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jakamiseen soveltuvaa, päivitettävää materiaalia. Opinnäytetyössä päädyttiin tekemään A2-maidolle oma Wikipe-

dia-sivu, koska sitä voi tarvittaessa päivittää ja muokata. Lisäksi tehtiin myös A2-maidon Wikipedia-sivulle johtava 

QR-koodi, jonka kautta pääsee halutessaan lukemaan A2-maidosta nopeasti lisää puhelimella. Edellä mainittujen 
lisäksi A2-maidon parissa työskentelevien verkostoituminen koettiin erittäin tärkeäksi, koska Suomessa heitä on 

tavanomaisen maidon parissa työskenteleviin nähden vähän. Sen vuoksi päädyttiin etsimään ja haastattelemaan 
A2-maidon parissa työskenteleviä henkilöitä ja yrityksiä Suomessa, samalla heille annettiin mahdollisuus halutes-

saan liittyä A2-maidontuottajat-ryhmään Facebookissa. 
 

Lehmät voivat tuottaa maitoa kahdella erilaisella proteiinin beetakaseiinityypillä: A1-tyypillä ja A2-tyypillä. A2-maito 

on lehmän maitoa, joka sisältää beetakaseiineista vain tyyppiä A2, kun vastaavasti tavanomainen maito sisältää 
niitä molempia. A2-maidon on käyttäjäkokemusten perusteella todettu sopivan joillekin maitoallergikoille. Julkaistut 

tutkimukset viittaavat siihen, että A2-maito vähentää joidenkin ihmisten vatsaoireita. Tämän uskotaan johtuvan 
siitä, että A2-maito sisältää vain A2-beetakaseiinia eikä yhtään A1-beetakaseiinia. Vain lehmä, jolla on A2A2-alleeli-

pari tuottaa A2-maitoa. Naudan beetakaseiinialleelipari saadaan selville genomitestillä. Jos lehmä on perinyt saman 

beetakaseiinialleelin molemmilta vanhemmiltaan (A1A1 tai A2A2) se tuottaa maitoonsa vain sentyyppistä beeta-
kaseiiniproteiinia. Jos lehmä on perinyt vanhemmiltaan kahta erilaista alleelia (A1A2), se tuottaa maitoonsa kahta 

eri beetakaseiiniproteiinia. Karjaa voi jalostaa A2A2-tyyppiseksi valitsemalla lehmien siemennyksiin vain A2A2-tyy-
pin sonneja. 

 

Työn lopputuloksena syntyi A2-maidolle oma suomenkielinen Wikipedia-sivu, jossa kerrotaan kaikki tärkeimmät 
seikat A2-maidosta. Lisäksi tehtiin A2-maito-Wikipedia-sivulle johtava QR-koodi. Molempia saavat kaikki A2-maidon 

parissa työskentelevät vapaasti hyödyntää. Valmis A2-maidon-Wikipedia-sivu julkaistiin 4.3.2020 Facebookin A2-
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luiden pohjalta myös uskotaan, että A2-maidolla on positiivinen tulevaisuus Suomessa. A2-maidon markkinoinnin 
tueksi olisi hyvä kerätä mahdollisimman paljon käyttäjäkokemuksia A2-maidosta, koska tieteellistä näyttöä A2-mai-

don sopivuudesta maitoallergisille ei vielä ole. Verkostoitumisen ja yhteistyön lisäämiseksi A2-maidon parissa työs-

kenteleville voitaisiin tulevaisuudessa perustaa esimerkiksi oma yhdistys. 
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The commissioner of the thesis, Mirva Tikkanen, and other companies processing A2 milk needed up-to-date mate-

rial suitable for sharing A2 milk information. In the thesis a Wikipedia page for A2 milk was made, because it can 

be updated and modified if necessary. In addition, a QR code was created for the A2 milk Wikipedia page, through 
which one can quickly read more about A2 milk on phone. In addition, the networking of those working with A2 

milk was considered very important, as there are few of them working in Finland compared to those working with 
conventional milk. Therefore, the thesis ended up looking for and interviewing people and companies working with 

A2 milk in Finland, at the same time giving them the opportunity to join the A2 milk producers group on Facebook 

if they wanted to. 
  

Cows can produce milk with two different types of beta-casein protein: type A1 and type A2. A2 milk is cow milk 
that contains only type A2 of beta-caseins, while conventional milk contains both. Based on user experiences, A2 

milk has been found to be suitable for some milk allergy sufferers. Published studies suggest that A2 milk reduces 
stomach symptoms in some people. This is believed to be because A2 milk contains only A2 beta-casein and no A1 

beta-casein. Only a cow with an A2A2 allele pair produces A2 milk. A pair of bovine beta-casein alleles are detected 

by genome testing. If a cow has inherited the same beta-casein allele from both parents (A1A1 or A2A2), it will 
produce only that type of beta-casein protein in its milk. If a cow has inherited two different alleles (A1A2) from its 

parents, it will produce two different beta-casein proteins in its milk. Cattle can be bred to A2A2 by selecting only 
A2A2 bulls for cow insemination. 

  

As a result of the work, A2 milk has its own Finnish Wikipedia page, which tells all the most important things about 
A2 milk. In addition, a QR code leading to the A2 milk Wikipedia page was made. Both can be freely utilized by an-

yone working on A2 milk. The completed A2-milk Wikipedia page was published on March 4, 2020 in the Facebook 
A2 milk producers’ group as well as on the author's own Facebook page. The A2-milk Wikipedia page can be found 

at https://fi.wikipedia.org/wiki/A2-maito. To help the networking of Finns working with A2 milk, A2 milk producers 

and further processors in Finland, including the client of the thesis, were introduced based on interviews. In along 
to the interviews, nine new members was joined to Facebook’s A2 dairy producers’ group. Based on the number of 

members of the A2 milk producers’ group and the number of other known A2 milk producers, it was estimated that 
in the spring of 2020 there would be at least 20 farms, which produce A2 milk in Finland. Based on the interviews, 

it is also believed that A2 milk has a positive future in Finland. To support the marketing of A2 milk, it would be a 
good idea to gather as much user experience as possible about A2 milk, as there is no scientific evidence yet that 

A2 milk is suitable for people with milk allergies. To increase networking and co-operation, a separate association 

could be set up for those working with A2 milk in the future. 
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1 JOHDANTO 

 

Tämän opinnäytetyön aiheena on A2-maito. Se on lehmän maitoa, joka sisältää maidon proteiinien 

beetakaseiineista ainoastaan tyyppiä A2, kun vastaavasti tavanomainen maito sisältää kahta eri bee-

takaseiinityyppiä: A1 ja A2 (The a2 Milk Company 2019a). A2-maidon on käyttäjäkokemusten perus-

teella todettu sopivan joillekin maitoallergikoille, mutta ei laktoosi-intoleranteille. A2-maitoa tuote-

taan ja kulutetaan ulkomailla jo paljon: sitä myydään kaupoissa useissa maissa, kuten Australiassa, 

Kiinassa, Uudessa-Seelannissa ja Iso-Britanniassa, ja A2-maidosta jalostetaan jo paljon erilaisia tuot-

teita. (Alhainen s.a.) 

 

A2-maito on Suomessa aiheena uusi ja sen vuoksi tärkeä tuoda esille. Erikoistuminen on tulevaisuu-

dessa monien, etenkin pienien maatilojen jatkuvuuden kannalta merkittävä vaihtoehto. Kuten jo 

useassa eri maassa, Suomessakin A2-maito voisi soija- ja kauramaidon lisäksi toimia tulevaisuudessa 

yhtenä vaihtoehtona maidosta vatsaoireita saaville kuluttajille. A2-maito täytyisi saada kuluttajien 

tietoisuuteen ja sen tuotanto pitäisi saada levittymään tasaisesti ympäri Suomen, jotta sitä olisi ku-

luttajien saatavilla helposti esimerkiksi REKO-ringeistä, tiloilta suoraan tai kaupan hyllyltä. Myös A2-

maidon parissa työskentelevien verkostoituminen on erittäin tärkeää, koska Suomessa A2-maidon 

parissa työskenteleviä on tavanomaisen maidon parissa työskenteleviin nähden vähän. Esimerkiksi 

uuden tiedon jakaminen A2-maito aiheesta olisi verkostoitumisen myötä huomattavasti nykyistä te-

hokkaampaa ja asianosaiset pysyisivät helposti ajan tasalla. 

 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on luoda toimeksiantaja Mirva Tikkasen uudelle tilameijeri yrityk-

selle, Kurimon Tilameijeri Ay:lle, markkinointiin soveltuvaa, päivitettävää materiaalia. Ja saada A2-

maidon parissa työskenteleviä henkilöitä verkostoitumaan lisää. Sekä selvittää, millainen on A2-mai-

dontuottajien- ja jatkojalostajien tilanne tällä hetkellä Suomessa. Tavoite toteutetaan tekemällä A2-

maito-Wikipedia-sivu, joka kertoo A2-maidosta kaiken oleellisen selkeästi ja yksinkertaisesti. A2-

maito-Wikipedia-sivulle myös tehdään ja liitetään sinne johtava QR-koodi, jota on tarkoitus käyttää 

muun muassa yrityksen tulevien tuotepakkausten etiketeissä. Sekä antaa käyttöön myös muille, 

jotka haluavat käyttää A2-maito-Wikipedia-sivua informointiin tai markkinointiin. QR-koodilla kulutta-

jat pääsevät halutessaan lukemaan A2-maidosta nopeasti lisää puhelimella jopa kaupan käytävällä 

pohtiessaan ostosvalintojaan. 

 

Verkostoituminen muiden A2-maidon tuottajien ja jatkojalostajien kanssa onnistuu esimerkiksi sosi-

aalisessa mediassa toimeksiantaja Mirva Tikkasen ja Outi Hännikäisen luomassa A2-maidontuottajat 

Facebook-ryhmässä. Tarkoituksenani on saada A2-maidontuottajat Facebook-ryhmään myös lisää 

jäseniä vähintään tämän opinnäytetyön teon ajan. Uusien jäsenien saamisen Facebook-ryhmään 

toteutan samalla, kun selvitän haastatteluiden avulla A2-maidon tuottajien ja jatkojalostajien tämän-

hetkistä tilannetta Suomessa. Haastateltavia henkilöitä on tarkoitus tavoittaa muun muassa sosiaali-

sen median avulla, esimerkiksi Facebookin maatalousryhmistä. Haastateltavia henkilöitä pyydetään 

lopuksi halutessaan myös antamaan palautetta A2-maito-Wikipedia-sivusta, sekä liittymään Face-

bookin A2-maidontuottajat-ryhmään. Tavoitteena oli alun perin tehdä toimeksiantajan meijerin tule-

viin tuotteisiin pienet A2-maidosta kertovat informaatiotarrat, mutta niistä luovuimme, koska 
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koimme suomalaisien A2-maidon parissa työskentelevien löytämisen ja haastattelemisen paljon tär-

keämpänä.  

 

Tämä opinnäytetyö koostuu kahdesta teoriaosasta ja kahdesta käytännön osasta. Ensimmäisessä 

teoriaosassa aiheeseen johdatellaan käymällä läpi lehmänmaidon koostumusta. Toisessa teoria-

osassa käsitellään opinnäytetyön pääaihetta eli A2-maitoa, siitä tehtyjä tutkimuksia, historiaa ja jat-

kojalostajia maailmalla. Lisäksi käydään läpi miten karja jalostetaan A2-maidontuotantoon. Ensim-

mäisessä käytännön osuudessa esitellään haastatteluiden pohjalta A2-maidon tuottajia, tuotantoon 

tähtääviä ja jatkojalostajia Suomessa vuosina 2019–2020. Toisessa käytännön osuudessa perehdy-

tään terveys- ja ravitsemusväitteiden käyttöön elintarvikkeiden markkinoinnissa Suomessa ja käy-

dään läpi mitä ovat wiki ja Wikipedia. Lisäksi perehdytään Wikipedia-sivun luomiseen ja esitellään 

valmis A2-maito-Wikipedia-sivu. Toisessa käytännön osuudessa selvitetään myös, mikä on QR-koodi 

ja miten se tehdään, sekä esitellään valmiille A2-maito-Wikipedia-sivulle johtava QR-koodi. Tämän 

opinnäytetyön toimeksiantajana on iisalmelainen Mirva Tikkanen, Kurimon tila. Toimeksiantaja ja 

hänen ensikosketuksensa A2-maitoon esitellään tarkemmin luvussa 3.4.1. 
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2 LEHMÄNMAIDON KOOSTUMUS 

 

Lehmänmaito koostuu 85–88 % vedestä ja 12–15 % kuiva-aineista, mikä tarkoittaa, että litrassa 

lehmänmaitoa on 848–880 ml vettä ja 120–152 g kuiva-ainetta. Lehmänmaidon kuiva-aine koostuu 

noin 35 % laktoosista eli maitosokerista, 24 % rasvasta, 8 % kivennäisaineista ja 33 % valkuaisesta 

eli proteiinista. Lehmänmaidon valkuainen jakaantuu kahteen tyyppiin: kaseiiniin ja heraan. Maidon 

valkuaisesta 80 % on kaseiinia ja 20 % heraa. Kaseiinia on kolmea eri tyyppiä: alfa- (50 %), beeta- 

(35 %) ja kappakaseiinia (15 %). Beetakaseiinia on kahdentyyppistä: A1- ja A2-tyyppiä (kuvio 1). 

A1- ja A2-valkuaisten välinen ero on hyvin pieni, mutta pienikin ero voi aiheuttaa valkuaisen pilkkou-

tumisessa suuren eron. (The a2 Milk Company 2019a.) Valkuaistyyppejä (hera ja kaseiini) käsitel-

lään tarkemmin seuraavissa kappaleissa, koska ne liittyvät maidon ainesosasista eniten tämän opin-

näytetyön aiheeseen. 

 

  

KUVIO 1. Lehmänmaidon koostumus yksinkertaistettuna (The a2 Milk Company 2019a.) 

 

Hera erottuu maidosta perinteisesti juuston valmistuksen eli juoksettumisen yhteydessä. Hera on 

ulkomuodoltaan kirkasta ja nestemäistä. (Kautiainen 2019.) Lehmänmaidon heraproteiinipitoisuu-

desta 50 % on beetalaktoglobuliinia ja 25 % alfalaktalbumiinia (Hurley 2010b), ja ne ovat maidon 

tärkeimmät heraproteiinit (Hurley 2010a). Lisäksi lehmänmaidossa on myös muun muassa seeru-

mialbumiinia (Hurley 2010a), immunoglobuliinia, laktoferriinia ja laktoperoksidaasia, jotka myös ovat 

heraproteiineja (Maito ja terveys s.a.). 

 

Heraproteiinit sisältävät muun muassa myös paljon erilaisia entsyymejä ja hormoneja (Hurley 

2010a). Hera sisältää runsaasti aminohappoja, esimerkiksi lysiiniä, leusiinia, isoleusiinia ja valiinia 

(Maito ja terveys s.a.). Heraproteiini sitoo itseensä lisäksi rasvaa, maitosokeria eli laktoosia ja vita-

miineja sekä kivennäisaineita, kuten rautaa, sinkkiä, magnesiumia, kaliumia ja natriumia (Kautiainen 

2019). 

 

Kaseiinit koostuvat monista samankaltaisista valkuaisista, jotka muodostavat yhdessä monimole-

kyylisen, rakeisen rakenteen, jota kutsutaan kaseiinimelliksi. Lisäksi kaseiinimelli sisältää suoloja 

(pääasiassa fosforia ja kalsiumia) ja vettä. Myös osa joistakin entsyymeistä liittyy kaseiinimelleihin. 

Kaseiinit ovat laktoosin ja rasvan lisäksi yksi maidon runsaimmista orgaanisista ainesosista. (Hurley, 

2010a.) 
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Kaseiineihin sitoutuu kalsiumia, fosforia ja rasvaa. Ne vaikuttavat osittain myös maidon väriin, että 

se on valkoista. (Närkki 2019.) Kaseiinien pääasiallinen tehtävä on sitoa ja kuljettaa kivennäisaineita. 

Kaseiinit kuljettavat fosforia ja kalsiumia ja parantavat niiden sulavuutta. (Maito ja terveys s.a.) Ka-

seiinit sisältävät runsaasti myös aminohappoja (Kautiainen 2019), ja niistä voidaan muodostaa mo-

nia muutaman aminohapon ketjuja, joilla voi olla myönteisiä vaikutuksia terveyteen. Kaseiinin ami-

nohappoja ovat esimerkiksi fenyylialaniini, histidiini ja metioniini. (Maito ja terveys s.a.) 

 

Kappakaseiinityyppejä on kuusi erilaista (AA, AB, BB, AC, BC ja AE), ja ne kaikki vaikuttavat eri 

tavoin muun muassa maidon juustoutumisominaisuuksiin. Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että 

kappakaseiinin BB-tyypillä on parhain soveltuvuus juuston valmistukseen verrattuna muihin kappa-

kaseiinityyppeihin, sillä sen kiinteytymiskyky on nopein. (Panthi, Jordan, Kelly ja Sheehan 2017.) 

Alfakaseiinia on kahdentyyppistä: s1-tyyppiä ja s2-tyyppiä (Laatikainen 2015). 

 

Maidon sisältämästä valkuaisesta noin 30 % on beetakaseiinia (Alhainen s.a.). Niihin kuuluu yh-

teensä 13 erilaista valkuaista (A1, A2, A3, A4, B, C, D, E, F, G, H1, H2, I), jotka kaikki jaetaan niiden 

rakenteen perusteella vielä A1- ja A2-ryhmiin. Valkuaiset rakentuvat aminohapoista, jotka sitoutuvat 

toisiinsa muodostaen pitkän ketjun. Valkuaisissa esiintyy yhteensä 20 erilaista aminohappoa. Eri val-

kuaisten erot johtuvat aminohappojen järjestyksen ja määrän vaihtelusta aminohappoketjussa. 

(Närkki 2019.) 

 

Maidossa olevat A1- ja A2-valkuaiset eroavat rakenteellisesti toisistaan vain yhden aminohapon 

osalta (taulukko 1). Tämä aminohappo sijaitsee aminohappoketjun kohdassa 67. Beetakaseiineihin 

kuuluvat valkuaiset jaetaan aminohappoketjun kohdan 67 mukaan A1- ja A2-ryhmiin. A1-ryhmään 

kuuluvat kaikki valkuaiset, joilla aminohappoketjun kohdassa 67 on histidiini ja A2-ryhmään ne, joilla 

siinä on proliini. (Närkki 2019.) Muut taulukossa mainitut aminohapot ovat seriini-p (ser-p), arginiini 

(arg), glutamiinihappo (glu), leusiini (leu), glutamiini (gln) ja seriini (ser) (Solunetti 2006). 

 

TAULUKKO 1. A1- ja A2-valkuaisten aminohappoketjun rakenteellinen ero (Kamiński, Cieślińska 

ja Kostyra 2007, 190.) 

 

 

Yhden aminohapon eron A1- ja A2-valkuaisten välillä oletetaan vaikuttavan sen kolmiulotteiseen ra-

kenteeseen ja siten sen käyttäytymiseen ihmisen elimistössä. Vaikutusten uskotaan liittyvän tarkem-

min beetakasomorfiini 7:aan (BCM-7), jota vapautuu ruuansulatuksessa tavanomaisen maidon 

(A1A2) sisältämän A1-valkuaisen pilkkoutuessa. (Närkki 2019.) Kun maito tai maitotuotteet on sula-

tettu, suoliston ruuansulatusentsyymien vaikutus vapauttaa A1-beetakaseiinin beetakasomorfiini 7:n. 

 

18 25 35 36 37 67 72 88 93 106 117 122 137 138

A2 Ser-P Arg Ser-P Glu Glu Pro Glu Leu Gln His Gln Ser Leu Pro

A1 Ser-P Arg Ser-P Glu Glu His Glu Leu Gln His Gln Ser Leu Pro

Valkuainen
Muutos aminohappoketjussa
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A2-beetakaseiini vapauttaa huomattavasti vähemmän ja todennäköisesti vain hyvin pieniä määriä 

beetakasomorfiini 7:aa suoliston normaaleissa olosuhteissa. Erityisissä olosuhteissa, jotka liittyvät 

entsyymikombinaatioihin ja happamuuteen, joita ei löydy ihmisen suolistosta, A2-beetakaseiini voi 

vapauttaa hieman beetakasomorfiini 7:aa. (Pal, Woodford, Kukuljan ja Ho 2015.) Ravitsemustera-

peutin ja The a2 Milk Companyn tiedeasioiden varatoimitusjohtajan Bonnie Johnsonin mukaan keho 

hajottaa A1-beetakaseiinin beetakasomorfiini 7:ksi, mikä aiheuttaa samanlaisia oireita, joita on lak-

toosi-intoleranssissa. Mikä voi myös aiheuttaa tulehduksen ja ihottumaa. Vastaavasti keho ei hajota 

A2-beetakaseiinia beetakasomorfiini 7:ksi, jolloin oireita ei ilmene. (Woodford 2018.) 

 

Beetakaseiinien kaksi pääryhmää A1 ja A2 sisältävät vähintään kymmenen alaryhmää. A1-beeta-

kaseiineihin kuuluvat B, C, D, F sekä G, ja A2-beetakaseiineja ovat A3, E, H1, H2 ja I. Ei ole todis-

tettu, onko A1-beetakaseiinin alaryhmien erilaisilla rakenteilla vaikutusta beetakasomorfiini 7:n va-

pautumiseen. Joitain todisteita kuitenkin on, että alaryhmä B voi johtaa erityisen korkeaan beetaka-

somorfiini 7:n vapautumiseen. Beetakasomorfiini 7:n vapautuminen riippuu maidon määrästä, mai-

don proteiinipitoisuudesta, A1- ja A2-beetakaseiinien osuuksista ja mahdollisesti myös yksilön erityi-

sistä maha-suolikanavan sairauksista. Selvää näyttöä myös on, että beetakasomorfiini 7 vapautuu 

maidon lisäksi juustosta ja jogurtista, ja näin oletettavasti muistakin maitotuotteista. Todisteita on 

myös, että sitä vapautuu hieman jogurtin ja juuston valmistusprosesseissa, mutta osa jogurtissa ole-

vista maitohappobakteereista saattavat hajottaa sen. Tietyillä jogurtissa olevilla maitohappobaktee-

reilla saattaa olla beetakasomorfiini 7:aa hajottava vaikutus myös ihmisen ruuansulatuskanavassa. 

(Pal ym. 2015.) 

 

Kolme tärkeintä luonnollista kasomorfiinia ovat BCM-5, BCM-7 ja BCM-9. Beetakasomorfiini 7 eli 

BCM-7 on niistä toiseksi tehokkain. BCM-7 on tunnistettu lehmänmaidon proteiinin syömisen jälkeen 

ihmisen ohutsuolen alkuosasta. BCM-7:aa on löydetty myös lasten virtsasta ja imeväisten verestä. 

(Pal ym. 2015.) 

 

BCM-9 on kolmas luonnollinen kasomorfiini ja sitä vapautuu A2-tyyppisestä beetakaseiinista, mutta 

se ei ole todennäköisesti tärkeä peptidi verrattuna A1-beetakaseiiniin, koska sen aminohappoketjun 

paikalla 67 on proliinin sijasta histidiini. BCM-7 tiedetään opioidireitin kautta lisäävän musiinin tuo-

tantoa maha-suolikanavassa. Ruoansulatuskanavan lima suojaa ontelon ja epiteelin väliä, mutta liial-

linen tuotanto voi häiritä commensal -bakteereja ja maha-suolikanavan toimintaa. Kaksi tutkimusta 

osoittaa, että BCM-7 muuttaa lymfosyyttien lisääntymistä, myös opioidireitin kautta. BCM-7:n immu-

nomoduloivien vaikutusten täydellinen fysiologinen merkitys ihmisissä ja eläimissä vaatii lisätutki-

muksia. (Pal ym. 2015.) 
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3 A2-MAITO 

 

A2-maito on A2A2-genotyyppisen lehmän maitoa (Tikkanen 2019-01-31), joka sisältää maidon pro-

teiinien beetakaseiineista A1 ja A2 ainoastaan tyyppiä A2, kun vastaavasti tavanomainen maito sisäl-

tää niitä molempia (The a2 Milk Company 2019a), esimerkki kuviossa 1. A2-maitoa tuotetaan ja ku-

lutetaan ulkomailla jo paljon: sitä myydään kaupoissa useissa maissa, kuten Australiassa, Kiinassa, 

Uudessa-Seelannissa ja Iso-Britanniassa, ja siitä jalostetaan jo paljon erilaisia tuotteita. (Alhainen 

s.a.) 

 

 

KUVIO 2. Tavanomaisen ja A2-maidon ero yksinkertaistettuna (The a2 Milk Company 2019a.) 

 

Julkaistut tutkimukset viittaavat siihen, että A2-maito vähentää joidenkin ihmisten vatsaoireita. 

Tämän väitetään johtuvan siitä, että A2-maito sisältää ainoastaan A2-beetakaseiinia, eikä yhtään A1-

beetakaseiinia. (The a2 Milk Company 2019a.) A2-maidon on käyttäjäkokemusten perusteella to-

dettu sopivan joillekin maitoallergikoille, mutta laktoosi-intoleranteille se ei sovi. Laktoosi-intoleranssi 

on maitosokerin pilkkoutumis- ja imeytymishäiriö, eikä se näin ollen liity maidon A2-beetakaseiiniin 

millään tavalla. A2- ja tavanomaisessa maidossa on laktoosia saman verran. (Alhainen s.a.)  

 

Ihmiset, jotka pystyvät juomaan lampaan- ja vuohenmaitoa, pystyvät käyttämään myös A2-lehmän-

maitoa, sillä lampaan- ja vuohenmaito ovat myös samaa tyyppiä. Lisäksi A2-maidon väitetään olevan 

myös terveellisempää, kuin tavanomainen maito, mutta tutkimustulokset tästä ovat keskenään risti-

riitaisia. A2-maitoa myyvät tahot ovat tehneet tutkimuksia A2-maidosta ja toteavat, että beetakaseii-

nityyppi A1 olisi geneettinen mutaatio, joka on tullut vain lehmille (Bos taurus), koska esimerkiksi 

vuohen- ja lampaanmaito ovat geneettisesti vain A2-tyyppiä. (Alhainen s.a.)  

 

Sukutaustaltaan vain Euroopasta peräisin olevista naudoista on löydetty A1-beetakaseiinia. Afrikka-

laiset ja aasialaiset puhdasrotuiset naudat tuottavat maitoa, joka sisältää vain A2-beetakaseiinia. 

Jotkut naudat, jotka ovat fenotyyppisesti Afrikan tai Aasian nautoja, voivat tuottaa myös A1-beeta-

kaseiinia risteytettyjen esi-isiensä seurauksena. (Pal ym. 2015.) 
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Vatsavaivojen lisäksi tavanomaisella maidolla (tyyppiä A1A2) ja A1-maidolla uskotaan olevan yh-

teyttä myös tyypin 1 diabetekseen, autismiin ja sydän- ja verisuonisairauksiin. Saatavilla olevat tutki-

mustiedot tavanomaisesta- ja A1 maidosta eivät ole kiistattomia. Useat tutkimukset ovat perustu-

neet alueellisiin ja väestötasolla tehtyihin tilastotutkimuksiin, joissa syy-seuraus-suhteiden arviointi 

on yleensä hankalaa. Ruokavalioon perustuvat tutkimukset on tehty valtaosin eläimillä ja niiden tu-

lokset eivät ole olleet täysin samanlaisia. Beetakaseiinista ja sen terveysvaikutuksista ihmisravitse-

muksessa tarvitaan vielä lisätutkimuksia. (Närkki 2019.) 

