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Kaksi kysymystä: YEL-vakuutus ja vastuuvakuutus 
 
Kysymys: 
Hei! Kandina kyselisin tarkennusta pariin asiaan, joihin törmäsin pankissa asioidessani.  
 
Ensimmäinen on YEL-vakuutus*. Minulle yritettiin kovasti väittää, että se on minulle pakollinen, jos 
työtulot ylittävät 7 000 euroa vuodessa. Yritin väittää takaisin, että koska aion toimia vain 
kunnaneläinlääkärin sijaisena, en tarvitse YEL-vakuutusta. Vastarinta pankin puolelta oli kuitenkin 
niin vakuuttavaa, että ajattelin vielä tarkistaa asian. Ja miten olikaan vastuuvakuutuksen laita? 
Muistelisin, että työnantaja hoitaa sen? 

 
Vastaus: 
Vaikka erilaisissa virastoissa joskus kuulee kiivaasti muuta väitettävän, kunnaneläinlääkärin ei 
tarvitse ottaa YEL-vakuutusta, mikäli hän tekee vain kunnan praktiikkaa, eikä lainkaan 
yksityispraktiikkaa. Virkasuhteessa saadut asiakaspalkkiot rinnastetaan sosiaalioikeudellisesti 
palkkatuloihin ja kunta maksaa kunnallisen eläkelain 68 §:n mukaan niidenkin osalta työnantajan 
eläkemaksun. Rinnastus palkkatuloihin on todettu myös muun muassa eräässä vakuutusoikeuden 
päätöksessä. 
Et siis tarvitse YEL-vakuutusta, jos toimit vain virkasuhteessa.  
Vahingonkorvauksen perusperiaatteisiin kuuluu, että sen, joka aiheuttaa toiselle vahingon 
tahallisesti tai tuottamuksesta, täytyy myös korvata se. Kuitenkin sellaisessa tapauksessa, että 
virhe johtuu työntekijän virheestä tai laiminlyönnistä, työnantaja on korvausvelvollinen. Tällainen 
asetelma koskee esimerkiksi kuntaa ja kunnan praktikkoeläinlääkäriä. 
Sellaisestakin vahingosta, jonka työntekijä tai viranhaltija työssä virheellään tai laiminlyönnillään 
aiheuttaa, hän voi joutua korvaamaan takaisin työnantajalle määrän, joka harkitaan kohtuulliseksi. 
Tällöin huomioon otetaan vahingon suuruus, teon laatu, vahingon aiheuttajan asema, vahingon 
kärsineen tarve sekä muut olosuhteet. Jos työntekijän viaksi jää vain lievä tuottamus, hän ei joudu 
maksamaan vahingonkorvausta. 
Toisin sanoen: työnantaja on ensisijaisesti korvausvelvollinen eläinlääkärin tekemistä virheistä 
asiakkaan suuntaan, ja tämän jälkeen on mahdollista, että eläinlääkäri joutuisi korvaamaan 
kohtuulliseksi katsottavan määrän takaisin työnantajalleen. Käytännössä takaisinkorvaus on 
kuitenkin harvinaista, ja edellyttää edellä kuvattua olosuhteiden tarkastelua. 
Eläinlääkäriliitto on vakuuttanut jäsenensä Tapiolan oikeusturva- ja vastuuvakuutuksilla. 
Vastuuvakuutus korvaa toiselle (ei siis itselle) aiheutettuja henkilö- ja esinevahinkoja, joista 
vakuutettu eläinlääkäri on korvausvastuussa. Esimerkiksi hoitovirheellä aiheutetut potilasvahingot 
kuuluvat vakuutuksen piiriin. Vakuutus korvaa sen määrän, jonka vakuutettu joutuisi korvaamaan 
takaisin työnantajalleen. Eläinlääkärin osuudeksi jää pieni omavastuuosuus. 
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YEL-vakuutus* = Yrittäjän eläkelain mukainen vakuutus 
 


