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Opetusministeriölle

Opetusministeriö asetti 11.2.2004 työryhmän, jonka tehtävänä oli tarkastella Helsingin
yliopiston yhteydessä toimivan eläinsairaalan toimintojen järjestelyä.

Työryhmän tehtävänä oli selvittää:

1. vaihtoehdot eläinsairaalan organisaatiomalleiksi ja tarvittaviksi säädöksiksi sekä

rahoitusjärjestelyiksi pitkällä aikavälillä.

2. eläinsairaalan mahdolliset sijoittamisvaihtoehdot ottaen huomioon hallitusohjelman

linjaukset valtion toimintojen alueellistamisesta

3. mahdollisesti tarvittavat väliaikaisratkaisut

Opetusministeriö kutsui työryhmän puheenjohtajaksi johtaja Markku Mattilan opetusminis-
teriöstä ja jäseniksi osastopäällikkö Matti Ahon maa- ja metsätalousministeriöstä, opetus-
neuvos Juhani Dammertin opetusministeriöstä, ympäristöjohtaja Pekka Kansasen Helsingin
kaupungilta, budjettineuvos Arto Merimaan valtiovarainministeriöstä, opetusneuvos Ari
Saarisen opetusministeriöstä, professori, dekaani Hannu Saloniemen Helsingin yliopistosta ja
hallintojohtaja Kari Suokon Helsingin yliopistosta. Työryhmän sihteeriksi nimettiin apulais-
osastopäällikkö Anna-Maija Lukkari Helsingin yliopistosta.

Työryhmä on kuullut asiantuntijoina  ympäristöterveyspäällikkö Antti Pönkää Helsingin
kaupungin ympäristökeskuksesta, kunnanjohtaja Esko Kairesaloa Mäntsälän kunnasta,



johtavaa kaupungineläinlääkäriä Kaisa Hemminkiä Espoon kaupungin terveydensuojeluyksi-
köstä, johtaja Pentti Aspilaa Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksesta ja ympäristö-
johtaja Stefan Skogia Vantaan kaupungin ympäristökeskuksesta. Työryhmä on saanut kirjal-
lisen lausunnon Helsingin kaupungin ympäristökeskukselta, Espoon kaupungin sosiaali- ja
terveystoimelta, Ypäjän kunnilta ja Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskukselta. Lisäksi
kannanoton ovat lähettäneet Forssan seudun hippos ry, Porin ravit ja Turun hippos ry yhdes-
sä sekä eläinlääketieteen kandidaattiseura ry.

Saatuaan työnsä valmiiksi työryhmä luovuttaa muistionsa opetusministeriölle.

Helsingissä 12.5.2004
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1 Työryhmän
asettamisen taustaa

Helsingin yliopiston ja opetusministeriön välisissä tulosneuvotteluissa sovittiin keväällä 1998,
että eläinlääketieteellisen tiedekunnan siirtoa Viikin kampusalueelle selvitetään. Perusteluina
olivat Hämeentie 57 rakennusten huono kunto, vaikea korjattavuus ja kalliit peruskorjaus-
kustannukset, Viikin yliopistoyhteisön tarjoamat yhteistyömahdollisuudet muiden luonnon-
tieteisiin keskittyneiden tiedekuntien ja laitosten kanssa, keskitetyn kampuksen taloudellisuus
yhteisten tilojen ja palveluiden järjestämisessä ja Viikin yliopisto- ja tiedepuistoalueen tiede-
pohjan vahvistaminen.

Valtio myi sille tarpeettomaksi käyvän, eläinlääketieteelliseltä tiedekunnalta vapautuvan
Hämeentien tonttialueen Helsingin kaupungille 25.9.2001. Kauppasopimuksen yhteydessä
solmitun vuokrasopimuksen mukaan valtio maksaa kaupungille vuokraa tonttialueesta sen
vielä ollessa yliopiston käytössä. Vuokrasopimus on solmittu 10 vuodeksi, mutta tonttialue
pyritään luovuttamaan vaiheittain sitä mukaa, kun eläinlääketieteellisen tiedekunnan yksiköt
siirtyvät pois. Alue on asemakaavoitettu asuinalueeksi ja Helsingin kaupunki toivoo voivan-
sa käynnistää asuinalueen rakentamisen mahdollisimman pian.

Eläinlääketieteellisen tiedekunnan uudet tilat Viikissä päätettiin rakentaa kahdessa osassa
niin, että peruseläinlääketiede, elintarvike- ja ympäristöhygienia ja tiedekunnan hallinto sijoit-
tuvat maatalous- metsätieteellisen tiedekunnan elintarviketieteiden yhteyteen Viikin kampuk-
sen itäosaan ja kliininen laitos sekä siihen kuuluva eläinsairaala Viikin kotieläintilojen lähei-
syyteen kampusalueen eteläosaan.

Ensimmäisenä toteutettu eläinlääke- ja elintarviketieteiden rakennus valmistuu kahdessa
vaiheessa marraskuussa 2003 ja kesäkuussa 2004. Muutot ovat käynnissä ja saadaan päätök-
seen elokuussa 2004. Sen jälkeen tyhjennetään Hämeentie 57:ssä vapautuneet rakennukset,
yliopisto luopuu niiden käytöstä, Senaatti-kiinteistöt purkaa tyhjennetyt rakennukset ja luo-
vuttaa tonttialueet Helsingin kaupungille asuinrakentamisen käynnistämistä varten.

Viikkiin suunnitellun uudisrakennuksen tiloista noin 30% on kliinisen laitoksen tiloja,
noin 45% pieneläinsairaalan tiloja ja noin 25% hevossairaalan tiloja. Yksiköiden toiminta lo-
mittuu kuitenkin toisiinsa ja niillä on runsaasti yhteisiä tiloja. Kliinisen laitoksen ja eläinsai-
raalan nykyiset tilavuokrat ovat yhteensä noin 1 milj. euroa vuodessa. Uudisrakennuksen
myötä tilavuokrat nousevat noin 1 milj. euroa. Tilavuokra nousee, vaikka tilamäärä pienenee.

Tilavuokrien nousun aiheuttaman kustannuslisäyksen rahoittaminen on ongelmallista
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seuraavista syistä:

• Nykyisen hallituksen linjausten mukaan vaalikautena 2005-2007 ei ole mahdollisuuksia

talousarvion kehyslisäyksiin.

• Yliopistojen rahoitusmalli lähtee siitä, että yliopistot kattavat toimintamenorahoituksellaan

muuttuvat tilakustannukset ja kasvaviin tilakustannuksiin ei osoiteta lisärahoitusta.

Yliopistojen tulee jo tilajärjestelyjä suunnitellessaan varautua kasvaviin kustannuksiin.

Eläinsairaalan lisäkustannusten kattaminen nykyisestä yliopistokehyksestä vähentäisi

muiden yliopistojen toimintamenorahoitusta.

• Helsingin yliopisto on todennut, että sillä ei ole edellytyksiä kattaa eläinsairaalan

tarvitsemaa lisärahoitusta toimintamenoistaan tai erillisrahoituksella.

Työryhmä katsoo, että vallitsevassa tilanteessa eläinsairaalan toiminnan kehittämisessä on
asetettava tavoitteeksi sen rahoituspohjan monipuolistaminen.

Liite 1: Helsingin yliopisto, eläinlääketieteellisen tiedekunnan ja sen yhteydessä toimiva

eläinsairaalan tilakysymykset, tilannekatsaus ja yhteenveto tehdyistä päätöksistä ja selvityksistä
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2 Eläinlääketieteellinen
koulutus

2.1 Kliinisen opetuksen
yhteydet eläinsairaalaan

Eläinlääkärikoulutukseen kuuluu keskeisenä osana kliininen opetus. Euroopan komission
vaatimusten mukaan tulee opetukseen kiinteästi liittyä ympärivuorokautinen eläinsairaala,
jonka potilasaines edustaa eri eläinlajeja ja erilaisten sairauksien eri vaikeusasteita. Käytännön
kliinisen opetuksen osuuden tulee Euroopan komission mukaan olla vähintään 20% tutkin-
nosta. Käytännön opetusta tulee antaa pienille opetusryhmille, joissa opiskelijat suorittavat
itse potilaiden tutkimuksen ja hoidon. Kliininen opetus tulee myös mielellään järjestää niin,
että se herättää opiskelijoiden kiinnostuksen tutkimustyöhön ja näin turvaa alan jatkuvan
kehittämisen. Kliinisellä osastolla tulee olla läheinen yhteys patologiaan ja muihin diagnosti-
siin palveluihin niin, että opiskelijat voivat seurata ja osallistua myös kuolleiden potilaiden
post-mortem tutkimuksiin. Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisen tiedekunnan post-
mortem tutkimukset tehdään Viikkiin jo rakennetuissa patologian avaustiloissa.

Kaikissa Pohjoismaissa ja myös kaikissa muissa yksiköiden kotisivujen perusteella tarkas-
telluissa Euroopan maissa (http://netvet.wustl.edu/vschool.htm) sairaalatoiminta on suoraan
integroitu osaksi kyseistä kliinisen laitoksen osaston toimintaa, siis erikseen pieneläinten,
hevosten ja tuotantoeläinten klinikoiksi. Esimerkiksi Hannoverin eläinlääketieteellisessä
korkeakoulussa (Saksan suurin ja eräs Euroopan arvostetuista) on erikseen myös siipikarjakli-
nikka ja pienten sorkkaeläinten (= siat, lampaat, vuohet) klinikka. Joissakin tiedekunnissa
eläinsairaala näkyy organisaatiossa omana yksikkönään, mutta osana kliinistä laitosta. Tämä
suomalainen malli on käytössä mm. Irlannissa. Useimmissa maissa tiedekunta tai kliiniset lai-
tokset voivat käyttää potilasmaksutulonsa suoraan toimintansa kuluihin.

Maa- ja metsätalousministeriö eläinlääkäreiden ammatinharjoittamista laillistaessaan ko-
rostaa kliinisen opetuksen määrän ja laadun keskeistä merkitystä eläinlääkärikoulutuksessa.
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2.2 Eläinlääketieteellisen
tiedekunnan toiminnan rahoitus

Helsingin yliopisto saa toimintamenorahoituksensa opetusministeriöltä yhtenä kokonaisuu-
tena, joka pohjautuu suurelta osin yliopiston tutkintotavoitteisiin ja -toteutumiin. Toimin-
tamenorahoituksen lisäksi Helsingin yliopistolla on ulkopuolista rahoitusta.

Yliopistojen rahoitusmallissa on huomioitu myös eräitä tehtäviä, joiden rahoitusta ei voi-
da hoitaa tutkintotavoitteiden kautta. Yksi esimerkki tällaisesta on eläinsairaala. Opetusminis-
teriö tukee vuosina 2004–2006 eläinsairaalan toimintaa 1,9 milj. euron vuosittaisella lisära-
hoituksella. Yliopisto osallistuu omalla panostuksellaan eläinsairaalan toiminnan rahoittami-
seen ja sen omavastuuosuuteen kuuluvat mm. tilakustannukset.

Helsingin yliopiston eläinlääketieteelliselle tiedekunnalle osoittama toimintamenorahoi-
tus vuodelle 2004 on 10,8 milj. euroa sisältäen opetusministeriön eläinsairaalan toimintaan
osoittaman korvamerkityn määrärahan.

Eläinlääketieteellisen tiedekunnan lisensiaattitutkintojen tavoite vuosina 2004–2006 on
keskimäärin 55 tutkintoa vuodessa. Tohtorien osalta vastaava tavoite on 9. Eläinlääketieteel-
lisen tiedekunnan ulkopuolisen rahoituksen määrä oli 1,9 milj. euroa vuonna 2003.

