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Juristi vastaa -palstalla 
 
 
Puhelinhuijauksista 
 
Moni eläinlääkäri törmää puhelimitse tapahtuviin myyntiyrityksiin, joissa yritetään kaupata paikkoja 
erilaisiin, nykyään pääosin internet-pohjaisiin, haku- ja numeropalveluihin.  
 
Miten tämänkaltaiseen markkinointiin tulisi suhtautua? Kun sen on kerran hankkinut, pääseekö 
palvelusta eroon. 
 
Hakupalvelujen määrä on viime vuosina kasvanut liki räjähdysmäisesti. 
Mukaan on tullut myös ulkomaalaistaustaisia yrityksiä, ja kilpailu asiakkaista, myös 
eläinlääkäreistä, on kovaa. Jotkut yritykset ovat lähettäneet eläinlääkärille suoraan laskun kotiin 
palvelusta, jonka hankkimisesta ei todellisuudessa ole koskaan edes keskusteltu. 
Perusteettomia laskuja ei luonnollisestikaan tarvitse maksaa. 
Eläinlääkärin maksuliikenne kaikkiaan on usein vilkasta, mutta tästä huolimatta kaikki laskut tulee 
aina tarkastaa, vaikka ne eivät rahamäärältään olisikaan suuria. Epärehellisimmät 
hakupalvelufirmat luottavat nimenomaan siihen, että eläinlääkärille heidän laskunsa on vain yksi 
monista, eikä kaikkia laskuja käydä läpi riittävän hyvin. 
Yksi yleinen huijaustapa on soittaa eläinlääkärille ja kysyä, jatketaanko vanhaa sopimusta myös 
ensi vuonna. Todellisuudessa mitään sopimusta ei ole aiemminkaan ollut, vaan kyse on 
yrityksestä myydä eläinlääkärille näkyvyyttä hakupalveluun. Näissä tilanteissa on omiaan 
aiheuttamaan sekaannusta sekin, että hakupalvelujen nimet ovat, hyvin lähellä toisiaan, kuten 
vaikkapa Fonecta ja Directa sekä 118 ja 1188. Toisinaan nämä kopiot ovat tasoltaan 
heikompitasoisia kuin pitempään markkinoilla olleet palvelut. 
Jos eläinlääkäri päätyy tekemään sopimuksen hakupalvelun kanssa, on sopimus lähtökohtaisesti 
sitova. Eläinlääkärin ollessa ammatinharjoittaja ei häneen sovelleta kuluttajansuojalakia ja tämä 
vaikeuttaa sopimuksen kumoamista jälkikäteen. Sopimuskiistat ratkaistaan oikeustoimilain, Laki 
varallisuusoikeudellisista oikeustoimista, avulla. 
Oikeustoimilain 30 §:n mukaan, jos sopimusosapuoli on saanut sopimuksen aikaan petollisella 
viettelyllä taikka jos hän on tiennyt tai hänen olisi pitänyt tietää, että toinen on oikeustoimen tekijän 
sen tekemiseen petollisesti vietellyt, ei oikeustoimi sido vieteltyä. Pykälä on hyvin yleisluontoinen 
ja tulkinnanvarainen, joten sen avulla ei aina välttämättä saada kumotuksi sopimusta, johon liittyy 
harhaanjohtamista. Laki lähtee siitä, että kumpikin sopimuksen osapuoli on riittävän selvillä 
sopimuksen sisällöstä ja vaikutuksista. Sopimuksen kumoaminen jälkikäteen on aina 
poikkeuksellista, joten juristin neuvo on, ettei sopimuksia koskaan pidä tehdä ilman huolellista ja 
rauhallista perehtymistä. 
Jos sopimus on syntynyt eikä siihen liity olennaista harhaanjohtamista, on sopimus sitova ja se on 
voimassa sovitun ajan. Tällöin paras keino välttää mahdolliset lisämaksut on irtisanoa sopimus 
päättymään mahdollisimman pian. 
Laki lähtee siitä, että kumpikin sopimuksen osapuoli on riittävän selvillä sopimuksen sisällöstä ja 
vaikutuksista. Sopimuksen kumoaminen jälkikäteen on aina poikkeuksellista, joten juristin neuvo 
on, ettei sopimuksia koskaan pidä tehdä ilman huolellista ja rauhallista perehtymistä. 
Jos sopimus on syntynyt eikä siihen liity olennaista harhaanjohtamista, on sopimus sitova ja se on 
voimassa sovitun ajan. Tällöin paras keino välttää mahdolliset lisämaksut on irtisanoa sopimus 
päättymään mahdollisimman pian. 
Uusi ilmiö alalla on, että eläinlääkärin kiistellessä sopimuksesta hakupalveluyhtiön kanssa 
eläinlääkäriin ottaa yllättäen yhteyttä jokin toinen firma, joka tarjoutuu purkamaan sopimuksen 
rahallista korvausta vastaan. Tällaiset yhteydenotot ovat aina huijausyrityksiä eikä niihin pidä 
suostua. 
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