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JULKAISUVAPAA LAUANTAINA

VUODEN ELÄINLÄÄKÄRI SUOMESSA 2001 VEIKKO TUOVINEN
Maailman eläinlääkäripäivää vietetään ensimmäistä kertaa lauantaina 28.4.2001. Päivän
kunniaksi Suomen Eläinlääkäriliitto ry.:n hallitus on nimennyt Vuoden eläinlääkärin 2001.
Kunniamaininnan on saanut eläinlääketieteen tohtori Veikko Tuovinen Kuopiosta. Tuovinen
on valmistunut eläinlääketieteen lisensiaatiksi 1982 ja väitellyt tohtoriksi 1994 aiheenaan
”Sikatautien vastustaminen teurastamon toimenpitein – epidemiologisia tutkimuksia.” Hän
on opiskellut epidemiologiaa Cornellin yliopistossa. Väitöstyö sekä vuosien opinnot
Cornellissa antoivat tukevan pohjan eläinterveydenhuollon suunnittelulle ja toimenpiteille.
Eläinlääkäri Veikko Tuovinen on yksi merkittävimmistä eläinten terveydenhuollon
uranuurtajista. Hän on työskennellyt vuodesta 1987 terveydenhuoltoeläinlääkärinä ja
terveydenhuollon kehittäjänä suurimmissa suomalaisissa liha-alan laitoksissa. Tuovinen on
laajentanut terveydenhuollon ajattelutavan tilatasolta yhteisötasolle. Eläinten hyvinvoinnin
edistämisen lisäksi Veikko Tuovinen on mitannut myös taloudellista tuottavuutta. Suurin
vaikutus on ollut oivalluksella, että heikosti motivoituneiden tuottajien pakkoneuvonnan
sijaan tuli keskittyä palkitsemaan hyviä tuottajia ja asettaa heille entistä kovempia tavoitteita.
Tuovinen on hakenut uusia ratkaisuja sekä toimintamalleja aktiivisesti myös muualta
maailmalta. Hän on ennakkoluuloton ja väsymätön keskustelija ja kyseenalaistaja. Hänen
pitkäjänteinen ja järjestelmällinen työnsä on vaikuttanut eläinterveydenhuollon
kehittymiseen ja kehittämiseen. Hänen toimintansa ansiosta eläintauteja on saatu
saneerattua sekä tiloilta että eläinyhteisöstä. Vuonna 1994 aloitettiin Tuovisen ehdotuksesta
kaupallinen terveysluokitus. Tietyistä taudeista vapaat siat toimitettiin eri sikaloihin kuin
tautitilaltaan tuntemattomien sikaloiden porsaat. Tuottajat ja eläinlääkärit ottivat
uudistuksen hyvin vastaan. Seuraavana vuonna eläinterveydenhuollossa otettiin tavoitteeksi
antibioottien käytön merkittävä vähentäminen lihasikojen kasvatuksessa. Tämä ei
kuitenkaan saanut tapahtua rajoituksia lisäämällä vaan vähentämällä antibioottien käytön
tarvetta kaikilla tunnetuilla keinoilla. Keinot yhdistettiin ns. ”lääkitsemätön liha” -ajatukseen.
Lääkitsemättömän lihan tuotantovaatimuksiin kytkettiin useita uudistuksia. Parempi hinta
houkutteli lihasikaloita tekemään tarvittavat eläinten hyvinvointiin vaikuttavat parannukset.
Antibioottien käyttö väheni näissä sikaloissa noin 75 %.
Nautapuolella Veikko Tuovinen on ollut ideoimassa naudanlihantuotannon
kolmivaihekasvatusta. Kolmivaihekasvatuksen ajatuksena oli muuttaa naudanlihan tuotanto
kertatäyttöisyyteen perustuvaksi ryhmäkasvatukseksi. Rakennemuutoksella vasikoiden
kasvunopeus kaksinkertaistui. Lihanautojen terveydenhuollon kehittämiseksi ideoitiin
Turvallinen kumppani - hanke. Sen päämääränä on karjojen puhdistuminen eräistä
tarttuvista taudeista sekä tilakohtaisen eläinterveydenhuollon järjestelmällinen
toteuttaminen.
Eläinlääkärinä Veikko Tuovinen on aina ollut tinkimätön työn tekijä ja uusien ajatusten ja
työskentelytapojen ideoija ja toteuttaja. Eläinlääkäriliiton käsityksen mukaan
eläinterveydenhuoltotyö Suomessa ja suomalaisilla tiloilla on suureksi osaksi Veikko
Tuovisen ajattelun ja työn tulosta.
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