Yliopisto päättää omien toimintamenojensa kohdentamisesta ja voi halutessaan lisätä
eläinsairaalan rahoitusta. Tämä merkitsee kuitenkin muutoksia sisäisessä rahanjaossa.

Yhtenä vaihtoehtona esillä on ollut eläinlääkärien koulutusmäärien lisääminen, johon val-
litsevan työllisyystilanteen kannalta nähdään tarvetta. Eläinlääketieteellinen tiedekunta onkin
esittänyt tutkintotavoitteen nostamista 70:een. Koulutuksen ja tutkimuksen vuosien 2003–
2008 kehittämissuunnitelman laskentaperusteissa eläinlääketieteellisen koulutusalan aloitus-
paikkatavoitteeksi on kuitenkin arvioitu 60, jonka kanssa nykyinen tutkintotavoite 55 on
yhteensopiva. Lisäksi valtioneuvosto on koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman
yhteydessä päättänyt, että yliopistojen koulutusmäärät eivät enää kasva.
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3 Kuntien
eläinlääkintähuolto

3.1 Eläinlääkintähuoltoa
koskeva lainsäädäntö

Kunnan eläinlääkintäpalveluihin liittyvistä tehtävistä säädetään eläinlääkintähuoltolaissa (685/
1990). Kunnan tehtävänä on lain mukaan huolehtia, että kunnan alueella on saatavissa eläin-
lääkäripalveluja. Palvelujen vähimmäistaso on määritelty laissa. Palvelujen järjestämisvelvolli-
suus koskee myös päivystyksen järjestämistä.

Kunnan eläinlääkintäpalvelut voidaan hoitaa myös eläinlääketieteellistä opetusta antavan
korkeakoulun kanssa tehtävällä sopimuksella. Eläinlääkintähuoltolain mukaan korkeakoulu
voi tehdä tällaisen sopimuksen kunnan kanssa, jos opetuksen tarkoituksenmukainen järjestä-
minen edellyttää, että jossakin kunnassa korkeakoulu kokonaan tai osaksi hoitaa kunnan la-
kisääteisiä palveluja.

Eläinlääkintähuoltolaissa määritellään myös eläinlääkäripalvelut, joiden järjestäminen on
kunnan harkinnan varassa:

1) palvelut, joiden antaminen vaatii erityisiä toimintavälineitä sekä eläinlääkärin

perustutkinnon lisäksi erityistä perehtyneisyyttä

2) erikoiseläinlääkäripalvelut (palvelujen antaminen edellyttää

erikoiseläinlääkärin tutkintoa)

Maa- ja metsätalousministeriön tarkoituksena on käynnistää eläinlääkintähuoltolain uudista-
minen syksyllä 2004. Uudistustarpeesta on keskusteltu jo etukäteen monesta eri näkökulmas-
ta. Yhtenä kehittämisajatuksena on ollut esillä ajatus siitä, että kuntien peruspalveluilla tulisi
olla mahdollisuus tukeutua valtakunnallisiin tai alueellisesti saatavilla oleviin erikoispalvelui-
hin. Lakiuudistus on vasta käynnistymässä, joten sen mahdolliset vaikutukset kuntien velvoit-
teiden muuttumiseen nähdään vasta lähivuosina.
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3.2 Eläinlääkintähuollon tilanne
pääkaupunkiseudulla ja Turussa

Helsingin ja Espoon kaupungeilla on tällä hetkellä sopimus lakisääteisten eläinlääkintäpalve-
lujen ostamisesta yliopistollisesta eläinsairaalasta. Muut pääkaupunkiseudun kunnat ja kehys-
kunnat täydentävät kunnan omien eläinlääkäreiden mahdollistamaa toimintaa ostamalla pal-
veluja yksityisiltä eläinlääkäriasemilta.

Helsingin kaupungilla on ollut vuodesta 1973 lähtien sopimus eläinlääkintähuoltolain edel-
lyttämien palvelujen ostamisesta Eläinlääketieteelliseltä korkeakoululta sittemmin Helsingin
yliopistolta. Vuonna 2003 on Helsingin kaupungista potilaita ollut noin 11 000 pieneläin-
puolella (näistä päivystysaikana 4 200) ja noin 3 000 hevossairaalassa. Lisäksi löytöeläin-
palveluja on tarvittu noin 8 500 eläimelle.

Helsingin eläinsairaalalle maksamaan sopimuskorvaukseen ei ole sisällytetty eläinsairaalalla
vuodesta 1995 lähtien olleita tilakustannuksia.

Espoon kaupunki on vuodesta 1986 lähtien ostanut yliopistolliselta eläinsairaalalta kunnal-
liseen eläinlääkintähuoltoon kuuluvien velvoitteiden täyttämiseksi eläinlääkäriapua virka-ajan
ulkopuolisessa eläinlääkäripäivystyksessä. Sopimus on kattanut sekä pien- että suureläimet.
Vuonna 2003 eläinsairaalassa kävi 2 600 pieneläintä (päivystysaikana 1 334) ja 420 hevosta
(päivystysaikana 114). Espoossa on yksi oma praktikkoeläinlääkäri, joka palvelee virka-aikana.

Espoon eläinsairaalalle maksamaan sopimuskorvaukseen ei ole sisällytetty eläinsairaalalla
vuodesta 1995 lähtien olleita tilakustannuksia.

Vantaan kaupunki ei ole ostanut palveluita yliopistolliselta eläinsairaalalta. Vantaalla on
sopimus yksityisen eläinklinikan kanssa. Vantaa on kuitenkin mukana eläinsairaalan ja pää-
kaupunkiseudun kuntien välisessä aiesopimuksessa, joka koskee löytöeläintoiminnan järjestä-
mistä.

Vantaan kaupungilla on neljä eläinlääkärin virkaa, joista kahdella on praktiikkavelvollisuus
yhteensä puolipäiväisesti. Päivystystä hoitavat mainitut kaksi virkaeläinlääkäriä ja noin kym-
menen lyhytaikaisilla sopimuksilla päivystykseen palkattua "keikkaeläinlääkäriä". Toiminta
tapahtuu uudehkoissa Vantaan kaupungin omistamissa klinikkatiloissa. Vastaanotolla työs-
kentelee päivisin kaupungin palkkaama eläinlääkärin avustaja.

Mahdolliset hevos- tai tuotantoeläinpäivystystapaukset hoidetaan tilakäynteinä samojen
eläinlääkäreiden toimesta. Järjestelyyn ei olla täysin tyytyväisiä ja Vantaa onkin neuvottelemas-
sa yhteistyöstä Järvenpään, Nurmijärven, Tuusulan ja Keravan kanssa laajemmista päivystys-
järjestelyistä.

Turun kaupungilla on yksi vakituinen praktikkoeläinlääkäri ja kolme hygieenikkoeläinlääkä-
riä. Kaupunki on tehnyt tavanomaisen päivystysrengassopimuksen 18 ympäröivän kunnan
kanssa suureläinpäivystyksestä eli hevosten ja tuotantoeläinten hoidosta. Renkaassa on neljä
praktikkoeläinlääkärivirkaa, joista yksi eläinlääkäri vuorollaan päivystää. Turku ei osoita ren-
kaaseen praktikkoa, mutta hoitaa korvauksena suureläinpäivystyksestä alueen pieneläinpäivys-
tyksen.
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Pieneläinpäivystyksen järjestely on kaksiosainen:

Viikonloppupäivystyksessä on mukana 15 yksityistä eläinlääkäriä, joiden kanssa on

tehty ostopalvelusopimus; he eivät siis ole virkasuhteessa kaupunkiin. Päivystäjät hoitavat

viikonloppupäivystyksensä joko omalla klinikallaan tai Turun kaupungin pieneläinvastaanotolla.

Kaupunki on palkannut pieneläinhoitajan, joka on 16 tuntia vastaanotolla ja saa loput

48 tuntia varallaolokorvausta. Päivystäjien ostopalvelusopimus sisältää päivystyskorvausta

noin kaksinkertaisen määrän Yliopistolliseen eläinsairaalaan verrattuna ja lisäksi päivystäjät

perivät itselleen toimenpidepalkkiot.

Arki-iltapäivystys on hoidettu määräaikaisin ostopalvelusopimuksin yleensä nuorten

"keikkaeläinlääkäreiden" kanssa, jotka hoitavat arki-illat ja yöt noin 3 500 euron

kuukausikorvauksella ja perivät lisäksi toimenpidepalkkiot. Tämä toiminta tapahtuu

kaupungin pieneläinvastaanotolla. Järjestely on ollut käytössä kahdeksan vuotta, mutta

ongelmia on ollut eläinlääkäreiden huonon saatavuuden vuoksi.
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4 Asiantuntijoiden
kuuleminen

Työryhmä kuuli asiantuntijoina Helsingin, Espoon, Vantaan, Mäntsälän ja Ypäjän kuntien
edustajia sekä Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT:tä. Forssan seudun hippos
ry:n Porin ravit Oy ja Turun hippos ry lähettivät yhteisen kannanottonsa, samoin eläinlääke-
tieteen kandidaattiseura ry. Lisäksi dekaani Hannu Saloniemi kävi puhelinkeskustelun Turun
kaupungineläinlääkäri Jaakko Rasin kanssa.

Helsingin ja Espoon edustajat kertoivat kuntien olevan tyytyväisiä yhteistyöhön yliopis-
tollisen eläinsairaalan kanssa ja toivoivat sen edelleen jatkuvan. Toiminnan rahoituksen lisäys
on kunnille kuitenkin vaikeaa. Mikäli eläinsairaala siirtyisi pois pääkaupunkiseudulta, järjes-
täisivät kunnat lakisääteisen eläinlääkintähuoltonsa joko palkkaamalla omia eläinlääkäreitä tai
pyytämällä tarjouksia yksityisiltä eläinklinikoilta. Erityisesti ympärivuorokautisen päivystyk-
sen järjestämisen pelätään kuitenkin tuottavan suuria vaikeuksia. Espoo korosti kilpailume-
nettelyä julkishallinnon palveluhankinnassa.

Mäntsälän kunta on tyytyväinen nykyiseen yhteistyöhön Mäntsälässä toimivan Helsin-
gin yliopiston eläinlääketieteellisen tiedekunnan Saaren tuotantoeläinklinikan kanssa. Klinikka
on sijoittunut Saaren kartanon alueelle yhdessä Länsi-Uudenmaan kuntainliiton maatalous-
ja puutarhaoppilaitoksen kanssa. Mäntsälän kunta on kiinnostunut myös laajemmasta yhteis-
työstä alueella, esimerkiksi hevosklinikan sijoittumisesta tuotantoeläinklinikan yhteyteen.

Ypäjän kunta on kiinnostunut yhteistyöstä yliopiston ja eläinsairaalan kanssa ja näkee
Ypäjällä ja Jokioisissa toimivan MTT:n tutkimusyksikön ja Hevosopiston hyvänä lähtökoh-
tana rakentaa alueelle hevosklinikan myötä vahvempi ja kansainvälisesti kilpailukykyinen he-
vosalan osaamiskeskittymä. Kunta ei pidä mahdottomana olla mukana kiinteistöyhtiömuo-
toisessa tavassa rakentaa ja ylläpitää hevosklinikan tiloja.

