vä-

linpitämätön suhtautuminen tarttuviin eläintauteihin oli huomattava este viranhoi-

dolle, varsinkin kun hevosia ja niiden mukana koko maata uhkaava näivetystauti 

näytti olevan leviämässä maahan. Taudin vastustaminen olisi mahdotonta, jos 

                                                        
352 Stenius oikeuskanslerille 20.4.1931. Eläinlääkintöosaston neuvottelukunnan pöytäkirjat 1930–
1943. MMMEO:n arkisto Ca:1, KA. 
353 Wuorinen eläinlääkintöosastolle 19.6.1931. Eläintauteja koskeva kirjeenvaihto 1928–1931, Ff:1. 
MMMEO:n arkisto, KA. 
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”voimassa olevien asetusten ja annettujen määräysten noudattaminen jää täydel-

leen eläinlääkärin päähänpistojen varaan”.354 

Wuorinen pidätettiin ensin virastaan toistaiseksi, ja lopullisesti hänet erotet-

tiin marraskuussa 1931. Hänen tilalleen Kemin piirieläinlääkäriksi tuli Åke Häll-

fors.355 Odottaessaan lopullista erottamistaan Wuorinen kirjoitti paikalliseen Pe-

rä-Pohja -nimiseen lehteen näivetystaudista kahdessa yleisönosastokirjoituksessa 

lokakuussa 1931 muun muassa seuraavaa: 

T:ri R. Stenius määrittelee taudin seuraavasti: Näivetystauti on tarkoin mää-

rätty, hevoselle ominainen tarttuva veritauti, jolloin punaiset verisolut suures-

sa määrässä taudin aiheuttajan toiminnan johdosta tuhoutuvat ja hevonen näin 

ollen punaisten verisolujen puutteen tähden kuihtuu ja tavallisesti lopulta 

kuolee. 

Tässä määritelmässä on pieni puutteellisuus, kun puhutaan näivetystaudista 

yleensä, vaikka tarkoitetaan tarttuvaa näivetystautia. On nim. muistettava, et-

tä näivetystauti esiintyy myös tarttumattomana, jolloin sen aiheuttajina voivat 

olla hammasviat, ruuansulatushäiriöt, kehnot suojat, h e i k k o  r u o k i n t a  

ja ankara ajo. Tällaista tarttumatonta näivetystautia on Pohjois-Suomessa 

viime talven aikanakin varmasti ilmennyt, kun rehujen puute oli varsin ylei-

nen. Tällainen tauti on helposti parannettavissa, kun vaan eväät enenee, työt 

vähenee ja eläin yleensä saa asianmukaista hoitoa.356 

Allekirjoittanut on tahtonut kiinnittää huomiota siihen, että näivetystauti 

esiintyy myös tarttumattomana ja varmana voidaan pitää että jommoinenkin 

määrä tarkastetuista hevosista on potenut juuri tarttumatonta näivetystautia – 

– Omituiselta tuntuu vielä se epävarmuus, joka ”yhteisvertailun” jälkeenkin 

on huomattavissa esim. Kemin hevosten tarkastuksissa, kun lähes kolman-

neksen suhteen ollaan epätietoisia taudin laadusta. Sellainen herättää jo epäi-

lyksiä tarkastusten pätevyyteen nähden.357 

Kirjoituksissaan Wuorinen mainitsi nimeltä Steniuksen, joka näin sai niskoilleen 

syyn koko taudin keksimisestä. Wuorinen ei kieltänyt näivetystaudin tarttuvan 

                                                        
354 Stenius oikeuskanslerille 20.4.1931. Eläinlääkintöosaston neuvottelukunnan pöytäkirjat 1930–
1943. MMMEO:n arkisto Ca:1, KA. 
355 Eläinlääkintöosaston neuvottelukunnan pöytäkirjat 1930–1943, 18.11.1931 ja 20.4.1932. 
MMMEO:n arkisto Ca:1, KA. 
356 Nimimerkki W:n. Perä-Pohjassa 1.10.1931. 
357 Nimimerkki W:n. Perä-Pohjassa 27.10.1931. 
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muodon olemassaoloa, mutta hän moitti esimiestään siitä, että tämä ei ollut ym-

märtänyt osan huonokuntoisista hevosista olevan vain aliravittuja. Moitteen saivat 

myös tutkimusmenetelmät, joiden avulla ei pystytty sanomaan mitään varmaa. 

Nämä Perä-Pohjassa julkaistut kirjoitukset löysin maatalousministeriön ar-

kistosta. Stenius oli siis lukenut ja säästänyt ne. Luultavasti hän oli saanut lehti-

leikkeet Hällforsilta, joka hoiti tuolloin Kemin piirieläinlääkärin virkaa odottaen 

Wuorisen erottamista ja viran siirtämistä itselleen. Samassa nipussa Wuorisen kir-

joitusten kanssa oli päiväämätön, toimituksen kirjoittama juttu jostain toisesta, 

samalla alueella ilmestyvästä lehdestä. Juttu oli otsikoitu ”Käytetäänkö hevosten 

omistajiin nähden mielivaltaa”, ja siinä paheksuttiin ankarasti mielivaltaista he-

vosten tappamista Hällforsin ”otaksuman” perusteella, vaikka eläinlääkäri Wuori-

nen oli todennut hevoset terveiksi. Erään hevosen omistaja oli kieltäytynyt nou-

dattamasta Hällforsin antamaa tappomääräystä, ja vähän ajan kuluttua hevonen oli 

”lihonut ja kaunistunut ollen lisäksi tavallista väkevämpi työhevonen”. Silti se 

olisi pitänyt viedä ammuttavaksi. Lehti vetosi ylempiin viranomaisiin tällaisten 

mielivaltaisuuksien välttämiseksi, ettei köyhien hevosenomistajien ainoa työjuhta 

joutuisi syyttä tapetuksi kesken kiireisten heinätöiden.358 

Wuorinen oli huolissaan tutuista asiakkaistaan ja vastusti liian innokasta näi-

vetystautidiagnoosien tekoa. Hän oli löytämissäni lähteissä myös ainoa eläinlää-

käri, joka julkisesti uskalsi kyseenalaistaa maatalousministeriön eläinlääkintö-

osaston antamat ohjeet ja määräykset, jos ei oteta lukuun Oulun piirieläinlääkärin 

vähäistä purnausta asiasta. Tosin Wuorisella ei ollut mitään menetettävää, sillä 

hän oli joutunut Steniuksen hampaisiin jo paljon ennen, kuin koko näivetystauti 

tuli maahan. Stenius oli päättänyt erottaa Wuorisen jo tämän luomistaudin vastus-

tamistyössä tekemien virheiden takia, ja näivetystauti oli vain viimeinen pisara ja 

lisäselitys erottamiselle. 

Kemin kokenut piirieläinlääkäri perusti diagnoosinsa pitkälti aistihavaintoon. 

Jos sikiönsä luoneen lehmän jälkeisissä oli tulehduseritettä, hän päätteli lehmän 

sairastavan luomistautia. Jos taas tulehdusmerkkejä ei näkynyt paljaalla silmällä, 

Wuorinen etsi syytä keskenmenolle esimerkiksi kohtukierteestä.359 Samoin näive-

tystauti näytti Wuorisen silmissä puutostaudilta, koska hevosten rehut olivat pula-

kauden takia huonot ja niukat. Mutta Steniuksen mielestä oli anteeksiantamatonta, 

että Wuorinen teki tai oli tekemättä diagnooseja turvautumatta laboratoriotestei-

                                                        
358 Lehtileike syksyltä 1931 otsikolla ”Käytetäänkö hevosten omistajiin nähden mielivaltaa”. Eläin-
tauteja koskeva kirjeenvaihto 1928–1931. MMMEO:n arkisto Ff:1, KA. 
359 Wuorinen Steniukselle 1.3.1930 ja 23.4.1930. Eläintauteja koskeva kirjeenvaihto 1928–1931, Ff:1. 
MMMEO:n arkisto, KA. 



152 

hin. Ne olivat nykyaikaa ja niiden avulla eläinlääketiede pystyi hallitsemaan ja 

hoitamaan sairauksia tieteellisen tarkasti. 

Wuorisen ja Steniuksen tautikäsityksissä oli selvä ero. Stenius edusti moder-

nia edistysuskoa, jonka mukaan eläinlääkärin tieto perustui yhä uusiin, tieteen 

keinoin löydettyihin tutkimus- ja hoitomenetelmiin. Tauti oli jotain yksiselitteistä, 

esimerkiksi tietyn bakteerin aiheuttama tila, joka voitiin todeta osoittamalla ky-

seinen taudinaiheuttaja. Wuorinen sen sijaan edusti ajatussuuntaa, jonka mukaan 

ympäristöllä oli merkittävä rooli sairauksien synnyssä.  

Näitä ajatuksia Wuorinen oli mitä todennäköisimmin saanut opiskellessaan 

1890-luvulla lääketiedettä Helsingin yliopistossa peräti 12 lukukauden ajan.360 

Sen ajan lääketieteessä hygienia eli ennaltaehkäisevä terveydenhoito-oppi oli tär-

keä ja arvostettu lääketieteen osa-alue. Hygienia-aatteessa huomiota kiinnitettiin 

niin yksilön elintapoihin kuin elinympäristön terveellisyyteen ja sosiaalisten epä-

kohtien poistamiseen. Kun sairauksille altistavat yksilölliset ja yhteiskunnalliset 

tekijät olisi saatu kuriin, paranisi samalla ihmisten terveys.361  

Eläinlääkäriperinteessä Wuorista muistellaan sankarina. Osittain hänen saa-

mansa sädekehä voi olla monen eläinlääkärin Steniusta kohtaan tuntemaa antipa-

tiaa: kun joku uskalsi uhmata Steniusta, sai Wuorinen ja samalla hänen asiansa 

ihailua. Eläinlääkäri Kaj Hermanson (s. 1932) muisteli Wuorisesta ja näivetystau-

dista kerrottua tarinaa: 

Näissä hevosissa esiintyi merkillistä tautia, jota sanottiin näivetystaudiksi. 

Tuntui siltä, kuin tauti olisi levinnyt yhä laajemmin metsätyömaitten hevo-

siin. ”Helsingin herrat” eli Maatalousministeriön Eläinlääkintöosaston virka-

mieseläinlääkärit antoivat määräyksen, että kaikki tällaiset näivetystautiset 

hevoset oli lopetettava – – 

Piirieläinlääkäri, joka oli inhimillinen ja hyväluontoinen mies, joutui läheltä 

seuraamaan, millaista tuskaa ja ahdinkoa teurastusmääräykset aiheuttivat sa-

vottojen hevosmiehille. Hän aprikoi, voisiko hevosten näivetystautiin olla sit-

tenkin jokin aivan muu syy. Hevoset laihtuivat, heikkenivät ja lakkasivat 

syömästä Lapin ankarissa oloissa. Hän päätti oma-aloitteisesti, ettei hevosia 

                                                        
360 Suomen eläinlääkärit 1843–1942 1942, 220. 
361 Lehtonen 1995, 206–209; Harjula 2007, 16–39. Yksi 1800-luvun lopun huomattavimpia lääketie-
teen alan väitöskirjoja oli vuonna 1892 valmistunut Konrad Relanderin (1853–1936, vuodesta 1906 
ReijoWaara) työ Haapaveden kunnan asukkaiden terveydentilan ja asuinolojen välisestä yhteydestä. 
Väitöskirjan mukaan huono sosiaalinen asema ja huonot asuinolot lisäsivät pitkäaikaista sairastavuut-
ta. Vuorinen 2010, 250–251. 
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enää niin vain lopeteta, vaan niille järjestettäisiin ”sairaslomaa”. Ne saivat le-

vätä, niille hankittiin kauraa, porkkanaa ja jopa leipää lisärehuksi. – – 

Ja kuinka ollakaan, hevoset vahvistuivat ja paranivat – tosin hitaasti, mutta 

viimeistään kesällä ne olivat kuntoutuneet täysin. Innoissaan piirieläinlääkäri 

ilmoitti Helsinkiin, että hevosia voidaan hoitaa niin, ettei niitä tarvitse lopet-

taa. Mutta, mutta, Helsingin oppineet herrat eivät halunneet kuullakaan mois-

ta.362 

Hermanson oli sitä mieltä, että näivetystauti oli Wuorisen virasta erottamisen ai-

noa syy, ja piti olennaisena nimenomaan arvovaltakiistaa ”Helsingin herrojen” ja 

asiasta paremmin tietävän praktikon välillä. Tuskin monet aikalaiseläinlääkärit-

kään olivat selvillä erottamiseen johtaneesta alkuperäisestä syystä, spriireseptien 

kirjoittamisesta kieltolain aikana, ja siksi Wuorinen yhdistyy juuri näivetystautiin. 

Kuitenkin Stenius lähetti jo huhtikuussa 1931 oikeuskanslerille kirjeen, missä 

vaati piirieläinlääkärin erottamista. Siihen mennessä koko Suomessa oli todettu 

vasta kahdeksan varmaa näivetystautitapausta.363 Kirjeessään Stenius ei puhunut 

mitään siitä, että Wuorinen olisi toiminut vastoin määräyksiä näivetystaudin suh-

teen, vaan hän puhui virheistä luomistaudin torjunnassa. Hän antoi ainoastaan 

ymmärtää, ettei Wuorinen selviäisi Suomea uhkaavasta vakavasta hevosten näive-

tystaudista. Ymmärrän, että piirieläinlääkärin jälkimaine yhdistyy näivetystautiin 

siksi, että erottaminen ja tauti osuivat samaan aikaan. Toisaalta myös Wuorisen it-

sensä on kannattanut vahvistaa tätä yhteyttä, koska näivetystauti ja konikapina al-

koivat saada mainetta pienen ihmisen voittona virkamiesten mielivallasta.  

Erottamisensa jälkeen Wuorinen muutti Pomarkkuun viljelemään vaimonsa 

kotitilaa ja harjoittamaan hieman epäilyttävää liiketoimintaa, spriireseptien kir-

joittamista. Siitä Hermanson kertoi näin: 

Entinen piirieläinlääkäri otti aivan erityisesti asian [spriireseptien kirjoittami-

sen] omakseen osittain taloudellisista syistä. Olihan hän joutunut luopumaan 

virastaan ja lunastamaan itselleen ja perheelleen ison maalaistalon. Mutta vie-

lä suurempi syy taisi olla katkeruus, jota hän tunsi virkavaltaa ja koko yhteis-

kuntaa kohtaan kokemansa vääryyden johdosta. 

Vanhat pomarkkulaiset kertoivat, että näitten reseptien – ”tinttuklappujen”, 

kuten sanottiin – tehtailu oli todella valtavaa. Hän kirjoitti niitä valmiiksi 

                                                        
362 Hermanson 2000, 36–37. 
363 Suomen Eläinlääkärilehti 1931, 133. 



154 

paksut pinkat. Niitä säilytettiin talon porstuassa, ja jos hän ei sattunut itse 

olemaan kotona, kun asiakas tuli, niin kuka tahansa kotiväestä osasi täydentää 

reseptin kirjoittamalla siihen hakijan nimen. Ja hakijoitahan riitti.364 

Wuorinen tiesi hyvin, että Stenius oli alkanut tarkkailla hänen toimiaan nimen-

omaan kieltolain aikaisten reseptinkirjoitusrangaistusten takia. Yksi syy, miksi 

lääkintöneuvos Therman oli kesällä 1928 epäillyt Wuorisen henkistä kuntoa, oli 

ollut se, että Wuorinen ei olisi tiennyt, miksi hänet oli pidätetty virastaan kahdeksi 

kuukaudeksi. Therman viattomasti uskoi, että syy oli luomistautimääräysten rik-

komisessa. Siksi hän oli hämmentynyt, kun piirieläinlääkäri oli kysynyt johtuiko 

virastapidättäminen nytkin spriireseptien kirjoittamisesta.365 Wuorisen kysymys 

oli kuitenkin vain retorinen ja tarkoitettu ivalliseksi piikiksi pitkävihaiselle Ste-

niukselle. 

Wuorisen Pomarkussa harrastama ylenpalttinen spriireseptien kirjoittaminen 

oli ainakin osittain katkeruuden osoitus Steniukselle ja virasta erottamiselle. Kiel-

tolaki päättyi vuonna 1932, mutta Stenius jatkoi sen jälkeenkin eläinlääkäreiden 

alkoholipitoisten aineiden määräämisen tarkkailua hellittämättömällä tarmolla. 

Vuonna 1934 eläinlääkintöosaston neuvottelukunta käsitteli Wuorisen reseptejä ja 

päätti ehdottaa eläinlääkintöosastolle, että Wuorinen julistettaisiin menettäneeksi 

oikeutensa eläinlääkärinammatin harjoittamiseen kolmeksi vuodeksi. Näin tehtiin, 

vaikka Stenius saneli pöytäkirjaan eriävän mielipiteensä, jonka mukaan Wuorisel-

ta olisi pitänyt ottaa oikeus eläinlääkärinammatin harjoittamiseen 10 vuoden ajak-

si jatkuvan kurittomuuden takia. Kolmen vuoden kuluttua Wuorinen aloitti uudel-

leen reseptitehtailun, ja keväällä 1939 eläinlääkintöosaston neuvottelukunta hy-

väksyi yksimielisesti Steniuksen ehdotuksen, jonka mukaan Wuoriselta otettiin 

ainaiseksi oikeus eläinlääkärinammatin harjoittamiseen.366 

Mielenkiintoista on, ettei kukaan aikalaiseläinlääkäri – ei edes Wuorinen – 

kieltänyt sitä, että maassa oli aliravitsemuksen lisäksi myös tarttuvaa näivetystau-

tia. Sen sijaan eläinlääkäri Aili Oksanen on historian alaan kuuluvassa lisensiaa-

tintutkimuksessaan vuonna 2004 todennut yksiselitteisesti: ”Ehkä ikävintä asiassa 

on se, että koko tauti oli erehdys. Pohjois-Suomen huonokuntoisten hevosten syy 

ei ollut tarttuva tauti, vaan kyseessä lienee ollut puutostila.”367 Oksanen ei perus-

                                                        
364 Hermanson 2000, 39–40. 
365 Thermanin raportti lääkintöhallitukselle heinäkuussa 1928. Eläintauteja koskeva kirjeenvaihto 
1928–1931, Ff:1. MMMEO:n arkisto, KA. 
366 Eläinlääkintöosaston neuvottelukunnan pöytäkirjat 1930–1943, 25.4.1934 ja 8.5.1939. MMMEO:n 
arkisto Ca:1, KA. 
367 Oksanen 2004, 114. 
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tele väitettään millään lailla vaan pitää ilmeisesti asiaa niin itsestään selvänä, että 

lähdeviitteitä tai muuta todistusaineistoa ei tarvita. On ilmeistä, että vuonna 1947 

eläinlääkäriksi valmistunut Oksanen on kuullut vanhemmilta kollegoiltaan Wuo-

risen version taudista: monella tuon ajan eläinlääkärillä oli omakohtaisia koke-

muksia Steniuksen sopimattomasta käytöksestä, ja siksi eläinlääkäreiden keskuu-

dessa on todennäköisesti mielellään kerrottu tarinoita, joissa Stenius jää alakyn-

teen ja hänen kaikkitietävyytensä saa kolauksen. 

6.1.4 Eläinlääkäri Engelberg, konikapinan konna 

Suurimman syyn vääristä diagnooseista konikapinamyytissä on saanut eläinlääkä-

ri, joka suoritti Nivalan näivetystautitarkastukset joulukuussa 1931. Tämä eläin-

lääkäri oli Haapaveden piirieläinlääkäri Kaarlo Engelberg (vuodesta 1935 Engel-

vuori; 1889–1952). 

Lokakuun 1931 lopulta alkaen alettiin järjestää hevosten massatarkastustilai-

suuksia näivetystaudin levinneisyyden selvittämiseksi. Koska tauti vaikutti levin-

neen laajalle, eläinlääkintöosasto muutti ohjeitaan niin, että enää ei tapettu kaikkia 

sairastuneita hevosia. Kaikkien sairastuneiden tappaminen oli muuttunut liian kal-

liiksi keinoksi torjua tautia, sillä valtiolla ei ollut vaikean pula-ajan takia mahdol-

lista panostaa taudin torjuntaan niin paljon, että kaikki sairaat tai sairaiksi epäillyt 

hevoset olisi lopetettu ja niiden arvo korvattu omistajille. Siksi ohjeistusta muu-

tettiin niin, että yritettiin ottaa selville kuinka laajalle tauti oli maassa levinnyt. 

Lisäksi hevosten teurastus rajattiin vaarallisiin tartunnan levittäjiin sekä sellaisille 

paikkakunnille, joilla tautia oli niin vähän, että hevosten tappamisella saattoi ku-

vitella olevan taudin leviämistä estävä vaikutus.368  

Eläintautilainsäädännön mukaan maaherra määräsi piirieläinlääkärit suoritta-

maan tällaisia tutkimuksia maatalousministeriön eläinlääkintöosaston esitykses-

tä.369 Niinpä Kaarlo Engelberg sai tutkimusmääräykset Oulun läänin maaherralta 

ja tutkimusohjeet maatalousministeriön eläinlääkintöosastolta. Haapaveden pii-

rieläinlääkärialue oli hyvin laaja, ja siksi Engelbergillä riitti hevosia tarkastetta-

vaksi pitkäksi aikaa. Marraskuussa piirieläinlääkäri tutki Rantsilan, Piippolan, 

Pulkkilan, Pyhännän, Kestilän, Haapajärven, Reisjärven ja Pyhäjärven kunnat, 

joulukuun puolelle jäivät piirin kunnista enää Haapavesi ja Nivala. Kaikista kun-

                                                        
368 Neuvottelukunnan pöytäkirja 3.10.1931. Eläinlääkintöosaston neuvottelukunnan pöytäkirjat 1930–
1943, Ca:1. MMMEO:n arkisto, Kansallisarkisto; Suomen Eläinlääkärilehti 1932, 113. 
369 Asetus 29 päivänä syyskuuta 1922 kotieläintautien ehkäisemisestä annetun lain täytäntöönpanosta 
ja sovelluttamisesta 338/1922, § 1 ja 2. Suomen asetuskokoelma 1922. 
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nista löytyi näivetystautia, esimerkiksi Haapajärvellä Engelberg tarkasti kahden 

päivän aikana 499 hevosta, joista 22 lopetettiin. Tosin vain osa tapettiin näivetys-

taudin, loput muun huonokuntoisuuden takia.370  

Kalajokilaakso-lehti haastatteli Engelbergiä tarkastusten kestäessä alueen 

näivetystautilanteesta. Piirieläinlääkärin mukaan ihmiset olivat ymmärtäneet hy-

vin tarkastusten merkityksen ja tuoneet niihin runsaasti hevosia. Tosin tuominen 

ei johtunut pelkästään siitä, että omistajat olisivat pitäneet tarkastuksia ja näive-

tystaudin vastustamista tärkeänä, vaan osansa oli tietysti myös sanomalehdissä 

julkaistujen kuulutusten sanamuodolla. Kuulutuksissa nimittäin määrättiin, että 

tarkastusvelvollisuus oli täytettävä sakon uhalla.371 Sen sijaan Engelberg moitti 

hevosten huonoa ruokintaa, sillä ”hevosten omistajat eivät täälläpäin ole ymmär-

täneet panna täyttä arvoa hyvälle ruokinnalle taudin vastustamiskeinona”. Hän 

kertoi myös pitäneensä tarkastusten yhteydessä hevosenomistajille esitelmiä tau-

din vastustamisesta ja ennaltaehkäisystä, joista tärkein keino oli juuri kunnollinen 

ruokinta.372 Nämä esitelmät ja lehtijutut voivat osaltaan selittää, miksi osa he-

vosenomistajista piti näivetystautia ainoastaan pulan ja huonon ravinnon aiheut-

tamana.  

Kun hevosten massatarkastuksia oli tehty vasta pari kuukautta, maatalousmi-

nisteriön eläinlääkintöosasto päätti joulukuussa 1931 lopettaa hevosten joukko-

tarkastukset näivetystaudin varalta. Syyksi ilmoitettiin eläinlääkintölaboratorion 

ylityöllistyminen ja varojen puute. Osastolla työskentelevä eläinlääkäri Eino Huh-

tala selitti asiaa kollegalleen Erik Baskille ja vihjaisi samalla, että näivetystauti ei 

ehkä ollutkaan niin vakava tauti kuin siihen asti oli luultu: 

Mitä ensiksikin tulee näivetystautitutkimusten suorittamiseen, ei pistokokeit-

ten ottamiseen enää yleensä ole määräyksiä annettu, koska laboratorio on nyt 

jo niin ylirasitettu, että veritutkimusten suorittaminen siellä kohtaa voittamat-

tomia vaikeuksia. Sitä paitsi olemme ehkä ottaneet anaemia-jutun vakavam-

malta kannalta kuin mihin olisi ollut aihetta, niin että ei enää voitane sen vas-

tustamiseen varoja kiinnittää muuta kuin niissä yksityistapauksissa, joissa he-

                                                        
370 Kalajokilaakso 28.11.1931 ja 1.12.1931. 
371 Ks. esim. kuulutus Kalajokilaaksossa 17.12.1931, missä nivalalaisia hevosenomistajia kuulutettiin 
tuomaan hevosensa näivetystautitarkastukseen.  
372 Kalajokilaakso 1.12.1931. 



157 

vosen omistaja tautia hevosissaan epäillen tutkimusta valtion kustannuksella 

anoo.373 

Mutta minkä takia Huhtala vastasi Baskin kirjeeseen, vaikka yleensä Stenius huo-

lehti eläintauteja koskevasta kirjeenvaihdosta? Syynä oli Steniuksen ulkomaan-

matka. Huhtalan vastaus on päivätty 14.12.1931, ja samana päivänä eläinlääkin-

töosastolle saapui toinenkin, Steniukselle osoitettu näivetystautia koskeva kirje. 

Siinä Kurkijoen piirieläinlääkäri Rafael Montell tiedusteli, mitä piti tehdä maaher-

ralta tulleiden näivetystautitutkimusmääräysten kanssa. Hän oli nimittäin kuullut 

joltain kollegaltaan, että eläinlääkintöosasto ”on kieltänyt tämänkaltaiset virka-

matkat”, ja siksi hän päätti pyytää ristiriitaisessa tilanteessa apua ja lisäselvityksiä 

suoraan Steniukselta. Vaikka maaherrat periaatteessa olivat korkeimpia määräyk-

senantajia eläintautien suhteen, ei Montell tohtinut ryhtyä noudattamaan määräys-

tä, ennen kuin oli varmistanut asian Steniukselta. Kirjeen alalaitaan on käsin kir-

joitettu ”pyyd. määr. tänne”.374 Kommentti on joko Steniuksen matkallelähdön 

tohinassa kirjoittama tai sitten Huhtala on sen kirjoittanut kysyttyään Steniukselta 

neuvoa puhelimitse. 

Huhtala vastasi Montellille Steniuksen ohjeiden mukaan ja pyysi tätä lähet-

tämään maaherran antamat tutkimusmääräykset eläinlääkintöosastolle. Saatuaan 

ne osasto pyysi Viipurin läänin maaherraa peruuttamaan näivetystautitarkastus-

määräykset.375 Tiedotus eläinlääkintöosastolta maaherroille ja piirieläinlääkäreille 

näyttää toimineen huonosti, sillä Montell oli saanut maaherralta määräyksen tehdä 

tarkastuksia vielä joulukuussa, vaikka osasto oli jo päättänyt joukkotarkastusten 

lopettamisesta. Ilmeisesti maaherralla oli vielä käytössään vanhat ohjeet, joita 

Stenius ei ollut ehtinyt muuttaa matkakiireidensä takia. Myös piirieläinlääkärit 

olivat epätietoisia oikeasta toimintatavasta, ja tieto kulki suusta suuhun huhupu-

heena. 

Samalla tavalla kuin Viipurin läänin maaherra määräsi Montellin, määräsi 

myös Oulun läänin maaherra Engelbergin tekemään tarkastuksia vielä joulukuus-

sa. Haapaveden piiristähän oli joulukuussa tarkastamatta enää Haapavesi ja Niva-

la, ja kun Haapaveden tarkastukset tehtiin aivan joulukuun alussa, oli niistä tietys-

ti annettu määräys jo marraskuun puolella. Sen sijaan Nivalassa oli määrä tehdä 

                                                        
373 Huhtala Baskille 14.12.1931. Lisäselvityksiä koskeva kirjeenvaihto 1931, Fd:2. MMMEO:n arkis-
to, KA. 
374 Montell Steniukselle 13.12.1931. Lisäselvityksiä koskeva kirjeenvaihto 1931, Fd:2. MMMEO:n 
arkisto, KA. 
375 Huhtala Montellille 16. ja 18.12.1931. Lisäselvityksiä koskeva kirjeenvaihto 1931, Fd:2. 
MMMEO:n arkisto, KA. 
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tarkastukset vasta 28.–30.12. Ilmeisesti Engelberg ei ollut kuullut mitään uusista 

ohjeista eikä siksi ottanut yhteyttä eläinlääkintöosastoon.  

Toisaalta, vaikka Engelberg olisikin kuullut uusista ohjeista, hän ei ehkä olisi 

halunnut kyseenalaistaa maaherran määräystä, sillä hänellä oli myös taloudellinen 

tarve saada tehdä tarkastuksia. Nivala oli suuri hevospitäjä, ja suuren hevosmää-

rän tarkastaminen toisi varmaa, valtion maksamaa tuloa. Jo syyskuussa Engelberg 

oli valitellut Steniukselle töiden vähyyttä ja pyytänyt tältä ymmärrystä matkalas-

kujen suhteen: ”Sitten vielä älä viitsi olla kovin tarkkaavainen matkalaskujen suh-

teen kun niistä ei muutenkaan liikaa jää. Annahan lopultakin Laihian rahojenkin 

tulla, sillä rahapula on kohta huutava.”376 Pula-aika koetteli luonnollisesti myös 

eläinlääkäreitä, sillä varsinaisia asiakaskäyntejä ei juuri ollut ja viranomaistehtä-

vät olivat monen eläinlääkärin ainoa tulonlähde. Eläinlääkäri Lauri Hirvelä kuvasi 

ammattitoveriensa pula-ajan tuntoja: 

Kun nykyään tapaa kolleegan, on ensimmäinen kysymys: ”Onko sinulla ollut 

työtä?” Yhtä varma kuin tästä kysymyksestä saa myöskin olla kielteisestä 

vastauksesta. Moni kolleega tuntuu olevan suoraan sanoen ilman työtä, kai-

kilta, rintamaittenkin eläinlääkäreiltä, on työ suuresti vähentynyt. Poikkeuk-

sen mahtanevat tehdä piirieläinlääkärit, joilla on mahdollisuus hankkia tuber-

kuliinitarkastuksia riittämiin – – mutta tulevaisuus, se näyttää synkältä, ja 

erittäin synkältä se mahtanee näyttää nuorille, eritoten vastavalmistuneille 

miehille.377 

Nivalassa Engelberg tarkasti kolmen päivän aikana yhteensä 756 hevosta. Näistä 

hevosista hän määräsi 30 tapettavaksi: 24 näivetystaudin ja kuusi muun huono-

kuntoisuuden takia. Yksi näistä kuudesta muun huonokuntoisuuden eli eläinrääk-

käyksen takia lopetettavaksi määrätyistä hevosista oli Hilppa. Mutta konika-

pinamyytin mukaan tamma sai nimenomaan näivetystautidiagnoosin. On ymmär-

rettävää, että tappomääräykset yhdistettiin näivetystautiin, olihan tarkastukset teh-

ty taudin takia. Toisaalta varsinkin omista ja oman yhteisön hevosista puhuttaessa 

on helpompi kertoa hevosten saaneen tappotuomion näivetystaudin kuin eläin-

rääkkäyksen takia.378 

                                                        
376 Engelberg Steniukselle 19.9.1931. Lisäselvityksiä koskeva kirjeenvaihto 1931, Fd:2. MMMEO:n 
arkisto, KA. 
377 Hirvelä Suomen Eläinlääkärilehdessä 1932, 48. Talouslama oli tärkeä puheenaihe myös Eläinlää-
käriyhdistysten kokouksissa, ks. esim. Suomen Eläinlääkärilehti 1932, 88–90, 116–117. 
378 Viljamaa 2005, 45, 47, 50. 
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Vuoden 1931 aikana lukuisia hevosia määrättiin lopetettavaksi joko näivetys-

taudin tai eläinrääkkäyksen takia. Ainoastaan Hilpan tapaus meni käräjille asti 

omistajan kieltäydyttyä lopettamasta sitä. Historiantutkija Viljamaan mukaan 

syynä poliisien mielenkiintoon juuri Hilpan omistajia kohtaan saattoi olla se, että 

hevosen omistajan poika Väinö Ruuttunen oli Kalajokilaakson pulaliikkeen aktii-

vinen jäsen ja pulatoimikunnan sihteeri.379 

Entä sitten väitteet eläinlääkäri Engelbergin ammattitaidottomuudesta? En-

gelberg oli tullut Haapavedelle piirieläinlääkäriksi vasta heinäkuussa 1931, joten 

hän oli vielä uusi virkamies alueella. Hänen edeltäjänsä aikana piiri oli ollut var-

sin huonosti hoidettu, eivätkä eläintenomistajat olleet tottuneet tarkkaan viranhoi-

toon. Engelberg oli Steniuksen hyvä ystävä, ja Stenius oli valinnut nimenomaan 

tarmokkaan Engelbergin monen hakijan joukosta tähän virkaan panemaan retupe-

rällä olevan eläinlääkäripiirin asiat kuntoon. Steniuksen on täytynyt pitää Engel-

bergin taitoja erityisessä arvossa, sillä Engelberg sai suorittaa piirieläinlääkärikuu-

lustelun vuonna 1930 ilman edeltävää kurssia, vaikka kurssi yleensä vaadittiin 

piirieläinlääkäriksi havittelevilta.380  

Stenius ja Engelberg olivat opiskelleet samaan aikaan jo Helsingin Maanvil-

jelyslyseossa ja sitten lähteneet Saksaan jatkamaan eläinlääketieteen parissa. 

Valmistuttuaan Engelberg toimi sotilaseläinlääkärinä niin Saksassa kuin Suomes-

sakin hoitaen armeijan hevosia vuoteen 1921. Vuosina 1925–1927 Engelberg ja 

Stenius toimivat yhdessä Eläinlääkärilehden avustajina, ja taitavana kirurgina 

tunnettu Engelberg kirjoitti lehteen useita kirurgiaan liittyviä artikkeleita. Artikke-

leissa ja muille eläinlääkäreille pitämissään esitelmissä hän käsitteli niin omia ko-

kemuksiaan kuin opintomatkoiltaan oppimiaan uusia tekniikoita. 1920-luvulla 

Engelberg toimi yksityispraktikkona, jolloin hänen luonaan kävi hevosia leikatta-

vana laajoilta alueilta, ja kun vuosikymmenen puolivälissä näytti siltä, että Suo-

messa alkaisi eläinlääketieteen opetus, pitivät monet juuri Engelbergiä vahvimpa-

na ehdokkaana korkeakoulun kirurgian professorin virkaan.381  

Engelberg oli siis hyvin ammattitaitoinen hevoseläinlääkäri tutkiessaan he-

vosia näivetystautitarkastuksissa. Mistä konikapinamyytissä elävä käsitys hänen 

ammattitaidottomuudestaan sitten voisi johtua? Ensimmäinen syy on pula-aika. 

                                                        
379 Viljamaa 2005, 55. 
380 Engelberg Steniukselle 19.7.1931. Lisäselvityksiä koskeva kirjeenvaihto 1931, Fd:2. MMMEO:n 
arkisto, KA; Eläinlääkintölaitos. Maatalousministeriön eläinlääkintöosaston kertomukset vuodelta 
1930, 7. 
381 Engelbergin artikkeleita ks. esim. Engelberg Suomen Eläinlääkärilehdessä 1924, 101–110, 201–
205; Engelberg Suomen Eläinlääkärilehdessä 1925, 29–33, 51–58, 101–103, 167–169; Stenius Suo-
men Eläinlääkärilehdessä 1952, 119–121; Suomen eläinlääkärit 1843–1942 1942, 35. 
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Engelberg muutti alueelle kesken pahimman pula-ajan eikä ehtinyt näyttää alueen 

eläintenomistajille taitojaan, sillä huonona aikana ihmisillä ei ollut varaa pyytää 

eläinlääkäriä hoitamaan sairaita eläimiään. Kun Engelberg kuitenkin oli kokenut 

hevoseläinlääkäri, hän pystyi tutkimaan nopeasti suuren määrän hevosia ja arvi-

oimaan jo yhdellä silmäyksellä eläimen yleistilan. Tämä saattoi antaa vaikutelman 

hutiloiden ja ylimalkaisesti tehdystä työstä. Toinen syy saattoi olla hänen arvoste-

lunsa alueen hevos- ja karjanjalostusta kohtaan. Engelberg kirjoitti Steniukselle: 

Karjanjalostus ja hevosjalostus ovat vielä aivan pimeässä, joitain alotteita 

siellä täällä. Karjassa huomaa sukusiitosta j.n.e. – – minun olisi aivan kylä 

kylältä kierrettävä parin vuoden aika esitelmöimässä tai oikeammin ukkelien 

kanssa juttuamassa.382 

Luultavasti Engelberg on esittänyt mielipiteensä hevosjalostuksen huonosta tasos-

ta myös piirinsä alueella, mikä on tiennyt etenkin Nivalassa monien epäsuosioon 

joutumista. Nivalassa nimittäin oli juuri tuohon aikaan kiistaa hevosten jalostus-

periaatteista virallisen, raskasta peltohevosta suosivan ja kevyttä juoksijahevosta 

suosivan suunnan välillä. Siitä on hyvänä esimerkkinä Lapukka-niminen ori. La-

pukalla oli hurja menneisyys menestyneenä ravurina ja pirtuhevosena Perämeren 

jäillä, ja kun se tuli Nivalaan vuonna 1928 siitä tuli välittömästi kansansuosikki. 

Kantakirjaan sitä ei hyväksytty, koska se oli pienikokoinen ja rakenteeltaan liian 

kevyt. Lapukka kuitenkin näytti pitkää nenää valitsijoille päihittämällä kuorman-

vedossa konsulenttien ylistämän raskasrakenteisen kantakirjaoriin, ja kuin ilkku-

akseen herroille astuttivat nivalalaiset suuret määrät tammojaan kantakirjasta hy-

lätyllä Lapukalla.383 Arvostellessaan hevosjalostuksen tasoa Engelberg ilman 

muuta joutui väärälle eli kantakirjakonsulenttien puolelle.  

Historiantutkija Pertti Grönholm on pohtinut historian ja kollektiivisen muis-

tin384 suhdetta James Wertschin ajattelun pohjalta, ja hänen mukaansa muistisisäl-

löt välittyvät kullekin yhteisölle ominaisten kulttuuristen työkalujen kautta. Näitä 

työkaluja ovat esimerkiksi kertomukset ja myytit, joiden sisältö ja juonityyppi 

ovat ominaisia tälle tietylle yhteisölle. Siten erilaisista tapahtumista kerrottaessa 

voidaan käyttää samaa kaavaa, vaikka tapahtumista kertominen ei suoranaisesti 

                                                        
382 Engelberg Steniukselle 19.7.1931. Lisäselvityksiä koskeva kirjeenvaihto 1931, Fd:2. MMMEO:n 
arkisto, KA. 
383 Lapukasta enemmän ks. Helminen 2010. 
384 Grönholm käyttää käsitettä ”kollektiivinen muisti”, vaikka eräät muistitietotutkijat vierastavat sitä. 
Esimerkiksi Leena Rossi huomauttaa, että vaikka muistot voivat olla yhteisiä, muisti ei ole. Rossi 
2005, 87. 
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edellyttäisi tällaista samanlaisena toistuvaa rakennetta.385 Näenkin Engelbergin 

nimeämisen konikapinan konnaksi osaksi nivalalaisten tapaa kertoa historiastaan: 

hevosenomistajat nähtiin uhreina ja virkamiehet sortajina. Sekä tarina väärän 

diagnoosin perusteella tapettavaksi määrätystä Hilpasta että väärän ulkonäön pe-

rusteella kantakirjasta hylätystä Lapukasta ovat saman kaavan mukaisia kerto-

muksia. Kun sitten sama henkilö – tässä tapauksessa siis Engelberg – esiintyy se-

kä Hilpan että Lapukan tarinassa sortajana pientä ihmistä vastaan, ei ole mikään 

ihme, että hänen ammattitaitonsa on kyseenalaistettu. 

Niin paljon hevosjalostusta arvostellut ja konikapinan käynnistäjäksi nähty 

Engelberg vaikutti nivalalaisten käsityksiin eläinlääkärin tarpeellisuudesta, että 

Nivalan kunnaneläinlääkärin virka lakkautettiin vuoden 1933 alusta, koska ”vir-

kamiehet ovat pahasta”.386 Piirieläinlääkärin virkaan ei yksi kunta tietysti voinut 

vaikuttaa, mutta joka tapauksessa Engelberg jätti Haapaveden piirin vuonna 1935 

ja muutti Tammelaan piirieläinlääkäriksi. 

Vielä on jäljellä se konikapinamyytin osa, jonka mukaan Engelberg teki Ni-

valan näivetystautitarkastukset juopuneena. Olisiko Steniuksen ystävä ja luot-

toeläinlääkäri voinut tehdä valtion määräämiä viranomaistehtäviä juovuksissa? 

Steniushan suhtautui raivoisan intohimoisesti niin liialliseen alkoholireseptien kir-

joittamiseen kuin juopotteluun yleensä eikä itse käyttänyt lainkaan alkoholia. Eri-

tyisesti eläinlääkäreiden liiallinen alkoholinkäyttö suututti Steniusta, eikä tämä 

Klattin mukaan säästellyt sanojaan solvatessaan jotain kollegaansa alkoholistik-

si.387 

Tämän tiedon perusteella arvelin konikapinamyytissä esitettyä juopumisväi-

tettä mahdottomaksi. Steniuksen arkistosta löytyi kuitenkin vuoden 1945 alusta 

seuraava kirje Engelbergille: 

Nyt tänne on taas tehty ilmoitus Sinun sprii- ja konjakkireseptien sekoituksis-

ta ja lääkintöhallituksen pääjohtaja uhkaa ottaa pois tykkänään kaikkien eläin-

lääkärien oikeuden määrätä ainoatakaan pro auctore spriireseptiä. Ilmoituksen 

mukaan olet loka-, marras- ja joulukuun aikana 37 kertaa kirjoittanut tällaisia 

sekoituksia eli noin joka 3:s päivä. 

                                                        
385 Grönholm 2010, 84, 103. 
386 Suomen Eläinlääkärilehti 1933, 65. Nivala oli ilman kunnaneläinlääkäriä aina vuoteen 1956 asti. 
Lehmonen 1997, 134. 
387 Klattin haastattelu 2009. 
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En voi muuta kuin hartaasti toivoa, että kiinnität asiaan erikoista huomiota.388 

Engelberg oli määrännyt ”taas” itselleen runsaasti spriin ja konjakin sekoituksia. 

Stenius ei tuntunut olevan vihainen tai kiukustunut kirjoittaessaan Engelbergille 

vaan mieluummin pettynyt, ikään kuin tieto ei olisi tullut hänelle yllätyksenä. Kir-

jeenvaihdon resepteistä jatkuessa Engelberg selitti:  

Pyydän että et epäilisi minua spriikauppiaaksi sillä sitä minä en ole. Muuten 

olen iloinen siitä että olen itse päässyt viinasta irti ja muutenkin virkeäksi, ai-

noa joka minua vielä kiusaa on angina pectoris mutta sekin tuli sairaalassa 

paremmaksi, vatsa tuli hyvään kuntoon, hermostokin melkoisesti, väsymys 

hävisi verenpaine normaali, samoin senkka.389 

Pro auctore olen ottanut varsin huomattavasti spriitä mutta senkin selostin jo 

edellisessä kirjeessäni, ne määrät olen itse käyttänyt eläinten lääkintään, kui-

tenkin myrkyttäen osalla omaa kroppaanikin. Nyt olen ollut jo pitkät ajat täy-

sin raitis ja toivon voivani sinä pysyäkin.390 

Kun Stenius vastasi näihin kirjeisiin, hän ei mitenkään kommentoinut Engelber-

gin selostusta terveydentilastaan tai viinasta irti pääsemisestä. Sen sijaan hän jat-

koi Engelbergin alkoholireseptimäärien ihmettelyä, erityisesti runsaita viini- ja 

konjakkimääriä. Ystävyys ei merkinnyt tässä asiassa mitään, vaan Stenius uhkasi 

viedä Engelbergiltä oikeuden spriireseptien kirjoittamiseen, jos tämä ei parantaisi 

tapojaan. Puhe oli kuitenkin enemmän uhkailua, sillä mitään rangaistuksia Engel-

berg ei saanut, vaikka Stenius kirjoitti: 

Olen Sinulle paljosta kiitollisuudenvelkaa. Se ei kuitenkaan saa merkitä sitä, 

että ottaa itselleen sellaisia vapauksia, joita ei kenellekään ole annettu. Maan 

kaikki eläinlääkärit ovat samojen määräyksien alaisia. En voi antaa hyvän to-

veruuden vaikuttaa asian käsittelyssä. Asiat ovat asioita, toveruus toveruut-

ta.391 

                                                        
388 Stenius Engelvuorelle 16.2.1945. Rainer Steniuksen kirjeenvaihto 1932–1945, Fa:1. MMMEO:n 
arkisto, KA. 
389 Engelvuori Steniukselle 15.2.1948. Rainer Steniuksen kirjeenvaihto 1946–1948, Fa:2. MMMEO:n 
arkisto, KA. 
390 Engelvuori Steniukselle 21.2.1948. Rainer Steniuksen kirjeenvaihto 1946–1948, Fa:2. MMMEO:n 
arkisto, KA. 
391 Stenius Engelvuorelle 17.2.1948. Rainer Steniuksen kirjeenvaihto 1946–1948, Fa:2. MMMEO:n 
arkisto, KA. 
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Ainakin 1940-luvulla Engelbergillä oli alkoholiongelma, ja on mahdollista, että 

sama vaiva oli kiusannut häntä jo Haapaveden piirieläinlääkärinä. Vaikka hän ei 

olisi ollut juovuksissa näivetystautitarkastusten aikana, hän on voinut olla alkoho-

lin vaikutuksen alaisina muuten niin usein, että konikapinamyyttiin on muodostu-

nut kuva alkoholiin mieltyneestä eläinlääkäristä. 

Palattuaan ulkomaanmatkaltaan Stenius ehti taas paneutua näivetystautiin. 

Hän lähetti tammikuun 1932 alussa piirieläinlääkäreille kiertokirjeen, jossa hän 

kysyi kunkin eläinlääkäripiirin maaherralta saamista näivetystautimääräyksistä. 

Piirieläinlääkärien tuli vastata, oliko heillä itsellään tai jollain heidän piirissään 

toimivalla muulla eläinlääkärillä jäljellä näivetystautitutkimusmääräyksiä, joita ei 

vielä ollut suoritettu.392 Stenius oli jo joulukuun puolella lopettanut esitysten an-

tamisen maaherroille, mutta silti osa maaherroista antoi määräyksiä aikaisempien 

esitysten perusteella. Jos tehtävään määrätty eläinlääkäri huomasi ihmetellä asiaa 

eläinlääkintöosastolle, pyysi osasto maaherraa perumaan antamansa määräykset. 

Steniuksen tammikuisen kirjeen tarkoitus oli etsiä maaherrojen antamia tarkas-

tusmääräyksiä ja sitten pyytää maaherroja perumaan ne. 

Tämän perusteella voi hyvin jossitella Nivalan tarkastuksia. Ne olivat koko 

maan viimeiset joukkotarkastukset näivetystaudin varalta, ja jos Stenius ei olisi 

ollut joulukuussa ulkomailla, hän olisi todennäköisesti saanut peruttua kaikki jou-

lukuun lopulle suunnitellut tarkastukset. Silloin Hilppaa ei olisi tarkastettu eikä 

konikapinaa ja siitä versonutta myyttiä syntynyt. 

