
 
 
 
Vuoden eläinlääkäri 2004 on hevosammattilainen Jukka Houttu   
  
Suomen Eläinlääkäriliitto on valinnut Vuoden eläinlääkäriksi 2004 hevossairauksien 
erikoiseläinlääkärin Jukka Houtun Ylöjärveltä.  
 
Valinta julkistettiin Helsingissä tiistaina 4. toukokuuta. Eläinlääkäriliiton valinnan perusteista puhui 
liiton puheenjohtaja Ari-Matti Pyyhtiä. Puhe on tämän tiedotteen lopussa. 
 
Jukka Houttu on alalla arvostettu ammattilainen, joka on hakenut paljon oppia muualta maailmasta, 
tuonut sitä Suomeen ja Eurooppaan erityisesti niveltähystysleikkausten osalta. Hän on jakanut 
osaamistaan avoimesti yhteistyön nimissä ja hän opettaa eläinlääketieteen opiskelijoita ja nuoria 
kirurgeja Helsingin yliopistolla. Hänen osaamistaan ja täsmällisyyttään arvostetaan erityisesti 
kiireisissä ja paineenalaisissa tehtävissä. Hänen vuonna 1977 perustamansa Suomen 
ensimmäinen yksityinen hevosklinikka toimii Tampereen raviradan yhteydessä. Myös asiakkailta 
ammattilaisista harrastajiin on kuultu arvostavaa ja kiittävää palautetta.  
 
Houttu toivoo hevoskulttuurin kehittyvän Suomessa: onhan hevosten avulla raivattu pellot ja käyty 
viime vuosisadan sodat. Hän uskoo hevosalan merkityksen työllistäjänä olevan nousussa. Tällä 
hetkellä välillinen ja välitön työllisyysvaikutus on noin 20 000 henkilöä, ja Houttu uskoo alan 
kasvavan elintason nousun myötä. Hevoskulttuuri on hänestä kehittynytkin viime vuosikymmeninä; 
nykyään hyvä valmentaja tuo hevosen klinikalle jo ennen ontumista. Alun perin Houtusta piti tulla 
hevosia harrastava kunnaneläinlääkäri, vaan aina inspiroivat hevoset koituivatkin alati kehittyväksi 
elämänuraksi. 
 
Henkilötietoja:  
Houttu, Jukka Eero s. 1950 Forssa, kotipaikka Ylöjärvellä, kesäpaikka Ruovedellä 
Tampereen hevosklinikan perustaja ja toinen osakas 
Eläinlääketieteen lisensiaatti 1976, Helsingin yliopisto 
Hevossairauksien erikoiseläinlääkäri 1989 
Harrastukset: hiihto, juoksu, melonta, maatilamatkailu, filosofia 
 
Eläinlääkäriliiton puheenjohtaja Ari-Matti Pyyhtiän puhe julkistamistilaisuudessa 4. 
toukokuuta 2004. 
 
Tervetuloa! 
 
Mieluisana tehtävänäni on julkistaa Vuoden eläinlääkäri 2004.  
 
Suomen Eläinlääkäriliitto on tämän vuosituhannen ajan vuosittain valinnut joko vuoden 
eläinlääkärin tai eläinlääkintäteon. Vuoden eläinlääkäriksi voidaan valita erittäin ammattitaitoinen ja 
ansioitunut henkilö, joka toiminnallaan on erityisellä tavalla edistänyt suomalaista eläinlääkintää tai 
eläinten ja ihmisten hyvinvointia ja siten parantanut myös eläinlääkärikunnan yleistä arvostusta. 
Vuoden eläinlääkintätekoon voidaan yhdistää nuo samat perusteet. 
 
Vuonna 2001 tittelin sai ELT Veikko Tuovinen työstään tuotantoeläinten terveydenhuoltotyön 
edistämisestä. Eläinten hyvinvoinnin lisääntymisen sivutuotteena myös esimerkiksi lihasikojen 



antibioottilääkitykset ovat vähentyneet viime vuosina kolmannekseen aiemmasta tasosta. Tästä on 
selkeä yhteys ruokaturvallisuuteemme ja omaan terveyteemme. 
 
Joulun alla 2001 todettiin maassamme niin sanottu hullun lehmän tauti. Tämä toi vaaralliset, 
kaukaisiksi mielletyt eläintaudit keskellemme. Mediamylläkkä oli valtava ja meille ennen 
kokematon. Käytännön torjuntatyöt toteutettiin mallikkaasti ja kiitoksen arvoisesti. 
Läänineläinlääkäri, ELT Riitta Aho johti työtä käytännön tasolla. Palkitsimme hänet Vuoden 
eläinlääkäri 2002 -tittelillä. 
 