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuslaitos MTT tekee yhteistyötä yliopiston eläinlää-
ketieteellisen tiedekunnan kanssa ja on valmis jatkamaan ja tiivistämään yhteistyötä. Keskus-
teluja on viimeksi käyty navettayhteistyöstä Helsingin yliopiston maatalous- metsätieteellisen
ja eläinlääketieteellisen tiedekunnan kanssa.. MTT:n näkökulma kulminoituu hevossairaalaan,
mahdollisesti myös tuotantoeläimiin. Pieneläintoimintaa ei MTT:llä ole.

MTT tekee soveltavaa tutkimusta, joten synergiaetuja on löydettävissä vain osaan eläin-
lääketieteellisen tiedekunnan tutkimustoiminnasta. MTT on saanut Ypäjän hevosklinikasta
materiaalia omiin valmennus-, lisääntymis- ym. tutkimuksiinsa.
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Ypäjällä oleva hevosklinikka on kooltaan noin puolet Viikkiin suunnitellusta. Tilat omis-
taa Ypäjän hevosopisto, MTT on vuokralaisena. Tilat ja laitekanta ovat jo ikääntyneet.
MTT:n hevossairaalatoiminta on ollut ns. hintatuettua toimintaa. Hintatuki on nyt loppu-
massa, eikä jatkaminen ilman hintatukea näytä mahdolliselta. Osakeyhtiömallia on selvitetty.

Ypäjällä tällä hetkellä olevaa hevosklinikkaa kehittämällä voidaan tarjota joitakin hevos-
sairaalan toimintoja. Tällä hetkellä hevosklinikalla on yksi eläinlääkäri ja klinikka on auki ai-
noastaan arkisin virka-aikana.

Yhteenvetona voidaan sanoa, että kaikki kuullut asiantuntijat ovat kiinnostuneita yhteis-
työstä yliopistollisen eläinsairaalan kanssa, mutta rahoitukseen osallistumiseen suhtaudutaan
varovaisesti.

Liite 2: Helsingin kaupungin ympäristökeskus, Eläinsairaalaa koskeva kannanotto,

Ympäristöjohtaja Pekka Kansanen 19.4.2004

Liite 3: Espoon kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi, Yliopistollisen eläinsairaalan merkitys Espoolle

sekä eläinsairaalan mahdollisesta siirtymisestä pois pääkaupunkiseudulta Espoolle aiheutuvat

toiminnalliset ja taloudelliset vaikutukset

Perusturvajohtaja Juha Metso 5.4.2004

Liite 4: MTT:n näkemys Helsingin yliopiston eläinsairaalan toimintojen järjestelystä ja

yhteistyömahdollisuuksien syventämisestä MTT:n suuntaan.

Pentti Aspila,  21.4.2004

Liite 5: Ypäjän kunta, Hevossairaala Ypäjällä, lausunto 26.3.2004

Liite 6: Forssan seudun hippos ry:n, Porin ravit Oy:n ja Turun hippos ry:n kannanotto Ypäjän

hevossairaalan kehittämiseen, 20.4.2004

Liite 7: Eläinlääketieteen kandidaattiyhdistys, lausunto Yliopistollisen eläinsairaalan toimintojen

järjestelyjä pohtivalle työryhmälle 16.4.2004
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5 Alueellistaminen

Valtioneuvosto päätti 18.6.1993 korkeakoululaitoksen rakenteellisen kehittämisen toimenpi-
deohjelmasta vuosina 1993-96. Sen mukaisesti eläinlääketieteellinen korkeakoulu yhdistettiin
Helsingin yliopistoon itsenäiseksi tiedekunnaksi. Liittäminen toteutettiin 1.8.1995. Eläinlää-
ketieteellisen tiedekunnan uudet tilat valmistuivat Viikkiin marraskuussa 2003 ja kesäkuussa
2004. Toisessa vaiheessa on tarkoitus rakentaa kliininen laitos sekä eläinsairaala Viikkiin.

Matti Vanhasen hallituksen ohjelman mukaan "valtion toimintojen alueellistamista jatke-
taan. Valtion toimintojen sijoittaminen pääkaupunkiseudun ulkopuolelle toteutetaan maan
tasapainoista kehitystä edistäen, alueiden olemassa olevia vahvuuksia hyödyntäen ja tukien.
Toimintoja alueellistettaessa turvataan palvelut molemmilla kielillä". Hallituksen alueellista-
misen toteuttamissuunnitelma sisältää myös jatkuvan selvitysvelvoitteen: "Aina kun peruste-
taan uusi valtion toiminto tai yksikkö taikka olemassa olevaa laajennetaan tai uudistetaan, sel-
vitetään mahdollisuudet sijoittaa se pääkaupunkiseudun ulkopuolelle".

Työryhmä on tarkastellut eläinsairaalan osalta myös alueellistamisvaihtoehtoja. Työryhmä
toteaa, että potilasmateriaalin laajuudesta ja monikirjoisuudesta johtuen Pieneläinklinikan toi-
minnan jatkaminen Helsingissä on perusteltua. Tuotantoeläinopetusta annetaan jo nyt hajau-
tettuna Mäntsälässä. Työryhmä katsookin, että lähinnä potilasmateriaalin näkökulmasta
hevossairaalan irrottaminen omaksi toimintayksikökseen voisi olla mahdollista. Työryhmän
asiantuntijakuulemisten perusteella hevossairaalatoiminta kiinnostaisi Mäntsälän ja Ypäjän
kuntia.

Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisellä tiedekunnalla on jo tällä hetkellä alueellista
yhteistyötä eri puolilla Suomea. Tiedekunta osallistuu mm. Ylä-Savon Eläinkeskuksen kehit-
tämiseen Iisalmessa, alueellisen eläinterveydenhoidon kehittämishankkeeseen Savonia-ammat-
tikorkeakoulun kanssa, sekä Kiuruveden Hevoskeskuksen toimintaan. Tiedekunta hyödyntää
hevossairauksien perus- ja erikoiseläinlääkärikoulutuksessaan Yliopistollisen eläinsairaalan lisäk-
si Ypäjän Hevosopiston aineistoa ja jonkin verran myös Harjun opistoa ja Ruukin hevosalan
koulutustoiminnan aineistoa. Alueelliset hevosklinikat Laukaalla, Tampereella ja Orimattilassa
ovat erikoiseläinlääkärijohtoisia koulutuspaikkoja, joissa erikoistujat toimivat opiskelunsa
aikana. Tuotantoeläinsairauksien käytännön opetus on toteutettu koko suomalaisen eläinlää-
kärikoulutuksen historian ajan pääkaupunkiseudun ulkopuolella Mäntsälässä. Saaren yksikköä
ympäröivien kuntien (Mäntsälä, Orimattila, Pukkila, Myrskylä, Kärkölä) kotieläintilojen
lisäksi opetusta toteutetaan terveydenhuoltokäynteinä erityisesti sikatiloilla runsaan siantuo-
tannon alueilla maamme etelä- ja lounaisosissa. Uusin alueellistamista toteuttava hanke on
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kotieläinten hyvinvoinnin, erityisesti luomukotieläintuotannon professuurin perustaminen
eläinlääketieteelliseen tiedekuntaan sijoituspaikkana Mikkelissä toimiva Maaseudun koulutus-
ja kehittämiskeskus. Tutkimusyhteistyötä tiedekunnalla on tällä hetkellä käynnissä eri puolilla
maata lukuisten yliopistojen ja MTT:n yksiköiden kanssa.

5.1 Mäntsälä

Hevossairaalan sijoittaminen Mäntsälään vahvistaisi ja monipuolistaisi siellä jo olevaa tiede-
kunnan yksikköä eikä hajauttaisi tiedekunnan toimintaa nykyisten kahden paikkakunnan
ulkopuolelle.

Helsingin yliopiston Mäntsälän tuotantoeläinklinikalla on eläintilaa lähinnä nautaeläimille
sekä työ-, laboratorio- ja opetustilat nykyiselle toiminnalle. Maatalousoppilaitoksella on oma
karja ja sille tarvittavat tilat ja se pystyy tarjoamaan majoitustiloja myös eläinlääketieteen opis-
kelijoille. Hevossairaalan tarvitsemia tiloja ei Mäntsälässä ole, joten hevossairaalan sijoitus
Mäntsälään merkitsisi tarvetta vastaavantasoiseen rakennusinvestointiin, joka nyt on suunnit-
teilla Viikkiin.

Hevossairaalan sijoitus Mäntsälään lisäisi opiskelijoiden ja henkilökunnan liikkumista ja
toisi näin lisäkustannuksia. Käytännön opetus hevossairaalassa rajoittuisi tiettyihin ennalta val-
misteltuihin opetusjaksoihin, eikä niveltyisi nykyiseen tapaan joustavasti muuhun opetuk-
seen. Kliinisen opetuksen yhteys kuolleiden eläinten post mortem -tutkimukseen katkeaisi,
kun yhteys hevossairaalasta Viikissä oleviin avaustiloihin olisi pitkän matkan takana. Opiske-
lijatyövoiman käyttö päivystystoimintaan olisi mahdollista vain ajoittain.

Eläinsairaalan toiminnan siirtäminen Mäntsälään edellyttäisi myös Mäntsälän voimakasta
sitoutumista eläinsairaalan rahoitukseen.

5.2 Ypäjä

Ypäjä on Maa- ja elintarviketalouden tutkimuslaitoksen MTT:n hevostutkimuksen keskus ja
siellä toimii myös Ypäjän hevosopisto. Alueella ja lähiseudulla on runsaasti hevosia, joten
hevossairaala tyydyttäisi alueen tarpeita ja tarjoaisi opiskelijoille ja tutkimukselle runsaasti
potilasmateriaalia. Hevossairaalan sijoittuminen Ypäjälle lisäisi myös yhteistyömahdollisuuksia
MTT:n kanssa.

Ypäjän hevosklinikan tilat eivät määrältään eivätkä laadultaan vastaa opetussairaalan tarvitse-
mia tiloja leikkaussaleineen ja tutkimushuoneineen, joten Ypäjällä tarvittaisiin vastaavanlainen
rakennusinvestointi, kun Viikkiin on suunnitteilla. Asuntolatiloja opiskelijoille Ypäjällä on tarjota.

Hevossairaalan sijoitus Ypäjälle merkitsisi tiedekunnan toiminnan hajautumista kolmelle
paikkakunnalle ja lisäisi opiskelijoiden ja henkilökunnan liikkumista aiheuttaen lisäkustannuk-
sia. Julkisen liikenteen yhteydet Helsingin ja Ypäjän välillä ovat huonot. Käytännön opetus
hevossairaalassa rajoittuisi tiettyihin ennalta valmisteltuihin opetusjaksoihin, eikä niveltyisi
nykyiseen tapaan joustavasti muuhun opetukseen. Kliinisen opetuksen yhteys kuolleiden
eläinten post mortem - tutkimukseen katkeaisi, kun yhteys hevossairaalasta Viikissä oleviin
avaustiloihin olisi pitkän matkan takana. Opiskelijatyövoiman käyttö päivystystoimintaan
olisi mahdollista vain ajoittain.