Järjestelmä, missä maatalousministeriön eläinlääkintöosasto esitti lääninhalli-

tuksille jonkin eläintaudin vastustamista siten, että maaherra määräsi piirieläin-

lääkärin tutkimaan eläimiä, oli varsin hidas ja kömpelö. Aikaa kului kirjeiden kir-

joittamiseen, lähettämiseen ja vastaanottamiseen, ja sillä välin tilanteet ehtivät 

muuttua. Tarve tutkimusten tekoon saattoi olla jo ohi siinä vaiheessa, kun tutki-

muksia tekevä eläinlääkäri sai lopulta määräyksen työhön, tai pahimmassa tapa-

uksessa eläintauti oli ehtinyt levitä laajalle alueelle. Maaherrat olivat perinteisesti 

valvoneet niin ihmisten kuin eläinten kulkutautien vastustamista, ja vuoden 1922 

eläintautilakiin asia oli myös selvästi kirjoitettu: ”Maaherrain tulee valvoa koti-

eläintautien torjumisesta ja ehkäisemisestä voimassa olevien määräysten noudat-

tamista ja – – määrätä asianomainen piirieläinlääkäri paikalle tutkimaan taudin 

laatua.”393  

                                                        
392 Stenius piirieläinlääkäreille 8.1.1932. Eläintauteja koskevaa kirjeenvaihtoa 1928–1932, Ff:1. 
MMMEO:n arkisto, KA. 
393 Asetus 29 päivänä syyskuuta 1922 kotieläintautien ehkäisemisestä annetun lain täytäntöönpanosta 
ja sovelluttamisesta 338/1922, § 1. Suomen asetuskokoelma 1922. 
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Ehkä kömpelyys näivetystaudin vastustamismääräysten antamisessa oli yksi 

syy siihen, että vuonna 1937 uusitussa eläintautilaissa maaherrojen osuus pii-

rieläinlääkäreille määräyksiä antavana viranomaisena jäi pois. Stenius valmisteli 

tämän lain, ja hän muutti lakia tarkentavan asetuksen ensimmäisen pykälän kuu-

lumaan niin, että maatalousministeriön eläinlääkintöosasto sai suoraan, ilman vä-

likätenä toimivaa maaherraa, määrätä sopivan eläinlääkärin tutkimaan eläintaute-

ja.394 

6.1.5 Näivetystauti oli takaisku lääketieteen kehityskertomuksessa 

Eläinlääkärikunta ryhtyi vastustamaan näivetystautia yhtä pontevasti kuin muita-

kin samaan aikaan kotieläimiä vaivanneita eläintauteja. Koska monille taudeille 

oli kehitetty luotettavia diagnoosimenetelmiä, uskoivat maamme eläinlääkärit ul-

komaisten luennoitsijoiden ja kirjallisuuden antaman kuvan perusteella myös näi-

vetystaudin toteamisen olevan yhtä luotettavaa. Varsin pian ainakin Richard Hin-

derssonille selvisi, että toimivaa diagnostista testiä ei ollut olemassa, vaan kyse 

oli vain toiveajattelusta. 1920-luvun lopulla jo hyvin monia tauteja osattiin diag-

nosoida erilaisilla testeillä, ja edistysusko oli ilmeisesti niin suuri, että kukaan ei 

halunnut suoraan myöntää eläinlääketieteen olevan näivetystaudin edessä neuvo-

ton. Luultavasti suurin osa kentällä toimivista eläinlääkäreistä kuitenkin luuli, että 

eläinlääkintölaboratorilla oli käytössään luotettava testi taudin varmistamiseksi. 

Siksi verinäytteitä lähetettiin laboratorioon ja hevosia tapettiin testien perus-

teella. Vuonna 1930 Suomesta löytyi yksi näivetystautia sairastava hevonen, ja 

seuraavana vuonna eläinlääkintölaboratorio ilmoitti serologisissa testeissä todetun 

489 ja patologis-anatomisissa tutkimuksissa 143 näivetystautitapausta, yhteensä 

siis 632 varmaa tapausta. Vuonna 1932 määrät laskivat niin, että laboratorio diag-

nosoi vain 57 näivetystautitapausta ja seuraavana vuonna enää kolme. Vuoden 

1933 eläinlääkintölaitoksen vuosikertomukseen näivetystaudin kohdalle oli kirjoi-

tettu: ”Valitettavasti todettiin laboratoriossa, että ne serologiset menetelmät, joita 

suositellaan tämän taudin diagnostisoimiseksi, ovat epäluotettavat, joten laborato-

rio suhtautui saamiinsa tuloksiin hyvin kriitillisesti.”395 Tilastot ja niihin liittyvät 

kommentit kokosi ja kirjoitti Stenius, ja ne julkaistiin Suomen virallisissa tilas-

                                                        
394 Asetus eläintautilain soveltamisesta 356/1937, § 1. Suomen asetuskokoelma 1937. 
395 Eläinlääkintölaitos. Maatalousministeriön eläinlääkintöosaston kertomukset vuodelta 1930, 9, vuo-
delta 1931, 8, vuodelta 1932, 8–9 ja vuodelta 1933, 8–9. Eläinlääkintöosaston vuosikertomukset. 
Suomen virallinen tilasto 1930–1963. Hb:1, MMMEO:n arkisto, KA.  
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toissa. Kirjoittaessaan näin hän lopulta myönsi, että näivetystautia ei voinut todeta 

verinäytteestä tehtävällä testillä. 

Vuoden 1931 lopulla maatalousministeriön eläinlääkintöosasto muutti taudin 

vastustamismenetelmää eikä kaikkia sairaita hevosia enää tapettu. Syyksi osasto 

ilmoitti rahapulan sekä eläinlääkintölaboratorion ylikuormittumisen, mutta 

osasyynä on todennäköisesti ollut myös yhä kasvava tietous siitä, että luotettavia 

testejä ei kerta kaikkiaan ollut. Erityisen kiusallista tämän havaitseminen lienee 

ollut Steniukselle, joka halusi kaiken toimivan täydellisesti viimeisintä piirtoa 

myöten. Hevosten lopettaminen pelkkien oireiden tai jopa esitietojen perusteella 

ei tuntunut oikeutetulta. Stenius ei vuoden 1931 lopulla itse osallistunut taudin 

vastustukseen, vaan kiireisiinsä vedoten hän antoi osastolla työskentelevän eläin-

lääkäri Eino Huhtalan hoitaa tautiin liittyvän kirjeenvaihdon kentällä toimivien 

eläinlääkäreiden kanssa. Näivetystauti oli Steniukselle harmittava kiusankappale, 

jonka vastustamisesta ei näyttänyt tulevan minkäänlaista menestystarinaa tai yl-

peilyn aihetta.  

Oliko Suomessa näivetystautia? Luotettava serologinen testi taudin osoitta-

miseksi, niin sanottu Coggins-testi, kehitettiin vasta 1970-luvun alussa.396 Sitä 

ennen tauti piti diagnosoida tukeutumalla kliinisiin oireisiin tai siirtämällä verta 

sairaasta terveeseen hevoseen. Suomen ensimmäinen tapaus oli varmistettu siir-

tämällä sairastuneen hevosen verta terveeseen koehevoseen, joka oli sen seurauk-

sena sairastunut tyypillisin näivetystaudin oirein. Tätä menetelmää ei sen enem-

pää käytetty, vaan testi jäi ainoaksi. Sitä on kuitenkin käytetty muissa maissa, 

esimerkiksi Norjassa varmistettiin 1930-luvun alussa koehevostestillä sellaiset ta-

paukset, jotka ilmenivät aiemmin tunnetun infektoituneen alueen ulkopuolella. 

Näin Norjan eläinlääkintäviranomaiset pysyivät selvillä taudin leviämisalueesta. 

Muuten he luottivat taudinmäärityksessä kliinisiin oireisiin, joiden havainnoimi-

nen oli luotettavampi tapa diagnosoida näivetystauti kuin yksikään verestä tehtävä 

testi.397 Todennäköisesti myös Suomessa oli tautia, sillä sitä esiintyi naapurimais-

samme, joista etenkin hevoskauppa Ruotsin kanssa oli vilkasta. Näivetystauti 

esiintyi monioireisena ja vaikeasti diagnosoitavana tautina, mutta eläinlääketie-

teen näkökulmasta se oli tarttuva hevostauti eikä pelkkä oire huonosta ravinnosta. 

Toisaalta kysymys siitä, oliko Suomessa 1930-luvun alussa juuri sitä samaa 

viruksen aiheuttamaa tautia, joka nykyään tunnetaan näivetystaudin nimellä, on 

hyvin lääketieteellinen. Monissa lääketieteen historian esityksissä työn onnistumi-

                                                        
396 Buxton & Fraser 1977, 673–674, 676. 
397 Thorshaug 1934, 360–361. 
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sen merkkinä pidetään sitä, että muinaiselle taudille on pystytty antamaan nyky-

lääketieteen tuntema nimi ja määrittämään taudinaiheuttaja. Esimerkiksi 400-

luvulla eKr. Ateenassa raivonnutta kulkutautia on jokaisen itseään kunnioittavan 

lääketieteen historian tutkijan täytynyt sovitella nykyajan tuntemiin tauteihin. 

Oliko Ateenan rutto pilkkukuumetta vai kenties isorokkoa? Tieteen historiaa tut-

kittaessa ei kuitenkaan voi lähteä siitä ajatuksesta, että menneisyyden lähteillä on 

arvoa ainoastaan silloin, kun ne vastaavat nyt tunnettuja tosiasioita.  

Siksi yhtä mielenkiintoista kuin varma tieto näivetystautiviruksen olemassa-

olosta on pohtia taudin ympärille muotoutuneiden tarinoiden ja myytin syntyä. 

Konikapinamyyttiin sisältyy vääryyden kokeminen, pienen ihmisen taistelu epä-

oikeudenmukaisia herroja vastaan ankarissa oloissa, uhka viattoman hevosen kuo-

lemasta väärän diagnoosin takia ja onnellinen loppu, kun Hilppa omistajiensa sin-

nikkyyden ansiosta sai pitää henkensä. Perinteisesti historiantutkimuksen tehtävä-

nä on nähty myyttien purkaminen, jopa murskaaminen. 398 Murskatessaan myytte-

jä objektiivinen tutkija on saanut kertoa mikä myytissä on virheellistä ja keksittyä, 

jolloin tutkimustulokseen on sisältynyt ajatus totuuden kertomisesta. Samalla on 

mitätöity niiden ihmisten kokemus, jotka ovat olleet synnyttämässä myyttiä.  

Myyttejä voi tutkia myös niin, että ei kysytä pelkästään ”onko tämä totta”, 

vaan tutkija voi lähestyä myyttejä samalla tavalla kuin muistitietoa lähteenä käyt-

täessään, jolloin hän kysyy miksi asiat muistetaan näin ja mitä asian niin muista-

minen merkitsee. Mikä tehtävä myytillä on ollut ja miksi se on luotu? 399 Myytti 

voi olla olemassa sitä varten, että se lujittaa ihmisten sosiaalista yhteenkuuluvuut-

ta olemalla osa yhteisiä muistoja ja historiaymmärrystä. Sen avulla voi myös selit-

tää miten olemme tulleet tähän ja miksi meille kävi näin. Siksi tutkijan tehtävä on 

kysyä missä tilanteessa ja mihin tarpeeseen tarinoita ja kertomuksia luodaan, 

vaikka hän samaan aikaan voisikin osoittaa virheitä niiden asiasisällössä. 

Myyttiä konikapinan takana on avannut Viljamaa, joka on tutkinut Nivalan 

kapinatapahtumia käyttäen lähteinään arkistolähteiden lisäksi muistitietoa ja 

hahmottanut yksittäisten ihmisten kokemusta kapinasta. 1930-luvun maaseudun 

pulaliikehdintä johtui taloudellisesta ahdingosta ja pakkohuutokaupoista, ja koska 

Nivalan konikapina liittyi Kalajokilaakson pulaliikkeen toimintaan, on tutkimus 

suosinut kapinan nimestä muotoa pulakapina. Viljamaan mukaan kuitenkin ni-

menomaan itse kapinan nimi on ongelmallinen, sillä siitä ei selviä, oliko kyseessä 

                                                        
398 Myyttejä murskaavasta historiantutkimuksesta ks. esim. Jussila 2007. 
399 Myyttitutkimuksesta ks. esim. Samuel & Thompson 1990, 3–7. 
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puhdas hevosen ja sen omistajan pelastamiseen liittynyt spontaani oikeudentun-

non osoitus vai oliko taustalla järjestelmällisesti organisoitu kapina.400  

Ensin mainitussa tapauksessa nimi konikapina on sopivampi, jälkimmäisessä 

taas pulakapina. Tutkimuksessaan Viljamaa osoittaa, että kyseessä ei ollut yksi 

vaan kaksi erillistä kapinaa, jotka tosin olivat kytkeytyneet monella tavalla toi-

siinsa. Ensin tapahtui konikapina, kun yhden kyläkunnan muodostama kansanlii-

ke yritti estää hevosen omistajan vankilatuomion, ja vasta sen jälkeen alkoi pula-

kapina. Pulamiehet käyttivät kuitenkin hyväkseen tapahtumaa, jossa kansanliike 

vastusti eläinlääkärin antamaa hevosen tappomääräystä; he ikään kuin ratsastivat 

Hilpalla saadakseen julkisuutta ja painoarvoa omille vaatimuksilleen.401 

Erityisesti tätä Viljamaan tulkintaa vasten tarkasteltuna myytin synnyn ym-

märtää hyvin. Osa nivalalaisista meni kesäkuussa 1932 ehkä hieman naiivisti va-

pauttamaan naapurinisäntää epäreilulta kuulostavalta vankilamatkalta, ja sen seu-

rauksena Nivalaan ryntäsi poliiseja ja sotilaita tilannetta rauhoittamaan. Virkaval-

lan näin voimakas puuttuminen tapahtumiin johtui ajan levottomasta ilmapiiristä, 

olihan Mäntsälän kapinasta kulunut vasta muutama kuukausi. Tapahtumien päät-

teeksi useita henkilöitä tuomittiin vankeusrangaistuksiin kapinasta. Pulaliike, ka-

pina, aseet ja vankilatuomiot ovat olleet arkoja asioita, joista on ollut helpompi 

puhua hevosasian ja Hilpan saaman väärän diagnoosin kautta. 

Kuitenkaan, kuten historiantutkija Tiina Kinnunen osuvasti huomauttaa, tut-

kijan tehtävä ei ole olla terapeuttina ja tukea ehkä hankaliakin asioita kokeneita 

myytinrakentajia ymmärtäen heitä loputtomiin. Tutkijan tulee näyttää myös ne 

tarkoitukselliset ja tiettyjen ryhmien etuja ajavat tavat luoda myyttejä, vaikka se 

samalla loukkaisi toisia.402 Ei nimittäin riitä, että tiedämme miksi myytti on syn-

tynyt, sillä usein myytti antaa historiasta yksipuolisen ja mustavalkoisen kuvan. 

Se myös yksinkertaistaa asioita, jolloin osa historiasta jää selvittämättä ja joiden-

kin toimijoiden ääni kokonaan kuulumatta. 

Piirieläinlääkäri Wuorinen ja Hilpan omistajan poika Väinö Ruuttunen olivat 

kaksi keskeistä konikapinamyytin synnyttäjää. Molemmat olivat jo muista syistä 

vallanpitäjien tarkkailun alaisina: Wuorinen Steniuksen silmätikkuna kieltolaki-

rikkomustensa vuoksi, Ruuttunen poliisiviranomaisten tarkkailtavana pulaliikeyh-

teyksiensä takia. Konikapinamyytissä ei kuitenkaan puhuta mitään näistä tausta-

asioista, vaan myytissä Wuorisen rooli oli olla se hevosenomistajia ymmärtävä 

                                                        
400 Viljamaa 2005, 111. 
401 Viljamaa 2005, 110–112. 
402 Kinnunen 2005, 27. 
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eläinlääkäri, joka tiesi, että näivetystauti ei ollut tarttuva, vaan se johtui pulasta ja 

huonoista rehuista. Ruuttunen puolestaan edusti köyhää, pulan koettelemaa 

maanviljelijää, jonka arvokas kantakirjatamma määrättiin tapettavaksi epäpätevän 

eläinlääkärin annettua sille väärän diagnoosin. Näin konikapinamyytti näyttää 

molempien toimet oikeutetuiksi ja arvokkaiksi. 

Vaikka tutkimukseni perusteella en voi osoittaa konikapinamyyttiä sen enem-

pää oikeaksi kuin vääräksikään, asioiden laajempi tarkastelu tuo syvyyttä ja uusia 

näkökulmia historiallisiin tapahtumiin eläinlääkäreiden näkökulmasta. Myytin pe-

rusjuoneen ei ehkä tullut kovin suuria muutoksia: Engelberg saattoi hyvinkin olla 

juovuksissa tarkastuksia tehdessään, ja nivalalaisten hevosenomistajien silmin 

katsottuna hänen ammattitaitonsa oli kyseenalainen. Pula-ajan takia Engelberg ei 

päässyt näyttämään taitojaan pätevänä hevoseläinlääkärinä, ja viimeistään hänen 

varomattomat lausuntonsa piirinsä hevosjalostuksen tilasta tuomitsivat hänet he-

vosasioista mitään tietämättömäksi. 

Johtavat eläinlääkärit kuitenkin työskentelivät näivetystaudin parissa tosis-

saan. He hakivat oppia ulkomaisilta asiantuntijoilta ja tekivät nopeasti muutoksia 

taudin torjuntaohjeisiin huomatessaan aiemmat ohjeensa huonoiksi. Wuorinen oli 

ainoa eläinlääkäri, joka oli julkisesti näivetystaudin syystä samaa mieltä kuin he-

vosenomistajat. Hän arveli, että hevosia vaivasi useammin rehunpuute kuin tart-

tuva tauti. On mahdollista, että Wuorinen sanoi sen ääneen ärsyttääkseen Stenius-

ta. Tämä oli erottanut Wuorisen piirieläinlääkärinvirasta sen takia, että kollega ei 

ollut teettänyt luomistautia sairastavista naudoista laboratoriotestejä, vaan toden-

nut taudin pelkkien oireiden perusteella. Kun näivetystaudille ei ollut luotettavaa 

testiä ja diagnoosit oli tehtävä oireiden perusteella, saattoi Wuorinen tällä tavalla 

kommentoida Steniuksen pikkutarkkuutta ja eksaktien laboratoriotulosten vaati-

mista. 

6.2 Nautatuberkuloosin hävittäminen, Suomen eläinlääketieteen 
riemuvoitto 

6.2.1 Nautatuberkuloosi Suomeen 1800-luvulla 

Nautatuberkuloosi tuli Suomeen todennäköisesti 1800-luvun puolivälissä403 maa-

han tuotujen nautojen mukana, sillä vanhimmat maininnat ”nystyrätaudista” 

                                                        
403 Tarkkaa nautatuberkuloosin tuloaikaa Suomeen ei tiedetä. 1800-luvun puoliväliä aikaisemman ajan 
puolesta puhuu lääketieteen historian tutkijan Heikki S. Vuorisen 1850–1860-lukujen piirilääkäreiden 
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maassamme ovat peräisin vuosilta 1848–1850. Valtio halusi parantaa Suomen 

heikkotuottoista maatiaiskarjaa ja tuki siksi vuosien 1847–1885 välisenä aikana 

merkittävästi nautojen tuontia Suomeen. Useita eri rotuja tuotiin maahan Tanskas-

ta, Ruotsista, Saksasta, Hollannista ja Englannista, joissa nautatuberkuloosi oli 

yleinen tauti. Valtion varoin tuodut eläimet sijoitettiin eri puolille maata niin sano-

tuiksi siitoskarjoiksi, joihin kuhunkin kuului sonni ja kaksi lehmää. Tilanomista-

jan kanssa tehty sopimus sisälsi tarkat määräykset siitoskarjan hoidosta, muun 

muassa jokainen sonni tuli luovuttaa astutuskäyttöön 60:lle lähiympäristön leh-

mälle vuosittain. Näin ajateltiin uusien rotujen leviävän mahdollisimman nopeasti 

eri puolille maata.404 Luonnollisesti menetelmä oli tehokas paitsi geenien myös 

tautien levittäjänä. 

Jo 1860-luvulta lähtien eläinlääkärit ja hygieenikot olivat epäilleet, että ih-

misten ja nautojen tuberkuloosi oli yksi ja sama tauti, ja ihminen voi saada sen 

naudoista juomalla maitoa tai syömällä niiden lihaa. Robert Koch (1843–1910) 

löysi tuberkuloosibakteerin vuonna 1882, ja hänen mukaansa sama bakteeri aihe-

utti tuberkuloositaudin sekä naudoissa että ihmisissä. Vuonna 1901 Koch kuiten-

kin muutti mielipidettään ja esitti, että nauta- ja humaanituberkuloosi olivatkin 

kaksi eri tautia ja nautatuberkuloosia aiheuttava bakteeri oli ihmiselle jokseenkin 

vaaraton.405  

Muu tiedeyhteisö kumosi varsin pian Kochin väitteet nautatuberkuloosin vaa-

rattomuudesta ihmiselle, ja 1900-luvun ensimmäisen vuosikymmenen aikana va-

kiintui edelleen voimassa oleva käsitys siitä, että nauta- ja ihmistuberkuloosin ai-

heuttajat ovat kaksi eri bakteeria. Naudoille tautia aiheuttava nautatuberkuloosi-

bakteeri (Mycobacterium bovis) voi tarttua ihmiseen ja aiheuttaa tälle monien eri 

                                                                                                                                    
raportteihin perustuva havainto siitä, että 1800-luvun puolivälissä lasten risatauti oli koko Suomessa 
yksi tavallisimpia lastentauteja. Vuorinen 2006, 119–120.Yleensä käsite risatauti tarkoittaa rauhastu-
berkuloosia, jonka tavallisin aiheuttaja oli nautatuberkuloosibakteeri ja tartuntalähde nautatuberkuloo-
sia sairastavan lehmän maito. Toki myös tuberkuloosin ihmismuoto voi aiheuttaa risataudin, ja toisaal-
ta risataudilla on voitu tarkoittaa muitakin tauteja kuin tuberkuloosia.  
404 Stenius Suomen Eläinlääkärilehdessä 1937, 6; Suomen eläinlääkintölaitos 1843–1943 1945, 103; 
Simonen 1950, 38–46, 52–59. 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa suomalaiskansallisessa innostuksessa 
tosin esitettiin väitteitä, että sitkeä ja karaistunut suomenkarja olisi vastustuskykyinen tuberkuloosille 
ja tauti olisi ollut maassa ”aina”. Tämän käsityksen mukaan maahantuodut ulkomaisten rotujen edus-
tajat olisivat kuolleet varsin pian Suomeen tulon jälkeen siksi, että ne saivat tuberkuloositartunnan tau-
tia kestäviltä suomenkarjalehmiltä. Ks. esim. Nissinen 1923, 34. Nykytutkijoista esimerkiksi Anneli 
Mäkelä-Alitalo ja Matti Salo ovat tämän tulkinnan kannalla. Mäkelä-Alitalo 2003, 596; Salo 2008, 
115. 
405 Waddington 2006, 30–31, 114. 
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elinten tuberkuloosin, kun sen sijaan bakteerin ihmismuoto (Mycobacterium tu-

berculosis) on naudoille vaaraton eikä aiheuta niille tuberkuloosia.406 

Ennen tuberkuliinin keksimistä vuonna 1890 nautatuberkuloosin toteaminen 

elävästä eläimestä oli hyvin epävarmaa. Tauti eteni hitaasti ja oireet sopivat mo-

niin muihinkin vaivoihin. Laiha ja yskivä lehmä ei välttämättä kärsinyt tuberku-

loosista, vaan syynä oireisiin saattoivat olla pölyiset ja ravintoarvoltaan huonot 

heinät. Alun perin Robert Koch esitteli tuberkuloosibakteeriviljelmien elatusnes-

teestä eristämäänsä ainetta eli tuberkuliinia lääkkeeksi ihmisten tuberkuloosin 

hoitoon, mutta pian selvisi, että se oli tehoton siihen tarkoitukseen. Sen sijaan tu-

berkuliinista tuli valmiste, jota voitiin käyttää tuberkuloositartunnan osoittami-

seen, ja jo seuraavana vuonna, vuonna 1891, tuberkuliinia alettiin kokeilla nauto-

jen testaukseen.407  

Tuberkuliinin käytön nautatuberkuloosin testauksessa kehitti tanskalainen 

lääkäri ja eläinlääkäri Bernhard Bang (1848–1932). Hän antoi nimensä myös tau-

din vastustuksen menetelmälle, missä sairaat eläimet joko eristettiin tai hävitet-

tiin. Tartunnan saaneet eläimet voitiin havaita luotettavasti tuberkuliinin avulla, 

mikäli tartunnasta oli kulunut aikaa yli kuusi viikkoa. Nautojen testaukseen käy-

tettiin tuberkuloosibakteereista valmistettua tuberkuliinia, jota ruiskutettiin eläi-

melle ihonalaisesti, ja tulosta arvioitiin mittaamalla lehmän kuume lyhyin vä-

liajoin vuorokauden ajan. Myöhemmin nahanalaisen menetelmän rinnalle tuli na-

hansisäinen koe, jonka tulos saatiin mittaamalla ihon paksuus ennen ja jälkeen tu-

berkuliinin ruiskutuksen. Tuberkuliinikoe otettiin pian käyttöön, ja etenkin Poh-

joismaat alkoivat testata nautojaan innokkaasti.408 Tärkein syy nautojen testauk-

seen ei kuitenkaan ollut taudin zoonoosiluonne eli sen tarttuvuus naudoista ihmi-

siin vaan taudin maatalouselinkeinolle aiheuttamat tappiot.409  

Suomessa nautatuberkuloosi oli varsin harvinainen eläintauti aina 1880-luvun 

lopulle asti, jolloin se alkoi voimakkaasti levitä vuonna 1885 maahantuotujen ayr-

shire-rotuisten nautojen mukana. Tauti oli paha isku maalle, jolle lypsykarjatalous 

oli tärkeä elinkeino ja voi merkittävä vientituote. Siksi senaatti asetti jo vuonna 

1891 komitean laatimaan ehdotusta nautatuberkuloosin vastustamiseksi. Komite-

anmietintö sisälsi neuvoja ja ohjeita taudin leviämisen ehkäisemiseksi ja myös la-

kiehdotuksen, jonka mukaan tuberkuloosia sairastavat eläimet pitäisi teurastaa 

valtion varoilla. Lakia ei vielä silloin säädetty, mutta Mustialan maanviljelysopis-

                                                        
406 Olmstead & Rhode 2004, 735; Waddington 2006, 122–123. 
407 Good & Duignan 2011; Jauho 2007, 69. 
408 Forsius 2006; Oksanen 2008, 116–117. 
409 Jauho 2007, 130–131; Good & Duignan 2011. 



171 

ton karja sai vuonna 1891 kunnian olla Suomen ensimmäinen karja, joka testattiin 

tuberkuliinilla komitean ehdotuksen mukaisesti.410 

Vuoteen 1898 asti nautatuberkuloosia vastustettiin vapaaehtoisesti. Valtio to-

sin maksoi eläinlääkärin matkat tiloille, mutta itse tutkimukset ja positiivisten 

eläinten eristäminen tai hävittäminen jäivät karjanomistajan vastuulle. Vuonna 

1898 säädettiin laki, jonka mukaan valtio maksoi tuberkuliinitutkimuksen ja tilo-

jen desinfiointiin käytetyt aineet kokonaan. Vakavasti sairastuneet eläimet tuli 

teurastaa, ja näiden nautojen arvosta valtio korvasi puolet. Lievemmin sairastu-

neet tai epäilyttävät tapaukset oli eristettävä terveistä eläimistä ja tutkittava uudel-

leen säännöllisin väliajoin. Myös kaikki maahantuotavat nautaeläimet määrättiin 

tutkittavaksi tuberkuliinilla, ja niiden oli saatava kielteinen tulos, ennen kuin ne 

pääsivät maahan.411 

Mielenkiintoista tässä nautatuberkuloosin vastustamisessa oli, että se tähtäsi 

korostetusti maatalouden elinkeinotoiminnan kannattavuuden parantamiseen ja 

selvästi vähemmän ihmisten terveyden vaalimiseen. Vuoden 1898 laissa oli mää-

räys, että meijerit saivat luovuttaa kuorittua maitoa takaisin tiloille vasta sen jäl-

keen, kun se olisi ensin keitetty tai pidetty vähintään 10 minuutin ajan 85°C:n 

lämmössä.412 Tällä määräyksellä ei pyritty estämään nautatuberkuloosin tarttu-

mista ihmiseen vaan eläimiin, sillä meijerien tiloille luovuttama maito oli tarkoi-

tettu annettavaksi vain eläimille. Yleinen käytäntö nimittäin oli, että tilat toimitti-

vat meijereille kokomaitoa, josta meijeri erotti kerman voinvalmistusta varten, ja 

meijereille käyttökelvoton kuorittu maito eli kurri palautettiin takaisin maatiloille 

eläinten ruokintaa varten.413 Koska yksittäinen tila saattoi saada jonkun muun 

kuin oman tilan maitoa takaisin, oli nautatuberkuloosin leviämisen vaara sairaista 

lehmistä terveisiin suuri.  

Ihmisten terveyteen vuoden 1898 lailla ei ollut mitään vaikutusta, sillä ihmis-

ten juomaa maitoa ei käsitelty mitenkään. Kuluttajat saivat tuolloin maitonsa joko 

omista lehmistä tai ostamalla maatiloilta ja toreilta tinkimaitona. Maitomyymälöi-

täkin oli, mutta niiden maine oli useimmiten huono maidon huonon laadun takia, 

                                                        
410 Suomen eläinlääkintölaitos 1843–1943 1945, 104, 111; Simonen 1950, 53; Oksanen 2008, 116. Ks. 
myös von Bonsdorff 1975, 263. 
411 Keisarillisen Majesteetin Armollinen Julistus toimenpiteistä nystyrätautia vastaan Suomen nauta-
eläimissä 22.12.1898, § 1–4, 7. Suomen asetuskokoelma 57/1898; Suomen eläinlääkintölaitos 1843–
1943 1945, 106–107 
412 Keisarillisen Majesteetin Armollinen Julistus toimenpiteistä nystyrätautia vastaan Suomen nauta-
eläimissä 57/1898, § 13. Suomen asetuskokoelma 1898. 
413 Pessi 1966, 58, 62; Peltonen 2004, 106.  
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sillä niissä saatettiin myydä sellaista maitoa, joka oli jäänyt tori- ja katumyynnissä 

myymättä.414  

Määräys tiloille takaisin luovutettavan maidon pastöroinnista oli lähtöisin 

läänineläinlääkäri Henrik Tallgrenilta (1867–1939), joka ei kuitenkaan ilmeisesti 

ollut selvillä maidon kuumennuksen aiheuttamasta valtavasta lisätyöstä meijereil-

le, sillä pastöroimiskoneet olivat hyvin harvinaisia 1800-luvun lopulla Suomen 

meijereissä. Lakipykälä aiheuttikin kovaa vastustusta ja vilkasta lehtikirjoittelua, 

sillä se vaikeutti huomattavasti meijereiden toimintaa ja aiheutti niille lisäkustan-

nuksia. Käytännössä pykälän määräyksiä oli mahdotonta toteuttaa, ja siksi niitä 

muutettiin vuonna 1904 niin, että kaikkien lehmien maitoa ei enää tarvinnut pas-

töroida ennen tiloille luovuttamista. Vain sellaisten lehmien maito tuli pastöroida, 

joissa eläinlääkäri oli todennut tai epäillyt nautatuberkuloosia. Vuoden 1904 laissa 

huomioitiin myös ihmiset, sillä sen mukaan tuberkuloosia sairastavien eläinten 

maitoa ei saanut luovuttaa eläinten eikä ihmisten ravinnoksi ennen pastörointia.415  

Pastörointia käytettiin paitsi nautatuberkuloosin torjumiseksi myös voin laa-

dun parantamiseksi: kuumentamalla kerma ennen voin valmistusta väheni virhe-

käymisiä aiheuttavien bakteerien määrä huomattavasti. Vaikka pastöroinnin edut 

olivat selviä, olivat koneet kalliita ja hitaita käyttää. Lisäksi niiden puhdistaminen 

käsin hankaamalla oli erittäin hankalaa ja voimia kysyvää, ja vasta vuonna 1937 

Suomeen saatiin ensimmäinen ruostumattomasta teräksestä valmistettu ja hel-

pommin puhdistettava pastörointikone. Siksi läheskään kaikki meijerit eivät käyt-

täneet pastörointia, ja vasta 1930-luvulla alettiin ylipäänsä keskustella pastö-

roimispakon käyttöönotosta.416  

Aluksi meijerit olivat pastörointipakkoa vastaan, sillä käytössä olevat pastö-

rointikoneet oli tarkoitettu teollisuusmaidon pastörointiin ja ne muuttivat maidon 

makua. Tämän sai karvaasti kokea Hämeenlinnan meijeri vuonna 1934, kun pai-

kallinen terveydenhoitolautakunta määräsi meijerin pastöroimaan kaiken kulu-

tusmaidon lavantautiepidemian takia. Pastöroitu maito maistui keitetyltä ja mai-

don menekki väheni huomattavasti. Meijeriteollisuuden historiaan tutkineen Väi-

nö Pessin mukaan tämä Hämeenlinnan tapaus oli ensimmäinen kerta, kun mikään 

                                                        
414 Pessi 1966, 171–172. 
415 Armollinen Asetus, sisältävä lisäsäännöksiä Armolliseen Asetukseen 15/28 p:ltä Tammikuuta 1904 
tarttuvien kotieläintautien ehkäisemisestä Suomessa 16/1904, § 26. Suomen asetuskokoelma 1904; 
Suomen eläinlääkintölaitos 1843–1943 1945, 106; Pessi 1966, 62. Lehtikirjoittelusta pastörointia vas-
taan ks. esim. Päivälehti 24.9.1898; Suupohjan Kaiku 1.10.1898; Mikkelin Sanomat 11.2.1899. Nämä 
ja lukuisat muut asiaa koskevat lehtikirjoitukset löysin Historiallisen sanomalehtikirjaston digitoiduis-
ta aineistoista hakusanalla ”nystyrätauti”. 
416 Pessi 1966, 64, 177. 
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meijeri Suomessa sai määräyksen kaiken kuluttajille menevän maidon pastöroin-

tiin. Kulkutautien varalta meijerit alkoivat 1930-luvun lopulta alkaen hankkia 

ruostumattomasta teräksestä valmistettuja niin sanottuja levykuumentajia, joilla 

maito voitiin pastöroida ilman, että sen maku muuttui. Kuitenkin maidon pastö-

rointi Suomessa alkoi laajemmin vasta toisen maailmansodan jälkeen, ja vasta 

vuoden 1967 terveydenhoitolaki määräsi kaiken kulutusmaidon pastöroitavaksi.417 

6.2.2 Ihmis- ja nautatuberkuloosi eri keskusteluissa 

1900-luvun alun tuberkuloosikeskustelu erotteli ihmis- ja nautatuberkuloosin eri 

asioiksi. Nautatuberkuloosista ja sen aiheuttamista tappioista karjatalouselinkei-

nolle olivat huolissaan maatalouspiirit, ihmistuberkuloosi puolestaan oli lääkärei-

den murhe. Ihmislääkäreiden käsityksistä tuberkuloosista kirjoitti vuonna 1903 

Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan professori ja valtiopäiväedusta-

ja J. W. Runeberg (1843–1918) Valvoja-lehdessä. Runebergin artikkeli oli pituu-

deltaan 20 sivua, ja vain puolella sivulla kirjoittaja mainitsi nautatuberkuloosin, 

jonka merkitys tuberkuloosin leviämiselle oli ”paljon vähemmän tärkeä kuin äs-

kenmainitut asunto- ja työhuoneseikat”.418 Sivistyneistölle tuberkuloosi oli keino 

kontrolloida kansan elintapoja, ahtaita ja likaisia asuntoja, ja siksi nautatuberku-

loosista ja sen tarttumisesta ihmiseen puhuttiin vain vähän.419 Tosin tilanne muut-

tui vähitellen, kun vuonna 1907 Suomeen perustettiin kaksi yhdistystä torjumaan 

ihmisten keuhkotautia. Sekä Keräystoimikunta vähävaraisten keuhkotautisten hy-

väksi että Tuberkuloosin vastustamisyhdistys pitivät nautatuberkuloosia varsin 

merkittävänä ongelmana ihmisille, ja ne muun muassa neuvoivat ihmisiä keittä-

mään epäilyttävien lehmien maidon ennen sen juomista.420 

Tosin yhdistysten aloittaessa toimintaansa ja huolestuessa maidosta saatavasta 

tartunnasta ne olivat auttamattomasti myöhässä: suurin vaara saada tartunta mai-

don kautta oli jo ohi tehokkaan nautatuberkuloosin vastustustyön ansiosta, kuten 

seuraavan sivun taulukosta voi nähdä. 

                                                        
417 Pessi 1966, 177–178, 238–240, 264, 275. 
418 Runeberg 1903, 396–397. Runebergin käsitys edusti lääkäreiden enemmistön mielipidettä. Kuiten-
kin esimerkiksi vuonna 1900 asetettu tuberkuloosikomitea puheenjohtajansa Albert Palmbergin 
(1831–1916) johdolla esitti tiukennuksia eläinten terveyden ja maitokaupan valvontaan, että saastunut 
maito ei pääsisi levittämään tuberkuloosia. Jauho 2007, 194, 198, 200, 205. 
419 Asuntojen sosiaalihygieniasta käydystä keskustelusta ks. esim. Saarikangas 1998. 
420 Härö 1992, 27, 53, 114. 
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Taulukko 5. Vuosina 1894–1907 suoritetut nautojen tuberkuliinitutkimukset Suomes-

sa.421 

Vuosi Tutkittujen eläinten määrä Reaktioiden määrä Reaktioprosentti 

1894 2 219 555 25,0 

1895 2 222 306 13,8 

1896 4 571 1 187 26,0 

1897 10 986 2 039 18,6 

1898 15 669 1 952 12,5 

1899 18 187 2 247 12,4 

1900 21 593 2 173 10,1 

1901 19 386 1 636 8,4 

1902 24 279 1 817 7,5 

1903 21 994 1 237 5,6 

1904 36 749 2 491 6,8 

1905 38 720 1 471 3,8 

1906 44 560 1 155 3,5 

1907 40 421 1 396 3,5 

Nautatuberkuloosin vastustamiseen uhrattuja valtion varoja ei kuitenkaan miellet-

ty kulutetuksi kansanterveystyöhön vaan nimenomaan maatalouden tuottavuuden 

parantamiseen. Heti vuoden 1898 lain tultua voimaan senaatti varasi 200 000 

markkaa422 käytettäväksi vuosittain nautatuberkuloosin torjuntaan. Varat kuluivat 

eläinlääkäreiden palkkioihin ja matkoihin, tilojen desinfiointiin, tuberkuliinin 

hankintaan sekä tapetuista eläimistä maksettuihin korvauksiin. Aluksi nautojen 

tutkimiseen tarvittava tuberkuliini ostettiin ulkomailta, mutta vuodesta 1910 alka-

en Valtion eläinlääkintölaboratorio valmisti sitä Suomessa.423  

Huolimatta tästä mittavasta rahallisesta panostuksesta nautatuberkuloosin tor-

juntaan humaanituberkuloosia käsittelevässä kirjallisuudessa korostetaan toistu-

vasti, että valtio osallistui 1900-luvun vaihteessa huomattavan kitsaasti tuberku-

loosin vastaiseen työhön.424 Suomen Tuberkuloosin vastustamisyhdistyksen sih-

teeri Severi Savonen valitti valtion tuberkuloosityölle antamasta avustuksesta: 

”Monien anomusten jälkeen myönsi senaatti vihdoin [vuonna 1912] Tuberkuloo-

sin Vastustamisyhdistykselle 5 000 markkaa vuodessa kansantajuisten tuberku-

                                                        
421 Suomen eläinlääkintölaitos 1843–1943 1945, 113.  
422 200 000 markkaa vuonna 1898 vastaa nykyrahassa noin 900 000 euroa. 
423 Mikkelin Sanomat 10.1.1899; Suomen eläinlääkintölaitos 1843–1943 1945, 112. 
424 Ks. esim. Härö 1992, 85; Hautamäki 2002, 39; Jauho 2007, 281; Tiitta 2009, 156. 1920–1930-
luvulla valtion ihmistuberkuloosimenot olivat vuodessa jo useita kymmeniä miljoonia markkoja. Va-
roista suurin osa käytettiin tuberkuloosiparantoloiden rakentamiseen ja ylläpitoon. Savonen 1937a, 56, 
58. 
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loosiesitelmien pitämiseksi. Siinä koko Suomen valtion tuberkuloosibudjetti!”425 

Savonen ei ollut huomannut, että samana vuonna valtio käytti nautatuberkuloosin 

vastustamiseen 205 224,89 markkaa.426 Nautatuberkuloosin torjuntaan käytettyjä 

varoja ei mielletty eikä ymmärretty ihmisten tuberkuloosin vähentämiseen tarkoi-

tetuiksi, vaikka vähentämällä nautatuberkuloosia vähennettiin maidon ja lihan 

kautta tapahtuvia nautatuberkuloositartuntoja ihmisessä. 

Tätä eläin- ja ihmislääketieteen erillisyyttä 1900-luvun alussa voi selittää 

niin, että eläinlääketieteellä ja lääketieteellä oli erilaiset käsitykset tuberkuloosista 

ja sen synnystä. Sairauskäsitteen paradigma muuttui 1800-luvulta alkaen siten, et-

tä antiikista asti vallinnut käsitys sairauksista yksilön tilana ja prosessina alkoi 

vaihtua taudinaiheuttajien löytymisen ja bakteriologian läpimurron myötä moder-

niin käsitykseen sairauksista itsenäisinä olioina, joita voitiin tutkia objektiivises-

ti.427 Jos sairaus oli itsenäinen olio, sen saaminen oli sattumanvarainen tapahtuma, 

johon yksilö ei voinut vaikuttaa muuten kuin välttämällä taudinaiheuttajan koh-

taamista. Eläinlääketiede omaksui uuden tautikäsityksen nopeasti ja alkoi monissa 

maissa varsin pian bakteerien löytymisen jälkeen 1800-luvun lopulta alkaen nou-

dattaa tarttuvien kotieläintautien vastustamisessa niin sanottua ”stamping out” -

menetelmää428, missä sairastuneet eläimet tapettiin. Kun sairas eläin lopetettiin, 

hävisi myös tautia aiheuttava mikrobi ja sen mukana tauti.  

Eläinlääketieteellä oli suoraviivainen ja toimiva keino torjua nautojen tautia, 

sen sijaan lääketieteen puolella asia oli monimutkaisempi. Ihmisten keuhkotuber-

kuloosin torjunta oli 1900-luvun vaihteessa huomattavasti hankalammin hahmo-

tettava prosessi kuin nautojen taudin torjunta, sillä bakteerin hävittämiseksi ihmi-

sistä ei ollut käytettävissä samanlaisia keinoja kuin eläinlääketieteellä. Vaikka ih-

mislääkärit tietysti tunsivat tuberkuloosibakteerin ja heidän ajattelutapansa oli 

vaihtumassa hygienian korostamisesta bakteerioppiin, he käyttivät keuhkotaudin 

torjunnan välineenä hygienia-aatetta. Sen mukaan ihminen itse saattoi omalla 

elämäntavallaan aiheuttaa sairauden, vaikka mukana olisikin ollut mikroskoopilla 

todettava taudinaiheuttajabakteeri.429 Ihmislääkäreiden käsityksissä vaikutti siten 

                                                        
425 Savonen 1937a, 19, 52. 
426 Suomen eläinlääkintölaitos 1843–1943 1945, 112. 
427 Ks. esim. Vuorinen 2002, 24.  
428 Menetelmän ensimmäinen kehittäjä oli tanskalainen eläinlääkäri Bernhard Bang (1848–1932), joka 
ryhtyi 1890-luvulla hävittämään tällä menetelmällä nautatuberkuloosia Tanskasta. Waddington 
2006,177–178. 
429 Jauho 2007, passim., erit. 372–376. Bakteereiden ja ihmisten elämäntavan yhteydestä 1900-luvun 
alun käsityksissä ks. myös esim. Piela 2006, 286–289. Hygienia-aatteen ja bakteriologisen läpimurron 
suhteesta ks. Vuorinen 2010, 251. 
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voimakkaana ajatus yksilön omasta osuudesta sairauden synnyssä, ja siksi lääkärit 

kamppailivat paitsi tuberkuloosibakteereita myös likaa, kurjuutta, sivistymättö-

myyttä ja moraalittomuutta vastaan.  

Miksi nautatuberkuloosin vastustustyön johto sitten oli lääkintöhallituksella, 

jos pääasia oli maatalous eikä ihmisten terveys? Sen takia, että eläinlääkintäasioi-

den keskushallinto oli lääkintöhallituksessa eikä maanviljelyshallituksessa. Eläin-

tautien hoito ja vastustus olivat niin selvästi eläinlääkäreiden alaa, että nautatu-

berkuloosin vastustustyö kuului ilman muuta heille ja heidän kauttaan eläinlää-

kintäasioista vastaavalle keskusvirastolle eli lääkintöhallitukselle. 

