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Eläinlääkintävahinkotilanne, hoitovirhe ja korvausvelvollisuus 
 
Eläinlääkärilehdessä 3/11 käsiteltiin menettelytapoja eläinlääkintävahinkotilanteissa yleisellä 
tasolla.  Tällä kertaa käsitellään tapausta, jossa asiakas ja eläinlääkäri olivat erimielisiä 
hoitovirheestä ja siihen liittyvästä korvausvelvollisuudesta. 
 
Eläinlääkäri A kääntyi Eläinlääkäriliiton lakimiehen puoleen seuraavan tapauksen tiimoilta. Hän ja 
asiakas ovat erimielisiä, onko sattunut sellainen hoitovirhe, jonka A olisi velvollinen korvaamaan. 

 
Tapahtumien kulku 
Koira tuotiin yksityiselle eläinlääkäriasemalle, koska sillä oli emätinvuotoa. Koira oli steriloitu pari 
viikkoa aikaisemmin toisella eläinlääkäriasemalla A:n toimesta pyometran vuoksi. 
Tullessaan klinikalle koira oli oireillut viikon verran verensekaisella emätinvuodolla. Koira oli käynyt 
A:n vastaanotolla vuodon takia ja saanut antibioottikuurin ja kipulääkettä. 
Koiralle oli tehty emätinviljely, jossa todettiin bakteerikasvu. Lisäksi virtsanäytteessä oli todettu 
verta ja bakteereja. Kun oireet eivät antibiootilla helpottaneet, eläinlääkäri A oli suositellut viemään 
koiran isommalle klinikalle. 
Klinikalla ei todettu muuta poikkeavaa yleistutkimuksessa kuin verensekainen, hieman rusehtava 
emätinvuoto. Koiralta tutkittiin peruselinarvot ja hyytymisajat, jotka olivat normaalit. Vatsaontelo 
tutkittiin ultraäänellä. Tutkimuksessa havaittiin rakon etupuolella noin 3 senttimetrin läpimittainen 
epänormaali massamainen muutos, joka vaikutti liittyvän kohdun jäljelle jääneeseen osaan. 
Koiralla epäiltiin stumppipyometraa ja sille varattiin leikkausaika. 
Leikkauksessa todettiin, että aiempi leikkaushaava oli parantunut hyvin; vatsaontelo oli siisti. 
Molempien munasarjojen kohdalla oli pienet massamaiset muutokset, kooltaan noin 1,5 
senttimetriä. Silmämääräisesti ei voitu sanoa, oliko kyseessä vain reaktio ligatuurasta, jota ei enää 
näkynyt vai oliko sinne jäänyt munasarjakudosta. Molemmat massamaiset muutokset poistettiin. 
Kohdunstumppi vaikutti ulospäin siistiltä, mutta siihen oli kiinnittynyt vatsapaita hyvin tiukasti, mikä 
vaikeutti arviointia. Stumppi poistettiin kohdunkaulan kaudaalipuolelta. Kotona jatkettiin antibioottia 
ja tulehduskipulääkitystä, lisäksi koiralle määrättiin mahahapposalpaajaa. Koira toipui 
leikkauksesta hyvin ja emätinvuoto lakkasi. 
Munasarjojen alueelta poistetut massat ja kohdunkaula lähetettiin patologin tutkittavaksi, lisäksi 
kohdunkaulasta tehtiin bakteeriviljely. Siinä todettiin voimakas bakteerikasvu, bakteeri oli 
resistentti antibiootille, jota koira oli saanut. 
Patologieläinlääkärin loppuarvio näytteistä oli yksiselitteinen: vasemman munasarjan alueelta 
poistetussa massassa todettiin munasarjakudosta ja kohdunkaulassa todettiin voimakas 
bakteeritulehdus. 
Omistaja keskusteli eläinlääkäri A:n kanssa tapahtuneesta useaan otteeseen. A ei suostunut 
korvaamaan tapahtunutta, sillä hän ei ollut tahallaan jättänyt munasarjakudosta koiraan. Omistaja 
aikoi viedä asian eläinlääkintävahinkojen arviolautakuntaan tietäen, ettei lautakunnan päätös 
velvoita eläinlääkäriä korvaamaan tapahtunutta. 

 
Oikeudellinen arviointi 
Koiraa alun perin hoitanut eläinlääkäri kiisti korvausvelvollisuutensa vedoten tahallisuuden 
puuttumiseen. Suomen vahingonkorvausoikeus perustuu kuitenkin siihen, että korvausvelvollisuus 
ei edellytä tahallisuutta, vaan riittävää on, että vahingonaiheuttaja on toiminut jossain määrin 
huolimattomasti eli tuottamuksellisesti. Tuottamusta on neljää eri astetta: lievä tuottamus, 
tuottamus, törkeä huolimattomuus ja tahallisuus. 
Viime kädessä käräjäoikeus määrittelee, mikä tuottamuksen aste kulloinkin on kysymyksessä, tai 
onko mikään. Lähtökohtaisesti kysymys on aina niin sanotusta normaalista tuottamuksesta. Lievä 
tuottamus ja törkeä huolimattomuus ovat käytännössä harvinaisia ja eläinlääkärin tahallaan 
tekemä eläimen vahingoittaminen on käytännössä aina myös rikosasia. 



Ottamatta kantaa siihen, onko munasarjakudoksen jättäminen koiraa ollut tässä tapauksessa 
tuottamuksellista, voidaan todeta, että tässä tapauksessa hyvä toimintatapa olisi ollut asian 
vieminen eläinlääkintävahinkojen arviolautakuntaan. 
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