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Vuoden eläinlääkäri/ vuoden eläinlääkintäteko 2007 
 
Suomen Eläinlääkäriliitto palkitsee Vuoden eläinlääkärin 2007 toukokuun 10. päivänä.  
Julkistustilaisuus pidetään klo 10.00 Helsingin yliopiston Yliopistollisessa eläinsairaalassa 
Viikissä. Tilaisuudessa voi tutustua aiheeseen opastetusti myös käytännön 
työskentelyolosuhteissa.  
 
”Vuoden eläinlääkäriksi 2007 valittu professori Marjatta Snellman on erittäin ansioitunut 
terveen koiranjalostuksen puolustaja”, sanoo Eläinlääkäriliiton puheenjohtaja Antti Nurminen. 
”Yliopistollisessa eläinsairaalassa hän on tehnyt vaikuttavan uran diagnostisen kuvantamisen 
kehittämisessä.”  
 
Hänen työnsä on lisännyt lemmikkien hyvinvointia, edistänyt eläinlääketiedettä ja kehittänyt 
eläinlääketieteellisen tiedekunnan opetusta. Snellmanin aikana on Yliopistollisessa 
eläinsairaalassa kuvantamista laajennettu röntgenkuvauksesta ultraäänitutkimuksiin ja 
tietokonetomografiaan. Snellman on tuonut eläinlääketieteeseen myös magneettikuvauksen, jota 
hänen kotimainen väitöskirjansakin käsittelee. Hän on eläinlääketieteellisen kuvantamisen 
uranuurtajana tunnettu myös muualla Euroopassa ja Yhdysvalloissa. 
 
Eläimen hyvinvointi etusijalla 
”Ilman hyvälaatuista kuvantamista monet kirurgiset hoidot jäisivät tänä päivänä tekemättä. 
Ultraääni on nykyisin monille vastaanotoille itsestäänselvyys ja esimerkiksi koirien ja hevosten 
hoidossa tällä kuvantamisella on paljon käyttöä. On hyvä, jos voidaan tehdä lemmikin terveydestä 
tai sairaudesta täsmälliset tutkimukset ja päättää jatkotoimista heti, eikä jättää perhettä, 
näkövammaista opaskoiran haltijaa tai palvelukoiran omistajaa epävarmuuteen”, sanoo Vuoden 
eläinlääkäri 2007. 
 
Marjatta Snellman on Suomen Opaskoirakoulun opaskoiratoimikunnan jäsen ja hän on ollut 
mukana toiminnassa vuodesta 1978. Hän oli myös perustamassa Suomen Kennelliiton 
jalostustieteellistä toimikuntaa 1970-luvulla. Hän on yhä mukana toimikunnassa ja on myös 
Nordisk Kennelunionin niveljaoston puheenjohtaja.  
 
”Minun näkökulmani on vaalia eläinten hyvinvointia. Eläimen elintoimintoja tai arkisia puuhia 
haittaavat, jalostuksen myötä saadut ylen korostuneet rotupiirteet eivät ole eläimen etu. Minusta 
työ Kennelliitossa ja osassa rotujärjestöjäkin menee oikeaan suuntaan. Olemme onnistuneet 
neuvomaan ja tukemaan rotujärjestöjä parempien jalostusohjelmien suuntaan ja myös PEVISA-
ohjelmat* ovat hyviä työkaluja. Myös yleisön tietoisuuteen vaikuttaminen on tärkeää, koska koirien 
kasvattajilla voi olla mielessä eri asiat kuin tervettä ja pitkäikäistä lemmikkikoiraa haluavalla 
ihmisellä”, sanoo Snellman. 
 
Diagnostisen kuvantamisen kehittäjä  
Snellman on perehtynyt koirien rakenteellisten ongelmien lisäksi perinnöllisiin silmäsairauksiin ja 
hän on myös luennoinut perinnöllisistä neurologisista sairauksista. Vuoden eläinlääkäri 2007 on 
ensimmäinen suomalainen oman alansa eläinlääketieteen diplomaatti eli omaan tieteenalaansa 
eurooppalaisen järjestelmän mukaan erikoistunut eläinlääkäri. Hänet kutsuttiin perustajajäseneksi 
European College of Veterinary Diagnostic Imagingiin vuonna 1994. Diplomaattijärjestelmään 
kuuluu periaate jatkuvasta kouluttautumisesta, tieteellisen tutkimuksen tuottamisesta ja käytännön 
diagnostiikkatyön tekemisestä. Saavutukset pisteytetään ja joka viides vuosi on tarkastuksessa 
osoitettava hyväksytty tulos. Muutoin eläinlääkäri menettää diplomaattiasemansa.  



 
Snellmanin aikana on Yliopistollisessa eläinsairaalassa siirrytty röntgenistä ultraääneen vuonna 
1982, heikko- ja vahvakenttäiseen magneettikuvaukseen vuonna 1987 ja tietokonetomografiaan 
vuonna 2006.  
 
Kytkös ihmisten sairauksiin 
Vuoden eläinlääkärin 2007 ura kuvantamisen saralla alkoi jo vuonna 1975, kun hänet määrättiin 
vastaamaan kirurgian assistenttina eläinlääketieteellisestä radiologiasta. Snellman perehtyi 
aiheeseen myös työskentelemällä Tukholman kuninkaallisessa eläinlääketieteellisessä 
korkeakoulussa ja Kööpenhaminassa eläinlääketieteellisessä. Hän työskenteli vierailevana, 
kutsuttuna eläinlääketieteellisen radiologian professorina Wisconsinin yliopiston 
eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa 1990-luvun alussa.  
 
