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                                               Tiedote 14.5.2012  

Vuoden eläinlääkäri 2013: 

tiedepolitiikan johtaja, ELT, dosentti Riitta Maijala 

 

Vuoden eläinlääkäriksi 2013 valittiin johtaja, ELT, dosentti Riitta Maijala, joka toimii opetus- ja 

kulttuuriministeriön korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osaston tiedepolitiikan vastuualueen johtajana. Hän on 

työskennellyt muun muassa elintarvikeketjun riskianalyysin parissa ja johtanut Euroopan 

elintarviketurvallisuusviraston riskinarvioinninosastoa. Palkinnon antoi Suomen Eläinlääkäriliitto ry.  

 

Riitta Maijala on ansioitunut eläinlääkärin työssä riskinarvioinnin, elintarviketurvallisuuden ja 

tutkimuksen edistämisessä. Maijala on toiminut johtajana lähes 20 vuotta, muun muassa EU:n 

elintarviketurvallisuusvirasto EFSA:ssa Parmassa neljä vuotta ja Suomessa Eläinlääkintä- ja 

elintarviketutkimuslaitos EELA:ssa, maa- ja metsätalousministeriössä, Elintarviketurvallisuusvirasto 

Evirassa ja nyt opetus- ja kulttuuriministeriön korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osaston tiedepolitiikan 

vastuualueen johtajana. 

Suomen Eläinlääkäriliitto ry palkitsi vuoden eläinlääkärin Helsingissä 14. toukokuuta. Liiton 

puheenjohtaja Kirsi Sario kertoo: ”Kiinnostuneena olen seurannut Riitta Maijalan työuraa. Hän kulkee 

eläinlääkärinä ja tutkijana uusia polkuja, kehittää uusia toimintoja ja toimintamalleja. Tieteellinen, 

erityisesti poikkitieteellinen, tutkimus on perusteena hänen päätöksenteolleen. Hän on innovatiivinen, 

utelias, rohkea johtaja ja tiedenainen. Riitta Maijalaan sopii hyvin lause: tiedä, älä luule. Hän on osaltaan 

näyttänyt miten eläinlääkärin monipuolista koulutusta voi hyödyntää yhteisön eduksi.” 

Riitta Maijalan mukaan elintarviketurvallisuus, jota viranomaiset valvovat ja edistävät, on kansalaisten 

peruspalvelua. Kun asiat ovat kunnossa, ihmiset terveitä ja eläintautitilanne hallussa, valvonnan merkitys 

ja viranomaisten rooli ihmisten terveyden turvaajina hämärtyy. Elintarvikevalvonta, eläintautivalvonta ja 

eläinten hyvinvoinnin valvonta suojelevat kansalaisia niin kauan, kun riittävän moni noudattaa sääntöjä. 

Sääntöjen pohjalla ovat tieteellinen tieto ja käytännön näkökulmat. Yhteiskunnallisessa keskustelussa 

saavutetaan lopulta yhteisesti sovittu sääntö, jota hänen mielestään pitää noudattaa. Maijala arvostaa 

keskustelun ja sääntöjen uudistamisen alati jatkuvaa prosessia.  

Maijala on tutkijataustainen virkamies ja johtaja. Hän on soveltanut tieteellisiä menetelmiä ja tutkimusta 

työssään aluksi kehitysjohtajana kansallisessa tutkimuslaitoksessa EELAssa ja vastannut uuden 

riskinarviointiyksikön kehittämisestä Eviraan. Euroopan elintarviketurvallisuusvirasto EFSA:n johtajana 

vuosina 2007−2011 hänellä oli alaisia 200, asiantuntijoina vapaaehtoisia tiedepanelisteja 700 ja yksikön 

vuosibudjetti oli 32 miljoonaa euroa. Työ antoi tieteellistä tukea EU:n päätöksenteolle 

elintarviketurvallisuuden lisäämiselle koko Euroopan alueella.  

Maijala on elintarviketurvallisuuden ja eläinten terveyden ja hyvinvoinnin asiantuntija, erikoiseläinlääkäri 

kansallisella ja kansainvälisellä tutkinnolla sekä Helsingin yliopiston elintarvikehygienian dosentti. Hän on 

toiminut kansainvälisenä tieteellisenä asiantuntijana sekä tiedepaneelin jäsenenä, väitöskirjojen 

ohjaajana sekä useiden työryhmien puheenjohtajana. Hänellä on lukuisia luottamustehtäviä ja neljä jo 

lähes aikuista lasta. Hän kertoo vasta Italiassa konkreettisesti ymmärtäneensä, miten hyvä ja naisten 



työuraa edistävä keksintö suomalainen kouluruokailu on. Työuraa tukevan puolison kanssa on löydetty 

ratkaisut uran tuomiin haasteisiin. 

Lisätietoja: www.sell.fi 

Eläinlääkäriliiton puheenjohtaja Kirsi Sario, puh. 050 911 9117. 

Vuoden eläinlääkäri 2013 Riitta Maijala, puh. 050 574 7132, riitta.maijala@minedu.fi. Matkoilla 13.5., 

paikalla tiedotustilaisuudessa 14.5. klo 10. 

Tiedottaja Anna Parkkari (aineistot, käytännön järjestelyt), puh. 040 5228217, anna.parkkari@sell.fi. 

Vuoden eläinlääkäri -tunnustusta on jaettu vuodesta 2001 saakka. Palkinto liittyy maailman eläinlääkäripäivän 

viettoon. Palkitseva taho Suomen Eläinlääkäriliitto on perustettu vuonna 1892, ja siihen kuuluu noin 90 prosenttia 

Suomen laillistetuista eläinlääkäreistä ja merkittävä osa opiskelijoista. Järjestön julkaisema Suomen 

Eläinlääkärilehti täyttää kuluvana vuonna 120 vuotta. 

 

 


