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Eläinlääkärin auttamisvelvollisuus 
 
Eläinlääkäri on oikeutettu palkkioonsa ja yksityisellä sektorilla eläinlääkäri valitsee itse omat asiakkaansa. 
Mutta entä ne poikkeustilanteet, jossa laki rajoittaa eläinlääkärin mahdollisuutta kieltäytyä eläimen hoidosta, 
vaikka palkkion saaminen voi olla epäselvää? 
 
Eläinlääkärien erityinen auttamisvelvollisuus perustuu eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annettuun 
lakiin. Lain mukaan eläinlääkärin on ryhdyttävä toimenpiteisiin jos: a) on kysymys vakavasta tapaturmasta 
tai muusta ennalta-arvaamattomasta tilanteesta, kuten eläinsuojan tulipalosta, b) eläimelle aiheutuu 
huomauttavaa kipua, tuskaa tai kärsimystä, c) kiireellinen eläinlääkärinapu on eläinsuojelullisesta syystä 
välttämätöntä ja d) paikalle ei saada virkaeläinlääkäriä, jonka virkaan kuuluu auttaa. Vain kun kaikki nämä 
edellytykset täyttyvät, on eläinlääkärillä velvollisuus auttaa. 

Tämä ammattiin perustuva auttamisvelvollisuus koskee vain ennalta-arvaamattomia tilanteita. Tilanteet, 
joihin eläimen omistaja voi varautua ennakolta tai jotka tavallisen käytännön mukaan voidaan hoitaa 
normaalipraktiikassa, eivät kuulu auttamisvelvollisuuteen. Auttamisvelvollisuuden fokus on eläimen 
kärsimyksessä, jota arvioidaan eläinsuojelulain valossa. Vaikka laki lähtee siitä, että ensisijainen 
hoitovelvollisuus on kunnaneläinlääkärillä, pelkkä ilmoitus kunnaneläinlääkärille ei välttämättä riitä, jos 
kunnaneläinlääkäri ei pääse paikalle kohtuullisessa ajassa. 

Kun auttamisvelvollisuuden kaikki edellytykset täyttyvät, eläinlääkäri tulee velvolliseksi antamaan 
ensiapua, eli esimerkiksi järjestämään kivun lievitystä lääkkeillä tai muuta välttämätöntä ja kiireellistä apua. 
Myös eläimen lopettaminen eläinsuojelullisista syistä voi tulla kysymykseen. 

Lähtökohtaisesti auttamisvelvollisuuden nojalla toimivalla eläinlääkärillä on oikeus palkkioon työstään 
eläimen omistajalta tai haltijalta. Korvauksen saamisen epävarmuus auttamishetkellä ei kuitenkaan poista 
auttamisvelvollisuutta. 

 
Yleinen auttamisvelvollisuus vaatii eläinlääkäriltä enemmän 
 
Eläinlääkärin erityisen auttamisvelvollisuuden lisäksi kaikilla henkilöillä on eläinsuojelulain mukainen 
velvollisuus auttaa tai ilmoittaa eteenpäin sairaasta, vahingoittuneesta tai muutoin avuttomassa tilassa 
olevasta kotieläimestä tai muusta ihmisen hoidossa olevasta eläimestä. Lainsäätäjän tarkoitusta on vielä 
selvennetty niin, että ilmoittamisvaihtoehtoon voidaan tarttua vain, jos eläimen auttaminen ei ole 
mahdollista puutteellisten tietojen, taitojen tai turvallisuuteen liittyvien seikkojen vuoksi. Eläimen suora 
auttaminen on siis ensisijainen ja pelkkään ilmoittamiseen voidaan tyytyä vain, jos on perusteltuja syitä 
sille, miksi jo paikalla oleva henkilö ei itse voi ryhtyä auttamaan. Eläinlääkärin kohdalla kynnys ilmoittamatta 
jättämisestä on korkeampi kuin tavallisen kansalaisen, koska eläinlääkäri ei välttämättä samalla lailla voi 
vedota tietojen ja taitojen puuttumiseen. Turvallisuusaspektit voivat kuitenkin eläinlääkärinkin kohdalla olla 
hyväksyttävä syy tyytyä ilmoittamiseen. 

Jos eläimen omistajaa tai viranomaisia on kohtuuttoman vaikeaa tavoittaa ja eläin on sellaisessa tilassa, 
että sen hengissä pitäminen on ilmeisen julmaa, saadaan se lopettaa. Lopettaminen on tarkoitus tulla 
kysymykseen vain sellaisissa tapauksissa, joissa avun saaminen eläimelle on käytännössä mahdotonta ja 
eläin on niin kivulias ja tuskainen, että sen hengissä pitäminen on tarpeettoman kivun ja tuskan tuottamista 
ja odotettavissa olevan kuoleman tarpeetonta pitkittämistä. Lopettamisesta on luonnollisesti lain mukainen 
ilmoittamisvelvollisuus. 

Luonnonvaraista eläintä on sitäkin pyrittävä auttamaan ja tilanteen vaatiessa joko lopetettava tai 
huolehdittava siitä, että se lopetetaan. 

Eläinsuojelulain tarkoittama auttamistilanne voi siis olla muu kuin yllättävä tapahtuma, mutta tämä 
jälkimmäinenkin, laajempi auttamisvelvollisuus on sekin tarkoitettu poikkeustilanteita varten, ei kattamaan 
eläimen tavanomaista hoitoa. Eläinsuojelulaki ei estäne asian siirtämistä viranomaisille, jos 
kunnaneläinlääkäri on helposti tavoitettavissa ja pääsee paikalle kohtuullisessa ajassa. Jos paikalla oleva 
eläinlääkäri voi tehdä eläimen hyväksi jotakin ennen kuin kunnaneläinlääkäri ehtii paikalle, on näihin 
toimenpiteisiin kuitenkin myös ryhdyttävä. 

 
Yllä oleva on yleiskatsaus. Todellisesta tilanteesta kannattaa aina olla yhteydessä liiton jäsenneuvontaan.  
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