Oskar von Hellens lääkintöhallituksen ainoana eläinlääkärinä johti nautatu-

berkuloosin vastustusta vuoteen 1906 asti, jolloin lääkintöhallitukseen palkattiin 

konsulentti nautakarjatuberkuloosin vastustamiseksi. Tähän tehtävään tuli pii-

rieläinlääkäri Henrik Tallgren, joka oli ollut jo aiemmissa tehtävissään kiinnostu-

nut tuberkuloosin vastaisesta työstä: vuoden 1898 lakiin nautatuberkuloosin vas-

tustamisesta kirjattu määräys kuumentaa meijereistä tiloille palautettava maito oli 

juuri Tallgrenin ehdotuksesta lähtöisin. Alun perin konsulentin työn piti kestää 

kolme vuotta, mutta loppujen lopuksi Tallgren pysyi virassaan yli 20 vuotta, vuo-

den 1927 loppuun asti.430 

Vuonna 1908 tuberkuloosityötä oli jo niin paljon, että lääkintöhallitukseen 

palkattiin apulaiskonsulentti nautakarjatuberkuloosin vastustamiseksi. Virkaan 

nimitettiin vastavalmistunut eläinlääkäri Väinö Kankaanpää, joka työskenteli nau-

tatuberkuloosin parissa seuraavat viisi vuotta, vuoteen 1913 asti. Kankaanpää pa-

lasi lääkintöhallitukseen vuonna 1921, ensin eläinlääkintöasioiden asessoriksi ja 

myöhemmin eläinlääkintöosaston päälliköksi.431 

Nautatuberkuloosin vastustustyö eteni ripeästi ja tuberkuloottisten nautojen 

määrä tutkituista eläimistä väheni 1890-luvun lähes 20 prosentista 1910-luvun 4–

5 prosenttiin. Tosin ensimmäiset tutkimukset tehtiin niillä suurtiloilla, joille oli 

tuotu ulkomaisia eläimiä ja joilla jo oli todettu nautatuberkuloosia tai sitä vahvasti 

epäiltiin. Kaikissa Suomen karjoissa luku oli tietysti paljon pienempi kuin pahim-

pina vuosina saadut jopa 25 ja 26 prosentin lukemat, sillä nämä luvut koskivat 

vain testattuja eläimiä, eivät kaikkia suomalaisnautoja. Siten tuberkuliinitestissä 

reagoivien eläinten määrä väheni paitsi vastustustoimenpiteiden takia myös siksi, 

että vähitellen alettiin testata enemmän myös oireettomia karjoja.432  

                                                        
430 Suomen eläinlääkärit 1843–1942 1942, 195; Suomen eläinlääkintölaitos 1843–1943 1945, 106, 
110. 
431 Suomen eläinlääkärit 1843–1942 1942, 90. 
432 Suomen eläinlääkintölaitos 1843–1943 1945, 114. 
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6.2.3 Ongelmia testien luotettavuudessa – Stenius ratkaisee arvoi-
tuksen 

1920-luvun mittaan alkoi kuulua nurinaa niin karjanomistajien kuin eläinlääkä-

reidenkin taholta tuberkuliinitestien luotettavuudesta. Yhä useammin kävi nimit-

täin niin, että tuberkuliinitestissä reagoineessa naudassa ei sitten teurastuksen jäl-

keen nähtykään minkäänlaisia tuberkuloosimuutoksia. Karjanomistajat olivat 

harmissaan, kun terveitä eläimiä jouduttiin teurastamaan virhetulosten takia, ja 

eläinlääkärit olivat kiusaantuneita, koska he eivät osanneet selittää aiemmin hyvin 

toimineen tuberkuliinitestin temppuilua. Erityisen selvästi ongelma näkyi verrat-

taessa tuberkuliinitestissä reagoineiden nautojen määrää teurastamoilla lihantar-

kastuksessa löydettyihin tuberkuloosimääriin. Vuosina 1923–1927 tuberkuliinilla 

testatuista naudoista 6,5–8,5 prosenttia oli positiivisia, mutta teurasnaudoista vain 

0,12–0,15 prosentilla oli silminnähtäviä tuberkuloosimuutoksia.433 

Kokeita suorittavat eläinlääkärit joutuivat kiukkuisten karjanomistajien pai-

nostuksen kohteeksi, ja osa eläinlääkäreistä halusi tulkita väljemmin tiukkoja tu-

berkuloosinvastustamisohjeita. Eläinlääkäriyhdistyksen vuosikokouksessa mar-

raskuussa 1926 vastakkain olivat tuberkuloosikonsulentti Tallgren ja kunnaneläin-

lääkäri Stenius. Tallgren piti jääräpäisesti kiinni siitä, että kaikki tuberkuliiniko-

keeseen reagoivat naudat olivat nautatuberkuloosin tartuttamia ja siksi hävitettä-

viä, kun taas Stenius korosti sitä, että kaikkia tuberkuliinikokeessa saatuja reakti-

oita ei saanut arvostella saman kaavan mukaan. Reaktiot piti arvostella sen mu-

kaan, oliko tilalla aiemmin esiintynyt pesäketuberkuloosia vai ei, ja myös tutki-

musmenetelmää piti pystyä vaihtamaan tarvittaessa. Lievät, epävarmat ja yksittäi-

set reaktiot oli myös aina syytä kontrolloida ennen lopullisen päätöksen tekoa.434 

Stenius oli Lohjan kunnaneläinlääkärinä tehnyt tarkkoja tilastoja suorittamis-

taan tuberkuliinitesteistä ja huomannut, että joillain lehmillä reaktiot saattoivat 

muutamassa kuukaudessa heikentyä ja jopa hävitä, vaikka nautatuberkuloosia sai-

rastavilla niiden olisi pitänyt pysyä jatkuvasti samanlaisina. Havaintoon johdatti 

muuan tilanomistaja, joka kieltäytyi uskomasta testituloksia. Vuonna 1924 Steni-

uksen tutkimassa isossa karjassa suurin osa eläimistä oli reagoinut tuberkuliinites-

tissä, vaikka lihantarkastuksessa eläimissä ei ollut koskaan havaittu pesäketuber-

kuloosia. Tilanomistaja sai Steniuksen jättämään eristys- ja teurastusmääräykset 

antamatta ja myöntymään tekemään uusintatutkimukset muutaman kuukauden 

                                                        
433 Suomen eläinlääkintölaitos 1843–1943 1945, 112–114, 121. 
434 Stenius Suomen Eläinlääkärilehdessä 1927, 46–48; Tallgrenin esitys referoitu Suomen Eläinlääkä-
rilehdessä 1927, 29–30; Stenius Suomen Eläinlääkärilehdessä 1939, 217; Kerkkonen 1942, 267–268. 
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kuluttua. Yllättäen reaktiot olivat silloin vähentyneet merkittävästi, ja jatkotutki-

muksissa ne vähenivät edelleen.435 

Alkuvuodesta 1927 ongelmaa ryhtyi pohtimaan myös lääkintöhallituksen 

asettama komitea, jonka eläinlääkärijäseninä olivat Kankaanpää ja Hindersson. 

On huomattava, että tuberkuloosikonsulentti Tallgren ei ollut mukana komiteassa, 

vaikka hän virkansa puolesta edusti valtakunnan korkeinta nautatuberkuloositie-

tämystä. Ilmeisesti Tallgrenin ehdottomuus tuberkuliinikokeen tulkinnassa olisi 

haitannut lieventävien määräysten syntyä, ja siksi komitean puheenjohtaja Kan-

kaanpää kutsui toiseksi eläinlääkärijäseneksi Hinderssonin. Olihan jo etukäteen 

selvää, että jonkinlaisia lievennyksiä oli tehtävä tuberkuliinitestien tulkintaan, jot-

ta eläintenomistajien ja myös eläinlääkäreiden luottamus testeihin saataisiin pa-

lautettua. 

Hindersson oli valtion eläinlääkintölaboratorion pitkäaikaisena johtajana hy-

vin perehtynyt tuberkuloosikysymykseen. Kansainvälisessä tuberkuloosia käsitte-

levässä kirjallisuudessa oli kiinnitetty huomiota tuberkuliinitesteissä esiintyviin 

heikkoihin ja katoaviin reaktioihin, ja selitykseksi oli tarjottu joko alkuvaiheessa 

olevaa tartuntaa tai mahdollisesti ihmistuberkuloosia. Hindersson oli itsekin tut-

kinut ihmistuberkuloosin mahdollista tarttuvuutta nautoihin, mutta hän ei ollut 

onnistunut osoittamaan väitettä todeksi, vaikka oli kyllä huomannut reagoivien 

nautojen ja navetassa työskentelevien ihmistuberkuloosia sairastavien karjanhoi-

tajien välillä selvän yhteyden. Kokeissaan Hindersson oli tutkinut epäilyttävien 

nautojen imusolmukkeita mikroskooppisesti ja siirtänyt näistä imusolmukkeista 

uutettua nestettä koemarsuihin, mutta ei ollut saanut eristettyä näytteistään ihmis-

tuberkuloosibakteereita.436 

Tuberkuloosikomitea lausui kantanaan, että eläin oli tuberkuloosin tartuttama, 

jos se reagoi oikein suoritettuun tuberkuliinikokeeseen. Kuitenkin tauti saattoi ol-

la niin alkuvaiheessa, ettei taudille tyypillisiä muutoksia vielä näkynyt paljaalle 

silmälle, ja tällöin kyseessä oli niin sanottu reaktiotuberkuloosi. Toisinaan reaktiot 

saattoivat johtua myös ihmistuberkuloosista. Oli siis olemassa kahdenlaista tuber-

kuloosia: pesäketuberkuloosi muodosti tyypillisiä, silmälle näkyviä pesäkkeitä, ja 

reaktiotuberkuloosi aiheutti ainoastaan reaktion tuberkuliinikokeessa näkymättä 

raadonavauksessa paljaalle silmälle.437 

                                                        
435 Stenius Veterinary Recordissa 1938, 635; Stenius Suomen Eläinlääkärilehdessä 1940, 13–15. 
436 Hindersson Suomen Eläinlääkärilehdessä 1933, 154–158. 
437 Suomen Eläinlääkärilehti 1927, 145. 
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Näiden hieman horjuvien periaatteiden pohjalta komitea teki ehdotuksen siitä, 

miten karjat pitäisi tutkia ja miten tutkimuksia olisi arvosteltava sen mukaan, on-

ko karjoissa aiemmin ollut reaktio- vai pesäketuberkuloosia. Tarkoitus ei ollut 

löytää mahdollisimman pieniä reaktioita, vaan tarkoitus oli löytää todelliset nauta-

tuberkuloosin kantajat. Pääpiirteissään ehdotus noudatti Steniuksen Eläinlääkä-

riyhdistyksen vuosikokouksessa esittämiä suuntaviivoja. Komitean ehdotuksen ja 

Eläinlääkäriyhdistyksen lausunnon perusteella lääkintöhallitus antoi tuberkuloo-

sin vastustamisesta uudet ohjeet, jotka poikkesivat aiemmista: tuberkuliinikokee-

seen reagoiviin eläimiin suhtauduttiin nyt kahdella eri tavalla riippuen siitä, oliko 

tilalla tavattu pesäketuberkuloosia vai ei. Jos tilalla oli todettu lihantarkastuksessa 

tai raadonavauksessa tuberkuloosipesäkkeitä, suhtauduttiin tuberkuliinitestissä 

reagoiviin eläimiin niin kuin niilläkin olisi tuberkuloosi. Mutta jos pesäketuberku-

loosia ei ollut todettu, ei ryhdytty muihin toimenpiteisiin kuin testien toistamiseen 

tietyin väliajoin.438 

Tämä uusi linja ärsytti tuberkuloosikonsulentti Tallgrenia, joka piti sitkeästi 

kiinni käsityksestään, että kaikki reaktiot tuberkuliinikokeessa merkitsivät tuber-

kuloositartuntaa. Kun Hindersson esitteli komitean työn tuloksia Eläinlääkäriyh-

distyksen vuosikokouksessa marraskuussa 1927, arvosteli Tallgren niitä ankarasti 

ja vaati Eläinlääkäriyhdistystä hylkäämään ehdotuksen puutteellisena ja käytän-

töön sopimattomana. Lisäksi Tallgren esitti niin kirpeitä kommentteja koko tuber-

kuloosikomitean synnystä ja etenkin sen jäsenten valitsemisesta, että Kankaanpää 

komitean puheenjohtajana ja Tallgrenin esimiehenä joutui puuttumaan puheeseen, 

selittämään kokousyleisölle komitean jäsenten valintaperusteita ja rauhoittamaan 

kiihtynyttä puhujaa.439 Oli selvää, että tuberkuloosikonsulentti Tallgren tunsi it-

sensä loukatuksi ja syrjäytetyksi, kun hänen erikoisalaansa kuuluvia asioita muu-

tettiin perin pohjin komiteassa, johon häntä ei ollut huolittu mukaan. 

Kun vuoden 1928 alusta lääkintöhallituksessa tehtiin organisaatiomuutos ja 

lääkintöhallitus jaettiin eri osastoihin, oli sopiva hetki muuttaa myös työntekijöi-

den toimenkuvaa. Asetus lääkintöhallituksesta oli eläinlääkintöasioiden osalta pit-

kälti Kankaanpään kirjoittama, ja se määräsi, että lääkintöhallituksen eläinlääkin-

töosastossa oli eläinlääkintöneuvos osastopäällikkönä ja hänen lisäkseen eläinlää-

käri. Tuberkuloosin vastustuksesta ei siten enää vastannut erityinen tuberkuloosi-

konsulentti, vaan tuberkuloosin vastustamistoimintaa ryhtyi johtamaan vastape-

                                                        
438 Suomen eläinlääkintölaitos 1843–1943 1945, 124; Suomen Eläinlääkärilehti 1927, 147–151, 157–
161; Suomen Eläinlääkärilehti 1928, 31, 36–37.  
439 Suomen Eläinlääkärilehti 1928, 80–81. 
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rustetun lääkintöhallituksen eläinlääkintöosaston uusi osastopäällikkö Kankaan-

pää. Niin tuberkuloosikonsulentin virka lakkautettiin, ja Tallgren joutui lähtemään 

lääkintöhallituksesta. Lakkautetun tuberkuloosikonsulentin viran tilalle perustet-

tiin uusi virka, ja tähän uuteen osastoeläinlääkärin virkaan tuli Stenius.440 

Ilmeisesti Tallgrenin syrjäyttäminen ja Steniuksen tulo osastoeläinlääkäriksi 

aiheutti jonkinlaista keskustelua muiden eläinlääkäreiden keskuudessa, sillä Ste-

nius palasi asiaan vielä yli kymmenen vuoden kuluttua kirjoittamassaan Tallgre-

nin nekrologissa vuonna 1939: 

Att han var en bokstavlig anhängare av det ursprungliga Bangska systemet, 

torde vara allom känt. Han ryggade icke en tum tillbaka i sin tro, att ett reage-

rande djur alltid bör anses vara förlorat. Han trodde blint, att varje reaktion 

betydde bovin tuberkulos och när tiden utvisade, att det finnes även reaktion-

er av annan art, och att man just hos oss måste räkna med sådana reaktioner, 

stupade Tallgren på sin post.441 

Lääkintöhallituksen uusi osastoeläinlääkäri Stenius paneutui tomerasti nautatu-

berkuloosiin, erityisesti häntä askarrutti reaktiotuberkuloosin arvoitus. Miksi osa 

naudoista reagoi tuberkuliinitutkimuksessa, vaikka eläimillä ei ollut lihantarkas-

tuksessa merkkiäkään tuberkuloosin aiheuttamista pesäkkeistä? Se selitys, että 

tauti oli testaushetkellä niin alkuvaiheessa, ettei se vielä aiheuttanut silmälle nä-

kyviä muutoksia, oli hieman epäuskottava, sillä muutoksia ei aina näkynyt vuo-

sienkaan päästä, ja toisaalta reaktiot saattoivat myös hävitä ajan myötä. 

Stenius oli aloittanut työt valtion eläinlääkintölaboratorion assistenttina 

vuonna 1927 ja jatkoi toimessa vielä vuonna 1928, vaikka hänet oli silloin jo ni-

mitetty myös lääkintöhallituksen eläinlääkintöosaston eläinlääkäriksi. Näin hän 

yhdisti tutkijan ja virkamiehen toimenkuvat. Tämä ei ollut mitenkään tavatonta, 

sillä myös monet muut eläinlääkärit tuohon aikaan hoitivat yhtaikaa erityyppisiä 

tehtäviä ja virkoja. 

Kun Stenius lähti selvittämään reaktiotuberkuloosia ja reaktioiden aiheutta-

jaa, häntä auttoi onnekas sattuma. Eräällä tilalla tuberkuliinikokeeseen reagoi vain 

kolme vasikkaa ja täysikasvuisten eläinten testit olivat kielteisiä. Stenius pyysi 

saada lopettaa yhden vasikoista tarkempia tutkimuksia varten, johon omistaja 

suostui varsin vastahakoisesti, sillä tilalla oli tapettu useita eläimiä vuosien kulu-

essa ilman, että yhdestäkään oli löydetty tuberkuloosipesäkkeitä. Tästäkään vasi-

                                                        
440 Asetus lääkintöhallituksesta 265/1927. Suomen asetuskokoelma 1927; Suomen eläinlääkärit 1843–
1942 1942, 184; Suomen eläinlääkintölaitos 1843–1943 1945, 124 
441 Stenius Suomen Eläinlääkärilehdessä 1939, 217. 
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kasta ei löytynyt pesäkkeitä, ainoa muutos olivat lievästi suurentuneet imusol-

mukkeet. 

Stenius otti vasikan muuttuneista imusolmukkeista näytteitä ja ruiskutti ne 

marsuihin valtion eläinlääkintölaboratoriossa. Marsu on hyvin herkkä tuberkuloo-

sille, ja se sairastuu tartunnan saadessaan tavallisesti muutaman viikon sisällä. 

Steniuksen koemarsut eivät kuitenkaan sairastuneet kahden kuukauden sisällä sii-

tä, kun niihin oli ruiskutettu vasikan imusolmukkeista tehtyä liuosta, jolloin labo-

ratorio piti testiä negatiivisena. Marsuja ei kuitenkaan silloin tarvittu mihinkään 

muuhun tutkimukseen, ja ne saivat jäädä asumaan samoihin eristyshäkkeihin kuin 

kokeen kestäessä. Yllätys oli sitten suuri, kun kolme marsuista kuoli tuberkuloo-

siin kolmen kuukauden kuluttua kokeen alusta. Näistä kuolleista marsuista Steni-

us siirsi edelleen näytteitä uusiin marsuihin, jotka sairastuivat tuberkuloosioirein 

tavallisena pidetyn ajan kuluessa. 

Valtion eläinlääkintölaboratorion johtaja Hindersson eristi kuolleista marsuis-

ta ihmistuberkuloosibakteereja, jolloin Stenius sai riemukseen tehdä johtopäätök-

sen: vasikat olivat saaneet jostain ihmistuberkuloositartunnan, jonka ne olivat on-

nistuneet lähes torjumaan. Siksi marsujen saama infektioannos oli niin pieni, että 

niiden sairastuminen kesti tavallista pidempään. Vasikoissa tartunta – vaikka se 

olikin lähes torjuttu – aiheutti positiivisen tuberkuliinireaktion. Tieteellinen rie-

muvoitto oli täydellinen, kun selvisi, että vasikoita hoitanut navettamies oli kuol-

lut keuhkotuberkuloosiin kaksi kuukautta vasikoiden tuberkuliinitestauksen jäl-

keen.442 

Hindersson halusi vielä tutkia tarkemmin, miten ja kuinka pitkän ajan kulues-

sa ihmistuberkuloosi tarttui ihmisestä nautoihin. Hän juotti koevasikalle sellaista 

maitoa, jonka joukossa oli tuberkuloosia sairastavan ihmisen yskimää limaa. Va-

sikka sai tätä juomaa kolme kertaa kolmen päivän välein, ja puolentoista kuukau-

den kuluttua se reagoi tuberkuliinitestissä. Kun se pian testien jälkeen teurastet-

tiin, ei ruhossa näkynyt mitään tuberkuloosiin viittaavia muutoksia, mutta Hin-

dersson eristi vasikan imusolmukkeista ihmistuberkuloosibakteereita. Hän tutki 

vasikan sekä ihmis- että nautatuberkuliinilla, ja molemmat testit antoivat saman-

laisen tuloksen.443 

Stenius ja Hindersson innostuivat tutkimaan asiaa vielä tarkemmin. He ky-

syivät vaatiko tartunta sen, että tuberkuloosia sairastavan ihmisen ysköksiä joutui 

vasikan rehuihin, vai riittikö vähäisempikin altistus. Koe tehtiin maatilalla, jossa 

                                                        
442 Stenius Suomen Eläinlääkärilehdessä 1937, 7–8; Stenius Veterinary Recordissa 1938, 633. 
443 Hindersson Suomen Eläinlääkärilehdessä 1933, 159–160. 
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tilalla asuvat kaksi tyttöä sairastivat ihmistuberkuloosibakteerin aiheuttamaa 

keuhkotuberkuloosia. Tytöille annettiin hoidettavaksi kaksi vasikkaa, jotka olivat 

peräisin sellaiselta tilalta, jossa ei ollut ollut minkäänlaisia reaktioita tuberkuliini-

testeissä. Tytöt saivat hoitaa vasikoita normaaliin tapaan, kunhan olivat tarkkoja 

siitä, että vasikoiden ruokaan tai juomaan ei joutunut heidän ysköksiään. 

Tuberkuloosia sairastavien tyttöjen hoitamat vasikat testattiin sekä nauta- että 

ihmistuberkuliinilla kerran kuussa. Vasikat reagoivat jo ensimmäisessä testissä, ja 

reaktioiden voimakkuus kasvoi kuukausi kuukaudelta. Samoin kuin aiemmassa 

kokeessa nauta- ja ihmistuberkuliini antoivat yhteneväisiä tuloksia. Koe piti kui-

tenkin keskeyttää kahdeksan kuukauden kuluttua sen alkamisesta, koska silloin 

vasikoita hoitaneet tytöt kuolivat sairastamaansa keuhkotuberkuloosiin.444 

Alkoi olla osoitettu, että korkeat reaktioprosentit tuberkuliinitesteissä johtui-

vat ihmistuberkuloositartunnasta. Koska ihmistuberkuloosi ei sairastuta nautoja, 

oli selvää, että ihmistuberkuloosibakteerin kanssa tekemisissä olleet naudat aino-

astaan reagoivat testiin ja niiden ruhot näyttivät lihantarkastuksessa terveiltä. 

6.2.4 Stenius johtavaksi nautatuberkuloosiasiantuntijaksi 

Lääkintöhallituksen osastoeläinlääkärinä Stenius alkoi tarkkailla, miten muut 

eläinlääkärit sovelsivat lääkintöhallituksen uutta ohjetta tuberkuliinireaktioihin 

suhtautumisessa. Vaikka Stenius oli itse ollut vaatimassa lievempää kohtelua sel-

laisille karjoille, joissa ei ollut esiintynyt pesäketuberkuloosia, hän ei silti hyväk-

synyt myöskään liian lepsua asennoitumista tuberkuliinireaktioihin. Osa eläinlää-

käreistä oli ruvennut antamaan karjoille tuberkuloosivapaustodistuksia sillä perus-

teella, että tuberkuliinitestiin reagoivat eläimet oli teurastettu ja todettu lihantar-

kastuksessa terveiksi. Erottelihan lääkintöhallituksen uusi ohje selvästi pesäketu-

berkuloosia ja reaktiotuberkuloosia sairastavat karjat toisistaan, ja siksi tällainen 

toiminta oli varsin odotettu seuraus uudesta ohjeesta. Lisäksi Steniuksen ja Hin-

derssonin tutkimukset olivat osoittaneet, että reaktiotuberkuloosi johtui mitä il-

meisimmin ihmistuberkuloosista, joka oli vaaraton tauti naudoille. Steniukselle 

tällainen testejä tekevien eläinlääkäreiden oma-aloitteinen toiminta ei kuitenkaan 

sopinut, ja hän kirjoitti Eläinlääkärilehteen kollegoilleen ojentavan ryhmäkirjeen: 

Moni kollega on erehtynyt suuresti antaessaan todistuksen, että ”karja on tu-

berkuloosista vapaa”. Tällaisen todistuksen antaminen on suoranainen am-

                                                        
444 Stenius Veterinary Recordissa 1938, 634. 
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mattivirhe ja toivottavaa sentähden on, ettei moisia asiapapereita enää tarvit-

sisi nähdä. Todistaa voi, jos asia niin on, että karja on vastavaikutuksista va-

paa, mutta ei että se on tuberkuloosivapaa, sillä huomattavaahan on, etteivät 

tutkimusmenetelmämme tällä hetkellä ole niin absoluuttisen tarkkoja, että tar-

tuntavapauden voisi tuberkuliinitutkimuksen perusteella ottaa valalleen. 

Erittäin arveluttava on seuraava menettely. Karjassa on pidetty tuberkuliini-

tutkimus ja tuloksena on, että esim. kaksi lehmää on vastavaikuttanut varmas-

ti tai epävarmasti. Nämä teurastetaan, makroskooppisesti ei nähdä lihantar-

kastuksessa tuberkuloottisia muutoksia, ja mainitsematta näistä teurastetuista 

vastavaikuttaneista lehmistä todistuksessa mitään, annetaan todistus, että kar-

ja on vastavaikutuksista vapaa. Tällainen on asetuksenvastaista ja kieroa. – – 

Ilman uusintatutkimusta ei karjaa voida pitää reaktiovapaana ja todistus kar-

jan puhtaudesta voidaan vasta myöhemmin antaa.445 

Asetustekstissä sanottiin sanatarkasti, että kaikki tuberkuloosin saastuttamaksi to-

dettuun karjaan kuuluvat eläimet oli tutkittava uudelleen vähintään kerran vuo-

dessa siihen asti, kunnes oli kulunut vuosi edellisistä puhtaista testeistä.446 Karjoja 

tutkivat eläinlääkärit olivat ymmärtäneet ”tuberkuloosin saastuttamiksi” nimen-

omaan nautatuberkuloosia sairastavat eläimet, mutta Stenius tulkitsikin nyt, että 

kaikki tuberkuliinitestiin reagoivat – johtui niiden reaktio sitten nauta- tai ihmis-

tuberkuloosista – olivat asetuksen tarkoittamia tuberkuloosin saastuttamia eläi-

miä. Siksi mitään tuberkuloosivapaustodistuksia ei saanut kirjoittaa, ennen kuin 

kaikki säädetyt testit oli tehty. Ojennuskirjeensä Stenius päätti pienellä uhkauksel-

la, että virheellisen todistuksen takia voi syntyä ”jälkiselvittelyjä, jotka voivat koi-

tua todistuksen antaneelle eläinlääkärille varsin kohtalokkaiksi”.447 

Oltuaan vasta vajaan vuoden keskushallinnon virkamiehenä Stenius oli 

omaksunut asenteen, että kentällä toimivat eläinlääkärit tarvitsivat julkista ojen-

nusta ja kurinpalautusta tekemiensä virheiden takia. Hän sai itse tulkita lakeja ja 

asetuksia oman mielensä mukaan, mutta muiden tuli toimia joko asetuksen kir-

jaimen tai hänen siitä tekemän tulkinnan mukaan. Toisaalta reaktiotuberkuloosiksi 

nimetty tauti ei aina ollut vain merkki humaanituberkuloosin aiheuttamasta reak-

tiosta tuberkuliinitestissä, vaan joskus harvoin myös nautatuberkuloosi aiheutti 

samanlaisia reaktioita. Siksi tulosten tulkinta vaati valppautta ja erityistä innostus-

                                                        
445 Stenius Suomen Eläinlääkärilehdessä 1929, 62. 
446 Asetus 29 päivänä syyskuuta 1922 kotieläintautien ehkäisemisestä annetun lain täytäntöönpanosta 
ja sovelluttamisesta 338/1922, § 27. Suomen asetuskokoelma 1922. 
447 Stenius Suomen Eläinlääkärilehdessä 1929, 62–63. 
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ta, ja tätä innostusta ei kaikilla eläinlääkäreillä ollut niin paljon kuin Stenius olisi 

toivonut. 

Stenius jatkoi tutkimuksiaan. Hän tutki tarkasti kollegoidensa lähettämät tu-

berkuliinitutkimuspöytäkirjat ja pyrki niiden avulla saamaan vielä lisäselvyyttä eri 

tuberkuloosityyppien esiintymisestä Suomessa. Lisäksi hän pyysi kentällä toimi-

via eläinlääkäreitä lisäämään tuberkuliinitutkimuspöytäkirjoihin myös selvityksen 

navettahenkilökunnan terveydentilasta. Erityisen tärkeää terveydentilan kysymi-

nen oli sellaisilla tiloilla, joilla oli positiivisia tuberkuliinitestituloksia, mutta li-

hantarkastuksessa ei ollut havaittu tuberkuloosipesäkkeitä. Pöytäkirjoissa ei aina 

ollut tietoa eläintenhoitajien terveydentilasta, ja Stenius saattoikin joskus häm-

mästyttää karjanomistajia ilmoittamalla näille, että tuberkuliinipöytäkirjojen mu-

kaan navetassanne työskentelee tuberkuloosia sairastava ihminen.448  

Näiden havaintojen ja käytössä olleen tulkintaohjeen pohjalta maatalousmi-

nisteriön eläinlääkintöosasto – käytännössä siis Stenius – kirjoitti uudelleen vuo-

desta 1922 voimassa olleen tuberkuloosinvastustamista koskevan asetustekstin. 

Asetus hyväksyttiin helmikuussa 1933. Aiemmin eläimenomistajan oli pitänyt 

hakea määräystä tuberkuliinitestien suorittamiseen maaherralta, nyt määräyksen 

antoi maatalousministeriön eläinlääkintöosasto. Uusi asetus noudatti pesäketuber-

kuloosin suhteen edelleen hyvin tiukkaa linjaa, mutta reaktiotuberkuloosikarjoissa 

piirieläinlääkärit saivat tapauskohtaisesti harkita, minkälaisia vastustamistoimen-

piteitä he tekivät. Stenius antoi aktiivista tukea piirieläinlääkäreille ja auttoi näitä 

arvioimaan kunkin tilan testituloksia, jolloin eläinlääkärit saattoivat lopulta pelk-

kien tuberkuliinitestien perusteella sanoa melko varmasti, johtuivatko karjan tu-

berkuliinitestireaktiot nauta- vai ihmistuberkuloosista.449 

Kaikkia piirieläinlääkäreitä muutos ei miellyttänyt. Olisi ollut yksinkertai-

sempaa, jos olisi ollut selvät taulukot ja selvät rajat, joiden perusteella olisi voinut 

tehdä päätöksiä lehmien kohtalosta. Aiemmin kaikki reaktiot olivat olleet merki-

tyksellisiä, nyt piti osata arvioida reaktioiden merkitys laajemmin ja osana koko-

naisuutta. Jotkut tutkimuksia suorittavista eläinlääkäreistä alkoivat suhtautua vä-

linpitämättömästi koko testaukseen, eivätkä he jaksaneet innostua Steniuksen in-

tohimoisesta tieteellisestä mielenkiinnosta jokaista reaktiota ja sen merkitystä 

                                                        
448 Suomen Eläinlääkärilehti 1933, 280. 
449 Asetus, jolla muutetaan kotieläintautien ehkäisemisestä annetun lain täytäntöönpanosta ja sovellut-
tamisesta 29 päivänä joulukuuta 1922 annetun asetuksen 26, 27, 28, 29, 20, 31, 32, ja 33 § toisin kuu-
luviksi 61/1933. Suomen asetuskokoelma 1933; Suomen eläinlääkintölaitos 1843–1943 1945, 130–
131. 
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kohtaan. Hämeenlinnan piirieläinlääkäri Eino Hiilivirta (1885–1954) kirjoitti 

hieman neuvottomana Steniukselle kentän tunnelmista kesällä 1935: 

Siis, reaktioita ilmenee ensimmäisessä tarkastuksessa, mutta ei enää seuraa-

vissa. Eikö olettamus, että reaktio on ollut virhereaktio ole yhtä oikeutettu 

kuin olettamus, että infektio ja veressä muodostuneet antigeenit ovat hävin-

neet. 

Ihmettelin muuten piirieläinlääkärien kokouksen lopussa, ettei alustukseni 

johdosta syntynyt keskustelua, mutta illallisen jälkeen en enää ihmetellyt. 

Kuulin näet sellaisia ”ammattisalaisuuksia” ja ”auktoriteettiviisauksia”, että 

ei kaikkia nahanpaksunemia tule ilman harkintaa pöytäkirjaan merkitä ja että 

pääasia tuberkuliinitarkastuksissa on se että niistä maksetaan. 

Ja nyt en minä enään tule vaivaamaan Sinua omilla mielipiteilläni tässä asias-

sa. Toivon että ymmärrät, että kaikki tähän astinen on kohdistunut asiaan ja 

ettei se ole ollut lähtöisin vaivaamisen ja kiusanteon halusta.450 

Stenius vastasi Hiilivirralle: 

Kiitän kirjeestäsi, joka oli tullut tänne lomalla ollessani. Kiitän Sinua myös-

kin siitä intressistä, mikä Sinulla on tuberkuliinitutkimuksiin ja tutkimusten 

kehittämiseen. Kyllä minä olen kanssasi aivan samaa mieltä siinä, että ei 

meidän tuberkuliinitutkimus-systeemimme joka suhteessa ole vielä prikulleen 

sellainen kuin sen olla pitäisi, mutta tämä ei johdu, kuten tiedät, puuttuvasta 

tahdosta tai ymmärtämättömyydestä, vaan siitä, että tuberkulosissa on vielä 

niin kovin paljon sellaista, josta emme oikeastaan tiedä mitään, vaan vain ar-

vailemme. Kunhan saadaan lisää kokemusta ja lisää tietoa, niin selvä on, että 

taudin vastustamismenetelmiä vastaavasti kiireimmiten lähdetään tarkista-

maan. Mutta tällä hetkellä olemme monessa suhteessa liukuvalla pinnalla, 

mennään sitten sille tai tälle ladulle, se on aivan selvä asia. Koetetaan siis asi-

aa edelleen tuumia ja keksiä sopivia ratkaisuja, eiköhän vähitellen päästä 

eteenpäin. 

Mitä intrakutanisen tutkimustavan virhemahdollisuuksiin tulee, joita epäilet 

olevan kosolti, on niiden kanssa niin, että niiden ilmeneminen tykkänään 

riippuu miehestä. Toiset kollegat eivät osaa tai eivät edes tahdo oppia tekniik-

                                                        
450 Eino Hiilivirta Steniukselle 2.6.1935. Rainer Steniuksen kirjeenvaihto 1928–1950, Fa:5. 
MMMEO:n arkisto, KA. 
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kaa kunnollisesti ja heidän tuloksensa ovat senmukaisia, mutta meillä on toi-

selta puolen suuri joukko kollegoita, jotka hallitsevat teknillisen puolen niin 

tarkoin, että sellaisia virhetuloksia ei ilmaannu, joita he eivät itse huomaisi. Ja 

jos he huomaavat virhetuloksia, silloin he tekevät vastaavan merkinnön pöy-

täkirjoihin, ja tulosta arvostellaan sen mukaan. Emme me voi hylätä erin-

omaista tutkimustapaa sentähden, että muutamat kollegat ovat mahdottomia, 

vaan eliminoidaan mieluummin sellaiset miehet pois tubitöistä. Niitä on kyllä 

jo monta eliminoitukin, kuten voin Sinulle sanoa. 

Mitä mainitsemiisi grogipuheisiin tulee, älä ota niitä vakavalta kannalta. Jos 

saamme tietää, että joku eläinlääkäri todella ei toimisi eläinlääkärinä, vaan 

petkuttajana, niin ei ole pelkoa, että se mies ainakaan tuberkuliinitutkimuksia 

enää tekisi. Ennemmin tai myöhemmin semmoiset herrat joutuvat kiinni.451 

Miesten keskinäiset välit olivat hyvät, ja Stenius halusi pitää niitä yllä kehumalla 

Hiilivirran suopeaa asennetta tuberkuloosinvastustamistyöhön ja myös tämän tai-

toja testien suorittamisessa. Jälleen tuli ilmi Steniuksen tapa moittia yhdelle eläin-

lääkärille toisia eläinlääkäreitä. Näin Stenius ehkä yllytti tätä yhtä paljastamaan 

”petkuttajia” tai leväperäisesti töihinsä suhtautuvia kollegoja.  

Suomessa nautojen testaamiseen käytettävässä tuberkuliinissa oli ollut sekoi-

tettuna sekä ihmis- että nautatuberkuliinia jo kymmeniä vuosia. Kukaan ei ollut 

kyseenalaistanut seoksen käyttöä, kunnes 1930-luvulla kansainvälisessä eläinlää-

ketieteellisessä kirjallisuudessa alkoi olla mainintoja siitä, että käyttämällä ihmis- 

ja nautatuberkuliinia erikseen olisi mahdollista suoraan saada tietää, kumpi tuber-

kuloosimuoto nautaeläintä vaivasi. Nämä väitteet eivät sopineet Steniuksen ja 

Hinderssonin aikaisempiin havaintoihin, jolloin Stenius päätti tehdä laajan tieteel-

lisen tutkimuksen asiasta käyttämällä samalle eläimelle yhteen paikkaan humaani- 

ja toiseen kohtaan nautatuberkuliinia. Hän värväsi kokeiden käytännön suoritta-

jiksi Eino Hiilivirran ja kuusi muuta luottoeläinlääkäriä, jotta kokeen sokkoutus 

olisi luotettava. Tuberkuliinitestejä tekevät eläinlääkärit eivät saaneet tietää edes 

kokeen tarkoitusta, vaan Stenius ilmoitti heille vain testaavansa kahta uutta tuber-

kuliinivalmistetta.452 

Kokeen suorittavat eläinlääkärit ruiskuttivat nautojen kaulaan toiselle puolelle 

Steniuksen lähettämää tuberkuliinia, jonka koodina on ”O”, ja toiselle puolelle 

tuberkuliinia ”P”. Mittaustulokset eläinlääkärit lähettivät Steniukselle, joka niiden 

                                                        
451 Stenius Hiilivirralle 12.6.1935. Rainer Steniuksen kirjeenvaihto 1928–1950, Fa:5. MMMEO:n ar-
kisto, KA. 
452 Stenius Suomen Eläinlääkärilehdessä 1940, 1–3; 1942, 153. 
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perusteella osoitti, että käyttämällä samanaikaisesti samalla eläimellä ihmis- ja 

nautatuberkuliinia ei ollut mahdollista mittaustuloksia vertaamalla sanoa kumpi 

tuberkuloosityyppi oli kyseessä. Sen sijaan varma merkki ihmistuberkuloosista 

oli, jos kumpaa tuberkuliinia tahansa käyttämällä reaktiot vaihtelivat tai ajan 

kanssa heikkenivät ja jopa hävisivät, ja mikäli positiivisia tuloksia tuli vain na-

hansisäistä mutta ei nahanalaista tutkimustapaa käyttäen.453 

Näin Stenius osoitti, että ei ollut mahdollista eri tuberkuliinilaatuja käyttämäl-

lä erottaa reaktion aiheuttajaa. Ainoastaan tutkimustapa sekä reaktioiden voimak-

kuus ja vaihtelevuus antoivat viitteitä siitä, oliko reaktion aiheuttaja nauta- vai 

ihmistuberkuloosibakteeri. Itsevarmaan tapaansa Stenius moitti niitä ulkomaisia 

tutkijoita, jotka näistä havainnoista huolimatta arvelivat pystyvänsä erottamaan 

reaktion aiheuttajan käyttämällä testaukseen joko nauta- tai humaanituberkuliinia: 

Kirjallisuutta seuratessa näkee kuitenkin vähä väliä julkaisuja, joissa eräät 

eläinlääkärit yhä tuudittautuvat sellaiseen uskoon, että eri tuberkulinien spe-

siifisyys olisi siksi kehittynyt, että nautaeläimen tuberkulosin aiheuttaneen 

bakteerityypin voisi yksinkertaisesti käyttämällä vain määrättyä tuberkulinia, 

todeta. Ei voi muuta kuin valittaa, että tällaisia harhakuvitelmia julkaistaan.454 

Stenius julkaisi kymmenen vuoden aikana kokoamansa havainnot arvostetussa 

kansainvälisessä eläinlääketieteellisessä aikakauslehdessä Veterinary Recordissa 

vuonna 1938.455 Hän teki sen yksin omissa nimissään, vaikka Richard Hindersson 

oli ollut mukana tutkimuksissa koko ajan, itse asiassa jo ennen kuin Stenius tarttui 

asiaan. Ensimmäinen Steniuksen tuloksista syntyi lähinnä onnekkaan sattuman 

ansiosta, kun koemarsuja pidettiin hengissä tavallista pidempään ja tuberkuloosi 

ehti puhjeta niihin. Muuten tutkimukset tehtiin samalla menetelmällä kuin Hin-

derssonin aiemmat kokeet, joissa ei ollut löytynyt ihmistuberkuloosibakteereita 

eivätkä marsut olleet reagoineet. Lisäksi Hindersson vahvisti lopullisen diagnoo-

sin eristämällä ihmistuberkuloosibakteerin kuolleista marsuista, ja myös kokeet 

tehtiin Hinderssonin johtamassa laboratoriossa. Siksi olisi luullut, että Stenius ja 

Hindersson olisivat julkaisseet tulokset yhdessä. 

Toisaalta julkaisukäytäntö oli tuolloin erilainen kuin nykyään, jolloin kan-

sainvälisissä, tarkan ranking-järjestelmän mukaan luokitelluissa lehdissä julkais-

                                                        
453 Stenius Suomen Eläinlääkärilehdessä 1940, 3, 11–17. 
454 Stenius Suomen Eläinlääkärilehdessä 1942, 153. 
455 Stenius Veterinary Recordissa 1938. Vielä 2010-luvulla nautatuberkuloosin vastustamista käsitte-
levässä eläinlääketieteellisessä kirjallisuudessa on viitattu tähän Steniuksen artikkeliin. Ks. esim. Coad 
ym. 2010. 
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tut artikkelit määrittävät nykytutkijan pätevyyden äärimmäisen kilpaillulla ja val-

tavasti tietoa tuottavalla alalla. Nimi tällaisessa julkaisussa on nykytutkijan elin-

ehto ja meritoitumisen väline. Sen sijaan 1900-luvun alkupuolella suomalaiset 

eläinlääkärit julkaisivat tutkimuksiaan lähinnä Suomen Eläinlääkärilehdessä, joka 

oli myös Richard Hinderssonin tieteellisten kirjoitusten ainoa julkaisufoorumi.456 

Joissain artikkeleissa oli myös saksankielinen tiivistelmä, mutta kovin laajalle 

suomeksi ja ruotsiksi kirjoitettu Suomen Eläinlääkärilehti ei kuitenkaan levinnyt. 

Hindersson varmasti tiesi Steniuksen aikeista kirjoittaa tuberkuloosiartikkeli eng-

lanninkieliseen Veterinary Recordiin, mutta hän ei pitänyt tärkeänä vaatia omaa 

nimeään mukaan artikkeliin. Olihan Hindersson kuitenkin kertonut omat havain-

tonsa ja tuloksensa jo Suomen Eläinlääkärilehdessä. 

Stenius myös luennoi ahkerasti tuberkuloositutkimustuloksistaan monissa ti-

laisuuksissa. Erityisen paljon huomiota hänen esitelmänsä saivat pohjoismaisissa 

eläinlääkärikokouksissa Helsingissä vuonna 1933 ja Kööpenhaminassa 1939, jol-

loin hänen auktoriteettinsa kasvoi entisestään. Stenius sai olla paljon esillä Suo-

men hyvän nautatuberkuloositilanteen ansiosta, vaikka nautatuberkuloosi oli lähes 

kokonaan hävinnyt maasta jo ennen kuin Stenius ryhtyi vastustamaan sitä. Vastus-

tustyö oli sujunut hyvin jo 1900-luvun vaihteessa, koska sairaita karjoja oli suh-

teellisen vähän ja niiden eläimet saatiin nopeasti hävitettyä. Kun Stenius kiinnos-

tui nautatuberkuloosista 1920-luvulla, oli tauti jo lähes hävitetty maasta. Lihan-

tarkastuksessa pesäketuberkuloosia tavattiin enää äärimmäisen harvoin, vain 0,1 

prosenttia teurastetuista naudoista sairasti sitä. Ongelmana olivat ne 6–8 prosent-

tia, jotka reagoivat tuberkuliinitestiin, mutta joilla ei teurastuksen jälkeen todettu 

silminnähtäviä tuberkuloosimuutoksia.  

Muualla Euroopassa nautatuberkuloosi oli niin vakava ongelma, että monet 

maat keskittyivät pitämään kurissa vain avoimet, tautia aktiivisesti levittävät nau-

tatuberkuloositapaukset. Sen sijaan Suomen nautatuberkuloositilanne oli jo 1920-

luvulla niin hyvä, että Suomella oli ikään kuin varaa kiinnittää erityishuomiota 

heikkoihin, vaihteleviin ja epämääräisiin reaktioihin tuberkuliinitesteissä. Tähän 

ongelmaan Stenius keksi ratkaisun osoittaessaan heikkojen reaktioiden johtuvan 

ihmistuberkuloosista. Se oli kansainvälisesti uusi havainto ja toi Steniukselle 

mainetta merkittävänä tuberkuloositutkijana.  

                                                        
456 Hinderssonin julkaisuluettelo ks. Suomen eläinlääkärit 1843–1942 1942, 67–68. 
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6.2.5 Neuvotteluja ihmislääkäreiden kanssa  

Jos nautojen tuberkuliinireaktiot johtuivat ihmistuberkuloosista, tarkoitti se yleen-

sä sitä, että karjanhoitaja sairasti tuberkuloosia. Eläinlääkärit pystyivät usein epäi-

lemään tätä ilman, että eläinten hoitaja itse edes tiesi sairastavansa tuberkuloosia. 

Oli tarpeen tehostaa eläinlääkäreiden ja lääkäreiden välistä yhteistyötä, jotta tu-

berkuloosia sairastavat henkilöt saataisiin hoitoon ja pois navetoista.  

Marraskuussa 1936 Suomen tuberkuloosin vastustamisyhdistyksen huoltopii-

rilääkärit ja maatalousministeriön eläinlääkintöosasto neuvottelivat yhteistoimin-

nasta ihmistartunnan poistamiseksi karjasuojista. Tilaisuudessa pitämässään alus-

tuksessa Rainer Stenius pohti, mitä merkitystä ihmistuberkuloosilla on nautakar-

jalle, jos se ei kuitenkaan aiheuta eläinten sairastumista. Ongelma ei ollutkaan 

eläinten sairastuminen, vaan ongelma oli se, että tuberkuloosia sairastava ihminen 

saattoi levittää tuberkuloosibakteereita maitoon lypsyn ja maidon käsittelyn aika-

na. Pieni mahdollisuus oli toki myös siihen, että tartunnan saanut lehmä saattoi 

erittää ihmistuberkuloosibakteereita maitoon. Oli tärkeää poistaa sairas ihminen 

navetasta, jotta ihmisravinnoksi menevässä maidossa ei olisi tauteja aiheuttavia 

bakteereita. Keskustelun tuloksena Stenius alkoi toimittaa tuberkuloosin vastus-

tamisyhdistykselle luetteloita sellaisista karjoista, joissa tuberkuliinitutkimusten 

perusteella saattoi epäillä olevan ihmistuberkuloosia. Tämän ansiosta useita tu-

berkuloosia sairastavia henkilöitä saatiin hoitoon ja pois navetoista.457 

Tilaisuus oli varmasti makoisa maatalousministeriön eläintaudeista vastaaval-

le Steniukselle. Tähän asti ihmistuberkuloosin vastustamisesta puhuttaessa oli ai-

na itsestään selvästi mainittu, että nautatuberkuloosi voi tarttua ihmiseen juomalla 

maitoa. Nyt asia kääntyikin päälaelleen: lehmät tai niiden tautitorjunnasta vastaa-

vat eläinlääkintäviranomaiset eivät olleetkaan syypäitä maidon kautta tulevaan 

tartuntaan, vaan syypäitä olivat ihmistuberkuloosia sairastavat karjanhoitajat, jot-

ka saastuttivat alun perin puhtaan maidon. Nautatuberkuloosi oli kutakuinkin juu-

rittu pois Suomen karjoista, ja suurin uhka maidon kautta tapahtuvaan tartuntaan 

oli ihmistuberkuloosi. 

Vaikka Stenius pystyi lehmille tehtyjen tuberkuliinitestien perusteella osoit-

tamaan karjanomistajille ja lääkäreille, että tietyssä navetassa eläinten hoitaja sai-

rasti tuberkuloosia, ei havainto aina johtanut sairaan karjanhoitajan poistamiseen 

navetasta. Stenius kertoi asiasta seuraavan esimerkin: 

                                                        
457 Stenius Suomen Eläinlääkärilehdessä 1937, 10–11; Suomen eläinlääkintölaitos 1843–1943 1945, 
131; Savonen 1937b, 714. 
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Eräällä tilalla pidettiin mielellään tuberkuloottisia henkilöitä navettapalveli-

joina. Niitähän saa halvalla kun muut karjanomistajat tällaisia sairaita kartta-

vat. Seurauksena oli, että karjasta noin puolet alkoi vastavaikuttaa. Sitten tut-

kittiin karjaa vuosittain ja tulos oli jotenkin samanlainen joka kerta. Maito 

vietiin meijeriin, jossa se pasteureutiin. Piirieläinlääkäri ei kuitenkaan pitänyt 

eläinten eristämistä välttämättömänä, koska kyseessä oli humaanituberkuloo-

si ja karjanomistaja piti tuberkuloottiset henkilöt navetassa kunnes ne kuoli-

vat. Sitten otettiin jälleen uusi tuberkuloottinen palvelija j.n.e. Omistajalla oli 

tästä hyötyä ja karjan hoito tuli halvaksi.458 

Eräät karjanomistajat siis käyttivät hyväkseen tuberkuloosia sairastavien ihmisten 

ahdinkoa testien löyhentyneen tulkinnan varjolla. Sairaiden henkilöiden oli vaikea 

löytää töitä, kun heitä välteltiin tartunnan pelossa.459 Aiemmin tuberkuloosia sai-

rastavat olivat saaneet töitä juuri eläintenhoitajina, sillä karjan ruokintaa pidettiin 

keuhkotautia sairastaville sopivan kevyenä työnä, ja navettailmalla arveltiin ole-

van jopa keuhkotautia parantava vaikutus.460 Mutta kun ihmistuberkuloosin ja 

nautojen tuberkuliinireaktioiden yhteys oli selvinnyt, keuhkotautiset olivat 

useimmiten joutuneet pois karjanhoitotehtävistä. Olemattoman sosiaaliturvan ta-

kia tuberkuloosia sairastavat ihmiset joutuivat ottamaan vastaan mitä töitä tahansa 

ja millä palkalla hyvänsä, ja ainakin yllä olevan lainauksen karjanomistaja käytti 

tilaisuutta hyväkseen. Tosin tilanteesta hyötyivät myös sairaat karjanhoitajat, jos 

vaihtoehtona olisi ollut täysi työttömyys ilman mitään tuloja. 