 

Lapin (2019-10-29) mukaan kliinisiä tutkimuksia A2-maidosta on tähän mennessä tehty maailmalla 

vain kolme. Hän toteaa, että Itä-Suomen yliopistolla on hyvät resurssit tehdä kliinisiä ravitsemustut-

kimuksia. Itä-Suomen yliopiston olisi tarkoitus tehdä lähitulevaisuudessa A2-maidon kliininen tutki-

mus. Lappi kertoo Australiassa olevan parhaillaan menossa tutkimus A2-maidosta, josta saadaan 

ensimmäisiä tuloksia vuonna 2020. Australiasta on myös tullut pyyntö Suomeen tehdä A2-maito tut-

kimuksia eli Australiaan ollaan täältä yhteyksissä. Tikkasen (2019-10-07) mukaan myös Lapin- ja 

Turun yliopistot ovat yhdessä hakeneet rahoitusta A2-maitotutkimuksiin. 

 

Ensimmäinen kliininen tutkimus A1- ja A2-beetakaseiineista on tehty Australiassa Newcastlessa 

vuonna 2012. Tarkoituksena oli tutkia A1- ja A2-beetakaseiinien vaikutusta pienten lasten krooni-

seen ummetukseen. Kokeen perusteena oli kirjallisuus, joka yhdisti lasten ummetuksen maitoon, 

mutta syytekijä oli selvittämättä. Tutkijat kertoivat, että tutkimukseen osallistuneista lapsista 81 pro-

sentilla oli ummetusta maidottoman jakson aikana, A2-maitojakson aikana 79 prosentilla ja A1-maito 

jakson aikana 57 prosentilla. Tutkimuksen tulokset eivät olleet tilastollisesti merkitseviä, sillä tutki-

mukseen osallistui vain 21 lasta. Tutkimus kuitenkin osoitti potentiaalisen kliinisen merkityksen tu-

loksia, mutta siinä ei kuitenkaan ollut tarpeeksi tilastollista tehoa, joten tarvitaan vielä lisätutkimuk-

sia. On myös huomioitava, että tutkimuksen A1- ja A2-maidot hankittiin kaupallisesti ja beetakaseiini 

määriä ei standardisoitu tai analysoitu. ”A1-maito” oli tavanomaista kaupan maitoa ja se sisältää ta-

vallisesti molempia beetakaseiinityyppejä suunnilleen saman verran. Tutkimuksessa käytetty maito-

määrä henkilöä kohti oli 400 ml / päivä, joka saattoi olla pienempi, kuin osallistujien normaali mai-

don kulutus päivässä. Joten on mahdollista, että niin pieni kulutuskin on vaikuttanut ummetuksen 

tasoihin. (Pal ym. 2015.) 

 

Toinen kliininen tutkimus suoritettiin Länsi-Australiassa, Curtinin yliopistossa vuonna 2014. Tut-

kimuksessa verrattiin A1- ja A2-beetakaseiinien vaikutuksia maha-suolikanavaan. Tutkimukseen piti 

osallistua vain henkilöitä, joilla ei ole todettu laktoosi-intoleranssia ja osallistujien täytyi juoda maitoa 

750 ml päivässä. Kuitenkin lopuksi tutkimuksen suorittaneista 36 henkilöstä kahdeksan kertoi ole-

vansa oikeasti laktoosi-intolerantti. Tutkimuksessa käytettiin osallistujien tietämättä joko A1- tai A2-

maitoa kahden viikon ajan, jonka jälkeen oli kahden viikon maidoton jakso. Sitten osallistujat siirtyi-

vät toiseen jaksoon, jossa käytettiin vastaavasti taas toista maitoa. Tutkimuksen tulokset kertoivat 

ulosteen olleen runsaampaa ja löysempää A1-maidon käyttöjaksolla verrattuna A2-maidon käyttö-

jaksoon. Nämä erot pysyivät merkittävinä, kun osallistujat, jotka ilmoittivat olevansa laktoosi-intole-
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rantteja ennen tutkimusta, jätettiin ulkopuolelle. Erityisen merkittävää oli vatsakipujen ja lisäänty-

neen ulosteen löysyyden välinen vahva yhteys A1-maidon käyttöjaksolla, mutta ei A2-maidon käyt-

töjaksolla. Näiden kahden korrelaation välinen ero oli erittäin merkittävä. (Pal ym. 2015.) 

 

Vuonna 2015 tutkittiin mahdollisia mekanismeja, joiden taustalla olivat aiemmin havaitut BCM-

7:n tulehdukselliset vaikutukset. Tässä tutkimuksessa hiirille annettiin oraalisesti BCM-5 tai BCM-7 ja 

molemmista seurasi lisääntyneitä tulehduksia. Myös lisääntynyttä leukosyyttien tunkeutumista suo-

listoon, immunoglobuliini tasojen nousua, sekä lisääntynyttä Toll-tyyppisten reseptorien ilmentymistä 

havaittiin suolistossa. Tutkimusryhmä kertoi myös, että hiirillä, joita ruokittiin maidottomalla A1-bee-

takaseiinilla täydennetyllä perusravinteella, oli samanlaisia maha-suolikanavan oireita, kuin edellä 

mainittuna, mutta vastaavasti A2-beetakaseiinilla ruokituilla niitä ei havaittu. Nämä tutkimustulokset 

kertovat mahdollisista A1-beetakaseiinin tulehduksellisista vaikutuksista ja antavat viitteitä, että A1-

beetakaseiini voi vaikuttaa useisiin kliinisiin tiloihin, esimerkiksi maha-suolikanavan oireisiin. (Pal ym. 

2015.) 

 

Syyskuussa 2019 julkaistun kiinalaistutkimuksen mukaan henkilöillä, jotka käyttivät maitoa, 

joka sisälsi ainoastaan A2-beetakaseiinia, oli huomattavasti vähemmän vakavia maha-suolikanavan 

oireita. Lisäksi havaittiin myös vähentynyttä ulostustiheyttä- ja ulosteiden löysyyttä verrattuna henki-

löihin, jotka käyttivät vain tavanomaista maitoa. Lisäksi immunoglobuliineissa G, G1 ja E, seerumin 

interleukiini 4:ssä sekä beetakasomorfiini 7:ssa havaittiin merkittävää nousua lähtötasosta, ja gluta-

tioni pitoisuuden huomattiin olevan alhaisempi koehenkilöillä, jotka käyttivät vain tavanomaista mai-

toa verrattuna maitoon, joka sisälsi vain A2-beetakaseiinia. Tavanomaisen maidon ja vain A2-beeta-

kaseiinia sisältävän maidon kulutukseen ei todettu liittyvän vakavia haittavaikutuksia. Tutkimus 

osoittaa, että tavanomaisen maidon korvaaminen vain A2-beetakaseiinia sisältävällä maidolla vähen-

tää maha-suolikanavan oireita ja parantaa kognitiivista suorituskykyä. Tutkimus suoritettiin syys-

lokakuussa 2016. (Sheng, Li, Ni ja Yelland 2019.) 

 

3.1 A2-maidon historiaa 

 

A2-maidon jalostaminen ja tuottaminen saivat alkunsa vuonna 2000 Uuden-Seelannin The a2-milk 

Companylta, jonka perusti Tohtori Corran McLachlan. Cambridgen yliopistossa opiskellessaan Corran 

oppi, että maidon valkuaiset vaikuttavat ihmisiin eri tavoin. Lisäksi hän oppi, että lehmät (Bos tau-

rus) tuottavat maidon valkuaisia erilaisilla beetakaseiineilla: A1 ja A2. Hän myös havaitsi yksinkertai-

sen keinon (genomitestauksen), jolla tunnistaa A2A2-lehmät. (The a2 Milk Company 2019b.) Ge-

nomi eli perimä tarkoittaa kaikkea solun sisältämää perimäainesta (Oulaisten lukio s.a.b). A2-leh-

mällä tarkoitetaan lehmää, jolla on A2A2-beetakaseiinialleelipari perimässään (Tikkanen 2019-01-

31.) 

 

A2 milk Company patentoi koko A2-geenitestausjärjestelmän ja loi A2-brändin, sekä patentoi myös 

A2-markkinointilogon. Suomessa ei patentointi ongelmia vielä ole, sillä A2-maito myydään pääasi-

assa pienimuotoisesti vain itse suoramyyntinä kuluttajille. Jos A2-maitoa myytäisi suuremmalla mei-
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jeritoiminnalla, silloin patentointi tulisi ajankohtaiseksi. (Alhainen s.a.) Tikkasen (2019-01-31) mu-

kaan A2-maidon myyminen ilman patenttioikeutta onnistuu, kunhan pakkauksessa ei lue suoraan 

”A2-maito”, vaan esimerkiksi ”lypsetty A2-maitoa tuottavista lehmistä”, hän varmisti asian The a2-

milk Companylta. 

 

Vuosina 2000–2007 beetakaseiinitiede alkoi kasvaa, Internet kehittyä ja lisensointi tulla ajankoh-

taiseksi. Vuosien 2007–2012 aikana The a2-milk Company siirtyi lisensoinnista tuotemerkin liiketoi-

mintamalliin alueellisesti ja keskitti Australiaan. Vuosien 2012–2017 aikana The a2-milk Company 

siirtyi pelkästä meijeritoiminnasta laajempaan ravitsemukselliseen tuotevalikoimaan, syntyi merkit-

tävä äidinmaidonkorvikkeita valmistava yritys ja markkinat kasvoivat maailmanlaajuisesti. Vuonna 

2018 A2-maidon merkkituotteiden meijerien johtajat vaikuttavat kuluttajien elämään edelleen inno-

voinnin, markkinoiden laajentumisen ja hyvien yhteistyökumppaneiden avulla. (The a2 Milk Com-

pany 2018). 

 

3.2 A2-maidon jatkojalostajia maailmalla 

 

Maailmalla on useita A2-maitoa jatkojalostavia yhtiöitä, kuten esimerkiksi 

• The a2-milk Company Australiassa ja Uudessa-Seelannissa (The a2 Milk Company 2018) 

• venäläinen Moloko (Moloko A2 2018) 

• australialainen Freedom Foods Group (Andrew Marshall 2018) 

• sveitsiläinen Nestle, joka valmistaa ja jälleen myy äidinmaidon korvikejauheita ”Illuma two 

Stage 3” -brändillä Kiinassa (Jamie Gray 2018), ”NAN A2” Australiassa ja "S-26 Atwo” Uu-

dessa-Seelannissa (NZ Herald 2018) 

• kiinalainen Mengniu Dairy, joka valmistaa A2-maidosta tuotteita lasten ravitsemukseen 

(Keith Woodford 2018) 

• uusiseelantilainen Synlait Milk Limited, joka on tehnyt The a2 Milk Companyn kanssa toimi-

tussopimuksen, joka on tällä hetkellä voimassa 1.8.2020 asti (Synlait 2019) 

• uusiseelantilainen Fonterra Co-operative Group Limited, joka aloitti yhteistyön The a2 Milk 

Companyn kanssa 21.2.2018 (Fonterra 2018). 

 

Valitsin näistä merkittävimmän, jonka esittelen seuraavaksi tarkemmin. The a2-milk Company on 

yritys, joka on luo menestyksekkäästi A1-proteiinitonta liiketoimintaa. Yhtiö on aktiivinen vaikuttaja, 

ja se hyödyntää omaa erikoisuuttaan ja ainutlaatuista liiketoimintamalliaan: 1) yksi painopiste: A2-

proteiini, 2) keskittyminen ja panostaminen tuotemerkkiin, Internet-protokollaan ja kasvuun, 3) tar-

koituksen mukainen lähestymistapa, 4) Uusi-Seelanti ja Australia hankkivat Tyynenmeren ja Aasian 

alueella, 5) ketterä ja innovatiivinen lähestyminen ja 6) ensiluokkainen, ainutlaatuinen ja nykyaikai-

nen tuotemerkki. (The a2 Milk Company 2018.) 

 

The a2-milk Companyn A2-merkkituotteiden maito eroaa tavanomaisesta lehmänmaidosta niin, että 

se sisältää vain A2-tyypin proteiinia ollen näin A1-proteiinivapaa. Se on kuitenkin muuten vertailukel-

poinen tavanomaisiin lehmänmaitoihin- ja tuotteisiin. A2-maito on luontaista, ei geneettisesti tai tek-

nisillä prosesseilla muunneltua. The a2-milk Company tekee tiivistä yhteistyötä tuottajiensa kanssa, 
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joiden tiloilla tuotetaan puhdasta A2-maitoa. A2-maitoa lypsävät lehmät erotellaan eri laumaan ja 

lypsetään erikseen erilliseen tankkiin, A2-maito myös eristetään tavanomaisesta maidosta koko tuo-

tantoketjussa. Tuotantoketjussa tehdään laadunvarmistustarkastuksia, jotta tarjonta varmasti pysyy 

A1-proteiini vapaana. (The a2 Milk Company 2018.) 

 

The a2-milk Companyn tarkoitus on auttaa ihmisiä nauttimaan paremmasta elämästä. Heidän näke-

myksensä on olla innovatiivinen ja luoda fiksumpi valinta maitotuotteille. Tavoitteenaan heillä on olla 

ihailtu ja kaupallisesti houkutteleva meijerialan yritys maailman laajuisesti. Yhtiön strategiset paino-

pisteet ovat: 1. merkkimaitotuotteiden tuotevalikoima – koko ajan puhdasta ja tuoretta A2-maitoa 

vapaana A1-proteiinista. 2. investoinnit houkutteleviin markkinoihin Aasian ja Tyynenmeren alueelle, 

Iso-Britanniaan, Yhdysvaltoihin ja muihin uusiin markkina mahdollisuuksiin. 3. osaamisen- ja A2-

proteiinin asiantuntijuuden laajentaminen – integroidut teollis- ja tekijänoikeudet, johtava toiminta ja 

vaatimusten noudattaminen, investoinnit asiaan kuuluviin tieteellisiin tutkimuksiin ja eriytetty tuote-

merkin kehittäminen. (The a2 Milk Company 2018.) 

 

The a2-milk Company on erinomaisessa asemassa kuluttajien suuntauksien hyödyntämisessä. 

• Kuluttajien nouseva kysyntä hyvinvointi- ja terveystuotteille: maukkaiden, terveel-

listen ja tuoreiden elintarvikkeiden kysyntä on tällä hetkellä valtavin kuluttajatrendi. Myös 

proteiinin kysyntä ja jauhemaisen ravinnon suosio nousevat ja tietoisuus terveyden ja ravin-

non välisestä yhteydestä kasvavat, sekä ymmärrys myös ruuansulatuskanavan terveydestä 

lisääntyy. (The a2 Milk Company 2018.) 

 

• Ruuan turvallisuus-, alkuperä- ja luonnollisuus: kuluttajien kasvava kiinnostus tuottei-

den laadukkaista raaka-aineista ja alkuperästä – pyritään lisäämään elintarvikkeiden jäljitet-

tävyyttä ja näin ollen avoimuutta. Lisäksi kuluttajat suosivat luomutuotteita ja luottavat 

Uusi-Seelantilaisten ja Australialaisten tuotteiden turvallisuuteen ja laatuun – reilu kolman-

nes kiinalaisista verkkokaupan kuluttajista ostaa Uuden-Seelannin tai Australian tuotemerk-

kejä. (The a2 Milk Company 2018.) 

 

• Vaurastumisen kasvu Aasiassa: kuluttajien vaurastumisen myötä markkinoille pääsy pa-

ranee, sillä on ennustettu, että miljardi aasialaista vaurastuu keskiluokkaan seuraavan kym-

menen vuoden aikana ja vuoteen 2030 mennessä Aasia kuluttaisi yli puolet maailman elin-

tarvikkeista. Alueen kaupungeissa asuu 600 miljoonaa ihmistä ja ennustuksen mukaan maa-

ilmanlaajuisesta kasvusta Aasia kasvaisi lähes kaksi kolmasosaa vuoteen 2030 mennessä. 

Lisäksi tulevaisuudessa siirrytään tuotteiden hyödykekeskittymästä haluamaan turvallista, 

ravitsevaa, laadukkaampaa ja arvokkaampaa ruokaa. Lähes puolet kiinalaisista kuluttajista 

kertoo olevansa halukkaita ostamaan laadukkaampia tuotteita. (The a2 Milk Company 

2018.) 
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Vuosi 2018 oli yhtiölle muutosten vuosi. Tuotemerkki ja lähestymistapa toimivat monien tuotteiden 

markkinoilla. Yhtiö oppi markkinoimaan tuotemerkkiä entistäkin tehokkaammin ja investoi tuotekehi-

tykseen ja uusille alueille. Yhdysvaltojen ja Kiinan markkinat ovat tällä hetkellä merkittävät ja kasva-

vat nopeasti. Yhtiö on myös vahvistanut huomattavasti strategisia yhteistyökumppanuuksiaan tehos-

tetulla toimitussopimuksella Synlaitin ja uuden kumppanin, Fonterran kanssa, joiden odotetaan lisää-

vän ja tukevan tuotevalikoimaa ja uusia markkinoita. Yhtiö teki erittäin merkittävän taloudellisen tu-

loksen, jossa kassavirta, tulot ja liikevaihto nousivat huomattavasti. Markkinoiden ja tuotemerkin 

kehitysinvestointien lisääntyminen johti nestemäisen maidon liiketoiminnan laajentumiseen ja äidin-

maidonkorvikkeen myynnin nopeaan kasvuun kaikilla yhtiön vakiintuneilla markkinoilla. (The a2 Milk 

Company 2018.) 

 

Vuonna 2018 yhtiön myynti jatkoi vaikuttavaa kasvuaan. A2 Platinum -äidinmaidonkorvikkeen 

myynti ja markkinaosuus kasvoivat huomattavasti entisestään Kiinassa ja Australiassa. A2 Platinum -

äidinmaidonkorvikkeen liikevaihto kasvoi edellisvuodesta 84 prosenttia ollen 724,2 miljoonaa dollaria 

(649,4 miljoonaa euroa). Investoinnit Kiinassa lisäsivät tuotemerkin tunnettavuutta, vahvistivat ku-

luttajien sitoutumista, laajensivat jakelua ensisijaisilla kanavilla ja sopeuttivat uusiin säännöksiin. 

(The a2 Milk Company 2018.) 

 

Australiassa myydystä maidosta A2-maidon osuus nousi vuoden 2018 loppuun mennessä 9,3 pro-

sentista 9,8 prosenttiin. Yhdysvaltojen liiketoiminta jatkoi kasvuaan ja tuotevalikoimat laajenivat 

6000 myymälään, joka paransi tuloja entisestään. Yhtiö kehitti vuonna 2018 myös kolme uutta tuo-

tetta: a2 Platinum Stage 4 milk powderin, a2 Platinum pregnancy formulan ja a2 Milk powder blen-

ded with Manuka honeyn. Lisäksi yritys pääsi näin Kaakkois-Aasian markkinoille, teki sopimuksen 

Fonterra Co-operative Group Limitedin kanssa ja myyntisopimuksen Yuhan Corporatioinin kanssa 

Etelä-Korean markkinoille. (The a2 Milk Company 2018.) 

 

Vuonna 2018 tuotemerkin markkinointiin ja kehittämiseen käytettävät investoinnit kasvoivat edellis-

vuotisesta 31,6 miljoonasta dollarista (27,8 miljoonasta eurosta) 73,6 miljoonaan dollariin (65,4 mil-

joonaan euroon). Yleis-, hallinto- ja myyntikustannukset nousivat huomattavasti tulojen mukaan, 

mikä kertoo jatkuvasta sitoutumisesta yrityksen kasvun tukemiseen. Yrityskulut nousivat 8,3 miljoo-

naa dollaria (7,1 miljoonaa euroa). Yhtiön kassavirta parani edellisvuodesta entisestään tulojen, lii-

kevaihdon ja käyttöpääoman tehokkuuden vuoksi. Vuoden 2018 nettorahavirta oli 231,1 miljoonaa 

dollaria (207,2 miljoonaa euroa), vuonna 2017 se oli 99,9 miljoonaa dollaria (88,8 miljoonaa euroa). 

Käteisvarat vuoden 2018 lopussa olivat 340,5 miljoonaa dollaria (304,9 miljoonaa euroa), edellis-

vuonna 121 miljoonaa dollaria (108,5 miljoonaa euroa). (The a2 Milk Company 2018.) 

 

The a2-milk Companyn merkittävimmät kohokohdat vuonna 2018 olivat: suuri imeväisten ravitse-

musbrändi nousi 32 prosentilla Australiassa ja 5,1 prosentilla Kiinassa, Australiassa A2 oli vuositu-

hannen suosituin tuotemerkki, Australian markkinoiden maitojen myynnistä yhtiön osuus oli 9,8 pro-

senttia, tuotteet laajenivat 6000 suureen myymälään Yhdysvalloissa ja 10 000 myymälään Kiinassa, 

Internet sivuilla vieraili 2,5 miljoonaa ihmistä ja sijoitetuista tuotoista 8,5 prosenttia meni tuotekehi-
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tykseen, markkinointiin ja tutkimuksiin. Yhtiön vuoden 2018 tulot olivat yhteensä 923 miljoonaa dol-

laria (828 miljoonaa euroa), joka oli 68 prosenttia enemmän, kuin vuonna 2017. Vuoden 2018 käyt-

tökate oli 283 miljoonaa dollaria (254 miljoonaa euroa), joka oli 101 prosenttia edellisvuotta korke-

ampi. Osakkeiden arvo nousi 113 prosenttia edellisvuodesta ollen arvoltaan 0,27 dollaria (0,24 eu-

roa) osaketta kohden. (The a2 Milk Company 2018.) 

 

 

KUVA 1. The a2-milk Company vuonna 2018 (The a2 Milk Company 2018.) 

 

3.3 Karjan jalostaminen A2-maidontuotantoon 
 

 

Lehmänmaidon beetakaseiinityyppi on yhden alleeliparin muodostama ominaisuus, joten sitä on 

helppo jalostaa (Alhainen s.a.) Yhdellä geenillä eli perintötekijällä (Oulaisten lukio s.a.a.) on yleensä 

monia vaihtoehtoisia muotoja eli alleeleja. Jälkeläinen perii yhden alleelin isältään ja toisen emäl-

tään. Kaikki beetakaseiinialleelit tuottavat eri valkuaista. Jälkeläinen ilmentää beetakaseiinin kohdalla 

molempia perimiään alleeleja. (Närkki 2019.)  

 

Lehmä voi olla perimältään tyyppiä A1A1, A2A2 tai A1A2. Vain lehmä, jolla on A2A2-alleelipari tuot-

taa A2-maitoa. (Alhainen s.a.) Jos lehmä on perinyt saman beetakaseiinialleelin molemmilta van-

hemmiltaan (esimerkiksi A2A2) se tuottaa maitoonsa vain yhden tyyppistä (tässä esimerkissä A2A2) 

beetakaseiiniproteiinia. Jos vastaavasti lehmä on perinyt vanhemmiltaan kahta erilaista alleelia 

(A1A2), se tuottaa maitoonsa kahta eri beetakaseiiniproteiinia. Naudan rodulla ei ole vaikutusta bee-

takaseiinialleelin periytymiseen. Naudan beetakaseiinialleelipari saadaan selville genomitestillä. 

(Närkki, 2019.) Alla havainnollistava taulukko A1 ja A2-alleelien periytymisestä, kun lehmä siemen-

netään aina sonnilla, jolla on A2A2-alleelipari perimässään. 
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TAULUKKO 2. Beetakaseiinialleelien periytyminen ja sen vaikutus lehmän lypsämän maidon tyyppiin 

(Semex s.a.) 

  

Jos tavoitteena on alkaa tuottaa puhdasta A2-maitoa, on lehmien siemennyksissä käytettävä ainoas-

taan A2A2-tyypin sonneja, jotka periyttävät 100 %:n varmuudella A2-alleelin jälkeläisilleen. Beeta-

kaseiinin suhteen karjasta kannattaa ensin genomitestata vähintään karjan uudistukseen tarkoitetut 

lehmävasikat, parhaat hiehot- ja lehmät. Testaamalla löytää ne eläimet, jotka jo nyt tuottavat puh-

dasta A2-maitoa ja ne, jotka varmasti periyttävät alleelin jälkeläisilleen. Genomitestin voi ottaa 

karva-, kudos- tai verinäytteestä. (Närkki 2019.) Genomitestaukseen menevän kudosnäytteen voi 

ottaa yksinkertaisesti esimerkiksi DNA-pihdeillä korvamerkin laiton yhteydessä. Kudosnäyte otetaan 

naudan korvasta DNA-näyteputkeen ja putket lähetetään laboratorioon. (Alhainen 2019.) 

 

 

KUVA 2. Kurimon tilan tulevaisuuden A2-maidontuottajat (Saarinen 2020-02-29.) 
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Koko karjan jalostaminen täysin A2-tyyppiseksi ei siis ole mahdottoman pitkä prosessi. Karjasta vali-

taan yksinkertaisesti vain A1A2- ja A2A2-tyyppiset lehmät ja siemennetään ne A2A2-tyypin sonnilla. 

Näin menee korkeintaan kaksi sukupolvea, kunnes koko karja on A2-maidontuottaja. Maailmalla on 

paljon A2A2-tyypin siitossonneja. (Alhainen s.a.) A2A2-siitossonneja löytyy muun muassa Semexin 

(Semex s.a.), Huitin Holsteinin (HH Embryo Oy - Huitin Holstein s.a.) ja Viking Geneticsin (Viking 

Genetics 2019a; Viking Genetics 2019b; Viking Genetics 2019c) listoilta. 

 

 

KUVA 3. Kurimon tilan yksi A2A2-tyyppinen lehmä (Tikkanen 2020-03-17.) 

 

Kuviossa 3. on periytymisesimerkki alkaen ääripäästä, eli A1A1-alleelityypin lehmän siementämisestä 

A2A2-alleelityypin sonnilla ja kuinka alleelit periytyvät, kun jokainen tuleva lehmä siemennetään 

A2A2-tyypin sonnilla. On kuitenkin huomioitava, että tässä yksinkertaistetussa esimerkissä on ole-

tettu, että saadaan aina lehmävasikka. Todellisuudessa tavallista siemennestettä käytettäessä leh-

mävasikan saamisen mahdollisuus on 50 %. Vastaavasti seksatun eli sukupuolilajitellun siemennes-

teen käytössä lehmävasikan saamisen mahdollisuus on paljon suurempi verrattuna tavallisen sie-

mennesteen käyttöön. 

 

Kuviosta 3 voi arvioida, että puhtaan A2A2-karjan saavuttamiseen kuluu aikaa vähintään kaksi suku-

polvea, useita vuosia. Mutta siihen vaikuttavat myös, miten nopeasti tila pystyy muuttamaan eläinai-

nestaan, eli esimerkiksi missä aikataulussa se voi luopua mahdollisista laadukkaista ja hyvin tuotta-

vista A1A1 tai A1A2-lehmistä, jottei se romahduta tilan kannattavuutta. 

