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Kuka maksaa tilatut ruuat? 
 
Kysymys: 
Eläinlääkäri tutki koiran ja tekemänsä diagnoosin perusteella neuvoi koiran omistajaa hankkimaan 
koiralle säkillisen erikoisruokaa.  
 
Eläinlääkärillä itsellään ei juuri silloin ollut tätä ruokaa varastossaan, joten ruoka päätetään tilata 
siten, että eläinlääkärin avustaja soittaa lähistöllä sijaitsevan toisen eläinlääkäriaseman omistajalle 
ja pyytää eläinlääkäriasemaa tilaamaan eläinlääkärin asiakkaalle säkillisen mainittua 
koiranruokaa. Tilanteessa sovittiin koiranruoka toimittavaksi siten, että ruoan saavuttua koiran 
omistaja lunastaa säkin itselleen suoraan toiselta eläinlääkäriasemalta. 
Ennen säkin saapumista kävi kuitenkin ilmi, että eläinlääkäri oli tehnyt virheellisen diagnoosin eikä 
koira tarvinnutkaan tilattua erikoisruokaa. Säkin saavuttua koiran omistaja kieltäytyy ostamasta 
säkkiä, koska ei tarvitse kyseistä ruokaa. Ruuan tilanneen eläinlääkäriaseman omistaja kääntyykin 
nyt juristin puoleen: miten tilanteessa tulisi menetellä ja kuka vastaa tarpeettomaksi muuttuneen 
säkin maksamisesta, kun säkin toimittanut tukkuliike ei huoli säkkiä takaisin? 

 
Juridinen arviointi: 
Pyytäessään säkkiä koiran omistaja on sitoutunut lunastamaan sen käypään hintaan 
eläinlääkäriasemalta. Suomen lain mukaan sopimukset ovat lähtökohtaisesti sitovia, myös 
suullisesti tehtyinä, joten koiran omistaja olisi äkkiä ajatellen velvollinen lunastamaan säkin 
itselleen. Olosuhteet ovat kuitenkin merkittävästi muuttuneet säkin tilaushetkestä, koska 
eläinlääkärin tekemä diagnoosi osoittautui virheelliseksi eikä koira enää tarvitse erikoisruokaa. 
Näin ollen voidaan perustellusti katsoa, että säkin lunastusvelvollisuus on siirtynyt koiran 
omistajalta virheen tehneelle eläinlääkärille, koska koiran omistaja on tehnyt alkuperäisen 
tilauspäätöksen virheellisen diagnoosin perusteella vilpittömin mielin. 
Tilanne olisi osin erilainen, mikäli koiran omistaja olisi alkuperäisen diagnoosin kuultuaan itse 
tilannut säkin eläinlääkäriasemalta ilman hoitaneen eläinlääkärin myötävaikutusta. Tällöin koiran 
omistaja olisi velvollinen lunastamaan säkin itselleen. Tässä tilanteessa koiran omistajalle syntyy 
kuitenkin oikeus saada säkin hinta väärän diagnoosin tehneeltä eläinlääkäriltä.  
Eläinlääkkeitä ja ruokia tilataan asiakkaille usein pelkästään suullisesti asiasta sopien. Suullinen 
sopimus on yhtä sitova kuin kirjallinen. Suullisen sopimuksen olemassaolo on kuitenkin toisinaan 
vaikea jälkikäteen todistaa, sillä usein asiasta sopivat asiakas ja eläinlääkäri kahden kesken ilman 
kolmannen henkilön läsnäoloa. Olisikin enemmän kuin suotavaa, että asiakkaiden kanssa 
tehtäisiin aina kirjallinen sopimus tilauksista. Sopimusmallia tilauksiin voi kysyä Eläinlääkäriliiton 
toimiston juristeilta. 
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