Vuoden 1928 alusta voimaan tulleen tuberkuloosiasetuksen mukaan lääkäreil-

lä oli velvollisuus ilmoittaa toteamansa tuberkuloositapaukset, ja mikäli tuberku-

loosia sairastava henkilö oli ympäristölleen tartuntavaarallinen, oli terveydenhuol-

tolautakunnalla velvollisuus ryhtyä toimenpiteisiin tartunnan leviämisen ehkäise-

miseksi. Kuitenkin ilmoitusvelvollisuus koski vain sellaisia sairaita, jotka asuivat 

paikkakunnalla, missä toimi järjestelmällinen tuberkuloosinhuoltotoiminta.461 Li-

säksi tuberkuloosin hoito ennen nykyaikaisten antibioottien keksimistä oli melko 

tehotonta, joten hoitolaitoksista kotiutettuja, edelleen tuberkuloosia sairastavia 

karjanhoitajia on epäilemättä ollut runsaasti tarjolla eläintenhoitotehtäviin. 

Stenius ei joutunut neuvottomaksi saadakseen sairaat karjanhoitajat pois na-

vetasta, sillä hän oli kirjoittanut nautatuberkuloosinvastustamisasetukseen ankarat 

                                                        
458 Stenius Suomen Eläinlääkärilehdessä 1934, 134–135. 
459 Tiitta 2009, 162. 
460 Härö 1992, 113. 
461 Tuberkuloosiasetus 298/1927, § 2 ja 6. Suomen asetuskokoelma 1927. 
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rangaistukset karjanomistajalle, mikäli tämä ei noudata tuberkuloosin vastustami-

seksi annettuja määräyksiä. Varsinaisesti määräykset koskivat nautatuberkuloosia, 

ja siksi esimerkin piirieläinlääkäri ei ollut antanut eristämis- ja muita määräyksiä 

tilalle. Olihan kyseessä ilmiselvä humaanituberkuloosi. Steniusta tilanne ymmär-

rettävästi harmitti, sillä hän halusi poistaa kaikki mahdolliset tuberkuliinireaktiot 

Suomen karjoista: eihän koskaan kuitenkaan voinut olla täysin varmaa, etteikö 

joku heikko ja epäselvä, humaanituberkuloosiksi tulkittava reaktio sittenkin olisi 

ollut merkki nautatuberkuloosista. Vaikka kyseessä olisikin ihmistuberkuloosi, 

olisi vaarana sen leviäminen maidon mukana muihin ihmisiin.  

Koska Steniukselle oli tärkeää saada sairaat karjanhoitajat pois navetasta, hän 

uhkasi esimerkkitilan omistajaa rangaistuksilla, elleivät reaktiot karjasta häviäisi. 

Karjanomistajan ei auttanut muu kuin poistaa sairas karjanhoitaja navetastaan.462 

Näin Stenius kumosi piirieläinlääkärin päätöksen, jonka mukaan mitään erityis-

toimenpiteitä ei tilalla tarvinnut suorittaa, koska kyseessä ei ollut nautatuberku-

loosi. Vaikka piirieläinlääkäri oli se viranomainen, joka sai tapauskohtaisesti har-

kita, minkälaisia vastustamistoimenpiteitä kussakin tapauksessa oli hyvä tehdä, 

saattoi Stenius ministeriön virkamiehenä ilman muuta mitätöidä piirieläinlääkärin 

päätöksen, jos se ei miellyttänyt häntä. 

Tuberkuloosityötä tekevät ihmislääkärit eivät ehkä olleet erityisemmin ajatel-

leet koko nautatuberkuloosia, vaan olettivat tilanteen olevan samanlainen Suo-

messa kuin muissakin maissa. Kansainvälisessä kirjallisuudessa nimittäin esitet-

tiin jatkuvasti tapausselostuksia toinen toistaan pahemmista nautatuberkuloosin 

aiheuttamista maitovälitteisistä ihmistartunnoista. Esimerkiksi Englannissa sairas-

ti vuonna 1929 peräti 40 prosenttia naudoista nautatuberkuloosia, ja siellä kuoli 

vuosittain 2 000 ihmistä maidon tai lihan kautta saatuun nautatuberkuloosibaktee-

rin aiheuttamaan tautiin. Naapurimaamme Ruotsin naudoista 25 prosenttia reagoi 

positiivisesti tuberkuliinikokeessa, ja lihantarkastuksessa pesäketuberkuloosia 

löytyi paikoitellen jopa 30–40 prosentilla. Steniuksen kokoaman tilaston mukaan 

Iso-Britanniassa, Saksassa ja Italiassa arvioitiin vuosina 1898–1936 ihmisissä to-

detuista tuberkuloositapauksista peräti 25 prosenttia nautatuberkuloosibakteerin 

aiheuttamiksi. Tavallisimmin nautatuberkuloosi ilmeni ihmisissä niin sanottuna 

risatautina eli imusolmuketuberkuloosina tai luu-, nivel- ja vatsaontelon elinten 

tuberkuloosina, mutta se saattoi esiintyä myös keuhkotautina.463  

                                                        
462 Stenius Suomen Eläinlääkärilehdessä 1934, 135. 
463 Suomen Eläinlääkärilehti 1933, 277; Stenius Suomen Eläinlääkärilehdessä 1937, 200–206; Pikka-
rainen 1938, 824–832. 
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Steniuksen esitelmä tuberkuloosihuoltopiirien lääkäreille marraskuussa 1936 

selvästi innosti lääkäreitä. Tuberkuloosin vastustamisyhdistyksen sihteeri, tuber-

kuloosilääkäri Severi Savonen (1886–1964) väitteli toukokuussa 1937 ihmisten 

tuberkuloositartunnan levinneisyydestä Suomessa. Väitöstilaisuuden aluksi pitä-

mänsä lectio praecursoria -luennon aiheeksi Savonen oli valinnut nautatuberku-

loosin ihmisissä, ja luentoonsa Savonen oli valinnut parhaat palat Steniuksen esi-

telmästä, osin sanasta sanaan. Luennon johtopäätös oli, että Suomessa nautatu-

berkuloosilla ei ollut juuri minkäänlaista merkitystä, sillä nautatuberkuloosi oli 

maasta hävitetty lähes kokonaan. Tilanne oli paljon huonompi muissa Euroopan 

maissa.464  

Samoihin aikoihin Helsingin yliopiston serobakterologian laitoksen tutkija 

Jorma Pikkarainen ryhtyi selvittämään, esiintyykö Suomessa lainkaan nautatuber-

kuloosibakteerin aiheuttamaa tuberkuloosia ihmisillä. Sitä varten hän määritti ih-

misten tuberkuloositapauksista bakteerin tyypin. Ilmeisesti tällaisia määrityksiä ei 

ollut Suomessa aiemmin tehty, sillä bakteerityypin määritys oli 1920-luvun lopul-

le asti varsin hankalaa, ja lääkäreille lienee riittänyt tieto tuberkuloosidiagnoosista 

ilman tarvetta selvittää bakteerin tyyppiä. Pikkaraisen aineistossa oli 140 ihmisen 

tuberkuloositapausta, eikä yksikään esille saaduista bakteerikannoista osoittautu-

nut nautatuberkuloosiksi.465 On ilmeistä, että vasta Steniuksen esitys herätti lääkä-

rit pohtimaan eri bakteerityyppien osuutta toisaalta nautojen positiivisten tuberku-

liinireaktioiden, toisaalta ihmisen tuberkuloosin aiheuttajina.  

Pikkaraisen tutkimustulokset olivat ainakin eläinlääkäreiden keskuudessa 

varsin odotettuja, sillä vuonna 1937 Suomessa oli enää 68 karjaa, joissa oli tavattu 

pesäkkeitä muodostavaa nautatuberkuloosia, ja vuoden 1942 loppuun mennessä 

tällaisten karjojen määrä oli vähentynyt kahdeksaan. Käytännössä Suomi oli tuol-

loin vapaa nautatuberkuloosista, ensimmäisenä maana Euroopassa.466 Sen sijaan 

ihmistuberkuloositilastoissa Suomi komeili Euroopan synkimpien tautitilastojen 

kärkipaikoilla: vuonna 1934 Suomessa kuoli vuosittain keuhkotautiin 18,5 henki-

löä 10 000:tä asukasta kohden. Edellä olivat vain Jugoslavia ja Puola, joissa vas-

taavat luvut olivat 22,9 ja 18,8.467 

                                                        
464 Savonen 1937b. Vrt. Steniuksen esitykseen Suomen Eläinlääkärilehdessä 1937, 6–11. 
465 Pikkarainen 1938, 826, 838, 841.  
466 Suomen eläinlääkintölaitos 1843–1943 1945, 131, 135; Oksanen 2008, 117. 1940-luvun alussa 
nautatuberkuloosia sairastavia karjoja oli enää lähinnä Karjalan kannaksella. Näistä karjoista tauti le-
visi jo taudista vapautuneille alueille evakkoeläinten mukana niin, että vuosina 1945–1952 Suomessa 
todettiin naudoissa yhteensä 63 nautatuberkuloositapausta. Stenberg Suomen Eläinlääkärilehdessä 
1953, 203–204. 
467 Pikkarainen 1938, 834. 
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Vaikka nautatuberkuloosi alkoi näyttää voitetulta taudilta, Stenius ei suinkaan 

jäänyt toimettomaksi. Vuonna 1938 hän ryhtyi selvittämään Hämeenlinnan lähellä 

yhtä aikaa useissa karjoissa ilmenneitä positiivisia tuberkuliinireaktioita, jotka 

viittasivat ihmistartuntaan. Yhdessäkään karjoista ei ollut havaittu pesäketuberku-

loosia eikä edes minkäänlaisia tuberkuliinireaktioita ennen vuotta 1938. Myös 

karjanhoitajat olivat terveitä eivätkä sairastaneet tuberkuloosia. Kaikki testissä 

reagoineet eläimet laidunsivat saman puron varrella, ja ne saivat kaiken juomave-

tensä tästä purosta. Laidunten yläpuolella, lähellä puron latvaa, sijaitsi Ahveniston 

tuberkuloosiparantola, jota Stenius alkoi epäillä tuberkuliinireaktioiden syyksi.468 

Stenius ilmoitti epäilyksistään lääkintöhallitukselle, joka pyysi asiasta selvi-

tystä Ahveniston parantolan ylilääkäriltä. Tämä ymmärrettävästi närkästyi epäi-

lyistä, sillä upouuden parantolan tehtävä oli hävittää eikä suinkaan levittää tuber-

kuloosia. Parantola oli rakennettu viimeisen tietämyksen ja uusimman tekniikan 

mukaan, ja epäily tartunnan levittämisestä oli suorastaan loukkaus sitä kohtaan. 

Tuberkuloosin hoidossa auringonvalo ja raikas ilma olivat tärkeitä, ja näitä samo-

ja periaatteita noudatti parantolarakennuksen funktionalistista tyyliä edustava 

arkkitehtuuri. ”Valoa, ilmaa, aurinkoa” -periaate palveli niin arkkitehtuuria kuin 

sairauden voittamista, ja upouusi parantola taisteli sairautta vastaan paitsi hoidoil-

la myös arkkitehtuurin keinoin.469 

Ahveniston parantolan historiikin kirjoittaja Jyrki Maunula ei uhraa kirjas-

saan yhtään sanaa parantolan mahdolliselle tartuntaongelmalle. Hän kertoo tar-

kasti ja yksityiskohtaisesti huoneiden paikasta auringon puolella, keittiön varus-

tuksesta, laboratorion, apteekin, röntgenin ja valohoito-osaston sijainnista, ja mai-

nitsee jopa sisäänkäynnin vieressä olevan suihkukaivon. Mutta viemäreistä, tar-

tuntavaarallisten jätteiden hävittämisestä tai jätevesien hoidosta hän ei mainitse 

sanallakaan.470 Ehkä Maunulan käyttämissä, paranemista korostavissa aikalais-

asiakirjoissa ei ollut haluttu edes vihjaista siihen suuntaan, että taudin tarttuminen 

potilaista alueella asuviin olisi mahdollista.  

Ahveniston tuberkuloosiparantolan ylilääkäri vastasi Steniuksen esittämiin 

epäilyihin parantolasta lehmien reaktioiden aiheuttajana näin: 

Ahveniston parantolaa vastaan kohdistuneet epäilykset tuberkuloositartunnan 

levittämisestä eräisiin lähiympäristön nautakarjoihin ovat mielestäni täysin 

                                                        
468 Stenius Suomen Eläinlääkärilehdessä 1941, 105–107. Ahveniston tuberkuloosiparantola valmistui 
vuonna 1932. 
469 Funktionalismista sairaala-arkkitehtuurissa ks. esim. Nikula 1990, 119–120.  
470 Maunula & Huittinen 1985, 153–183. 
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aiheettomat. Yskösten ja lokaveden käsittely on siksi tehokasta, ettei tällaista 

tartunnan vaaraa kaiken todennäköisyyden mukaan voi olla olemassa. Joka 

päivä kerätään potilaiden ysköskupit ja niiden kannet erikoiseen höyryllä 

kuumenevaan – – laitteeseen, jonka pohjalle painuva ysköslima keitetään 

höyryllä. Keittämistä jatketaan ainakin 2 tuntia ja vielä tämän jälkeen saa kei-

tetty lima olla säiliössä kuumana n. 1 tunnin ajan, ennenkuin se lasketaan 

poistoputken kautta menemään lokaveden puhdistuslaitteeseen (septic-

tankkiin). Taskussa pidettävien ysköspullojen sisällys joutuu myös yllämaini-

tun kiehutuksen alaiseksi. Eläviä tub.-basilleja ei näin ollen voi päästä edes 

lokaveden puhdistuskaivoihinkaan saakka yskösten välityksellä. Ainoa mah-

dollisuus mielestäni elinkykyisten basillien kulkeutumiseen viimemainittuun 

puhdistuslaitteeseen saakka on ulostusten ja hampaitten pesuveden mukana. – 

– 

Parantolan viemäriveden puhdistuslaitteet ovat parannettua septic-tank-

järjestelmää ja kokeneen asiantuntijan suunnitelmien mukaan rakennetut. – –  

Puhdistusmenetelmän läpikäynyt jätevesi, joka ainakin makroskooppisesti 

katsoen on kirkasta ja myös hajutonta, joutuu maan sisälle upotettuun se-

menttiputkiviemäriin, joka kuljettuaan n. 1,3 km pitkän matkan läheisten pel-

tomaiden poikitse päättyy verrattain vuolaaseen puroon, minkä vesi taas las-

kee lopuksi suurehkoon Lehijärveen. – – Pidän kerrassaan mahdottomana, et-

tä jäteveden kuljettua näin pitkän matkan – siis yli 4 km septic-tankista lukien 

– siinä enää voisi esiintyä elinkykyisiä tub.-basilleja siinäkään tapauksessa, 

että syystä tai toisesta parantolan puhdistuslaitteen teho jonain aikana ei olisi 

absoluuttisen varma. 

– – humaanitartunnan ilmaantumista eräihin nautakarjoihin parantolan val-

mistumisen jälkeisenä aikana, en pidä mitenkään sitä todistavana, että syy 

olisi parantolassa. Onhan kyseessä olevilla karjoilla tilaisuus saada tartunta 

muualtakin ja varmastikin lähinnä jonkun keuhkotautia sairastavan karjanhoi-

tajan tai muun henkilön kautta, joka on joutunut tavalla tai toisella karjan 

kanssa läheiseen kosketukseen. Vaikka esim. Nukarin talon nykyisessä kar-

janhoitohenkilökunnassa ei olekaan voitu aktiivista tuberkuloosia todeta, niin 

onhan hyvin mahdollista, että entisessä palveluskunnassa on tuberkuloosia ol-

lut. – – 
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Päädyn näin ollen lausunnossani ehdottomasti siihen, että tuberkuloositartun-

nan leviäminen lähiseudun karjoihin Ahveniston parantolan jätevesien väli-

tyksellä ei ole mahdollista.471 

Parantolan ylilääkärin lausunto oli hyvin vakuuttava. Stenius ei kuitenkaan hät-

kähtänyt tästä, vaan hän halusi selvittää asian loppuun asti. Aina oikeassa ole-

maan tottunut Stenius ei suinkaan voinut myöntää olleensa väärässä. 

Vaikka ylilääkäri vakuutti puhdistamoprosessin läpikäyneen jäteveden olevan 

kirkasta ja hajutonta, Stenius halusi mennä myös itse katsomaan jäteveden lasku-

paikkaa. Steniuksen havaintojen mukaan jätevesi oli harmaata ja sameaa, haise-

vaa lietettä, ja rannat ja kasvillisuus olivat tämän lietteen peitossa. Siksi Stenius 

ehdotti lääkintöhallitukselle, että hän voisi tehdä tarkempia tutkimuksia itse jäte-

vedestä ja myös kokeita elävillä elämillä. Eläinkoetta varten hän osti neljä tervettä 

ja tuberkuliinikokeeseen reagoimatonta hiehoa, jotka vietiin laiduntamaan epäilyt-

tävän puron varrelle.472  

Hiehot laidunsivat puronrantalaitumella kesällä 1939, ja syksyllä niille tehtiin 

tuberkuliinitestit. Kaikki neljä eläintä reagoivat testiin, mutta teurastuksen jälkeen 

niissä ei ollut merkkejä nautatuberkuloosista. Löydös oli siis tyypillinen hu-

maanituberkuloosille. Myös parantolan puhdistamon kautta kulkeneesta jäteve-

destä löytyi ihmistuberkuloosibakteereja. Näillä tutkimuksilla Stenius osoitti, että 

parantolan jätevesi sisälsi eläviä tuberkuloosibakteereita, minkä seurauksena jäte-

vettä juoneet naudat alkoivat reagoida tuberkuliinitutkimuksissa.473 Vuonna 1941 

julkaistussa kirjoituksessaan Stenius ei pohdi lainkaan sitä mahdollisuutta, että 

myös puron vettä käyttäneet ihmiset olivat voineet altistua tuberkuloositartunnal-

le.  

6.2.6 Nautatuberkuloosin torjunnan mallimaa 

Nautatuberkuloosi Suomessa oli huomattavan vähäinen ongelma moneen muuhun 

Euroopan maahan verrattuna. 1890-luvun korkeat reaktioprosentit eivät johtuneet 

niinkään absoluuttisesti suurista määristä vaan testien suuntaamisesta sairaiksi 

tiedettyihin karjoihin. Torjuntatyö eteni ripeästi jo 1900-luvun vaihteessa, koska 

sairaita karjoja oli suhteellisen vähän; eläimet saatiin nopeasti hävitettyä eikä nau-

                                                        
471 Ahveniston parantolan ylilääkärin kirje lääkintöhallitukselle vuonna 1938 tai 1939 Steniuksen mu-
kaan. Stenius Suomen Eläinlääkärilehdessä 1941a, 107–109. 
472 Stenius Suomen Eläinlääkärilehdessä 1941, 106, 109. 
473 Stenius Suomen Eläinlääkärilehdessä 1941, 109–110. 
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tatuberkuloosi ehtinyt levitä harvaan asutussa maassa yhtä laajalle kuin monissa 

muissa maissa. Henrik Tallgrenin määrätietoinen ja jääräpäisenkin ehdoton tuber-

kuliinitestissä reagoivien eläinten karsiminen hävitti lähestulkoon loputkin nauta-

tuberkuloosia sairastavat eläimet.  

Eläinlääkintäviranomaiset toimivat läheisessä yhteistyössä maatalouspiirien 

kanssa, sillä nautatuberkuloosia pidettiin ongelmana nimenomaan maatalouselin-

keinolle. Ihmislääkärit puolestaan keskittyivät humaanituberkuloosin vastustami-

seen, eikä heillä ollut käsitystä siitä, kuinka suuri osuus ihmisten tuberkuloositar-

tunnoista oli peräisin naudoista. Koska nauta- ja ihmistuberkuloosista ei puhuttu 

samoilla foorumeilla ennen 1930-lukua, ei aikalaiskeskusteluissa nautatuberku-

loosin torjuntaan käytettyjä varoja myöskään ymmärretty osaksi ihmisten tuber-

kuloosinvastustustoimenpiteitä.  

1920-luvulla lihantarkastuksessa pesäketuberkuloosia tavattiin enää äärim-

mäisen harvoin, vain 0,1 prosenttia teurastetuista naudoista sairasti sitä. Ongel-

mana olivat ne 6–8 prosenttia, jotka reagoivat tuberkuliinitestiin, mutta joilla ei 

teurastuksen jälkeen todettu silminnähtäviä tuberkuloosimuutoksia. Koska Suo-

men nautatuberkuloositilanne jo 1920-luvulla oli niin hyvä, Suomella oli ikään 

kuin varaa kiinnittää erityishuomiota heikkoihin, vaihteleviin ja epämääräisiin re-

aktioihin tuberkuliinitesteissä, jotka lopulta osoittautuivat reaktioiksi ihmistuber-

kuloosille. Naudoilla olikin runsaasti mahdollisuuksia joutua tekemisiin tuberku-

loosia sairastavien ihmisten kanssa, sillä ihmistuberkuloosin esiintymisessä Suo-

mi oli Euroopan synkimpiä alueita. Steniuksen havainnosta oli apua myös ihmis-

tuberkuloosin torjunnassa, sillä näiden tulosten avulla maatalousministeriön eläin-

lääkintöosasto saattoi kiinnittää ihmislääkäreiden huomion navetoissa työskente-

leviin tuberkuloosia sairastaviin karjanhoitajiin tai ison parantolan jätevesiongel-

maan. 

Ihmislääkäreiden tietoisuuteen Suomen hyvä nautatuberkuloositilanne tuli 

varsinaisesti vasta vuonna 1936, kun maatalousministeriön eläinlääkintöosaston 

osastoeläinlääkäri Stenius selvitti heille tutkimustuloksiaan. Nautatuberkuloosi oli 

tuolloin lähes hävitetty maasta, ja nautojen positiiviset tuberkuliinitestitulokset 

johtuivat ihmistuberkuloosista. Reaktioiden aiheuttajina olivat navetoissa työs-

kentelevät, tuberkuloosia sairastavat karjanhoitajat. 

Mielenkiintoista ihmistuberkuloosin historian näkökulmasta on, että 1800- ja 

1900-luvun vaihteessa tuberkuloosin torjunnassa nautatuberkuloosia ei pidetty 

Suomessa erityisen merkittävänä uhkana ihmiselle, vaikka juuri silloin todennä-

köisyys taudin tarttumisesta naudoista ihmisiin oli suurimmillaan. Vasta kun nau-

tatuberkuloosi oli jo lähes hävitetty maasta, alkoivat tuberkuloosinvastustusyhdis-
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tykset varoittaa maidon juomisen vaaroista. Silloinkin maidosta oli toki mahdol-

lista saada tuberkuloosi, mutta ei taudin nautamuotoa vaan karjanhoitajista mai-

toon siirtynyt ihmistuberkuloosi. 
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7 Eläinlääketieteellinen korkeakoulu 

Eläinlääketieteellinen korkeakoulu perustettiin vuonna 1945. Steniuksella oli 

merkittävä rooli sen synnyssä ja toiminnan käynnistämisessä maatalousministeri-

ön eläinlääkintöosaston virkamiehenä ja korkeakoulun toiminnanjohtajana. Vaik-

ka korkeakoulun hallitus päätti nimellisesti opiskelijoiden ja opettajien valinnasta, 

Stenius vaikutti valintoihin lähes yksinvaltiaan tavoin. Toiminnanjohtaja saattoi 

ohittaa sisäänpääsykriteerit opiskelijavalinnoissa tai tieteelliset ansiot opettajia 

nimitettäessä, jotta hän sai itselleen mieluisan hakijan oppilaitokseensa.  

7.1 Eläinlääkärikoulutuksen ensimmäiset suunnitelmat 

Kun Rainer Stenius saapui vastavalmistuneena eläinlääkärinä Saksasta Suomeen 

vuonna 1918, oli täällä suunniteltu eläinlääketieteellisen koulutuksen aloittamista 

jo yli sadan vuoden ajan. Ruotsissa ja Tanskassa eläinlääkäreiden koulutus alkoi 

jo 1770-luvulla ja Norja sai oman korkeakoulunsa 1914, joten aihe oli hyvin polt-

tava Suomessa. Käyn läpi koko eläinlääkintäopetuksesta käydyn keskustelun, 

koska suunnitelmien ja hankkeiden kariutumisten suuri määrä korostaa Steniuk-

sen merkitystä hankkeen lopullisen toteutuksen kätilönä. 

Euroopan ensimmäiset eläinlääkärikoulut perustettiin Ranskaan, vuonna 1762 

Lyoniin ja 1765 Pariisiin. Muut maat seurasivat pian perässä, ja 1700-luvun lop-

puun mennessä perustettiin peräti 19 eläinlääkäriopistoa. Esimerkiksi Wienissä 

koulutus aloitettiin vuonna 1766, Torinossa 1769, Göttingenissä 1771, Kööpen-

haminassa 1773, Ruotsin Skarassa 1775, Hannoverissa 1778 ja Lontoossa 1792. 

Eläinlääkärikoulujen synnyn taustalla olivat valistuksen ja fysiokratian aatteet, 

maatalouden nousu sekä hevosten lisääntynyt tarve sotatantereilla. Lisäksi 1700-

luvulla riehuneet karjataudit, erityisesti karjarutto, aiheuttivat kehittyvälle maata-

louselinkeinolle suuria tappioita ja olivat siten osaltaan vaikuttamassa ensimmäis-

ten eläinlääkärikoulujen syntyyn.474 

Suomeen ehdotettiin eläinlääkärikoulun perustamista ensimmäisen kerran jo 

vuonna 1787 ja sen jälkeen useita kertoja pitkin 1800-lukua. Aina ehdotukset kui-

tenkin kariutuivat rahapulaan.475 Myös asenteet vaikuttivat. Valtiovalta hylkäsi 

monia muitakin käytännön alojen oppilaitossuunnitelmia, koska etenkin senaattori 

J. V. Snellman (1806–1881) suhtautui nuivasti kaikkiin opistotyyppisiin laitoksiin. 

                                                        
474 Dunlop & Williams 1996, 319–349; Alanko 2011, 28. 
475 Stenberg 1969, 1–13. 
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Snellmanin mielestä kansakunnan tulevaisuus perustui vahvaan henkiseen ja kan-

salliseen kulttuuriin, eikä hän suostunut näkemään maataloudellisia aloja minään 

yleisinhimillisen kulttuurin muotona.476 

Sen sijaan, että Suomeen olisi 1800-luvulla perustettu eläinlääkärikoulu, val-

tio alkoi lähettää opiskelijoita ulkomaisiin eläinlääkintäalan oppilaitoksiin. Pää-

asialliset opiskelupaikat olivat Tukholmassa, Kööpenhaminassa ja Saksan eri kou-

luissa. Ensimmäisen kerran myönnettiin määräraha eläinlääkäreiden kouluttami-

seksi ulkomailla vuonna 1838, ja viiden vuoden kuluttua, vuonna 1843, maamme 

kolme ensimmäistä eläinlääkäriä aloitti työnsä läänineläinlääkäreinä Turussa, 

Helsingissä ja Hämeenlinnassa.477 

Ajatus eläinlääkärikoulun perustamisesta Suomeen 1800-luvun alkupuolella 

olikin ehkä aikaansa edellä, sillä ammatillinen koulutus oli täällä vielä hyvin vä-

häistä. Ensimmäiset ammatilliset koulut olivat vuonna 1812 Turkuun, Helsinkiin 

ja Vaasaan perustetut merikoulut, 1816 Turkuun perustettu lapsenpäästö- ja käti-

löoppilaitos sekä 1840 perustettu Mustialan maanviljelyskoulu. Mustialassa alkoi 

vuonna 1865 korkein eli agronomeja valmistava maatalouskoulutus.478 

Vaikka snellmanilainen perintö ei pitänyt monia käytännön aloja yliopisto-

kelpoisina, kehittyi ammatillinen opetus 1800-luvun loppupuolella yhä vaati-

vammaksi ja alat pyrkivät kohti yliopistotasoa. Sivistys- ja tiedeyliopiston rinnalle 

alkoi syntyä erikoisalojen oppilaitoksia, joita alettiin kutsua korkeakouluiksi ja 

joissa saattoi opiskella useita sellaisia aloja, joita ei yliopistoissa opetettu. Suo-

men ensimmäiset korkeakoulut olivat vuonna 1909 perustettu teknillinen korkea-

koulu ja 1911 perustettu kauppakorkeakoulu.479  

Tero Halonen puhuu akatemisoitumisprosessista, jota hän on tutkinut esi-

merkkinään maatalous- ja metsätieteiden opetus- ja tutkimustoiminnan kehittymi-

nen Suomessa. Halosen mukaan akatemisoituminen tarkoittaa tieteen- tai op-

pialan opetus- ja tutkimustoiminnan aloittamista yliopistotasoisissa oppilaitoksis-

sa tai niiden siirtymistä yliopistoon. Akatemisoitumisprosessiin kuuluvat näiden 

lisäksi oppiaineiden aseman vakiintuminen ja tuleminen hyväksytyiksi osaksi yli-

opistotoimintaa. Tieteen kehityksen lisäksi akatemisoitumisessa on kyse myös 

                                                        
476 Tommila 2002, 94. Ajatus siitä, että maatalouteen liittyvät alat eivät edusta ”yleisinhimillistä kult-
tuuria”, oli nähtävissä vielä vuonna 1955, kun Helsingin yliopistoon kaavailtiin lihateknologian alan 
professuuria. Ajatus lihateknologiasta akateemisena oppiaineena sai erään humanistiprofessorin vaike-
roimaan: ”Tämä on kulttuuriskandaali!” Olihan makkara rahvaan ruokaa ja kaukana henkisestä sivis-
tyksestä. Tapio 2000, 380–381.  
477 Oksanen 2008, 21–25.  
478 Rossi 1994, 18–19; Niemelä 2003, 491–492; Vainio-Korhonen 2010, 250–251. 
479 Erikoisalojen korkeakoulujen synnystä ks. Tommila 2002, 91–101. 
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jonkun ammattialan tulemisesta yhteiskunnallisesti arvostetuksi, sillä akateemi-

nen koulutus nostaa ammatin statusta.480 Siten yhä useammat ammattialat alkoivat 

havitella koulutuksestaan yliopistotasoista. 

Eläinlääketieteen akatemisoitumisprosessi eteni kovin vaivalloisesti. Kellään 

ei ollut selvää mielikuvaa siitä, mikä olisi maassamme oikea tapa kouluttaa eläin-

lääkäreitä. Riittääkö opistotasoinen koulutus vai pitäisikö oppilaitoksena olla kor-

keakoulu? Vai voisiko eläinlääketieteen opetuksen liittää omana tiedekuntanaan 

osaksi yliopistoa? Snellmanilaisesta perinnöstä huolimatta yliopiston rooli alkoi 

muuttua sivistysyliopistosta ammatillisen opetuksen ja virkamiesvalmistuksen 

suuntaan. Käytännön alojen koulutuspolitiikassa tapahtui murros 1880–1890-

luvuilla ja yhä useampi ala siirtyi yliopistoon: esimerkiksi hammaslääketieteen 

opetus ja tutkimus aloittivat yliopistossa vuonna 1892 ja farmasia sai oman tut-

kintonsa 1897. Korkein maatalousopetus siirrettiin filosofiseen tiedekuntaan 1898 

perustettuun maanviljelys-taloudelliseen osastoon, jossa agronomikoulutus pääsi 

alkamaan syksyllä 1907. Maataloustieteiden vastaanotto ei ollut kovin lämmin, ja 

muu yliopisto suhtautui niihin varauksella, sillä maatalous oppiaineena vaikutti 

kovin epätieteelliseltä ja lisäksi se kilpaili samoista tiloista ja rahoista muiden ai-

neiden kanssa.481  

Ammattien syntyä tutkineen Esa Konttisen mukaan 1800-luvun keskeinen 

koulutuspoliittinen kysymys oli juuri siinä, että aiemmin yleissivistäväksi miellet-

ty kulttuuriyliopisto alkoi muuttua lisääntyneen asiatiedon tarpeen myötä yhä 

enemmän ammatillisempaan suuntaan. Moderni yhteiskunta vaati suurempaa eri-

koistumista ja sen myötä ammattikunnat sulkeutuivat oman erityisalansa monopo-

leiksi. Kuitenkin Konttinen arvelee, että lääkäreiden arvostuksen kohoaminen 

1800-luvun mittaan johtui nimenomaan yliopiston tarjoamasta laajasta yleissivis-

tyksestä: lääketieteellistä ammattitutkintoa edelsi filosofian kandidaatin tutkinto, 

johon kuului muun muassa filosofian, historian, latinan, kreikan ja kirjallisuuden 

opintoja. Tämä arvostus jatkui, vaikka filosofian kandidaatin tutkinto ei myö-

hemmin enää kuulunut pakollisena lääketieteelliseen tutkintoon.482 On selvää, että 

lääkäreiden arvostuksen nousuun vaikutti myös lääketieteen kehitys: lääkäreistä 

oli potilaille todellista hyötyä uusien anestesian ja kirurgian alalla tapahtuneiden 

keksintöjen ansiosta. Eläinlääkärit luonnollisesti vertasivat itseään lääkäreihin ja 

tavoittelivat samanlaista yhteiskunnallista asemaa. Siten seuraavassa esittämäni 

                                                        
480 Halonen 2010, 18–20. 
481 Halonen 2010, 94, 115, 126, 139, 141. 
482 Konttinen 1991, 26, 177, 271.  
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eri komiteoiden käsitykset eläinlääketieteen opetuksen järjestämisestä voi nähdä 

myös sen pohtimisena, millaista koulutuksen kautta nousevaa asemaa eläinlääkä-

rikunta tavoitteli. 

7.2 Komitea toisensa perään suunnittelee opetusta 

Esittelen seuraavaksi vuosina 1907–1932 eläinlääkärikoulutusta pohtineiden ko-

miteoiden ajatuksia. Lyhyt yhteenveto komiteoiden työstä on esitetty taulukossa 6 

sivulla 207. 

Senaatti nimesi ensimmäisen eläinlääkärikoulutusta suunnittelevan komitean 

vuonna 1906. Mietinnössään komitea ehdotti, että perustettaisiin joko yliopistoon 

eläinlääkeopillinen tiedekunta tai itsenäinen eläinlääkäriopisto. Suomen Eläinlää-

käriyhdistys kannatti opetuksen saamista yliopistoon, mutta sekä yliopiston 

maanviljelys-taloudellinen osasto että lääketieteellinen tiedekunta vastustivat 

eläinlääkärikoulutuksen aloittamista yliopistossa pelätessään uuden oppialan vie-

vän liikaa resursseja. Maanviljelyshallitus puolestaan ehdotti eläinlääkäriopetuk-

sen aloittamista erillisessä maatalouskorkeakoulussa, johon tulisi muitakin käy-

tännön aloja. Kumpikaan ehdotus ei johtanut toimenpiteisiin.483 

Vuonna 1908 työnsä aloitti komitea, jonka tehtävänä oli laatia ehdotus uudes-

ta, eläinlääkäreitä, agronomeja, metsänhoitajia ja maanmittausinsinöörejä koulut-

tavasta yliopistosta. Aiemmin tämäntyyppisestä yliopistosta oli puhuttu maatalo-

uskorkeakoulun nimellä, nyt senaatti kutsui sitä taloudelliseksi yliopistoksi. Uu-

den yliopiston perustaminen vaikutti lähes varmalta, sillä komitealta ei kysytty, 

pitäisikö tällainen yliopisto perustaa vaan ainoastaan sen organisaatiosta. Kuiten-

kin komitea asettui vastustamaan uuden yliopiston perustamista ja kummeksui, 

miksei maa- ja metsätaloutta voinut pitää yliopistossa ja samalla aloittaa eläinlää-

käriopetusta siellä, olihan kyse tieteellisestä toiminnasta. Vastustuksen takia ta-

loudellisen yliopiston perustamishanke päättyi tähän.484  

Samaan aikaan muualla Suomessa virisi ajatus perustaa kokonaan suomen-

kielinen yliopisto jonnekin muualle kuin Helsinkiin. Useat kaupungit ryhtyivät 

tavoittelemaan yliopistoa omalle paikkakunnalleen, ja kun tavoittelijoita oli usei-

ta, päätti Lahti tehdä tarjouksen yliopiston sijasta eläinlääkärikorkeakoulun saa-

misesta vuonna 1911 ja Tampere pari vuotta myöhemmin. Maaseutukaupungit pe-

rustelivat hakemuksiaan sillä, että kaikkia korkeakouluja ei pitäisi sijoittaa pää-

                                                        
483 Komiteanmietintö 1907:1; Stenberg 1969, 12–18; Halonen 2010, 170–171. 
484 Komiteanmietintö 1910:5, 5–21, 97–98, 103–115. 
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kaupunkiin, missä myös rakennus- ja asumiskulut ovat korkeat, ja sitä paitsi ”pik-

kukaupungin elämä tarjoaa siveellisessä suhteessa vähemmän viettelystä kuin 

pääkaupungin elämä”. Eläinlääkäriyhdistys puolestaan oli sitä mieltä, että eläin-

lääkäreiden laadukkaan koulutuksen varmistamiseksi oppilaitos tulisi sijoittaa 

Helsinkiin, missä olisi riittävästi potilas- ja teurastamomateriaalia opetusainek-

seksi sekä myös laajat kirjastot tieteellistä työtä varten.485 

Itsenäistymisen jälkeen Suomeen alettiin perustaa uusia yliopistoja ja korkea-

kouluja myös muualle kuin Helsinkiin. Kun maatalouden merkitys samaan aikaan 

kasvoi, oli selvää, että ajatus maatalouskorkeakoulusta nousi jälleen esille. Maata-

lousväki halusi sen pois pääkaupungista, kukin tietysti mahdollisimman lähelle 

omaa kotipaikkaansa. Erityisesti Maalaisliiton poliitikot ja Maataloushallitus kan-

nattivat maatalouskorkeakoulua, yliopiston maanviljelys-taloudellinen osasto ja 

konsistori sen sijaan eivät.486 Koska maatalouden näkökulma oli tuolloin voimak-

kaasti esillä, käyttivät eläinlääkäritkin tilannetta hyväkseen. Joulukuussa 1920 

Väinö Kankaanpää piti Maatalousseurojen Keskusliiton kokouksessa esityksen 

kotimaisen eläinlääkintäopetuksen järjestämisestä, ja esityksensä lopussa Kan-

kaanpää totesi näin: 

– – tämä voi tapahtua ainoastaan järjestämällä kotimaahan oma kotimaan olo-

ja vastaava eläinlääkintä-opetus. Tätä eivät vaadi ainoastaan puhtaasti talou-

delliset etumme vaan myöskin kunniantuntomme, sillä itsenäisen Suomen ei 

enää sovi lähettää nuorukaisiaan vieraisiin maihin, näiden armoilla elämään. 

Jos kokous on kanssani yhtä mieltä siitä, että maahamme olisi mahdollisim-

man pian saatava järjestetyksi kotimainen eläinlääkintäopetus, rohkenen kun-

nioittaen ehdottaa, että Suomen Maatalousseurojen Keskusliitto päättäisi 

kääntyä Hallituksen puoleen anomuksella: 1) että Hallitus jättäisi ensi tilassa 

Eduskunnalle esityksen kotimaisen eläinlääkintä-opetuksen järjestämiseksi.487 

Kankaanpää vetosi paitsi siihen, että kehittyvä maatalouselinkeino tarvitsi hyvin 

koulutettuja eläinlääkäreitä hoitamaan arvokkaita kotieläimiä, myös siihen, että 

oli häpeällistä lähettää eläinlääkäreitä opiskelemaan vieraisiin maihin. Suomi oli 

juuri itsenäistynyt ja sen kunnia-asia olisi kouluttaa omat ammattimiehensä tasa-

vallan tärkeintä elinkeinoa tukemaan. 

Maatalousseurojen Keskusliitto lähetti hallitukselle Kankaanpään ehdottaman 

esityksen, mikä osaltaan vaikutti siihen, että valtioneuvosto asetti vuonna 1921 

                                                        
485 Stenberg 1969, 18–23; Kaarninen 2011, 139–140. 
486 Halonen 2010, 188–189. 
487Väinö Kankaanpää Suomen Eläinlääkärilehdessä 1921, 49–50.  
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komitean pohtimaan itsenäisen maatalouskorkeakoulun perustamista. Puheenjoh-

tajana toimi johtava maatalouspoliitikko A. O. Kairamo (1858–1938), joka komi-

tean muiden jäsenten tavoin kannatti maatalouskorkeakoulua. Komitea antoi en-

simmäisen mietintönsä heti vuonna 1921 ja pyysi siitä lausuntoa muun muassa 

Suomen Eläinlääkäriyhdistykseltä. Lausunnossaan Eläinlääkäriyhdistys korosti, 

että tärkeintä on saada eläinlääkintäopetus Suomeen mahdollisimman pian, mutta 

piti kuitenkin parempana joko erillistä eläinlääkäriopistoa tai sitten eläinlääkintä-

opetuksen järjestämistä Helsingin yliopiston yhteydessä. Jos eläinlääketieteen 

opetus kuitenkin aiottiin yhdistää maatalouskorkeakoulun yhteyteen, toivoi Eläin-

lääkäriyhdistys saavansa eläinlääkäriedustajan korkeakoulua suunnittelevaan ko-

miteaan.488  

Eläinlääkäriyhdistyksen varauksellinen suhtautuminen maatalouskorkeakou-

luajatukseen saattoi johtua siitä, että eläinlääkärikunta tunsi varsin tarkkaan Tans-

kan tilanteen. Kööpenhaminan eläinlääkäriopisto oli liitetty vuonna 1856 maata-

lousalojen kanssa maatalouskorkeakouluksi (Den Kongelige Veterinær- og Land-

bohøjskole), ja vaikka siellä käytännön opetus oli ensiluokkaista, suhtautuivat 

suomalaiseläinlääkärit epäillen juuri tähän käytännönläheisyyteen ja myös tanska-

laiseläinlääkäreiden yhteiskunnalliseen asemaan. Jos eläinlääkärikunta opiskelisi 

ja työskentelisi vain maatalouden ehdoilla, saattaisi eläinlääkäreiden itsenäisyys 

ja itsemääräämisoikeus kärsiä. Rainer Stenius kävi vuonna 1922 opintomatkalla 

Saksan ja Tanskan eläinlääkintäalan oppilaitoksissa ja kertoi kokemuksistaan 

näin: 

Silmiinpistävin ero tanskalaisten ja saksalaisten eläinlääkäreitten välillä on 

siinä, että tanskalainen on läpeensä käytännön mies, saksalaisen ollessa teori-

assa oppinut – – Tanskalainen eläinlääkäri on oikeastaan eräänlaisessa orjuu-

dessa. Maanviljelijällä on liian suuri sananvalta jo hänen oppiaikanaan. Kos-

ka maanviljelijä tahtoo vain sellaisia eläinlääkäreitä jotka tarttuvat ”talik-

koon” kuin hän, eivät maanviljelijät salli eläinlääkärien olla ylioppilaita. 

Heistä voisi silloin tulla herroja! Ja koska maanviljelijöillä on kaikessa sa-

nanvalta, ovat he myös eläinlääkärikorkeakoulun määrääjiä.489 

Vaikka itse Saksassa opiskellut Stenius suhtautui epäluuloisesti liian käytännönlä-

heiseen opetukseen Kööpenhaminassa, piti hän sitä silti parempana kuin liian teo-

reettisia opintoja Saksassa. 1900-luvun alussa suurin osa suomalaisista eläinlääkä-

                                                        
488 Komiteanmietintö 1921:13; Suomen Eläinlääkärilehti 1922, 9; Halonen 2010, 191. 
489 Rainer Stenius Suomen Eläinlääkärilehdessä 1923, 57. 
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reistä valmistui nimenomaan Saksan korkeakouluista, missä nautatautien opetus 

oli vähäistä. Stenius ymmärsi hyvin, että 1920-luvun suomalaisessa yhteiskunnas-

sa eläinlääkärin arvo oli ennen kaikkea lehmien hoitajana. Koska opetus Saksassa 

oli tämän suhteen puutteellista, hän päätti matkaraporttinsa seuraaviin sanoihin: 

– – on todella suoranaista ironiaa, että Saksassa valmistuva eläinlääkäri ei 

opintoaikanaan ole oikeastaan kunnolla nähnytkään saatikka hoitanut nauta-

eläintauteja. Tämä on niin masentava tosiasia, että kun näkee millä tottumuk-

sella ja tuntemuksella tanskalainen kandidaatti ja eläinlääkäri käsittelee nau-

taeläintauteja, niin herää väkisin kysymys kuinka kauan nousevan eläinlääkä-

rikunnan puutteellinen kasvatus meillä saa käydä täydestä? Oma eläinlääkin-

töoppilaitos meillä on mitä pikimmin saatava pystyyn.490 

Toisen mietintönsä Kairamon komitea antoi kesäkuussa 1923. Komitea oli 

yksimielisesti sitä mieltä, että maatalouskorkeakoulu piti sijoittaa Helsinkiin, 

toisin kuin moni maaseudulta kotoisin oleva poliitikko haaveili. Jos maaseu-

tupaikkakunnilla olikin vähemmän viettelyksiä, näki Kairamon komitea pää-

kaupungilla monia etuja: pienin niistä ei ollut se, että tuleville virkamiehille 

ja asiantuntijoille oli erityisen tärkeää opiskella samassa, virikkeitä tarjoavas-

sa ympäristössä muiden tulevien virkamiesten ja sivistyseliitin kanssa. Suo-

men Eläinlääkäriyhdistyksen mielestä paras paikka olisi mahdollisimman lä-

hellä Helsingin keskustaa, komitean ehdottama Viikkikin tuntui liian kaukai-

selta.491 

Kairamon komiteanmietinnössä tärkeä kohta oli ehdotus maatalouskorkeakoulun 

tutkinnoista. Tutkinnot olisivat pelkästään virkatutkintoja eivätkä lainkaan tieteel-

lisiä tutkintoja. Helsingin yliopiston maanviljelys-taloudellinen osasto luonnolli-

sesti vastusti ehdotusta, jonka mukaan maatalouskorkeakoulussa ei olisi ollut 

mahdollisuutta suorittaa tieteellisiä tutkintoja vaan se olisi pikemminkin ammatti-

korkeakoulu. Kuitenkin suunnitelma maatalouskorkeakoulusta kaatui lopulta si-

joituspaikkakysymykseen. Vaikka hallitus antoi asiasta lakiehdotuksen, hylkäsi 

eduskunta sen marraskuussa 1926, koska kansanedustajat eivät päässeet yksimie-

lisyyteen korkeakoulun sijoituspaikasta.492 

Vaikka eduskunta hylkäsi maatalouskorkeakoulun, otti Agronominen Yhdis-

tys sen esille kokouksessaan joulukuussa 1927, sillä vastanimitetty hallitus suh-

                                                        
490 Rainer Stenius Suomen Eläinlääkärilehdessä 1923, 59. 
491 Komiteanmietintö 1923:11, 5, 13, 63–65 ; Stenberg 1969, 26–27. 
492 Komiteanmietintö 1923:11, 29; Halonen 2010, 200–202, 210–211. 
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tautui maatalouskorkeakouluun myötämielisesti. Hallituksen jäseninä oli useita 

agronomeja: maatalousministerinä oli Agronomisen Yhdistyksen sihteeri Sigurd 

Mattsson, pääministerinä Maataloushallituksen ylijohtaja ja maanviljelystalouden 

dosentti J. E. Sunila sekä salkuttomana ministerinä tuleva agraaripolitiikan pro-

fessori K. T. Jutila (1891–1966). Tero Halosen mukaan sekä Sunila että Jutila 

kannattivat maatalouskorkeakoulua sen takia, että siitä olisi ollut hyötyä heidän 

omalle akateemiselle uralleen. Toisaalta agronomien ja erityisesti Sunilan tavoit-

teena saattoi olla myös pyrkimys saada maatalouden korkeimman opetuksen val-

vonta ja ohjaus Maataloushallituksen alaisuuteen – nythän Maataloushallitus val-

voi ainoastaan alempia maatalouskouluja ja korkein opetus oli yliopiston konsis-

torin ja opetusministeriön alaisuudessa.493 

Agronominen Yhdistys kutsui koolle valiokunnan laatimaan lausuntoa maata-

louskorkeakoulusta. Valiokunnassa oli edustajia maa- ja metsätalousjärjestöistä 

sekä myös Suomen Eläinlääkäriyhdistyksestä, jonka edustajina toimivat Richard 

Hindersson ja Rainer Stenius. Valiokunnan lausunnon johdosta asetti valtioneu-

vosto syksyllä 1929 jälleen uuden, A. K. Cajanderin (1879–1943) johtaman komi-

tean pohtimaan korkeinta maatalousopetusta. Ensimmäisessä mietinnössään 

vuonna 1930 komitea ei niinkään käsitellyt maatalouskorkeakoulua kuin yleensä 

korkeinta maa- ja metsätalousopetusta. Eläinlääketieteen opetukselle komitea uh-

rasi vain muutaman sanan, sillä se piti koko eläinlääketieteen opetuksen aloitta-

mista epätodennäköisenä. Kuitenkin komitea ehdotti, että jos laitosrakennukset 

rakennettaisiin Helsingin keskustaan, niin ”maatalousopetusta varten varattu tont-

tialue on siksi laaja, että sille helposti sopii myös eläinlääkintäopetus, jos sellai-

nen maahan järjestetään”. Maatalousopetuksen tarpeisiin sopivaa koetilaa komitea 

ehdotti perustettavaksi Viikkiin, mikä soveltuisi hyvin myös mahdollisen eläin-

lääkintäopetuksen tarkoituksiin.494 

Cajanderin komitea jatkoi työtään ensimmäisen mietinnön valmistumisen jäl-

keen, ja tässä vaiheessa komitean jäseneksi kutsuttiin myös eläinlääkäri, vastape-

rustetun maatalousministeriön eläinlääkintöosaston osastopäällikkö Väinö Kan-

kaanpää. Komitea ehdotti sellaisen maatalouskorkeakoulun perustamista, jossa 

koulutettaisiin agronomien ja metsänhoitajien lisäksi myös maanmittaus- ja 

maanviljelysinsinöörejä sekä eläinlääkäreitä. Erityisenä perusteluna yliopistosta 

erillisen maatalouskorkeakoulun perustamiseksi komitea näki juuri näiden uusien 

ammattialojen mukaantulon, sillä komitean käsityksen mukaan yliopisto ei nähnyt 

                                                        
493 Halonen 2010, 184, 214; Mäkinen & Uola 2010. 
494 Komiteanmietintö 1930:2, 16–17, 61; Stenberg 1969, 27; Halonen 2010, 216. 
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näillä aloilla olevan yhteistä yliopiston varsinaisen opetuksen kanssa. Toisaalta 

komitea muistutti myös siitä, että Helsingin yliopiston muut tiedekunnat olivat 

osoittaneet ”melkoista välinpitämättömyyttä, jopa toisinaan melkeinpä nurjamie-

lisyyttäkin” maanviljelys-taloudellista osastoa ja sittemmin maatalous-

metsätieteellistä tiedekuntaa kohtaan. 495  

Komitean ehdottama tontti korkeimman maa- ja metsätalousopetuksen laitos-

rakennuksia varten saatiin Helsingin keskustasta, mutta talouslaman vuoksi ra-

kentaminen viivästyi. Laman lisäksi jatkui kinastelu siitä, sijoitettaisiinko laitos-

rakennukset kaupungin keskustaan vai Viikkiin. Lopulta eduskunta myönsi vuon-

na 1935 varoja Helsingin keskustaan tehtäviä rakennuksia varten, mutta vain 

maa- ja metsätalousopetuksessa tarvittaviin laitoksiin. Loppujen lopuksi ennen 

toista maailmansotaa valmistui ainoastaan Metsätalo vuonna 1939. Samalla päät-

tyi keskustelu maatalouskorkeakoulusta.496 

Taulukko 6. Eläinlääkärikoulutusta pohtineet komiteat vuosina 1907–1932.497 

Göösin komitea (mietintö 1907:1) 

Komitea ehdotti perustettavaksi joko itsenäisen eläinlääkäriopiston tai eläinlääkeopillisen tiedekunnan 

yliopistoon. 