 

Tiettyjen karjojen muuntaminen selektiivisellä jalostamisella kaiken A1-beetakaseiinin poistamiseksi 

maidosta voidaan saavuttaa neljän vuoden kuluessa intensiivisillä eläinvalintamenetelmillä, joihin 

sisältyy sukupuolen perusteella valittu siemenneste, mutta tyypillisemmin tämä vie 5–8 vuotta tai 

kauemmin. (Pal ym. 2015).  
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KUVIO 3. Beetakaseiinialleelin periytymistä alkaen A1A1-tyyppisen lehmän siementämisellä A2A2 –

tyypin sonnilla (Saarinen 2019-04-17.) 

 

3.4 A2-maidon parissa työskenteleviä henkilöitä Suomessa 2019–2020 

 

Tässä osiossa esitellään ensimmäisenä opinnäytetyön toimeksiantaja ja hänen tilansa, ja sitten haas-

tateltuja A2-maidontuottajia- ja jatkojalostajia Suomessa. Opinnäytetyössä päädyttiin selvittämään 

muitakin A2-maidontuottajia- ja jatkojalostajia Suomessa, koska niistä oltiin todella kiinnostuneita – 

siis A2-maidon tilanteesta täällä Suomessa. Toimeksiantaja Mirva Tikkasen mielestä A2-maidon ym-

pärillä on tehtävä yhteistyötä nyt ja tulevaisuudessa, joten verkoston luominen myös muihin A2-mai-

dontuottajiin olisi erittäin hyvä idea. Haastattelut aloitettiin tiloista ja jatkojalostajista, joiden oli jo 

aikaisemmin kuultu tuottavan- tai jatkojalostavan A2-maitoa. Toimeksiantajaa oli haastateltu pitkin 

opinnäytetyö prosessia ja kirjoitettu siitä sitä mukaa lisää.  

 

Muut A2-maidon tuottajat ja jalostajat löytyivät pääasiassa Facebookin eri maatalousryhmien kautta 

jakamalla niihin ilmoitusta (liite 4) 26.11.2019. Muutama yhteydenotto tuli myös Facebookin A2-mai-

dontuottajat-ryhmän kautta, joka on opinnäytetyön toimeksiantaja Mirva Tikkasen, sekä Outi Hänni-

käisen perustama- ja ylläpitämä ryhmä 25.7.2019 lähtien, johon myös opinnäytetyön tekijä itse liittyi 

syksyllä 2019. Lisäksi kaksi yhteystietoa saatiin opettajalta. Suurin osa haastatteluista tehtiin Mes-

sengerin avulla, ja muutaman sähköpostitse, sekä puhelimitse. Yhteydenottoja tuli yhteensä 16 (lu-

kuun ottamatta toimeksiantajaa), joista 13 saatiin haastateltua tähän opinnäytetyöhön asti. Haastat-

teluun osallistuttiin mielellään eikä vastauksia tarvinnut pääasiassa kauaa odottaa. Ulkopuolelle jää-

neet olivat joko juuri lopettamassa olevia tiloja, muuten vain kiinnostuneita aiheesta ja joilta ei vain 

saatu riittävästi vastauksia. 
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”Saatekirje” ja haastattelukysymykset suunniteltiin ja kirjoitettiin etukäteen Word -alustalle, tilallisille 

ja meijereille omansa. Kysymykset laadittiin tilallisille sen perusteella, mikä A2-maidontuottajissa eni-

ten kiinnostaa. Haastattelun avulla selvitettiin muun muassa mistä he ovat kuulleet ensimmäisen 

kerran A2-maidosta, mikä on heidän näkemyksensä A2-maidon tulevaisuudesta Suomessa ja millai-

sia tiloja tällä hetkellä Suomessa tuottaa A2-maitoa. Meijereille kysymykset olivat samankaltaisia, 

kuten mikä sai heidät kiinnostumaan juuri A2-maidon jatkojalostamisesta, mitä heidän tuoteperhee-

seensä kuuluu ja millaisena he näkevät A2-maidon tulevaisuuden Suomessa. Osa haastatteluista ei 

mennyt täysin samalla kaavalla, mutta asia niissä esitettiin kuitenkin pääsiassa samanlaisena. 

 

Suurin osa haastateltavista (tilallisista) ottivat yhteyttä Facebook Messengerin kautta, kun he olivat 

lukeneet ilmoituksen (liite 4) jossakin Facebookin maatalousryhmistä. Viestissä kerrottiin kartoitetta-

van oheisten kysymysten pohjalta (liite 5) opinnäytetyöhön suomalaisia A2-maidontuottajia ja kirjoi-

tettavan siihen haastattelun pohjalta luvan saatua heistä myös pienet tarinat. Lisäksi viestissä ker-

rottiin, että opinnäytetyö julkaistaan sen valmistuttua Internetissä Theseuksessa ja että se olisi sil-

loin julkinen. Sen vuoksi esitettiin myös vaihtoehto kirjoittaa juttu nimettömänä. Lopuksi kiitettiin jo 

etukäteen vaivannäöstä. Kun haastatteluiden pohjalta saatiin kirjoitettua jutut valmiiksi, ne laitettiin 

asianosaisille tarkistettaviksi ja kommentoitaviksi. Juttuja korjattiin asianosaisten palautteiden perus-

teella niin kauan, kunnes he hyväksyivät ne. Kaikki tässä opinnäytetyössä kirjoitetut jutut A2-mai-

dontuottajista- ja jatkojalostajista Suomessa ovat asianosaisten hyväksymiä.  

 

Meijereiden haastattelut toteutettiin sähköpostitse ja puhelimitse Wordiin valmiiksi luodun kysymys-

rungon (liite 5) tuella, ja muuten pitkälti samalla tavalla, kuin Messenger -haastatteluissakin. Lopuksi 

pyydettiin kaikkia haastateltuja henkilöitä halutessaan liittymään Facebookin A2-maidontuottajat-

ryhmään, sekä myöhemmin myös antamaan palautetta valmiista A2-maito-Wikipedia-sivusta. Lähes 

kaikki kommentoivat wikiä ja ryhmään liittyi yhdeksän uutta jäsentä. A2-maidontuottajat Facebook-

ryhmässä on nyt 22 jäsentä mukaan lukien ylläpitäjät (12.3.2020). Ryhmä löytyy osoitteesta: 

https://www.facebook.com/groups/783727342024951/ 

 

3.4.1 Opinnäytetyön toimeksiantaja Mirva Tikkanen: Kurimon tila, Iisalmi 

 

Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana toimiva Mirva Tikkanen (AMK Agrologi) omistaa Iisalmessa 

Pörsänmäessä sijaitsevan Kurimon tilan yhdessä miehensä kanssa. Tilan tuotantosuuntina ovat 

tällä hetkellä maidon- ja villisianlihantuotanto. Lypsylehmiä on 15, nuorkarjaa yhteensä 8 ja villi-

sikoja noin 120. Tilan lehmät ovat rodultaan holsteineja ja ayrshireja. Peltoa tilalla on 24 hehtaaria, 

joilla viljellään nurmea ja viljoja. Metsää tilalla on 28 hehtaaria. Tilan lehmien keskituotos on noin 11 

000 litraa ja tilalla tuotetaan maitoa yhteensä noin 155 000 litraa vuodessa. (Tikkanen 2018-10-19.) 

 

Tikkasen kiinnostus A2-maitoon alkoi siitä, kun hänen tyttärellään todettiin maitoallergia vuonna 

2014, tytär sai maidosta todella voimakkaita oireita, joten hän ei voinut juoda maitoa pisaraakaan. 

Allergia todettiin johtuvan maitoproteiinista ja tytär sai siitä diagnoosin. Tikkasen mummo kertoi, 

ettei heidän enonsa voinut juoda kuin vain tilan yhden tietyn lehmän maitoa oireilematta. Hän 

mietti, että ehkä heidänkin karjastaan voisi löytyä lehmä, jonka maito ei aiheuttaisi oireita. Hän etsi 

https://www.facebook.com/groups/783727342024951/
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tietoa kotimaisista lähteistä tuloksetta, kunnes englanninkielisistä lähteistä löysi A2-maidosta kerto-

van artikkelin. Artikkelista kävi ilmi, että esimerkiksi vuohenmaito on vain A2-tyyppiä, joten he päät-

tivät kokeilla ensin sitä tyttärelleen - mitään oireita ei tullut! (Tikkanen 2018-10-19.) 

 

Tikkanen A2A2-genomitestasi vuoden 2014 lopulla koko 15 lehmän karjansa, josta selvisi, että kar-

jassa oli jo valmiiksi muutama A2-maitoa lypsävä lehmä ja myös osa hiehoista oli samaa tyyppiä. 

Tuloksen saannin jälkeen 2015 vuoden alussa hän halusi alkaa jalostaa tilan karjaa A2A2-tyyppiseksi 

ja siten alkoi käyttää siemennyksissä vain A2A2-sonnien spermaa. A2A2-tyyppisten lehmien maidot 

alettiin eritellä omaan tankkiinsa. A2A2-lehmät lypsetään ensimmäisenä, sillä A2-maidon joukkoon ei 

saa mennä pisaraakaan ”tavallista tankkimaitoa” (A1A2). Tikkasen tyttärelle alettiin varovasti antaa 

A2A2-tyyppisten lehmien maitoa ja hän ei saanut mitään oireita. Myöhemmin he koittivat siedättää 

tytärtä lisäämällä A2-maidon sekaan ”tavallista tankkimaitoa” (A1A2) – vain kaksi pisaraa riitti oirei-

den ilmenemiseen! (Tikkanen 2018-10-19.) 

 

 

KUVA 4. Kurimon tilan A2A2-genotyyppisiä lehmiä. (Tikkanen 2020-03-17.) 

 

Kurimon tilan kaikki vasikat genomitestataan beetakaseiinialleeliparin suhteen ja tilalle jätetään kas-

vamaan vain A2A2-alleeliparin omaavia vasikoita. Tikkasen mukaan kudosnäytteitä kannattaa ottaa 

säilöön, sillä on edullisempaa lähettää useampi näyte samalla kerralla, kuin lähettää jokainen erik-

seen. Kurimon tilan kaikki A1A2-tyypin vasikat lähtevät välitykseen ja tilalle jäävät vain perimältään 

hyvät A2A2-tyyppiset vasikat kasvamaan tulevaisuuden lypsylehmiksi. (Tikkanen 2019-10-07.) 

 

Vaikka tulevaisuudessa karja onkin puhdas A2A2, eläinten alleelipari on silti testattava myös jat-

kossa, koska sillä tavoin vältytään vahingoilta, jos lehmä olisikin vahingossa siemennetty A1A1 tai 

A1A2-tyypin sonnilla. Vuonna 2018 jo useat tilan lehmät olivat tyyppiä A2A2. Kurimon tilan lähitule-

vaisuuden tavoitteena on pitää karjakoko nykyisellään eli 15 lehmässä. Tila myy tällä hetkellä yksi-

tyisille asiakkaille A2-maitoa noin 2000 litraa vuodessa hintaan 1,50 € / l. (Tikkanen 2018-10-19.) 
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Vuonna 2019 Kurimon tilan parhaimmat lehmät alettiin siementää seksatulla siemenellä, näin lehmä-

vasikan saaminen on varmempaa, joka nopeuttaa karjan muuttamista A2A2-tyyppiseksi. Syksyllä 

2019 tilalla oli enää kaksi A1A2-tyyppistä lypsylehmää ja loput 13 olivat A2A2-tyyppisiä. Toinen 

A1A2-tyypin lehmistä siemennetään vain liharotuisella, ei-seksatulla siemenellä ja toisen A1A2-tyyp-

pisen lehmän vasikat testataan, jos sille sattuisi tulemaan A2A2-tyyppinen vasikka. (Tikkanen 2019-

10-07.) 

 

Tikkanen aloitti 24.09.2019 elintarvikejalostuksen ammattitutkinnon, meijerialan osaamisalan opin-

not Hämeen ammatti-instituutissa. Hänen tavoitteenaan on valmistua joulukuuhun 2020 mennessä. 

Teoria opinnot hän seuraa etänä ja läsnäolopakolliset käytännön harjoitukset hän käy tekemässä 

paikan päällä. Näytöt hän aikoo suorittaa omassa tilameijerissään. Keväällä 2019 Tikkanen päätti 

tulevan tilameijerin nimen ja yhtiömuodon: Kurimon Tilameijeri Ay. Kesällä 2019 navetan pää-

tyyn ajettiin soraa ja tehtiin salaojitukset, sekä rakennettiin parruista valmiiksi pohja meijerikontille, 

joka saapui tilalle lokakuussa 2019. (Tikkanen 2019-10-07.) 

 

 

KUVA 5. Kurimon tilameijeri (Saarinen 2020-02-29.) 

 

Tikkanen on harkinnut tarkkaan valintojaan tilameijeriyrityksensä ympäristöystävällisyyden, ja sitä 

kautta myös markkinoinnin kannalta. Hän esimerkiksi valitsi meijeriinsä kylmälaitteet, joissa on kier-

tävä lauhdevesi, jolloin veden kulutuksessa säästetään todella paljon. Vettä tullaan säästämään pal-

jon myös meijeritilojen pesussa, sillä pesu ja desinfiointi tulevat hoitumaan höyrypesurilla. Ympäris-

töystävällisyyden hän tulee ottamaan huomioon myös elintarvikepakkauksissa. Vielä harkinnan alla 

on, kumpaan pakkaukseen olisi ympäristöystävällisempää pakata jäätelö: kotimainen muovi vai koti-

maisesta kartongista Italiassa tehty pakkaus? (Tikkanen 2019-10-07.) 
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KUVA 6. Kurimon tilameijeri (Saarinen 2020-02-29.) 

 

 

KUVA 7. Kurimon tilameijeri (Saarinen 2020-02-29.) 

 

Tikkanen aloitti kesällä 2019 yrityksen tuotekehittelyn ja tuotteistamisen. Ensimmäisten meijerituot-

teiden reseptit, pakkausvaihtoehdot, pakkauskoot ja hinnat ovat jo lähes kaikki valmiina. Tikkanen 

on testaillut reseptejään kotona ja tehnyt jo alustavia valintoja. Oikeissa meijerin laitteissa valmistet-

tuna tuotteiden lopullinen ulkonäkö, rakenne ja maku tulevat esiin, jolloin resepteihin tehdään tarvit-

taessa muutoksia ja tehdään lopullisia valintoja. Kurimon Tilameijerissä tullaan valmistamaan A2-

maidosta tuorejuustoa, piimää, jugurttia, voita ja jäätelöä, maitoa unohtamatta: valikoimiin tulee 

raakamaito, pastöroitu rasvaton maito ja pastöroitu täysmaito. Tikkanen ei halua vielä paljastaa tar-

kemmin tuotteidensa makuvaihtoehtoja, mutta tulossa on näillä näkymin perusmakujen lisäksi pal-
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jon sesonkimakuja. Etenkin sesonkituotteissa tullaan käyttämään mahdollisimman paljon itse- ja lä-

hellä tuotettuja tuoreita raaka-aineita, esimerkiksi marjoja, hedelmiä ja yrttejä. (Tikkanen 2019-10-

07.) 

 

Lokakuussa 2019 Tikkanen otti lehmistään näytteet kappakaseiinin tutkimista varten, jotta selviäisi, 

mitkä lehmät omaavat parhaat kappakaseiini pitoisuudet maidossaan. Näistä lehmistä hän aikoo tu-

levaisuudessa lypsää maidon erilleen juustonvalmistukseen. Tikkanen aikoo harkita tulevaisuudessa 

myös kovien juustojen valmistusta. Vastaisuudessa kappakaseiini ominaisuudetkin tullaan ottamaan 

huomioon Kurimon tilan karjan jalostuksessa. (Tikkanen 2019-10-07.) Kurimon tila löytyy Faceboo-

kista osoitteesta: https://www.facebook.com/Kurimontila/. 

 

3.4.2 Jaana Mäki: Karhun tila ja Mimmin Maito Oy, Muhos 

 

Karhun tila sijaitsee Pohjois-Pohjamaalla Muhoksella, jota emännöi Jaana Mäki. Tila jalostaa osan 

tuottamastaan maidosta itse omassa tilameijerissään, Mimmin Maito Oy:ssä. Tilalliset kuulivat A2-

maidosta ensimmäisen kerran Semexiltä vuonna 2015, minkä jälkeen he ovat käyttäneet karjansa 

siemennyksiin vain A2A2-tyyppisten sonnien siementä. Kaikki tilan lehmät ovat siemennetty Semexin 

siemenillä jo yli 10 vuotta. Karjan jalostuspohja on lähtöisin Kanadasta. Tilan työntekijät ovat erittäin 

innostuneita karjanjalostuksesta – he ja tilan isäntä myös keinosiementävät lehmät itse. Varsinkin 

A2-jalostus myös inspiroi tilan työntekijöitä. Tilan lehmät, joilla on ”vahvimmat geeniperimät” ovat 

testattu A2A2-genomin suhteen ja testien tulokset ovat nähtävillä myös Mimmin Maidon Facebook 

(https://www.facebook.com/Mimmin-Maito-421629251204675/)- ja Instagram (https://www.in-

stagram.com/mimminmaito/) -sivuilla, joilla on seuraajia Uudesta-Seelannista, Yhdysvalloista ja Ka-

nadasta asti. (Mäki 2020-02-19.) Karhun tila löytyy Instagramista osoitteesta: https://www.in-

stagram.com/karhuntila/. 

 

Karhun tilan vasikoista otetaan genominäytteet korvamerkkien laiton yhteydessä DNA-pihdeillä. Tes-

tit otetaan kolme kertaa vuodessa, noin 50 eläimestä kerrallaan. Tilan lähitulevaisuuden tavoitteena 

olisi, että ainakin 50 % lehmistä olisi A2A2-tyyppisiä. Tila aikoo siirtyä kohti tavoitettaan niin sano-

tusti luonnollisella poistumalla, eli lehmiä, jotka tuottavat A1A1- ja A1A2-tyyppistä maitoa, ei pois-

teta karjasta turhaan. Tila voisi mahdollisesti tuottaa vielä joskus tulevaisuudessa 100-prosenttisesti 

A2-maitoa, mutta se on tällä hetkellä vielä kaukainen ajatus. (Mäki 2020-02-19.) 

 

Tilalla on tällä hetkellä lypsyssä reilu 200 lehmää, joista 30 tuottaa A2-maitoa. Kahden vuoden 

päästä karjassa pitäisi arvion mukaan olla noin 65 A2-maitoa lypsävää lehmää. Yhteensä tilalla on 

karjaa noin 450. Tilan karja on valtarodultaan holsteinia (mustia ja punaisia), navetasta löytyy myös 

muutama ayrshire. Kaikki tilan A2-maitoa tuottavat lehmät ovat holsteineja. Tilalle on rakennettu 

uusi pihattonavetta vuonna 2003, jossa lehmät lypsetään 2 * 10, eli 20-paikkaisella takalypsyase-

malla. Tilalla työskentelee tällä hetkellä isäntäväen lisäksi yhteensä viisi työntekijää. A2-maitoa tuot-

tavat lehmät erotetaan muista lehmistä merkitsemällä ne vihertävän keltaisilla jalkaremmeillä, jotka 

tulevat kahteen jalkaan. Lisäksi A2-maidon lypsyllä tarkistetaan vielä korvanumeroista, että lehmä 

https://www.facebook.com/Kurimontila/
https://www.facebook.com/Mimmin-Maito-421629251204675/
https://www.instagram.com/mimminmaito/
https://www.instagram.com/mimminmaito/
https://www.instagram.com/karhuntila/
https://www.instagram.com/karhuntila/
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on 100-prosenttisen varmasti A2A2-tyyppinen. Osan viikosta A2-lehmät ovat muiden lehmien jou-

kossa, sunnuntaisin ne erotellaan omaksi ryhmäkseen A2-maidon lypsyä varten. (Mäki 2020-02-19.) 

 

Karhun tilan yhteydessä toimiva pienmeijeri Mimmin Maito perustettiin vuonna 2012, kun Jaana Mäki 

valmistui maidon jatkojalostajan opinnoistaan Hämeenlinnasta. Vuoden 2020 alusta lähtien Mimmin 

Maito on valmistanut jogurttia ainoastaan A2-maidosta. ”Lypsylämmin maito lypsetään suoraan keit-

tokattilaan, jossa tapahtuu pastörointi ja jogurtin kypsytys”, Mäki kertoo. Jogurttien makuvaihtoeh-

toina ovat tällä hetkellä maustamaton ja tyrni, tulevaisuudessa muitakin makuja. Tuoteperhettä ei 

ole tällä hetkellä tarkoitusta laajentaa. Jälleenmyyjinä toimii muun muassa K-Citymarketteja, K-Su-

permarketteja, Prismoja, S-Marketteja ja HalpaHalleja ympäri Suomea, lista jälleenmyyjistä löytyy 

Mimmin Maidon Internetsivuilta osoitteesta: www.mimminmaito.fi. Meijeri ei aio tulevaisuudessa 

ottaa vastaan A2-maitoa tilan ulkopuolelta, koska oman tilan maito riittää hyvin. (Mäki 2020-02-19.) 

 

Mimmin Maidon meijeri on pienessä toimitilassa, sen koko on noin 2,5 m * 5 m, jossa työskennel-

lään meijerikoneiden ohella paljon käsin. Tuotteet pastöroidaan, muttei homogenoida – pyritään siis 

muuttamaan maidon luonnollista rakennetta mahdollisimman vähän. Lisäaineitakaan ei käytetä. 

Mäen mukaan maidon vähäinen käsittely vaikuttaa todennäköisesti positiivisesti maitotuotteiden so-

pivuuteen ihmisillä. Loput maidot, mitä tilan meijeri ei itse käytä menevät Kuusamon juustolaan ja-

lostettavaksi. Mäki hoitaa meijerin pääasiassa itse – tuotteiden pakkaamisessa on pari kertaa vii-

kossa apuna toinen henkilö. (Mäki 2020-02-19.) 

 

Jogurttien valmistamiseen tarvittava määrä maitoa menee lypsyltä suoraan keittokattilaan meijerin 

puolelle, jolloin maidon lämpökäsittely lyhenee ja helpottuu, koska se on jo valmiiksi niin sanotusti 

”lypsylämmintä”. Jos maitoa tarvitsee kerralla vähemmän, esimerkiksi 80 litraa, ne lypsetään erik-

seen kannulypsykoneella. Esimerkiksi eräs oululainen ravintola, joka jalostaa itse A2-maidosta tuot-

teensa (muun muassa smetanaa, voita, kermaviiliä ja jäätelöä) ottaa tiistai aamuisin maidon suo-

raan ”lypsylämpimänä” käsiteltäväkseen. Maito kuljetetaan ravintolaan heti lypsyn jälkeen. Ravintola 

kertoo käyttävänsä vain A2-maitoa ja antavansa siitä informaatiota myös siellä ruokaileville asiakkail-

leen. (Mäki 2020-02-19.) 

 

A2-maidon tarina Suomessa on vasta alkutaipaleella. Mäki uskoo, että parin vuoden päästä myös 

isot meijerit alkavat kerätä A2-maitoa ja valmistaa siitä omia tuotteitaan – kunhan tietoisuus ja 

maine siitä, mitä A2-maito on leviää täällä Suomessakin. ”Sen jälkeen pienet tuottajat tulevat jää-

mään suurien meijerien alle”, Mäki toteaa. Karhun tilalla oli jo 1,5 vuotta sitten tiedossa, mitkä leh-

mät olivat 100 % varmasti A2A2-tyyppisiä. Silloin Mäki antoi eräälle lapsiperheelle, joilla kaikilla oli 

diagnosoitu maitoproteiiniallergia, testattavaksi tilan A2-maitoa. He eivät saaneet A2-maidosta mi-

tään oireita. Myös Mäen kummityttö on maidolle niin herkkä, ettei hän voi syödä edes vähänkään 

maitoa sisältävää leipää, mutta A2-maitoon tehtyä jogurttia hän pystyy käyttämään ongelmitta. Kun 

tieteellistä näyttöä A2-maidon sopivuudesta maitoallergisille ei ole, olisi hyvä kerätä edes käyttäjäko-

kemuksia markkinoinnin tueksi. Mäki on saanutkin jo asiakkailtaan ympäri Suomea puhelinsoitoin ja 

viestein tietoa A2-maidon sopivuudesta. Hän pakastaa A2-maitoa ja antaa sitä maidosta oireita saa-

ville kokeiltavaksi. (Mäki 2020-02-19.) 

file:///C:/Users/pmkumma/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/F69NX7ZX/www.mimminmaito.fi
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Suomalaiset uskovat enemmän, että maidon käytöstä johtuvat oireet ovat laktoosi-intoleranssin ai-

heuttamia, vaikka todellisuudessa ne eivät välttämättä ole. Mäen pojalla on diagnosoitu laktoosi-

intoleranssi, mutta silti hän pystyy käyttämään tilan tuotteita ongelmitta. Laktoosi-intoleranssi diag-

nosoitiin sen jälkeen, kun hän oli aloittanut peruskoulun, jossa hän joi purkkimaitoa ensimmäisen 

kerran elämässään. Heillä kotonaan on käytetty aina vain tilan omaa tankkimaitoa. Mäen mukaan 

”laktoosi-intoleranssi” johtuu enemmänkin maidon käsittelystä, kuin sen sisältämästä laktoosista. 

Hänen poikansa voi nyt aikuisena juoda kaupan pastöroitua homogenisoimatonta maitoa ongelmitta, 

mutta pastöroitu homogenisoitu maito aiheuttaa edelleen ongelmia. Hänen mukaansa tästä voi pää-

tellä, että varsinkin maidon rasvan pilkkominen on suurin syy tähän ”laktoosi-intoleranssi” ongel-

maan. Mäki on konsultoinut ja maistattanut tuotteitaan kuluttajille jo kahdeksan vuoden ajan. Useat 

hänen asiakkaansa, jotka ovat testanneet A2-maidosta tehtyjä jogurtteja ovat kertoneet, ettei heillä 

ole lääketieteellisesti todettua laktoosi-intoleranssia. Mäen mukaan vain 3 %:lla suomalaisista on 

oikeasti laktoosi-intoleranssi. (Mäki 2020-02-19.) 

 

Mäen mukaan A2-maidontuottajien ja jalostajien on tärkeää tehdä yhteistyötä ja antaa informaatiota 

A2-maitoon liittyen toisilleen ja kuluttajille, sekä viedä siihen liittyviä asioita eteenpäin. A2-maito täy-

tyy saada näkyville ja sen tuottamisesta ja jalostamisesta pitää kertoa avoimesti. Esimerkiksi Karhun 

tilan lehmien A2A2-genomitestien tulokset ovat julkisesti nähtävissä, koska niillä pystyy muun mu-

assa näyttämään toteen, että lehmät, joista A2-maito lypsetään ovat oikeasti A2A2-tyyppisiä. Yhdys-

valloissa A2-maitoa mainostetaan televisiossa, näitä mainoksia löytyy myös YouTubesta. Mäen mie-

lestä Suomessakin A2-maidosta täytyisi saada juttu esimerkiksi johonkin ajankohtaisohjelmaan, sekä 

suomalaisia videoita esimerkiksi YouTubeen ja lisää näkyvyyttä sosiaaliseen mediaan. Mäki tuo myös 

vahvasti esille, ettei tuottamaansa tai myymäänsä maitoa saa väittää A2-maidoksi, jollei lehmiä, 

jotka lypsävät kyseisen maidon ole genomitestien perusteella todettu 100 % A2A2-tyyppisiksi. Tällai-

nen toiminta pilaisi kaikkien A2-maidontuottajien ja myyjien maineet, sekä vaarantaisi myös oikeaa 

A2-maitoa käyttävien ihmisten terveyden. (Mäki 2020-02-19.) 