Eläinsairaalan toiminnan siirtäminen Ypäjälle edellyttäisi myös Ypäjän voimakasta sitou-
tumista eläinsairaalan rahoitukseen. MTT:n Ypäjällä tällä hetkellä harjoittama pienimuotoi-
nen hevosklinikkatoiminta on taloudellisissa vaikeuksissa.
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5.3 Alueellisen
sijoittumisen kustannukset

Hevossairaalan sijoittaminen erilleen pieneläinsairaalasta aiheuttaisi päällekkäisiä tila- ja laite-
investointeja. Viikkiin suunnitellun hankkeen tilantarve on noin 7 100 hyötym2. Eläinsairaa-
lan jakaminen kahtia merkitsee noin 5700 hyötym2 rakennusta kliiniselle laitokselle ja pien-
eläinsairaalalle ja noin 2 200 hyötym2 rakennusta hevossairaalalle eli yhteensä noin 7 900
hyötym2. Tilantarve kasvaa noin 800 hyötym2 (1 100 huoneistom2), koska molemmissa pai-
koissa tarvitaan mm. diagnostisen kuvantamisen yksikkö, kliinisen toiminnan väline-
huoltoyksikkö ja laboratoriotilaa. Myös näiden toimintojen edellyttämä tekninen henkilö-
kunta (14 henkeä) tarvitaan kahdessa paikassa.

Eläinsairaalan jakamisesta kahdelle paikkakunnalle aiheutuisi yhteensä noin 570 000
euron vuosittainen lisäkustannus sekä päällekkäisistä laitehankinnoista kertainvestointina noin
730 000 euron lisäkustannus.

Helsingin yliopiston lääketieteen tutkijat, erityisesti kirurgian ja traumatologian tutkijat,
ovat käyttäneet eläinlääketieteellisen tiedekunnan leikkaussaleja ja koe-eläinyksikköä tutki-
mustyöhönsä. Mikäli hevossairaalaa ei rakenneta Viikkiin, ei ns. suurilla koe-eläimillä tehtä-
vään tutkimukseen tule tarvittavia leikkaussali- ja muita käsittelytiloja, vaan lääkäritutkijoil-
le on tehtävä erillinen eläinkirurginen tutkimusyksikkö Meilahteen. Noin 500 huoneistom2:n
lisätilan investointikustannukseksi voidaan arvioida 2,2 milj. € , joka merkitsee noin 200 000
euron tilakustannuksia vuodessa. Tämän uuden yksikön tarvitseman henkilökunnan (5 eläin-
tenhoitajaa) tuoma lisäkustannus olisi noin 120 000 euroa vuodessa.
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Eläinsairaalan jako kahdelle paikkakunnalle

Kustannusvertailu

Viikkiin suunnitellun rakennushankkeen kustannus

Kertainvestointi Vuosikustannus

 € alv 0%  €/vuosi

Rakennusinvestointi 20 000 000

7 100 hyötym2, 9 300 htm2

Pääomavuokra 7 % investointituotolla 1 603 535

Ylläpitovuokra n. 5€/htm2/kk 534 000

Laitehankinnat 3 040 000

Yhteensä 23 040 000 2 137 535

Rakennuksen jako kahdelle paikkakunnalle

Lisäkustannukset

Eläinsairaalahankkeen lisäkustannukset

Rakennusinvestoinnin lisäkustannus 2 500 000

päällekkäisten tilojen aiheuttama lisäys

800 hyötym2 (1 100 hym2)

Pääomavuokran lisäys 185 000

(7 % investointituoton mukaan)

Ylläpitovuokran lisäys (5€/htm2/kk) 66 000

Päällekkäiset laitehankinnat,lisäkustannus 730 000

Lisähenkilökunta 14 henkeä, kustannukset 323 000

3 230 000 574 000

Lääketieteen kokeellisen kirurgian

toiminnan lisäkustannukset

Rakennusinvestointi 500 htm2 2 200 000

Pääomavuokran lisäys 160 000

(7 % investointituoton mukaan)

Ylläpitovuokran lisäys (5€/htm2/kk) 30 000

Laitehankinnat 270 000

Henkilökunta, 5 henkeä, kustannukset 120 000

2 470 000 310 000

Lisäkustannukset yhteensä 5 700 000 884 000

Eläinsairaalan jakaantuminen erilliseen pieneläinsairaalaan ja hevossairaalaan merkitsisi päällek-
käisen toiminnan tuomia lisäkustannuksia sekä myös lääketieteellisen tiedekunnan eläinkirur-
gisen toiminnan lisäkustannuksia yhteensä noin 880 000 € vuosittaisena lisäkustannuksena
ja noin 1 000 000 € ylimääräistä kertainvestointia päällekkäisiin laitehankintoihin. Näille li-
säkustannuksille ei työryhmä ole löytänyt rahoittajaa. Opiskelijoiden ja henkilökunnan lisään-
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tynyt liikkuminen eri paikkakuntien välillä lisäisi kustannuksia, ajoittaisi käytännön hevosope-
tuksen ennalta suunniteltuihin opiskelujaksoihin, katkaisisi käytännön kliinisen opetuksen
yhteyden kuolleiden eläinten post-mortem -tutkimukseen ja rajoittaisi opiskelijatyövoiman
käyttöä hevosklinikan päivystyksessä.

Työryhmä katsoo, ettei alueellistamiselle tässä tapauksessa löydy taloudellisia tai toimin-
nallisia perusteita. Parempi vaihtoehto on kehittää edelleen tiedekunnan, sen laitosten ja eläin-
sairaalan nykyisen kaltaista alueellista yhteistyötä eri puolilla maata. Mikäli kuitenkin muista
syistä päädytään siihen, että hevossairaala siirretään pääkaupunkiseudun ulkopuolelle, tulee
varmistaa, että tarvittava lisärahoitus kokonaisuudessaan on saatavissa. Tällaisessa tapauksessa
työryhmä pitää Mäntsälää siellä jo olevan tiedekunnan toiminnan ja huomattavasti parempien
liikenneyhteyksien takia selvästi parempana vaihtoehtona kuin Ypäjää.
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6 Mahdolliset
väliaikaisratkaisut

Hämeentien tonttialueen vuokrasopimus mahdollistaa hankkeen lykkäämisen viidellä vuodel-
la niin, että kliininen laitos ja sairaala pysyisivät Hämeentiellä vuoteen 2011 saakka. Toimin-
nan jatkaminen vielä näin pitkään Hämeentien rakennuksissa edellyttäisi Helsingin yliopiston
kokemusten mukaan investointia välttämättömiin korjaustoimenpiteisiin, joiden kustannuk-
sia on etukäteen vaikea arvioida.

Helsingin yliopiston viime aikaisten peruskorjaushankkeiden kustannukset ovat olleet
keskimäärin 1 000 €/bruttom2. Jos Hämeentiellä pitäydyttäisiin välttämättömiin teknisiin
korjauksiin, voidaan arvioida, että kustannukset muodostaisivat noin kolmanneksen perus-
korjauksen kustannuksista, eli 300 €/bruttom2. Tämä merkitsee noin 12 000 bruttom2:n
eläinsairaalarakennuksessa noin 3,6 miljoonan euron korjausinvestointia väliaikaisjärjestelyi-
hin. Senaatti-kiinteistöt suhtautuu kielteisesti purettavaan rakennukseen tehtäviin investoin-
teihin ja katsoo niiden rahoituksen olevan yliopiston vastuulla.

Myös investoinnit kunnallistekniikan väliaikaisjärjestelyihin tontilla olisivat välttämättö-
miä, jos osa tonteista otettaisiin asemakaavan mukaiseen asuinkäyttöön.

Eläinlääketieteellisen tiedekunnan käsityksen mukaan tiedekunnan toiminta samanaikai-
sesti Hämeentiellä ja Viikissä vaikeuttaa opintouudistuksen etenemistä kliinisen ja muun ope-
tuksen integroinnin osalta, lisää opiskelijoiden ja opettajien matkustamista, lisää hallinnon
kustannuksia,  estää kliiniseen opetukseen kuuluvan post mortem -opetuksen toteuttamisen
ja eläinsairaalan tulevaisuuden epävarmuus rasittaa edelleen toiminnan pitkäjänteistä suunnit-
telua.

Helsingin kaupungin ja Senaatti-kiinteistöjen Hämeentie 57 tonttialueesta solmima
vuokrasopimus on voimassa vuoteen 2011 saakka. Alueen kunnallistekniikan ja rakennusten
suunnittelu on kuitenkin edennyt yliopiston muuttosuunnitelmien mukaisesti. Helsingin
kaupungin kannalta eläinsairaalarakennuksen säilyminen alueella sopimuskauden loppuun
saakka on huono ratkaisu, koska se lykkää kolmen keskeisen asuintontin rakentamista.
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7 Työryhmän esitys

Toiminnan taloudellisen tarkoituksenmukaisuuden, korkean laadun ja kehittämisen pitkäjän-
teisyyden näkökulmasta eläinsairaalan sijoittaminen Viikkiin eläinlääketieteellisen tiedekun-
nan yhteyteen on opetuksen ja tutkimuksen kannalta paras ratkaisu. Ratkaisua tukee osaltaan
myös se, että Viikissä sijaitsee maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, jonka kanssa on löydet-
tävissä toiminnallista synergiaa yliopiston sisällä ja toiminnan tehostumisen kautta pidemmäl-
lä aikavälillä myös säästöjä. Ratkaisua tukee myös se, että Viikkiin ovat siirtymässä myös
Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuskeskus EELA, Elintarvikevirasto ja Kasvituotannon tar-
kastuskeskus. Tällainen osaamiskeskittymä tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet menestymi-
seen myös kansainvälisessä toimintaympäristössä.

1. Työryhmä katsoo, ettei alueellistamiselle tässä tapauksessa löydy taloudellisia tai

toiminnallisia perusteita. Mikäli kuitenkin muista syistä päädytään siihen, että hevossairaala

siirretään pääkaupunkiseudun ulkopuolelle, tulee varmistaa, että tarvittava lisärahoitus

kokonaisuudessaan on saatavissa. Tällaisessa tapauksessa työryhmä pitää Mäntsälää

siellä jo olevan tiedekunnan toiminnan ja huomattavasti parempien liikenneyhteyksien

takia selvästi parempana vaihtoehtona kuin Ypäjää.

2. Työryhmä katsoo, että eläinlääketieteellisen tiedekunnan kliinisen eläinlääketieteen

laitoksen ja siihen liittyvän eläinsairaalan Viikin uudisrakennus tulisi pyrkiä toteuttamaan

alkuperäisen suunnitelman pohjalta tarkastellen kuitenkin vielä uudelleen toiminnan

synergiamahdollisuuksia Viikissä. Tarvittavan lisärahoituksen osalta eläinsairaalan

rahoituspohjaa tulee monipuolistaa ja toiminnan järjestämisessä selvittää myös nykyisestä

poikkeavia organisaatiomalleja. Eläinsairaalan rahoituskustannuksiin tulee riittävällä

panoksella saada osallistumaan myös ne valtion yleisen budjettirahoituksen ulkopuoliset

tahot, jotka hyödyntävät sairaalan palveluja.

Helsingin yliopisto huolehtii tässä vaihtoehdossa koulutuksen ja tutkimuksen osalta

jatkossakin eläinsairaalatoiminnan osarahoituksesta. Opetusministeriö varautuu

rahoittamaan nykytasolla eläinsairaalan toimintaa vuoden 2006 jälkeen.

Perusedellytyksenä rahoituksen jatkumiselle on, että myös muilta osin eläinsairaalan

rahoituspohja laajenee pitkäjänteisesti vastaamaan sen asemaa ja tehtävää alueellisena

ja valtakunnallisena osana eläinlääkintäjärjestelmää. Tavoite on, että eläinsairaalan

kustannusvastuut jakautuvat aiheuttamisperiaatteen mukaisesti.
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Työryhmä katsoo, että tarvittavan rahoituspohjan varmistamiseksi ja monipuolistamiseksi
toteutetaan seuraavat alustavasti neuvotellut toimenpiteet 3.–8. ja lisäksi selvitetään kohdissa
9.–11. esitetyt kysymykset:

3. Helsingin yliopisto tarkistaa mahdollisuuksien mukaan vielä Viikin suunnitelmaa

huomioiden synergiaedut maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan yksiköiden kanssa.