Snellmanin ohjauksessa työskentelee ja erikoistuu diplomaatiksi pieneläinsairauksien 
erikoiseläinlääkäri Anu Lappalainen. Oppilaitoksille on melkoinen meriitti tulla hyväksytyksi 
diplomaatin koulutuspaikaksi. Yliopistollisessa eläinsairaalassa on tällä hetkellä eri oppiaineissa 
kaikkiaan viisi diplomaattiopiskelijaa.  
 
Eläinlääkäri Ranno Viitmaa valmistelee väitöskirjaa Snellmanin ohjauksessa. Aiheena on 
suomenpystykorvan idiopaattinen** perinnöllinen epilepsia. Pystykorvien parissa epilepsian 
yleisyyteen ja periytyvyyteen havahduttiin jo 1990-luvun paikkeilla. Koirien tutkimisessa 
kuvantaminen on keskeisessä roolissa ja Turun ja Helsingin yliopiston ihmispuolen 
tutkimusryhmien kanssa tehtävän yhteystyön ansiosta koiria on voitu myös kuvata ihmisille 
tarkoitetuilla huippulaitteilla, muun muassa PET-kuvauksilla yhdistettynä magneettikuviin. ”Aivojen 
sokeritasapainon muutokset kertovat paljon epilepsiasta. Tutkimuksellahan on yhtymäkohdat 
ihmisten epilepsiaan ja sen tutkimukseen”, kertoo Snellman.  
 
Opetuksen ystävä 
Eläinlääketieteen opiskelijat ovat kahdesti valinneet Marjatta Snellman vuoden opettajaksi. 
Snellman olikin aikoinaan etujoukossa innokkaasti perehtymässä ja tuomassa ongelmakeskeistä 
opetusta eläinlääketieteelliseen tiedekuntaan. ”Nyt on iso ja ajankohtainen haaste opettajille, miten 
opetusmenetelmiä saadaan räätälöityä opetettavien mukaan, jotta heidän opiskelunsa on 
mielekästä ja toisaalta heidän lahjakkuutensa saadaan suunnattua esimerkiksi korkeatasoiseen 
tieteelliseen tutkimukseen.”  
 
Selityksiä: 
* PEVISA eli koirien perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma 
** idiopaattinen: sairaus tai oire, joka on itsesyntyinen, itsenäinen, ilman tunnettua syytä alkava 
 
 
Snellmanin ura lyhyesti 
Eläinlääketieteen opinnot: ELK Hannoverissa1966, ELL Hannoverissa 1969, Helsingissä1970, 
saksalainen väitöskirja 1969, suomalainen väitöskirja ja ELT-tutkinto 2000 
 
Kunnan ja piirieläinlääkärin sijaisuuksia vuosina 1970–1974, Tarkastuseläinlääkärin tutkinto 
vuonna 1973 
 
Kirurgian assistentti Eläinlääketieteellisessä korkeakoulussa vuodesta 1974 
 
Työskentelyä ulkomailla Saksassa, Ruotsissa, Tanskassa ja Yhdysvalloissa  
Diplomate of the European College of Veterinary Diagnostic Imagining, Dipl. ECVDI vuonna 1994 
 
Suomen Kennelliiton mitali Pro cane sano (Terveen koiran puolesta) vuonna 1998 



 
Suomen Kennelliiton kultainen ansiomerkki 
 
Eläinlääketieteen tohtorin tutkinto Suomessa vuonna 2000.Väitöskirjan aihe oli Magnetic 
resonance imaging in canine spontaneous neurological disorders: an evaluation of equipment and 
methods. 
 
Diagnostisen kuvantamisen professori Helsingin yliopistoon vuonna 2002.  
 
Opiskelijat valinneet Vuoden opettajaksi kahdesti 
 
Kokonaisvaltaisen koiranjalostuksen tuki HETI ry:n kunniajäsen vuodesta 2006 
 
Mukana eläinlääkäreiden täydennyskoulutuksessa  
 
Eläinlääketieteellisen diagnostisen kuvantamisen kehittäjä Suomessa, arvostettu myös 
Euroopassa ja Yhdysvalloissa 
 
Vuonna 2006 julkaistiin kirja nimeltä Radiologia Suomessa, joka on alan historiikki. Marjatta 
Snellman kirjoitti siihen eläinlääketieteellisen radiologian osan. 
 
Palkittu on syntynyt Helsingissä vuonna 1943. Hän asuu Vantaalla.   
 
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 
2006 Hannu Korkeala, vuoden eläinlääkäri, pitkäjänteisestä työstä elintarvike- ja 
ympäristöhygienian opetuksen, tutkimuksen ja yhteiskunnallisen painoarvon lisäämiseksi 
 
Lisätietoja: 
Vuoden eläinlääkäri 2007, professori Marjatta Snellman, puh. (09) 1915 7363, 044 9467 604. 
 
Suomen Eläinlääkäriliiton puheenjohtaja Antti Nurminen p. 0400 888 612,  
sähköposti: antti.nurminen@sell.fi. 
 
Suomen Eläinlääkäriliiton tiedottaja Anna Parkkari p. (09) 7745 4817, 040 5228217,  
sähköposti: anna.parkkari@sell.fi. 
 
Puheenjohtaja Antti Nurmisen puhe julkistustilaisuudesta on luettavissa osoitteessa 
www.sell.fi, kohta ajankohtaista.  
 
Suomen Eläinlääkäriliitto on perustettu vuonna 1892. Liitto toimii eläinlääkäreiden ammattijärjestönä ja 
edunvalvojana. Liittoon kuuluu hiukan yli 1 900 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.  
 
www.sell.fi 
www.worldvet.org 
 