 

3.4.3 Outi Hännikäinen, Rääkkylä ja Tanja Surma: MaitoKarelia, Kitee 

 

Pohjois-Karjalassa, Rääkkylässä sijaitsevalla Outi Hännikäisen tilalla on 32 lehmää ja saman ver-

ran nuorkarjaa. Hännikäinen on A2A2-genomitestannut koko karjansa lukuun ottamatta nautoja, 

joiden hän tiesi varmasti olevan genotyypeiltään A1A1. Lehmäpoistoihin hän on valinnut A1A2 ja 

A1A1-tyyppisiä lehmiä, koska hänen tarkoituksenansa on jalostaa koko karja A2A2-tyyppiseksi. Jo 

kolmannes hänen karjastaan tuottaa A2-maitoa, joka menee jatkojalostettavaksi MaitoKarelialle ja 

”normaali tankkimaito” Osuuskunta MaitoSuomelle. Hännikäinen kertoi monella hänen tutullaan ole-

van kiinnostusta A2A2-genomitestaukseen karjassaan ja moni on jo testannutkin nautojaan, mutta 

ei niin vakavissa mielin, että alkaisi tuottaa A2-maitoa. Hännikäisen mukaan suurille maitotiloille 

A2A2-genomitestaus on kallis investointi, noin 30 € kerta, sillä muutkin genomitestit tehdään sa-

malla kertaa. (Hännikäinen 2019-10-29.) 
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Pohjois-Karjalassa, Kiteellä sijaitseva pienmeijeri MaitoKarelia valmistaa A2-maidosta jogurttia ja 

voita. Lisäksi meijeri on tarjonnut pakastettua A2-maitoa kokeilijoille ja testaajille puolen litran pul-

loissa. Koska A2-maito lypsetään erikseen, se on tuottajalta ostettuna kalliimpaa. Pienmeijeri aikoo 

tulevaisuudessa laajentaa A2-maidosta saatavien tuotteiden määrää muun muassa jogurtteihin, voi-

hin ja tuorejuustoihin, jos asiakkaat toteavat hyötyvänsä A2-maidosta ja asiakaskunta laajenee. 

Tällä hetkellä pienmeijeri ei pysty käyttämään ihan kaikkea saatavilla olevaa A2-maitoa, mutta laa-

jennus olisi mahdollista, jos A2-maitotuotteille tulisi riittävästi kysyntää. MaitoKarelia olisi silloin val-

mis vastaanottamaan A2-maitoa Keski-Karjalan alueella 30 kilometrin säteellä meijeristä. (Surma 

2019-10-29.)  

 

MaitoKarelian yrittäjä Tanja Surma kuuli ensimmäisen kerran A2-maidosta Hämeenlinnassa meije-

rialan koulutuksessa. Siellä opiskellessaan hän oppi, että vuohenmaito, sekä osa lehmien maidosta 

on A2-tyyppistä. Vuohenmaidon sopivuudesta maitoallergisille hän oli kuullut jo 1990-luvulla. Surma 

kiinnostui A2-maidosta ja sen jalostamisesta, koska hänen lapsenlapsillaan on diagnosoitu maitoal-

lergia, hän opiskeli maidon jatkojalostusta ja halusi heti kokeilla löytyisikö allergiaan ratkaisua. Sur-

man mielestä maito on hyvä ravintoaine ja maidottomalla dieetillä jää monta tärkeää ravintotekijää 

saamatta. Lisäksi saadessamme A2-maidosta kotimaista tutkimusta olisi runsaan reagoinnin seu-

rauksena A2-maito ainut vaihtoehto kuluttajille, jotka todennäköisesti vähentäisivät tavanomaisen 

maidon käyttöä. Hän ennustaa, että tämä tulee tapahtumaan seuraavan kymmenen vuoden sisällä. 

Surman näkemys on, että moni ihminen luulee A1-maidon / tavanomaisen maidon aiheuttamia oi-

reita laktoosi-intoleranssin aiheuttamiksi oireiksi, sillä laktoosittomien tuotteiden käyttö on yleistynyt 

merkittävästi. Hänen mukaansa myös monet muut tekijät, kuten homogenointi, kova käsittely, ras-

vattomuus ja säilörehu voivat vaikuttaa maidon suosioon herkillä ihmisillä. (Surma 2019-10-29.) Mai-

toKarelia löytyy Internetistä osoitteesta: https://www.maitokarelia.fi/ ja Facebookista osoitteesta: 

https://www.facebook.com/MaitoKarelia-431884417578084/?ref=br_rs 

 

3.4.4 Muita A2-maidontuottajia Suomessa 

 

Satakunnassa, Raumalla sijaitsee pientila, jossa on tällä hetkellä muiden eläinlajien lisäksi vain kaksi 

nautaa, tulevia lypsykyyttöjä, jotka molemmat ovat testattu ja todettu olevan genotyypeiltään A2A2. 

Maito tulee vain omaan käyttöön. Tilan emäntä, Maria Tuomialho luki ensimmäisen kerran A2-

maidosta Maaseuduntulevaisuus -lehdestä vuonna 2018, jossa kerrottiin Kurimon tilan A2-maidon-

tuotannosta. Tuomialho on maitoproteiiniallergikko ja myös hänen tyttärellään on ongelmia maito-

proteiinien kanssa. Hän on työskennellyt lypsykarjan parissa lomittajana lähes 20 vuotta. Hän päätti 

viimein hankkia oman lehmän ja alkaa tuottaa maitoa vain omiin tarpeisiinsa, sillä Raumalla täysi- tai 

rasvattoman ainoastaan pastöroidun maidon saaminen on ajoittain haastavaa. Proteiini pilkotutkaan 

maidot eivät hänelle sovi. Hän otti ensin lypsyvuohen, sillä vuohenmaito on aina A2-maitoa ja sen 

maidon kanssa mitään ongelmia ei tullut. (Tuomialho 2019-10-29–2019-12-12.) 

 

Tuomialho on ostanut kaksi kyyttövasikkaa lisää, hän olisi halunnut niiden olevan jo valmiiksi A2A2-

genomitestattuja, mutta sellaisia ei ollut myynnissä. Hän on ottanut vasikoista genomitestit ja ne 

ovat nyt menossa VGL:n tutkittaviksi. Karjakokoa hän ei aio kasvattaa, sillä maitoa ei aiota myydä 

https://www.maitokarelia.fi/
https://www.facebook.com/MaitoKarelia-431884417578084/?ref=br_rs
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tilan ulkopuolelle. Karjakoon ollessa näin pieni Tuomialho ei näe järkeväksi alkaa jalostaa maitoa 

ainakaan itse tilan ulkopuolelle, sillä investointikustannukset tilameijerin perustamiseen ja karjakoon 

kasvattamiseen olisivat kohtuuttoman suuret nykyistä maatalouden yleistilannetta ajatellen. Teori-

assa Tuomialho voisi harkita A2-maidon jälleenmyymistä, jos siitä ei aiheutuisi kohtuuttomia kustan-

nuksia hänelle. Hän uskoo A2-maidon tulevaisuuteen Suomessa varovaisen toiveikkaasti. Kunhan 

A2-maidon tueksi saadaan tutkimustuloksia ja kuluttajille tietoa siitä, sen menekki luultavasti kasvaa. 

(Tuomialho 2019-10-29–2019-12-12.) Tuomialholla on Facebook-ryhmä, johon voi halutessaan liit-

tyä, jos haluaa päästä seuraamaan tilan kuulumisia tarkemmin: https://www.face-

book.com/groups/453237158624182/ 

 

Keski-Pohjanmaalla Toholammilla sijaitsevan Rauharannan maatilan parsinavetassa on lypsyssä 

reilu 40 lehmää. Lehmärotuina tilalla on ayrshire, holstein ja jersey, sekä niiden risteytyksiä. Tilan 

emäntä, Sari Isosaari-Pollari kuuli ensimmäistä kertaa A2-maidosta vuonna 2012 erään Turkissa 

asuvan tuttunsa kautta, jolla oli todettu maitoallergia, mutta hän pystyi kuitenkin käyttämään paikal-

lista lehmänmaitoa. Hän kiinnostui A2-maidosta, kun hänen omalle lapselleen puhkesi maitoallergia 

vuonna 2014, lisäksi hänen miehensä kaksi lasta ovat maitoallergisia. Isosaari-Pollari etsi Faban 

A2A2-sonnilistoista potentiaalisia sonneja, jotka olisivat heidän tulevien lypsylehmiensä isiä. Tilan 

ensimmäinen A2A2-lehmä löytyi, kun sen sonnivasikka genomitestattiin ja todettiin genotyypiltään 

puhtaaksi A2A2:ksi. Tämä lehmä on muutenkin hyvänsukuinen ostolehmä, joten myös sen sonniva-

sikka jäi tilalle kasvamaan asutussonniksi. Saman lehmän maitoa kokeiltiin varovaisesti perheen kai-

kille allergisille ja se sopi jokaiselle heistä. Tällä hetkellä Isosaari-Pollari ei vielä tiedä, kuinka suuri 

osa heidän karjansa hiehoista ja lehmistä on genotyypiltään A2A2, mutta tilan tulevaisuuden tavoit-

teena on kuitenkin puhdas A2A2-karja – ”sillä koskaan ei tiedä, mitä tuleman pitää”, hän toteaa. 

(Isosaari-Pollari 2019-11-27–2019-12-11.) 

 

Siemennyksissä tilalla käytetään pääasiassa A2A2-sonneja. Lisäksi Saksasta on tilattu lypsytyyppisen 

simmental-rotuisen sonnin siemeniä, joilla on myös taustalla A2A2-genotyyppi. Tilalla on tällä het-

kellä genomitestattu muutamia hiehoja ja useita on vielä testattava. Jos joku alkaisi jatkojalostaa 

Rauharannan maatilan A2-maitoa, he alkaisivat testauttaa eläimiään enemmän A2A2-genotyypin 

suhteen ja myymään A2-maidosta valmistettuja tuotteita. Isosaari-Pollari on valmistanut A2-mai-

dosta jo muun muassa leipäjuustoa. Hän toivoo, että A2-tuotteita jalostettaisi markkinoille täällä 

Suomessakin. Hän myös kertoi haaveilevansa jatkojalostamisesta itsekin, mutta totesi, ettei rohkeus 

riitä sinne asti. Isosaari-Pollarin mielestä olisi vielä parempi, jos A2-maitoa saataisi markkinoille myös 

vierihoitavien lehmien maitona. Tilan karjakoko ei todennäköisesti tule kasvamaan ja jos kasvaa, niin 

lypsylehmien lisäksi tulee emolehmiä. Tilan lypsylehmät imettävät vasikoitaan 2,5 kuukauden ikään 

asti, eli tilan karja on toisin sanoen imettävä lypsykarja. (Isosaari-Pollari 2019-11-27–2019-12-11.) 

 

Sirpa ja Antti-Jussi Lukkarilla on kaksi pihattoa, Huuskolan tila Kainuussa Vuokatissa ja Eino-

lan tila Pohjois-Pohjanmaalla Utajärvellä, jota hoitaa heidän poikansa. Karjakoko on 35 lypsävää, 

joista osa on Utajärvellä, jonne myös tulee alkuun 80 lehmän karja, koska siellä on tarkoitus laajen-

taa maidontuotantoa. Tilan karja on valtarodultaan ayrshirea. Vuokatin navettaa heidän olisi myös 

tarkoitus laajentaa, laajennushanke selviää vuoden 2020 syyskuussa. Suunnitelmana olisi pitää A2-

https://www.facebook.com/groups/453237158624182/
https://www.facebook.com/groups/453237158624182/
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maito yhtenä osana maitoperhettä, mutta mihinkään kovin suuriin markkinoihin he eivät usko, ellei 

uudet tutkimustulokset todista tieteellisesti mitään uutta. (Lukkari 2019-11-27–2019-12-17.) 

 

Molempien tilojen ensisijaisina jalostustavoitteina on aina ollut pihattojen vuoksi jalat, ja luonnos-

taan sitä kautta sonnivalinta on useasti ollut A2A2-genotyyppinen. Lukkarit päättivät alkaa käyttää 

kanadalaista eläinainesta, joka sattuu olemaan A2A2-genotyyppistä, mutta sen kummempia ajatuk-

sia A2-maidon tuottamiseen heillä ei ole ollut. He kuulivat ensimmäisen kerran A2-maidosta reilu 15 

vuotta sitten, kun valitsivat tilojensa karjan siemennyksiin kanadalaiset sonnit. Nyt he ovat siemen-

täneet muutamia lehmiään brown swiss -rotuisilla sonneilla, jotka ovat myös A2A2-genotyyppisiä. 

Utajärven navetan lehmistä osa on uusia ostoeläimiä, joiden sukutauluihin he eivät vielä ole ehtineet 

tarkemmin perehtyä. Lukkarit jalostavat lehmiensä maidosta herkuttelu- ja hapanmaitotuotteita 

omassa meijerissään, Huuskolan Jäätelössä. (Lukkari 2019-11-27–2019-12-17.) Huuskolan jäätelö 

löytyy Facebookista osoitteesta: https://www.facebook.com/Huuskolan-Jäätelö-Oy-

275279012507540/ 

  

Pohjois-Pohjanmaalla, Utajärvellä sijaitsee Leena Sipolan tila, jossa on 60 korkeatuottoista holstein 

lypsylehmää. Sipola kuuli ensimmäisen kerran A2-maidosta noin reilu viisi vuotta siten holstein klu-

bin luennolla ja kun Semex, sekä Huitin Holstein alkoivat tarjota siemen vaihtoehtoina myös A2A2-

genotyyppisiä sonneja. Sipolan kiinnostus A2-maitoon lähti, koska hänen vatsansa ei kestä käsiteltyä 

maitoa, ei edes laktoositonta ja luomu maitoakin vain pienissä määrin, mutta tankkimaidosta vatsa 

ei oirehdi. Testeistä ei ole löydetty syytä vatsan oireiluun. Maidontuottajana häntä harmittaa se, 

ettei useat muutkaan henkilöt voi juoda maitoa sen käsittelyn vuoksi, ja on myös ihmisiä, jotka ovat 

tätäkin herkempiä ja tarvitsisivat hänen näkemyksensä mukaan käsittelemätöntä A2-maitoa. Sipola 

haluaisi tulevaisuudessa suoda lehmänmaidon juonnin myös heille kaikkein maitoherkimmille ihmi-

sille ja juuri siksi hän valitsee lähes kaikkien lehmiensä siemennyksiin A2A2-tyyppisiä sonneja, noin 

2/3 karjasta siemennetään A2A2-genotyypin siemenellä. Tilalla luodaan näin hiljattain pohjaa A2-

maidolle. Tulevaisuuden tavoite olisi 100 % A2A2-genotyypin karja. ”Jos politiikka joskus sallisi, niin 

meillä myytäisi tulevaisuudessa A2-maitoa käsittelemättömänä”, Sipola toteaa. (Sipola 2019-11-26–

2019-12-18.) 

 

Viimeisen kahden vuoden aikana Huitin Holsteinilla A2A2-sonnien valikoima on ollut 
laaja, siitä on ollut hyvä valita. Sukusiitoksien vuoksi on välillä valittava yksittäinen 
sonni, joka ei ole A2A2-tyyppinen. Luon hiljattain pohjan A2A2-karjalle ja sitten tes-
taan eläimet, jolloin loppuu myös muiden sonnien käyttö, kunhan valikoima tästä 
vielä hieman laajenee. Tavoitteena olisi, että viiden vuoden sisällä ei käytetä enää 
muita, kuin vain A2A2-sonneja, Sipola kertoo.  

 

Hän myös toivoisi, että kymmenen vuoden sisällä Valiolle tulisi A2-maidon keräily tai tulevaisuudessa 

A2-maitoa voisi myydä kulutusmaitona. Hänellä itsellään ei tällä hetkellä ole resursseja jalostaa tai 

myydä. Karjakoon hän aikoo pitää samana, niin että yksi Lelyn robotti lypsää lehmät. Tilalla kiinnite-

tään jatkossakin huomiota eläinaineksen määrään ja laatuun, sekä eläinten hyvinvointiin. (Sipola 

2019-11-26–2019-12-18.) 

 

https://www.facebook.com/Huuskolan-Jäätelö-Oy-275279012507540/
https://www.facebook.com/Huuskolan-Jäätelö-Oy-275279012507540/
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Sipola näkee A2-maidon tulevaisuuden Suomessa valoisana, sillä hänen mielestään maidon yliherk-

kyydet tulevat kasvamaan entisestään ja siten myös erikoistuotteiden käyttö kasvaa. Hänen mieles-

tään maitoa ei saisi pastöroida ja homogenoida, sillä ne aiheuttavat tulevaisuudessa vain enemmän 

vatsa ongelmia. Hän myös uskoo, että tulevaisuudessa maitoa voitaisi hakea tiloilta, esimerkiksi au-

tomaatista. Sipolan mielestä A2-maidolla luodaan tulevaa ja kilpailukykyä, jolla voi erottua massasta 

ja erikoistua. Hänen tavoitteenaan on, että tilaa jatkavilla lapsillaan olisi tulevaisuudessa etuna A2-

maito ja siitä maksettava parempi hinta – A2-maitoa voisi tulevaisuudessa joko jalostaa itse tai 

myydä jatkojalostajalle. ”Jos ihminen, joka ei voi käyttää normaali maitoa, voisi käyttää A2-maitoa, 

niin olisin ikionnellinen, jos sillä olisi veden lisäksi muukin vaihtoehto. Se maku tuo lapsuuden mie-

leen sille ihmiselle. Olisi, kuin lottovoittaja.”  Sipola toteaa lopuksi. (Sipola 2019-11-26–2019-12-18.) 

 

Pohjois-Pohjanmaalla, Ylivieskassa sijaitsee MTY Kallion-tila, jossa on 110 holstein lehmää, nuor-

karjaa noin 40, joista 11 on quernsey-hiehoja. Tilan lehmiä ei ole vielä testattu A2A2-genotyypin 

osalta, joten vielä ei ole tiedossa, kuinka suuri osa karjasta on genotyypiltään puhtaita A2A2. MTY 

Kallion-tilan navetta on kolmirivinen pihatto, jossa kaksi Lely A3 -robottia hoitavat lypsyn. Tilan leh-

mämäärää on vielä tarkoitus kasvattaa ainakin yhden robotillisen verran. Kalliot kuulivat ensimmäi-

sen kerran A2-maidosta Semexiltä ja lukivat siitä Internetistä. He kiinnostuivat A2-maidosta, koska 

se on saavuttanut maailmalla paljon huomiota, ja heidän mielestään muutenkin on meneillään sellai-

nen kausi, että kuluttajat haluavat erikoisempia tuotteita. ”Maitoa on parjattu todella paljon joka 

suunnalta, ja tämä A2-maito on uutisointien mukaan ’terveellisempää”, Salla Kallio toteaa. (Kallio 

2019-11-26–2019-12-19.) 

 

MTY Kallion-tilan lehmien siemennyksiin on käytetty vain A2A2-sonneja jo pian kaksi vuotta, tilan 

rasvaprosentin nostamiseksi kolmirotusiemennyksissä on käytössä myös A2A2-genotyyppinen quern-

sey-rotu. Tila tähtää tulevaisuudessa puhtaaseen A2A2-karjaan. Jos tulevaisuudessa A2-maidolle 

löytyy markkinoita myös Suomessa, MTY Kallion-tila aikoo harkita A2-maidon myyntiä pienmeijerille 

tai jatkojalostaa siitä itse omia tuotteita. Kallio luottaa A2-maidon positiiviseen tulevaisuuteen. ”Suo-

messa tullaan vähän jälkijunassa muuhun maailmaan verrattuna, mutta ottaen huomioon kaikki tä-

mänhetkiset puheenaiheet, uskon, että juuri A2-maidolla on jalansijaa tulevaisuuden Suomessa”, 

hän toteaa. (Kallio 2019-11-26–2019-12-19.) MTY Kallion tila löytyy Facebookista osoitteesta: 

https://www.facebook.com/mtykalliontila/ 

 

Janne Kauppisen ja Karita Huttusen tilalla Iisalmessa on 35 lehmän parsinavetta. Tilalla on 

tehty sukupolvenvaihdos vuoden 2019 alussa, joten tulevaisuuden suunnitelmat ovat vielä osittain 

avoimet. Tilan tavoitteena olisi kasvattaa lehmämäärä yhteen lypsyrobotilliseen, jos he vain saavat 

tulevaisuudessa peltopinta-alaa riittävästi kasvatettua. Tulevaisuuden tavoitteena olisi myös saada 

tilan karja 100-prosenttisesti A2A2-tyyppiseksi. Kauppinen ja Huttunen kuulivat ensimmäisen kerran 

A2-maidosta vuoden 2016 kevät talvella Semexin järjestämässä tilaisuudessa, jossa esiteltiin Seme-

xin toimintaa ja siitossonneja. Tapahtuman yhteydessä he sopivat tilalle kartoituskäynnin, jolloin 

alue-edustaja tuli katsomaan kaikki lehmät, juteltiin jalostustavoitteista- ja näkemyksistä. Sen käyn-

nin pohjalta Uudispihan tila liittyi Semexin sopimusasiakkaaksi, heille hankittiin oma typpipönttö ja 

https://www.facebook.com/mtykalliontila/
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koko karjalle tehtiin ensimmäinen jalostussuunnitelma. Kauppista ja Huttusta kiinnosti A2-maito 

alusta alkaen ja siitä tuli heti yksi sonnin valinta kriteereistä. (Huttunen 2019-11-28–2019-12-19.) 

 

Omia lehmiä ei vielä olla testattu, eli emme vielä tiedä, onko karjassamme puhtaita 
A2A2 yksilöitä vai ei. Testaus toivottavasti tapahtuu lähivuosina, sillä itseäni ainakin 
kiinnostaa kovasti. Lähinnä sitä hidastaa kustannus, koska se on kerralla suurempi, 
jos koko karjan testaa yhdellä kertaa. Oma kiinnostukseni lähti Semexin edustajan 
jutteluista tähän A2-maitoon. Ja on ollut hyvin mielenkiintoista lukea lehdistä tuota 
Tikkasen Mirvan tarinaa, kuinka ratkaisu löytyi omasta navetasta, Huttunen kertoo. 
(Huttunen 2019-11-28–2019-12-19.) 

 

Huttunen on pohtinut A2-maidon suoramyynnin mahdollisuutta omalta tilalta tulevaisuudessa, mutta 

ensin täytyisi saada sille markkinat. Karjan jalostaminen kokonaan A2A2-tyyppiseksi on varautumista 

tulevaisuuteen – jos A2-maidon kysyntä alkaa kasvaa, hän pitäisi myös yhtenä vaihtoehtona myydä 

sitä pienmeijereille niiden tarpeen mukaan, sillä hän uskoo, ettei Valiolla ja muillakaan suurmeije-

reillä tuottajahinnat nouse tulevaisuudessa. (Huttunen 2019-11-28–2019-12-19.) 

 

Sivusta seuraillaan, miten tämä alkaa kehittyä, mutta sitten joskus, jos alkaa kysyntää 
olla, niin olisi tavallaan jo kapasiteettia valmiiksi. Semexillä on A2 vaihtoehtoinakin 
hyviä sonneja, joten A2-ominaisuus ei ole juurikaan jalostusta rajaava tekijä, vaikka 
yksi kriteereistä onkin, eli se ei ole meiltä mitenkään pois jalostaa jo valmiiksi A2-mai-
dontuotantoon sopivia yksilöitä, Huttunen toteaa. (Huttunen 2019-11-28–2019-12-

19.) 

 

Huttusen mielestä karjan jalostaminen A2A2-tyyppiseksi on santsaus tulevaisuuteen, sillä hän uskoo, 

että A2-maito tulee olemaan täällä Suomessakin vielä iso juttu ja siksi hän haluaa, että silloin myös 

ollaan jo heti valmiita tuottamaan sitä. (Huttunen 2019-11-28–2019-12-19.) 

 

A2-maito on lisäarvo tuote, josta hyvin suurella todennäköisyydellä saa parempaa 
hintaa, kuin normaalista tankkimaidosta isoilta meijerifirmoilta. Tarvitaan tutkimusta 
ja ennen kaikkea kuluttajatyötä, jotta tieto A2-maidon olemassaolosta ja sen tuotta-
misesta välittyy siitä hyötyville ihmisille. Tie vaikuttaa tällä hetkellä pitkältä, mutta 
tavoite on mahdollista saavuttaa, hän toteaa lopuksi. (Huttunen 2019-11-28–2019-

12-19.) 

 

Pohjois-Pohjanmaalla Haapavedellä sijaitsee maatila nimeltä Veikkonen. Lehmiä tilalla on 35, joista 

11 on tyyppiä A2A2 ja hiehoja ja vasikoita on yhteensä 30, joista myös 11 on A2A2-tyyppisiä. Tilan 

karjarotuina ovat holstein ja ayrshire. Lehmät asustavat kylmäpihatossa, jossa ne lypsetään 2x4 ka-

lanruotolypsyasemalla. Veikkosen tilalliset lukivat ensimmäisen kerran A2-maidosta Semexin asiakas-

postista syyskuussa 2015 ja he ottivat heti yhteyttä edustajaan. He kiinnostuivat siitä, koska heitä 

kiinnostaa kaikki uudet asiat, heidän lähipiirissään on useilla vatsavaivoja ja juuri A2-maidon sopi-

vuus joillekin maidolle herkille ihmisille herätti erityistä mielenkiintoa. (Karsikas 2019-12-08–2019-

12-30.) 

 

Tilan tarkoitus on tähdätä tulevaisuudessa vain A2-maidontuotantoon. Se on myös kokonaan luomu-

tuotannossa, joten A2-valkuaistyypin lisäksi tilan maito on myös luomua. Tulevaisuudessa Veikkosen 

tila mahdollisesti laajentaa tuotantoaan aluksi yhden robotin pihatoksi, mutta suunnitelmat ovat 

vielä avoinna. Jos löytyy meijeri, joka on kiinnostunut A2-maidon jatkojalostamisesta, he voisivat 
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harkita A2-maidon myymistä sinne. Oma jatkojalostustoiminta tai pienmeijeri ovat ehkä epätodennä-

köisiä. Veikkosen tilalliset näkevät A2-maidon tulevaisuuden tuotteena, kunhan tietoisuus siitä li-

sääntyy. (Karsikas 2019-12-08–2019-12-30.) 

