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Vastuuvakuutus 
 
Suomen Eläinlääkäriliiton jäsen kuuluu liiton ottaman vastuuvakuutuksen piiriin. Vakuutettuina ovat eläinlääkärit 
heidän toimiessaan Suomessa eläinlääkärin tehtävissä tai tehtävässä, jonka he ovat eläinlääkärinä lain tai 
viranomaisen määräyksen perusteella velvollisia suorittamaan. Vakuutettuina ovat myös eläinlääketieteen 
kandidaatit heidän harjoittaessaan eläinlääkäritoimintaa.  
 
Vastuuvakuutus kattaa eläinlääkärin työssään toiselle aiheuttamat henkilö- ja esinevahingot, esimerkiksi 
hoitovirheellä aiheutetut potilasvahingot, joista eläinlääkäri on korvausvastuussa. Nykyisin vakuutus kattaa 
myös kilpa- ja ravihevosille aiheutuneet vahingot. Vastuuvakuutuksesta ei korvata tahallaan tai törkeällä 
huolimattomuudella aiheutettua vahinkoa. 

Yrittäjinä toimivat liiton jäsenet ovat vastuuvakuutuksen piirissä silloin, kun toimintaa harjoitetaan 
itsenäisenä ammatinharjoittajana. Liiton vastuuvakuutus ei ole käytettävissä, mikäli toimintaa harjoitetaan 
yhtiömuodossa, esimerkiksi osakeyhtiön, kommandiittiyhtiön tai avoimen yhtiön kautta. Tästä syystä yhtiön 
osalta on huolehdittava, että sillä on voimassaoleva vastuuvakuutus, joka kattaa myös 
eläinlääkintävahingot. 

Palvelussuhteessa aiheutuneiden vahinkojen osalta työnantaja on useimmiten ensisijaisena 
korvausvelvollisena työtehtävien hoitamisen yhteydessä aiheutuneista vahingoista. Työnantajalla on 
kuitenkin tietyin edellytyksin mahdollisuus periä työntekijältään takaisin esimerkiksi eläimen omistajalle 
hoitovirheen perusteella maksamansa vahingonkorvauksen tai osan siitä. Tällaista takaisinperintäoikeutta 
työnantajalla ei kuitenkaan ole silloin, jos työntekijän viaksi jää vain lievä tuottamus. Vastuu vahingosta jää 
silloin kokonaisuudessaan työnantajan kannettavaksi. Muissa tilanteissa virheen tai laiminlyönnin 
seurauksena aiheutuneesta vahingosta työntekijä voi olla velvollinen korvamaan määrän, joka harkitaan 
kohtuulliseksi ottaen huomioon muun muassa aiheutetun vahingon suuruus, teon laatu sekä 
vahingonaiheuttajan asema. Työntekijän vastattavaksi tuleva osuus vahingosta perustuu aina kunkin 
tapauksen yksityiskohtien kokonaisarviointiin. Palvelussuhteessa olevien liiton jäsenten osalta jäsenetuna 
tarjottava vastuuvakuutus kattaa tällöin määrän, jonka työntekijä joutuu korvaamaan työnantajalleen tämän 
takaisinperintäoikeuden nojalla. Tahallisesti aiheutetusta vahingosta työntekijä vastaa kokonaisuudessaan, 
eikä liiton vastuuvakuutuskaan ole tällaisessa tilanteessa turvana.  

Jäsenetuna oleva vastuuvakuutus on tarkoitettu työelämässä olevien eläinlääkärien turvaksi, eikä se 
siksi kuulu automaattisesti seniorijäsenyyden etuihin. Mikäli teet eläkkeellä ollessasi eläinlääkärin työtä, 
ilmoita siitä Eläinlääkäriliiton toimistoon ja saat käyttöösi jäsenetuna tarjottavan vastuuvakuutuksen. 
Tarkempia tietoja Eläinlääkäriliiton jäsenyyteen kuuluvista oikeusturva- ja vastuuvakuutuksesta voi tiedustella 
liiton yrittäjäasiamieheltä. 
 
Maisa Rahikka 
Kirjoittaja toimi Suomen Eläinlääkäriliiton yrittäjäasiamiehenä ja on siirtynyt toisiin tehtäviin. Uusi yrittäjäasiamies 
on Annika Pohjolainen 22. syyskuuta 2014 alkaen. 
 


