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Suomen Eläinlääkäriliitto palkitsee 5. toukokuuta Vuoden eläinlääkärin. Vuoden 
eläinlääkäriksi 2006 on valittu elintarvikehygienian professori Hannu Korkeala. Hän on 
työskennellyt pitkään suomalaisen elintarvike- ja ympäristöhygienian opetuksen, tutkimuksen 
ja arvostuksen kehittämiseksi. Eläinlääkäreiden merkitys myös ihmisen terveyden ylläpitäjänä 
on tullut työn myötä yhä selvemmäksi.  
 
Eläinlääkärit ihmisen terveyden asialla 
Elintarvike- ja ympäristöhygienia on selkäranka elintarvikevalvonnalle kunnissa, 
elintarviketeollisuudessa ja teurastamoissa. Noin puolet Suomen eläinlääkäreistä 
työskentelee elävien eläinten parissa ja toinen puolisko elintarvikehygienian, tutkimuksen ja 
hallinnon parissa. Lähes kaikki kunnan- ja kaupungineläinlääkärit suorittavat myös 
elintarvikehygienian tehtäviä.  

Eläinlääkärin lisensiaatin tutkinnon jälkeen eläinlääkärit voivat erikoistua pieneläinsairauksiin, 
hevossairauksiin, tuotantoeläinten terveyden- ja sairaanhoitoon, ympäristöterveydenhuol-
toon, elintarviketuotannon hygieniaan sekä tarttuviin eläintauteihin. Monet kuntien 
terveysvalvonnan johtajat ovat eläinlääkäreitä, joilla on ammattitaito vaalia etteivät ihmisen 
elinympäristössä – ilmassa, vedessä, ravinnossa – olevat tekijät aiheuta haittaa ihmisen 
terveydelle.  

Eläinlääkärit ovat avainasemassa koko elintarvikkeiden tuotantoketjun laadun ja hygienian 
varmistuksessa. Eläinten sairauksien ennaltaehkäisyn, tarttuvien eläintautien vastustuksen, 
lääkityksen ja hoidon, lihantarkastuksen sekä elintarvikehygienian ammattilaisina 
eläinlääkärit pitävät huolta myös ihmisten terveydestä. Viranomaiset valvovat elintarvikkeiden 
valmistusta, kuljetusta, varastointia, vientiä, tuontia, myyntiä ja markkinointia. 
Valvontaviranomaiset tarkastavat valmistuspaikkoja, varastoja, kauppoja, suurkeittiöitä ja 
valvovat yritysten omavalvontaa. Elintarvikkeista otetaan näytteitä, joita tutkitaan kuntien ja 
valtion laboratorioissa. Eläinlääkärit siis kouluttavat, tutkivat ja valvovat elintarvike- ja 
ympäristöhygienian alalla.  

Korkealan työstä 
Korkeala on toiminut elintarvike- ja ympäristöhygienian laitoksen professorina kesäkuusta 
1999. Tällä hetkellä hän on myös laitoksen henkilökunnan itse itselleen valitsema esimies. 
Hän johtaa tutkimusryhmää, jonka teemana on kylmää sietävien ja itiöllisten bakteerien 
diagnostiikkaa, molekyyliepidemiologiaa ja genomiikkaa. Ryhmän tutkimuksen kohteena ovat 
erityisesti Clostridium botulinum, Clostridium perfringens, Listeria monocytogenes, Yersinia 
enterocolitica ja Yersinia pseudotuberculosis. Tällä hetkellä ryhmä on erityisesti paneutunut 
C. botulinumin kylmänsiedon tutkimukseen. Ryhmän käytössä oleva Clostridium botulinum -
laboratorio on ainoa laatuaan. Laitoksen Viikkiin muuton myötä vuonna 2004 tutkimus- ja 
opetustilat sekä välineistö uusiutuivat merkittävällä tavalla. Laitoksella toimii myös viisi muuta 
tutkimusryhmää.  

 
Korkealan laitos menestynyt 
Hannu Korkealan johtama elintarvike- ja ympäristöhygienian laitos sai korkeimman 
mahdollisen arvosanan Helsingin yliopiston teettämässä kansainvälisessä arviossa, joka 
julkistettiin maaliskuussa 2006. Vertailussa oli mukana 75 tutkimusta tekevää Helsingin 
yliopiston yksikköä. Arvioinnin mukaan elintarvike- ja ympäristöhygienian laitoksen tutkimus 



on huipputasoa, se keskittyy tärkeisiin kysymyksiin ja tutkimusmenetelmät ovat tuoreita. 
Henkilökuntaa kehutaan laadukkaaksi ja omistautuneeksi ja tutkimusohjelmaa hyvin 
rakentuneeksi ja hyvin mentoroiduksi. Raportin mukaan laitoksen tutkimukset ovat päässeet 
julkaistuksi merkittävissä alan tiedejulkaisuissa. Myös laitoksen johtamista pidettiin 
poikkeuksellisen hyvänä. Laitos on menestynyt myös muissa arvioinneissa ja sillä on laaja 
yhteistyöverkosto eri yliopistoissa useiden tieteiden alalla Suomessa ja ulkomailla.  
 
Laitoksen johtaja ja professori Hannu Korkeala on tähän mennessä ohjannut 16 
väitöskirjatyötä. Hänen nykyisessä tutkimusryhmässään on 18 väitöskirjan tekijää. Laitoksella 
on myös viisi muuta tutkimusryhmää. Hannu Korkeala on syntynyt Mäntässä vuonna 1949.  
 
Aiemmat Eläinlääkäriliiton palkinnot 
Aiemmat palkitut vuoden eläinlääkärit ja eläinlääkintäteot ovat: 
2001 Veikko Tuovinen, Vuoden eläinlääkäri, tuotantoeläinten terveydenhuollon edistäminen 
2002 Riitta Aho, Vuoden eläinlääkäri, uusien haasteiden voittaminen 
2003 Helsingin yliopiston tutkijaryhmä sikojen hyvinvoinnin edistämiseksi, Vuoden 
eläinlääkintäteko 
2004 Jukka Houttu, Vuoden eläinlääkäri, hevossairauksien erikoiseläinlääkäri 
2005 Aimo Välimäki, Vuoden eläinlääkäri, kunnaneläinlääkärin elämäntyöstä 
 
Suomen Eläinlääkäriliitto on perustettu vuonna 1892. Liitto toimii eläinlääkäreiden 
ammattijärjestönä ja edunvalvojana. Liittoon kuuluu hiukan yli 1 850 eläinlääkäriä ja alan 
opiskelijaa. Suomen laillistetuista eläinlääkäreistä 93 prosenttia kuuluu liittoon. Lisätietoa 
liitosta on kotisivuilla Internetissä www.sell.fi. Vuoden eläinlääkärin palkitseminen liittyy 
kansainväliseen Maailman Eläinlääkäri -päivän viettoon.  
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