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Suomen Eläinlääkäriliiton puheenjohtajan puhe julkistustilaisuudessa: 
Vuoden eläinlääkäri 2013      
 
Tervetuloa vuoden eläinlääkäri 2013 palkitsemistilaisuuteen Tieteiden talolle. Vuoden 
eläinlääkäri -tunnustusta on jaettu vuodesta 2001 saakka. Palkinto liittyy maailman 
eläinlääkäripäivän viettoon.  
 
Palkinto jaetaan merkittävän eläinlääketieteen, eläinlääkinnän tai eläinlääkärikunnan hyväksi 
tehdyn työn perusteella. Tänä vuonna eläinlääketiede ja eläinlääkärikunnan hyväksi tehty työ 
painoi eniten palkinnon jakamisessa.  
 
Olen seurannut kiinnostuneena tämän vuoden palkittavan työuraa. Hän kulkee eläinlääkärinä ja 
tutkijana omia, uusia polkujaan, aloittaa ja kehittää ennen näkemättömiä toimintoja ja 
toimintamalleja. Tieteellinen, erityisesti poikkitieteellinen, tutkimus on perusteena hänen 
päätöksenteolleen. Hän on innovatiivinen, utelias, rohkea johtaja ja tiedenainen. Palkittavalle 
sopii erinomaisesti lause: tiedä, älä luule.  
 
Hän on omalta osaltaan näyttänyt merkittävällä tavalla kuinka eläinlääkärin monipuolista ja 
laaja-alaista koulutusta voi käyttää porttina monenlaiseen työhön ja tehtävään yhteiskunnan 
hyväksi. Koulutuksemme on ainutlaatuinen, mutta on oltava myös intoa ja valmiutta hyödyntää 
sitä. Tätä monipuolisesti lahjakkaalla palkitullamme on ollut.  
 
Opiskeluaikana palkittu ehti ja halusi tehdä muutakin kuin päntätä. Valmistuttuaan hän aloitti 
uransa tutkijana ja väitöskirjan tekijänä, perehtyi tiedemaailmaan, jatkoi elintarviketurvallisuuden 
parissa, keskittyi riskinarviointiin, kehitti ja johti uutta Elintarviketurvallisuusviraston yksikköä 
kunnes hänet houkuteltiin töihin Euroopan elintarviketurvallisuusviraston EFSA:n 
riskinarvioinnin osaston johtajaksi.  
 
Palkittu 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 ymmärtää ja taitaa elintarviketurvallisuuden riskit alkutuotannosta eli tuotantoeläintiloilta 
aina kuluttajan lautaselle asti. Hän on toiminut muun muassa kansallisessa 
elintarviketurvallisuusvirastossamme Evirassa eläinten terveyden- ja hyvinvoinnin yksikön 
johtajana. Yksikön, jossa ohjataan tuotantoeläinten kokonaisvaltaista terveyttä, jotta niistä 
saataisiin muun muassa  turvallisia elintarvikkeita ja tuotantoeläimille asianmukaiset olosuhteet.  
 
Palkittu on kunnostautunut erityisesti johtajana, hän on toiminut sekä asiantuntija- että 
henkilöjohtajana lähes 20 vuotta. Organisaatioiden kehittäminen ja henkilöiden johtaminen on 
parhaimmillaan antoisaa ja innostavaa, monien kansalaisuuksien ja eri toimintakulttuurien 



edustajien johtaminen paikoin myös haastavaa. Palkittu on pidetty ja arvostettu johtaja, joka on 
oikeudenmukainen ja tasapuolinen sekä perustaa päätöksensä tieteelliseen tutkimukseen ja 
inhimillisyyteen.  
 
Ansiokkaan tiede- ja tutkimusuran nykyisessä vaiheessa palkittu valittiin opetus- ja 
kulttuuriministeriön korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osaston tiedepolitiikan vastuualueen 
johtajaksi. Se ei ole aivan tyypillisin ja tavanomaisin urakehitys eläinlääkäreille. Siihen tarvitaan 
jo sitkeyttä, pitkäjänteisyyttä ja viisautta.  
 
Palkitun perhe ja uraa tukeva puoliso ovat olleet mukana kaikissa käänteissä löytämässä 
ratkaisut työuran reunaehtoihin. Muun muassa Parmassa he vierailivat taajaan. 
 
Minulla on ilo palkita vuoden eläinlääkäriksi 2013 johtaja Riitta Maijala! 120-vuotias Suomen 
Eläinlääkäriliitto onnittelee Vuoden eläinlääkäriä! 
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