
Julkaistu Suomen Eläinlääkärilehdessä 5/2012 
Juristi vastaa -palstalla 
 
 
Millaista ajoa eläinlääkintäautolla voi ajaa? 
 
Eläinlääkäri on aikeissa hankkia elämänsä ensimmäisen eläinlääkintäauton ja pohtii muun ohella, 
voiko hän käyttää autoa lasten kuljettamiseen pianotunneille, tai voiko autolla käväistä 
hevoskoulutuksessa Tukholmassa.  
 
Eläinlääkäri aprikoi myös, saako autolla tehdä parin viikon mökkireissun Lappiin kesällä, jos 
samalla mahdollisesti hoidetaan mökkinaapureiden villikissoille rokotukset kuntoon? 
(A) Eläinlääkintäauto on eläinlääkärin työväline. Juridisesti sitä koskevat pitkälti samat säännöt 
kuin ambulanssia ja ruumisautoa, vaikka näistä kahdesta poiketen eläinlääkintäauto näyttää 
ulospäin tuiki tavalliselta henkilöautolta. 
Pitkän historiallisen kehityksen myötä eläinlääkintäauto on nykyään täysin autoverosta vapaa. 
Verovapauden syynä on nimenomaisesti auton luonne eläinlääkärin liikkuvana toimistona, johon 
on asennettu tarpeelliset kaapistot ja kylmälaite. Autosta puuttuu kokonaan takapenkki, mikä jo 
osaltaan kertoo, ettei eläinlääkintäauton tehtävä ole henkilöiden, ei edes eläinlääkärin omien 
perheenjäsenten kuljetus. Voidaan varsin perustellusti väittää, että eläinlääkintäauto on myös 
käytännössä pitkälti ambulanssiin verrattava ajoneuvo sillä erotuksella, että pääpaino ei ole 
potilaiden eli eläinten kuljetuksella, vaan sillä, että eläinlääkäri tarpeellisine välineineen pääsee 
nopeasti ja turvallisesti potilaan luo. 
Eläinlääkintäautoa saa käyttää ajoihin, jotka liittyvät eläinlääkärin työhön sekä Suomessa että 
ulkomailla. Alueellista rajoitusta auton käytölle ei siis ole, mutta on syytä muistaa, että auton 
vieminen pitkäksi aikaa ulkomaille voi johtaa veroseuraamuksiin Suomen rajojen ulkopuolella. 
On sallittua käyttää eläinlääkintäautoa matkoihin, jotka suuntautuvat ammatillisiin 
täydennyskoulutustilaisuuksiin, kuten Eläinlääkäripäiville ja Fennovet Oy:n järjestämille kursseille. 
Sen sijaan eläinlääketieteen kandidaatti ei saa käyttää autoa matkoihin yliopiston luennoille. Auton 
käyttö rajoittuu itse työhön sekä välittömästi työhön liittyvään täydennyskoulutukseen. 
Muu henkilö kuin eläinlääkäri saa käyttää eläinlääkintäautoa ainoastaan tilapäisesti ja erittäin 
pakottavasta syystä. Tällainen tilanne voi aktualisoitua esimerkiksi, jos eläinlääkäri on 
väliaikaisesti itse kykenemätön ajamaan autoa ja hänen puolisonsa toimii tilapäisenä 
autonkuljettajana potilaskäynnillä. 
Eläinlääkintäautoa ei tule käyttää ajoihin, joilla on osaksikaan vapaa-ajan viettoon liittyvä tarkoitus. 
Näin ollen esimerkiksi lomamatkat tulee tehdä muita ajoneuvoja käyttäen. Nyrkkisääntönä voisi 
pitää, että miettiessään, voiko tietyn ajon tehdä eläinlääkintäauton kanssa vai ei, kannattaa 
asettautua hautausurakoitsijan asemaan ja miettiä, olisiko suunnitteilla oleva matka sopivaa tehdä 
ruumisautolla? Jos vastaus on ei, niin myöskään eläinlääkintäauto ei mitä todennäköisimmin ole 
oikea väline matkantekoon. 
Maailma on muuttunut kovasti vuosista, jolloin eläinlääkintäautot säädettiin verovapaiksi. Ajan 
henki on jo parinkymmenen vuoden ajan ollut se, että valtio pyrkii eroon kaikenlaisista 
verovapauksista ja huojennuksista. Eläinlääkintäauton autoverottomuus ei koskaan ole ollut 
kiveen hakattu asia, mutta nykyhetkessä sen asema voi joutua hyvinkin nopeasti valtiovallan 
tarkasteluun, mikäli autoa käytetään väärin. 
Eläinlääkäriliiton käsitys on, että eläinlääkärit käyttävät eläinlääkintäautojaan asianmukaisesti. 
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