Rindellin komitea (mietintö 1910:5) 

Komitean tehtävänä oli laatia ehdotus taloudellisesta yliopistosta, jossa olisi koulutettu eläinlääkäreitä, 

agronomeja, metsänhoitajia ja maanmittausinsinöörejä. Komitea vastusti uutta yliopistoa ja ehdotti, 

että maa- ja metsätalouden opetusta jatkettaisiin Helsingin yliopistossa. Jos eläinlääkärikoulutusta 

ylipäätään tarvittiin Suomessa, sen voisi aloittaa Helsingin yliopistossa. 

Kairamon 1. komitea (mietintö 1921:13) 

Komitea ehdotti perustettavaksi maataloudellisen yliopiston, johon yhdistettäisiin ylin maatalouden, 

metsätalouden, eläinlääketieteen, kulttuuritekniikan ja maanmittauksen opetus. 

Kairamon 2. komitea (mietintö 1923:11)  

Komitea laati ehdotuksen maataloudellisen yliopiston säännöistä ja sijoituspaikasta. Eduskunta hyl-

käsi vuonna 1926 valmiin lakiesityksen, koska se ei päässyt sopuun uuden yliopiston sijoituspaikasta. 

Cajanderin 1. komitea (mietintö 1930:2) 

Komitea piti eläinlääketieteen opetuksen aloittamista epätodennäköisenä, mutta katsoi sen tarvittaes-

sa sopivan maatalousopetuksen yhteyteen. 

Cajanderin 2. komitea 

Komitea ehdotti perustettavaksi maatalouskorkeakoulun, jossa koulutettaisiin agronomeja, metsän-

hoitajia, maanmittaus- ja maanviljelysinsinöörejä sekä eläinlääkäreitä. 

                                                        
495 Komiteanmietintö 1932:8, 2, 50–51. Filosofisen tiedekunnan maanviljelys-taloudellinen osasto 
muuttui vuonna 1924 maatalous-metsätieteelliseksi tiedekunnaksi. Tapio 2000, 375. 
496 Stenberg 1969, 30; Halonen 2010, 223, 225–229, 237. 
497 Komiteanmietinnöt 1907:1, 1910:5, 1921:13, 1923:11, 1930:2 ja 1932:8. 
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7.3 Kotimaista koulutusta ilman omaa oppilaitosta 

Vaikka Suomessa ei ollut omaa eläinlääkärikoulua, erilaisia koulutustilaisuuksia 

silti järjestettiin. Eläinlääkäriyhdistyksen vuosikokouksissa kollegat esitelmöivät 

toisilleen muun muassa ulkomaille suuntautuneiden opintomatkojensa annista, ja 

kokousesitelmien pitäjiksi kutsuttiin myös ulkomaisia luennoitsijoita. Ensimmäi-

nen pidempi eläinlääkäreille suunnattu kurssi liittyi niin sanottuun piirieläinlääkä-

ritutkintoon, ja sen järjestelystä vastasivat lääkintöhallituksessa työskentelevät 

eläinlääkärit. Tutkinto oli tarkoitettu pakolliseksi niille eläinlääkäreille, jotka jo 

toimivat piirieläinlääkärin virassa tai aikoivat hakea virkaa. Piirieläinlääkärit oli-

vat eläinlääkintölaitoksen aluehallintovirkamiehiä tehtävänään eläinlääkärinavun 

antaminen ja tarttuvien eläintautien vastustamisen johtaminen.498 Tutkinnon tar-

koituksena oli paikata ulkomailla saadun opetuksen puutteita, sillä erityisesti 

eläintautien vastustaminen oli sellaiselle eläinlääkärille hankalaa, joka ei tuntenut 

Suomelle tyypillisiä eläintauteja ja niihin liittyvää lainsäädäntöä.  

Eläinlääkäriyhdistyksen aloitteesta muutettiin piirieläinlääkärin ohjesääntöä 

vuonna 1917 siten, että pätevyysvaatimukseksi piirieläinlääkärin virkaan tuli 

eläinlääkäritutkinnon lisäksi piirieläinlääkäritutkinto. Vuonna 1919 vahvistettiin 

tutkintoon kuuluvan kurssin ohjelma, jonka piti kestää peräti kahdeksan viikkoa. 

Kurssin järjestäminen tuotti kuitenkin aluksi vaikeuksia, ja siksi ensimmäisen pii-

rieläinlääkäritutkinnon vuonna 1920 suoritti kolme eläinlääkäriä kaksipäiväisenä 

kuulusteluna ilman edeltävää kurssia. Tutkinnon kuulustelijoina toimivat Richard 

Hinderssonin ja Väinö Kankaanpään lisäksi piirieläinlääkäri Walter Castrén 

(1867–1942), nautatuberkuloosikonsulentti Henrik Tallgren ja Helsingin yliopis-

ton kotieläinhygienian apulaisprofessori, eläinlääkäri Hans Söderlund. He jatkoi-

vat sekä kurssin opettajina että kuulustelijoina myöhemminkin.499  

Piirieläinlääkäritutkinnon opettajat ja kuulustelijat edustivat vankkaa eläin-

lääketieteellistä ja myös opetuksellista kokemusta. Hindersson oli aloittanut yli-

opiston kotieläintieteen professorin apulaisena heti maanviljelys-taloudellisen 

osaston aloitettua toimintansa vuonna 1907 ja jatkanut työtään aina vuoteen 1909 

asti. Hänen seuraajakseen tuli Söderlund, joka pysyi virassaan kuolemaansa, vuo-

teen 1940 saakka. Kankaanpää puolestaan toimi yliopistossa kotieläinhygienian 

                                                        
498 Piirieläinlääkärinimike otettiin käyttöön vuonna 1906, siihen asti vastaavan virkamiehen vir-
kanimikkeenä oli ollut läänineläinlääkäri. Berger 1992, 66. 
499 Suomen Eläinlääkärilehti 1922, 13; Suomen eläinlääkärit 1843–1942 1942, 67, 192; Suomen eläin-
lääkärit 1963 1964, 102. 
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dosenttina vuosina 1921–1949.500 Koska eläinlääkärit pystyivät antamaan toisil-

leen yliopistotasoista opetusta, oli selvää, että eläinlääkäreitä ei mitenkään huoles-

tuttanut esittää vaatimuksia varsinaisen eläinlääkärikoulutuksen saamisesta Suo-

meen. Maatalousvaltainen maa tarvitsi eläinlääkäreitä, ja ammattikunnassa oli 

omasta takaa useita päteviä opetukseen kykeneviä henkilöitä. 

Kun piirieläinlääkärikursseja alettiin järjestää, pidettiin niitä kovin epäsään-

nöllisesti. Kurssien pitkä kesto ja se, että välillä myönnettiin erivapauksia suorit-

taa tutkinto ilman kurssia, ärsytti monia eläinlääkäreitä. Savo-Karjalan eläinlääkä-

riklubi otti asian puheeksi ensin omassa kokouksessaan ja päätti sen jälkeen tuoda 

ongelman yleiseen keskusteluun Suomen Eläinlääkäriyhdistyksen vuoden 1922 

vuosikokoukseen. Ongelmaksi nähtiin erityisesti kurssin pituus, kahdeksan viik-

koa, jona aikana kurssilainen ei saanut lainkaan tuloja, vaikka asuminen Helsin-

gissä oli kallista. Lisäksi Savo-Karjalan eläinlääkäriklubi piti nöyryyttävänä sitä, 

että ”vanhempien ja jo monasti muuten ansioituneitten eläinlääkäreitten olisi alis-

tuttava omien virkaveljiensä toimeenpanemaan tutkintoon”, ja siksi pitäisi pelkän 

kurssin riittää varsinkin vanhemmille eläinlääkäreille ilman erillistä kuuluste-

lua.501 

Eläinlääkäriyhdistyksen vuosikokouksessa 1922 asiaa käsiteltiin, ja kokous-

edustajat velvoittivat yhdistyksen hallituksen valmistelemaan uutta ehdotusta pii-

rieläinlääkäritutkinnosta. Valmistelussa piti ottaa huomioon kokouksen toive ly-

hentää kurssiaikaa ja ehdotus siitä, että vanhemmille eläinlääkäreille riittäisi pelk-

kä kurssin käyminen ilman kuulustelua. Jotta kurssi olisi mahdollisimman hyö-

dyllinen tuleville piirieläinlääkäreille, tulisi sillä opettaa raadonavaus- ja muiden 

pöytäkirjojen täyttämistä, matkalaskujen kirjoittamista, eläinlääkintölainsäädän-

töä, kotimaisen karjanhoidon ja hevosjalostuksen ajankohtaisia asioita, tarttuvia 

eläintauteja, patologiaa ja suomalaista terminologiaa.502 

Vuonna 1924 valtioneuvosto antoi päätöksen piirieläinlääkärintutkinnosta ja 

siihen liittyvästä kurssista. Kurssin pituudeksi tuli neljä viikkoa ja sille otettiin 

laillistettuja eläinlääkäreitä, jotka olivat vähintään vuoden ajan harjoittaneet Suo-

messa eläinlääkärintointa. Kurssin päätteeksi piti suorittaa kuulustelu hyväksytys-

ti. Etusijan saivat sellaiset hakijat, jotka olivat lisäksi väliaikaisesti hoitaneet vä-

hintään kahden kuukauden ajan piirieläinlääkärin virkaa. Kurssilla opetettiin am-

mattia koskevien asetusten tuntemista ja virallisten asiakirjojen laadintaa, tarttu-

                                                        
500 Suomen eläinlääkärit 1843–1942 1942, 67, 192; Suomen eläinlääkärit 1963 1964, 102. 
501 Suomen Eläinlääkärilehti 1923, 39–41. 
502 Suomen Eläinlääkärilehti 1923, 33–34. 
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via kotieläintauteja, desinfektio-oppia, patologista anatomiaa raadonavausharjoi-

tuksineen, bakteriologiaa, serologiaa, elintarvikkeiden tarkastamista ja nautakarja-

tuberkuloosin vastustamista.503  

Ulkomaisen eläinlääkäriopetuksen puutteista olivat huolestuneet ennen kaik-

kea vanhemmat, ennen ensimmäistä maailmansotaa opiskelleet eläinlääkärit. 

Eläinlääkärinammatti oli nuori ja eläinlääkäreiden asema yhteiskunnassa vielä 

vakiintumaton, ja siksi eläinlääkärikunta kantoi huolta siitä, ettei ainakaan puut-

teellinen ammattitaito heikentäisi sen asemaa. Ensimmäisen maailmansodan aika-

na opiskelu ulkomailla oli keskeytyksissä ja Suomeen syntyi eläinlääkäripula, mi-

kä innosti suuren joukon ylioppilaita lähtemään ulkomaille opiskelemaan eläin-

lääketiedettä. Väinö Kankaanpää paheksui sodan jälkeen opiskeleman lähteneiden 

opiskelijoiden asennetta: 

Yleisenä piirteenä senaikaisissa opinnoissa näyttää olleen: mahdollisimman 

nopeasti, helpolla ja halvalla. Opiskelijat sijoittautuivat lukuisain maiden vie-

lä lukuisampiin korkeakouluihin, siirtyivät alituisesti maasta ja korkeakoulus-

ta toiseen, nähtävästi helppoutta opinnoissa ja halpuutta elämisessä etsien ja 

koettivat lyhentää opintoaikaa kaikin mahdollisin keinoin.504 

Opiskelijoiden näkökulma on hyvin ymmärrettävä, jos he halusivat maailmanso-

dan jälkeisissä puutteellisissa oloissa mahdollisimman nopeasti päästä kalliin 

opiskelun parista elantoaan hankkimaan. Toisaalta, vaikka opiskelijoilla olisikin 

ollut varaa ja aikaa perinpohjaiseen opiskeluun, olivat opiskeluolosuhteet varsin-

kin sodan hävinneessä Saksassa paljon huonommat kuin edellisellä siellä opiskel-

leella eläinlääkärisukupolvella. Stenius kävi Saksassa opintomatkalla vuonna 

1922 ja hän kuvaili maan olosuhteita näin: 

Ken on nähnyt kaiken kurjuuden ja kaiket räikeät vastakohdat, hän ymmärtää 

sen painostuksen ja katkeroittuneen tunteen, joka Saksassa vallitsee. Työ on 

oikeastaan siinä suhteessa lamassa, että työtä tehdään vain puolinaisesta pa-

kosta. Sitä innostusta ja sitä yritteliäisyyttä, mikä ennen kaikkialla vallitsi, ei 

enää näe. Niin oli myös eläinlääkinnöllisellä alalla. Korkeakouluissa on kyllä 

kaikki käynnissä mikäli rahat riittävät, mutta siinäpä juuri este. Instituuttien 

määrärahat ovat siksi surkastuneita ajan kalleuteen katsoen, että kokeiluja ja 

uhrauksia uusien voittojen saavuttamiseksi ei voi paljon ollenkaan tehdä. Si-

                                                        
503 Komiteanmietintö 1932:8, 16–17. 
504 Komiteanmietintö 1932:8, 17. Väinö Kankaanpää oli komitean jäsen ja kirjoitti mietintöön eläin-
lääketiedettä koskevat kohdat. 
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täpaitsi ovat klinilliset laitokset pakoitetut ottamaan kaikilta potilailta mak-

sun, joka määräys on tavattomassa määrässä surkastuttanut materiaalia. Ny-

kyään opiskelevat – ja heidän laumansa on valtava – eivät saa nähdä lähes-

kään niin paljon kuin ennen. Todella, eräillä klinikoilla on materiaalin puute 

niin tuntuva, että täytyy valittaen katsoa miten käytännöllisessä suhteessa 

surkean kasvatuksen nyt valmistuvat eläinlääkärit saavat.505 

Steniuksen kirjoitusta voi lukea sitä taustaa vasten, että eläinlääkärikunta kävi 

kiivasta taistelua oman oppilaitoksen saamisen puolesta. Vaikka kirjoitusta sinän-

sä ei käytetty perusteluna kotimaisen eläinlääkäriopetuksen aikaansaamiseksi 

Suomeen, on tämä ajatus silti voinut vaikuttaa matkakertomuksen sanavalintoihin.  

Joka tapauksessa vanhemmat eläinlääkärit pitivät vastavalmistuneiden eläin-

lääkäreiden tietoja ja taitoja puutteellisina, ja parantaakseen vastavalmistuneiden 

eläinlääkäreiden tasoa asetti lääkintöhallitus vuonna 1928 opintoapurahan saami-

sen ehdoksi, että opiskelija valitsi opiskelupaikakseen Tukholman, Kööpenhami-

nan, Berliinin, Hannoverin tai Leipzigin ja että hän valmistui sieltä, missä oli 

opintonsa aloittanut. Lisäksi opiskelijan piti säännöllisesti raportoida lääkintöhal-

litukselle opintojensa etenemisestä.506  

Vaikka piirieläinlääkärin virkaa havitteleville järjestettiin tutkinto kurssei-

neen, jäivät ongelmaksi vielä ne eläinlääkärit, jotka eivät osallistuneet piirieläin-

lääkärikursseille. Lääkintöhallituksen mielestä myös heille oli tarpeellista antaa 

koulutusta samoissa asioissa kuin piirieläinlääkäreillekin. Niinpä vuonna 1929 

muutettiin eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annettua asetusta niin, että eläin-

lääkärin laillistamisen ehdoksi asetettiin niin sanottu kypsyyskoe eli laillistamis-

tutkinto. Sitä varten opiskelijan tuli ensin harjoitella ohjaajaksi hyväksytyn eläin-

lääkärin valvonnassa neljän kuukauden ajan. Kun tämä harjoittelujakso oli suori-

tettu, osallistui opiskelija kolme viikkoa kestävään teoreettiseen opetukseen sa-

moissa oppiaineissa kuin piirieläinlääkärikurssilaiset.507 

Kun Stenius aloitti työt lääkintöhallituksen vastaperustetun eläinlääkintöosas-

ton eläinlääkärinä vuonna 1928, hän samalla aloitti piirieläinlääkärikurssien ja 

vuodesta 1929 lähtien myös laillistamiskurssien opettajana ja kuulustelijana.508 

Eläinlääkärikunnan asema ja itsemääräämisoikeus olivat huomattavasti parantu-

neet lääkintöhallitukseen perustetun uuden eläinlääkintöosaston myötä, mistä ker-

                                                        
505 Rainer Stenius Suomen Eläinlääkärilehdessä 1923, 54–55. 
506 Suomen Eläinlääkärilehti 1928, 185–186. 
507Komiteanmietintö 1932:8, 18; Simonen 1979, 37.  
508Suomen eläinlääkärit 1843–1942 1942, 184. 
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toivat myös osaston antamat määräykset hyväksytyistä opiskelupaikoista ja opis-

kelijoiden raportointivelvollisuudesta. Käytännössä raportit otti vastaan juuri Ste-

nius, joka näin oppi tuntemaan tulevat eläinlääkärit jo heidän opiskeluaikanaan.  

Stenius jatkoi opiskelijoiden matkaraporttien vastaanottamista uransa lop-

puun asti. Klatt kertoi näistä tapaamisista: 

Piti käydä Steniuksen luona saamassa siunaus opiskelumatkalle, jos aikoi 

joskus saada stipendin ja että hyväksytään kotimaan työelämään. Kun minä 

halusin lähteä opiskelemaan vuonna 1941, halusin mennä Giesseniin, mutta 

Stenius sanoi ettei Giesseniä hyväksytä, mene Hannoveriin. Joka lukukauden 

loputtua kun tuli lomalle, piti käydä heti ministeriössä Steniuksen luona, se 

oli melkein niin kuin pakko. Stenius ei kysynyt, mitä sinä olet tehnyt ja opis-

kellut, vaan hän kysyi mitä muut ovat tehneet. Muilta sitten kysyttiin, mitä se 

Klatt on puuhaillut. Tää oli Steniuksen tyyli, se oli vähän tommonen salaka-

vala.509 

Steniuksella oli valta määrätä kunkin opiskelijan stipendien suuruus ja myöhempi 

asema eläinlääkärikunnassa. Hänen suosiollaan oli myös ratkaiseva merkitys sille, 

millaisia virkoja ja luottamustehtäviä tulevan eläinlääkärin oli mahdollista saada. 

Stenius käytti opiskelijoiden kanssa keskustellessaan urkkimissysteemiä, jossa 

hän hyväksymisensä vastapalvelukseksi vaati opiskelijoita juoruamaan toisistaan. 

Näin opiskelijat oppivat olemaan varuillaan Steniuksen suhteen. 

Laillistamiskurssiviikkojen aikana Stenius edelleen syvensi suhteitaan vasta-

valmistuneisiin heti kun nämä tulivat ulkomailta Suomeen. Hän oli hyvä ja vaati-

va opettaja, joka seurasi tarkasti eläinlääketieteen kehitystä ja pystyi opastamaan 

uudet eläinlääkärit hyvälle alulle ammatissaan. Vaikka Suomessa ei ollut viralli-

sesti eläinlääketiedettä opettavaa oppilaitosta, oli maassa kuitenkin kunnianhi-

moinen opettaja, joka yritti parhaansa mukaan yhtenäistää eläinlääkäreiden hoito-

käytäntöjä Suomen oloihin sopiviksi. 

Laillistamiskurssien tarkoitus oli paitsi tiedon jakaminen myös eläinlääkäri-

kunnan yhtenäisyyden ja kollegiaalisuuden parantaminen sekä ylipäätään eläin-

lääkäriyteen kasvattaminen ja eläinlääkäri-identiteetin omaksuminen. Eläinlääkä-

rit opiskelivat useissa eri ulkomaisissa korkeakouluissa, joissa opiskelijat sosiaa-

listettiin ammattikunnan jäseniksi erilaisin tavoin.510 Laillistamiskursseilla eläin-

lääkärit oppivat tuntemaan paitsi toisiaan myös ammattikunnan vanhempia ja joh-

                                                        
509 Klattin haastattelu 2009. 
510 Opiskelijaelämästä eri maissa ks. Oksanen 2008, 26–49.  
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tavassa asemassa olevia kollegoita, jotka välittivät ammattikunnan kirjoitettuja ja 

kirjoittamattomia sääntöjä ja perinteitä uusille tulokkaille. Lääkäreillä nämä kol-

legiaalisuuden periaatteet välittyivät nuoremmille sukupolville koko Suomessa 

kestävän opiskeluajan aikana511, ja siihen samaan eläinlääkäritkin yrittivät päästä 

edes näiden lyhyiden kurssien aikana.  

7.4 Maatalousministeri Jutilan apu korkeakoulun synnyssä 

Sillä välin kun Cajanderin komitea laati toista mietintöään, oli vielä kovin epäsel-

vää, tulisiko mahdollinen maatalouskorkeakoulu sijaitsemaan Helsingin keskus-

tassa vai Viikissä. Koska myös Valtion eläinlääkintölaboratorio tarvitsi kipeästi 

uusia tiloja, suunnittelivat eläinlääkintölaboratorion johtaja Hindersson ja maata-

lousministeriön eläinlääkintöosaston virkamiehet Kankaanpää ja Stenius jo seu-

raavaa siirtoa. Heidän ajatuksensa oli yhdistää eläinlääkintölaboratorion tilaky-

symys ja eläinlääketieteen opetuksen tarvitsemat tilat. 

Hindersson lähetti maatalousministeriön eläinlääkintöosastolle anomuksen, 

jossa toivottiin oman rakennuksen saamista ahtaissa vuokratiloissa toimivalle 

eläinlääkintölaboratoriolle. Suunnitelmissa oli antaa osa tulevan korkeakoulun 

opetuksesta laboratorion tiloissa, ja siksi miehet etsivät riittävän isoa aluetta, jolle 

voitaisiin myöhemmin rakentaa loputkin eläinlääketieteen opetuksen tarvitsemista 

tiloista. Kankaanpää ansiosta maatalousministeriö sai haltuunsa 6,5 hehtaarin ko-

koisen alueen Hämeentien varrelta tammikuussa 1932, ja jo samana vuonna ton-

tille alettiin rakentaa laboratorion tallirakennuksia. Päärakennuksen rakentaminen 

alkoi keväällä 1935 ja tammikuussa 1937 koko eläinlääkintölaboratorio oli val-

mis.512  

Vaikka eläinlääkintölaboratoriota alettiin rakentaa jo vuonna 1932, viivästytti 

ankara pula-aika maatalouskorkeakoulun rakentamista. Kuten aiemmin mainitsin, 

Helsingin keskustaan ehti ennen toista maailmansotaa valmistua vain Metsätalo 

vuonna 1939, ja sen jälkeen suunnitelmat maatalouskorkeakoulusta haudattiin. 

Pula-aika sai myös osan eläinlääkäreistä epäröimään kotimaisen eläinlääkärikou-

lutuksen tarpeellisuutta. Hämeen–Satakunnan eläinlääkäriseura vastusti eläinlää-

käriopiston perustamista vuosina 1930 ja 1932 sillä perusteella, että koulutus 

Suomessa olisi kalliimpaa kuin ulkomailla.513 Todennäköisesti taustalla oli huoli 

                                                        
511 Lääkäreiden kollegiaalisuuskasvatuksesta ks. Aalto 2010, 53–61. 
512 Komiteanmietintö 1932:8, 22, 83; Stenius Suomen Eläinlääkärilehdessä 1941, 415–416; Stenberg 
1958, 325–326; Stenberg 1969, 27–30. 
513 Riihikoski 2010, 80, 82. 
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paitsi valtion varojen riittämisestä myös huoli omasta toimeentulosta. Pula-ajan 

takia eläinlääkäreiden työt olivat vähentyneet voimakkaasti ja Hämeen–

Satakunnan eläinlääkärit pelkäsivät, että vähäisiä töitä tulisi jakamaan entistä suu-

rempi määrä eläinlääkäreitä, mikäli koulutus aloitettaisiin Suomessa. 

Kun eläinlääkärikoulutuksen aloittaminen viivästyi, ryhtyivät maatalousmi-

nisteriön eläinlääkintöosaston virkamiehet, Kankaanpää ja Stenius, vuonna 1935 

ajamaan eläinlääkintäopetuksen aloittamista oman ministerinsä, maatalousminis-

teri K. T. Jutilan, avulla. Jutila toimi maatalousministerinä vuosina 1932–1936, ja 

jo aiemmin Sunilan hallituksen ministerinä olleessaan hän oli kannattanut maata-

louskorkeakoulua ja siihen liitettävää eläinlääkintäopetusta. Jutilalla oli agrono-

min koulutus kuten Kankaanpäälläkin, ja molemmat miehet toimivat opettajina 

Helsingin yliopiston maa- ja metsätaloustieteellisessä tiedekunnassa. Aiemmin Ju-

tila oli ollut opettajana myös Helsingin maanviljelyslyseossa, eli samassa koulus-

sa, josta Stenius oli valmistunut ylioppilaaksi.514 

Stenius kirjoitti Jutilan avulla toteutetusta suunnitelmasta vuonna 1941: 

Näihin aikoihin oli maatalousministerinä prof. K. T. Jutila, jonka ymmärtä-

mys, kuten tiedämme, eläinlääkärien pyrkimyksiin oli suuri. Hän halusi nyt-

kin auttaa asiaamme eteenpäin ja niin lähetti maatalousministeriö – – ope-

tusministeriölle 24/X -35 seuraavansisältöisen kirjeen: ’Sen johdosta, että 

Eduskunta on osoittanut varoja korkeimman maa- ja metsätalouden opetusta 

varten tarvittavien rakennusten suunnittelemiseksi, ehdottaa maatalousminis-

teriö kunnioittaen, että tässä suunnittelutyössä otettaisiin huomioon myös tu-

levan eläinlääkintöopetuksen tarpeet. Tämä opetus on nim. ajateltu yhdistet-

täväksi niin läheisesti maatalousopetukseen, että useissa aineissa – – opetus 

olisi soveltuvin kohdin yhteistä – – ’ 

Opetusministeriö hankki Helsingin yliopiston konsistorin lausunnon asiassa 

ja kävi lausunnosta ilmi, että yliopistoviranomaiset tulisivat ottamaan raken-

nuksia suunniteltaessa huomioon tulevan eläinlääkintöopetuksen tarpeet, si-

käli kuin opetus on maataloutta opiskelevien kanssa yhteinen. – – 

Kun näin ollen Helsingin yliopistolla ei ilmeisesti ollut mitään sitä vastaan, 

että eläinlääkintöopetusta ainakin osaksi annettaisiin yliopistossa, katsoi maa-

                                                        
514 K. T. Jutila toimi Helsingin maanviljelyslyseon opettajana vuosina 1916–1917 sekä Helsingin yli-
opiston maanviljelys-taloudellisen osaston ja sittemmin maa- ja metsätaloustieteellisen tiedekunnan 
maatalouspolitiikan ylimääräisenä opettajana 1921–1926 ja agraaripolitiikan professorina 1928–1938. 
Mäkinen 2000. Väinö Kankaanpää oli Helsingin yliopiston saman osaston ja tiedekunnan kotieläinhy-
gienian dosentti vuosina 1921–1949. Suomen eläinlääkärit 1963 1964, 102. 
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talousministeriö välttämättömäksi, että ryhdytään suunnittelemaan kotimaista 

eläinlääkintöopetusta tätä silmälläpitäen.515 

Ymmärrän Steniuksen koukeroisen tekstin niin, että Stenius ja Kankaanpää olivat 

tuskastuneet eläinlääkintäopetuksen saamisen hitauteen ja heillä oli oma suunni-

telmansa siitä, miten asiassa voisi edetä. Ainoa voimassaoleva, virallinen suunni-

telma eläinlääkintäopetuksen järjestämisestähän oli Cajanderin komitean ehdotus 

opetuksen liittämisestä maatalouskorkeakoulun yhteyteen. Mutta samalla, kun 

ajatus maatalouskorkeakoulusta hiipui, tarkoitti se loppua myös suunnitelmille 

eläinlääkintäopetuksen aloittamisesta. Jos nyt pitäisi taas aloittaa alusta, tietäisi se 

lukuisia komiteoita ja lukuisia vuosia. 

Niinpä maatalousministeriön lähettämä kirjelmä muotoiltiin niin, että minis-

teriö oli ikään kuin tietämätön maatalouskorkeakouluhankkeen kaatumisesta. Sen 

sijaan kirjeen kirjoittajat nostivat Cajanderin komiteanmietinnöstä esille ajatuk-

sen, jonka mukaan eläinlääkintä- ja maatalousala olivat hyvin läheisiä ja osa ope-

tuksesta sen takia sopisi olla yhteistä. Tavoitteena oli synnyttää mielikuva siitä, et-

tä olipa maatalousopetus missä hyvänsä – yliopistossa tai omassa korkeakoulus-

saan – oli oikeastaan jo päätetty sen yhteyteen sopivasta eläinlääkintäopetuksesta. 

Juoni upposi niin opetusministeriöön kuin Helsingin yliopiston konsisto-

riin516. Näin Jutila, Kankaanpää ja Stenius pääsivät tulkitsemaan yliopiston lau-

suntoa siten, että opetusministeriöllä ei ollut mitään sitä vastaan, että ainakin osa 

eläinlääkintäopetuksesta voitaisiin hyvin antaa yliopistossa. Näin ollen piti ryhtyä 

laatimaan ehdotusta siitä, miten eläinlääkintäopetus olisi parasta järjestää yliopis-

tossa, ja sen tehtävän maatalousministeriö antoi eläinlääkintöosastolleen ja sen 

toimistopäällikölle Rainer Steniukselle.517 

Ministeri Jutila vei asiaa eteenpäin, ja eduskunta hyväksyi vuoden 1937 me-

noarvioon varattavaksi rahaa eläinlääkintäopetusta varten tarvittavien rakennusten 

suunnitteluun ja kustannusarvion hankkimiseen. Käytännössä tehtävän suoritti 

Stenius, jota arkkitehti Dag Englund (1906–1979) avusti piirustusten laatimisessa. 

Muina asiantuntijoina Stenius kuuli kollegoitaan, Valtion eläinlääkintölaboratorin 

johtaja Hinderssonia sekä Helsingin yliopiston maatalous-metsätaloustieteellisen 

tiedekunnan opettajina toimineita Hans Söderlundia ja Valto Klemolaa (1907–

1957). Steniuksen selvitys oli hyvin laaja ja se käsitti yksityiskohtaisten piirustus-

                                                        
515 Stenius Suomen Eläinlääkärilehdessä 1941, 425–426. 
516 Konsistori oli Helsingin yliopiston korkein, nykyistä hallitusta vastaava hallintoelin vuoteen 2009 
asti.  
517 Stenius Suomen Eläinlääkärilehdessä 1941, 428. 
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ten, pienoismallien ja kustannusarvion lisäksi ehdotukset tulevan eläinlääketie-

teellisen oppilaitoksen oppiaineista, opetuksesta ja tutkinnoista, oppimateriaaleis-

ta sekä opettajista ja opettajien koulutuksesta.518  

Tulevasta oppilaitoksesta Stenius käytti nimitystä ”eläinlääketieteellinen op-

pilaitos”, jotta asia ei kaatuisi laitoksen hallinnolliseen muotoon. Esittämällä ni-

men näin epämääräisessä muodossa hän toivoi, että kukaan ei huomaisi tarttua 

siihen, oliko opetusta tarkoitus antaa yliopiston tiedekunnassa, maatalouskorkea-

koulun osana tai peräti omassa korkeakoulussa.519 Steniuksen tavoite oli oma 

eläinlääketieteellinen korkeakoulu, mutta sitä ei ollut viisasta vielä lausua ääneen. 

Steniuksen ehdotuksen toteutus alkoi, kun hallitus varasi vuoden 1939 meno-

arvioon 1,5 miljoonaa markkaa oppilaitoksen rakentamista varten ja asetti raken-

nustoimikunnan. Toimikunnan eläinlääkärijäseniksi tulivat Kankaanpää, Hinders-

son ja Stenius. Koska tarkoitusta varten varattu alue Hämeentiellä sijaitsi aivan 

keskusvankilan vieressä, oli perustustyöt tarkoitus suorittaa vankityövoimalla. 

Talvisota kuitenkin sotki suunnitelmat, ja louhinta- ja tasoitustöihin päästiin lo-

pulta vuonna 1941 – silloinkin vasta sen jälkeen, kun Kankaanpää oli perustellut 

varojen saantia sillä, että samalle tontille pari vuotta aiemmin rakennetun Valtion 

eläinlääkintölaboratorion rakennuskustannukset olivat pysyneet odotettua pie-

nempinä juuri vankityövoiman käytön takia. Perusteluja tarvittiin, sillä valtio oli 

määrännyt osittaisen rakennuskiellon kireän rahatilanteen vuoksi ja aikoi siihen 

vedoten perua töiden aloituksen.520  

Perustustyöt eivät olleet päässeet juuri alkua pidemmälle, kun jatkosota syt-

tyi. Sodan aikana ne etenivät verkkaisesti vuoden 1943 lopulle, jolloin ne jäivät 

kesken. Samaan aikaan opiskelu ulkomaisissa eläinlääkärikorkeakouluissa vai-

keutui tai kävi kokonaan mahdottomaksi. Alkoi näyttää siltä, että uusia eläinlää-

käreitä ei saisi koulutettua sen paremmin kotimaassa kuin ulkomaillakaan. 

Maatalousministeriön eläinlääkintöosaston seuraava ehdotus oli väliaikaisen 

eläinlääkintäopetuksen aloittaminen Suomessa jo olemassa olevissa tiloissa. 

Eläinlääkintöosasto sai valtiovarainministeri Väinö Tannerilta (1881–1966) luvan 

aloittaa väliaikaisen opetuksen suunnittelua, ja maatalousministeri Viljami Kal-

liokoski (1894–1978) asetti huhtikuussa 1943 neuvottelukunnan suunnittelemaan 

tätä väliaikaista opetusta. Neuvottelukunnan puheenjohtajaksi tuli Kankaanpää ja 

                                                        
518 Stenius Suomen Eläinlääkärilehdessä 1941, 428–437; Stenius Suomen Eläinlääkärilehdessä 1942, 
1–9. 
519 Stenius Suomen Eläinlääkärilehdessä 1942, 128–129. 
520 Stenberg 1969, 34–35, 39. 
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muiksi eläinlääkärijäseniksi Hindersson ja Stenius.521 Ministeri Tannerin myötä-

mielisyyteen hanketta kohtaan saattoi vaikuttaa se, että hänen tyttärensä Aili Tan-

ner (1922–2005) oli samaan aikaan opiskelemassa eläinlääketiedettä Tukholmas-

sa.522 

Väliaikaisen opetuksen järjestämistä suunnitellut neuvottelukunta antoi mie-

tintönsä joulukuussa 1943. Mietinnön mukaan väliaikainen opetus onnistuisi 

Suomessa kandidaatintutkintoon asti jo olemassa olevissa tiloissa Helsingin yli-

opiston laitoksissa ja Valtion eläinlääkintölaboratoriossa. Sen jälkeen lopputut-

kinnon voisi suorittaa ulkomailla, mikäli vakituiset rakennukset eivät olisi siihen 

mennessä valmistuneet. Ulkomaisista korkeakouluista tulisi kyseeseen ainoastaan 

Tukholma, jolle luonnollisesti tuli korvata noin 15 vuosittain Suomesta tulevan 

opiskelijan aiheuttamat ylimääräiset kulut. Opetuksen järjestämistä varten olisi 

perustettava itsenäinen eläinlääkärikorkeakoulu. Kankaanpää ja Stenius saivat se-

lostaa mietintöään vielä tarkemmin valtioneuvoston istunnossa, minkä he tekivät 

niin vakuuttavasti, että saivat saman tien laatia asiasta eduskunnalle hallituksen 

esityksen.523 

Asia ei kuitenkaan sodan takia edennyt eduskuntaan asti, vaan se otettiin esil-

le vasta rauhan tultua. Vuoden 1945 alussa vaihtui hallitus ja maatalousministe-

riksi nousi jälleen K. T. Jutila. Jo edellisen kerran maatalousministerinä ollessaan 

Jutila oli suhtautunut suurella myötämielisyydellä suomalaiseen eläinlääkintöope-

tukseen, eikä hän nytkään aikaillut ajaessaan asiaa eteenpäin. Jo toukokuussa 

eduskunnalle annettiin hallituksen esitys eläinlääketieteellisen korkeakoulun pe-

rustamisesta, ja laki eläinlääketieteellisestä korkeakoulusta hyväksyttiin heinä-

kuussa 1945.524 

Kun presidentti oli vahvistanut lain korkeakoulusta, tarvittiin vielä lakia tar-

kentava asetus. Heinäkuussa 1945 Kankaanpää vietti ansaittua kesälomaansa, ja 

sillä välin Stenius ahkeroi maatalousministeriössä. Lain syntymäpäivänä Stenius 

lähetti Kankaanpään kesäasunnolle kirjeen: 

[Maatalousministeri] Jutilan kanssa on ollut paljon puhetta asian jatkamises-

ta. Hän on ehdottomasti sitä mieltä, että viivyttelemättä on nyt pantava opetus 

käyntiin, s.o. laadittava heti asetus, jotta saisimme tarpeelliset valtuudet, hal-

lituksen y.m. Hän on jo pariin otteeseen kiiruhtanut asetusta ja minä sanoin, 

                                                        
521 Stenberg 1969, 39–40. 
522 Suomen eläinlääkärit 1979 1979, 129. 
523 Stenberg 1969, 40–43. 
524 Stenberg 1969, 44–47. 
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että se on kovan työn alla. Olen ajatellut pitkin ja poikki, onko lähdettävä Si-

nun asetusluonnoksesi pohjalla eteenpäin tahi onko täydellisempi, korkeakou-

lua muistuttava asetus saatava. Olen yhä enemmän sillä kannalla, että meillä 

täytyy alun perin olla kaikki riitningit suurin piirtein selvillä, muuten emme 

saa asiaa järjestykseen. On myöskin taottava niin kauan kuin rauta on kuuma. 

Jos lähdemme Sinun asetuksesi kannalle, täytyy muutaman kuukauden kulut-

tua kuitenkin laatia uusi asetus, ja silloin voi jo taas hallituksen kokoonpano 

olla toinen.525  

Virkamiehet päätyivät lopulta esittelemään hallitukselle Steniuksen laatiman yksi-

tyiskohtainen ehdotuksen asetustekstiksi ja valtioneuvosto antoi sen mukaisen 

asetuksen eläinlääketieteellisen korkeakoulun väliaikaisen toiminnan järjestämi-

sestä 27.9.1945. 

Lain hyväksymisen jälkeen Stenius kirjoitti Eläinlääkärilehteen jutun otsikol-

la ”Kotimainen eläinlääkintöopetus toteutumassa”, missä hän perusteli eräitä laki-

tekstin kohtia. Olivathan niin hallituksen esitys laiksi kuin itse lakitekstikin Kan-

kaanpään ja Steniuksen kirjoittamia. Lain mukaan koulun nimi oli Eläinlääketie-

teellinen korkeakoulu, millä haluttiin painottaa korkeakoulun tieteellistä luonnetta 

ja luoda mielleyhtymä yliopiston lääketieteelliseen tiedekuntaan. Toiseksi Stenius 

halusi kertoa, miksi laissa ei ollut mainintaa korkeakoulun sijoituspaikasta. Hy-

vässä muistissa oli maatalouskorkeakouluhankkeen kaatuminen eduskunnassa si-

joituspaikkakiistaan, ja sitä Stenius halusi visusti välttää, sillä ”paikasta on mieliä 

lähes yhtä monta kuin on kansanedustajaa”. Koska lakiin oli kuitenkin kirjoitettu, 

että korkeakoulu voisi aloittaa toimintansa väliaikaisessa muodossa, oli Helsinki 

ainoa mahdollinen paikka tällaiselle opetukselle – ”ympäri kaupunkia eri tilapäis-

suojiin sullottuna”.526 

Kirjoituksensa Stenius päätti kiitoksiin. Hän kehui ministeri Jutilan ja Väinö 

Kankaanpään ansiokasta toimintaa korkeakouluasian onnelliseen päätökseen 

saamiseksi, eikä unohtanut omaakaan panostaan: ”Lisäksi tiedämme, vaatimatto-

masti sanoen, ettei yhdistyksemme puheenjohtajakaan ole sivulta katsojan osaa 

asiassa näytellyt.”527 Tuo kyseinen puheenjohtajahan oli juuri Stenius – vaatimat-

tomuus-sanan käytöstä huolimatta vaatimattomuus ei ollut hänelle tyypillistä. 

                                                        
525 Stenius Kankaanpäälle 17.7.1945. Rainer Steniuksen kirjeenvaihto 1932–1945, Fa:1. MMMEO:n 
arkisto, KA.  
526 Stenius Suomen Eläinlääkärilehdessä 1945, 212; Laki eläinlääketieteellisestä korkeakoulusta 
725/1945. Suomen asetuskokoelma 1945.  
527 Stenius Suomen Eläinlääkärilehdessä 1945, 216. 
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Lain mukaan Eläinlääketieteellinen korkeakoulu toimi maatalousministeriön 

alaisena. Suunnitellessaan eläinlääketieteellisen koulutuksen järjestämistä Kan-

kaanpää ja Stenius olivat varmasti pohtineet tarkkaan eri vaihtoehtoja myös hal-

linnon kannalta. Jos eläinlääketieteen opetus olisi liitetty osaksi yliopistoa, olisi se 

toiminut opetusministeriön alaisena ja luonnollisesti myös yliopiston konsistori 

olisi ollut siitä kiinnostunut. Sen sijaan käytännöllisten alojen ammattiopetus oli 

kunkin oman alan ministeriön alaisena, ja sen takia myös teknillinen korkeakoulu 

ja kauppakorkeakoulu olivat kauppa- ja teollisuusministeriön alaisina.528 Arvatta-

vasti Kankaanpää ja Stenius päätyivät ehdottamaan eläinlääketieteen koulutuksen 

aloittamista omassa korkeakoulussa ainakin osaksi sen takia, että näin korkeakou-

lun ylin hallinto saataisiin eläinlääkärikunnan omiin käsiin. Tarkoittihan maatalo-

usministeriön alaisena toimiminen käytännössä maatalousministeriön eläinlääkin-

töosaston alaisena toimimista.  

7.5 Korkeakoulu aloittaa toimintansa 

Näin on vihdoinkin saatu päätökseen maan eläinlääkärikunnalle elintärkeä 

kysymys, jota on 158 vuoden ajan kaikin voimin yritetty viedä myönteiseen 

ratkaisuun, siinä kuitenkaan onnistumatta. Kysymys on ollut sydämen asia-

namme, sillä raskasta on ollut täyttää tehtävänsä eläinlääkärinä maassa ilman 

sitä tukea, jota tiede eläinlääkärikorkeakoulun kautta voi antaa. Olemme saa-

neet hapuilla valoa ja totuutta kohden, olemme saaneet parhaamme mukaan 

ottaa itse selvää tieteen uusista saavutuksista soveltaaksemme, mikäli olem-

me siihen kyenneet, tuloksia käytäntöön. – – 

Nyt avautuu portti, joka niin visusti on ollut meiltä suljettu. Nyt saamme en-

nen pitkää tilaisuuden näyttää, mitä voimme tarjota. Saamme rakentaa tämän 

maan eläinlääkintöhuoltoa siten, että voimme tehokkaasti palvella maatalout-

ta ja terveydenhoitoa. Saamme vihdoinkin tuntea tyydytystä siitä, että meille 

on annettu mahdollisuuksia, jotka kylläkin meitä velvoittavat.  

Edessämme on vielä pitkä matka, monta vaikeutta ja mutkaa. Mutta kuten 

olemme voittaneet vaikeudet tähänkin asti, niin lähdemme nytkin eteenpäin 

tietoisina siitä, että tulevaisuus on meidän.529 

                                                        
528 Eskola 2002, 271–272. 
529 Stenius Suomen Eläinlääkärilehdessä 1945, 200–201. 
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Näillä juhlavilla sanoilla Stenius tervehti vastasyntynyttä Eläinlääketieteellistä 

korkeakoulua. Tunnelmiin yhtyi varmasti myös Kankaanpää, joka oli ollut aja-

massa eläinlääketieteellisen opetuksen aloittamista jo ennen kuin sai Steniuksesta 

asialle yhtä omistautuneen työtoverin. Oli selvää, että herrat olisivat jatkossakin 

mukana korkeakoulun kehittämisessä: hallituksen puheenjohtajaksi tulisi silloin 

jo 65-vuotias Kankaanpää ja korkeakoulun toiminnanjohtajaksi 53-vuotias Steni-

us. 