 

Etelä-Savossa, Mikkelissä sijaitsee Laasolan tila, jossa on lypsyssä noin 70 lehmää, jotka ovat ro-

duiltaan ayrshireja ja holsteineja. Tilan navetta on viileä pihatto, jossa lehmien lypsyt hoitaa kaksi 

lypsyrobottia. Tilalliset kuulivat ensimmäisen kerran A2-maidosta muutama vuosi sitten, kun siitä oli 

juttua Semexin lehdessä. Tilallisten kiinnostus heräsi, sillä heidän mielestään A2-maito olisi uusi 

mahdollisuus maitomarkkinoille. Laasolan tilalla ei ole tulevaisuudessa tarkoitusta enää kasvattaa 

karjakokoa – tällä hetkellä ainoana tulevaisuuden tavoitteena on saavuttaa vain puhdas A2A2-karja. 

(Pöyry 2019-11-27–2020-01-30.) 

 

Laasolan tilan karjanjalostus A2A2-tyyppiseksi on vasta alkutekijöissään. Tilalla on nyt vuoden ajan 

käytetty siemennyksiin vain A2A2-tyyppisiä sonneja, kaikkia lehmiä ei ole vielä A2A2-genomitestattu 

– 15 eläimestä on genomitestit otettu niiden sukujen perusteella. Tila olisi tulevaisuudessa valmis 

myymään A2-maitoaan jollekin sitä jalostavalle meijerille, mutta itse he eivät ole kiinnostuneita jat-

kojalostamaan A2-maitoa. Tilalliset näkevät A2-maidon tulevaisuuden Suomessa mahdollisuutena ja 

he uskovat, että sillä on kysyntää tulevaisuudessa, mikäli se tehdään kuluttajille tunnetuksi. (Pöyry 

2019-11-27–2020-01-30.) 

 

Pohjois-Savossa Nilsiässä (nykyisellä Kuopion alueella) Halunan kylällä sijaitsee tila, Pentikkälän-

mäki, jota yhdessä isännöivät Jani ja Päivi Pentikäinen. Tilan parsinavetassa asustelee 40 leh-

mää, jotka lypsetään kuudella DeLaval Milkmaster -lypsimillä. Lehmistä suurin osa on rodultaan ayr-

shireja, joihin he haluavat eniten panostaa ja koska ovat mieltyneet niihin. Vuoden 2016 aikana kar-

jaan ostettiin holsteineja kolmelta lopettaneelta lähitilalta. Tilallisia kiinnostaa myös hyvätuottoinen 

suomenkarja. (Pentikäinen 2019-11-27–2020-02-27.) 

 

Tilan lehmistä muutama on A2A2-genomitestattu ja niistä viisi on todettu olevan tyyppiä A2A2 ja 

yksi A1A1-tyyppiä. ”Tänä vuonna poikii ensimmäiset A2A2-tyypin lehmät, jotka ovat testattu LD-

projektin tiimoilta, ja joilta on myös samalla testattu beetakaseiini -tyypit. Niistä melko hyvä osuus 

on A2A2-tyyppisiä – vain muutama A1A2, mutta ei yhtään A1A1. Osalta LD -projektissa genomites-

tatuista naudoista aion pyytää jälkikäteen testaamaan myös beetakaseiinit” tilan emäntä Päivi Penti-

käinen kertoo. (Pentikäinen 2019-11-27–2020-02-27.) 

 

Pentikäiset kuulivat ensimmäisen kerran puhuttavan A2-maidosta vuoden 2017 loppupuolella heidän 

omalta jalostusneuvojaltaan, hän mainitsi jotain ohimennen A2-maidosta. Toisen kerran he kuulivat 

mainittavan A2-maidosta helmikuussa 2018 ruokareagointiluennolla. Keväällä 2018 he lukivat Maa-

seudun tulevaisuudesta Kurimon tilan tarinaa. Pentikäiset kiinnostuivat A2-maidosta, koska Päivillä 

ja heidän 8-vuotiaalla pojallaan on ihottumia ja atopiaa, joten sitä ei tiedetä, vaikka osasyy olisikin 

A1-beetakaseiinin aiheuttama – sitä tosin ei olla tutkittu, eikä testattu. Tila käyttää itse omaa tila-

maitoaan ja jos vatsa kestää vielä paremmin A2-maitoa, niin se olisi erinomainen asia. Lisäksi ruoka-
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reagointiluennolla kuullut väitteet lisäsivät kiinnostusta ottaa A2-maidosta tarkemmin selvää. (Penti-

käinen 2019-11-27–2020-02-27.) Tilan tavoitteena olisi saada jossakin vaiheessa puhdas A2A2-

karja. Unelmissa olisi myös yhden robotin navetta eli noin 70 lehmää.  

 

En lähde hyviä lehmiä karsimaan, jos ne eivät ole A2A2-tyyppisiä. Käytän vain koko 
ajan A2A2-tyyppisiä sonneja kaikille lehmille, jotka ovat muuten hyviä jatkamaan su-
kuaan. Periaatteessa tässä saa siis jotain aikaiseksi ilman sen suurempaa panostusta. 
Katsoo vain, että sonnit ovat A2A2-tyyppisiä, that’s it - helppoa! Ja jos siitä poikisi 
jotain hyötyä jossakin vaiheessa! Pentikäinen toteaa. (Pentikäinen 2019-11-27–2020-

02-27.) 

 

Pentikäinen myöntää haaveilleensa, jos joskus tulevaisuudessa voisi itse jalostaa A2-maitoa omassa 

tilameijerissä tai myydä A2-maitoa jalostettavaksi jollekin pienmeijerille. ”Anopilla oli parikymmentä 

vuotta sitten kolmen muun tilan kanssa Putaan Maitotytöt, jotka tekivät juustoja Runnilla ja jogurt-

teja Muuruvedellä. Kipinä on ollut sieltä asti, mutta oli se tilan pidon lisäksi rankkaa kuljettaa maidot, 

valmistaa ja markkinoida tuotteet, kiertää messut, jne.”  hän muistelee. Pentikäinen näkee A2-mai-

don tulevaisuuden Suomessa potentiaalisena. ”Erikoistuminen on hyvästä, lähi- ja terveystuotteet 

kiinnostavat ihmisiä yhä enemmän”, hän toteaa. (Pentikäinen 2019-11-27–2020-02-27.) 

 

Kanta-Hämeessä, Ypäjällä sijaitseva maatila aloittaa maidontuotannon keväällä 2020. Tilan leh-

mien rotuina ovat ayrshire ja simmental, navetta on kokokuivikepohjapihatto ja lehmät tullaan lypsä-

mään takalypsyasemalla. Tilan tulevaisuuden tavoitteellinen karjakoko olisi vähintään 50 lehmää, 

A2A2-lehmien tavoitteellista osuutta karjassa ei ole vielä suunniteltu, mutta tavoitteena kuitenkin 

olisi saada jonkin kokoinen A2A2-lypsylehmä populaatio. (Anonyymi 2020-02-08.) 

 

Tilalliset lukivat ensimmäisen kerran A2-maidosta saksalaisesta artikkelista. He kiinnostuivat A2-mai-

dosta, koska ajatus siitä, että jo periaatteessa naudan jalostuskin on saattanut aiheuttaa muutoksia 

maidon koostumukseen, oli kysymyksiä herättävää. Tulevaisuudessa tila olisi myös valmis toimitta-

maan A2-maitoa sitä jatkojalostavalle meijerille, jos sellainen olisi mahdollista. A2-maidon tulevai-

suuden Suomessa tila näkee suurena mahdollisuutena, mutta toisaalta myös suurena uhkana, koska 

tutkittua tietoa on vielä varsin vähän ja siitä on ristiriitaisia tuloksia. Nämä asiat vaikuttavat myös 

siihen, että virkamiehet ovat tarkkoja siitä, miten tuotteita saa markkinoida. (Anonyymi 2020-02-08.)   
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4 A2-MAIDON MARKKINOINTIMATERIAALIN TUOTTAMINEN 

 

Opinnäytetyön tekijä ja toimeksiantaja päättivät valita A2-maidon informointiin ja markkinointiin wi-

kisivun, johon johtaa QR-koodi ja joka kertoo kuluttajille kaiken oleellisen tiedon A2-maidosta. Wi-

kisivulle johtava QR-koodi olisi tarkoitus antaa käyttöön kaikille, jotka haluavat käyttää A2-maito-

Wikipedia-sivua informointiin tai markkinointiin, ja se olisi myös tarkoitus liittää myöhemmin meijerin 

tuotteiden etiketteihin. Markkinointi vaihtoehdoksi valittiin juuri tämä, koska tulevaisuuden tarkoitus 

olisi saada A2-maito mahdollisimman laajasti kuluttajien tietouteen ja A2-maidosta valmistetuille 

tuotteille käyttäjiä. A2-maito-Wikipedia-sivu on netistä helposti löydettävissä esimerkiksi googletta-

malla, sitä pääsee lukemaan kuka tahansa ja tulevaisuudessa kaikki muutkin A2-maitoa myyvät ta-

hot voivat hyödyntää sitä markkinoinnissa. Tavoitteena oli alun perin tehdä myös toimeksiantajan 

meijerin tuleviin tuotteisiin pienet A2-maidosta kertovat informaatiotarrat. Niistä luovuttiin, koska 

suomalaisien A2-maidon parissa työskentelevien löytäminen ja haastatteleminen koettiin sitäkin tär-

keämpänä, ja koska siitä oltiin myös hyvin kiinnostuneita. 

 

QR-koodin avulla A2-maito wikiin pääsee helposti myös älypuhelimella lukemaan kaiken oleellisen 

tiedon A2-maidosta. Wikisivua voi myös muokata kuka tahansa, riippumatta siitä, onko rekisteröity-

nyt Wikipediaan vai ei. Riskinä siinä on, että wikisivulle voi tulla toissijaista tietoa. Tämän vuoksi wi-

kisivua on myös tarkkailtava ja pidettävä yllä säännöllisesti myös tulevaisuudessa. Kun opinnäytetyö 

on julkaistu Theseuksessa, se linkitetään myös A2-maito-Wikipedia-sivun ”Aiheesta muualla” -otsi-

kon alle, ja siitä voi sitten myös kirjoittaa wikiin uutta tietoa, koska Wikipediassa julkaistut asiat täy-

tyy olla julkaistuna aiemmin jo jossain muualla. 

 

Opinnäytetyön tekijä ja toimeksiantaja valvovat ja ylläpitävät A2-maito-Wikipedia-sivua tulevaisuu-

dessa. Etenkin ulkopuolisten henkilöiden wikisivun muokkauksia on valvottava ja tietojen lähteet tar-

kistettava, ettei sivulle vuotaisi väärää tietoa. Suotavaa olisi, että uusien sisältöjen kirjoittajat olisivat 

A2-maidon parissa työskenteleviä tai muuten A2-maidosta tietoisia olevia henkilöitä, jolloin väärän-

tiedon päätyminen wikisivulle olisi todennäköisesti vähäisempää. 

 

Tämän osion luvussa 4.1 selvitetään lyhyesti terveys- ja ravitsemusväitteiden käyttöä elintarvikkei-

den markkinoinnissa Suomessa ja niiden perusteella tehdään johtopäätös, millaisia väitteitä Suo-

messa voi käyttää A2-maidon markkinointiin esimerkiksi tuotepakkauksissa. Luvussa 4.2 esitellään 

lyhyesti, mitä ovat wiki ja Wikipedia, jotta niiden ero selviäisi, ennen kuin niitä aletaan käsitellä 

enemmän. Luvussa 4.2.1 kerrotaan, miten A2-maito wikiä tehtiin, sekä miten sitä muokattiin ja pa-

ranneltiin palautteen perusteella. Luvussa 4.2.2 selviää, miten A2-maito wiki julkaistiin Wikipedian 

artikkeleihin, millainen siitä tuli ja miten sitä olisi vielä tarkoitus muokata tulevaisuudessa. 
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4.1 Terveys- ja ravitsemusväitteiden käyttö elintarvikkeiden markkinoinnissa Suomessa 

 

Elintarvikkeeksi määritetään ihmisen ravinnoksi tarkoitettu tuote, jota myydään kuluttajille. Terveys-

vaikutteiseksi eli funktionaaliseksi elintarvikkeeksi kutsutaan sellaista elintarviketta, jonka on tieteelli-

sesti todistettu olevan terveydelle hyväksi tavanomaisten ravitsemuksellisten ominaisuuksien lisäksi. 

Funktionaalisesta elintarvikkeesta voi olla poistettu tai korvattu terveyttä haittaavat tai lisätty ter-

veyttä edistäviä ainesosia tai niitä voi olla tuotteessa luonnostaankin. Funktionaalisia elintarvikkeita 

on kehitetty muun muassa hampaiden ja vatsan hyvinvoinnin edistämiseen ja sydän- ja verisuoni-

tautien riskin vähentämiseen. Terveysvaikutteisia ainesosia lisätään yleisimmin päivittäisessä käy-

tössä oleviin elintarvikkeisiin, kuten jogurttiin. Funktionaalisen elintarvikkeen terveyttä edistävät vai-

kutukset täytyisikin olla mitattavissa kohtuullisessa ja normaalissa käytössä muuhun tasapainoiseen 

ruokavalioon kuuluvana. Funktionaalisten elintarvikkeiden markkinointiviestintää säätelevät yleinen 

elintarvikeasetus (2002) ja elintarvikelaki (2006, § 9). Elintarvikkeesta annettavien tietojen on oltava 

riittäviä ja totuuden mukaisia, eikä niistä saa antaa harhaanjohtavia tietoja. Elintarviketta ei saa 

markkinoida parantavana, hoitavana tai sairautta ehkäisevänä, mutta esimerkiksi riittävällä tieteelli-

sellä näytöllä sairauden riskin vähenemiseen perustuvat väitteet ovat sallittuja. Terveysväitettä saa 

käyttää vain, jos siitä on riittävän vahvaa tieteellistä näyttöä. (Korhonen ja Uusitalo 2015.) 

 

Ravitsemusväittämä on väite, jossa elintarvikkeella kerrotaan olevan erityisen hyviä ravitsemukselli-

sia ominaisuuksia. Ravitsemusväittämänä voidaan käyttää muun muassa: ravinto- tai muu aine, joita 

elintarvike sisältää tai sisältää lisättyinä tai vähennettyinä määrinä tai joita se ei sisällä, tällaisia väit-

teitä ovat esimerkiksi ”vähärasvainen” tai ”runsaskuituinen”. Jotta väitettä saa käyttää markkinoin-

nissa tai pakkausmerkinnöissä, on erikseen määriteltyjen ehtojen täytyttävä ja ne on myös voitava 

todistaa. Kaikille ravitsemusväitteille on määritelty tarkat kriteerit siitä, milloin niitä voi tuotteissa 

käyttää. Terveysväittämä on vastaavasti väite, jossa elintarvikkeella kerrotaan olevan positiivinen 

vaikutus terveydelle. Terveysväittämät jaetaan toiminnallisiin, lasten kehitykseen ja terveyteen ja 

sairauden riskitekijöiden vähentämistä koskeviin väitteisiin, jotka jakaantuvat vielä esimerkiksi kas-

vuun, kehitykseen, elimistön toimintaan, psykologisiin toimintoihin ja käyttäytymiseen sekä laihtumi-

seen ja painon hallintaan liittyviin väitteisiin. Markkinoinnissa ei ole saanut 14.12.2012 jälkeen käyt-

tää sellaisia terveysväitteitä, joita EU ei ole hyväksynyt. (Korhonen ja Uusitalo 2015.) 

 

Elintarvikkeiden markkinoinnissa käytettäviä terveys- ja ravitsemusväitteitä ei saa käyttää moniselit-

teisesti, totuudenvastaisesti tai harhaanjohtavasti. Niitä käytettäessä kuluttajalle ei saa antaa sel-

laista käsitystä, että jokin muu elintarvike olisi turvatonta käyttää tai se ei olisi tarpeeksi ravitsevaa, 

lisäksi kuluttajaa ei saa kannustaa elintarvikkeen liialliseen kulutukseen. Väitteet eivät saa viitata sii-

hen, ettei tasapainoinen ja monipuolinen ruokavalio olisi ravitsemuksellisesti riittävä. Elintoimintojen 

muutoksiin, jotka voivat pelästyttää kuluttajan, ei saa viitata sanallisesti tai muillakaan merkinnöillä. 

Jos tuotteessa käytetään terveysväitettä, pitää pakkausmerkinnöissä, esillepanossa tai mainoksessa 

olla maininta monipuolisen ja tasapainoisen ruokavalion, sekä terveellisten elämäntapojen tärkey-

destä. Näiden lisäksi täytyy käydä ilmi, kuinka paljon ja usein käytettynä tuotteesta saa väitetyn 

hyödyn. Tuotteessa pitää tarvittaessa olla myös varoitus henkilöille, joille elintarvikkeen käyttö voi 
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olla haitallista, sekä varoitus, jos tuotteen liiallisesta käytöstä voi aiheutua terveysriski. Elintarvike-

alan toimija on vastuussa siitä, että elintarvikkeesta esitetyt väitteet ovat lainmukaisia, myös markki-

nointiaineiston täytyy olla vaatimuksien mukainen. (Korhonen ja Uusitalo 2015.) 

 

Edellä mainittuja ehtoja noudattaen A2-maitoa voi siis mielestäni markkinoida Suomessa esimerkiksi 

lausein ”ei sisällä lainkaan maidon A1-beetakaseiinia”, ”A1-beetakaseiiniton”, ”sisältää vain maidon 

A2-tyyppistä proteiinia”, ”tehty A2-maitoon”, ”maito lypsetty vain A2-maitoa tuottavista lehmistä”. 

Mutta terveys- tai ravitsemus väittämiä A2-maidosta ei saa käyttää, sillä A2-maidon terveysvaikutuk-

sista tai sopivuudesta maitoallergisille ei ole riittävästi tieteellistä näyttöä. Kuluttajan täytyy vain itse 

kokeilla, sopiiko A2-maito hänelle ja väheneekö tai loppuuko kokonaan esimerkiksi vatsavaivat, kun 

tavanomaisen maidon käytön vaihtaa A2-maitoon. 

 

4.2 Wiki ja Wikipedia 

 

Wiki on verkkosivusto, jonka sisältöä kuka tahansa voi vapaasti muokata, yleensä sivustolle kirjau-

tumatta. Muokkauksen tekemisen helppous ja vuorovaikutteisuus muodostavat wikistä tehokkaan 

yhteisöllisen kirjoittamisen työkalun. Sanalla wiki viitataan myös yhteistyöohjelmistoihin, jotka autta-

vat wiki-verkkosivustojen käyttämistä. WikiWikiWeb oli ensimmäinen wikiohjelmisto, jonka kehitti 

Ward Cunningham. Hän sanoi wikin olevan ”yksinkertaisin Internetissä oleva tietokanta, jonka olisi 

mahdollista toimia.” Nimi tulee Havaijin kielen sanasta ”wiki”, joka tarkoittaa nopeaa. Wikitekniikan 

tärkeimmät ominaisuudet ovat sivujen sisällön muuttamisen ja luomisen nopeus, sekä välikäsien 

puuttuminen. Wikejä on pidetty myös organisaatioiden käytössä tehokkaina yhteiskehittelyn- ja tie-

donvälityksen alustoina. Wikit ovat myös blogien lisäksi ensimmäisiä selkeästi sosiaaliseen mediaan 

kuuluvia verkkopalveluita. Wikit ovat vaikuttaneet osittain myös kehitykseen, joka on johtanut käyt-

täjien itsensä luomien sisältöjen nopeaan lisääntymiseen Internetissä. Nykyään jo useat verkkopal-

velut sisältävät wikitoimintoja. (Wikipedia 2019b.) 

 

Wikipedia on Internetissä monella eri kielellä julkaistu ilmainen tietosanakirja, jonka sisältö on va-

paa. Se perustuu vapaaehtoisten aktiivisuuteen ja wikitekniikkaan. Wikipedian perustivat tammi-

kuussa 2001 Filosofi Larry Sanger ja Internet-yrittäjä Jimmy Wales. Suomenkielinen Wikipedia avat-

tiin helmikuussa 2002 ja se on yksi maailman sadoista Wikipedioista. Suomenkielinen Wikipedia on 

artikkelimäärältään maailman 23. suurin Wikipedia ja se sisältää lähes 470 000 artikkelia. Wikipedia 

nimi muodostuu Havaijin kielen sanasta ”wiki” (nopea) ja kreikan kielen sanoista ”enkyklios paideia”, 

joka tarkoittaa tietosanakirjaa. (Wikipedia 2019a.) 

 

4.2.1 A2-maito-Wikipedia-sivun teko ja muokkaaminen 

 

Tässä luvussa käydään lyhyesti läpi, kuinka wikisivu luotiin, miten sen teko eteni, millaista palautetta 

siitä saatiin ja miten sitä palautteiden perusteella muokattiin. Tarkemmat ohjeet wikin tekoon ja jul-

kaisuun kuvineen ovat liitteessä 1. Ensimmäinen wikiteksti oli kokeilu, eikä se mennyt Wikipedian 

ohjeiden mukaisesti. Sain kuitenkin tehtyä ensimmäisiä wikin luonti ohjeita sen avulla, jotka ovat 

liitteessä 1. Wikisivu, jonka aloitin kertomalla taustaa ja opinnäytetyön toimeksiantajan tilan tarinaa 
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kommentoitiin pian: ”Hienoa, että lisäsit artikkelin aiheesta, mutta nyt sen sisältö on tietosanakirjaan 

liian mainosmainen ja se kertoo tilasta, eikä itse otsikon aiheesta. Tilasta ei artikkeliin kuuluu kuin 

korkeintaan yhden lauseen maininta, että Suomessa sitä tuottaa vain kaksi tilaa. Voisitko muokata 

sitä sellaiseksi, että siinä kerrotaan A2-maidosta.” 

 

Kommentoin siihen: ”Artikkelin teko on vielä kesken ja jatkuu useamman kuukauden. Teen tätä 

opinnäytetyönäni. Pahoitteluni. Miten tämän artikkelin saisi piilotettua muilta, niin että se säilyisi niin 

kauan, kunnes olisi täysin valmis ja voisi julkaistakin??” Sain vastauksen: ”Voit tehdä omien käyttä-

jäsivujesi alle työversion, jonka voi sitten valmistumisen jälkeen siirtää artikkeliavaruuteen. Esimer-

kiksi tänne: Käyttäjä: KurimoA2/A2-maito.” Sitten hän laittoi myöhemmin lisää kommenttia: 

 

Siirsin artikkelina olleen sivun "A2-maito" sivulle Käyttäjä: KurimoA2/A2-maito. Se ei 
ole sinällään "piilossa", vaan kaikille näkyvissä. Kannattaa kuitenkin ottaa huomioon, 
että Wikipediassa ei voi julkaista esimerkiksi esseen tyyppisiä artikkeleita, jotka ovat 
ns. "uutta tutkimusta", vaan kaikki tieto mitä täällä julkaistaan, on pitänyt olla julkais-
tuna aiemmin jossain muualla. Asioita ei voi siis yhdistellä omin päin, tai tehdä sellai-
sia johtopäätöksiä, joita ei ole mainittu lähteissä. Tällä hetkellä tuo sivu ei näytä sel-
laiselta, että se sopisi Wikipediaan, koska siinä esitellään yhden tilan toimintaa, eikä 
se ole sellaisenaan tietosanakirjaan sopiva aihe. (Kuva 8.) 

  

Seuraavana päivänä KurimoA2 wikiteksti olikin jo poistettu. Kommenttien jälkeen ymmärsin, että jos 

luon A2-maito aiheisen sivun, minun on kerrottava siinä vain A2-maidosta ja lähteiden täytyy olla 

julkaistu jossain muualla jo aikaisemmin, niin kuin minulla onkin. Lisäksi ymmärsin, että artikkeli on 

julkaistava ”artikkeliavaruudessa” vasta sitten, kun se on täysin valmis. Joten yritin uudelleen. 

 

 

KUVA 8. Kuvakaappaus artikkelin kommenteista (Saarinen 2019-10-23.) 

 

Seuraavana päivänä oli poistettu käyttäjätunnuksenkin alla olleet tekstit, joten ajattelin seuraavaksi 

tehdä wikitekstit ensin erillisenä Word-tiedostona, ja sitten vasta liittää ja muokata sitä lähteineen 

wikiin. Aloitin wikitekstin tuottamisen Wordiin rakentamalla ensin Wikipedian ohjeiden mukaisen ot-

sikko järjestyksen, ja sen jälkeen aloin liittää otsikoiden alle sopivaa tekstiä suoraan opinnäytetyöra-

portistani. Wikisivulle ei mainosmaisia- ja aikaisemmin julkaisemattomia tekstejä saa laittaa, joten ne 

piti suodattaa siitä pois. Tekstien loppuun lisäsin aina pienellä tekstillä yksinkertaisessa muodossa 
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kyseisen tekstikappaleen tai lauseen lähteen, jotta lähdemerkinnät olisivat helppoja ja yksinkertaisia 

tehdä wikissä. 

 

Kun olin saanut kaikki otsikot ja tekstit suhteellisen valmiiksi, liitin ne wikiin visuaalisella muok-

kaimella, joka on sellainen wikitekstin muokkaustila, jossa tekstit näkyvät lähes samanlaisina, kuin 

lukiessa. Liitin tekstit wikiin kappale kerrallaan, ja sitä mukaa tein niihin myös lähdeviitteet. Sitten 

muokkailin otsikkojärjestyksen ja lisäsin kuvia. Wikipediaan täytyy ladata kuvat ensin erikseen, en-

nen kuin niitä käytetään, jollei ne ole täysin omia teoksia. Viimeisenä listasin wikiin ”Aiheesta muu-

alla” -otsikon alle A2-maitoon liittyviä niin ulkolaisia, kuin kotimaisiakin sivustoja ja artikkeleita (kuva 

9).  

 

 

KUVA 9. Kuvakaappaus kirjallisuutta ja aiheesta muualla -luetteloista (Saarinen 2020-03-04.) 

 

Viimeiseksi tein wikiin muun muassa tekstien kursivointeja ja lihavointeja (kuva 10) ja linkitin sanoja 

toisiin wikisivuihin, esimerkiksi ensimmäisestä ”proteiini” -sanasta klikkaamalla pääsee proteiinista 

kertovalle wikisivulle lukemaan siitä lisää. Tein myös niin sanottua hienosäätöä, kuten kappalevälien 

muokkaamista koko wikin teon etenemisen ajan. Liitteessä 1 on tarkemmat ohjeet wikin tekoon ja 

julkaisuun.  

 

 

KUVA 10. Kuvakaappaus lihavoidusta tekstistä (Saarinen 2020-03-04.) 

 

Wikin muokkaaminen palautteen perusteella. Wikiä kommentoimaan pyysin suurimmaksi 

osaksi haastattelemiani A2-maidontuottajia- ja jatkojalostajia, tämän opinnäytetyön toimeksiantajaa- 

ja opponoijaa, ravitsemusterapeuttia, sekä paria ystävää, joilla ei ollut A2-maidosta paljoa tietoa en-

nen tätä. Suurin osa kommentoijista ei keksinyt parannusehdotuksia ollenkaan, lähde- ja aiheesta 

muualla -luettelot olivat usean mielestä kattavat ja vakuuttavat. Aihe oli selvitetty perusteellisesti, 

muttei kuitenkaan liian laajasti. Wikipedian ohjeiden mukaan sivulla pitää heti ensimmäisenä kertoa 
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lyhyesti, mitä artikkeli käsittelee, eli tässä tapauksessa vastata kysymykseen: mitä A2-maito on? Jo-

ten lisäsin heti alkuun lyhyen infon ja muokkasin sitä palautteen mukaan mahdollisimman helposti 

ymmärrettäväksi. 