4. Työryhmä ehdottaa, että Senaatti-kiinteistöt tarkistaa pääomavuokraa niin, että siinä

otetaan huomioon Senaatin jo Hämeentien tonttialueen myynnistä saama rahoitus ja

että vuokra tulee olemaan alunperin esitettyä tasoa alempi.

5. Maa- ja metsätalousministeriö selvittää mahdollisuudet osoittaa vuosittaista

rahoitustukea eläinsairaalan ylläpitoon hevostalouden tukijärjestelmien puitteissa.

Tulossa oleva arpajaisvoittoverolain uudistaminen totopelien osalta lisää

raviurheilujärjestöjen osuutta totopelien tuotosta ja siten mahdollistanee

hevostalouden valtiontuen järjestämisen uudelleen.

6. Työryhmä ehdottaa, että Hippos ry tulee sitoutumaan pitkäjänteiseksi osapuoleksi ja

osoittaa rahoitusta eläinsairaalan kustannuksiin.

7. Helsingin yliopisto neuvottelee pääkaupunkiseudun kaupunkien kanssa sopimukset,

jotka huomioivat kohtuulliset tilakustannukset. Sopimuspohjan laajentamista myös

pääkaupunkiseudun kehyskuntiin tulee selvittää.

8. Helsingin yliopisto pyrkii lisäämään Yliopistollisen eläinsairaalan maksullista

palvelutoimintaa niin, että sen tuloilla voidaan kattaa osa uusien tilojen tuomasta

tilakustannusten noususta.

9. Mikäli kiinteistöyhtiölle on mahdollisuus saada rahapelituotoista riittävä investointiavustus

investointikustannusten pienentämiseksi, työryhmä ehdottaa harkittavaksi hankkeen

toteuttamista kiinteistöosakeyhtiönä,

10. Työryhmä ehdottaa myös, että eläinlääkintähuoltolakia tarkistettaessa otetaan

huomioon yliopistollisen eläinsairaalan asema alan valtakunnallisena keskuksena

ja maamme eläinlääkintähuollon keskeisenä toteuttajana ja kehittäjänä.

Tässä yhteydessä määritellään eläinsairaalan tehtävät, asema ja suhde kuntien

järjestämiin eläinlääkintäpalveluihin. Samalla selvitetään eläinsairaalan

organisaatiomalli vastaamaan tehtäviä.

11. Työryhmän näkemyksen mukaan Helsingin yliopiston ja MTT:n tulee selvittää, miten

eläinsairaalan tehtävä voisi liittyä Ypäjällä sijaitsevan hevosklinikan eläinlääkäritarpeen

tyydyttämiseen ja miten eläinsairaalan toiminnalla voitaisiin turvata Ypäjällä tarvittavat

palvelut yhteistyössä MTT:n kanssa. Edelleen tulisi selvittää, voiko MTT tämän yhteistyön

kautta osallistua eläinsairaalan rahoitukseen.
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12.5.2004

Valtiovarainministeriön edustajan, budjettineuvos Arto Merimaan lausuma

“Helsingin yliopiston yhteydessä toimivan eläinsairaalan toimintojen järjestelyt”

-työryhmän selvitykseen

Pidän erityisen tärkeänä työryhmän kannanottoa, jonka mukaan eläinsairaalan rakentamis-
kustannuksiin ottavat riittävällä panoksella osaa myös ne valtion yleisen budjettirahoituksen
ulkopuoliset tahot, jotka hyödyntävät sairaalan palveluksia. Ottamatta muutoin enemmälti
kantaa työryhmän ehdotuksiin totean, että eläinsairaalan rakentamista ja ylläpitoa koskeva
valtionrahoitus on hoidettava ilman uusia menonlisäyksiä hallituksen 11.3.2004 päättämien
kehysten rajoissa.

Arto Merimaa
Budjettineuvos
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Tekninen osasto
Helsingin yliopisto

Helsingin yliopisto, eläinlääketieteellisen tiedekunnan ja sen yhteydessä

toimivan eläinsairaalan tilakysymykset, tilannekatsaus ja yhteenveto

tehdyistä päätöksistä ja selvityksistä

1945
Eläinlääketieteellinen korkeakoulu perustettiin. Sille rakennettiin tarvittavat toimitilat Helsin-
gin Hermanniin, Hämeentie 57 tontille 1950- ja 1960-luvuilla. Valtion eläinlääkintä- ja elin-
tarvikelaitos VELL, myöhemmin EELA oli perustettu samalle tontille jo vuosisadan alkupuo-
lella.

1974–1983
Eläinlääketieteellisen korkeakoulun siirtoa pois pääkaupunkiseudulta selvitettiin osana halli-
tuksen hajasijoitusohjelmaa. Korkeakoulu päätettiin kuitenkin valtioneuvoston päätöksellä
6.1.1983 säilyttää Helsingissä.

1995
Eläinlääketieteellinen korkeakoulu liitettiin osaksi Helsingin yliopistoa eduskunnan päätök-
sellä 22.12.1994. Päätös tehtiin sen jälkeen, kun korkeakoululle oli selvitetty toukokuusta
1992 alkaen vaihtoehtoisia sijoituspaikkoja pääkaupunkiseudun ulkopuolelta.

1998
Helsingin yliopiston ja opetusministeriön välisissä tulosneuvotteluissa sovittiin, että eläinlää-
ketieteellisen tiedekunnan siirtoa Viikin kampusalueelle selvitetään.

Perusteluina olivat:
- Hämeentie 57 rakennusten huono kunto, vaikea korjattavuus ja kalliit

peruskorjauskustannukset,

- Viikin yliopistoyhteisön tarjoamat tärkeät yhteistyömahdollisuudet muiden luonnontieteisiin

keskittyneiden tiedekuntien ja laitosten kanssa,

- keskitetyn kampuksen taloudellisuus yhteisten tilojen ja palveluiden järjestämisessä ja

- Viikin yliopisto- ja tiedepuistoalueen tiedepohjan vahvistaminen.

1998
Valtion kiinteistölaitos, Helsingin yliopisto ja Helsingin kaupunki neuvottelivat esisopimuk-
sen, jonka mukaan kaupunki ostaa valtiolta tiedekunnan käytössä olevan tonttialueen Hä-
meentien varrelta 110 milj.markalla, joka summa valtiolla on käytettävissä tiedekunnan uu-
disrakennukseen Viikissä.

Liite 1.
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1999
Opetusministeriö selvitti mahdollisuutta siirtää eläinlääketieteellinen tiedekunta Kuopioon
osaksi Kuopion yliopistoa.

24.2.2000
Valtioneuvosto teki periaatepäätöksen, ettei eläinlääketieteellistä tiedekuntaa siirretä Kuo-
pioon.

Kevät 2000
Eläinlääketieteellisen tiedekunnan uusien tilojen suunnittelutyö ja tilaohjelman laatiminen
alkoivat.  Myös Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitoksen, Elintarvikeviraston ja Kasvin-
tuotannon tarkastuskeskuksen suunnittelutyö Viikkiin siirtymistä varten alkoi.

Kevät 2001
Viikissä alkoi elintarviketieteiden uudisrakennuksen rakentaminen.

15.8.2001
Helsingin yliopiston konsistori päätti yliopiston investointisuunnitelman tarkistuksesta niin,
että eläinlääketieteellisen tiedekunnan peruseläinlääketieteen laitos, elintarvike- ja ympäristö-
hygienian laitos ja tiedekunnan kanslia sijoitetaan osaksi Viikissä jo rakenteilla olevaa elintar-
viketieteiden rakennusta. Kliininen eläinlääketieteen laitos ja siihen liittyvä eläinsairaala puo-
lestaan sijoitetaan Viikin opetus- ja tutkimustilan alueelle, jossa on muitakin eläintiloja ja
mahdollisuus eläinsairaalan tarvitsemiin ulkojaloittelutiloihin.

Elintarviketieteiden rakennushanketta päätettiin laajentaa niin, että eläinlääketieteen yksi-
köt mahtuvat siihen. Rakennus toteutetaan kahdessa vaiheessa, 1. vaiheen vuokrasopimus
allekirjoitettiin 2000 ja 2. vaiheen vuokrasopimus Helsingin yliopiston rahastojen kanssa
2001 ja Senaatti-kiinteistöjen kanssa 2002.  Hanke oli aluksi tarkoitus toteuttaa yhtiömuo-
toisena  niin, että 1. vaiheen osuuden omistaa Valtion kiinteistölaitos (Senaatti-kiinteistöt) ja
2. vaiheen osuuden Helsingin yliopiston rahastot. Myöhemmin päädyttiin kuitenkin koko-
naisuudessaan Senaatti-kiinteistöjen hankkeeseen. (Syynä oli Senaatti-kiinteistöjen investoin-
tikehyksen riittämättömyys, asia kuitenkin onnistuttiin järjestämään).

25.9.2001
Valtio ja kaupunki allekirjoittivat kauppakirjan eläinlääketieteellisen tiedekunnan käytössä
olevan Hämeentien tonttialueen myynnistä kaupungille. Eduskunta oli hyväksynyt kiinteis-
tökaupan maaliskuussa 2001. Kauppasopimuksen yhteydessä allekirjoitettiin tontin buokra-
sopimus, valtio maksaa kaupungille vuokraa tonttialueesta sen vielä ollessa yliopiston käytös-
sä. Vuokrasopimus on voimassa 10 vuotta eli vuoteen 2011. Tonttialue pyritään luovutta-
maan vaiheittain sitä mukaa, kun eläinlääketieteellisen tiedekunnan yksiköt siirtyvät pois. Alue
on asemakaavoitettu asuinalueeksi.

2002
Senaatti-kiinteistöt ja Helsingin yliopisto järjestivät arkkitehtikilpailun kliinisen eläinlääketie-
teen laitoksen ja eläinsairaalan rakennushankkeesta, opetusministeriön edustaja oli mukana
palkintolautakunnassa.
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Kevät 2003
Viikin eläinlääke- ja elintarviketieteiden rakennuksen 2. vaiheen rakentaminen alkoi.

Eläinsairaalarakennuksen suunnittelu käynnistyi arkkitehtikilpailun voittaneen ehdotuk-
sen pohjalta.

Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitoksen (EELA), Elintarvikeviraston ja Kasvintuo-
tannon tarkastuskeskuksen Viikin uudisrakennuksen arkkitehtikilpailu ratkaistiin.

16.4.2003
Helsingin yliopiston rehtori nimitti työryhmän pohtimaan eläinsairaalan asemaa, organisaa-
tiota ja rahoitusta. Eläinsairaalan siirtyessä Viikkiin tulevat tilakustannukset nousemaan, vaikka
tilamäärä ei kasva.

3.10.2003
Yliopiston nimittämä työryhmä teki esityksensä tilakustannuksen lisäyksen kattamiseksi.
Lisäykset olisivat edellyttäneet kehyslisäyksiä, joten niihin ei voitu sitoutua.

8.11.2003
Viikin eläinlääke- ja elintarviketieteiden rakennuksen ensimmäisen vaiheen rakennustyöt val-
mistuivat. Hankkeen investointikustannukset 23 milj.€, josta eläinlääketieteellisen tiedekun-
nan osuus noin kolmannes.