Lokakuussa 1945 pidettiin korkeakoulun hallituksen ensimmäinen kokous. 

Koska korkeakoulu toimi maatalousministeriön alaisena, määräsi ministeriö kor-

keakoululle hallituksen aina kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Korkeakoulun väliai-

kaisen toiminnan järjestämisestä oli annettu asetus, jonka mukaan hallitukseen 

kuuluivat korkeakoulun professoreiden lisäksi toiminnanjohtaja sekä seitsemän 

maatalousministeriön kutsumaa jäsentä, joiden joukossa tuli olla eläinlääketieteen 

lisäksi maatalouden ja lääketieteen edustus. Ministeriö määräsi hallituksen pu-

heenjohtajan, jonka tuli olla laillistettu eläinlääkäri ja joka ei voinut olla samalla 

toiminnanjohtaja. Eläinlääkärilehteen kirjoittamassaan jutussa Stenius vielä tar-

kensi toiminnanjohtajan tehtäväkuvaa painottamalla, että tämä oli rehtoriin verrat-

tava korkeakoulun johtava hallintoviranomainen, jonka tehtävänä oli huolehtia 

siitä, että korkeakoulun toiminta saataisiin käyntiin.530  

Koska korkeakoululla ei vielä ollut professoreita, koostui ensimmäinen halli-

tus ainoastaan seitsemästä maatalousministeriön kutsumasta jäsenestä. Puheen-

johtajaksi ministeriö siis kutsui Väinö Kankaanpään ja muina jäseninä olivat lää-

ketieteen edustajana professori Yrjö Reenpää (1894–1976), maatalouden edusta-

jana professori Lauri Paloheimo (1899–1976), eläinlääketieteen edustajina Valtion 

eläinlääkintölaboratorion johtaja Richard Hindersson ja kunnaneläinlääkäri, 

Eläinlääkäriyhdistyksen varapuheenjohtaja Anders Backman sekä poliitikoista 

ministeri Yrjö Leino (1897–1961) ja kansanedustaja Johannes Virolainen (1914–

2000).  

Ensimmäisessä kokouksessa paikalla olivat kaikki muut paitsi Backman. 

Hauska yksityiskohta on, että läsnäolijoiden luettelossa on mainittujen hallituksen 

jäsenten lisäksi myös Stenius. Siinä vaiheessa, kun hallitus kokoontui ensimmäi-

sen kerran, ei Steniuksella kuitenkaan ollut mitään virallista syytä olla paikalla. 

Asetuksen mukaan maatalousministeriö määräisi toiminnanjohtajan hallitusta 

kuultuaan, joten korkeakoulun ensimmäisen kokouksen tehtävänä oli ehdottaa 

                                                        
530 Asetus eläinlääketieteellisen korkeakoulun väliaikaisen toiminnan järjestämisestä 950/1945, § 3. 
Suomen asetuskokoelma 1945; Stenius Suomen Eläinlääkärilehdessä 1945, 271. 
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ministeriölle toiminnanjohtajaksi sopivaa henkilöä. 531 Mutta Stenius oli niin in-

nostunut uudesta korkeakoulusta ja varma toiminnanjohtajan pestistä, että hän ei 

malttanut pysyä pois niin historiallisesta tapahtumasta kuin kauan odotetun kor-

keakoulun ensimmäisestä virallisesta kokouksesta. 

Hallitus päätti ehdottaa yksimielisesti maatalousministeriölle, että korkeakou-

lun toiminnanjohtajaksi määrättäisiin eläinlääkintöneuvos Stenius, ja yhtä var-

masti ministeriö määräsi hänet toiminnanjohtajaksi. Stenius ryhtyi toimeen tar-

mokkaasti, ja tehtävää totisesti riitti, sillä korkeakoululta puuttuivat niin opetusti-

lat, opettajat, opetusvälineet kuin opetus- ja tutkintosäännötkin. Aivan ensimmäi-

seksi tarvittiin tietysti jonkinlainen toimisto, mistä käsin uuden korkeakoulun 

toimintaa voisi suunnitella. Se perustettiin maatalousministeriön eläinlääkintö-

osastolle, siis Steniuksen ja Kankaanpään työpaikalle.532 Sieltä Stenius pystyi pi-

tämään koko eläinlääkärikunnan asioita käsissään yhdessä ja samassa paikassa. It-

se asiassa Steniuksen eri roolit menivät välillä sekaisin. Aili Oksasen mukaan 

Stenius oli Suomen Eläinlääkäriyhdistyksen vuosikokouksessa yhdistyksen pu-

heenjohtajan roolissa pitänyt katsauksen edellisen vuoden toiminnasta kertoen, 

mitä maatalousministeriön eläinlääkintöosastolla oli tapahtunut.533  

Stenius ei kuitenkaan missään kirjoituksessaan koskaan valittanut liikoja töi-

tään tai niiden aiheuttamaa väsymystä. Ainoan maininnan suuresta työmäärästä 

löysin Steniuksen kirjeestä kesälomaansa viettävälle Kankaanpäälle, ja siinäkin 

Stenius surkutteli eläinlääkintöosaston muiden työntekijöiden kuin itsensä rasit-

tumista: ”Työtä aivan tavattomasti. Tytöt tulevat klo 7 aamulla ja istuvat 5:teen, 

mutta pinot ei pienene. Jotakin tälläista ei ole aikaisemmin ollut. Flikat on aivan 

näännyksiin ajetut.”534 

En tiedä, ymmärsikö Stenius itse hakea virkavapautta maatalousministeriöstä 

keskittyäkseen korkeakoulun toiminnanjohtajan tehtäviin vai yllyttikö korkeakou-

lun hallitus häntä siihen. Olihan selvää, että valtavasta työtarmostaan huolimatta 

Stenius ei pystyisi hoitamaan yksin aivan kaikkia tehtäviä. Joka tapauksessa hän 

pyysi ja sai virkavapautta ministeriön eläintautitoimiston toimistopäällikön tehtä-

västään marraskuun 1945 alusta alkaen. Hänen sijaisekseen valittiin Julius Holm-

berg (1908–1987), joka oli ollut maatalousministeriön eläinlääkintöosastolla yli-

                                                        
531 EKK:n hallituksen pöytäkirjat 25. ja 31.10.1945. EKK:n arkisto, Helsingin yliopiston keskusarkis-
to. 
532 Suomen Eläinlääkärilehti 1945, 352. 
533 Oksanen 1992, 14. 
534 Stenius Kankaanpäälle 17.7.1945. Rainer Steniuksen kirjeenvaihto 1932–1945, Fa:1. MMMEO:n 
arkisto, KA.  



222 

määräisen eläinlääkärin vakanssilla vuodesta 1937 lähtien. Holmbergin tehtävä 

Steniuksen sijaisena on tuskin ollut kovin helppo: olihan korkeakoulun kanslia 

eläinlääkintöosaston kanssa samoissa tiloissa, enkä osaa kuvitella, että Stenius 

olisi malttanut olla puuttumatta Holmbergin töihin. Sijainen ei viihtynytkään vi-

rassa kolmea kuukautta kauemmin, vaan siirtyi Valtion eläinlääkintölaboratorioon 

vuoden 1946 helmikuun alusta lähtien. Stenius palasi hoitamaan virkaansa, ja 

Kankaanpää selitti korkeakoulun hallitukselle, että ministeriöön ei ollut onnistuttu 

saamaan uutta viranhoitajaa, minkä vuoksi Steniusta tarvittiin siellä välttämät-

tä.535  

Tehtävä ministeriössä Steniuksen sijaisena, miehen kanssa samoissa tiloissa, 

oli ilmeisesti niin mahdoton, että kukaan ei halunnut siihen ryhtyä, ja niin Stenius 

oli jälleen yhtaikaa maatalousministeriön eläinlääkintöosaston eläintautitoimiston 

osastopäällikön virassa sekä korkeakoulun toiminnanjohtajan toimessa, jota hän 

hoiti nimellisesti sivutoimenaan. 

Korkeakoulu aloitti opetustoimintansa vuokratiloissa Helsingin yliopistossa, 

Valtion eläinlääkintölaboratoriossa sekä puolustusvoimien talli- ja pajarakennuk-

sissa. Aluksi Suomessa oli tarkoitus opiskella eläinlääketieteen kandidaatiksi ja 

sen jälkeen jatkaa opinnot loppuun ulkomailla. Myöhemmin, kun korkeakoulu 

saisi omat tilat, tapahtuisi koko koulutus kotimaassa. Tukholman eläinlääketie-

teellinen korkeakoulu lupasi ottaa vuosittain 15 suomalaisopiskelijaa suoritta-

maan eläinlääkärin tutkintoa vuodesta 1948 alkaen. Suomen eläinlääkäripulan ta-

kia maatalousministeriö totesi, että 15 jatko-opetuspaikkaa oli liian vähän, ja kos-

ka Tukholma ei pystynyt ottamaan enempää, kääntyi korkeakoulun hallitus Nor-

jan puoleen. Norjan eläinlääkärikorkeakoulu Oslossa lupasi ottaa vuodesta 1950 

alkaen vastaan vuosittain viisi ja vuodesta 1953 alkaen yhdeksän kandidaattia. 

Neuvotteluja kävivät Stenius ja Kankaanpää, vuorotellen maatalousministeriön ja 

vuorotellen Eläinlääketieteellisen korkeakoulun edustajina. Miehet vierailivat 

Ruotsin ja Norjan korkeakouluissa useita kertoja ja käyttivät hyväkseen henkilö-

kohtaisia suhteitaan niiden rehtoreihin ja hallintohenkilöihin. Sekä Tukholma että 

Oslo olettivat, että järjestely olisi hyvin lyhytaikainen ja että ennen pitkää suoma-

laiset voisivat suorittaa koko tutkinnon kotimaassaan. Toisin kuitenkin kävi. Var-

sinainen korkeakoulun rakentaminen alkoi vuonna 1958, ja vasta vuonna 1962 

aloittanut kurssi valmistui kokonaan Suomessa, mikä tapahtui vuonna 1968.536  

                                                        
535 Suomen Eläinlääkärilehti 1945, 354; EKK:n hallituksen pöytäkirja 29.1.1946. EKK:n arkisto, Hel-
singin yliopiston keskusarkisto; Suomen eläinlääkärit 1979 1979, 49–50. 
536 Stenberg 1956, 608–609, 637–638; Karemaa 1995, 28–29. 
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Steniukselle oli kunnia-asia, että Tukholmaan ja Osloon lähetettävät kandi-

daatit osasivat kunnolla ruotsia. Siksi aivan ensimmäisten työntekijöiden joukossa 

korkeakoululle palkattiin ruotsinkielen opettaja, ja ennen kuin opiskelija sai lähtö-

luvan Tukholmaan, piti arvovaltainen raati Steniuksen johdolla tälle kielikokeen. 

Silloinen opiskelija Maija Forsberg muisteli: ”Stenius selvästi nautti kuulustele-

misesta ja hän halusi ehkä vähän kiusatakin kandidaatteja. Kun minua kuulustel-

tiin, muu raati komensi Steniusta jo lopettamaan, mutta tämä vain jatkoi.”537 Kie-

likoe ei ollut mikään läpihuutojuttu, sillä esimerkiksi vuonna 1950 Ruotsiin lähte-

vistä kandidaateista peräti neljä joutui jäämään Suomeen uusimaan hylättyä ruot-

sin kuulusteluaan.538 

Myöhemmin Stenius lähetti opiskelijoille Tukholmaan tiukkasävyisiä kirjeitä, 

joissa kehotti näitä puhumaan keskenään enemmän ruotsia ja vähemmän suomea, 

koska suomenkielen kalkatus herätti närkästystä ruotsalaisissa. Ehkä suomalaiset 

tarkoituksella halusivat korostaa suomalaisuuttaan. Tähän viittaa myös tapahtuma 

1950-luvun alusta, jolloin eräs suomalainen eläinlääkäri toimi Tukholmassa assis-

tenttina ja kävi päivystyskäynnillä hoitamassa hevosen ruoansulatusvaivaa. Opis-

kelijoille hän selitti, että kyseessä on tavallinen ummetus, joka paranee parissa 

päivässä. Kun hevonen kuitenkin kuoli, totesi suomalaisassistentti, että kuolema 

ei suinkaan johtunut taudista vaan siitä, että hevonen oli väärää rotua. Jos se olisi 

ollut suomenhevonen, se olisi varmasti selvinnyt.539 

Kun korkeakouluun vähitellen saatiin professoreita, he kuuluivat myös kou-

lun hallitukseen. Hallituksessa alkoi heidän myötään olla jäseniä jo liian paljon, 

joten asetusta eläinlääketieteellisestä korkeakoulusta muutettiin vuonna 1948 si-

ten, että korkeakoulun ulkopuolelta hallitukseen kutsuttiin enää neljä aiemman 

seitsemän jäsenen sijasta. Kun hallituksen toimintakausi oli kolme vuotta, oli syk-

syllä 1948 vanhan hallituksen aika muutenkin vaihtua uuteen. Uuteen hallitukseen 

tulivat siis kulloisetkin professorinviran haltijat tai hoitajat ja lisäksi neljä korkea-

koulun ulkopuolista, maatalousministeriön määräämää jäsentä. Nämä ulkopuoli-

set olivat puheenjohtajana jatkava Kankaanpää, edellisen hallituksen jäsenet Yrjö 

Reenpää ja Anders Backman sekä uutena kansanedustaja Yrjö Welling (1885–

1963). Reenpäästä tuli varapuheenjohtaja, kun aiempi varapuheenjohtaja Hinders-

                                                        
537 Forsbergin haastattelu 2009. 
538 EKK:n hallituksen pöytäkirja 3.2.1950. EKK:n arkisto, Helsingin yliopiston keskusarkisto. 
539 Vääränrotuista hevosta muisteli nimimerkki EeroS Suomen Eläinlääkärilehdessä 1969, 215; Kare-
maa 1995, 35; Forsbergin haastattelu 2009. 
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son kuoli 5.4.1948 ollessaan 70-vuotias ja toimiessaan edelleen Valtion eläinlää-

kintölaboratorion johtajana. Toiminnanjohtajana jatkoi Stenius.540 

7.6 Ensimmäinen opiskelijavalinta 

Kaiken muun järjestelyn lisäksi korkeakouluun piti myös valita opiskelijat. Vuo-

den 1945 asetuksen mukaan opiskelijaksi valittavan tuli olla suorittanut yliopis-

tossa lääketieteellinen alkututkinto, niin sanottu medikofiilitutkinto. Stenius piti 

tätä määräystä erittäin tervetulleena ”koorimme arvonannon suhteen”, sillä näin 

eläinlääketieteellinen tutkinto olisi rinnastettavissa lääketieteelliseen tutkintoon. 

Selvästi Stenius toivoi, että myös eläinlääkäreiden arvostus lähenisi lääkäreiden 

arvostusta. Olihan 1800-luvulta alkanut lääkäreiden arvostuksen nousu osittain 

johtunut näiden laajasta yleissivistyksestä, joka saavutettiin vaatimalla lääketie-

teen opintojen aloittamiseksi filosofian kandidaatin tutkinto. Tosin lääketieteili-

jöillä oli jo vuodesta 1889 lähtien filosofian kandidaatin tutkinnon vaihtoehtona 

ollut juuri tämä medikofiilitutkinto, johon sisältyi vain kemian, fysiikan, eläintie-

teen ja kasvitieteen luentoja. Se oli yleissivistyksen kannalta huomattavasti sup-

peampi kuin laajoja humanistisia kursseja sisältänyt filosofian kandidaatin tutkin-

to.541 

Vuoden 1946 alusta lähtien yliopiston lääketieteelliseen tiedekuntaan tuli me-

dikofiilitutkinnon tilalle sisäänpääsykuulustelu, jota edelsivät kuuden viikon kar-

sintakurssit. Muutos otettiin huomioon myös Eläinlääketieteellisessä korkeakou-

lussa, ja siksi medikofiilitutkinnon suorittaneita hyväksyttiin vain ensimmäiselle 

ja toiselle kurssille. Sen jälkeen opiskelijat valittiin lääketieteen karsintakurssien 

perusteella. Jo toiselle kurssille yhdeksän opiskelijaa valittiin karsintakurssien ja 

sotapisteiden perusteella, medikofiilitutkinnon perusteella valittiin kuusi opiskeli-

jaa. Vuonna 1948 korkeakouluun otettiin vielä lisäksi ylimääräinen kurssi medi-

kofiilitutkinnon suorittaneita, sillä korkeakoulun hallitus päätti pidentää kotimaas-

sa suoritettavia opintoja, jolloin vuonna 1951 mikään kurssi ei olisi lähtenyt 

Ruotsiin suorittamaan loppututkintoa. Jotta kallisarvoisia Ruotsin opiskelupaikko-

ja ei olisi jäänyt käyttämättä, otettiin vuonna 1948 opiskelemaan kurssillinen me-

                                                        
540 Asetus eläinlääketieteellisen korkeakoulun väliaikaisen toiminnan järjestämisestä annetun asetuk-
sen muuttamisesta 364/1948, § 3. Suomen asetuskokoelma 1948; Stenberg 1956, 631. 
541 Stenius Suomen Eläinlääkärilehdessä 1945, 272; Asetus eläinlääketieteellisen korkeakoulun väliai-
kaisen toiminnan järjestämisestä 950/1945, § 24. Suomen asetuskokoelma 1945; Aalto 2010, 61–63. 
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dikofiilitutkinnon suorittaneita opiskelijoita, jotka pystyivät etenemään opinnois-

saan nopeammin kuin suoraan lukiosta tulevat opiskelijat. 542  

Steniuksella oli suuri valta päättää sisäänpääsykriteereistä ja siitä, ketkä valit-

tiin opiskelemaan eläinlääketiedettä. Alkuperäinen asetusteksti medikofiilitutkin-

nosta pääsyvaatimuksena korkeakouluun pääsemiseksi oli luultavasti lähtöisin 

juuri hänen kynästään. Kun medikofiilitutkinnosta luovuttiin, Stenius halusi oman 

kiintiönsä hakijoille, jotka olivat suorittaneet filosofian kandidaatin tutkinnon, sil-

lä hän arvosti hyvää yleissivistystä. Vaikka ammatillinen erikoistuminen ja siihen 

liittyvä erikoiskoulutus alkoivat 1900-luvun alusta alkaen määrittää yhä enemmän 

modernin ammatin statusta, vaikutti Steniuksen ajatteluun vielä perinteinen käsi-

tys sivistysyliopistosta. Eläinlääkärin ei pitänyt olla vain käytännön asioita hoita-

va maanviljelijöiden renki tai konilääkäri, vaan asioita laaja-alaisesti hallitseva 

lääkäreihin verrattava oikea tohtori.543  

Omissa tutkimuksissaan Outi Karemaa ja Ilkka Alitalo ovat korostaneet Ste-

niuksen naisvihamielisyyttä ja miehiä suosivia sisäänpääsykriteereitä korkeakou-

luun pääsemiseksi. He viittaavat asevelvollisuutta suosiviin niin sanottuihin sota-

pisteisiin, mutta kumpikaan ei sen tarkemmin erittele, miten miesten suosiminen 

tapahtui käytännössä.544 Seuraavassa tarkastelen, miten sukupuoli näkyi opiskeli-

joiden valinnassa ja sisäänpääsyvaatimuksissa. Ensimmäisessä haussa vuonna 

1946 opiskelemaan pyrkijöitä oli 28, näistä 15 naista ja 13 miestä. Pidennetty ha-

kuaika toi yhdeksän hakijaa lisää, jolloin hakijoita oli lopulta 37, näistä 16 naista 

ja 21 miestä. Naishakijoiden suuri määrä ei ole yllätys, sillä naiset olivat tulleet 

lukioihin jo varhain, ja uusien naisylioppilaiden määrä ylitti uusien miesylioppi-

laiden määrän ensimmäisen kerran lukuvuonna 1948–1949. Naiset hakeutuivat 

aktiivisesti myös jatko-opintojen pariin: esimerkiksi syksyllä 1938 Helsingin yli-

opistossa aloittaneista uusista ylioppilaista naisia oli 42 prosenttia ja vuosina 

1942–1944, miesten ollessa rintamalla, keskimäärin 67 prosenttia läsnäolevista 

opiskelijoista.545  

Ensimmäisen kurssin valinta tapahtui pelkästään medikofiilitutkinnon pohjal-

ta, eikä sotapisteitä vielä tässä vaiheessa käytetty. Siten naisilla ja miehillä oli teo-

riassa yhtä hyvät mahdollisuudet tulla valituiksi. Ehkä naishakijoiden suuri määrä 

                                                        
542 EKK:n hallituksen pöytäkirjat 7. ja 14.5.1948. EKK:n arkisto, Helsingin yliopiston keskusarkisto; 
Karemaa 1995, 45–46, 48. 
543 Ilmaukset ”renki” ja ”konilääkäri” ovat Carl-Heinz Klattin. Klattin haastattelu 2009. 
544 Karemaa 1995, 46–48; Alitalo 2007. 
545 EKK:n hallituksen pöytäkirjat 28.5. ja 7.6.1946. EKK:n arkisto, Helsingin yliopiston keskusarkisto; 
Strömberg 1990, 540–541; Kolbe 1993, 272. 
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aiemmin niin miehiselle alalle oli kuitenkin yllätys Eläinlääketieteellisen korkea-

koulun hallitukselle. Hallitus näet päätti, että hakemuksia arvioitaessa ”oli otetta-

va huomioon, paitsi tietomäärä, tarkoituksenmukaisuusnäkökohdat, minkä vuoksi 

miespuolisten hakijoiden hakemuksiin oli kiinnitettävä erikoista huomiota”. To-

distusten mukaan järjestettynä naisia olisi pitänyt valita saman verran kuin mie-

hiäkin, mutta lopulta hallitus valitsi korkeakoulun ensimmäiselle vuosikurssille 

13 miestä ja kaksi naista. Lisäksi valittiin varalle kaksi miestä ja kaksi naista.546  

Eläinlääketieteellisen korkeakoulun historiaa tutkineen Karemaan mukaan 

pöytäkirjaan kirjattu päätös miespuolisten hakijoiden suosimisesta olisi tehty ni-

menomaan Steniuksen ehdotuksesta.547 Kuitenkin samaa asiaa pohdittiin kiivaasti 

myös Helsingin yliopistossa. Sodan jälkeen yliopistolla oli suuri huoli rintamalla 

olleiden miesten opinnoista, ja on aivan loogista, että miesten sisäänpääsystä kan-

toivat huolta Steniuksen lisäksi ainakin hallituksen professorijäsenet Reenpää ja 

Paloheimo, jotka olivat työpaikallaan Helsingin yliopistossa joutuneet miettimään 

sodassa vuosia kuluttaneiden miesten auttamista opiskelujen alkuun. Reenpää 

edusti lääketieteellistä, Paloheimo maatalous-metsätieteellistä tiedekuntaa, ja mo-

lemmat tiedekunnat antoivat sodan jälkeen lisäpisteitä paitsi sodanaikaisesta pal-

veluksesta myös asevelvollisuuden suorittamisesta.548 Kun lääketieteellisen tiede-

kunnan sisäänpääsyvaatimuksia muutettiin sodan jälkeen, oli perusteluna miesten 

suosimiselle paitsi sodassa olleiden miesten auttaminen myös miespuolisten lää-

käreiden suuri tarve armeijassa ja lisäksi halu rajoittaa naisten sisäänpääsyä ”sitä 

suuremmalla syyllä kun kokemus lisäksi osoittaa useiden naisten myöhemmin 

keskeyttävän opintonsa”.549  

Miesylioppilaita suosittiin muullakin tavoin kuin palkitsemalla heitä rinta-

malla vietetyistä vuosista. Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan historiaa tutki-

neen Laura Kolben mukaan yliopiston opettajien piirissä yksi ajan vallitsevista 

näkemyksistä oli, että naisylioppilaiden älykkyys oli huomattavasti alhaisempi 

kuin miesten. Naisten heikon älyn pelättiin alentavan kurssivaatimuksia ja 

edesauttavan yhä uusien naislaumojen tulvimista yliopistoon. Ennakkoluuloja oli 

myös naisten tieteellistä ajattelukykyä kohtaan.550 Siten Stenius ei ollut yksin suo-

simassa miehiä, eikä kyse ollut yksittäisen henkilön ”naisvihamielisyydestä” vaan 

pikemminkin ajan asenneilmapiiristä.  

                                                        
546 EKK:n hallituksen pöytäkirjat 28.5. ja 7.6.1946. EKK:n arkisto, Helsingin yliopiston keskusarkisto. 
547 Karemaa 1995, 46–47. 
548 Klinge 1990, 168; Michelsen 2002, 187; Aalto 2010, 81.  
549 Klinge 1990, 166. 
550 Kolbe 1993, 273–275. Ks. myös Kaarninen 2011b, 421–422. 
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Eläinlääketieteellisen korkeakoulun ensimmäisen, vuonna 1946 aloittaneen 

kurssin valinta tapahtui periaatteessa vain medikofiilitutkinon pohjalta ilman yli-

määräisiä sotapisteitä. Silti valinta painottui miehiin, vaikka puhtaasti arvosanojen 

perusteella olisi pitänyt valita yhtä paljon naisia kuin miehiä. Etukäteen ilmoitet-

tuja valintakriteereitä ei siten tarvinnutkaan noudattaa aivan tarkalleen, vaan mai-

nitut tarkoituksenmukaisuusnäkökohdat – eli miesten suosiminen – saattoivat syr-

jäyttää ne. Muutenkaan säännöt eivät olleet niin sitovia, etteikö niistä olisi tarvit-

taessa voinut joustaa sopivan hakijan hyväksi. Esimerkiksi syksyllä 1946 Hans 

Oksasen (s. 1925) hakemus toiselle kurssille saapui myöhässä, niin myöhässä, 

ettei Oksanen ehtinyt osallistua edes pakolliseksi määrätyille kuuden viikon kar-

sintakursseille. Silti hakemus Steniuksen ehdotuksesta hyväksyttiin ja Oksanen 

valittiin opiskelemaan eläinlääketiedettä.551 Valintaan lienee vaikuttanut se, että 

hakijan isä oli piirieläinlääkäri Väinö Oksanen (1892–1940).552 

Luultavasti koko hallituksen ajatusmaailmaan on vaikuttanut sen ajan käsitys 

naisen paikasta. Ehkä koko miehistä koostunut hallitus hyväksyi sodanjälkeisen 

yhteiskunnan yleisen perhepolitiikan synnyttämän koti- ja perhekeskeisen aateil-

maston. Naisen tehtäväksi nähtiin avioliitto sekä kodista ja perheestä huolehtimi-

nen, ja sodan jälkeen useimmat kodin ulkopuolella palkkatyössä olevista naisista 

jättivätkin työpaikkansa mentyään naimisiin. Poikkeuksena olivat lääkärit ja 

hammaslääkärit, joista suurin osa jatkoi ammatissaan myös aviovaimoina. Laura 

Kolben mukaan suomalaisessa yhteiskunnassa alkoi sotien jälkeen kuitenkin 

muutos suhtautumisessa naisten työssäkäyntiin, mikä korosti entisestään naisen 

äitinä ja työelämässä olemisen välistä ristiriitaa.553 Käytännönläheinen Stenius 

saattoi tässä tilanteessa ajatella myös rahaa: jos nainen valmistuttuaan jäisi kotiin 

hoitamaan lapsia, menisi koko kallis koulutus hukkaan. Toisaalta Stenius toimi 

opiskelijavalinnassa melko omavaltaisesti, kuten edellä kerrottu Hans Oksasen 

tapaus osoittaa. Voisi jopa sanoa, että Stenius saattoi toimia myös laskelmoidusti: 

jos hakijalla oli merkittäviä sukulaisia, joista saattoi olla hyötyä eläinlääkärikun-

nalle tai korkeakoululle, kannatti tällainen hakija ottaa mukaan ammattikuntaan. 

Tästä esimerkkinä olkoon seuraava kuvaus ensimmäisen vuosikurssin opiskelija-

valinnasta, missä tarkoituksenmukaisuusvalinta ei tällä kertaa kohdistunut suku-

puoleen, vaan se tapahtui sukupuolesta huolimatta. 

                                                        
551 EKK:n hallituksen pöytäkirja 24.9.1946. EKK:n arkisto, Helsingin yliopiston keskusarkisto. 
552 Suomen eläinlääkärit 1979 1979, 129. 
553 Kolbe 1993, 251–253. 
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Opiskelijavalinnan jälkeen hallituksen kokouksessa oli esillä seuraava kohta: 

”Sen johdosta, että prof. Vilska oli pyytänyt, että hallitus harkitsisi kysymystä, 

saisivatko varamiehet osallistua omalla vastuullaan opetukseen, neuvotteli hallitus 

laajalti kysymyksestä.” Neuvottelun tuloksena hallitus päätti, että varamiehet voi-

vat osallistua opetukseen siltä varalta, että joku varsinaisiksi opiskelijoista vali-

tuista keskeyttäisi opintonsa. Jos kukaan ei keskeyttäisi opintojaan, eivät vara-

miehet saisi jatkaa opintojaan kandidaattitutkintoa pidemmälle.554 Kuka oli pro-

fessori Vilska, joka yllättäen oli innostunut tekemään ehdotuksia korkeakoulun 

hallitukselle ja jonka ehdotuksen hallitus otti käsittelyyn tehden vielä ehdotuksen 

mukaisen päätöksen? Alvar Vilska (1911–1987) oli Helsingin yliopiston lääketie-

teellisen tiedekunnan fysiologian ylimääräinen professori, jonka sisar Helvi Vils-

ka (myöhemmin Vasenius, 1923–2012) oli hakenut eläinlääketieteelliseen kor-

keakouluun jääden kuitenkin varasijalle.555  

Alvar Vilska yritti vaikuttaa korkeakoulun hallitukseen, että Helvi Vilska pää-

sisi sittenkin opiskelemaan eläinlääketiedettä. On mahdollista, että Alvar Vilska 

on ottanut ensin yhteyttä Steniukseen epävirallisesti, ja miehet sitten yhdessä 

muotoilivat ehdotuksen sellaiseksi, että se menisi läpi hallituksessa. Siten päätök-

sessä, että varamiehet pääsivät heti opintojen alussa osallistumaan opintoihin, oli 

selvästi kyseessä ”tarkoituksenmukaisuusnäkökohta”. Alvar Vilskasta saattoi olla 

paljon hyötyä väliaikaisen eläinlääketieteen opetuksen järjestämisessä Helsingin 

yliopiston tiloissa, ja sitä varten häneen oli syytä olla hyvät suhteet. Ilmeisesti 

Stenius ei ollut osannut valintoja tehdessään yhdistää Helvi Vilskaa arvovaltai-

seen veljeensä, muutenhan Helvi Vilska olisi valittu heti varsinaiseksi opiskelijak-

si.  

Hallituksen päätöksen mukaisesti varalle valitut neljä ylioppilasta pääsivät 

aloittamaan opiskelut yhtaikaa muiden kanssa, omalla vastuullaan ja ilman var-

muutta valmistumisesta. Heistä kaksi oli nais- ja kaksi miesylioppilasta. Varsinai-

sessa valinnassa korkeakouluun oli hyväksytty kaksi naista, joten yhteensä en-

simmäisellä kurssilla aloitti neljä naisopiskelijaa. Yksi naisista keskeytti opiske-

lunsa heti syyslukukauden alussa vaihtaakseen opiskelemaan hammaslääketiedet-

tä. Toinen keskeytti opintonsa mennäkseen naimisiin ja kolmas erotettiin korkea-

koulusta siksi, että hänet oli hylätty kolme kertaa farmakologian tentissä. Näin ol-

                                                        
554 EKK:n hallituksen pöytäkirjat 1. ja 9.8.1946. EKK:n arkisto, Helsingin yliopiston keskusarkisto. 
555 Vilskojen sukuselvitys ks. http://www.pcuf.fi/~ilpo/suku/wilskat/pw-anf6.htm  
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len ensimmäiseltä vuosikurssilta valmistui neljästä aloittaneesta naisesta ainoas-

taan yksi eli Helvi Vilska. 15 miehestä sen sijaan opiskelun keskeytti vain yksi.556  

Toisen vuosikurssin opiskelija Klaus Tapani muisteli kepeään sävyyn, kuinka 

Marjatta ”meni ja rakastui, kihlautui ja lähti emännäksi maataloon jättäen opiske-

luriesat sikseen”. Pirkon opiskelumenestystä Tapani puolestaan kommentoi to-

teamalla, että farmakologian professori Hakon Westermarck oli vaativa tentaattori 

eikä Pirkko siksi onnistunut tämän tenteissä, vaikka muissa aineissa olikin pär-

jännyt.557 

”Meni ja rakastui” riitti selitykseksi sille, että naisopiskelija keskeytti opin-

tonsa. Tämä oli ajan kotikeskeisessä ilmapiirissä hyväksytty ratkaisu, sillä naisen 

tehtävä oli taata kansakunnalle riittävästi lapsia ja hoitaa heitä täysipäiväisesti. 

Miehille rakastuminen ei merkinnyt uran loppua, päinvastoin. Miespuolisen eläin-

lääkärin vaimo jäi yleensä kotiin hoitamaan kotia, lapsia ja myös toimimaan mie-

hensä avustajana, puhelinvastaajana, sihteerinä ja tukena. Eläinlääkäreiden puoli-

sot perustivat vuonna 1954 oman yhdistyksenkin, Eläinlääkärien Rouvat r.y.:n, 

joka jatkoi toimintaansa aina vuoteen 1989 asti.558  

Mutta miten voi selittää Pirkon epäonnistumisen juuri farmakologian tenteis-

sä, vaikka hän muuten menestyi opinnoissaan hyvin? Helvi Vasenius (o.s. Vilska) 

muisteli vuonna 2011: 

Meidän kurssille valittiin neljä tyttöä, mutta minä olin ainoa joka valmistui. 

Yksi vaihtoi lääkikseen ja kaksi muuta keskeytti muuten. – – [Tässä kohtaa 

Vasenius epäröi, ja minun piti erikseen kysyä, miksi kaksi muuta keskeytti-

vät.] – – Toinen löysi meijeriharjoittelussa miehen ja toinen oli eräitten opet-

tajien uhri, se oli kyllä aika kamala juttu. Osa niistä opettajista oli naishalvek-

sijoita, en nyt rupea tässä mitään nimiä sanomaan, mutta jos oli pikkuisen ar-

ka likka niin ne kyllä nitisti sen. En aluksi tiennyt, että se yksi kaveri aikoi 

jättää minutkin Suomeen, mutta sitten yksi hallituksen jäsenistä varoitti mi-

nua siitä ja osasin olla varuillani.559 

Pirkon epäonnistuminen farmakologian tenteissä ei siis liene johtunut hänen huo-

nosta valmistautumisestaan, vaan siitä, että professori Westermarck oli päättänyt 

nujertaa hänet. Westermarckin mielestä naisten ei tarvinnut kuvitella pärjäävänsä 

                                                        
556 EKK:n hallituksen pöytäkirjat 1.8., 20.9., 16.11 ja 15.12.1949. EKK:n arkisto, Helsingin yliopiston 
keskusarkisto; Stenberg 1956, 617–618. 
557 Tapani 1986, 432, 435. 
558 Ikkala 1992, 40–41. 
559 Vaseniuksen haastattelu 2011. 
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eläinlääkärin ammatissa, ja hän oli ilmeisesti suunnitellut paitsi Pirkon myös Hel-

vi Vilskan uran tuhoamista. Vilska sai kuitenkin tukea ja kannustusta korkeakou-

lun hallituksen taholta, jolloin hän pystyi selviytymään piinaavasta farmakologian 

kuulustelusta ja pääsi jatkamaan opintojaan Ruotsiin. 

Aihe oli Helvi Vaseniukselle arka vielä yli 60 vuoden kuluttua. Kun kysyin 

häneltä, oliko hänen kurssillaan muita naisopiskelijoita, hän yritti ensin selvitä 

kysymyksestä ylimalkaisella vastauksella. Vasta kun erityisesti tivasin syytä mui-

den naisten keskeyttämiseen, Vasenius kertoi syyn. Mutta hän ei halunnut nimetä 

niitä miesopettajia, jotka olivat syrjineet ja nujertaneet naisia.  

Pirkon nimi tulee esiin korkeakoulun hallituksen pöytäkirjoissa vielä kahden 

vuoden kuluttua hänen erottamisestaan. Syksyllä 1951 hän anoi oikeutta osallistua 

opetukseen sekä suorittaa tutkintoja. Ensimmäisessä hallituksen käsittelyssä asias-

ta ei tehty päätöstä, vaan asia pantiin pöydälle. Seuraavassa kokouksessa hänelle 

annettiin oikeus osallistua opetukseen, mutta eläinlääketieteen kandidaatin tutkin-

toa hän ei saanut suorittaa.560 Ilmeisesti asiasta on keskusteltu kiivaasti, koska hal-

litus ei saanut heti annettua päätöstä. Asia on ollut myös Pirkolle tärkeä ja kipeä, 

koska hän vielä kahden vuoden kuluttua epäoikeudenmukaisesta kohtelustaan 

yritti saada vääryyden korjattua. Hallituksen tekemä päätös oikeudesta osallistua 

opetukseen ilman tutkinto-oikeutta oli yhtä tyhjän kanssa, sillä anomuksellaan 

Pirkko tähtäsi nimenomaan eläinlääkärin ammattiin. Hän oli jo suorittanut kaikki 

muut aineet paitsi farmakologian, joten päätöksellä ei ollut mitään merkitystä. 

7.7 Miesopiskelijoiden suosiminen jatkuu 

Toiselle kurssille valittiin ensin yhdeksän opiskelijaa karsintakurssien ja sotapis-

teiden perusteella, ja nämä pääsyvaatimukset olivat samat kuin yliopiston lääke-

tieteellisen tiedekunnan pääsyvaatimuksetkin. Hakijoista 31 oli miehiä, neljä nai-

sia, ja kaikki yhdeksän valittua olivat miehiä. Loput kuusi toisen kurssin opiskeli-

jaa valittiin medikofiilitutkinnon suorittaneiden joukosta. Tässä ryhmässä oli 12 

mieshakijaa ja kahdeksan naishakijaa, ja jälleen kaikki sisäänpäässeet olivat mie-

hiä. Varalle valittiin kaksi naisylioppilasta, ja tähän kohtaan hallituksen jäsen, fy-

siologian ja lääketieteellisen kemian professori Osmo Turpeinen halusi pöytäkir-

jaan kirjattavaksi, että hän olisi halunnut vaihtaa varalle valitut naiset varsinaisik-

                                                        
560 EKK:n hallituksen pöytäkirjat 3.10. ja 18.12.1951. EKK:n arkisto, Helsingin yliopiston keskusar-
kisto. 
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si opiskelijoiksi heikommilla pisteillä valittujen miesylioppilaiden tilalle.561 Tur-

peinen oli ilmeisesti yksin mielipiteensä kanssa, koska se ei johtanut mihinkään. 

Ylioppilaat seurasivat uuden korkeakoulun asioita ilmeisen tarkasti, koska 

kolmannelle kurssille haki naisia huomattavan vähän. Sana miehiä suosivasta 

koulusta oli levinnyt nopeasti. Kolmannelle kurssille haki 50 miestä ja vain neljä 

naista, ja opiskelemaan valittiin 19 miestä ja yksi nainen.562 Seuraava kurssi oli 

ylimääräinen kurssi medikofiilitutkinnon suorittaneille. Sille pyrkinyt Maija Fors-

berg (s. 1925, o.s. Jämes) muisteli, että yksi hänen opettajistaan Helsingin yliopis-

tossa oli varoittanut nuorta naista sanomalla, että ”helpompi olisi kamelin mennä 

neulansilmän läpi kuin tyttölapsen päästä eläinlääketieteelliseen”.563 Hakijoita täl-

le ylimääräiselle kurssille oli vain 17, joista miehiä oli yhdeksän ja naisia kahdek-

san. Selvästi pääsyvaatimukseksi asetettu pelkkä medikofiilitutkinto innosti naisia 

hakemaan korkeakouluun. Mieshakijoiden vähäinen määrä selittää tämän kurssin 

suuren naisylioppilaiden määrää: kurssille valittiin 14 opiskelijaa, joista peräti 

puolet oli naisia.564 

Steniuksen aikana sotapisteet olivat voimassa ainoastaan vuosina 1946–1947 

vaikuttaen siten vain toisen ja kolmannen kurssin hakijoihin. Toisaalta myös nai-

set saivat niitä, sillä sotapalveluspisteisiin laskettiin varsinaisen asepalveluksen li-

säksi myös sodanaikainen työskentely lottana, sairaanhoitajana tai työpalvelussa. 

Sotapisteet otettiin käyttöön samalla kun opiskelijavalinnassa siirryttiin karsinta-

kursseihin. Tosin jo vuonna 1947 Stenius kiinnitti huomiota sotapisteiden ongel-

mallisuuteen kehottamalla hallitusta opiskelijoita valitessaan kiinnittämään huo-

miota hakijoiden tietopisteisiin, koska muuten henkilö, ”jolla on sangen heikot 

tiedot, mutta lukuisasti sotapisteitä, ohittaa tietorikkaan kilpahakijansa”. Niinpä 

sotapisteet poistettiin Eläinlääketieteellisen korkeakoulun pääsyvaatimuksista, ja 

vasta vuonna 1955 alettiin hakijoille antaa uudelleen lisäpisteitä asevelvollisuu-

den suorittamisesta.565 Steniukselle pelkkä sukupuoli ei ollut ainoa ratkaiseva 

asia, vaan tulevan eläinlääkärin tuli olla myös osaava ja oppimiskykyinen. Toi-

saalta voi ajatella niinkin, että toiminnanjohtajalla oli varaa poistaa asevelvolli-

suuspisteet, sillä hän arveli pystyvänsä kuitenkin valitsemaan opiskelijat oman 

mielensä mukaan. Helsingin yliopistossa, missä ilmeisesti noudatettiin tunnolli-

                                                        
561 EKK:n hallituksen pöytäkirjat 20.9.1946 ja 28.5.1947. EKK:n arkisto, Helsingin yliopiston keskus-
arkisto. 
562 EKK:n hallituksen pöytäkirja 22.9.1947. EKK:n arkisto, Helsingin yliopiston keskusarkisto. 
563 Forsbergin haastattelu 2009. 
564 EKK:n hallituksen pöytäkirja 8.9.1948. EKK:n arkisto, Helsingin yliopiston keskusarkisto. 
565 EKK:n hallituksen pöytäkirjat 20.9.1946, 22.9.1947, 10.3.1948 ja 28.4.1955. EKK:n arkisto, Hel-
singin yliopiston keskusarkisto. 
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semmin sisäänpääsykuulustelussa saatuja pisteitä, olivat armeijapisteet käytössä 

niitä antavissa tiedekunnissa yhtäjaksoisesti aina 1960-luvun lopulle saakka. 

Vuodesta 1949 sisäänpääsyvaatimuksia muutettiin niin, että kirjallisen ko-

keen rinnalle tuli henkilökohtainen haastattelu, ”kelpoisuuskoe”. Steniuksen alun 

perin ehdottamassa muodossa kolme hallituksen jäsentä tekisi pyrkijälle kysy-

myksiä, joista kävisi selville tämän ”valveutuneisuus, älykkyys, aikaansa seuraa-

minen ja ilmeinen sopivaisuus eläinlääkärin alalle”. Edelleen Stenius ehdotti, että 

jos kuulustelijoiden enemmistö katsoisi, ettei pyrkijä sovellu eläinlääkäriksi, ei 

häntä muuten riittävistä pisteistä huolimatta hyväksyttäisi opiskelijaksi. Muu hal-

litus ei hyväksynyt toiminnanjohtajan ehdotusta, jonka mukaan haastattelu olisi 

noussut tärkeimmäksi valintaperusteeksi, ja se muotoili hakuohjeen niin, että 25 

kirjallisessa kokeessa eniten pisteitä saanutta hakijaa pääsi haastatteluun, jonka 

tulokset otettiin huomioon lopullista valintaa tehtäessä.566 Stenius – joka luonnol-

lisesti itse oli yksi näistä kuulustelijoista – olisi halunnut, että hakijan esiintymis-

kyky, ulkoinen olemus ja keskustelutaito olisivat saaneet suuremman painoarvon 

valintatilanteessa. 

Vaikka sotapisteitä ei enää annettu vuoden 1948 jälkeen, vain hyvin harvat 

naiset hakivat opiskelemaan eläinlääketiedettä. Ilmeisesti viimeistään tähän men-

nessä hakijoille oli selvinnyt korkeakoulun miehiä suosiva asenne, ja naiset koki-

vat sotapisteiden tilalle tulleen henkilökohtaisen soveltuvuuskokeen ajavan samaa 

asiaa. Vuoden 1949 hakijoista 49 oli miehiä ja neljä naisia, valitut 20 olivat kaikki 

miehiä.567 Koska henkilökohtainen haastattelu osoittautui hyvin toimivaksi kei-

noksi valita sisäänpääsijöitä, hallitus päätti kiinnittää siihen entistä suurempaa 

huomiota. Käytännössä se tarkoitti, että henkilökohtaisen kokeen painoarvo oli 

yhtä suuri kuin kirjallisen kokeen, ja vuodesta 1950 lähtien haastatteluun pääsi 30 

muista osiosta eniten pisteitä saanutta hakijaa.568 

Vuonna 1950 hakijoita oli 81, joista naisia seitsemän. Heistä hyväksyttiin 

opiskelemaan 19 miestä ja yksi nainen.569 Tämä yksi oli Steniuksen veljentytär 

Irmeli Korpijaakko (myöhemmin Halinen, 1930–2008), joka muisteli henkilökoh-

taista koetta näin: 

                                                        
566 EKK:n hallituksen pöytäkirjat 10.3. ja 21.4.1948. EKK:n arkisto, Helsingin yliopiston keskusarkis-
to. 
567 EKK:n hallituksen pöytäkirja 23.2.1949. EKK:n arkisto, Helsingin yliopiston keskusarkisto. 
568 EKK:n hallituksen pöytäkirja 15.12.1949. EKK:n arkisto, Helsingin yliopiston keskusarkisto. 
569 EKK:n hallituksen pöytäkirjat 15.12.1949 ja 3.2.1950. EKK:n arkisto, Helsingin yliopiston keskus-
arkisto. 
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Alkupisteiden ja kirjallisten kokeiden tulosten perusteella otettiin 30 parhai-

ten menestynyttä suulliseen kokeeseen, jota varten oli ahkerasti luettu sano-

malehtiä ja maatalouskalenteria. Koepäivän aamuna kokoonnuttiin klo 8 

VELL:n yläkerran preparaattihuoneeseen, josta yksi kerrallaan otettiin kuu-

lusteluun. – – Kuulustelijoina toimivat professori Osmo Turpeinen, rehtori 

Rainer Stenius ja tallin käsittelyhuoneessa kunnaneläinlääkäri Anders Back-

man. Turpeisen kysymykset käsittelivät yleistietoutta kuten: 

– Mikä on maailman nuorin valtio? 

– Montako asukasta on Indonesiassa? 

– Mitä tapahtuu juuri nyt Lake Placidissa? 

– Miten suomalaiset pärjäävät? 

– – 

Steniuksen kysymykset olivat maa- ja kotitaloudesta:  

Kun astuin huoneeseen tuli heti laukauksenomaisesti: ”Luuletko, että pääs 

kestää?” 

– Miten palvataan lihaa? 

– Mikä on kanan ruumiinlämpö? 

– Montako nisää on vuohella? 

– Mitä tiedät maidontarkastuksesta? jne. 

