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Helsingin yliopiston 

Yliopistollinen 

eläinsairaala

• Osa eläinlääketieteellistä tiedekuntaa

• Toimipisteet:

o Helsingin Viikissä (Pieneläinsairaala ja 
Hevossairaala) 

o Saaren kartanolla Mäntsälässä 
(Tuotantoeläinsairaala)

• Suomen ainoa kaikkia eläinlajeja hoitava 

eläinsairaala, joka toimii 

ympärivuorokautisesti

• Tehtävänä toteuttaa tutkimuksen ja 

opetuksen tarvitsemaa 

eläinsairaalatoimintaa ja harjoittaa 

maksullista palvelutoimintaa
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Viikissä tarjottavat 

eläinlääkäripalvelut

• Pieneläinsairaala ja Hevossairaala 

tarjoavat eläinlääkäripalveluita ja 

erikoiseläinlääkäripalveluita omistajan 

asuinpaikasta riippumatta. 

• Kiireellistä eläinlääkärinapua ne tarjoavat 

sopimuskuntien asukkaiden eläimille 

ilman eläinlääkärin lähetettä, mutta 

ottavat päivystysaikana potilaita vastaan 

myös päivystysalueen ulkopuolelta 

(pieneläimet lähetteellä). 

• Hinnoittelussa käytetään 

Pieneläinsairaalan omaa hinnastoa.
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Mäntsälässä 

tarjottavat 

eläinlääkäripalvelut

• Tuotantoeläinsairaala tarjoaa 

peruseläinlääkäripalveluita ja kiireellistä 

eläinlääkärinapua kaikille eläinlajeille 

sekä erikoispalveluja tuotantoeläimille.

• Potilaita tulee paitsi omalta toiminta-

alueelta, myös lähetepotilaita alueen 

ulkopuolelta esimerkiksi leikkauksiin. 

Saaren eläinklinikalla on vastaanotto, 

joka tarjoaa pieneläinpotilaiden 

peruseläinlääkäripalveluita. 

• Tilakäyntien hinnasto on pääosin 

kunnallisen eläinlääkäritaksan mukainen. 

Sairaalapotilaiden ja pieneläinten 

hinnoittelussa käytetään Tuotanto-

eläinsairaalan omaa hinnastoa.
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Eläinsairaalan 

valtakunnallinen 

tehtävä

• HY Suomen ainoa eläinlääkäreitä 

kouluttava yliopisto

• Yliopistollinen eläinsairaala toimii 

opetussairaalana eläinlääketieteen 

opiskelijoille

• Jatkokoulutuspaikkana erikoistuville 

eläinlääkäreille, harjoittelupaikkana 

pieneläinhoitajiksi opiskeleville hoitajille, 

täydennyskoulutuspaikkana kolmansista 

maista tuleville eläinlääkäreille

• Eläinlääkärikoulutus edellyttää laajaa 

käytännön koulutusta ja kliinisiä taitoja

• Kliiniset taidot hankitaan Yliopistollisessa 

eläinsairaalassa suoritettavan käytännön 

harjoittelun aikana
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Eläinsairaalan 

kunnille sopimusten 

perusteella 

tuottamat palvelut

Yliopistollisella eläinsairaalalla on sopimus 
eläinlääkäripalvelujen tarjoamisesta:

• Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen

• Espoon seudun ympäristöterveyden

• Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen

• Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän kanssa. 

Yliopistollinen eläinsairaala hoitaa: 

• Espoon ja Helsingin valvontayksikön 
päivystyksen kokonaan. 

• Mäntsälän sekä Pukkilan, Myrskylän ja 
Orimattilan länsiosien eläinlääkäripalvelut ja 
päivystyksen.

• Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä 
(PHHYKY) on kuitenkin eriyttänyt 
pieneläinten ja suureläinten päivystyspalvelut 
iltaisin ja viikonloppuisin päiväaikaan, jolloin 
Pukkilan, Myrskylän ja Orimattilan länsiosien 
pieneläimet ohjataan erilliseen 
pieneläinpäivystykseen ja Yliopistollinen 
eläinsairaala vastaa vain suureläimistä.  
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Asemaa koskeva 

aiempi ja nykyinen 

lainsäädäntö

• Vuonna 2009 kumotun 

eläinlääkintähuoltolain (685/1990) 25 §:ssä 

oli nimenomainen säännös: Milloin 

eläinlääketieteellisessä korkeakoulussa 

annettavan opetuksen tarkoituksenmukainen 

järjestäminen vaatii, että jossakin kunnassa 

korkeakoulu kokonaan tai osaksi hoitaa 

kunnalliseen eläinlääkintähuoltoon kuuluvat 

tehtävät, korkeakoulu voi sopia kunnan 

kanssa tehtävien hoidon järjestämisestä. 

• Voimassa olevan eläinlääkintähuoltolain     

17 §: Kunta voi tehdä yksityisen 

eläinlääkäripalvelun tuottajan kanssa 

sopimuksen peruseläinlääkäripalvelun ja 

kiireellisen eläinlääkärinavun tuottamisesta. 

• Kunnilla ei siis ole velvollisuutta ostaa 

palveluja Eläinsairaalalta eikä mm. 

hankintamenettelyä koskien ole 

erityissäännöksiä.
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Työryhmässä pohdittavaa

• Tarvitaanko erityislainsäädäntöä 

yliopiston potilasaineksen 

turvaamiseksi?

• Vrt.: esim. lääkärikoulutukseen ja 

opettajakoulutukseen liittyvä lainsäädäntö, 

joka turvaa potilas- tai oppilasaineksen 

yliopistokoulutusta varten ja yliopiston 

rahoituksen tilanteissa, jossa palvelujen 

lähtökohtainen lakisääteinen 

järjestämisvastuu on kunnilla.

• Em. tilanteissa rahoitus turvattu 

lainsäädännöllä (ko. rahoitusmallit eivät 

sovellettavissa eläinlääkäripalveluihin)



Kiitos!
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