Syksy 2003
Kliinisen eläinlääketieteen laitoksen käyttöön tulevien Viikin vanhojen tilojen peruskorjaus-
suunnittelu käynnistyi, samoin Viikin vanhojen navettarakennusten peruskorjauksen suunnit-
telu tiedekunnan suurten koe-eläinten, EELA:n suurten eläinten ja opetus- ja tutkimustilan
karjan käyttöön.

Kevät 2004
Ensimmäiset eläinlääketieteellisen tiedekunnan yksiköt muuttavat Viikin uudisrakennukseen.
Hämeentie 57 Tarttuvien tautien talo tyhjennetään ja yliopisto luopuu sen käytöstä. Eläinsai-
raalan suunnitelmat ovat rakennuslupa- ja urakkatarjousvalmiudessa.

Kesä 2004
Viikin eläinlääke- ja elintarviketieteiden uudisrakennuksen toinen vaihe valmistuu ja eläinlää-
ketieteellisen tiedekunnan yksiköt muuttavat Viikkiin.  Hankkeen investointikustannukset
15 milj.€.

Hämeentie 57 eläinlääketieteellisen tiedekunnan hallintorakennus ja yksi sairaalarakennuk-
sen siipi  tyhjennetään ja yliopisto luopuu niiden käytöstä. Eläinlääkintä- ja elintarviketutki-
muslaitoksen (EELA), Elintarvikeviraston ja Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen Viikin uu-
disrakennuksen rakentaminen alkaa.

Syksy 2004
Senaatti-kiinteistöt purkaa Hämeentie 57:ssä  tyhjentyneet eläinlääketieteellisen tiedekunnan
rakennukset ja luovuttaa vapautuneet tonttialueet kaupungille.
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Liite 2.
Helsingin kaupungin
ympäristökeskus
A. Pönkä 19.4.2004

Eläinlääkintähuollon järjestelyjä selvittävä työryhmä
Johtaja Markku Mattila
Opetusministeriö

Eläinsairaalaa koskeva lausunto

Eläinlääkintähuollon järjestelyjä selvittävä työryhmä on pyytänyt kirjeellään 5.3.2004
Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen näkemystä siitä, mitä eläinsairaala kaupungille
merkitsee ja mitä toiminnallisia ja taloudellisia vaikutuksia kaupungille olisi, jos eläinsairaala
siirtyisi pois pääkaupunkiseudulta.

Kuntaa velvoittavia säädöksiä
Eläinlääkintähuoltolain (685/1990) 8.1 §:n mukaan kunnan on huolehdittava eläinlääkintä-
huoltoon kuuluvina velvollisuuksina peruseläinlääkäripalvelujen järjestämisestä hyötyeläinten
terveyden ja sairauksien hoitamiseksi sekä sellaisten eläinlääkäripalvelujen järjestämisestä, jotka
on katsottava tarpeellisiksi muiden kotieläinten sairauksien hoitamiseksi tai tavanomaisten
terveydenhoitopalvelujen antamiseksi.

Lain 8.2 §:n mukaan kunta voi lisäksi järjestää kotieläimille sellaisia eläinlääkäripalveluja,
joiden antaminen vaatii erityisiä toimintavälineitä sekä eläinlääkärin perustutkinnon lisäksi
erityistä perehtyneisyyttä. Kunta voi myös järjestää erikoiseläinlääkäripalveluja, mutta tämä on
kunnille vapaaehtoista.

Saman lain 3 §:n määritelmän mukaan peruseläinlääkäripalveluilla tarkoitetaan palveluja,
joita eläinlääkäri voi antaa eläinlääketieteellisen perustutkinnon mukaisten tietojen ja taitojen
perusteella ja palvelujen antamiseen tarvittavalla varustuksella ottaen huomioon vallitsevat
olosuhteet. Tavanomaisilla terveydenhoitopalveluilla tarkoitetaan toimenpiteitä eläinten
terveyden ylläpitämiseksi, niiden terveydentilan toteamista ja todistamista, hedelmöitymisen
estämistä ja raskauden keskeyttämistä sekä eläinten lopettamista.

Helsingin kaupungin ja Eläinlääketieteellisen korkeakoulun/

Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisen tiedekunnan väliset sopimukset
29.1.1973 tehdyllä sopimuksella sovittiin pieneläinten hoidosta ja ympärivuorokautisen
päivystyksen järjestämisestä sekä löytöeläinten hoidon järjestämisestä siten että ensimmäisenä
vuonna maksu oli 75 000 mk ja vuosina 1974 ja 1975 150 000 mk ja sittemmin maksu
sidottiin klinikan eläinlääkäreiden palkkatasoon. 13.12.1985 sopimus laajennettiin käsittä-
mään myös suureläinten sairaanhoito.

Edellämainitut sopimukset korvattiin 27.12.1993 tehdyllä sopimuksella jonka mukaan
korvaussumma on 1 150 000 mk vuodessa lisättynä mahdollisella arvonlisäverolla. Vuonna
2002 sopimusta on tarkistettu siten, että rahanarvon muutos otetaan siinä huomioon.
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Helsingin kaupunki ja Helsingin yliopiston eläinlääketieteellinen tiedekunta ovat vuonna
2003 lisäksi allekirjoittaneet esisopimuksen löytöeläintilojen rakentamisesta Viikkiin.

Eläinsairaalan ohella Helsingin kaupunki ostaa löytöeläimiä ja ns. sosiaalitapauksia
koskevia palveluja Helsingin eläinsuojeluyhdistykseltä.

Toiminnan laajuus
Vuonna 2000 pieneläinklinikka antoi lakisääteistä palvelua 11 875 helsinkiläiselle pien-
eläimelle, joista 22 oli hyötyeläimiä ja suureläinklinikka 243 suureläimelle, joista 12 oli
hyötyeläimiä. Lisäksi annettiin harkinnanvaraista vaativampaa hoitoa 3 367 helsinkiläiselle
pieneläimelle ja 181 suureläimelle. Löytöeläinpalveluja annettiin 950:lle eläimelle.

Eläinsairaalan merkitys Helsingin kaupungille
Ostopalvelutoiminnan laajuus jo osoittaa, että Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisen
tiedekunnan palvelujen merkitys on suuri. Lisäksi Helsingin kaupunki on ollut tyytyväinen
yhteistyöhön, mitä osoittaa jo vuodesta 1973 voimassa ollut sopimus.

Palvelujen ostaminen eläinsairaalalta on myöskin taannut niiden korkean laadun.
Eläinsairaalan siirtyminen pois Helsingistä ja pääkaupunkiseudulta johtaisi siihen, että

lakisääteiset palvelut tulisi joko ostaa yksityissektorilta ja järjestää omana toimintana, kuten
esim. Vantaan kaupunki on osaltaan ratkaissut asian. Ratkaisuun vaikuttaisi taloudelliset ja
palvelun tarjoajan toimintavarmuuteen liittyvät näkökohdat. Palvelujen ostamisessa yksityis-
sektorilta on ongelmana toiminnan jatkuvuus pitkällä tähtäimellä. Palvelujen järjestäminen
kaupungin itsensä toimesta on haavoittuvampaa tällöin syntyvän yksikön pienemmästä
koosta johtuen. Suoritettujen alustavien kyselyjen perusteella Helsingissä toimivilla yksityisillä
eläinlääkäriasemilla on kiinnostus palvelujen tarjoamiseen. Ongelmia aiheuttaa lähinnä yö-
päivystyksen järjestäminen. Toimiva ratkaisu voisi perustua osittain yksityispalvelujen käyttö
yhdistettynä kaupunkien väliseen yhteistyöhön erityisesti yöpäivystyksen osalta.

Helsingin kaupunki pitää tärkeänä sitä, että eläinsairaalaa ei siirretä pois Helsingistä.
Helsingin kaupungin käsityksen mukaan on sekä kaupungin, että tiedekunnan etujen
mukaista, että tiedekunta kokonaisuudessaan sijaitsee pääkaupunkiseudulla. On selvää, että
sijainti Helsingissä takaa parhaiten eläinlääketieteelliselle opetukselle välttämättömän ja
riittävän potilasmäärän tulevaisuudessakin.

Siirto pääkaupunkiseudulta merkitsisi

kahden eläinsairaalan rakentamista maahamme
Eläinsairaalan siirto pääkaupunkiseudulta merkitsisi kahden eläinsairaalan rakentamista
maahamme. Tämä perustuu siihen, että pääkaupunkiseudun väestöpohja (yli 1 miljoona
henkeä) ja samalla pieneläinpopulaatio (arvio yli 110 000 - 130 000 lemmikkieläintä) on niin
suuri, että eläinlääkintähuoltolain kunnilta edellyttämät velvoitteet edellyttävät eläinsairaalan
rakentamista. Tämä siitä riippumatta toteuttaako sen alueen kaupungit vai yksityissektori.
Viime kädessä kustannukset koituvat kuitenkin pääkaupunkiseudun kuntien veronmaksajien
maksettavaksi.

Toisaalta ainoastaan pääkaupunkiseudulla on riittävä pieneläinpopulaatio eläinsairaalan
opetustoiminnan kannalta ja täysmittaisen eläinsairaalan tehokkaan toiminnan kannalta.
Mikäli uusi eläinsairaala sijaitsisi harvemmin asutulla alueella, eläinpotilaiden kuljetusmatkat
olisivat pidempiä ja aiheuttaisivat lisäkustannuksia. Eläinlääkäreiden koulutus saattaisi lisäksi
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heikentyä potilasaineiston sekä pienentyessä, jolloin käytännön harjoittelumahdollisuudet ja
saatu kokemus pienenevät ja potilaiden sairauskirjo saattaa jäädä yksipuolisemmaksi.

Edelleen, mikäli eläinsairaala siirtyisi pois pääkaupunkiseudulta, pääkaupunkiseudun
kunnista Helsinki, Vantaa ja Espoo joutuisivat rakentamaan itse löytöeläintilat ja ns. sosiaali-
tapausten säilytystilat noin 1 500 eläimelle vuosittain. Tällä hetkellä näiden eläinten hoito
järjestetään eläinsairaalan tilojen yhteydessä, mistä saavutetaan merkittävä synergiaetu henkilö-
kunnan, tarvikkeiden ym. suhteen.

Lisäksi aiemmat eläinsairaalan siirtoesitykset ovat osoittaneet, että koulutettu henkilökunta
vastustaa siirtoa ja on ilmeistä, että kouluttajakunnan taso heikkenisi huomattavasti ainakin
useiksi vuosiksi siirron seurauksena.

Yhteenveto
Periaatteellisella tasolla asiaa tarkasteltaessa Helsingin kaupungin ympäristökeskus pitää kaiken
kaikkiaan hyvänä ratkaisuna sitä, että maan ainoa tiedekunta sijaitsee pääkaupunkiseudulla,
jossa asuu yli viidennes maan asukkaista ja palvelujen kysyntä on suurinta. Mikäli eläinsairaala
sijoitettaisiin muualle seurauksina olisi edellä mainituin perustein:

1. Kansantaloudellisesti merkittäviä rahallisia menetyksiä

2. Mahdollinen palvelutason heikkeneminen pääkaupunkiseudulla

3. Eläinlääkärikoulutuksen laadun heikkeneminen johtuen sekä potilasaineiston muutoksista

että henkilökunnan haluttomuudesta siirtyä pois nykyiseltä kotiseudultaan.

4. Koulutetun henkilöstön olosuhteissa tapahtuvat suorat ja epäsuorat muutokset.

Ensisijainen häviäjä tässä tapauksessa olisi pääkaupunkiseudun veronmaksaja ja pääkaupunki-
seudun lemmikkieläimet, mutta toissijaisesti myös suomalainen veronmaksaja yleisesti.