Backmanin luona oli hevonen, jonka etu- ja takajalkaa piti nostaa asianmu-

kaisella tavalla. Hampaat piti tutkia ja arvioida ikä, säkäkorkeus, väri ja mer-

kit jne.570  

Vaikka henkilökohtainen haastattelu tuli osaksi pääsykoetta vasta vuonna 1949, 

käytäntö oli epävirallisesti voimassa jo aikaisemmin. Vuonna 1948 opintonsa 

aloittanut Maija Forsberg muisteli eläinlääkäriopiskelujensa alkuvaiheita:  

Kävin Steniuksen luona kysymässä, mitä vaaditaan Eläinlääketieteelliseen 

korkeakouluun pääsemiseksi. Stenius oli aika pelottavakin, hän katsoi minua 

tiukasti, ja sen sijaan että hän olisi heti sanonut mitä sisäänpääsyyn vaaditaan, 

hän esitti vastakysymyksen: ”Luuletteko pääsevänne sinne?”571 

                                                        
570 Halinen 2003, 9–10. 
571 Forsbergin haastattelu 2009. 
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Forsbergin pyrkiessä opiskelemaan ylimääräiselle, medikofiilareille tarkoitetulle 

kurssille, ei haastatteluosio vielä ollut virallisesti pääsyvaatimuksissa. Silti oli ta-

pana, että pyrkijät kävivät näyttäytymässä Steniukselle ennen pyrkimistä, ja il-

meisesti Stenius teki jo alkuvalinnan näiden esittäytymisten perusteella. Virallisen 

henkilökohtaisen kokeen haastattelukysymysten perusteella vaikuttaa siltä, että 

kuulustelijat etsivät sanavalmiita, rohkeita, esiintymiskykyisiä ja eläimiä pelkää-

mättömiä ylioppilaita koulutettavaksi eläinlääkäreiksi. Stenius selvästi myös ko-

keili pyrkijöiden luonteen kovuutta kysyessään Korpijaakolta ”luuletko että pääs 

kestää” ja Forsbergilta ”luuletteko pääsevänne sinne”. Molemmat naiset muistivat 

nimenomaan tämän hyökkäävän kysymyksen – kysymys jäi varmaan tarkasti 

kummankin mieleen yllättävyytensä takia. Tiedossani ei ole, esittikö Stenius sa-

manlaisen kysymyksen myös mieshakijoille. 

Irmeli Korpijaakko (Halinen) sai henkilökohtaisessa kokeessa kaikista haki-

joista korkeimmat pisteet ja valittiin opiskelemaan kurssinsa ainoana naisena.572 

Tässä tapauksessa sisäänpääsyyn lienee vaikuttanut se, että hakija oli Steniuksen 

veljentytär. Kirjoittamassaan opiskeluaikojen muisteluksessa hän ei maininnut su-

kupuolensa tuottaneen mitään ongelmia. Westermarckin farmakologian opetusta-

kin hän kommentoi vain, että farmakologian lopputentti oli pelätty ja vaikea, eri-

tyisesti eräälle Aimo-nimiselle opiskelijalle. Jos Helvi Vilskalla oli jonkun halli-

tuksen jäsenen – luultavasti Osmo Turpeisen – tuki Westermarckia vastaan, niin 

Korpijaakon suojelija oli vielä mahtavampi, itse Rainer Stenius. Mielenkiintoista 

on, että Halisen muistin mukaan naisopiskelijoita oli siksi niin vähän, että sodassa 

olleet ja armeijan käyneet olisivat saaneet lisäpisteitä.573 Niinhän ei enää ollut sil-

loin, kun hän itse pyrki korkeakouluun, mutta ehkä näillä oletetuilla, miehiä suo-

sivilla pääsyvaatimuksilla oli mukavampi selittää naisopiskelijoiden vähäistä 

määrää kuin omavaltaisia valintoja tekevällä sedällä.  

Forsberg ja Vasenius kertoivat, että vaikka naisten oli vaikea päästä sisälle 

korkeakouluun, ei Stenius mitenkään hankaloittanut heidän opiskelujaan tai osoit-

tanut opiskelemaan päässeille naisille, että nämä eivät olisi olleet sopivia eläin-

lääkärin ammattiin. Vaseniuksen mukaan pikemminkin osan opettajista oli vaikea 

hyväksyä tyttöoppilaita miesten joukkoon.574 Siitä kertovat myös Pirkon jatkuvat 

epäonnistumiset farmakologian tentissä, vaikka hän muuten menestyi opinnois-

saan hyvin. Tosin Steniuksen on täytynyt tietää Westermarckin naisia vähättele-

                                                        
572 EKK:n hallituksen pöytäkirja 15.12.1949. EKK:n arkisto, Helsingin yliopiston keskusarkisto. 
573 Halinen 2003, 12. 
574 Forsbergin haastattelu 2009; Vaseniuksen haastattelu 2011. 
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västä asenteesta ja heidän syrjimisestään, mutta hän ei silti puuttunut siihen. Var-

sin selvän kuvan Steniuksen kannasta naiseläinlääkäreitä kohtaan antaa helmi-

kuussa 1947 sanomalehti Uudessa Suomessa julkaistu haastattelu: 

Eläinlääkärien kokonaismäärästä on naisia 7. Ulkomailla on parhaillaan opis-

kelemassa heitä 9. Kun kokemus on osoittanut, että naisilla tällä alalla on hy-

vin rajoittuneet mahdollisuudet, eläinlääkintöneuvos Stenius kehoitti lopuksi 

kaikkia naisylioppilaita harkitsemaan vähintään kymmeneen kertaan, ennen-

kuin ryhtyvät harjoittamaan opintoja eläinlääketieteellisessä korkeakoulus-

sa.575 

Vaikka Stenius suhtautui lehtijutun perusteella naiseläinlääkäreihin varauksella, 

hän kuitenkin käyttäytyi naisopiskelijoita kohtaan kunnioittavasti sen jälkeen, kun 

oli kelpuuttanut heidät opiskelijoiden joukkoon. Koska Stenius ei osallistunut 

käytännön opetustyöhön, opiskelijoiden oli ehkä vaikea muodostaa käsitystä joh-

tajan suhtautumisesta naisopiskelijoihin. Hänet muistetaankin taustalla vaikutta-

neena, karismaattisena ja kunnioitusta herättäneenä henkilönä. Sitä paitsi Fors-

berg ja Vasenius kertoivat kokemuksistaan monen kymmenen vuoden kuluttua 

opinnoistaan: on helppoa muistaa oma opiskeluaika ongelmattomana, kun takana 

on kunniakas ura arvostettuna eläinlääkärinä.  

Steniuksen kumpikin puoliso oli kotona avioliiton aikana. Mutta kun Stenius 

erosi ensimmäisestä vaimostaan, hän järjesti tälle työpaikan Valtion eläinlääkintö-

laboratoriosta. Myös Steniuksen äiti oli ollut töissä leskeksi jäätyään.576 Stenius 

näyttää ymmärtäneen, että nainen ei aina voinut elää miehensä tuloilla, vaan jou-

tui joskus syystä tai toisesta elättämään itse itsensä. Kuitenkin hänen oli vaikea 

nähdä naista yhtä täysivaltaisena ja kykenevänä eläinlääkärinä kuin miestä – ehkä 

hänen mielestään naisille oli olemassa soveliaampiakin töitä kuin eläinlääkärin 

työ. 

7.8 Opettajien valinta 

Opettajien saaminen aivan uuteen korkeakouluun oli haastavaa. Suomessa olevis-

ta eläinlääkäreistä suurin osa toimi käytännön eläinlääkinnän parissa, vain Hel-

singin yliopistossa ja Valtion eläinlääkintölaboratoriossa oli muutama tieteelliseen 

työhön perehtynyt eläinlääkäri. Toki myös muiden alojen edustajista saattoi löy-

                                                        
575 Uusi Suomi 1.2.1947. 
576 Klattin haastattelu 2009. 
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tyä sopivia opettajia, mutta joka tapauksessa ainakin professoreiksi aikoville tuli 

järjestää lisäkoulutusta ulkomailla.  

Korkeakoulun neljä ensimmäistä professuuria olivat anatomian ja embryolo-

gian, fysiologian ja lääketieteellisen kemian, farmakologian ja toksikologian sekä 

patologisen anatomian professuurit, joista ensimmäiseksi täytettiin anatomian ja 

embryologian professuuri. Siihen Stenius sai houkuteltua nuoren ruotsalaisen 

Gösta Winqvistin (1917–1996), joka oli toiminut patologisen anatomian prosekto-

rina577 Tukholman kuninkaallisessa eläinlääkärikorkeakoulussa. Fysiologian ja 

lääketieteellisen kemian professoriksi ilmoittautui kouluttautumaan yksi ainoa 

hakija, lääketieteen ja kirurgian sekä filosofian tohtori Osmo Turpeinen (1908–

1998). Hänet lähetettiin opiskelemaan Pohjoismaiden lisäksi Cornellin yliopis-

toon Yhdysvaltoihin. Myös patologisen anatomian professorin virkaan valmista-

vaa apurahaa haki vain yksi hakija, Valtion eläinlääkintölaboratorion laboraattori, 

eläinlääketieteen tohtori Pehr Ivar Stenius (1904–1992).578  

Kolme professuuria täytettiin siis kivuttomasti, mutta neljänteen hakijoita oli 

kaksi. Farmakologian ja toksikologian professuurin haku kuvaa varsin mielen-

kiintoisesti Steniuksen kekseliäisyyttä, kun oli tarpeen estää hänelle epämieluisan 

hakijan pääseminen korkeakoulun opettajaksi. Kesäkuussa 1946 lehdissä oli kuu-

lutus, jossa pyydettiin sellaisia henkilöitä, jotka halusivat kouluttautua farmakolo-

gian ja toksikologian professoreiksi, jättämään opintorahaa koskevan hakemuk-

sensa korkeakoulun kansliaan. Tällä kertaa hakijoita oli kaksi, Valto Klemola 

(1907–1957) ja Hakon Westermarck (1912–1995), joista Stenius oli suunnitellut 

virkaan jälkimmäistä. Westermarck oli valmistunut eläinlääkäriksi vuonna 1938 ja 

toiminut siitä asti käytännön työssä kunnan- ja piirieläinlääkärinä julkaisematta 

yhtään tieteellistä artikkelia. Klemolalla puolestaan oli paitsi eläinlääkärin myös 

filosofian tohtorin ja maatalous-metsätieteiden tohtorin tutkinnot. Hänen väitös-

kirjansa käsittelivät sarveistumisen fysiologiaa sekä hevosen värien periytymistä. 

Klemola oli toiminut Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisessä tiede-

kunnassa opettajana vuodesta 1931 lähtien, siitä kotieläinopin apulaisprofessorina 

vuodesta 1941 lähtien ja lisäksi hän oli tehnyt pitkiä ulkomaisia opintomatkoja. 

Tieteellisiä julkaisuja hänellä oli kahden väitöskirjan lisäksi useita niin suomeksi, 

saksaksi kuin englanniksi.579 

                                                        
577 Prosektori = leikkelyavustaja, (patologisen) anatomian professorin apulaisen virkanimike, apulais-
professori. 
578 Stenberg 1956, 612–614; Karemaa 1995, 21–23. Pehr Ivar Stenius oli Rainer Steniuksen kaukainen 
sukulainen. 
579 Suomen eläinlääkärit 1963 1964, 113–114; Suomen eläinlääkärit 1979 1979, 222–224.  
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Tilanne oli Steniuksen kannalta kiusallinen. Klemola oli Westermarckiin ver-

rattuna aivan ylivertainen tieteellisiltä ansioiltaan, ja lisäksi hänellä oli opetusko-

kemusta. Klattin mukaan suurin syy siihen, miksi Stenius ei halunnut Klemolaa 

opettajaksi, oli tämän mieltymys väkijuomiin. Steniushan ei itse käyttänyt lain-

kaan alkoholia, eikä hän hyväksynyt liiallista alkoholinkäyttöä muiltakaan.580 Hän 

kuitenkin onnistui järjestämään tämänkin asian itselleen suotuisalla tavalla. Kor-

keakoulun hallituksen kokouksessa Stenius selitti, että hänelle oli sattunut erehdys 

farmakologian opettajan opintorahaa koskevassa lehti-ilmoituksessa. Tästä kun ei 

kunnolla käynyt ilmi, oliko apuraha tarkoitettu professoriksi aikovalle vai tilapäis-

tä opetusta antamaan aikovalle henkilölle. Siitä seurasi Steniuksen mielestä se, et-

tä hakijat olivat hakeneet apurahaa eri mielessä, Klemola professuuria varten ja 

Westermarck tilapäistä opetusta antaakseen. Niinpä hallitus päätti, että varsinaista 

professuuria varten haettava apuraha siirrettäisiin haettavaksi myöhempään ajan-

kohtaan, ja nyt jaettaisiin kiireellisempi apuraha sellaisen opettajan kouluttami-

seksi, joka pystyisi antamaan väliaikaista opetusta vuoden 1947 alusta alkaen. 

Luonnollisesti tällaiseen tilapäiseen opettajanvirkaan sopivampi olisi vähemmän 

meritoitunut hakija, ja niinpä apuraha annettiin Westermarckille.581  

Westermarck aloitti farmakologian väliaikaisena professorina vuoden 1947 

alusta alkaen. Seuraavan kerran virka julistettiin uudelleen haettavaksi vasta 

vuonna 1951, kun Westermarckin väitöskirja alkoi olla niin pitkällä, että hän olisi 

virkaan muodollisesti pätevä. Steniukselle oli tärkeää saada virkaan nimenomaan 

Westermarck. 

Kirurgian opettajaksi Stenius päätti houkutella Iisalmen piirieläinlääkäri Saki 

Paatsaman (1918–1998), joka vastasi joulukuussa 1949 Steniuksen tiedusteluun 

näin:  

– – ajatellessani kirurgiaa, tunnen itseni kovin, kovin kevyeksi. Hevoskirurgi-

aa harrastin Jalasjärvellä varsinkin sairastallin valmistuttua koko paljon, mut-

ta muuten tunnen eteeni nousevan vuorentapaisen esteen sillä liian monia 

vuosia on mennyt hukkaan. Mutta ellei asiaan saada ketään muuta innostu-

maan, niin mielelläni siitä keskustelen, jos se on minun mahdollisuuksieni ra-

joissa.582  

                                                        
580 Klatt 1994, 100; Klattin haastattelu 2009. 
581 EKK:n hallituksen pöytäkirja 9.8.1946. EKK:n arkisto, Helsingin yliopiston keskusarkisto 
582 Paatsama Steniukselle 20.12.1949. Eläinlääketieteen arkisto, A – Henkilöt: Rainer Stenius. Helsin-
gin yliopistomuseo Arppeanum.  
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Paatsama tuntuu olleen kovin vaatimaton omien taitojensa suhteen ja hän ikään 

kuin kursaili pyynnön edessä. Kuitenkin hän oli taitava kirurgi ja oli tehnyt suu-

ren vaikutuksen asiakkaisiinsa jo ollessaan ensimmäisessä työpaikassaan Jalasjär-

ven piirieläinlääkärinä vuosina 1945–1948.583 Vaatimattomuus ei kuitenkaan ollut 

Paatsamalle tyypillistä, vaan taustalla voi olla myös varovaisuus Steniuksen edes-

sä. Vasta neljä vuotta aiemmin valmistunut nuori eläinlääkäri tuskin oli ehtinyt 

hukata monia vuosia, pikemminkin muutama vuosi maaseutupraktiikassa oli vält-

tämätön harjoittelujakso ennen vaativampia tehtäviä. Mutta tietty nöyryys saattoi 

olla sopivaa itsevaltiaan tavoin toimivan korkeakoulun toiminnanjohtajan kanssa 

neuvoteltaessa. 

Paatsaman tapaus kertoo myös siitä, miten tarkasti Stenius seurasi kollegoi-

taan ja näiden aikaansaannoksia. Kirurgia vaatii avaruudellista hahmottamisky-

kyä, käteviä käsiä, hyviä hermoja ja taiteellista luovuutta. Kaikkia näitä oli Paat-

samalla, ja niiden avulla hän ryhtyi onnistuneesti tekemään kirurgisia toimenpitei-

tä. Stenius sitten poimi nuoren lahjakkuuden mahdolliseksi kirurgian opettajaksi.  

Miksi Stenius suunnitteli jo vuonna 1949 kirurgian opettajan palkkaamista, 

vaikka kirurgia kuului vasta kandidaattivaiheen jälkeen opetettaviin aineisiin? 

Korkeakoululle oli tähän mennessä saatu vasta yksi ainoa oma rakennus, pikkui-

nen talo anatomian opetusta varten, eikä sodanjälkeisen ankaran materiaali- ja ra-

hapulan takia ollut näköpiirissä lisärakennusten saamista kovinkaan pian. Opiske-

lu tapahtui edelleen suurimmaksi osaksi vuokratiloissa, ja niissäkin vain kandi-

daatintutkintoon saakka. Sen jälkeenhän eläinlääketieteen kandidaatit lähtivät 

opiskelemaan loppututkinnon joko Tukholmaan tai Osloon.  

Tukholman eläinlääketieteellinen korkeakoulu oli luvannut ottaa vuosittain 

15 suomalaisopiskelijaa suorittamaan eläinlääkärin tutkintoa vuodesta 1948 alka-

en, ja korvaukseksi siitä, että Tukholman kuninkaallinen eläinlääkärikorkeakoulu 

otti suomalaisopiskelijoita, Suomen valtio sitoutui hoitamaan assistenttien palk-

kaamisen kirurgian, sisätautien, obstetris-bujatriikan ja patologisen anatomian 

osastoille.584 Tämän asian olisi voinut hoitaa yksinkertaisimmin niin, että Tuk-

holmaan olisi palkattu ruotsalaisia opettajia, mutta Stenius huomasi tässä mahdol-

lisuuden. Sen sijaan, että Suomesta olisi lähetetty vain rahaa, lähetettiinkin suo-

malaiseläinlääkäreitä assistenteiksi. Steniuksen tarkoitus oli, että nämä assistentit 

oppisivat samalla lisää alastaan ja palaisivat takaisin Suomeen opettajiksi Eläin-

                                                        
583 Alitalo 2006. 
584 Stenberg 1956, 609. 
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lääketieteelliseen korkeakouluun. Tällaiseen assistentin virkaan Stenius siis hou-

kutteli Paatsamaa, ja syksyllä 1950 Paatsama lähtikin Tukholmaan. 

Paatsaman assistenttikausi Tukholmassa kesti 1,5 vuotta, vuoden 1951 lop-

puun saakka. Vuonna 1952 Paatsama väitteli Suomessa koiran polvikirurgiasta, ja 

tämä väitöskirja oli Eläinlääketieteellisen korkeakoulun ensimmäinen väitös. Kes-

ti kuitenkin vuoteen 1964 asti ennen kuin Paatsamasta tuli kirurgian professori, 

sillä vasta silloin korkeakoulun rakennustyöt olivat niin pitkällä, että Helsingissä 

voitiin aloittaa kirurgian opetus.585 Korkeakoulun rakentamista kuitenkin suunni-

teltiin koko ajan, ja Paatsama toimi vuonna 1952 perustetun Eläinlääketieteellisen 

korkeakoulun rakennuskomitean sihteerinä. Komitea lähetti hänet vuonna 1952 

Yhdysvaltoihin tutkimaan sikäläisten eläinlääketieteellisten oppilaitosten arkki-

tehtuuria ja muita rakennusratkaisuja, ja matkansa innoittamana hän laati uuden 

rakennussuunnitelman Eläinlääketieteelliseksi korkeakouluksi.586 

Ainoa ongelma Paatsaman uusissa suunnitelmissa oli Rainer Stenius. Tämä 

oli jäänyt sairaseläkkeelle sekä korkeakoulun toiminnanjohtajan että maatalous-

ministeriön eläinlääkintöosaston osastopäällikön virasta vuoden 1952 alusta alka-

en, mutta hän oli mukana korkeakoulun rakennuskomiteassa. Stenius oli tehnyt 

vuosikymmenien aikana moneen kertaan ehdotuksia, suunnitelmia ja piirustuksia 

tulevaksi korkeakouluksi, ja hän halusi jatkaa tässä työssä. Nyt rakennuskomitean 

puheenjohtajalla, maatalousministeriön eläinlääkintöosaston uudella ylijohtajalla 

Eino Huhtalalla ja Paatsamalla oli edessään hankala tehtävä: miten Steniukselle 

kerrottaisiin, että tämän suunnitelmat olivat vanhanaikaisia ja että korkeakoulun 

mallia pitäisi ottaa Yhdysvalloista. Paatsama muisteli Huhtalan reaktiota asiaan: 

”Että herranjestas sentään, R. Stenius menee pitkin seiniä tämän nähdessään kun 

tämä on niin erilainen kuin mitä se on suunnitellut!” Huhtala antoi Paatsaman teh-

täväksi ”pehmittää” Steniusta, ja tämä hyväksyikin yllättäen uuden suunnitelman. 

Ilmeisesti Steniuksen oli helpompi hyväksyä kokonaan uusi, nykyaikainen suun-

nitelma kuin sellainen, jossa hänen suunnitelmaansa olisi tehty korjauksia.587 

Toiminnanjohtajana ollessaan Stenius valitsi Paatsaman lisäksi Ruotsiin lähe-

tettävät muutkin assistentit, jotka yhtä lukuun ottamatta olivat miehiä. Tämä yksi 

nainen oli Aili Tanner, joka oli opiskellut eläinlääkäriksi Tukholmassa. Heti val-

mistuttuaan vuonna 1947 hän sai työpaikan Valtion eläinlääkintölaboratoriossa 

ylimääräisenä assistenttina ja virkaa tekevänä laboraattorina työskennellen siellä 

                                                        
585 Alitalo 2006. 
586 Karemaa 1995, 39–40. 
587 Paatsaman haastattelu 1994. 
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syksyyn 1948 asti. Syyskuun 1948 alussa hän sai määräyksen lähteä assistentiksi 

Tukholman kuninkaalliseen eläinlääkärikorkeakoulun patologisen anatomian lai-

tokselle. Tannerin oltua Tukholmassa vuoden Stenius tarjosi hänelle paikkaa 

eläinlääketieteellisessä korkeakoulussa. Patologisen anatomian väliaikaista pro-

fessuuria hoitavan Pehr Ivar Steniuksen vuoro oli lähteä pätevöitymään Tukhol-

maan, ja siksi tälle professuurille tarvittiin uusi hoitaja. Näin Aili Tannerista tuli 

patologisen anatomian väliaikainen professori syksyllä 1949.588 

Miksi Stenius valitsi naisen ensin Ruotsiin lähetettäväksi assistentiksi ja sen 

jälkeen professorin virkaan? Luultavasti hän käytti tässä taas luovaa harkintaky-

kyään. Hän ei kategorisesti inhonnut naisia tai pitänyt heitä täysin kykenemättö-

minä eläinlääkärin virkaan. Miehet nyt vain sattuivat olemaan sopivampia, ja kun 

miehiä kerran oli tarjolla yllin kyllin, niin sellaisissa tapauksissa oli yksinker-

taisinta valita miehiä. Mutta tarpeen tullen nainenkin toki kävi, varsinkin jos nai-

sen valinnalla saattoi saavuttaa muita etuja tai maksaa vanhaa kiitollisuudenvel-

kaa. Aili Tannerin isä oli tunnettu poliitikko Väinö Tanner, joka valtionvarainmi-

nisterinä ollessaan oli edesauttanut Eläinlääketieteellisen korkeakoulun syntyä.  

Naiset, jotka Stenius hyväksyi ja otti sisäpiiriinsä, ovat olleet hänelle ehdot-

toman lojaaleja ja suhtautuneet häneen erittäin kunnioittavasti. Siten sellainen aja-

tus, että eläinlääkärinaiset olisivat olleet yksi yhtenäinen joukko naisvihamielistä 

Steniusta vastaan, jää vaille vahvistusta. Klatt kertoi: 

Kun Aili Oksanen tuli Seinäjoelle piirieläinlääkäriksi, myös hän oli jotenkin 

vastaan Agnesta. Minä sanoin: ”Aili hyvä, älä yritä ollenkaan, mä tunnen tei-

dät kumpaisenkin, sulla ei ole mitään syytä siihen!” Koska Aili ei oikein ollut 

Agneksen ystävä, hän yritti estää Agneksen tavaroiden säilyttämistä Yliopis-

tomuseossa.589 

Aili Tanner meni naimisiin eläinlääkäri Hans Oksasen kanssa, ja sen jälkeen hänet 

tunnetaan nimellä Aili Oksanen. Vuonna 1952 pariskunta muutti Pohjanmaalle, ja 

Aili Oksanen aloitti työt Seinäjoen piirieläinlääkärinä. Klatt oli tuolloin myös si-

jaisena Pohjanmaalla, missä hän oli ystävystynyt Agnes Sjöbergin kanssa, vaikka 

häntä oli etukäteen varoitettu: ”Minulle sanottiin, että Agnes oli pahamaineinen 

akka ja ihan mahdoton ihminen, ei tarvitse mennä hänen luokseen.”590 Koska 

                                                        
588 Suomen eläinlääkärit 1979 1979, 129; EKK:n kirjeenvaihto ja saapuneet asiakirjat, eri virkojen 
täyttämistä koskevat asiakirjat. EKK:n arkisto, Helsingin yliopiston keskusarkisto; Stenberg 1956, 
640.  
589 Klattin haastattelu 2009. 
590 Klattin haastattelu 2009. 
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Sjöberg oli Steniuksen epäsuosiossa, Stenius mustamaalasi häntä parhaansa mu-

kaan, ja niinpä Steniuksen kanssa työskennelleellä Aili Oksasella oli jo valmiiksi 

huono käsitys Sjöbergistä. Klatt oli yksi harvoja eläinlääkäreitä, joka solmi kestä-

vän ystävyyssuhteen Sjöbergin kanssa ja pystyi silti toimimaan ammattikunnassa 

niin, että saattoi jopa ojentaa kollegoitaan näiden epäasiallisen käytöksen johdos-

ta.  

7.9 Arvovaltakiistoja 

Anatomian ja embryologian professorin virka julistettiin avoimeksi vuonna 1949, 

kun viran ensimmäinen hoitaja Gösta Winqvist palasi Ruotsiin vuoden lopussa. 

Mutta nyt virkaa ei hakenut kukaan, vaikka kolme vuotta aikaisemmin hakijoita 

oli ollut peräti kolme. Niinpä hakijoiden puutteen vuoksi virkaan oli määrättävä 

vuoden 1950 alusta väliaikaiseksi professoriksi anatomian ja embryologian ylias-

sistentti Bertil Henriksson.591 Kolme vuotta aiemmin virkaa tavoitelleet oli silloin 

todettu epäpäteviksi, mutta heillä olisi ollut koko tämä aika pätevöityä lisää. Hei-

dän lisäkseen myös Valto Klemola olisi voinut hakea virkaa, sillä hän olisi tutki-

mus- ja opetusaiheidensa puolesta sopinut siihen vielä paremmin kuin farmakolo-

gian opettajan virkaan. Hakijoiden puutteen voi selittää se, että mahdolliset haki-

jat arvelivat Steniuksella olevan jo suosikki anatomian professorin virkaan, ja 

suosikkina pidettiin juuri Henrikssonia.592 Klemola ei ainakaan halunnut tulla jäl-

leen nolatuksi, sillä farmakologian opettajan viran järjestelyt olivat vielä hyvässä 

muistissa. Joka tapauksessa viran väliaikaiseksi hoitajaksi valittiin Henriksson, 

vaikka tältä puuttui väitöskirja.  

Henriksson oli päätynyt korkeakoulun tulevaksi opettajaksi jo talvella 1945–

1946 opiskellessaan eläinlääketiedettä Tukholmassa. Stenius tunsi kaikki ulko-

mailla opiskelevat opiskelijat ja hän valitsi opintojensa loppuvaiheessa olevat 

Henrikssonin (s. 1920) ja Lars Reiniuksen (1919–2012) tuleviksi assistenteiksi. 

Henriksson muisteli tapausta näin: 

Opintojemme loppusuoralla minulle ja opiskelutoverilleni Lars Reiniukselle 

esitettiin houkutteleva tarjous Suomesta. Eläinlääketieteellisen Korkeakoulun 

oli määrä aloittaa toimintansa Helsingissä syksyllä 1946, mutta opettajia tar-

vittiin vielä. Maassa oli tuolloin eläinlääkäripula ja maakunnissa olisi ollut 

töitä niin paljon kuin vain jaksaisi tehdä, mutta meille tarjottiin porkkanana 

                                                        
591 Stenberg 1956, 615. 
592 Klatt 1994, 100. 
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eräänlaista stipendiä. Koululle haettiin anatomian ja fysiologian assistentteja 

ja jos sitoutuisimme näihin virkoihin kolmeksi vuodeksi, saisimme varsin 

huomattavan stipendin. Siitä hetkestä kun allekirjoittaisimme sopimuksen ai-

na opintojemme loppuun saakka saisimme tietyn summan joka kuukausi peit-

tämään opiskelukuluja Ruotsissa. Sinä päivänä kun valmistuisimme, saisim-

me loput stipendistä kertasuorituksena. Velallisista opiskelijoista tämä kuu-

losti loistotarjoukselta ja tartuimme siihen.593 

Vuoden 1946 alussa Henriksson sai 150 000 ja Reinius 200 000 markan opinto-

apurahan sillä ehdolla, että he sitoutuvat tulemaan kolmeksi vuodeksi korkeakou-

lun yliassistenteiksi.594 Opetusvirkojen palkkaus oli paljon huonompi kuin käy-

tännön praktikkoeläinlääkäreiden, ja siksi Steniuksen oli keksittävä tällainen kei-

no, jotta hän saisi itselleen mieluisat eläinlääkärit korkeakoululle. Stenius toivoi, 

että Henriksson olisi tehnyt väitöskirjan ja tullut sen myötä päteväksi professorin 

virkaan. Mutta aivan kaikkia toiveitaan Stenius ei saanut läpi. Henriksson oli 

kiinnostuneempi pieneläinpraktiikasta, jota hän harjoitti ahkerasti opetusvirkansa 

ohella, eikä koskaan väitellyt.  

Anatomian ja embryologian professorin virka tuli jälleen haettavaksi touko-

kuussa 1951. Siihen asti virkaa oli hoitanut Henriksson. Tällä kertaa virkaa haki 

vain Klemola, joka pyysi vuoden aikaa pätevyytensä täydentämistä varten. Päte-

vöitymisaikanaan Klemola oli halukas hoitamaan avoinna olevaa professorin vir-

kaa. Hallituksen jäsenistä professorit Reenpää ja Turpeinen ehdottivat, että viran 

väliaikaiseksi hoitajaksi valittaisiin Klemola, mutta hallitus päätti edelleen pitää 

Henrikssonin viran hoitajana. Reenpää ja Turpeinen jättivät pöytäkirjaan eriävän 

mielipiteensä, jota he perustelivat sillä, että Klemola oli tieteelliseltä pätevyydel-

tään viran nykyistä hoitajaa ”verrattomasti edellä ja lisäksi viran ainoa hakija, jo-

ten viran hoidon kieltäminen häneltä olisi epätavallista ja mielestämme epäoikeu-

denmukaista”.595 

Stenius ei edelleenkään hyväksynyt Klemolaa korkeakoulun professoriksi, 

mutta nyt näytti siltä, ettei hän enää pystyisi millään keinolla estämään Klemolan 

valintaa. Eläinlääkäreistä tuskin monikaan olisi tohtinut asettua Steniusta vastaan, 

mutta Reenpää ja Turpeinen olivat arvonsa tuntevia lääkäreitä, jotka uskalsivat 

kyseenalaistaa Steniuksen menettelytapoja.  

                                                        
593 Anhava 2007, 148–149. 
594 EKK:n hallituksen pöytäkirja 1.2.1946. EKK:n arkisto, Helsingin yliopiston keskusarkisto. Nyky-
rahassa 200 000 markkaa on noin 15 000 euroa. 
595 EKK:n hallituksen pöytäkirjat 29.6., 3.10. ja 18.12.1951. EKK:n arkisto, Helsingin yliopiston kes-
kusarkisto. 
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Stenius jäi sairaseläkkeelle vuoden 1952 alusta, ja anatomian ja embryologian 

professorin viran hoito otettiin esille hallituksen kokouksessa huhtikuussa 1952. 

Halukkuutensa viran hoitoon olivat ilmaisseet Henriksson ja Klemola. Niin paljon 

Steniuksen mielipide vielä painoi, että Klemola valittiin viran hoitajaksi vasta ää-

nestyksen jälkeen. Hän hoiti virkaa väliaikaisesti siihen asti, kunnes astui vakinai-

seen professorin virkaan lokakuussa 1954. Klemola ehti toimia vakinaisessa vi-

rassaan vain vajaat kolme vuotta, sillä hän kuoli elokuussa 1957 vain 49-

vuotiaana.596 

Turpeisen kanssa Steniuksella oli arvovaltakiistaa muistakin asioista kuin 

opiskelijoiden ja opettajien valinnasta. Helmikuussa 1948 Stenius antoi Turpeisel-

le huomautuksen siitä, että tämä oli ostanut fysiologian laitokselle kirjoja pyytä-

mättä Steniukselta lupaa niiden ostoa varten. Yliopistolla ollessaan Turpeinen oli 

tottunut väljempään rahankäyttöön eikä hän tahtonut hyväksyä Steniuksen seli-

tyksiä äärimmäisen tiukasta budjetista.597 Varmasti korkeakoulun taloudellinen ti-

lanne oli huono, mutta toisaalta vaikka rahasta oli pulaa, oli Stenius kuitenkin 

tarkka opetusvälineiden korkeasta laadusta. Esimerkiksi opetustaulut tilattiin tai-

teilija Aukusti Tuhkalta (1895–1973), joka oli muun taiteellisen tuotantonsa ohel-

la tunnettu tieteellisten töiden sekä koulujen opetustaulujen ja oppikirjojen kuvit-

tajana.598 Tuhka oli osoittanut suurta taitoa erityisesti eläintieteellisten kuvien te-

kijänä, ja sen vuoksi Stenius valitsi juuri hänet laatimaan Eläinlääketieteellisen 

korkeakoulun tarvitsemia opetuskuvia, vaikka joku muu olisi varmasti tehnyt tau-

lut halvemmalla. 

Tammikuussa 1951 Stenius pyysi Turpeiselta korkeakoulun hallituksen ni-

missä selvitystä tämän sivutoimista, sillä Turpeinen oli luvannut pitää Helsingin 

yliopistolla luentosarjan kysymättä siihen lupaa Steniukselta. Tämä tulkitsi luen-

tojen pidon olevan vastoin valtioneuvoston päätöstä, joka kielsi valtion viran tai 

toimen haltijan olemisen muussa palkatussa ja pysyvässä toimessa. Turpeinen 

vastasi kyselyyn näin: 

Kiitän Teitä kirjelmästänne N:o 21/3 tammikuun 23 p:ltä 1951 sekä siitä jos-

sakin määrin odottamattomasta mielenkiinnosta, jota olette osoittanut vaati-

matonta dieettiterapian luentosarjaani kohtaan. – – Kuten huomannette, pää-

                                                        
596 EKK:n hallituksen pöytäkirjat 22.4.1952 ja 11.11.1954. EKK:n arkisto, Helsingin yliopiston kes-
kusarkisto; Suomen eläinlääkärit 1963 1964, 113–114. 
597 Diaarikortit kohta ”Turpeinen”. EKK:n arkisto, Helsingin yliopiston keskusarkisto; Karemaa 1995, 
32. 
598 EKK:n hallituksen pöytäkirja 21.12.1945. EKK:n arkisto, Helsingin yliopiston keskusarkisto; Ant-
tonen 1995, 47; Savikko 2007, 68, 192–195. 
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töksessä puhutaan pysyväisestä ansiotoimesta, joten on aivan ilmeistä, että 

sillä ei voida tarkoittaa sellaista tilapäistä opetustehtävää, josta nyt on kysy-

mys. 

Rohkaistuneena toimintaani kohtaan osoittamastanne huomiosta pyydän sa-

malla saattaa tietoonne, että tulen lähiaikoina pitämään esitelmän Suomalai-

sessa Lääkäriseura Duodecimissä, mahdollisesti pari esitelmää muissa tilai-

suuksissa, kirjoittamaan pari-kolme artikkelia eri aikakausilehtiin, ottamaan 

osaa muutamaan valtion komitean kokoukseen sekä toimittamaan Lääkintö-

hallitukselle asiantuntijalausunnon, joista kaikista tulen todennäköisesti saa-

maan jonkinlaisen palkkion. Säästääkseni Teiltä vastaisten selvityspyyntöjen 

ja itseltäni niihin vastaamisen vaivat, haluan kunnioittavimmin jo etukäteen 

ilmoittaa, etten pidä mitään yllämainituistakaan sellaisena pysyvänä ansio-

toimena, jota Valtioneuvoston päätös valtion viran tai toimen haltijan oikeu-

desta olla muussa palkatussa toimessa, annettu Helsingissä 4 päivänä maalis-

kuuta 1943, koskee.599 

Stenius on kirjoittanut pöytäkirjaan kahteen kertaan, että Turpeisen selvitys ei ole 

asiallinen, ja hallitus toivoo saavansa siitä syystä paremman vastauksen. Turpei-

sen ironisesta tyylistä voi päätellä, että myöskään kysymys ei ole ollut asiallinen, 

vaan tässä on kyse kahden voimakkaan persoonan välisestä kiistasta.  

Vuoden 1951 haussa farmakologian ja toksikologian professorin virkaa haki 

Westermarckin lisäksi viisi lääketieteen ja kirurgian tohtoria. Hakijoista kaikki 

muut paitsi dosentti Martti Karvonen anoivat vuoden aikaa pätevyytensä täyden-

tämiseen. Professori Turpeinen ehdotti, että Karvonen määrättäisiin hoitamaan 

virkaa seuraavaksi lukukaudeksi, mutta hallitus päätti antaa viranhoidon edelleen 

Westermarckille. Turpeinen harmistui asiasta sen verran, että hän halusi pöytäkir-

jaan kirjattavaksi eriävän mielipiteensä: 

Maamme korkeakouluissa on vanhastaan ja yleisesti noudatettu tapaa, että 

professorin viran ollessa avoimena hakijoille annetaan tilaisuus vuorotellen 

hoitaa tätä virkaa. Tämä onkin luonnollista, sillä viran hoitaja, saadessaan 

käyttöönsä k.o. laitoksen ja sen työskentelymahdollisuudet sekä virkaan kuu-

luvan palkan, joutuu kanssahakijoitaan edullisempaan asemaan. Korkeakou-

lun hallitus ei ole kuitenkaan noudattanut tätä hyvää akateemista tapaa, vaan 

on antanut piirieläinlääkäri Westermarckin yksin hoitaa k.o. virkaa jo lähes 5 

vuoden ajan, eikä tämän epäoikeudenmukaisen asiantilan korjaamiseen pyr-

                                                        
599 EKK:n hallituksen pöytäkirja 1.2.1951. EKK:n arkisto, Helsingin yliopiston keskusarkisto. 
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kineet ehdotukset ole hallituksen enemmistön vastustuksen vuoksi johtaneet 

mihinkään tuloksiin. – – Sitä vaatii tässä tapauksessa myös Korkeakoulun 

oma etu, sillä piirieläinlääkäri Westermarckin pätevyys professorin viran hoi-

tamiseen on kovin heikko. Hän ei ole edes saavuttanut akateemisen opettajan 

ja tutkijan ensimmäistä vaatimatonta etappia, akateemista väitöskirjaa ja sen 

suomaa tohtorin arvoa. Korkeakoulun maine ja sen nauttima arvonanto ennen 

pitkää tulevat kärsimään vakavia vaurioita, jos sen Hallitus jatkuvasti antaa 

näin heikosti koulutettujen miesten hoitaa professorin virkoja.600 

Turpeinen olisi halunnut oman ammattikuntansa edustajan, dosentti Karvosen, 

farmakologian professorin viran väliaikaiseksi hoitajaksi. Tässä voi nähdä kilpai-

lua paitsi pätevyydestä myös eri peruskoulutuksen sopivuudesta eläinlääketieteen 

opettajaksi: Stenius kannattajineen katsoi, että vain eläinlääkärin koulutus oli so-

piva tulevien eläinlääkäreiden opettajalle, kun taas tieteelliseltä kannalta asioita 

katsovan Turpeisen mielestä tieteellinen pätevyys oli ratkaisevaa. Ehkä Turpeinen 

myös vieroksui Westermarckin kovanaamaisuutta naisopiskelijoita kohtaan, oli-

han hän ainoana hallituksen jäsenistä ääneen ihmetellyt naisopiskelijoiden syrji-

mistä opiskelijavalinnassa. 

Turpeinen vetosi myös korkeakoulun maineeseen, sillä juuri se oli asia, josta 

Stenius oli erityisen huolissaan. Toiminnanjohtaja ei kuitenkaan osannut pitää tie-

teellistä saivartelua maineenmenon uhkana, hänelle tärkeää oli, että professorin 

virassa oli nimenomaan käytännön eläinlääkintää ymmärtävä eläinlääkäri, joka li-

säksi oli näyttävä ja vakuuttava esiintyjä. Hän perusteli eläinlääkärifarmakologin 

paremmuutta näin: 

Käytännöllinen eläinlääkintö odottaa kärsimättömästi korkeakoulumme ja tie-

teen tukea päästäkseen eteenpäin. Me kaipaamme välttämättä uusia aseita 

taistelussa tauteja vastaan, me tarvitsemme neuvoja ja opastusta käytännölli-

sessä työssämme praktiikassa, me tarvitsemme apua sellaisten tautien voitta-

miseksi, joille emme nyt oikeastaan mitään mahda. Mutta mistä me saamme 

tämän tuen ja avun, jos farmakologina on henkilö, joka ei ole eläinlääkäri, 

siis henkilö, joka ei tiedä mikä on punatauti tai penikkatauti, mikä kinokuu-

me, mikä sikarutto, ei tiedä mitä loisia eläimillä on eikä ole aavistusta siitä, 

mitä on yritetty, mitä saavutettu ja mitä praktiikka kaipaa. Meille käytännössä 

toimiville eläinlääkäreille on vähemmän tärkeätä miten tarkoin opiskelija tun-

tee narkoosin teorian, expektorantioiden farmakodynamiikan tai eri sulfaval-

                                                        
600 EKK:n hallituksen pöytäkirja 29.6.1951. EKK:n arkisto, Helsingin yliopiston keskusarkisto. 
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misteiden kokoomuksen, ellei hän ja me saa sitä farmakoterapeuttista apua, 

jota kipeästi kaipaamme.601 

Tammikuussa 1952 Westermarck anoi väitöskirjalleen painatuslupaa, ja maalis-

kuussa korkeakoulun hallitus myönsi luvan. Tosin Turpeinen halusi evätä luvan ja 

jätti sen vuoksi hallituksen pöytäkirjaan jälleen eriävän mielipiteensä: 

Westermarckin työ perustuu eräisiin kokeiluihin, joita Päämajan Eläinlääkin-

täosaston toimesta suoritettiin nälkiintyneillä hevosilla Lappeenrannan hevos-

sairaalassa sodan aikana v. 1942. Näiden kokeilujen järjestely ja suoritus ei-

vät täytä tieteelliselle tutkimukselle asetettavia vaatimuksia, ja on ilmeistä, 

ettei niitä sellaisiksi ollut tarkoitettukaan. – – Käyttökelpoisten tulosten saa-

minen tällaisesta materiaalista on jotakuinkin toivotonta, ja tekijä on mieles-

täni osoittanut heikkoa tieteellistä kritiikkiä ryhtyessään siitä väitöskirjaa laa-

timaan. 

– – väitöskirjan tulee olla itsenäisesti suoritettu tieteellinen tutkimus. Tätä 

silmälläpitäen on syytä todeta, että kokeiden alkuperäisessä suunnittelussa te-

kijän osuus ilmeisesti on ollut vähäinen, että työn tärkein kokeellinen osuus, 

verianalyysit, on suurimmaksi osaksi suoritettu hänen henkilökohtaisen suun-

nittelunsa ja valvontansa ulkopuolella ja että tilastomatemaattiset manipulati-

ot, jotka täyttävät suuren osan käsikirjoitusta, eivät lainkaan näytä olevan te-

kijän henkistä omaisuutta. Näistä syistä käsikirjoituksen esittämää työtä tus-

kin voidaan pitää itsenäisenä tieteellisenä tutkimuksena siinä mielessä kuin 

väitöskirjoilta on totuttu vaatimaan.602 

Turpeinen jatkoi tiukkaa linjaansa myös itse väitöstilaisuudessa 13.6.1952. Hän 

ilmoitti siellä, että Eläinlääketieteellisen korkeakoulun hallituksen jäsenenä hän 

tulee äänestämään väitöskirjan hyväksymistä vastaan, vaikka vastaväittäjien mie-

lestä väitöskirja tuli hyväksyä. Viikon kuluttua pidetyssä hallituksen kokouksessa 

Turpeinen esitti yhdeksänsivuisen muistion väitöskirjan puutteista ja esitti väitös-

kirjan hylkäämistä. Hallitus päätti antaa Westermarckille mahdollisuuden laatia 

vastineen Turpeisen muistutuksiin. Muistutukset ja vastine esitettiin seuraavassa 

kokouksessa, johon pyydettiin myös Westermarckin toinen vastaväittäjä, profes-

sori Aimo Pekkarinen sekä asiantuntijoiksi professorit Lauri Paloheimo ja Paavo 

Simola. Paloheimo esitti väitöskirjan hylkäämistä, Simola hyväksymistä. Myös 

                                                        
601 Stenius Suomen Eläinlääkärilehdessä 1952, 128–129. 
602 EKK:n hallituksen pöytäkirja 18.3.1952. EKK:n arkisto, Helsingin yliopiston keskusarkisto. 
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hallituksen uusi jäsen, vastikään anatomian ja embryologian professorina aloitta-

nut Valto Klemola esitti väitöskirjan hylkäämistä. Äänestyksen jälkeen väitöskirja 

hyväksyttiin äänin 7–2, ja hylkäämistä äänestäneet Turpeinen ja Klemola jättivät 

pöytäkirjaan eriävän mielipiteensä.603 

Väitöskirjan hylkäämistä ehdottivat hallituksen jäsenistä Turpeinen ja Klemo-

la sekä asiantuntijaksi pyydetty Paloheimo. Paloheimohan oli ollut Eläinlääketie-

teellisen korkeakoulun ensimmäisen hallituksen jäsen, joten Steniuksen tapa toi-

mia oli kaikille kolmelle tuttua – Turpeiselle ja Paloheimolle hallituksen jäseninä 

ja Klemolalle professorin virkojen hakijana. Miesten tarmokas Westermarckin 

väitöstyön kritisointi voidaan nähdä paitsi vilpittömänä haluna ajatella korkeakou-

lun parasta myös eräänlaisena kostona Steniuksen omavaltaisille virantäytöille. 

Stenius itse oli jäänyt vuoden 1952 alussa sairaseläkkeelle, mutta hänen uskolliset 

tukijansa istuivat edelleen korkeakoulun hallituksessa. Periaatteessa hän pyrki ke-

hittämään korkeakoulua tieteelliseen suuntaan, mutta silti hän täytti virat oman 

mielensä mukaan sopivilla hakijoilla, joilla ei välttämättä ollut riittävästi tieteelli-

siä meriittejä. Nyt kun Stenius oli väistynyt korkeakoulun toiminnanjohtajan pai-

kalta, oli sopiva hetki muidenkin käyttää valtaa ja näyttää osaamistaan. Niin Tur-

peinen, Klemola kuin Paloheimokin hallitsivat tieteellisen tutkimuksen muo-

toseikat ja osasivat taitavasti tarttua Westermarckin työn heikkouksiin ja puuttei-

siin. Toki on selvää, etteivät arvostelijoiden henkilökohtaiset suhteetkaan Wes-

termarckiin voineet olla parhaat mahdolliset. 

Farmakologian ja toksikologian professorin viran hakijoista yksi toisensa jäl-

keen luopui, kunnes jäljellä olivat vain Westermarck ja Karvonen. Marraskuussa 

1953 korkeakoulun hallitus esitti virkaan Westermarckia, joka astui vakituiseen 

farmakologian professorin virkaan toukokuussa 1954 ja pysyi virassaan aina 

eläkkeelle jäämiseensä asti, vuoteen 1976.604 

Farmakologian ja toksikologian professorin viran täyttö kertoo vastaperuste-

tun korkeakoulun hapuilusta tieteellisen tutkimuksen ja opetuksen pelisäännöissä. 