Maatalouden rakennemuutos on viime vuosina ollut kiivasta. Tuotantoyksiköiden koot kasvavat 
huimaa vauhtia. Uusien karjasuojien suunnittelussa ei eläinten hyvinvointi aina ole toteutunut 
mielestämme parhaalla mahdollisella tavalla. Helsingin yliopiston tutkijaryhmä otti julkisuudessa 
asiaan voimakkaasti kantaa keväällä 2003. Teon seurauksena virisi vilkas keskustelu oikeista 
kasvatusmenetelmistä ja esimerkiksi sikalarakenteista. Hyvinvointinäkökohdat saivat entistä 
enemmän huomiota. Tutkijaryhmän esiintulo oli mielestämme Vuoden eläinlääkintäteon 2003 
arvoinen. 
 
Tänä vuonna olemme päättäneet valita Vuoden eläinlääkärin. Suomen Eläinlääkäriliiton jäseninä 
on yli 95 prosenttia suomalaisista eläinlääkäreistä. Voimme siis todeta, että valinta edustaa 
suomen eläinlääkäreiden näkemystä asiassa. 
 
Vuoden eläinlääkäri 2004 on hevossairauksien erikoiseläinlääkäri Jukka Houttu. 
 
Hän on eläinlääkärinä ollut vahvasti oman tiensä kulkija. Hän päätti ruveta hevoseläinlääkäriksi heti 
valmistumisensa jälkeen – aikana, jolloin kaikki muut praktiikkaan suuntautuneet eläinlääkärit 
ryhtyivät kunnaneläinlääkäreiksi. Tietojaan ja taitojaan hän täydensi niin koti- kuin ulkomailla ja 
hankki itselleen rautaisen, kansainvälisesti arvostetun ammattitaidon. Hän perusti Suomen 
ensimmäisen yksityisen hevosklinikan ja on siitä asti yrittäjänä turvannut elannon itsensä lisäksi 
monelle muulle henkilökuntaan kuuluvalle. Toiminnallaan hän on osoittanut, että eläinlääkäri voi 
menestyä myös yksityisyrittäjänä, kunhan asenne, ahkeruus ja ammattitaito ovat kohdallaan. Tänä 
päivänä yksityissektori onkin noussut, osittain varmasti näiden edellä kävijöiden rinnalle 
tasavahvaksi palvelujen tuottajaksi – ja nimenomaan siten, että vaativa erikoiseläinlääkäritason 
palvelu löytyy yksityissektorilta. 
 
Houttu on tänä päivänä arvostettu hevoskirurgi maailmalla. Hän on edelläkävijä uusien 
leikkaustekniikoiden, esimerkiksi erilaisten nivelten tähystysleikkausten käyttöönotossa ja 
tuonnissa Suomeen. Tulokset ovat olleet hyviä, koska hänellä on runsaasti kysyntää ja asiakkaita 
laajalti myös rajojemme ulkopuolella. Lentokone onkin Jukalle tuttu väline praktiikkamatkoilla.  
 
Huomion arvoinen on myös hänen asenteensa omaksumiensa oppien siirtämisessä muiden 
eläinlääkäreiden tietoon. Hän ei halua pitää niitä omana erityistietonaan, vaan siirtää tietojaan 
auliisti muillekin ja edistää näin suuresti ammattikuntamme osaamista ja arvostusta. Tämä on 
merkittävä asia myös hevosten ja hevostalouden kannalta. Yksittäisten eläinlääkäreiden 
neuvonnan ja opastuksen lisäksi Houttu opettaa säännöllisesti myös Helsingin yliopiston 
eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa. Kaiken kaikkiaan hänen yhteistyöhenkensä ja -kykynsä on 
erityisen kiitoksen arvoinen asia. 
 
Ylisanoja on helppo jatkaa: Hän kouluttautuu edelleen säännöllisesti, hän on täsmällinen ja 
kiireessäkin tarkka ja luotettava, optimisti, hevoskulttuurin ja hevosmiestaidon väsymätön 
puolestapuhuja… 
 
Yhden asian haluan vielä nostaa esiin. Asiakkailta tulevan palautteen ja kommentit. Viesti, jonka 
tätä tilaisuutta valmistellessamme olemme eri suunnilta kuulleet: Jukka Houttu on kaikille, niin 
sanotuille tavallisillekin asiakkaille ystävällinen ja hienotunteinen, toiset huomioonottava 
eläinlääkäri. Juuri sellainen, jonka puoleen on mieluisa ja hyvä kääntyä. 



 
Lämpimät onnittelut Vuoden eläinlääkärille 2004.  
 
 
Lisätietoja: 
Suomen Eläinlääkäriliiton puheenjohtaja Ari-Matti Pyyhtiä p. 0400 853 735, ari.matti.pyyhtia@sell.fi  
 
ELL, Vuoden eläinlääkäri 2004 Jukka Houttu p. 041 772 3348. 
 
Kuvatiedustelut (alla esimerkkejä kuvista):  
tiedottaja Anna Parkkari, p. (09) 7745 4817, 040 5228 217. 
 
 

 
 
 

 
 
 