Pekka Kansanen
Ympäristöjohtaja
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Liite 3.

Espoon kaupunki Lausunto

Sosiaali- ja terveystoimi 5.4.2004

Helsingin yliopisto
Tekninen osasto/Anna Maija Lukkari
PL 33
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Yliopistollisen eläinsairaalan merkitys espoolle
sekä eläinsairaalan mahdollisesta siirtymisestä pois
pääkaupunkiseudulta espoolle aiheutuvat taloudelliset
ja toiminnalliset vaikutukset

Opetusministeriön asettama työryhmä
Helsingin yliopiston yhteydessä toimivan eläinsairaalan toimintojen järjestelyt

Viite: Työryhmän 5.3.2004 päivätty kirje / Helsingin yliopiston yhteydessä toimivan
eläinsairaalan toimintojen järjestelyt

Yliopistollisen eläinsairaalan merkitys Espoolle
Espoo on vuodesta 1986 lähtien ostanut eläinsairaalalta kunnalliseen eläinlääkintähuoltoon
kuuluvien velvoitteiden täyttämiseksi eläinlääkäriapua virka-ajan ulkopuolisessa eläinlääkäri-
päivystyksessä. Sopimus on kattanut sekä pien- että suureläimet. Vuonna 2003 eläinsairaalan
päivystyksessä kävi 1 334 espoolaista pieneläintä ja 114 hevosta.

Espoon ja eläinsairaalan välinen yhteistyö on sujunut hyvin, ja Espoon kaupunki on ollut
tyytyväinen eläinsairaalan tarjoamiin korkeatasoisiin palveluihin. Espoossa on yksi praktikko-
eläinlääkäri, ja eläinlääkäripäivystyksen järjestäminen ilman eläinsairaalan ja Espoon välistä
sopimusta olisi ollut vaikeaa.

Espoon kaupunki on pitänyt eläinsairaalan sijaintia Helsingissä, eläinlääketieteellisen
tiedekunnan yhteydessä hyvänä sekä pääkaupunkiseudun, eläinlääketieteen opiskelijoiden
koulutuksen että eläinlääketieteellisen tiedekunnan tutkimustoiminnan kannalta.
Pääkaupunkiseudulla on runsaasti sekä pieneläimiä että hevosia, ja riittävä potilasmateriaali on
sairaalan aktiivisen kehittämisen ja korkeatasoisen tutkimustoiminnan ohella edesauttanut
eläinsairaalaa luomaan ja ylläpitämään valmiuksia tarjota apua myös eläinten harvinaisissa ja
vaikeastikin hoidettavissa sairastapauksissa.

Espoon ja eläinsairaalan välinen sopimus on sisältänyt myös kunnalle eläinsuojelulakiin
perustuvan velvoitteen irrallaan tavattujen ja talteenotettujen pieneläinten hoidon järjestämi-
sestä ja säilytyksestä. Espoosta on vuosina 1999–2003 toimitettu eläinsairaalaan vuosittain
keskimäärin n. 210 löytöeläintä. Espoon kaupunki on ollut tyytyväinen eläinsairaalan löytö-
eläinten hoidon sekä siihen liittyvän asiakaspalvelun järjestämiseen.
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Eläinsairaalan mahdollisesta siirtymisestä pois pääkaupunkiseudulta

Espoolle aiheutuvat taloudelliset ja toiminnalliset vaikutukset
Sopimus eläinsairaalan kanssa on uusittu viimeksi 1989 (Espoon kaupunki ja Eläinlääke-
tieteellinen korkeakoulu). Espoon ja eläinsairaalan välistä sopimusta on tarkasteltava joka
tapauksessa uudestaan mm. löytöeläinten hoitojärjestelyihin kaavailtujen muutosten johdosta.

Viime keväänä pääkaupunkiseudun kunnat Helsinki, Espoo ja Vantaa tekivät Helsingin
Yliopiston kanssa esisopimuksen yhteishankkeena toteutettavasta löytöeläintalosta, joka sijait-
sisi uuden Viikkiin suunnitteilla olevan eläinsairaalan läheisyydessä. Pääkaupunkiseudun
kaupungit näkivät, että yhteishankkeena toteutettava löytöeläinten talteenotto yliopistollisen
eläinsairaalan yhteydessä olisi hyvä ja hallittu pitkän tähtäimen ratkaisu.

Mikäli eläinsairaala siirrettäisiin pois pääkaupunkiseudulta, myös löytöeläintalohanke
Viikkiin ilmeisesti kumoutuisi. Hankkeeseen sitoutuneet kunnat joutuisivat pikaisesti
etsimään uutta ratkaisua löytöeläinten hoidon ja säilytyksen järjestämiseksi.

Espoon kaupunki on turvannut peruseläinlääkäripalvelujen ympärivuorokautisen järjestä-
misen espoolaisille eläimille praktikkoeläinlääkärin sekä eläinsairaalan kanssa solmitun sopi-
muksen avulla. Kun päivystyssopimusta joudutaan tarkastelemaan uudestaan, on todettava,
että Espoo huolehtii niistä kunnalliseen eläinlääkintähuoltoon kuuluvista lakisääteisistä
velvoitteistaan, joita kaupunki ei itse järjestä, ensisijaisesti kilpailuttamalla hankinnat Espoon
hankintaohjeen mukaisesti ja tekemällä sopimuksen sellaisen palvelujen tuottajan kanssa,
jonka tarjoamat palvelut ovat sekä laadultaan että kustannuksiltaan Espoota tyydyttävät.

Opetusministeriön asettama työryhmä tiedusteli 24.3.2004 kokouksessa, jossa Espoon I
kaupungineläinlääkäri oli kuultavana, Espoon kaupungin halukkuutta osallistua mahdollisesti
perustettavaan eläinsairaalaosakeyhtiöön. Sosiaali- ja terveystoimen lähtökohtana on keskittyä
perustehtäviinsä, jolloin se pyrkii ratkaisuihin, joissa kaupunki ei ole mukana investoinnin
ensisijaisena rahoittajana. Osallistuminen eläinsairaalan perustamiseen ja rahoittamiseen
merkitsemällä osakepääomaa ei siten tulisi kyseeseen, ellei ratkaisulle pystytä esittämään
riittäviä perusteita.

Tässä vaiheessa on vaikea arvioida eläinsairaalan mahdollisen muualle siirtymisen seurauk-
sena Espoolle aiheutuvia taloudellisia vaikutuksia.

Espoo pitäisi erittäin valitettavana eläinsairaalan siirtämistä pois pääkaupunkiseudulta.
Espoon kaupunki toivoo, että yliopistollisen eläinsairaalan (opetussairaalan) toimintojen

järjestelystä vastuulliset tahot päätyvät sellaiseen malliin, että yliopistollinen eläinsairaala voi
jatkossakin tarjota Helsingissä korkeatasoisia palvelujaan kilpailukykyiseen hintaan.

Perusturvajohtaja Juha Metso

Tiedoksi: Espoon kaupunki, sosiaali- ja terveyslautakunta

Yhteystiedot Sosiaali- ja terveystoimi
Hallintopalvelut
PL 12
02771 ESPOO
Puhelin: 09-81621
Faxi: 09-81623055
Sähköposti: etunimi.sukunimi@espoo.fi
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Liite 4.

21.4.2004

MTT:n näkemyksiä eläinsairaalatoiminnan
järjestämisestä ja mahdollisesta yhteistyöstä
Ypäjän Hevossairaalan kanssa

Pentti Aspila, MTT

MTT:n näkemyksen mukaan Hevosopisto tarjoaa Ypäjällä hyvän mahdollisuuden harjoitte-
luun eläinlääkäriopiskelijoille. Hevosopistolla on hyvät majoitustilat sekä ruokailu- ym.
fasiliteetit. Hevosopistolla on omia hevosia 150 kpl. Kaikkiaan hevosmäärä Ypäjän kampuk-
sella, MTT:n, Hevosopiston opettajien ja opiskelijoiden sekä muut valmennuksessa olevat
hevoset mukaan lukien, on lähes 300. Tämä tarjoaa erittäin hyvän materiaalin harjoitteluun
ja käytännön eläinlääkärityöhön. Myös eläinten käsittelyyn liittyvät tilat kuten maneesit,
jaloittelutarhat ym. tarjoavat monipuolisen ympäristön hevosten käsittelyyn, opetukseen ja
harjoitteluun. Erilaisten kurssien järjestäminen Ypäjällä olisi nähdäkseni hyvin luontevaa.

Tällä hetkellä MTT:n suhde Hevosopistoon Hevossairaalaan liittyen on sellainen, että
Hevosopisto omistaa kiinteistöt ja MTT vuokraa ne Hevosopistolta ja MTT vastaa Hevos-
sairaalan toiminnasta ja ylläpidosta. MTT:llä ei kuitenkaan ole itsellään ollut riittävästi resurs-
seja kehittää Hevossairaalan palveluja laajempaa asiakaskuntaa varten. MTT ei myöskään
katso tällaisen toiminnan olevan MTT:n tehtävän mukaista. Nykyisellään hevossairaala on siis
palvellut lähinnä MTT:n omia tarpeita ja vain rajoitetusti laajempaa asiakaskuntaa. Hevos-
sairaalan toiminta on ollut MTT:lle tappiollista ja tämän vuoksi MTT on etsimässä
toiminnalle uutta muotoa. Yksi keskeinen ongelma on ollut juuri rajallinen toiminnan
volyymi. MTT ei tule lisäämään panostustaan Hevossairaalaan, pikemminkin pyrkii
löytämään tahoja, jotka ottavat vastuuta Hevossairaalasta ja tuovat oman asiantuntemuksensa
sairaalan kehittämiseksi. MTT kuitenkin tulee tukemaan monin tavoin Hevossairaalan
toimintaa ja luo hyvät toimintaedellytykset sairaalalle. MTT:n käsityksen mukaan Hevos-
opistolla on valmiuksia ja intressiä tiivistää yhteistyötä eläinsairaalan toimintaan Ypäjän osalta.