Lisäesimerkki tieteen pelisääntöjen vähäisestä tuntemisesta on korkeakoulun hal-

lituksen jäsenen eläinlääkäri Backmanin kommentti Westermarckin väitöstilai-

suuden jälkeen. Backman halusi väitöstä seuraavan hallituksen kokouksen pöytä-

kirjaan merkittäväksi paheksuntansa siitä, että professori Turpeinen oli väitöstilai-

suudessa hallituksen jäsenenä julkisesti ilmoittanut, että hän hallituksen kokouk-

                                                        
603 EKK:n hallituksen pöytäkirjat 20.6. ja 5.8.1952. EKK:n arkisto, Helsingin yliopiston keskusarkisto. 
604 EKK:n hallituksen pöytäkirjat 10.11.1953 ja 7.5.1954. EKK:n arkisto, Helsingin yliopiston keskus-
arkisto; Suomen eläinlääkärit 1979 1979, 222. 



248 

sessa tulee äänestämään väitöskirjan hyväksymistä vastaan.605 Turpeinen puoles-

taan halusi pöytäkirjaan merkittäväksi vastineensa Backmanin mielipiteeseen: 

Vanhan akatemisen tradition mukaisesti on – – varattu muillekin kuin viralli-

sille vastaväittäjille tilaisuus tehdä muistutuksia väitöskirjaa vastaan. Kun 

näiden muistutusten laatua ei ole mitenkään rajoitettu, on loogillisesti vaikea-

ta ymmärtää, että ns. ylimääräinen vastaväittäjä ei saisi ilmoittaa niitä käy-

tännöllisiä johtopäätöksiä, s.o. toimintaa väitöskirjan joko hyväksymisen tai 

hylkäämisen puolesta, joihin hän katsoo muistutustensa antavan aihetta, var-

sinkin kun viralliset vastaväittäjät vakiintuneen tavan mukaisesti päättävät 

muistutuksensa juuri tällaiseen ilmoitukseen. Tämän vuoksi pidän Backmanin 

viime kokouksen pöytäkirjaan sanelemaa moitetta aiheettomana ja katson sen 

johtuvan siitä, että Backman huonosti tuntee akateemisia tapoja eikä näytä 

ymmärtävän väitöskirjan julkisen tarkastuksen perustarkoitusta.606 

Vaikka eläinlääkäreitä oli ollut Suomessa jo kauan, oli eläinlääkärin ammatti edel-

leen hyvin käytännönläheinen ja koulutus siihen ammattikoulumainen ilman eri-

tyisen syvällistä paneutumista tieteelliseen tutkimukseen. Ei siten ole ihme, että 

eläinlääkäreillä alkuvaiheessa oli epäselvyyttä vakiintuneista menettelytavoista. 

Moni Saksassa valmistunut eläinlääkäri tosin oli oppiarvoltaan tohtori, mutta 

1900-luvun alun Saksassa tehdyt väitöskirjat eivät täyttäneet suomalaisen väitös-

kirjan vaatimuksia. Siitä kertoo se, että Eläinlääketieteellisen korkeakoulun pro-

fessoreista Pehr Ivar Stenius ja Veikko Rislakki väittelivät ensin Saksassa vuosina 

1928 ja 1927 ja uudelleen Suomessa vuosina 1952 ja 1957.607  

Ne eläinlääkärit, jotka väittelivät Suomessa ennen Eläinlääketieteellisen kor-

keakoulun perustamista, tekivät väitöskirjansa muilta aloilta. Ensimmäinen Suo-

messa väitellyt eläinlääkäri, Oskar von Hellens, väitteli lääketieteen alalta vuonna 

1899, ja Väinö Kankaanpäästä tuli filosofian tohtori vuonna 1916. Kolmas oli 

Valto Klemola, joka valmistui filosofian tohtoriksi vuonna 1931 ja maatalous-

metsätieteiden tohtoriksi 1933.608 Ilkka Alitalon mukaan tieteelliseen tutkimuk-

seen suuntautunut von Hellens jätti eläinlääketieteen ja asessorin virkansa lääkin-

töhallituksessa ja siirtyi kokonaan lääketieteen pariin vuonna 1919 juuri vähäisten 

tutkimusmahdollisuuksien takia. Erityisen pettynyt von Hellens oli ollut siihen, 

                                                        
605 EKK:n hallituksen pöytäkirja 20.6.1952. EKK:n arkisto, Helsingin yliopiston keskusarkisto. 
606 EKK:n hallituksen pöytäkirja 5.8.1952. EKK:n arkisto, Helsingin yliopiston keskusarkisto. 
607 Stenberg 1965, 348. 
608 Suomen eläinlääkärit 1963 1964, 102; Stenberg 1965, 342–350. 
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että Suomeen ei tuolloin saatu omaa eläinlääketieteellistä koulutusta, jonka turvin 

eläinlääketieteen tutkimusta olisi voinut kehittää.609  

7.10 Stenius pääarkkitehtinä  

Eläinlääketieteellisen koulutuksen aloittamista Suomessa oli suunniteltu pitkään. 

Eläinlääkärikunta seurasi lukuisten komiteoiden työtä ja ehdotuksia, joista ei tun-

tunut tulevan valmista. Lähes varmalta vaikuttanut ehdotus maatalouskorkeakou-

lusta kariutui vuonna 1926 eduskunnassa viime hetkellä kiistaan korkeakoulun si-

joituspaikasta, 1930-luvun lama ja vuosien 1939–1945 sodat sotkivat seuraavia 

suunnitelmia. Maatalousministeriön eläinlääkintöosasto kuitenkin yritti pitää 

eläinlääkäreiden ammattitaitoa korkealla valitsemalla opintoapurahaan oikeutta-

vat ulkomaiset opiskelupaikat, vaatimalla opiskelijat raportoimaan opintojensa 

edistymisestä ja järjestämällä Suomeen saapuville vastavalmistuneille eläinlääkä-

reille laillistamiskursseja. Päävastuu tästä toiminnasta oli Steniuksella, joka näin 

tavallaan harjoitteli korkeakoulun johtamista jo vuodesta 1928 alkaen. 

Maatalousministeri Jutilan avulla Stenius ja Kankaanpää saivat taituroitua 

valtion vuoden 1937 menoarvioon rahaa eläinlääkintäopetusta varten tarvittavien 

rakennusten suunnittelua varten. Käytännön työn sai tehdäkseen Stenius, joka ra-

kennusten lisäksi suunnitteli perinpohjaisella tarkkuudellaan paitsi yksityiskohtai-

set piirustukset ja pienoismallit myös kustannusarvion sekä ehdotukset oppiai-

neista ja opettajista. Valmis ehdotus oli määrä toteuttaa vuodesta 1939 alkaen, 

mutta talvisota mitätöi suunnitelmat. 

Stenius, Kankaanpää ja Hindersson olivat kolmikko, joka järjesti itsensä 

kaikkiin eläinlääkintäopetusta suunnitteleviin toimielimiin. Kun korkeakoulun ra-

kennushanke kaatui, he keksivät välittömästi uuden ajatuksen, jonka pääarkkiteh-

tina toimi epäilemättä Stenius. Jos ei olisi rakennuksia, voisi koulutuksen silti 

aloittaa väliaikaisissa tiloissa. Opetuksen aloittamista varten tarvittiin laki kor-

keakoulusta, ja sitä kirjoittaessaan Steniuksella oli tarkassa muistissa edellisen, 

valmiin lakiehdotuksen katuminen eduskunnassa sijoituspaikkakiistan takia. 

Niinpä lakiehdotuksessa ei sanallakaan vihjaistu mitään oppilaitoksen sijaintipai-

kasta.  

Laki Eläinlääketieteellisestä korkeakoulusta hyväksyttiin 17.7.1945. Selvää 

kuitenkin oli, että ainoa paikka missä väliaikaista opetusta oli edes mahdollista 

ajatella, oli Helsinki. Opetus alkoi syksyllä 1946 vuokratiloissa Helsingin yliopis-

                                                        
609 Alitalo 2001. 
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tossa, Valtion eläinlääkintölaboratoriossa ja puolustusvoimien talleilla. Stenius va-

littiin korkeakoulun toiminnanjohtajaksi, Kankaanpää hallituksen puheenjohtajak-

si ja Hindersson hallituksen jäseneksi. Koska korkeakoululla ei ollut minkäänlais-

ta omaa toimitilaa, perustettiin koulun toimisto maatalousministeriön eläinlääkin-

töosastolle, Steniuksen työpöydän ääreen. 

Väliaikaisissa tiloissa oli tarkoitus opiskella eläinlääketieteen kandidaatin tut-

kintoon asti, ja siitä eteenpäin Tukholman ja Oslon korkeakoulut lupasivat ottaa 

suomalaisopiskelijat tiloihinsa suorittamaan eläinlääkäritutkinnon loppuun. Naa-

purimaiden korkeakoulut – kuten myös Stenius ja Kankaanpää – luulivat järjeste-

lyä lyhytaikaiseksi, mutta vasta vuonna 1962 aloittanut kurssi oli ensimmäinen 

kokonaan Suomessa valmistunut. 

Opiskelijavalinnoissa Stenius suosi miehiä eikä noudattanut etukäteen ilmoi-

tettuja valintakriteereitä. Hän ei tosin ollut yksin ajatustensa kanssa, vaan lähes 

koko korkeakoulun hallitus oli miehiä suosivalla kannalla. Ainoastaan professori 

Turpeinen ilmaisi paheksuvan kantansa korkeakoulun avoimesti naisia syrjivästä 

linjasta. Erityisesti farmakologian professori Westermarckin toiminta sai vielä 60 

vuoden jälkeen ensimmäisen vuosikurssin naisopiskelijan muistelemaan tätä epä-

röiden: ”Jos oli pikkuisen arka likka, niin ne kyllä nitisti sen!” Saatuaan moitteita 

valintakriteerien pilkkaamisesta Stenius muutti pääsyvaatimuksia niin, että vain 

puolet pisteistä tuli kirjallisen pääsykokeen perusteella ja toinen puoli suullisen 

soveltuvuuskokeen perusteella. Soveltuvuuskokeelle oli hankala asettaa tarkkoja 

määritelmiä, ja niin Stenius sai valita haluamiaan opiskelijoita kiinnittäen huo-

miota paitsi sukupuoleen myös hakijoiden olemukseen, luonteen kovuuteen ja 

esiintymiskykyyn. 

Millä perusteella Stenius valitsi korkeakoulun opettajat? Eläinlääkäri oli aina 

parempi vaihtoehto kuin jonkun muun alan edustaja. Henkilökohtaiset mielty-

mykset näyttävät painaneen valinnoissa paljon, valittavan piti olla henkilönä so-

piva ja tulla Steniuksen kanssa toimeen. Korkeakoulun hallituksen ei-

eläinlääkärijäsenet olisivat suosineet opettajavalinnoissa tieteellisesti pätevämpiä 

hakijoita, mutta Steniukselle tieteelliset meriitit eivät paljon painaneet, jos tieteel-

lisesti pätevin ei muuten ollut mieluisa.  

Ehkä taustalla oli joissain tapauksissa myös ajatus saada korkeakoulun henki-

lökuntaan vaikutusvaltaisten henkilöiden tuttavia ja sukulaisia, joista voisi mah-

dollisesti olla hyötyä sekä korkeakoululle että Steniukselle itselleen. Opiskelijoita 

ja opettajia valitessaan Steniuksella oli tavoitteenaan korkeakoulun etu, joka ei 

kuitenkaan mennyt henkilökohtaisten mieltymysten edelle. Siitä kertoo parhaiten 

se, että Stenius ei olisi millään halunnut valita Klemolaa korkeakoulun opettaja-
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kuntaan, vaikka tällä oli niinkin vaikutusvaltainen ystävä kuin pääministeri Urho 

Kekkonen. Klemolan alkoholismi mitätöi kaikki muut, mahdolliset myönteisetkin 

vaikutukset, joita hänen virkanimityksellään olisi voinut olla. Stenius oli riitaan-

tunut myös Kekkosen kanssa jo 1930-luvulla, jolloin Kekkonen työskenteli maa-

talousministeriössä. Paatsaman mukaan Steniuksen antipatiaa Kekkosta kohtaan 

lisäsi se, että Kekkonen ja Klemola ”olivat ryypänneet yhdessä”.610 

Tätä taustaa vasten ajatus siitä, että Agnes Sjöberg olisi valittu tai että hän 

edes olisi hakenut mitään korkeakoulun virkaa, tuntuu mahdottomalta. Kuitenkin 

suomalaisten opiskelua ulkomailla tutkinut Marjatta Hietala arvelee, että Sjöber-

gin ulkomailla saadulla tieteellisellä koulutuksella olisi ollut Suomessa kovasti 

kysyntää, jos Eläinlääketieteellinen korkeakoulu olisi perustettu aikaisemmin kuin 

vuonna 1945.611 Hietalan arvelu Sjöbergin mahdollisuuksista Eläinlääketieteelli-

sessä korkeakoulussa ei kuitenkaan ota huomioon Steniuksen toimintatapoja ja 

asenteita eikä etenkään hänen huonoja välejään Sjöbergin kanssa. Siksi Hietalan 

spekulaatiot ovat mielestäni liian uskallettuja.  

Kaikista Steniuksen valitsemista opettajista tuli alansa menestyjiä. Oliko Ste-

niuksella erityistä silmää valita lahjakkaimmat ja sopivimmat vai oliko niin, että 

se ketä kannustetaan, onnistuu? Luultavasti molempia: esimerkiksi Saki Paatsama 

oli ennen eläinlääkäriopintojaan harkinnut kuvanveistäjän ammattia ja oli jopa ol-

lut opissa tunnetun eläinkuvanveistäjän Jussi Mäntysen luona. Sopivasti kannus-

tettuna Paatsaman lahjakkuus pääsi toteutumaan, jopa niin, että häntä on kutsuttu 

Suomen eläinortopedian isäksi.612  

Kun korkeakoulu sitten lopulta perustettiin, vaivasi tilojen, laitteiden ja virko-

jen puute sodanjälkeisessä aineellisen niukkuuden yhteiskunnassa niin paljon, että 

kovin kunnianhimoisiin tutkimushankkeisiin ei ollut mahdollisuuksia. Siihen 

nähden oli kuitenkin melkoinen saavutus, että Westermarckin lisäksi vuonna 1952 

väittelivät myös Saki Paatsama ja Pehr Ivar Stenius. Paatsaman väitös toukokuus-

sa 1952 oli korkeakoulun ensimmäinen, Westermarckin toinen.613 

Samassa korkeakoulun hallituksen kokouksessa syksyllä 1951, jossa hallituk-

sen jäsenet Reenpää ja Turpeinen ehdottivat Klemolaa professoriksi vastoin Ste-

niuksen tahtoa, ilmoitti Stenius eroavansa korkeakoulun toiminnanjohtajan viras-

ta. Hän oli tuolloin vasta 59-vuotias. Ilmassa oli selvästi tunnekuohua. Stenius piti 

itse pöytäkirjaa, ja hän kirjoitti siihen näin:  

                                                        
610 Klatt 1994, 99; Paatsaman haastattelu 1994. 
611 Hietala 2003, 206. 
612 Alitalo 2006. 
613 Karemaa 1995, 57–58, 194. 
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Toiminnanjohtaja ilmoitti sairauden vuoksi jättävänsä pysyväisesti Helsingin, 

minkä vuoksi hän eroaa myös toiminnanjohtajan tehtävästä heti kun hänelle 

on myönnetty maatalousministeriöstä pyytämänsä ero. – – Tämän jälkeen 

toiminnanjohtaja poistui kokouksesta.614 

Sairaus, joka oireili kovina selkäkipuina, oli koetellut Steniusta jo pitkään. Kesäl-

lä 1950 hän sairasti kesämökillään Pernajan saaristossa varustaen mökkiä tal-

viasuttavaan kuntoon, sillä lääkärit eivät olleet kovin toiveikkaita taudin parane-

misesta. Leikkaushoitoa ei voinut ajatella, sillä lääkäreiden mukaan itse leikkaus 

vielä saattaisi onnistua, mutta väistämättömät komplikaatiot tekisivät potilaasta 

lopun muutamassa viikossa. Kirjoittaessaan tästä ystävälleen ja kollegalleen Åke 

Lannerille (1910–1975) Steniuksen suurin murhe ei kuitenkaan ollut sietämätön 

kipu vaan se, että hän ei pian enää saisi työskennellä ammattikuntansa hyväksi.615 

Sairauden kutistama, ylpeä ja sydänjuuriaan myöten loukattu Stenius nousee, 

kävelee ryhdikkäästi ulos kokoushuoneesta ja arvattavasti paheksuu hallituksen 

jäseniä juopon professorin valitsemisesta. Hän ei pysty enää jäämään kokoukseen, 

vaan joutuu poistumaan ja haluaa kirjata tapahtuman myös pöytäkirjaan. Silti pa-

hempaa kuin Klemolan valitseminen on kuitenkin sen myöntäminen, että hän ei 

enää pysty hoitamaan tehtäviään, vaan koko tähänastisen elämän sisältö pitää an-

taa muiden käsiin. Tunnekuohu syntyy siitä, että nyt oli tullut aika luopua moni-

kymmenvuotisesta urasta, työstä, asemasta ja elämänsisällöstä. Steniuksen suures-

ti arvostama Hindersson kuoli kesken työuran, 70-vuotiaana, olematta eläkkeellä 

päivääkään. Ehkä Stenius oli ajatellut itselleen samanlaista uran loppua, ei tällais-

ta, missä joutuu luovuttamaan ja väistymään vahvempien tieltä. 

                                                        
614 EKK:n hallituksen pöytäkirja 3.10.1951. EKK:n arkisto, Helsingin yliopiston keskusarkisto. 
615 Stenius Lannerille 1.9.1950. Rainer Steniuksen kirjeenvaihto 1949–1950, Fa:3. MMMEO:n arkisto, 
KA. 
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8 Monipuolinen toimija ja vallankäyttäjä 

Taistelen vaikka henkeni edestä eläinlääkärikunnan nostamisen ja arvon puo-

lesta. Jos loukkaan kollegojen ”koskemattomuutta”, niin en siitä välitä, sillä 

en hae kollegiaalisuuden varjolla suosiota, vaan käyn asiaan suoraan käsiksi 

kuntamme etuja aina ajatellen.616 

Rainer Stenius piti elämäntehtävänään eläinlääkärikunnan maineen ja arvostuksen 

nostamista. Hän uhrasi muutamien kollegoiden uran tavoitellessaan koko ammat-

tikunnan etua, mutta se lienee ollut hänen mielestään pieni tappio suurten tavoit-

teiden rinnalla. Yksittäisten eläinlääkäreiden tahtoa ja toiveita Stenius mursi eri-

tyisesti silloin, kun nämä kirjoittivat liikaa spriireseptejä, nauttivat liikaa alkoho-

lia, esittivät hänen kannastaan poikkeavia hoitosuosituksia, velttoilivat virantoi-

mituksessa tai oikaisivat diagnoosien teossa. Steniuksen nuoruudessaan omaksu-

ma raittiusaate ja poikkeuksellisen voimakas velvollisuuden- ja oikeudentunto 

näyttivät johtavan hänen toimiaan, mutta toisaalta hän saattoi joustaa näistä van-

koista periaatteista hyvän ystävän tai mieluisan yhteistyökumppanin eduksi.  

Stenius käytti asemansa ja osaamisensa perusteella saamaansa valtaa moni-

puolisesti ja luovasti. Hän osasi käyttää tilanteita hyväkseen sekä soveltaa määrä-

yksiä ja ohjeita omia tarkoitusperiään hyödyttävällä tavalla. Vastoin aikaisemman 

tutkimuksen käsityksiä hän ei ollut jäykkä ja mustavalkoisesti ajatteleva, vaan 

tarpeen tullen joustava ja tilanteita hyväksikäyttävä toimija. Usein hänen vallan-

käyttönsä oli ylhäältä alas suuntautuvaa hallintaa, joka rajoitti tai määräsi muiden 

toimintaa tai tähtäsi vastapuolen nujertamiseen. Se oli myös luovaa toimintaa, 

jonka avulla hän sai perusteltua ja toteutettua omat kantansa käyttämällä vallan 

välineinä suhteitaan poliittisiin päättäjiin tai nivomalla tiedon ja asiantuntemuksen 

omiin etuihinsa. 

Tullessaan Suomen eläinlääketieteen kentälle Stenius oli nuori, mutta itse-

varma eläinlääkäri. Hän rakensi ja identifioi itsensä näkyväksi varsin pian pala-

vasanaisten esitelmiensä ja Eläinlääkärilehteen laatimiensa kirjoitusten avulla. 

Esimerkiksi vuonna 1920 ollessaan huolestunut eläinlääkärikunnan maineesta ja 

arvostuksesta hän piti kollegoilleen esitelmän liiallisten alkoholireseptien kirjoit-

tamisen turmiollisuudesta. Tuolloin Steniuksella ei ollut vielä sellaista asemaa, 

mistä käsin hän olisi voinut käyttää suoraa valtaa, ja siksi hän pyrki käyttämään 

hienovaraisempaa, Steven Lukesin ideologiseksi vallaksi nimeämää valtaa. Ideo-

                                                        
616 Stenius Huhtalalle 10.3.1949. Rainer Steniuksen kirjeenvaihto 1949–1950, Fa:3. MMMEO:n arkis-
to, KA. 
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loginen vallankäyttö on eräänlaista sosiaalista kontrollia, jossa valtaa ei kohdisteta 

niinkään yksilöihin, vaan ryhmien tapoihin ja kulttuurisesti muotoutuneisiin käy-

tösmalleihin. Steniuksen tavoitteena oli saada löyhästi ja leppoisasti alkoholi-

reseptien kirjoittamiseen suhtautuneet kollegansa ajattelemaan asiaa vakavammin, 

samoin kuin hän itse ajatteli. Myös johtavassa asemassa olevat kollegat, Väinö 

Kankaanpää ja Richard Hindersson olivat hänen ajatustensa takana, eihän nuori 

kollega olisi muuten saanut ääntään kuuluville niin näkyvällä paikalla kuin Eläin-

lääkäriyhdistyksen kutsuttuna vuosikokouspuhujana. Siten varsinkin uransa alku-

puolella Steniuksen toimijuus oli vanhempien kollegojen, etenkin Kankaanpään ja 

Hinderssonin määrittelemää ja muutenkin läheisessä vuorovaikutuksessa heidän 

kanssaan. 

Vaikka Steniuksen asema vuosien kuluessa muuttui, hän käytti uransa lop-

puun asti ideologista valtaa erityisesti Eläinlääkärilehteen kirjoittamiensa artikke-

lien avulla. Mitkä asiat nostettiin esille, mistä sai puhua: ne olivat lehden päätoi-

mittajan päätettävissä. Tosin vallankäytön luonne muuttui urakehityksen myötä 

suoremmaksi, sillä korkeimman eläintaudeista vastaavan viranomaisen asemasta 

lausutulla toiveella, ajatuksella tai murahduksella on erilainen painoarvo kuin lu-

kijoiden kanssa samasta positiosta esitetyllä mielipiteellä. Koska Steniuksen suora 

vallankäyttö oli usein ankaraa ja joskus myös epäreilua, monet eläinlääkärit oppi-

vat olemaan varuillaan jo siitä mahdollisuudesta, että eläinlääkintöneuvos saattoi 

puuttua heidän tekemisiinsä.  

Kirjoitetulla ja painetulla tekstillä oli suuri vaikutus koko eläinlääkärikunnan 

saavuttavassa julkaisussa, joten Eläinlääkärilehti neuvoi oikean olemisen ja teke-

misen mallia. Lehti oli yhteisyyden tuottaja yksin työskenteleville eläinlääkäreil-

le, ja siinä esitetyt asiat oli helppo mieltää ammattikunnan yhteisesti jakamiksi 

käytännöiksi ja hyvän eläinlääkäriyden määritelmiksi. Samanlaista yhteisyyttä ja 

ammattikunnan samanmielisyyttä Stenius tuotti, kun hän johti laillistamis- ja pii-

rieläinlääkärikursseja eri puolilla Eurooppaa opiskelleille kollegoilleen. Steniuk-

sen tavoittelema hyvä eläinlääkäri oli ahkera työssään ja innostunut uuden oppija, 

jonka diagnooseja ja hoitokäytäntöjä ohjasivat säntillisyys virantoimituksessa, 

eläinlääketieteen uusimmat saavutukset ja kriittinen oma ajattelu. Tähän ihanne-

eläinlääkäriyteen eivät kuuluneet humpuuki, puoskarointi, asiakkaiden mielistely 

tai leväperäisyys lääkkeiden määräämisessä. Tämä kuulostaa itsestään selvältä, 

mutta ongelmia tulikin siitä, että muut eläinlääkärit eivät aina hyväksyneet Steni-

uksen humpuukin, puoskaroinnin, mielistelyn tai leväperäisyyden määritelmiä. 

Steniuksen toimijuus oli vahvimmillaan ja mahdollisuus vallankäyttöön suu-

rimmillaan kollegojen parissa. Eläinlääketieteellisessä korkeakoulussa ja maata-
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lousministeriössä sen sijaan piti ottaa huomioon myös muut kuin oman ammatin 

edustajat, eikä hän ollut muiden ammattiryhmien parissa yhtä suvereeni toimija ja 

vallankäyttäjä kuin eläinlääkäreiden seurassa. Steniuksen toimijuus oli siten suh-

teellista ja se muodostui sosiaalisissa suhteissa. Siksi myös hänen auktoriteettival-

tansa oli erilaista riippuen vallankäytön kohteista.  

Auktoriteettivalta perustuu johonkin vallan lähteeseen, mutta vallan lähde ei 

merkitse kaikille samaa asiaa. Steniuksen tärkein vallan lähde oli hänen asemansa 

lääkintöhallituksessa ja maatalousministeriössä. Eläinlääkäreille Steniuksen ase-

ma korkeana eläinlääkintävirkamiehenä oli niin merkittävä, että sieltä lausutut 

mielipiteet tuli ottaa vakavasti. Sen sijaan muille kuin eläinlääkäreille Steniuksen 

asema ei ollut sen erikoisempi kuin monien muidenkaan virkamiesten. Asiaan 

vaikutti tietysti se, että Steniuksella oli käytössään pakkokeinoja, joita hän saattoi 

kohdistaa niskoitteleviin eläinlääkäreihin. Näitä olivat paitsi konkreettiset virasta 

erottaminen tai ammatinharjoittamisoikeuden epääminen, myös silmätikuksi ja 

yleiseen epäsuosioon joutuminen. Pakottavalle vallalle tyypillistä on, että sen 

kohteella on mahdollisuus hyväksyä tai hylätä vallan käyttö, toisin sanoen toimia 

tai olla toimimatta vallankäyttäjän toivomalla tavalla. Mutta esimerkiksi rangais-

tessaan Agnes Sjöbergiä liiallisten alkoholi- ja huumereseptien kirjoittamisesta 

Stenius ei antanut Sjöbergille mahdollisuutta valita: Stenius oli jo etukäteen päät-

tänyt rangaista naispuolista kollegaansa, riippumatta tämän kirjoittamien reseptien 

määrästä.  

Stenius osasi käyttää kollegoihinsa myös pakottavan vallan toista muotoa, 

kannustavaa valtaa. Kannustava valta toimii samalla periaatteella kuin pakottava 

valta, mutta sen palkka ei ole rangaistus vaan joku positiivinen asia kuten stipen-

dien saaminen tai ammattikuntaan hyväksyminen. Tällaista kannustavaa auktori-

teettivaltaa Stenius käytti muun muassa pyytäessään eläinlääkäriopiskelijoita juo-

ruamaan toisistaan tai kollegaa urkkimaan toisen eläinlääkärin töitä ja tekemisiä. 

Kollegansa hän piti varpaillaan myös asettamalla heidät valvomaan itseään esi-

merkiksi sopivien spriireseptimäärien tarkkailussa ja sallimalla toiselle enemmän 

reseptejä kuin toiselle. Omien toimiensa oikeutuksen Stenius perusteli vetoamalla 

lakeihin ja asetuksiin tai ylemmältä taholta tulleisiin määräyksiin.  

Sen sijaan muihin kuin eläinlääkäreihin Stenius ei voinut käyttää pakkoa ja 

rangaistuksella uhkaamista. Se on yksi syy, miksi Steniuksen vallankäyttö kohtasi 

enemmän vastustusta muiden ammattiryhmien kuin eläinlääkäreiden taholta. Näi-

hin muihin ryhmiin Stenius käytti muita auktoriteettivallan muotoja, kuten ase-

maansa liittyvää laillistettua pätevyyttä tai henkilökohtaista karismaansa. Siten 

hänen asemastaan lausuttu mielipide oli painavampi kuin tavallisen, praktisoivan 
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eläinlääkärin mielipide. Tämä tuli selvästi ilmi, kun eläinlääkärit Agnes Sjöberg ja 

Paavo Wuorinen valittivat oikeuskanslerille maatalousministeriön eläinlääkintö-

osaston heille määräämistä kurinpitotoimista. Sjöbergin ja Wuorisen sinänsä ai-

van oikeutetuilla kanteluilla ei ollut mitään merkitystä Steniuksen perustelujen 

rinnalla. Vaikka Stenius korosti monissa juhlapuheissaan kollegiaalisuutta, tiukan 

paikan tullen hän oli valmis moittimaan kollegaansa ulkopuolisille eikä kaihtanut 

koviakaan moitteita kuvaillessaan Sjöbergin ja Wuorisen kykenemättömyyttä työ-

tehtäviensä hoitoon.  

Steniuksen päätökset pitivät, mutta Sjöberg ja Wuorinen eivät lannistuneet 

vaan kävivät tehokkaaseen vastarintaan. Sjöberg erosi Eläinlääkäriyhdistyksestä 

ja harjoitti menestyvää yksityispraktiikkaa Seinäjoella, kaukana Steniuksesta. 

Vaikka aikalaiskollegat suhtautuivat häneen torjuvasti, nostivat myöhemmät 

eläinlääkäripolvet hänet sankariksi. Kun Eläinlääketieteellisen korkeakoulun tai-

val päättyi vuonna 1995 ja eläinlääketieteen opetus liitettiin osaksi Helsingin yli-

opistoa, annettiin vastaperustetun tiedekunnan osoitteeksi Agnes Sjöberginkatu. 

Paavo Wuorinen puolestaan kirjoitti protestiksi erottamiselleen valtavat niput Ste-

niuksen erityisesti inhoamia spriireseptejä, ja jäi lisäksi muistoihin miehenä, joka 

”tiesi”, että näivetystauti ei ollut tarttuva tauti vaan pula-ajasta ja huonoista re-

huista johtuva puutostauti. 

Samanlainen, Steniuksen kannalta epäedullinen jälkimaine jäi myös tässä tut-

kimuksessa kuvaamistani eläintaudeista, joita Stenius oli vastustamassa. Niin tu-

berkuloositutkijat kuin suuri yleisökin ovat lähestulkoon unohtaneet Steniuksen 

suurtyön nautatuberkuloosin lopullisena hävittäjänä sekä nauta- ja ihmistuberku-

loosin välisen yhteyden selvittäjänä. Sen sijaan konikapinaan liittynyt näivetys-

tautitarkastus ja Steniuksen rooli vääriä diagnoosikeinoja määränneenä Helsingin 

herrana elää ja saa yhä uusia tulkintoja taiteen ja populaarikulttuurin parissa. He-

vosten näivetystauti oli Steniuksen kannalta erityisen harmillinen tauti, koska sille 

ei löytynyt luotettavaa testiä. Ajan muut merkittävät eläintaudit kuten nautatuber-

kuloosi ja luomistauti voitiin todeta luotettavasti erilaisilla testeillä, mutta näive-

tystauti tuntui vain ilkkuvan jäljittäjilleen.  

Ministeriöiden virkamiehet noudattavat periaatteessa ministerinsä tahtoa ja 

tämän poliittisia linjauksia. Steniuksen aikana näyttää tosin käyneen useasti niin, 

että ministeri on totellut eläinlääkintöosaston virkamiesten tahtoa ja vienyt eteen-

päin näiden ajatuksia ja toiveita. Tietenkin Stenius joutui ottamaan huomioon 

myös maatalousministerin ja maatalouspiirien mielipiteet ja toiveet; vaikka hän 

oli oman ammattikuntansa parissa etuoikeutettu, primus inter pares, hänen ase-

mansa oli häilyvämpi suhteessa ministeriön muihin toimijoihin. Kuitenkaan hän 
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ei ujostellut ketään, vaan pystyi ajamaan oikeaksi kokemiaan asioita miten korke-

alla tasolla tahansa. Tässä häntä auttoivat hyvät verkostot. Toinen paikka, missä 

Steniuksen vallankäyttö asetettiin kyseenalaiseksi, oli Eläinlääketieteellisen kor-

keakoulun hallitus. Hallituksen ei-eläinlääkärijäsenet moittivat Steniuksen miehiä 

suosivaa opiskelijavalintaa ja tieteellisesti epäpätevien opettajien valitsemista 

korkeakoulun virkoihin. Kuitenkin Stenius sai hoitaa korkeakoulun asioita lähes 

yksinvaltiaan ottein, kun enemmistö hallituksen jäsenistä taipui Steniuksen tah-

toon. 

Tärkeä vallankäytön muoto Steniukselle oli asiantuntijavalta. Tietäminen ja 

tiedon hallinta ovat asiantuntijuutta kuvaavia ominaisuuksia, ja tieto tuo muka-

naan valtaa. Asiantuntijavalta perustuu siis asiantuntijuuteen, ei hierarkiaan, ja 

auktoriteetti liittyy ammattitaitoon ja -tietoon. Asiantuntijavallan voi nähdä myös 

tieteen valtana: mitä merkittävämpi asema jollain tieteenalalla on yhteiskunnassa, 

sen suurempaa valtaa ala ja sen edustajat käyttävät. Eläinlääketiede oli yhteiskun-

nallisesti merkittävä ala niin maatalouselinkeinon, ihmisten terveyden kuin talou-

dellisen toiminnan kannalta, ja Rainer Stenius edusti aikansa eläinlääketieteen 

huipputietämystä. Hän hallitsi koko eläinlääketieteen alan ollessaan maatalousmi-

nisteriön eläinlääkintöosaston johtava virkamies, kokenut praktikko, arvostettu 

tiedemies, eläinlääkärikoulutuksen asiantuntija, Kunnaneläinlääkäriliiton perusta-

ja, Eläinlääkäriyhdistyksen puheenjohtaja ja Eläinlääkärilehden toimittaja. Kun 

nykyään harmitellaan laajapohjaisten komiteoiden vaihtumista yksittäisen selvi-

tysmiehen tai konsultin tekemään asioiden valmisteluun, Steniuksen voi rinnastaa 

nykyselvitysmieheen. Stenius oli virkamiesasiantuntijana useissa valtionkomite-

oissa, joiden mietintöihin hän antoi lausuntoja Suomen Eläinlääkäriyhdistyksen 

nimissä. Näin Stenius pystyi rajaamaan hyvin vähiin ne vaihtoehdot, joista poliit-

tiset päättäjät tekivät varsinaisen päätöksen. 

Stenius käytti siten asiantuntijavallan avulla myös poliittista valtaa, vaikka 

hän esiintyi erityisintressien yläpuolella olevana neutraalina asiantuntijana ja ylei-

sen edun vaalijana. Lisätessään eläinlääketieteen näkyvyyttä ja sen saamia resurs-

seja Stenius samalla laajensi ja säilytti omaa ja oman ammattikuntansa yhteiskun-

nallista roolia. On mielenkiintoista, että Steniuksella oli muodollisesti vain aukto-

riteetti- ja asiantuntijavaltaa. Mutta käytännössä hän käytti myös taloudellista ja 

poliittista valtaa, esimerkiksi vaikuttaessaan lainsäädäntöön tai perustellessaan 

merkittäviä määrärahoja nautojen tuberkuliinitutkimuksiin. 1930-luvulla nautatu-

berkuloosi oli jo kutakuinkin hävitetty Suomesta, mutta Stenius halusi paitsi saat-

taa hävitystyön täydelliseen loppuun myös kerätä aineistoa omia tutkimuksiaan 

varten ja järjestää tuloja pula-ajasta kärsiville kollegoilleen. 
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Eläinlääkäriys oli voimakkaassa muutoksessa 1900-luvun ensimmäisellä puo-

liskolla. Eläinlääkäreiden määrä kasvoi kotieläinten merkityksen kasvaessa ja nii-

den arvon noustessa. Uudet lääkkeet ja hoitotavat saivat aikaan ristiriitoja eläin-

lääkäreiden välillä, kun uusi ja vanha käytäntö törmäsivät käytännön työssä. Ste-

nius oli uuden puolella määritellen sen käytön etuja ja vanhojen käytäntöjen uh-

kakuvia. Näin Stenius käytti asiantuntijavaltaa paitsi toimiessaan muiden virka-

miesten ja poliittisten päättäjien kanssa myös kollegojensa kanssa silloin, kun hän 

halusi osoittaa tietävänsä asiat paremmin kuin muut. Toisaalta hän sai toiminnal-

laan niin paljon hyvää aikaan monille eläinlääkäreille, että näiden soraäänet vähe-

nivät Steniuksen uran edetessä ja aikaansaannosten kasvaessa. 

Tauteja torjuessaan Stenius toimi kahden aikakauden rajalla. Hän seurasi tar-

kasti tieteen uusimpia saavutuksia ja toimi myös itse uutta tietoa tuottavana tutki-

jana erityisesti nautatuberkuloosin alalla. Hän oli sikäli poikkeuksellisessa ase-

massa, että hän ei pelkästään valinnut toimintatapoja, vaan hän muokkasi ja loi 

uusia tapoja tehdä asioita. Osa hänen alaisistaan ja kollegoistaan suosi vielä van-

hoja menetelmiä ja hoitokäytäntöjä, mikä aiheutti ristiriitoja. Esimerkiksi alkoho-

lin käyttö eläinlääkkeenä ja lehmien utaretulehdusten hoito antibiooteilla 1940-

luvun lopulta lähtien aiheuttivat kitkaa Steniuksen ja muiden eläinlääkäreiden vä-

lillä. Kuitenkin Stenius käänsi lopulta kiistat voitokseen kytkemällä tieteellisen 

tiedon osaksi sosiaalista vallankäyttöään.  

Mielenkiintoinen tieteellisen ajattelun murros näkyi ihmis- ja eläinlääkärei-

den tavassa puhua tuberkuloosista. Eläinlääkärit olivat omaksuneet bakteriologi-

sen vallankumouksen myötä modernin käsityksen sairauksista itsenäisinä olioina, 

joita voitiin tutkia objektiivisesti. Niinpä he alkoivat noudattaa tarttuvien koti-

eläintautien vastustamisessa niin sanottua stamping out -menetelmää, missä sai-

rastuneet eläimet tapettiin. Kun sairas eläin lopetettiin, hävisi myös tautia aiheut-

tava mikrobi ja sen mukana tauti. Ihmislääkäreillä sen sijaan ei ollut näin suora-

viivaista keinoa torjua ihmistuberkuloosia, ja siksi heidän oli löydettävä muita 

keinoja vastustaa tautia. 1800-luvun lopun bakteriologisen vallankumouksen seu-

rauksena hygienia-aate oli jo hieman vanhentunut tapa ajatella, mutta paremman 

puuttuessa ihmistuberkuloosia vastustettiin sen argumenteilla. Hygienia-aatteen 

mukaan ihminen itse saattoi omalla elämäntavallaan aiheuttaa sairauden, vaikka 

mukana olisikin ollut mikroskoopilla todettava taudinaiheuttajabakteeri.  

Koska nauta- ja ihmistuberkuloosista puhuttiin eri tavalla, ihmislääkärit eivät 

juuri olleet kiinnostuneita nautatuberkuloosista ja sen torjunnasta. Siksi Stenius 

sai hämmästyttää lääkäreitä vuonna 1936 kertomalla nautatuberkuloosin lähes hä-

vinneen Suomesta. Nämä olettivat, että suomalaisnaudoissa oli tuberkuloosia ku-
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ten muissakin maissa, ja se saattoi sopivissa oloissa tarttua maidon mukana ihmi-

seen. Stenius pystyi kuitenkin osoittamaan, että nautatuberkuloosi oli lähes hävi-

tetty maasta jo 1930-luvulla, ja tärkein syy nautojen positiivisiin reaktioihin tu-

berkuliinitesteissä tuolloin oli karjanhoitajista nautoihin tarttunut oireeton ihmis-

tuberkuloosi. Ihmistuberkuloosi ei aiheuttanut naudoissa tautia, mutta se sai eläi-

men reagoimaan positiivisesti testissä. Lisäksi avointa tuberkuloosia sairastavat 

karjanhoitajat saattoivat saastuttaa maidon ja siten siirtää ihmistuberkuloosia toi-

siin ihmisiin maidon välityksellä. Näillä havainnoilla Stenius sai kansainvälistä 

mainetta, ja niiden ansioista hänen arvovaltansa, auktoriteettinsa ja asiantuntija-

valtansa kasvoivat merkittävästi. 

1900-luvun alkupuolella eläinlääkärit joutuivat kilpailemaan asiakkaista ja 

arvovallasta puoskareiden, ennen kaikkea hevosia kuohitsevien maallikoiden 

kanssa. Mieseläinlääkärit joutuivat kilpailemaan myös oman ammattikuntansa si-

sältä tulevan uhan eli naiseläinlääkärien kanssa. Erottuakseen puoskareista ja 

naiseläinlääkäreistä mieseläinlääkärit alkoivat korostaa paremmuuttaan muun 

muassa erilaisten instrumenttien ja anestesiatekniikoiden avulla, mihin teknologi-

an kehitys antoi hyvät mahdollisuudet. Tekniikassa on usein kyse professiosta ja 

asiantuntijuudesta, joilla osa ihmisistä voidaan rajata kyseisen tekniikan ulkopuo-

lelle. Mieseläinlääkärit halusivat rajata tekniikan avulla maallikot pois hevosleik-

kauksista, ja koska tekniikka oli miesten ala, he suhtautuivat epäillen myös nais-

ten kykyihin kirurgian alalla. Erityisen näkyvästi sukupuolikysymys kärjistyi 

Rainer Steniuksen ja Suomen ensimmäisen naiseläinlääkärin, Agnes Sjöbergin vä-

lisiin riitoihin. Stenius ei arvostanut Sjöbergin tieteellistä osaamista ja epäili myös 

tämän kykyä toimia käytännön praktiikassa. Lopulta Sjöberg erosi Steniuksen 

johtamasta Suomen Eläinlääkäriyhdistyksestä. Viimeinen syy erolle oli Eläinlää-

käriyhdistyksen antama varoitus epäkollegiaalisesta toiminnasta, jonka Sjöberg 

sai kertoessaan lehdistölle kastroineensa oriita nopeammin kuin hänen miespuoli-

set kollegansa.  

Ensimmäiset naispuoliset ihmislääkärit sopeutuivat varsin hyvin työelämään, 

koska he sijoittuivat lääkärikentän vähemmän halutuille laita-aloille tai toimivat 

miesten sijaisina. Erityisesti naisten- ja lastentaudit olivat naislääkäreille sopivia 

aloja, joissa ei ollut kilpailua miesten kanssa. Sen sijaan eläinlääketiede oli paljon 

vähemmän erikoistunutta 1900-luvun alkupuolella, jolloin naiseläinlääkäri joutui 

astumaan samalle ammatilliselle kentälle miesten kanssa. Jos Agnes Sjöberg olisi 

toiminut ihmisiä hoitaneiden naislääkärien tavoin ja hoitanut miesten hylkimiä 

marginaalialoja, hän olisi kastroinut kissoja ja porsaita, eikä riitaa hänen ja mies-

eläinlääkäreiden välille ehkä olisi syntynyt. Mutta hän tuli alueelle, jolla oli mui-
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takin arvovallan tavoittelijoita kuin hänen miespuoliset kollegansa. Kamppailu 

siitä, kuka sai toimia hevoskirurgian alalla, heijasti sen aikaisia kulttuurisia arvoja 

ja asenteita, yhteiskunnallista järjestystä ja valtasuhteita. Koulutus ja tekniikan 

hallitseminen nähtiin keinoina hallita arvostettua alaa, ja pinnalta katsoen eläin-

lääkärit halusivat erottautua tällä tavalla ei-eläinlääkäreistä eli maallikkokuoha-

reista. Tarkemmin katsoen mieseläinlääkärit pelkäsivät myös naiseläinlääkärien 

tuloa reviirilleen. Sitä varten he korostivat leikkauksen teknisyyttä, ja sitä varten 

heillä oli olevinaan oikeus nimittää Sjöbergiä liioittelijaksi. Miesten mielestä nai-

sella ei voinut olla edellytyksiä käyttää miehiseksi miellettyä teknologiaa aina-

kaan niin varmasti ja nopeasti kuin Sjöberg väitti tehneensä.  

Stenius ei tullut toimeen Agnes Sjöbergin kanssa, mutta tämän sukupuoli oli 

tuskin ainoa syy riitoihin. Samantapaisia kiistoja Steniuksella oli myös mieskolle-

goidensa kanssa, ja toisaalta eräät naiskollegat saivat toimia rauhassa ja jopa Ste-

niuksen suojeluksessa. Ehkä nämä naiseläinlääkärit osasivat asettua paremmin 

naiselle sopivaan asemaan eivätkä siten uhanneet miehiä. Näen siksi Steniuksen 

toteamuksen siitä, että naisten ei pitäisi ruveta eläinlääkäriksi, ilkeilyksi Sjöbergiä 

kohtaan, vaikka se vastasikin ajan yleistä naiskäsitystä. Stenius tunsi aikansa pe-

rustelut siitä, miksi naisen olisi viisainta pysyä kodin piirissä, ja näitä hän käytti 

lyömäaseena Sjöbergiä vastaan. Ne olivat ikään kuin yleisesti hyväksyttyjä syitä, 

kun sen sijaan henkilökohtainen antipatia olisi kuulostanut paljon pikkumaisem-

malta.  

Tämän tulkinnan oikeutukseen sopii mielestäni myös se, että jos Stenius olisi 

katsonut Sjöbergin toimia tosissaan ja vilpittömästi aikansa naiskäsitysten valos-

sa, hän ei olisi epäillyt tämän tarkoitusperiä alkoholireseptien kirjoittajana. ”Pe-

rinteinen” nainen ei olisi missään tapauksessa kirjoittanut alkoholireseptejä, jos 

olisi tiennyt niillä haetun juoman menevän miesten juopotteluun, sillä nainen oli 

ajan käsitysten mukaan korkeammalla moraalisella tasolla kuin mies. Kyseessä 

voi olla myös ristiriita Steniuksen ajattelussa ja puutteellisuus omassani: kuvitte-

lemme helposti, että ihminen on rationaalinen toimija, jonka ajatuksiin vaikutta-

vat kaikki aikalaiskäsitykset yhtä voimakkaasti.  

Stenius piti ohjat käsissään ja hallitsi koko eläinlääketieteen kenttää. Hän va-

litsi vielä viime töikseen maatalousministeriön eläinlääkintöosastolle uuden johta-

jan, Eino Huhtalan, joka oli ollut kiltti ja kuuliainen Steniuksen oppipoika jo 

1930-luvulta alkaen. Kun Huhtala kirjoitti uutta eläinlääkintähuoltolakia 1960-

luvulla, hän otti siihen suoria lainauksia Steniuksen vuonna 1950 laatimasta la-

kiehdotuksesta. Siksi vielä 1970-luvulla Steniuksen kynänjäljestä syntyi kiihkeä 
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riita Laitilan kunnaneläinlääkärin viran täytössä, kun lain mukaan maatalousmi-

nisteriön eläinlääkintöosastolla oli oikeus puuttua kunnaneläinlääkärin valintaan.  

Rainer Stenius toimi aikana, jolloin yksi ihminen saattoi tarmokkaalla paneu-

tumisellaan vaikuttaa moniin asioihin. Siksi annan viimeiset sanat tälle miehelle, 

joka sitkeästi ajoi tärkeinä pitämiään asioita kohti haluamaansa lopputulosta: 

Meidän on taisteltava oikeuksiemme puolesta eikä selkärangattomuus saa tul-

la kyseeseen. Minua kiukuttaa kun vuosikokouksissa puhutaan, että emme 

voi mitään, kun koorimme on niin pieni. Ei se ole sen pienuus, joka ratkaisee, 

vaan koorin taso. Ja niin heikko ei meidän tasomme ole, että emme pystyisi 

meille uskottuja tehtäviä kunnolla hoitamaan.617 

                                                        
617 Stenius 12.2.1954 Julius Holmbergille. Suomen Eläinlääkärilehti 1955, 437. 
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