 

Moni kertoi kaipaavansa tietoa A2-maidon tuottajista ja jatkojalostajista Suomessa, koska wikissä oli 

kuitenkin listattu ulkomaalaisia A2-maidon jatkojalostajia. Kerroin heille, että heti kun tämä opinnäy-

tetyö on julkaistu Theseuksessa, lisään wikiin linkin sinne ja kirjoitan listan Suomessa A2-maitoa 

tuottavista ja jatkojalostavista yrityksistä. Wikiin kaivattiin myös tietoa A2-maidon tämänhetkisestä 

tilanteesta ja toimenpiteistä Suomessa, mutta koska niistä ei ole mitään virallista lähdettä, eikä esi-

merkiksi linkkiä Internetsivuille, niitä ei silloin saa laittaa wikiin. Myöskään suullisia tiedonantoja tai 

omia tekstejä ei saa kirjoittaa wikiin. Samoin kaikki mainosmaiset tekstit ja asiat, muun muassa 

maatiloista tarkempi kertominen piti jättää pois, koska ne ovat wikin sääntöjen vastaisia. Myös 

A2A2-tyyppisten lehmien osuutta eri (alkuperäis)karjaroduissa jäätiin kaipaamaan, mutta riittävän 

luotettavia lähteitä opinnäytetyössä käytettäväksi en kuitenkaan niihin löytänyt, joten jätin ne tässä 

tapauksessa mieluummin pois. 

 

Sain myös parannus- ja tarkennusehdotuksia muutamiin sanoihin, lauseisiin ja kappaleisiin, joita kor-

jailin parhaani mukaan. Varsinkin beetakaseiini- ja beetakasomorfiini BCM-7-osioissa on niin sano-

tulle ”normaali kuluttajalle” paljon vieraita sanoja, mutta linkitin mahdollisimman monet vaikeat sa-

nat niistä tarkemmin kertoville wikisivuille – linkkiä klikkaamalla pääsee lukemaan kyseisen sanan 

merkitystä halutessaan tarkemmin (kuva 11). Mitään radikaaleja muutoksia wikisivuun ei tarvinnut 

palautteiden perusteella alkaa tekemään. 

 

 

KUVA 11. Kuvakaappaus Wikipedian sisäisistä linkityksistä (Saarinen 2020-03-04.) 

 

Wikiin oltiin yleisesti ottaen todella tyytyväisiä ja sain siitä vain positiivista palautetta. Tässä kokonai-

suutta kuvaavimmat kommentit: 

 

”Sivu vaikutti tosi hyvältä, parannus ehdotuksia en keksinyt. Lähdeluettelo ja aiheesta 
muualla -luettelot olivat kattavat, asiat olivat selvitetty hyvin perusteellisesti, joten 
toivottavasti kuluttajatkin ymmärtävät asian.” 

 

”Todella hienoa työtä, luen vielä tarkemmin myöhemmin - niin täyttä asiaa. Jäin aino-
astaan kaipaamaan mainintaa keskustelusta ja toimenpiteistä Suomessa. Voiko wi-
kissä edes mainita, että Suomessakin on testattu lehmiä, tehty kokeiluja ja asia kiin-
nostaa, sekä siitä keskustellaan? Ja että esimerkiksi Ahlmanin testit viittasivat siihen, 
että A2 tyyppiä on alkuperäiskarjassa enemmistö, joka viittaa sen olleen alkuperäinen 
muoto?”   
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Väitteille, että alkuperäiskarjoissa olisi enemmän A2-tyypin edustajia ei mielestäni löytynyt vielä riit-

tävän luotettavia lähteitä, että olisin ottanut sen esille tässä opinnäytetyössä tai wikissä. 

 

”Yleisesti ottaen hyvä sivusto, josta saa kattavan käsityksen A2-maidosta, käsitteiden 
selityksestä lehmien jalostukseen. Jos ei tiedä juuri mitään A2-maidosta, niin tämän 
luettuaan kyllä tietää. Ja teksti on yleisesti ottaen ymmärrettävää ja helppolukuista. 
Käytännössähän tässä taisi olla kaikki asiat mainittu, mitä A2-maitoon ylipäätään liit-
tyy.”  

 

4.2.2 A2-maito-Wikipedia-sivun julkaiseminen ja esittely 

 

Wikiteksti kannattaa luoda ensin oman käyttäjäsivun alla, ettei sitä tulla poistetuksi, jos se onkin Wi-

kipedian sääntöjen vastainen, ja vasta täysin julkaisukelpoisena siirtää se Wikipedian artikkeleihin, 

eli niin sanottuun ”artikkeliavaruuteen”. Kun sivu julkaistaan Wikipedian artikkeleissa, se on kenenkä 

tahansa löydettävissä, luettavissa ja valitettavasti myös muokattavissa. Kun sivu on siirretty Wikipe-

dian artikkeleihin, ylläpito vielä tarkistaa sen ja antaa siitä tarvittaessa palautetta ja korjausehdotuk-

sia. Jos sivulla on ylläpidon mielestä vielä paljon korjattavaa ja se ei vielä sellaisenaan sovellu Wi-

kipedian artikkeleihin, ylläpito voi joko palauttaa artikkelin takaisin käyttäjäsivun alle vielä muokatta-

vaksi tai poistaa sen kokonaan, jos se ei ole Wikipedian sääntöjen mukainen. Ohjeet wikisivun julkai-

semiseen Wikipedian artikkeleissa löytyvät liitteen 1 kahdelta viimeiseltä sivulta. 

 

Julkaisin valmiin A2-maito-Wikipedia-sivun 4.3.2020 ja sen kaikki tekstit ovat kopioituina liitteeseen 

6. Jaoin valmiin wikisivun ensimmäisenä Facebookin A2-maidontuottajat-ryhmään, sekä omalle Fa-

cebook-sivulleni. A2-maito-Wikipedia-sivu löytyy osoitteesta: https://fi.wikipedia.org/wiki/A2-maito. 

Tein myös tälle sivulle johtavan QR-koodin, joka löytyy liitteestä 3. Testasin A2-maito-Wikipedia-

sivun löydettävyyden Googlettamalla ja se löytyi hakusanalla ”A2-maito” Googlehaun tuloksista vii-

dentenä (kuva 12) ja hakusanoilla ”A2-maito wiki” ensimmäisenä (kuva 13). A2-maito-Wikipedia-

sivu löytyy myös Wikipedian omalla haulla. 

 

https://fi.wikipedia.org/wiki/A2-maito
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KUVA 12. Kuvakaappaus googlehaun ”A2-maito” tuloksista (Saarinen 2020-03-04.) 

 

 

KUVA 13. Kuvakaappaus googlehaun ”A2-maito wiki” tuloksista (Saarinen 2020-03-04.) 

 

 

KUVA 14. Kuvakaappaus valmiista A2-maito-Wikipedia-sivusta (Saarinen 2020-03-04.) 

 

Valmis A2-maito-Wikipedia-sivu kertoo ensin mitä A2-maito on (kuva 14). Sitten tulee otsikoinnin 

mukaan Wikipedian automaattisesti luoma sisällysluettelo, ja vasta sen jälkeen ensimmäinen varsi-

nainen otsikko ”Lehmän maidon koostumus”, kuva sisällysluettelosta alla (kuva 15). 
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KUVA 15. Kuvakaappaus A2-maito-Wikipedia-sivun sisällysluettelosta (Saarinen 2020-03-04.) 

  

Otsikot ovat Wikipediassa sisällysluettelon (kuvan 15) osoittamassa järjestyksessä ja luotu Wikipe-

dian otsikkojärjestyssääntöjen mukaisesti. Alla kuva myös lähdeluettelosta, joka muodostui myös 

automaattisesti tekstiin syötetyistä lähteistä (kuva 16). 

 

 

KUVA 16. Kuvakaappaus lähdeluettelosta (Saarinen 2020-03-04.) 

 

4.3 QR-koodi 

 

Tässä luvussa kerrotaan, mitä ovat QR-koodit, mihin niitä käytetään, missä niitä voi tehdä ja miten 

niitä luetaan. Lopuksi esitellään valmis A2-maito-Wikipedia-sivulle johtava QR-koodi (kuva 17). QR-

koodit ovat kaksiulotteisia (2D) viivakoodeja, joita voi lukea kameralla varustetulla älypuhelimella, 

tabletilla, tietokoneella tai erityisellä lukulaitteella. Nimi QR-koodi muodostuu sanoista Quick Res-

ponce Code. QR-koodi voi sisältää paljon enemmän informaatiota kuin perinteiset viivakoodit. QR-

koodilla voi päästä esimerkiksi web-sivulle, uutissyötteeseen tai teksti-informaatioon, sen avulla voi 

saada myös lisätietoa kohteesta, johon koodi on kiinnitetty. Kaupan tuotteissa käytettävät yksiulot-

teiset (1D) viivakoodit sisältävät informaatiota vain yhteen suuntaan ja pystyvät tallentamaan tietoa 

noin 20 numeroa. QR-koodi sisältää informaatiota sekä vaaka- että pystysuoraan, ja se pystyy tal-

lentamaan jopa 4300 merkkiä. QR-koodin on kehittänyt Toyotan japanilainen tytäryhtiö Denso Wave 

vuonna 1994, alun perin auton osien hallintaan. (Pihkala 2019a.) 
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QR-koodi muodostuu vähintään yhdestä suoristuspisteestä ja kolmesta kohdistuspisteestä. Koodin 

sisältämä informaatio koostuu pienistä, yleensä neliömäisistä pisteistä. Mitä enemmän pisteitä QR-

koodissa on, sitä enemmän se sisältää tietoa. Myös QR-koodin ympärillä oleva tyhjä tila on tärkeä, ja 

sen pitää olla neljän pisteen levyinen. (Pihkala 2019a.) 

 

QR-koodeja käytetään yleisesti muun muassa markkinoinnissa, kaupassa, matkailussa, koulutuk-

sessa ja tekniikassa. QR-koodin voi lukea esimerkiksi älypuhelimen QR-koodin lukijalla tai QR-koodin 

lukijan sisältämällä kameralla. QR-koodin sisältämän informaation mukaisesti voit esimerkiksi siirtyä 

web-sivulle, soittaa puhelun, lähettää tekstiviestin tai sähköpostiviestin, lukea ohjeen tai viestin, kat-

sella videoita, kuunnella musiikkia ja puhetta, ladata tiedoston, maksaa PayPal:lla tai ladata sovel-

luksia älypuhelimeen. QR-koodeja voi tehdä itse Internetistä löytyvillä yleensä ilmaisilla QR-gene-

raattoreilla ja sen voi laittaa lähes mihin vaan, esimerkiksi kirjeeseen, omalle web-sivulle tai tuottee-

seen. (Pihkala 2019a.) 

 

QR-koodeja voi lukea esimerkiksi kameralla varustetulla älypuhelimella tai tabletilla, jossa on QR-

koodin lukijaohjelma. Jos QR-koodi johtaa web-sivulle, siihen tarvitsee lisäksi myös Internet-yhtey-

den. Kaikkien QR-koodien lukemiseen ei välttämättä tarvita Internet-yhteyttä, kuten osoitetiedot, 

tekstiviesti, puhelinnumero tai kalenteritapahtuma. QR-koodeja voi lukea myös tietokoneella, jossa 

on web-kamera. (Pihkala 2019b.) 

 

QR-koodeja voi lukea seuraavalla tavalla, kun esimerkiksi älypuhelimeen on asennettu QR-koodin 

lukijaohjelma: avaa QR-koodinlukija, lue QR-koodi asettamalla koodi keskelle kameran näyttöä niin, 

että koodi näkyy siinä kokonaan. Yleisimmissä QR-koodinlukijoissa skannaus tapahtuu automaatti-

sesti, jos näin ei tapahdu, täytyy näytöltä valita manuaalisesti kohta ”skannaustoiminto”. Heti skan-

nauksen jälkeen älypuhelin siirtyy automaattisesti QR-koodin sisältämän informaation mukaiselle 

web-sivulle tai näyttää muun siihen sisältyvän tiedon. (Pihkala 2019b.) 

 

A2-maito-Wikipedia-sivun teon lisäksi tein myös A2-maito wikin käyttäjäsivulle johtavan QR-koodin, 

jonka teko-ohje löytyy liitteestä 2, ja myös Wikipedian artikkeleissa julkaistulle valmiille A2-maito 

sivulle oman QR-koodinsa, joka löytyy kuvasta 17, sekä liitteestä 3. Jaoin tämän valmiille A2-maito-

Wikipedia-sivulle johtavan QR-koodin Facebookin A2-maidontuottajat-ryhmässä, jotta jokainen voi 

vapaasti halutessaan käyttää sitä A2-maidon informointiin tai markkinointiin. 
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KUVA 17. A2-maito Wikipedia -sivulle johtava QR-koodi (Saarinen 2020-03-04.) 
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5 YHTEENVETO 

 

Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda toimeksiantaja Mirva Tikkasen ja hänen miehensä Pekka Tikka-

sen uudelle tilameijeri yritykselle, Kurimon Tilameijeri Ay:lle markkinointiin soveltuvaa, päivitettävää 

materiaalia. Tavoitteena oli myös saada A2-maidon parissa työskenteleviä henkilöitä ja yrityksiä ver-

kostoitumaan lisää, sekä selvittää, millainen on A2-maidon tuottajien ja jatkojalostajien tilanne tällä 

hetkellä Suomessa. Työn tuloksena saimme Wikipediaan A2-maidolle oman suomenkielisen wikisi-

vun, jota kaikki A2-maidon parissa työskentelevät saavat hyödyntää esimerkiksi A2-maidon markki-

noinnissa- ja informoinnissa. Wikisivun lisäksi teimme myös sinne johtavan QR-koodin, jota kaikki 

A2-maidon parissa työskentelevät saavat vapaasti hyödyntää. QR-koodin voi liittää esimerkiksi käyn-

tikorttiin, esitteeseen tai meijerituotteeseen, josta sen voi lukea esimerkiksi älypuhelimen QR-koo-

dinlukijalla, jonka avulla wikisivulle voi siirtyä nopeasti lukemaan, mitä A2-maito on. Työn tavoit-

teena oli alun perin A2-maito-Wikipedia-sivun ja QR-koodin lisäksi tehdä toimeksiantajan meijerin 

tuleviin tuotteisiin pienet A2-maidosta kertovat informaatiotarrat. Luovuimme niistä, koska koimme 

niitäkin tärkeämmäksi myös muiden A2-maidon parissa työskentelevien löytämisen ja haastattelemi-

sen. Haastattelut koimme verkostoitumisen kannalta hyvin tärkeiksi, ja ihmisiä kiinnostivat myös A2-

maidontuottajien- ja jatkojalostajien määrät Suomessa, sekä yleisesti ottaen A2-maidon tilanne Suo-

messa. 

 

Työssä esittelin toimeksiantajan lisäksi myös muita A2-maidon parissa työskenteleviä henkilöitä Suo-

messa, alkutuottajia ja jatkojalostajia, koska niistä oltiin kiinnostuneita ja opinnäytetyön tavoitteena 

oli myös A2-maidon parissa työskentelevien verkostoituminen. Työssä haastattelin opinnäytetyön 

toimeksiantajan lisäksi yhteensä 13:a A2-maidon parissa työskentelevää henkilöä. Facebookin A2-

maidontuottajat-ryhmään sain haastattelujen ohella liittymään yhdeksän uutta jäsentä. A2-maidon-

tuottajat ryhmässä on tällä hetkellä (18.3.2020) yhteensä 22 jäsentä mukaan lukien ylläpitäjät. Li-

säksi toimeksiantajalla on tiedossaan myös muita A2-maidontuottajia, jotka opiskelevat hänen kans-

saan elintarvikejalostuksen ammattitutkintoa meijerialan osaamisalalla Hämeen ammatti-instituu-

tissa. Näistä päätellen arvioimme, että Suomessa A2-maidontuottajia on vähintään 20 tilaa. Mieles-

tämme verkostoitumisen ja yhteistyön lisäämiseksi A2-maidontuottajilla- ja jatkojalostajilla voisi tule-

vaisuudessa toimia oma yhdistys, esimerkiksi A2-maidontuottajien yhdistys. 

  

A2-maidontuottajien haastatteluista kävi ilmi, että tiloista 60% oli pihattonavetoita ja 40% parsina-

vetoita. Pihattonavetat jakaantuivat tasaisesti asema- ja robottilypsyihin. Keskimäärin lypsyssä olevia 

lehmiä tiloilla oli 55, joista pienimmässä kaksi lehmää ja suurimmassa 200 lehmää. Suurin osa kar-

joista oli sellaisia, joissa lypsyssä oli 35 lehmää. Tilojen valtarotuina olivat holstein ja ayrshire, lisäksi 

vähissä määrin oli myös jersey, simmental ja itäsuomenkarja eli kyyttö. Valtaosa haastatelluista oli 

kuullut ensimmäisen kerran A2-maidosta Semexiltä. Haastatellut olivat kuulleet A2-maidosta vuosien 

2005–2018 aikana, suurin osa vuonna 2015. Haastatelluista tiloista 85 %:lla on tulevaisuuden ta-

voitteena tuottaa ainoastaan A2-maitoa ja lopulla 15 %:lla tuottaa sitä ainakin osittain. 
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Julkaistujen tutkimuksien perusteella ei ole riittävää näyttöä siitä, että A2-maito olisi tavanomaista 

tai A1-maitoa terveellisempää, mutta se sopii joillekin maitoallergikoille – sopivuus täytyy vain henki-

lön itse testata. Tässä työssä selvinneiden tietojen perusteella oletan, että A2-maidon sopivuus liit-

tyy todennäköisesti A2-beetakaseiiniin, ja jos maitoallergiselle sopii vain A2-tyyppinen maito, on 

henkilö todennäköisesti allerginen maidon A1-beetakaseiinityypille. Jos vastaavasti A2-maito ei sovi, 

oletan henkilön olevan allerginen jollekin muulle maidon allergeenille, joita maidossa on useita. A2-

maidosta, tarkemmin ottaen beetakaseiineista, sekä maidon allergeeneista tarvitaan vielä lisätutki-

muksia. Tässä työssä tehtyjen selvitysten mukaan terveys- ja ravitsemusväittämiä ei saa käyttää A2-

maidon markkinoissa Suomessa, koska A2-maidon terveysvaikutuksista ja sopivuudesta maitoallergi-

sille ei ole riittävästi tieteellistä näyttöä. Kuluttajan täytyy vain itse kokeilla, sopiiko A2-maito hänelle. 

A2-maitoa voidaan kuitenkin markkinoida Suomessa esimerkiksi lausein ”ei sisällä lainkaan maidon 

A1-beetakaseiinia”, ”A1-beetakaseiiniton”, ”sisältää vain maidon A2-tyyppistä proteiinia”, ”tehty A2-

maitoon”, ”maito lypsetty vain A2-maitoa tuottavista lehmistä”.  

 

Haastatteluissa kysyin lopuksi kaikilta, millaisena he näkevät A2-maidon tulevaisuuden Suomessa. 

He näkevät sen positiivisena mahdollisuutena. Olen samaa mieltä. Arvelen, että A2-maitoa ja siitä 

jalostettuja tuotteita tulee tulevaisuudessa olemaan Suomessa pien- ja kotimeijerien tuottamana 

kauppojen hyllyllä yhä enemmän. Toivon, että A2-maito ja siitä jalostettavat tuotteet olisivat vielä 

joskus kuluttajille yhtä tuttuja, kuin esimerkiksi mikä tahansa Valion tuote kaupan hyllyllä. Lapin 

(2019-10-29) mukaan A2-maidosta on kehitteillä kliininen tutkimus täällä Suomessa, kunhan siihen 

saadaan ensin rahoitus. Lisäksi vuoden 2020 aikana pitäisi tulla ensimmäisiä tutkimustuloksia Aust-

raliassa tehdystä A2-maito tutkimuksesta. Toivon, että Suomessakin päästäisi tekemään A2-mai-

dosta, tarkalleen ottaen beetakaseiineista luotettavia tutkimuksia, ja saataisi joskus tutkimusnäyttöä 

A2-maidon sopivuudesta maitoallergisille. Maidon allergeeneissa riittää vielä paljon tutkittavaa. 

Jaana Mäki (2020-02-19) kertoi: ”Kun tieteellistä näyttöä A2-maidon sopivuudesta maitoallergisille ei 

ole, niin saataisi edes käyttäjäkokemuksia markkinoinnin tueksi.”  Käyttäjäkokemuksien keräämistä 

Mäki on jo tehnytkin, ja antanut maitoallergisille A2-maitoa testattavaksi. Maitoallergisten (joille A2-

maito sopii) käyttäjäkokemusten kerääminen olisi minunkin mielestäni varteenotettava vaihtoehto 

markkinoinnin tueksi, kun tieteellistä näyttöä sen sopivuudesta ei vielä ole. Itse kuvailen A2-maitoa 

tulevaisuuden maidoksi. 
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LIITE 1: WIKISIVUN TEKO- JA JULKAISU OHJEET 

 

Käyttäjätunnuksien luonti ja sisäänkirjautuminen Wikipediaan 

 

Käyttäjätunnus luodaan Wikipediaan seuraavanlaisesti: mene selaimella osoitteeseen www.wikipe-

dia.fi ja klikkaa sivun oikeasta laidasta kohtaa ”Luo tunnus”, (kuva 18). 

 

 

KUVA 18. Kuvakaappaus: käyttäjätunnuksien luonti Wikipediaan (Saarinen 2019-10-22.) 

 

Klikattuasi ”Luo tunnus” -valikkoa avautuu tunnuksien luonti sivu, johon täytyy kirjoittaa 1. käyttäjä-

tunnus, 2. salasana, jonka täytyy olla vähintään kahdeksan merkkiä pitkä, 3. vahvistaa salasana eli 

kirjoittaa se uudelleen, 4. kirjoittaa halutessaan oma sähköpostiosoitteensa ja 5. kirjoittaa laatikossa 

oleva teksti vahvistukseksi siitä, ettei käyttäjätunnuksen luonti ole automaattista. 6. kun kaikki koh-

dat ovat täytetty hyväksytysti, eli sivu ei hyljeksi mitään täytettyä kohtaa klikkaa alta sinistä palkkia 

”Luo tunnus” (kuva 19). 
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KUVA 19. Kuvakaappaus: käyttäjätunnuksien luonti Wikipediaan vaiheittain (Saarinen 2019-10-22.) 

 

Jos sinulla jo on käyttäjätunnukset Wikipediaan, pääset kirjautumaan sisälle klikkaamalla sivun oike-

asta ylälaidasta kohtaa ”Kirjaudu sisään” (kuva 20). 

 

 

KUVA 20. Kuvakaappaus: sisäänkirjautuminen Wikipediaan (Saarinen 2019-10-22.) 

 

Klikattuasi ”Kirjaudu sisään” -valikkoa näytölle avautuu sisäänkirjautumissivu. Pääset kirjautumaan 

sisälle kirjoittamalla kenttiin: 1. käyttäjätunnus, 2. salasana ja 3. klikkaamalla sinisestä palkista 

(kuva 21). 
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KUVA 21. Kuvakaappaus: sisäänkirjautuminen Wikipediaan (Saarinen 2019-10-22.) 

 

Päästäksesi omalle Wikipedia-sivullesi, klikkaa Wikipedian etusivun oikeassa yläkulmassa olevaa 

oman käyttäjätunnuksen nimeä. Kirjautuaksesi ulos klikkaa oikeassa yläkulmassa olevaa ”Kirjaudu 

ulos” -valikkoa (kuva 22). 

 

 

KUVA 22. Kuvakaappaus: oma Wikipedia-sivu ja uloskirjautuminen (Saarinen 2019-10-22.) 
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Wikisivun luonti ja erilaiset muokkaimet 

 

Uuden sisällön tuottaminen Wikipediaan aloitetaan klikkaamalla omaa käyttäjätunnusta sivun oike-

assa laidassa, jolloin näytölle avautuu kuvassa 23 oleva näkymä (käyttäjäsivun luonti). Tekstin tuot-

tamiseen pääset klikkaamalla alhaalla olevaa sinistä palkkia ”Luo uusi sivu ***” (wikitekstimuokkain) 

tai vaihtoehtoisesti oikealla olevaa valikkoa ”Luo wikiteksti”  (visuaalinen muokkain) (kuva 23). 

 

 

KUVA 23. Kuvakaappaus: uuden sisällön tuottamisen aloittaminen Wikipediaan (Saarinen 2019-10-

22.) 

  

”Muokkaa wikitekstiä” -valikossa voit muokata tekstiä niin sanotusti ”koodaamalla” (wikitestimuok-

kain) (kuvat 24 ja 25). 

  

 

KUVA 24. Kuvakaappaus: wikitekstimuokkain (Saarinen 2020-01-21.) 
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KUVA 25. Kuvakaappaus: wikitekstimuokkain (Saarinen 2020-01-21.) 

 

Oikealla ylhäällä olevasta kynän kuvasta tai yläpalkin kohdasta ”muokkaa” voit vaihtaa wikiteksti-

muokkaimen visuaaliseen muokkaimeen eli muokkaustilaan, jossa teksti ja sisältö näyttävät lähes 

samalta, kuin jo valmiissa wikitekstissä (kuva 26). 

 

 

KUVA 26. Kuvakaappaus: wikitekstin muokkaustilan vaihto visuaaliseen muokkaustilaan (Saarinen 

2020-01-21.) 

 

Visuaalinen muokkaustila näyttää tältä (kuva 27). 

 

 

KUVA 27. Kuvakaappaus: visuaalinen muokkaustila (Saarinen 2020-01-21.) 

 

Lukutilaan eli niin sanottuun esikatselutilaan pääset klikkaamalla yläpalkista kohtaa ”lue” ja se näyt-

tää tältä (kuva 28). 
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KUVA 28. Kuvakaappaus: lukutila eli ns. esikatselutila (Saarinen 2020-01-21.) 

 

Voit siis kirjoittaa tai liittää tekstiä wikiin molemmilla muokkaimilla. Kuvassa 29 vielä esimerkki visu-

aalisesta muokkaimesta. 

 

 

KUVA 29. Kuvakaappaus: visuaalinen muokkaustila (Saarinen 2020-01-21.) 

 

Sivun muutoshistorian saat esille klikkaamalla yläpalkista kohtaa ”näytä historia”, siellä näkyy muun 

muassa päivämäärä, kuka on muokannut (jos käyttäjätunnus), eroavaisuudet nykyiseen versioon, 

eroavaisuudet edelliseen versioon, kommentti; mitä on muokattu, pienet muutokset merkitään kirjai-

mella p (kuva 30). 
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KUVA 30. Kuvakaappaus: muutoshistoria (Saarinen 2020-01-21.) 

 

Lyhyt ohje wikitekstimuokkaimen käyttöön 

 

Tässä ensin hieman esimerkkejä wikitekstimuokkaimen käyttöön ja sitten visuaalisen muokkaimen 

käyttöön, jolla itse päädyin lopulta tekemään koko wikisivun. 