MTT on yhdessä Hevosopiston ja alueen kuntien kanssa käynnistänyt Hevossairaalan
toimintapohjan laajentamisen valmistelun. Kehitysyhtiö Agropolis Oy on alkanut selvittää
Hevossairaalan yhtiöittämistä. Lähtökohtana on löytää Hevossairaalan toimintaa vetämään
johtava eläinlääkäri, joka myös olisi perustettavan yhtiön osakas, toivottavasti pääosakas.
Muita keskeisiä osakkaita olisivat Hevosopisto ja Ypäjän kunta. Muiden toimijoiden rooli on
vielä avoin. Vielä ei ole varmuutta siitä onko MTT perustettavan yhtiön osakas. Mikäli
toimiva malli löytyy ilman MTT:n osallistumista, MTT ei lähde osakkaaksi perustettavaan
yhtiöön, vaan tekee sen kanssa läheistä yhteistyötä ja tukee yhtiön toimintaa. MTT luovuttaa
mm. hevossairaalan nykyiset laitteet ja muut fasiliteetit uuden yhtiön käyttöön niillä ehdoin
ja rajoituksin, kun se valtion taloussäädösten kannalta on mahdollista. Muodostettava uusi
yhtiö toisi tarvittavat resurssit toiminnan volyymin kasvattamiseen ja tämän odotetaan myös
turvaavan toiminnan kannattavuus. Tämä kokonaisuus tarjoaisi erittäin hyvät puitteet myös
eläinlääketieteellisen tiedekunnan opiskelijoille ja täydennyskoulutuksessa oleville eläinlääkä-
reille osallistua Hevossairaalan toimintaan.
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MTT:n intressinä on syventää yhteistyötä eläinlääkinnällisen tiedekunnan suuntaan. Nyt
keskusteltavana oleva eläinsairaalayhteistyö olisi positiivinen signaali tähän suuntaan. Ypäjän
hevossairaalayhteistyön lisäksi yhteistyötä voisi myöhemmin syventää muihin tuotanto-
eläimiin Jokioisilla, mikäli eläinlääketieteellinen tiedekunta näkisi tarkoituksenmukaisena
keskittää esim. Mäntsälän klinikkatoimintaa siten, että muodostuisi vahva tuotantoeläin-
osaamiskeskittymä Jokioinen - Ypäjä -akselille. Jo nyt tämä keskittymä on maassamme
selkeästi merkittävin. Pidemmällä aikavälillä näen kuitenkin kyseenalaisena sen kuinka
montaa osaamiskeskittymää tuotantoeläintutkimukseen on maahamme mahdollista rakentaa
ja ylläpitää. Nyt on oiva tilaisuus tehdä laaja pitkälle kantava periaatepäätös siitä, että pyritään
resurssien tehokkaaseen suuntaamiseen ja todellisten synergiaetujen etsimiseen. Jokioisten -
Ypäjän ympäristössä on käytettävissä varsinaisten tutkimustilojen lisäksi merkittävästi Uutta-
maata laajempi tuotantoeläinkanta. Toki Sisä-Suomessa nämä mahdollisuudet ovat vielä
selkeästi laajemmat mutta näköpiirissä olevana ajanjaksona ei ole luultavaa, että MTT siirtää
tuotantoeläintutkimustaan muualla, vaan on sitä vahvistamassa Jokioisilla alkavalla navetta-
investoinnilla. Osaltaan toimitilayhteistyö Helsingin yliopiston sekä eläinlääketieteellisen että
maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan kanssa toivottavasti syventäisi myös toiminnallista
yhteistyötä ja loisi kriittistä massaa tutkimukseen.
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Ypäjän kunta
Kunnanhallitus

26.3.2004

Johtaja Markku Mattila
Opetusministeriö

Hevossairaala ypäjällä

Ypäjän kunta toivoo, että Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisen tiedekunnan tulevia
toimitiloja ratkaistaessa otetaan huomioon myös hallituksen esillä pitämä alueellistamisnäkö-
kulma. Näkemyksemme mukaan Ypäjällä ja Jokioisilla on MTT:n tutkimusyksiköiden
kautta kotieläintutkimuksen vahvaa osaamista ja myös resursseja, jotka olisivat hyödynnettä-
vissä myös yliopiston opetus- ja tutkimustyössä. Erityisesti MTT:n hevostutkimuksen ja
Hevosopiston ympärille olisi mahdollista rakentaa entistä vahvempi ja kansainvälisestikin
kilpailukykyinen hevosalan osaamiskeskittymä lisäämällä yliopiston opetustoimintaa jo
kymmenisen vuotta täällä tapahtuneen lisääntymisopetuksen ohella muihin hevospotilaita
edellyttäviin kursseihin.

Ypäjän 2 677 asukkaan kunnassa on vahva hevosalan perinne; 1930-luvulta saakka valtion
hevostutkimus ja puolustusvoimien hevoskasvatus, sittemmin hevosalan opetus, ovat
muovanneet olosuhteitamme ja toimintaympäristöämme hevosiin sopeutuvaksi ja hevoset
huomioivaksi. Ypäjän "hevosmäellä" asustaa jatkuvasti n. 300 hevosta ja sen ympäristöön on
hakeutunut paljon hevosalan harrastus- ja yritystoimintaa. Kunnan vahvin vetovoimatekijä on
juuri hevostalous. Koko Forssan seutu on vahvaa hevostalousaluetta ja aluekeskuksemme
Forssan Pilvenmäki noin 25 kilometrin päässä Ypäjän "hevosmäestä" tuo oman lisänsä
ympäristön tarjoamiin mahdollisuuksiin.

MTT:n hevostutkimusyksikön ja sen hevossairaalan kanssa samassa ympäristössä toimii
Hevosopisto Oy:n oppilaitos, jossa annetaan Suomessa ylivoimaisesti monipuolisimmin
hevosalan ammattiopetusta ja myös hevosurheilun kurssi- ja valmennuspalveluita. Oppi-
laitoksessa on 250–300 opiskelijaa, joiden asuminen on järjestetty kunnan ja Hevosopisto
Oy:n yhdessä omistaman Kiinteistö Oy Ypäjän Opiskelija-asuntojen toimin. Opiskelija-
asuntojen ohella on täällä valmiina monia hevosten tutkimuksen ja hoidon tarvitsemia tiloja,
kuten maneesit ja kengityspaja, joita tietääkseni on suunniteltu rakennettaviksi yliopiston
eläinsairaalan yhteyteen. Yliopiston jaettuja toimintoja ajatellen Ypäjä sijaitsee vain 130 km:n,
1,5 h:n etäisyydellä Helsingistä. Myös suoria pikavuoroyhteyksiä Ypäjän ja Helsingin välillä
on päivittäin.

Ypäjän kunta on kiinnostunut olemaan mukana myös yliopisto-opetuksen tilatarvetta
koskevissa keskusteluissa. (Parhaillaan valmistaudumme toimitilojen rakentamiseen Loimaan
lukion sivutoimipisteelle Ypäjän "hevosmäelle", mikäli sivutoimilupa lukio-opetukselle siellä
saadaan.) Emme pidä mahdottomana olla mukana esimerkiksi kiinteistöyhtiömuotoisessa
tavassa rakentaa ja ylläpitää tarvittavia tiloja.

Liite 5.
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Tulevaisuuteen tähdäten tällä hevostalouden jo olemassaolevan osaamiskeskittymän
vahvistamisella voisi olla oma paikkansa koko Hämeen maakunnan vahvuuksiin perustuvan
maatalouden kehittämisresurssin hyödyntämisessä ja klusteroitumisessa.

Ypäjän kunnanhallitus

Markku Leppälahti     Sinikka Malin
kunnanhallituksen pj     kunnanjohtaja
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Liite 6.

Forssa 20.4.2004

OPETUSMINISTERIÖ
Johtaja Markku Mattila
PL 29
00023 VALTIONEUVOSTO

Ypäjän hevossairaalan kehittäminen

Suomen hevospitäjässä Ypäjällä sijaitsee pohjoismaiden suurin hevosalan oppilaitos sekä Maa-
ja elintarviketalouden tutkimuslaitoksen (MTT) hevostutkimusyksikkö, joka on kansain-
välisestikin merkittävä tutkimuslaitos. MTT ylläpitää Ypäjällä myös hevossairaalaa, jossa
työskentelee yksi eläinlääkäri.

Koko Lounais-Suomen hevoskilpailutoiminnan edustajina näemme erittäin tärkeänä
Ypäjän hevossairaalan kehittämisen niin, että siellä olisi useampi eläinlääkäri ja jatkuva
päivystystoiminta, koska mm. ravikilpailutoiminta tapahtuu aina iltaisin tai viikonloppuisin.
Mielestämme hevossairaalan kehittäminen voitaisiin ratkaista pienin investoinnein siirtämällä
osa Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisen tiedekunnan toiminnoista Ypäjälle, joka hevos-
kasvatuksenkin kannalta on logistisesti keskeinen paikka. Ypäjän logistisen sijainnin puolesta
puhuu mm. se, että Forssan Pilvenmäen raviradan yhteydessä, 20 km Ypäjältä, sijaitsee
Suomen suurin ravivalmennuskeskus, jossa valmennettavia hevosia on lähes 300.

FORSSAN SEUDUN HIPPOS RY

PORIN RAVIT OY

TURUN HIPPOS RY
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Eläinlääketieteen kandidaattiyhdistys ry.
Hämeentie 57
00580  Helsinki

Johtaja Markku Mattila
Opetusministeriö, Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto

Eläinlääketieteen kandidaattiyhdistys ry. lausuu Yliopistollisen eläinsairaalan

toimintojen järjestelyä pohtivalle työryhmälle seuraavaa:

Eläinlääketieteen opiskelijat ovat erittäin huolestuneita tiedekunnan alaisuudessa toimivan
eläinsairaalan kohtalosta. Eläinsairaalan tai sen hevosyksikön hajasijoittaminen aiheuttaisi
useita negatiivisia vaikutuksia tulevien eläinlääkäreiden koulutukseen.

Eläinlääketieteen koulutusohjelma on opiskelijoille tiivis ja rankka. Eläinsairaalan tai sen
osien hajasijoittaminen heikentäisi merkittävästi opiskelijoiden mahdollisuutta täysipainoiseen
opiskeluun. Nykyisin opiskelijat joutuvat klinikkaharjoittelunsa aikana matkustamaan suur-
eläinjaksoja varten Helsingistä Mäntsälään ja kustantamaan asumisensa siellä. Opiskelijoiden
olisi taloudellisesti mahdotonta kustantaa asuminen kolmessa eri paikassa. Matkustus-
kustannukset kasvaisivat, sillä ainakin Ypäjän ollessa kyseessä huonojen liikenneyhteyksien
vuoksi oman auton hankkiminen olisi todennäköisesti välttämätöntä. Taloudellisten haittojen
lisäksi opiskelijoilta tuhlaantuisi paljon kallista opiskeluaikaa matkustamiseen opiskelu-
paikkojen välillä. Tilannetta huonontaisi myös se, että pääkaupunkiseudun ulkopuolella ei ole
mahdollisuutta Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiön tarjoamiin palveluihin eikä myöskään
muihin opiskelun tukipalveluihin, kuten asianmukaisten atk-laitteiden ja kirjaston käyttöön.

Eläinsairaalan hajasijoituksen toteutuessa opetuksen taso laskisi. Tällä hetkellä käytännön
suureläinopetus tapahtuu Mäntsälässä, minkä vuoksi sen osuus jää pieneläin- ja hevosopetusta
vähäisemmäksi. Hajasijoituksen toteutuessa myös hevosopetus supistuisi radikaalisti.
Nykyisin ensimmäisinä opiskeluvuosina opiskelijoilla on käytännön harjoituksia hevosilla,
hevosten hoitomahdollisuus hevosyksikön puolella sekä tilaisuus seurata hevosten kengityksiä
ja leikkauksia. Hevosmateriaalia hyödynnetään opetuksessa ensimmäisen kurssin anatomian
käytännön harjoituksissa, kolmannen kurssin patologian obduktio-opetuksessa sekä kliinisen
opetuksen harjoitustöissä. Kolmannen ja neljännen kurssin yöpäivystyksiä hevosyksikössä olisi
mahdoton toteuttaa hajasijoituksen jälkeen. Myös hevosyksikön toiminta vaikeutuisi, koska
varsojen tehohoito on nyt mahdollista nimenomaan opiskelijapäivystyksen ansiosta. Haja-
sijoitus voisi johtaa pätevän opetushenkilökunnan siirtymiseen yksityispraktiikkaan, sillä
hevosyksikön lakkauttaminen Helsingistä tarjoaa mahdollisuuden yksityisen hevossairaalan
toiminnalle.

Toivomme, että jatkuvan hajasijoittamisen sijasta keskityttäisiin eläinlääketieteen laaduk-
kaaseen opettamiseen nykyaikaisissa tiloissa ja toimivassa tiedeyhteisössä.

Helsingissä 16.4.2004

Jaakko Peltomaa Hanna-Kaisa Sihvo
Hallituksen varapuheenjohtaja Sihteeri
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