 

Wikitekstimuokkaimen tekstiruudukon yläpuolella on palkki, josta saat halutessasi valittua tekstin 

muokkaukseen tarkoitettuja työkaluja, kuten lihavointi- ja kursivointi työkalut. Valikkoa ”Laajen-

nettu” klikattaessa sen alle avautuu vielä lisää työkaluja, kuten otsikon fonttikoon valikko, tekstin 

kirjainkoon valikko ja luettelointi (kuva 31). 

 

 

KUVA 31. Kuvakaappaus: laajennettu valikko (Saarinen 2019-10-22.) 

 

Valikosta ”Erikoismerkit” löytyy muun muassa kreikkalaisia ja arabialaisia kirjaimia, sekä erilaisia 

symboleja (kuva 32). 

 

 

KUVA 32. Kuvakaappaus: erikoismerkit -valikko (Saarinen 2019-10-22.) 
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Valikosta ”Ohje” voit valita tarvitsemasi ohjeet fonttien muotoiluun, hyperlinkkien tekoon, otsikko-

tekstin koon valintaan, luettelointiin, kuvien lisäämiseen ja viitteiden / lähteiden merkitsemiseen, 

sekä tekstisi allekirjoittamiseen (kuvat 33 ja 34). ”Ohje” -valikossa on selvät esimerkit, miten teksti 

pitää kirjoittaa ja miten se tulee näkymään valmiissa wikitekstissä. Tekstin ulkomuodon voi tarkistaa 

esikatselu -toiminnolla.  

 

 

KUVA 33. Kuvakaappaus: ohje -valikko (Saarinen 2019-10-22.) 

 

 

KUVA 34. Kuvakaappaus: ohje -valikko (Saarinen 2019-10-22.) 

 

Kuvissa 35 ja 36 vielä esimerkkejä viitteiden merkitsemisestä tekstiin wikitekstimuokkaimella. 

 

 

KUVA 35. Kuvakaappaus: nimetyn viitteen merkitseminen tekstiin (Saarinen 2019-10-22.) 
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KUVA 36. Kuvakaappaus: saman viitteen lisäkäyttö (Saarinen 2019-10-22.) 

 

Ohjeita visuaalisen muokkaimen käyttöön 

 

Vaihtoehtoisesti ja paljon helpommin Wikipediaan saa tuotettua tekstiä visuaalisella muok-

kaimella, joista ohjeita tässä. Visuaalinen muokkain toimii yksinkertaisemmin ja näyttää tekstin lä-

hes samanlaisena, kuin lopullisessa wikissä – siihen voi liittää suoraan tekstiä helposti esimerkiksi 

Wordista, johon itse tein ensin ”raakaversion” valmiiksi wikin luontia varten (kuva 37). 

 

 

KUVA 37. Kuvakaappaus: tekstiä voi kirjoittaa tai liittää visuaaliseen muokkaimeen (Saarinen 2020-

01-21.) 
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Viitteiden merkitseminen visuaalisessa muokkaimessa 

 

Visuaalisessa muokkaimessa voit lisätä lähdeviitteen tekstin perään helposti klikkaamalla ylhäältä 

valikkopalkin kohtaa ”viittaa”, jolloin esiin tulee seuraavanlainen valikko (kuva 38), ensimmäiseen 

viitteeseen on helpoin valita manuaalinen lisääminen ja haluamasi viitemuoto (itse valitsin kaikkiin 

wikitekstin lähteisiin vain yksinkertaisesti perusmuodon). 

 

 

KUVA 38. Kuvakaappaus: viitteen lisääminen visuaalisessa muokkaimessa (Saarinen 2020-01-21.) 

 

Sitten kirjoita tai liitä lähdeviite kenttään haluamassasi muodossa ja klikkaa oikealta yläkulmasta 

kohtaa ”lisää”, jolloin lähdeviite ilmestyy numeroituna tekstin perään (kuva 39). 

 

 

KUVA 39. Kuvakaappaus: lähteen lisääminen visuaalisessa muokkaimessa (Saarinen 2020-01-21.) 
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Viitteet ilmestyvät numeroituina tekstin perään niiden luomisjärjestyksessä (kuva 40), ja kun osoitti-

men laittaa numeron päälle, ilmestyy lähdeviitteen tiedot näytölle. 

 

 

KUVA 40. Kuvakaappaus: viite näkyy numerona tekstin perässä (Saarinen 2020-01-21.) 

 

Kun samaa lähdettä halutaan käyttää uudelleen, valitaan viittausvalikosta kohta ”uudelleenkäyttö”  

ja valitaan alla olevasta jo käytettyjen lähteiden valikosta oikea lähde (kuva 41). 

 

 

KUVA 41. Kuvakaappaus: lähteen uudelleen käyttö (Saarinen 2020-01-21.) 
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Tiedoston tallentaminen Wikipediaan 

 

Jos haluaa lisätä omia kuvia tai tiedostoja wikitekstiin, on ne ensin ladattava Wikipediaan. Kuvia tai 

tiedostoja voi ladata Wikipediaan vasemmanpuoleisesta valikosta kohdasta ”Työkalut” ja sieltä koh-

dasta ”Tallenna tiedosto” (kuva 42). 

 

 

KUVA 42. Kuvakaappaus: tiedoston tallentamisen aloittaminen ja ohjeet (Saarinen 2020-01-28.) 

 

Kun kaikki ohjeet on luettu, etsi tiedosto tai kuva tietokoneelta kohdasta ”selaa”. Ja varmista, että 

se on sallittu tiedostomuoto Wikipediassa (sallitut tiedostomuodot näkyvät alla). Sen jälkeen täyte-

tään tiedoston tai kuvan tiedot, jotka halutaan näkyvän Wikipediassa (tiedoston nimi, kuvaus eli ku-

vateksti, lähde, päiväys, tekijä, tekijänoikeuksien haltija) (kuva 43). 

 

 

KUVA 43. Kuvakaappaus: kuvan/tiedoston valitseminen ja tietojen syöttäminen (Saarinen 2020-01-

28.) 

 

Jos esimerkiksi kuva on itsesi tekemä tai ottama, lähteeksi merkitään ”oma teos” ja päivämääräksi 

kuvaus- tai tekopäivämäärä – EI lataamispäivämäärä. Jos olet itse tekijä, laitat kohtaan ”tekijä” 

oman nimesi ja muussa tapauksessa alkuperäisen tekijän nimen. Jos olet myös tekijänoikeuksien 

haltija, laitat myös siihen kohtaan oman nimesi. Esimerkki tiedoston tai kuvan tietojen täyttämisestä 

kuvassa 44. 
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KUVA 44. Kuvakaappaus: kuvan/tiedoston valitseminen ja tietojen syöttäminen (Saarinen 2020-01-

28.) 

 

Kohdassa ”Käyttöoikeus” valitaan sopiva kuvan käyttöoikeus. Kohdassa ”Tallennusasetukset” voi ha-

lutessaan valita, tarkkaileeko tätä tiedostoa ja ohittaako kaikki varoitukset. Valittaessa kohta ”Tark-

kaile tätä tiedostoa” saat vastedes ilmoitukset esimerkiksi kuvan käytöstä Wikipediassa (kuva 45). 

 

 

KUVA 45. Kuvakaappaus: kuvan käyttöoikeuden valitseminen (Saarinen 2020-01-28.) 

 

Kuvan käyttöoikeus valitaan pudotusvalikon listalta (kuva 46). Kun käyttöoikeus on valittu, klikataan 

alta kohdasta ”Tallenna tiedosto”, jolloin tiedosto tallentuu Wikipediaan. 

 

 

KUVA 46. Kuvakaappaus: käyttöoikeuden valitseminen (Saarinen 2020-01-28.) 



         

         64 (88) 

Esimerkki tiedoston tai kuvan käyttöoikeudesta (kuva 47). 

 

 

KUVA 47. Kuvakaappaus: kuvan käyttöoikeus esimerkki (Saarinen 2020-01-28.) 

 

Tiedoston lisääminen Wikitekstiin 

 

Kun tiedosto tai kuva on ladattu Wikipediaan, sen voi lisätä Wikitekstiin. Esimerkiksi visuaalisessa 

muokkaimessa kuvan saa lisättyä tekstiin haluamaansa kohtaan klikkaamalla ensin kursorin siihen 

kohtaan, mihin kuvan haluaa ja sen jälkeen menemällä yläpalkissa kohtaan ”Lisää” ja siitä kohtaan 

”Media” (kuva 48). 

 

 

KUVA 48. Kuvakaappaus: tiedoston lisääminen Wikitekstiin (Saarinen 2020-01-28.) 
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”Media” -palkkia klikkaamalla avautuu ”Etsi” -näkymä, josta voit etsiä kuvia hakusanalla – kuvan ni-

mellä, jolla se on tallennettu Wikipediaan (kuva 49). 

 

 

KUVA 49. Kuvakaappaus: kuvan hakeminen Wikipediasta hakusanoilla (Saarinen 2020-01-28.) 

 

Kun sopiva kuva on löytynyt, klikataan kuva auki ja oikeassa yläkulmassa olevaa sinistä palkkia 

”Käytä tätä kuvaa” (kuva 50). 

 

 

KUVA 50. Kuvakaappaus: kuvan valitseminen Wikitekstiin (Saarinen 2020-01-28.) 
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Kuvan valitsemisen jälkeen avautuu vielä kuva-asetukset, joihin täytyy kirjoittaa esimerkiksi halua-

mansa kuvateksti (kuva 51). 

 

 

KUVA 51. Kuvakaappaus: kuvatekstin luominen (Saarinen 2020-01-28.) 

  

Kohdassa ”Lisäasetukset” voit halutessasi muokata kuvan sijaintia tekstissä, kehystä ja kokoa. Kun 

asetukset ovat valmiit, klikkaa oikeasta yläkulmasta sinistä ”Lisää” -palkkia, niin kuva tulee näkyviin 

Wikisivulle (kuva 52). 

 

 

KUVA 52. Kuvakaappaus: kuvan lisäasetukset (Saarinen 2020-01-28.) 
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Linkkien teko 

 

Wikitekstin lähteitä voit muokata aina tarvittaessa menemällä tekstin muokkaustilassa hiirellä läh-

teen numeron päälle, jolloin lähteen tiedot ilmestyvät näytölle, ja klikkaamalla siitä kohtaa ”Muok-

kaa” (kuva 53). 

 

 

KUVA 53. Kuvakaappaus: lähteen muokkaaminen (Saarinen 2020-01-28.) 

 

Lähteeseen voit esimerkiksi linkittää Internetsivun, jolloin sen saa tarvittaessa klikkaamalla auki. Jos 

linkitettävä sivu on Wikipediassa, valitse kohta ”Wikipedia” ja jos se on joku muu sivusto valitse ”Ul-

koinen sivusto”, tässä esimerkissä kyseessä on ulkoinen sivusto. Kun linkki on valmis, klikkaa sinistä 

palkkia ”Valmis” (kuva 54). 

 

 

KUVA 54. Kuvakaappaus: internetsivun linkin tekeminen (Saarinen 2020-01-28.) 
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”Aiheesta muualla” -otsikon alle voit esimerkiksi linkittää Internetsivuja, joista pääsee lukemaan wi-

kisivuun liittyvästä aiheesta lisää. Internetlinkit voit myös nimetä jälkikäteen, esimerkiksi aiheen otsi-

kolla, niin että nimestä klikattaessa linkitetty Internetsivu aukeaa. Tekstin muokkaustilassa hiiren 

oikeanpuoleisella näppäimellä Internetsivun linkkiä klikkaamalla avautuu valikko, josta oikealla puo-

lella olevasta kohdasta ”Muokkaa” pääset muokkaamaan linkkiä ja alapuolella kohdasta ”Muuta teks-

tiä” pääset muokkaamaan myös tekstiä. Muokkauksen jälkeen oikean yläkulman sinisestä palkista 

”Valmis” voit hyväksyä muokkauksen (kuvat 55–58). 

 

 

KUVA 55. Kuvakaappaus: aiheesta muulla -linkin muokkaus (Saarinen 2020-01-28.) 

 

 

KUVA 56. Kuvakaappaus: aiheesta muualla -linkin muokkaus valmis (Saarinen 2020-01-28.) 

 

 

KUVA 57. Kuvakaappaus: aiheesta muualla -tekstin muokkaus (Saarinen 2020-01-28.) 
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KUVA 58. Kuvakaappaus: aiheesta muualla -tekstin muokkaus (Saarinen 2020-01-28.) 

 

Wikipedian sisäisen linkin teko 

 

Wikitekstin sanoja voi halutessaan linkittää Wikipedian sisäisiin sivuihin. Esimerkiksi sanan ”proteiini” 

voi linkittää Wikisivulle, jonka otsikkona on proteiini, kertoo siis proteiineista. Linkittämisen voit 

tehdä tekstin muokkaustilassa maalaamalla haluttu sana ja klikkaamalla linkin symbolia ylävalikosta, 

jolloin näytölle tulee seuraavanlainen valikko (kuva 59). Valikkoon tulee automaattisesti ”Wikipedia”, 

mutta sanoja voit linkittää myös ulkopuolisiin sivustoihin, jolloin täytyy valita kohta ”Ulkoinen si-

vusto” ja lisätä sivun Internetosoite sille tarkoitettuun kenttään. Sopivan aiheen löydyttyä klikkaa 

sen kohtaa ja oikealta sinistä palkkia ”Valmis”, jolloin linkki muodostuu (kuva 59). 

 

 

KUVA 59. Kuvakaappaus: Wikipedian sisäisen tekstilinkin teko (Saarinen 2020-01-28.) 
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Valmistakin linkkiä voit vielä muokata myöhemmin (kuvat 60 ja 61). 

  

  

KUVA 60. Kuvakaappaus: esimerkki tekstilinkistä (Saarinen 2020-01-28.) 

  

  

KUVA 61. Kuvakaappaus: esimerkki tekstilinkistä (Saarinen 2020-01-28.) 

  

Muutoksien julkaisu 

 

Kun wikitekstiä muokataan ja halutaan tallentaa muutokset eli julkaista uusi versio, klikataan sivun 

oikeassa yläkulmassa olevasta ”julkaise muutokset” -palkista (kuva 62). 

 

 

KUVA 62. Kuvakaappaus: muokatun wikitekstin julkaiseminen (Saarinen 2020-01-28.) 

 

Muutokset tallentaessa voit halutessasi kirjoittaa yhteenvetokenttään, mitä muokkauksia tekstiin on 

tehty, jos muutos on pieni (esimerkiksi kirjoitusvirheiden korjausta tai pieniä täydennyksiä), voit ras-

tittaa kohdan ”Tämä on pieni muutos”. Jos haluat jatkossa saada myös ilmoituksia kyseisen sivun 

muokkauksista, täytyy rastittaa kohta ”Tarkkaile tätä sivua” (kuva 63). 
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KUVA 63. Kuvakaappaus: muokatun wikitekstin julkaiseminen (Saarinen 2020-01-28.) 

  

Käyttäjäsivun siirtäminen Wikipedia artikkeleihin 

 

Kun käyttäjäsivun alla oleva artikkeli on valmis julkaistavaksi Wikipedian artikkeleissa, sen voi siirtää 

haluamansa Wikipedia artikkeleiden joukkoon. Sen voi tehdä helposti menemällä artikkelin yläpuo-

lella olevan valikkopalkin oikeassa päässä olevaan ”Muut” -palkkiin ja klikkaamalla siitä avautuvaa 

”Siirrä” -palkkia (kuva 64). 

 

  
KUVA 64. Kuvakaappaus: käyttäjäsivun siirtäminen Wikipedia artikkeleihin (Saarinen 2020-03-04.) 

 

Tämän jälkeen avautuu sivu, jossa voit valita, mihin artikkeleihin haluat sivun siirtää ja muokata, 

millä nimellä sivu siellä julkaistaan. Klikattaessa kohtaa ”Uusi nimi sivulle”, jossa lukee ensin ”Käyt-

täjä” avautuu lista, josta valitaan sivulle uusi julkaisupaikka, sitten perään kirjoitetaan vanhan otsik-

konimen tilalle uuden julkaistavan otsikon nimi (kuva 65). Esimerkiksi tässä tapauksessa entinen jul-

kaisupaikka oli ”Käyttäjä” ja uudeksi julkaisupaikaksi tuli ”Tietosanakirja-artikkelit”, vanha otsikko oli 

”KurimoA2/A2-maito” ja uudeksi tuli ”A2-maito” (kuva 66). 
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KUVA 65. Kuvakaappaus: käyttäjäsivun siirtäminen Wikipedia artikkeleihin (Saarinen 2020-03-04.) 

 

 

KUVA 66. Kuvakaappaus: käyttäjäsivun siirtäminen Wikipedia artikkeleihin (Saarinen 2020-03-04.) 

 

Kun artikkelille on valittu uusi julkaisupaikka- ja otsikko, ”Syy” -kenttään kirjoitetaan vielä perustelut 

artikkelin siirrolle, lisäksi jos haluaa tarkkailla esimerkiksi sivun muokkauksia, täytyy rastittaa kohta 

”Tarkkaile tätä sivua” . Kun kaikki edellä mainitut kohdat ovat valmiit, klikkaa kohdasta ”Siirrä sivu” 

ja jää odottamaan mahdollista palautetta artikkelistasi (kuva 67). Nyt Wikipedia artikkelisi on valmis 

– kaikkien löydettävissä, luettavissa, kommentoitavissa ja muokattavissa. 
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KUVA 67. Kuvakaappaus: käyttäjäsivun siirtäminen Wikipedia artikkeleihin (Saarinen 2020-03-04.) 
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LIITE 2: WEB-SIVULLE JOHTAVAN QR-KOODIN TEKO-OHJE 

 

QR-koodin teko onnistuu Internetissä esimerkiksi menemällä sivulle: https://www.qr-koodit.fi/gene-

raattori ja noudattamalla seuraavia ohjeita. 

Valitse ”Generaattori”-valikosta QR-koodin tyyppi, Internetsivuille johtavan QR-koodin tapauksessa 

valitse URL-osoite (kuva 68). 

 

  

KUVA 68. Kuvakaappaus: QR-koodin tyypin valinta (Saarinen 2020-01-21.) 

 

Sitten kopioi kenttään Internetsivun URL-osoite, johon QR-koodi on tarkoitettu (kuva 69), ja klikkaa 

palkkia ”Luo QR-koodi” , jolloin sivu luo automaattisesti uuden QR-koodin, joka on heti valmis käyt-

töön (kuva 70). Kuvassa 71 esimerkki valmiista QR-koodista. 

 

 

 
KUVA 69. Kuvakaappaus: URL-osoitteen linkittäminen QR-koodia varten (Saarinen 2020-01-21.) 

 
 

  

https://www.qr-koodit.fi/generaattori
https://www.qr-koodit.fi/generaattori
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KUVA 70. Kuvakaappaus: QR-koodin luominen Internetsivuille (Saarinen 2020-01-21.) 

 

 

 

KUVA 71. Kuvakaappaus: esimerkki valmiista QR-koodista (Saarinen 2020-01-21.) 
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LIITE 3: JULKAISTULLE A2-MAITO-WIKIPEDIA-SIVULLE JOHTAVA QR-KOODI 

  

Tässä on valmis QR-koodi, jonka avulla pääsee julkaistulle A2-maito-Wikipedia-sivulle (kuva 72). 

 

KUVA 72. Kuvakaappaus: valmis QR-koodi A2-maito-Wikipedia-sivulle (Saarinen 2020-03-04.) 
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LIITE 4: ILMOITUS FACEBOOKIN MAATALOUSRYHMISSÄ JA SAATEKIRJE 

 

Ilmoitus Facebookin maatalousryhmissä 26.11.2019: 

Tervehdys kaikille!👋🏻 

Teen opinnäytetyötä A2-maidontuotannosta Savonia-ammattikorkeakoulussa, toimeksiantajanani 

toimii A2-maitoa tuottava Iisalmelainen Mirva Tikkanen, Kurimon tila. Opinnäytetyötäni ohjaavan 

opettajan kanssa tuli puheeksi, että Suomessa voisi ehkä olla useampiakin tiloja, jotka käyttävät 

lehmiensä siemennyksiin vain A2A2-sonnien siementä ja mahdollisesti ovat myös aloittaneet jalos-

tamaan karjaansa tuottamaan vain A2-maitoa, tai ainakin osittain – tai jopa tuottavat pienesti A2-

maitoa joko vain omaan käyttöön tai pienissä määrin myytäväksi suoraan tilalta / REKO-ringin 

kautta. 

Jos SINÄ tai joku tuttusi sattuu kuulumaan kyseiseen kategoriaan, ’ilmiantaisitko’ itsesi / tuttusi ja 

laittaisitko minulle yv:tä tulemaan?🙃 

Tarkoituksenani on hieman kartoittaa, kuinka kiinnostuneita Suomalaiset (maidon)tuottajat ovat A2-

maidontuotannosta, karjansa jalostamisesta A2-maidontuotantoon, missä mittakaavassa A2-mai-

toa tuotetaan Suomessa tällä hetkellä ja kuinka paljon karjaa jalostetaan mahdollisesti A2-maidon-

tuotantoon. (Muutamia A2-maidontuottajia / omaan käyttöön lypsäviä minulla on jo tiedossa, sekä 

yksi pienmeijeri, joka jatkojalostaa A2-maidosta tuotteita.) 

Olisin todella kiitollinen yhteydenotoista!😊 

Ystävällisin terveisin: Agrologi opiskelija, Sinikka Saarinen. 

 

”Saatekirje” tilallisille (Messenger viesteissä): 

Hei! Kartoitan opinnäytetyöhöni suomalaisia A2-maidontuottajia ja mielelläni myös kirjoitan siihen 

lyhyen tarinan mahdollisimman monesta tuottajasta oheisten kysymysten pohjalta, jos saan siihen 

luvan. Voin kirjoittaa tarinan opinnäytetyöhöni halutessanne myös nimettömänä. Kiitän tuhannesti, 

jos ehditte vastata kysymyksiini ja saan kirjoittaa tilastanne pienen jutun opinnäytetyöhöni! 😊 
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LIITE 5: KYSYMYSRUNGOT 

 

Kysymyksiä tilallisille: 

1. Tilan nimi ja sijainti? 

2. Mistä ja milloin kuulitte ensimmäistä kertaa A2-maidosta? 

3. Miksi kiinnostuitte siitä / sen tuottamisesta? 

4. Mikä on tarkoituksenne käyttää A2A2-sonneja siemennyksiin? (Jokin muu, kuin A2-mai-

dontuotanto / siihen tähtääminen?) 

5. Kuinka suuri tilanne karjakoko on ja A2A2-lehmien osuus siitä? 

6. Aiotteko vielä kasvattaa karjakokoa ja/tai A2A2-lehmien osuutta ja kuinka suureksi? 

7. Onko navettanne parsi- vai pihatto? Ja millainen lypsyjärjestelmä navetassanne on? 

8. Minkä rotuisia A2A2-lehmänne ovat? 

9. Suunnitteletko tai voisitko mahdollisesti harkita tulevaisuudessa itse jalostavasi A2-maitoa 

omassa tilameijerissä tai myyväsi A2-maitoa jalostettavaksi esimerkiksi jollekin pienmeije-

rille, joka valmistaisi siitä tuotteita? 

10. Millaisena näette A2-maidon tulevaisuuden Suomessa? 

11. Vapaa sana: jos kysymyksistä jäi mielestäsi jotain todella oleellista puuttumaan, laita tä-

hän loppuun vielä se mitä haluatte kertoa.       

 

Kysymyksiä Meijereille: 

1. Mikä sai teidät kiinnostumaan A2-maidosta ja sen jatkojalostamisesta? 

2. Mitä kaikkia tuotteita valmistatte A2-maidosta nyt? Onko tuoteperhettä suunnitteilla laa-

jentaa tulevaisuudessa? Mihin tuotteisiin mahdollisesti? 

3. Missä kaikkialla tuotteitanne on myynnissä tällä hetkellä? 

4. Olisitteko tulevaisuudessa valmiita ottamaan vastaan A2-maitoa nykyistäkin enemmän, 

jos sitä olisi saatavilla? Ja kuinka laajalta alueelta? 

5. Millaisena näette A2-maidon tulevaisuuden Suomessa? 

6. Vapaa sana: jos kysymyksistä jäi mielestäsi jotain todella oleellista puuttumaan, laita tä-

hän loppuun vielä se mitä haluat kertoa!       
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LIITE 6: A2-MAITO WIKIPEDIAAN LIITETYT TEKSTIT JA KUVAT 

 

A2-maito 

 

                            
Tavanomaisen- ja A2-maidon ero yksinkertaistettuna. 

 

A2-maito on lehmänmaitoa, joka sisältää maidon proteiinien beetakaseiineista A1 ja A2 ainoastaan tyyp-

piä A2, kun vastaavasti tavanomainen maito sisältää niitä molempia. Julkaistut tutkimukset viittaavat sii-

hen, että A2-maito vähentää joidenkin ihmisten vatsaoireita. Näistä tutkimuksista kerrotaan lisää koh-

dassa ”A1- ja A2-beetakaseiineista tehtyjä tutkimuksia maailmalla”. Tämän väitetään johtuvan siitä, että 

A2-maito sisältää ainoastaan A2-beetakaseiinia, eikä yhtään A1-beetakaseiinia.[1] Vaikutusten uskotaan 

liittyvän tarkemmin beetakasomorfiini 7:aan (BCM-7), jota vapautuu ruuansulatuksessa tavanomaisen 

maidon sisältämän A1-valkuaisen pilkkoutuessa.[2] 

A2-maidon on käyttäjäkokemusten perusteella todettu sopivan joillekin maitoallergikoille, mutta laktoosi-

intoleranteille se ei sovi. Laktoosi-intoleranssi on maitosokerin pilkkoutumis- ja imeytymishäiriö, eikä se 

näin ollen liity maidon A2-beetakaseiiniin millään tavalla. A2- ja tavanomaisessa maidossa on laktoosia 

saman verran. Ihmiset, jotka pystyvät juomaan lampaan- ja vuohenmaitoa, pystyvät käyttämään myös A2-

lehmänmaitoa, sillä lampaan- ja vuohenmaito ovat myös samaa tyyppiä. A2-maitoa myyvät tahot ovat 

tehneet tutkimuksia A2-maidosta ja toteavat, että beetakaseiinityyppi A1 olisi geneettinen mutaatio, joka 

on tullut vain lehmille (Bos Taurus), koska esimerkiksi vuohen- ja lampaanmaito ovat geneettisesti vain 

A2-tyyppiä.[3] Sukutaustaltaan vain Euroopasta peräisin olevista naudoista on löydetty A1-beetakaseiinia. 

Afrikkalaiset ja aasialaiset puhdasrotuiset naudat tuottavat maitoa, joka sisältää vain A2-beetakaseiinia. 

Jotkut naudat, jotka ovat fenotyyppisesti Afrikan tai Aasian nautoja, voivat tuottaa myös A1-beetakaseii-

nia risteytettyjen esi-isiensä seurauksena.[4] 

Vatsavaivojen lisäksi tavanomaisella maidolla (A1A2) / A1-maidolla uskotaan olevan yhteyttä myös tyy-

pin 1 diabetekseen, autismiin ja sydän- ja verisuonisairauksiin. Saatavilla olevat tutkimustiedot tavan-

omaisesta / A1 maidosta eivät ole kiistattomia. Useat tutkimukset ovat perustuneet alueellisiin ja väestöta-

solla tehtyihin tilastotutkimuksiin, joissa syy-seuraus-suhteiden arviointi on yleensä hankalaa. Ruokavali-

oon perustuvat tutkimukset on tehty valtaosin eläimillä ja niiden tulokset eivät ole olleet täysin samanlai-

sia. Beetakaseiinista ja sen terveysvaikutuksista ihmisravitsemuksessa tarvitaan vielä lisätutkimuksia.[2] 

A2-maidolla on paljon kysyntää maailmalla ja siksi sitä myös tuotetaan paljon. A2-maitoa myydään kau-

poissa useissa maissa, kuten Australiassa, Kiinassa, Uudessa-Seelannissa ja Iso-Britanniassa, ja siitä ja-

lostetaan jo paljon erilaisia tuotteita.[3] 

 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Maito
https://fi.wikipedia.org/wiki/Proteiini
https://fi.wikipedia.org/wiki/Tutkimus
https://fi.wikipedia.org/wiki/A2-maito#cite_note-:0-1
https://fi.wikipedia.org/wiki/Ruoansulatus
https://fi.wikipedia.org/wiki/Proteiini
https://fi.wikipedia.org/wiki/A2-maito#cite_note-:1-2
https://fi.wikipedia.org/wiki/Laktoosi-intoleranssi
https://fi.wikipedia.org/wiki/Laktoosi
https://fi.wikipedia.org/wiki/Laktoosi
https://fi.wikipedia.org/wiki/Nauta
https://fi.wikipedia.org/wiki/A2-maito#cite_note-:2-3
https://fi.wikipedia.org/wiki/Fenotyyppi
https://fi.wikipedia.org/wiki/A2-maito#cite_note-:6-4
https://fi.wikipedia.org/wiki/Tyypin_1_diabetes
https://fi.wikipedia.org/wiki/Tyypin_1_diabetes
https://fi.wikipedia.org/wiki/Autismi
https://fi.wikipedia.org/wiki/Sydän-_ja_verisuonitauti
https://fi.wikipedia.org/wiki/A2-maito#cite_note-:1-2
https://fi.wikipedia.org/wiki/Australia
https://fi.wikipedia.org/wiki/Kiina
https://fi.wikipedia.org/wiki/Uusi-Seelanti
https://fi.wikipedia.org/wiki/Yhdistynyt_kuningaskunta
https://fi.wikipedia.org/wiki/A2-maito#cite_note-:2-3
https://fi.wikipedia.org/wiki/Tiedosto:Tavanomaisen-_ja_A2_maidon_ero.png
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Lehmän maidon koostumus 

Lehmänmaito koostuu 85–88 % vedestä ja 12–15 % kuiva-aineista, joka tarkoittaa, että litrassa lehmän-

maitoa on 848–880 ml vettä ja 120–152 g kuiva-ainetta. Lehmänmaidon kuiva-aine koostuu 35 % laktoo-

sista eli maitosokerista, 24 % rasvasta, 8 % kivennäisaineista ja 33 % valkuaisesta. Lehmänmaidon valku-

ainen eli proteiini jakaantuu kahteen eri tyyppiin: heraan (20 %) ja kaseiiniin (80 %). Kaseiinia on kolmea 

eri tyyppiä: alfakaseiini (50 %), beetakaseiini (35 %) ja kappakaseiini (15 %). Joista beetakaseiinia on 

kahden tyyppistä: A1 ja A2. Näiden valkuaisten välinen ero on hyvin pieni, mutta pienikin ero voi aiheut-

taa valkuaisen pilkkoutumisessa suuren eron.[1] 

Lehmänmaidon koostumus yksinkertaistettuna. 

 

 
Herat 

Hera erottuu maidosta perinteisesti juuston valmistuksen eli juoksettumisen yhteydessä. Hera on ulko-

muodoltaan kirkasta ja nestemäistä.[5] Lehmänmaidon heraproteiinipitoisuudesta 50 % on beetalaktoglo-

buliini ja 25 % alfalaktalbumiinia[6], jotka ovat maidon tärkeimmät heraproteiinit.[7] Lisäksi lehmän-

maidossa on myös muun muassa seerumialbumiini-,[7] immunoglobuliini-, laktoferriini- ja laktoperoksi-

daasi heraproteiineja.[8] Heraproteiinit sisältävät muun muassa myös paljon erilaisia entsyymejä ja hormo-

neja.[7] Hera sisältää runsaasti aminohappoja, esimerkiksi lysiiniä, leusiinia, isoleusiinia ja valiinia.[8] He-

raproteiini sitoo itseensä lisäksi rasvaa, maitosokeria eli laktoosia ja vitamiineja sekä kivennäisaineita, 

kuten rautaa, sinkkiä, magnesiumia, kaliumia ja natriumia.[5] 

 

Kaseiinit 

Kaseiinit koostuvat monista samankaltaisista valkuaisista, jotka muodostavat yhdessä monimolekyylisen, 

rakeisen rakenteen, jota kutsutaan kaseiinimelliksi. Lisäksi kaseiinimelli sisältää suoloja (pääasiassa fos-

foria ja kalsiumia) ja vettä. Myös osa joistakin entsyymeistä liittyvät kaseiinimelleihin. Kaseiinit ovat lak-

toosin ja rasvan lisäksi yksi maidon runsaimmista orgaanisista ainesosista.[7] Kaseiineihin sitoutuu kal-

siumia, fosforia ja rasvaa, ne vaikuttavat osittain myös maidon väriin, että se on valkoista.[2] Kaseiinien 

pääasiallinen tehtävä on sitoa ja kuljettaa kivennäisaineita. Ne kuljettavat fosforia ja kalsiumia, sekä pa-

rantavat niiden sulavuutta.[8] Kaseiinit sisältävät runsaasti myös aminohappoja[5], ja niistä voidaan muo-

dostaa monia muutaman aminohapon ketjuja, joilla voi olla myönteisiä vaikutuksia terveyteen. Kaseiinin 

aminohappoja ovat esimerkiksi fenyylialaniini, histidiini ja metioniini.[8] 

 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Vesi
https://fi.wikipedia.org/wiki/Rasva
https://fi.wikipedia.org/wiki/Kivennäisaine
https://fi.wikipedia.org/wiki/Proteiini
https://fi.wikipedia.org/wiki/Hera_(maidon_osa)
https://fi.wikipedia.org/wiki/Kaseiini
https://fi.wikipedia.org/wiki/A2-maito#cite_note-:0-1
https://fi.wikipedia.org/wiki/Hera_(maidon_osa)
https://fi.wikipedia.org/wiki/Juoksettuminen
https://fi.wikipedia.org/wiki/A2-maito#cite_note-:3-5
https://fi.wikipedia.org/wiki/Beetalaktoglobuliini
https://fi.wikipedia.org/wiki/Beetalaktoglobuliini
https://fi.wikipedia.org/wiki/Alfalaktalbumiini
https://fi.wikipedia.org/wiki/A2-maito#cite_note-6
https://fi.wikipedia.org/wiki/A2-maito#cite_note-:4-7
https://fi.wikipedia.org/wiki/A2-maito#cite_note-:4-7
https://fi.wikipedia.org/wiki/Vasta-aine
https://fi.wikipedia.org/wiki/Laktoperoksidaasi
https://fi.wikipedia.org/wiki/Laktoperoksidaasi
https://fi.wikipedia.org/wiki/A2-maito#cite_note-:5-8
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Kappa- ja alfakaseiinit 

Kappakaseiinityyppejä on kuusi erilaista: AA, AB, BB, AC, BC ja AE ja ne kaikki vaikuttavat eritavoin 

muun muassa maidon juustoutumisominaisuuksiin. Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että kappakaseii-

nin BB-tyypillä on parhain soveltuvuus juuston valmistukseen verrattuna muihin kappakaseiinityyppei-

hin, sillä sen kiinteytymiskyky on nopein.[9] Alfakaseiinia on kahden tyyppistä: s1 ja s2.[10] 

 

Beetakaseiini 

Maidon sisältämästä valkuaisesta noin 30 % on beetakaseiinia.[3] Beetakaseiineihin kuuluu yhteensä 13 

erilaista valkuaista: A1, A2, A3, A4, B, C, D, E, F, G, H1, H2, I, jotka jaetaan niiden rakenteen perus-

teella vielä A1- ja A2-ryhmään. Valkuaiset rakentuvat aminohapoista, jotka sitoutuvat toisiinsa muodos-

taen pitkän ketjun. Valkuaisissa esiintyy yhteensä 20 erilaista aminohappoa. Eri valkuaisten erot johtuvat 

aminohappojen järjestyksen- ja määrän vaihtelusta aminohappoketjussa.[2] Maidossa olevat A1- ja A2-

valkuaiset eroavat rakenteellisesti toisistaan vain yhden aminohapon osalta (ks. oheinen taulukko). Tämä 

aminohappo sijaitsee aminohappoketjun kohdassa 67. A1-valkuaisessa se on histidiini ja A2-valkuaisessa 

proliini. Beetakaseiineihin kuuluvat valkuaiset jaetaan aminohappoketjun kohdan 67 mukaan A1- ja A2-

ryhmiin. A1-ryhmään kuuluvat kaikki valkuaiset, joilla aminohappoketjun kohdassa 67 on histidiini ja 

A2-ryhmään ne, joilla siinä on proliini.[2] Muut taulukossa mainitut aminohapot ovat: seriini-p (ser-p), ar-

giniini (arg), glutamiinihappo (glu), leusiini (leu), glutamiini (gln) ja seriini (ser).[11] 

 

A1- ja A2-valkuaisten aminohappoketjun rakenteellinen ero 

 
Beetakasomorfiini BCM-7 

Yhden aminohapon eron A1- ja A2-valkuaisten välillä oletetaan vaikuttavan sen kolmiulotteiseen raken-

teeseen ja näin sen käyttäytymiseen ihmisen elimistössä. Vaikutusten uskotaan liittyvän tarkemmin beeta-

kasomorfiini 7:aan (BCM-7), jota vapautuu ruuansulatuksessa tavanomaisen maidon (A1A2 tai A1A1) 

sisältämän A1-valkuaisen pilkkoutuessa.[2] Kun maito tai maitotuotteet on sulatettu, suoliston ruuansula-

tusentsyymien vaikutus vapauttaa A1-beetakaseiinin beetakasomorfiini 7:n. A2-beetakaseiini vapauttaa 

huomattavasti vähemmän ja todennäköisesti vain hyvin pieniä määriä beetakasomorfiini 7:tä suoliston 

normaaleissa olosuhteissa. Erityisissä olosuhteissa, jotka liittyvät entsyymikombinaatioihin ja pH:n, joita 

ei löydy ihmisen suolistosta, A2-beetakaseiini voi vapauttaa hieman beetakasomorfiini 7:tä.[4] Ravitse-

musterapeutin ja The a2 Milk Companyn tiedeasioiden varatoimitusjohtajan Bonnie Johnsonin mukaan 

keho hajottaa A1-beetakaseiinin beetakasomorfiini 7:ksi, jonka oireet ilmenevät samanlaisina, kuin lak-

toosi-intoleranssissa, mutta joka voi aiheuttaa tulehduksen ja myös ihottumaa. Vastaavasti keho ei hajota 

A2-beetakaseiinia beetakasomorfiini 7:ksi, jolloin oireita ei ilmene.[12] 

Beetakaseiinien kaksi pääryhmää A1 ja A2 sisältävät vähintään kymmenen alaryhmää. A1-beetakaseiinei-

hin kuuluvat B, C, D, F ja G, A2-beetakaseiineja ovat A3, E, H1, H2 ja I. Ei ole todistettu, onko A1-bee-

takaseiinin alaryhmien erilaisilla rakenteilla vaikutusta beetakasomorfiini 7:n vapautumiseen. Joitain to-

disteita kuitenkin on, että alaryhmä B voi johtaa erityisen korkeaan beetakasomorfiini 7:n vapautumiseen. 

Beetakasomorfiini 7:n vapautuminen riippuu maidon määrästä, maidon proteiinipitoisuudesta-, A1- ja 
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A2-beetakaseiinien osuuksista ja mahdollisesti myös yksilön erityisistä maha-suolikanavan sairauksista. 

Selvää näyttöä myös on, että beetakasomorfiini 7 vapautuu maidon lisäksi juustosta ja jogurtista, ja näin 

oletettavasti muistakin maitotuotteista. Todisteita on myös, että sitä vapautuu hieman jogurtin ja juuston 

valmistusprosesseissa, mutta osa jogurtissa olevista maitohappobakteereista saattavat hajottaa sen. Tie-

tyillä jogurtissa olevilla maitohappobakteereilla saattaa olla beetakaseiini 7:aa hajottava vaikutus myös 

ihmisenruuansulatuskanavassa. Kolme tärkeintä luonnollista kasomorfiinia ovat BCM-5, BCM-7 ja 

BCM-9, joista beetakasomorfiini eli BCM-7 on toiseksi tehokkain. Naudan BCM-7 on tunnistettu maito-

proteiinin syönnin jälkeen farmakologisten vaikutusten mukaisilla tasoilla ihmisen ohutsuolen alkuosan 

sisällöstä. BCM-7:aa on löydetty myös lasten virtsasta ja imeväisten verestä. BCM-7:n immunomo-

duloivien vaikutusten täydellinen fysiologinen merkitys ihmisissä ja eläimissä vaatii lisätutkimuksia.[4] 

 

Historiaa 

A2-maidon jalostaminen ja tuottaminen saivat alkunsa vuonna 2000 Uuden-Seelannin The a2-milk Com-

panylta, jonka perusti tohtori Corran McLachlan. Cambridgen yliopistossa opiskellessaan Corran oppi, 

että maidon valkuaiset vaikuttavat ihmisiin eri tavoin. Lisäksi hän oppi, että lehmät (Bos Taurus) tuotta-

vat maidon valkuaisia erilaisilla beetakaseiineilla: A1 ja A2. Hän myös havaitsi yksinkertaisen keinon 

(genomitestauksen), jolla tunnistaa A2A2-lehmät.[13] The a2-milk Company patentoi koko A2-geenites-

tausjärjestelmän ja loi A2-brändin, sekä patentoi myös A2-markkinointilogon.[3] Vuosina 2000–2007 bee-

takaseiinitiede alkoi kasvaa, internet kehittyä ja lisensointi tulla ajankohtaiseksi. Vuosien 2007–2012 ai-

kana The a2-milk Company siirtyi lisensoinnista tuotemerkin liiketoimintamalliin alueellisesti ja keskitti 

Australiaan. Vuosien 2012–2017 aikana The a2-milk Company siirtyi pelkästä meijeritoiminnasta laajem-

paan ravitsemukselliseen tuotevalikoimaan, syntyi merkittävä äidinmaidonkorvikkeita valmistava yritys 

ja markkinat kasvoivat maailmanlaajuisesti. Vuonna 2018 A2-maidon merkkituotteiden meijerien johtajat 

vaikuttavat kuluttajien elämään edelleen innovoinnin, markkinoiden laajentumisen ja hyvien yhteistyö-

kumppaneiden avulla.[14] 

 

A2-maidon jatkojalostajia maailmalla 

• The a2-milk Company Australiassa ja Uudessa-Seelannissa.[14] 

• Venäläinen Moloko[15] 

• Australialainen Freedom Foods Group[16] 

• Sveitsiläinen Nestle valmistaa ja jälleen myy äidinmaidon korvikejauheita ”Illuma two Stage 3” -

brändillä Kiinassa[17], ”NAN A2” Australiassa ja "S-26 Atwo” Uudessa-Seelannissa.[18] 

• Kiinalainen Mengniu Dairy valmistaa A2-maidosta tuotteita lasten ravitsemukseen.[12] 

• Uusi-Seelantilainen Synlait Milk Limited on tehnyt toimitussopimuksen The a2 Milk Companyn 

kanssa.[19] 

• Uusi-Seelantilainen Fonterra Co-operative Group Limited aloitti yhteistyön The a2 Milk Com-

panyn kanssa 21.02.2018[20] 
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A1- ja A2 beetakaseiineista tehtyjä tutkimuksia maailmalla 

Ensimmäinen kliininen tutkimus A1- ja A2-beetakaseiineista on tehty Australiassa Newcastlessa vuonna 

2012. Tarkoituksena oli tutkia A1- ja A2-beetakaseiinien vaikutusta pienten lasten krooniseen ummetuk-

seen. Kokeen perusteena oli kirjallisuus, joka yhdisti lasten ummetuksen maitoon, mutta syytekijä oli sel-

vittämättä. Tutkijat kertoivat, että tutkimukseen osallistuneilla lapsilla oli ummetusta maidottoman jakson 

aikana 81 prosentilla, A2-maitojakson aikana 79 prosentilla ja A1-maito jakson aikana 57 prosentilla. 

Tutkimuksen tulokset eivät olleet tilastollisesti merkitseviä, sillä tutkimukseen osallistui vain 21 lasta. 

Mutta tutkimus kuitenkin osoitti potentiaalisen kliinisen merkityksen tuloksia, mutta siinä ei kuitenkaan 

ollut tarpeeksi tilastollista tehoa, joten tarvitaan vielä lisätutkimuksia. On myös huomioitava, että tutki-

muksen A1- ja A2-maidot hankittiin kaupallisesti ja että beetakaseiini määriä ei standardisoitu tai analy-

soitu. ”A1-maito” oli tavanomaista kaupan maitoa ja se sisältää tavallisesti molempia beetakaseiinityyp-

pejä suunnilleen saman verran. Tutkimuksessa käytetty maitomäärä henkilöä kohti oli 400 ml / päivä, 

joka saattoi olla pienempi, kuin osallistujien normaali maidon kulutus päivässä. Joten on mahdollista, että 

niin pieni kulutuskin on vaikuttanut ummetuksen tasoihin.[4] 

Toinen kliininen tutkimus suoritettiin Länsi-Australiassa, Curtinin yliopistossa vuonna 2014. Tutkimuk-

sessa verrattiin A1- ja A2-beetakaseiinien vaikutuksia maha-suolikanavaan. Tutkimukseen piti osallistua 

vain henkilöitä, joilla ei ole todettu laktoosi-intoleranssia ja osallistujien täytyi juoda maitoa 750 ml päi-

vässä. Kuitenkin lopuksi tutkimuksen suorittaneista 36 henkilöstä kahdeksan kertoi olevansa oikeasti lak-

toosi-intolerantteja. Tutkimuksessa käytettiin osallistujien tietämättä joko A1- tai A2-maitoa kahden vii-

kon ajan, jonka jälkeen oli kahden viikon maidoton jakso. Sitten osallistujat siirtyivät toiseen jaksoon, 

jossa käytettiin vastaavasti taas toista maitoa. Tutkimuksen tulokset kertoivat ulosteen olleen runsaampaa 

ja löysempää A1-maidon käyttöjaksolla verrattuna A2-maidon käyttöjaksoon. Nämä erot pysyivät merkit-

tävinä, kun osallistujat, jotka ilmoittivat olevansa laktoosi-intolerantteja ennen tutkimusta, jätettiin ulko-

puolelle. Erityisen merkittävää oli vatsakipujen ja lisääntyneen ulosteen löysyyden välinen vahva yhteys 

A1-maidon käyttöjaksolla, mutta ei A2-maidon käyttöjaksolla. Näiden kahden korrelaation välinen ero oli 

erittäin merkittävä.[4] 

Vuonna 2015 tutkittiin mahdollisia mekanismeja, joiden taustalla olivat aiemmin havaitut BCM-7:n tu-

lehdukselliset vaikutukset. Tässä tutkimuksessa hiirille annettiin oraalisesti BCM-5 tai BCM-7 ja molem-

mista seurasi lisääntyneitä tulehduksia. Myös lisääntynyttä leukosyyttien tunkeutumista suolistoon, im-

munoglobuliini tasojen nousua, sekä lisääntynyttä Toll-tyyppisten reseptorien ilmentymistä havaittiin 

suolistossa. Tutkimusryhmä kertoi myös, että hiirillä, joita ruokittiin maidottomalla A1-beetakaseiini täy-

dennetyllä perusravinteella oli samanlaisia maha-suolikanavan oireita, kuin edellä mainittuna, mutta vas-

taavasti A2-beetakaseiini ruokituilla niitä ei havaittu. Nämä tutkimustulokset kertovat mahdollisista A1-

beetakaseiinin tulehduksellisista vaikutuksista ja antavat viitteitä, että A1-beetakaseiini voi vaikuttaa usei-

siin kliinisiin tiloihin, esimerkiksi maha-suolikanavan oireisiin.[4] 

Syyskuussa 2019 julkaistun kiinalaistutkimuksen mukaan henkilöillä, jotka käyttivät maitoa, joka sisälsi 

ainoastaan A2-beetakaseiinia oli huomattavasti vähemmän vakavia maha-suolikanavan oireita visuaali-

sella analogisella asteikolla mitattuna, vähentynyttä ulostustiheyttä- ja ulosteiden löysyyttä verrattuna 

henkilöihin, jotka käyttivät vain tavanomaista maitoa. Lisäksi immunoglobuliineissa G, G1 ja E, seerumin 

interleukiini 4:ssä sekä beetakasomorfiini 7:ssa havaittiin merkittävää nousua lähtötasosta ja glutationi 

pitoisuuden huomattiin olevan alhaisempi koehenkilöillä, jotka käyttivät vain tavanomaista maitoa verrat-

tuna maitoon, joka sisälsi vain A2-beetakaseiinia. Tavanomaisen maidon ja vain A2-beetakaseiinia sisäl-

tävän maidon kulutukseen ei todettu liittyvän vakavia haittavaikutuksia. Tutkimus osoittaa, että tavan-

omaisen maidon korvaaminen vain A2-beetakaseiinia sisältävällä maidolla vähentää maha-suolikanavan 

oireita ja parantaa kognitiivista suorituskykyä. Tutkimus suoritettiin syys-lokakuussa 2016.[21] 
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Karjan jalostaminen A2-maidon tuotantoon 

Beetakaseiinialleelien periytyminen 

Lehmänmaidon beetakaseiinityyppi on yhden alleeliparin muodostama ominaisuus, joten sitä on helppo 

jalostaa.[3] Yhdellä geenillä on yleensä monia vaihtoehtoisia muotoja eli alleeleja. Jälkeläinen perii yhden 

alleelin isältään ja toisen emältään. Kaikki beetakaseiinialleelit tuottavat eri valkuaista. Jälkeläinen ilmen-

tää beetakaseiinin kohdalla molempia perimiään alleeleja.[2] 

 

                                                                   
Beetakaseiinialleelien periytyminen ja sen vaikutus lehmän lypsämän maidon tyyppiin. 

 

Lehmä voi olla perimältään tyyppiä A1A1, A2A2 tai A1A2. Vain A2A2-alleeliparin omaava lehmä tuot-

taa A2-maitoa.[3] Jos lehmä on perinyt saman beetakaseiinialleelin molemmilta vanhemmiltaan (esimer-

kiksi A2A2) se tuottaa maitoonsa vain yhden tyyppistä (tässä esimerkissä A2A2) beetakaseiiniproteiinia. 

Jos vastaavasti lehmä on perinyt vanhemmiltaan kahta erilaista alleelia (A1A2), se tuottaa maitoonsa 

kahta eri beetakaseiiniproteiinia. Naudan rodulla ei ole vaikutusta beetakaseiinialleelin periytymiseen. 

Naudan alleelipari saadaan selville beetakaseiinitestillä.[2] (Ohessa havainnollistava taulukko A1 ja A2-

alleelien periytymisestä, kun lehmä siemennetään aina A2A2-alleeliparin omaavalla sonnilla.) 

 

A2-maidon tuotantoon siirtyminen 

Jos tavoitteena on alkaa tuottaa puhdasta A2-maitoa, on lehmien siemennyksissä käytettävä ainoastaan 

A2A2-tyypin sonneja, jotka periyttävät 100 % varmuudella A2-alleelin jälkeläisilleen. Beetakaseiinin 

suhteen karjasta kannattaa ensin genomitestata vähintään karjan uudistukseen tarkoitetut lehmävasikat, 

parhaat hiehot- ja lehmät. Testaamalla löytää ne eläimet, jotka jo nyt tuottavat puhdasta A2-maitoa ja ne, 

jotka varmasti periyttävät alleelin jälkeläisilleen. Genomitestin voi ottaa karva-, kudos- tai verinäyt-

teestä.[2] Genomitestaukseen menevän kudosnäytteen voi ottaa yksinkertaisesti esimerkiksi DNA-pihdeillä 

korvamerkin laiton yhteydessä. Kudosnäyte otetaan naudan korvasta DNA-näyteputkeen ja putket lähete-

tään laboratorioon.[22] Koko karjan jalostaminen täysin A2-tyyppiseksi ei siis ole pitkä prosessi. Karjasta 

valitaan yksinkertaisesti vain A1A2- ja A2A2-tyyppiset lehmät ja siemennetään ne A2A2-tyypin sonnilla. 
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Näin menee korkeintaan kaksi sukupolvea, kunnes koko karja on A2-maidontuottaja. Maailmalla on pal-

jon A2A2-tyypin siitossonneja.[3] A2A2-siitossonneja löytyy muun muassa Semexin[23], Huitin Holstei-

nin[24] ja Viking Geneticsin[25] listoilta. 

Oheisessa kuviossa esitellään periytymisesimerkki alkaen ääripäästä, eli A1A1-alleelityypin lehmän sie-

mentämisestä A2A2-alleelityypin sonnilla ja kuinka alleelit periytyvät, kun jokainen tuleva lehmä sie-

mennetään A2A2-tyypin sonnilla. On kuitenkin huomioitava, että tässä yksinkertaistetussa esimerkissä on 

oletettu, että saadaan aina lehmävasikka, mutta todellisuudessa mahdollisuus saada lehmävasikka on 

50 %, ellei käytä siemennyksissä seksattua eli sukupuolilajiteltua siementä, jolloin mahdollisuus on pal-

jon suurempi. Kuviosta voi arvioida, että puhtaan A2A2-karjan saavuttamiseen kuluu aikaa vähintään 

kaksi sukupolvea, useita vuosia. Mutta siihen vaikuttavat myös, miten nopeasti tila pystyy muuttamaan 

eläinainestaan, eli esimerkiksi missä aikataulussa se voi luopua mahdollisista laadukkaista ja hyvin tuotta-

vista A1A1-lehmistä, jottei se romahduta kannattavuutta. 

Tiettyjen karjojen muuntaminen selektiivisellä jalostamisella kaiken A1-beetakaseiinin poistamiseksi 

maidosta voidaan saavuttaa 4 vuoden kuluessa intensiivisillä eläinvalintamenetelmillä, joihin sisältyy su-

kupuolen perusteella valittu siemenneste, mutta tyypillisemmin tämä vie 5–8 vuotta tai kauemmin.[4] 

 

                                      
Beetakaseiinialleelin periytymistä alkaen A1A1-tyyppisen lehmän siementämisellä A2A2 –tyypin son-

nilla. 
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