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Tyytymätön asiakas 
 
Kysymys: 
Miten toimia, jos asiakas on tyytymätön? 
 
Vastaus: 
Eläinlääkintä on tarkkaa ja vaativaa työtä, jossa virheitä sattuu toisinaan kaikkein taitavimmillekin. 
Lisäksi eläimen hoito saattaa epäonnistua syistä, jotka eivät ole kenenkään vika, vaan 
onnettomien yhteensattumien summa.  
Jos hoitotoimenpiteen yhteydessä sattuu vahinko ja sekä asiakas että eläinlääkäri ovat 
tapahtuneesta yhtä mieltä, on asia parasta ratkaista sovinnollisesti ensisijaisesti suoraan 
eläinlääkärin ja asiakkaan kesken. Tällöin asia saadaan nopeasti pois päiväjärjestyksestä ja elämä 
palaa normaaleille urilleen. Tässä yhteydessä ei voi olla liikaa korostamatta sitä, että rahallista 
korvausta tärkeämpää eläimen omistajalle on usein, että eläinlääkäri keskustelee tapahtuneesta ja 
ennen kaikkea pyytää anteeksi. 
Jos asiakas ei kuitenkaan tyydy pelkkään anteeksipyyntöön tai hoitovirheen tapahtumisesta ollaan 
muuten erimielisiä, on asiakkaalla käytössään kolme väylää, jotka eläinlääkärinkin on tärkeää 
tietää. Väylät ovat toisistaan riippumattomia. 

 
Kantelu läänineläinlääkärille 
Aluehallintovirastoissa toimivat läänineläinlääkärit valvovat kaikkien eläinlääkärien toimintaa 
alueellaan. Asiakkaalla on oikeus tehdä läänineläinlääkärille kantelu, mikäli hän kokee, ettei 
eläinlääkäri ole toiminut työssään oikein, asianmukaisesti ja korrektisti.  
Kantelu tehdään yleensä kirjallisesti ja se on muodoltaan vapaa. Kantelun saatuaan 
läänineläinlääkäri pyytää yleensä kantelun kohteen eli eläinlääkärin vastineen ennen kuin tekee 
asiassa ratkaisunsa.  
Ratkaisuvaihtoehtoja on useita. Joskus kantelu on selvästi aiheeton, eikä aiheuta toimenpiteitä, 
vaan asiakkaalle ilmoitetaan, että eläinlääkäri on toiminut oikein. Mikäli eläinlääkäri on syyllistynyt 
virheeseen, voidaan hänelle antaa huomautus tai varoitus. Erittäin vakavan tai usein toistuvien 
virheiden johdosta läänineläinlääkäri voi jopa esittää Eviralle praktiikkaoikeuksien poistamista 
eläinlääkäriltä. Läänineläinlääkäri ei voi määrätä asiakkaalle rahallista korvausta. Kantelun 
tekeminen on maksutonta. 

 
Valitus kuluttajariitalautakunnalle 
Kuluttajariitalautakunta on puolueeton ja riippumaton asiantuntijaelin, jonka jäsenet edustavat 
tasapuolisesti kuluttajia ja elinkeinonharjoittajia. Kuluttajariitalautakunta antaa pyynnöstä 
lausuntoja kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan tai yrityksen välisissä riitatilanteissa.  
Lautakunta toimii jaostoissa ja eläinlääkintäasioita käsittelevän jaoston jäsenenä on myös 
eläinlääkinnällisen tutkinnon omaava henkilö. Lautakunta pyytää molemmilta riidan osapuolilta 
mielipiteet asiassa. Lautakunnan päätökset ovat suosituksia eikä niitä voi panna täytäntöön 
pakkotoimin. Päätöksiä kuitenkin noudatetaan hyvin, noin 80 prosentissa tapauksista. 
Käsittelyaika lautakunnassa on muutamasta kuukaudesta reiluun vuoteen. Valittaminen on 
maksutonta. 

 
Lausuntopyyntö Eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnalle 
Eläinlääkintävahinkojen arviolautakunta on maa- ja metsätalousministeriön alaisuudessa toimiva 
puolueeton asiantuntijaelin, joka antaa pyynnöstä lausuntoja, onko eläinlääkärin menettelyssä ollut 
mahdollisesti kyse hoitovirheestä (ks. sivua 192).  
Lausunnossa voidaan ottaa kantaa myös siihen, perustaako virhe vahingonkorvausvastuun. 
Lausunto ei kuitenkaan ole sitova eikä siinä oteta kantaa vahingonkorvauksen määrään. 
Lausunnon antaminen on hallintomenettelyä, jonka tarkoituksena on selvittää mahdollista 



hoitovirhettä ja edistää sovintoa asiassa. Eläinlääkintävahinkovahinkoa koskeva 
vahingonkorvausasia voidaan lausuntomenettelystä riippumatta saattaa yleisen tuomioistuimen 
käsiteltäväksi.  
Lausuntoa voi pyytää eläinlääkintävahingon kohteeksi joutuneen eläimen omistaja tai haltija, 
toimenpiteen tehnyt eläinlääkäri tai kyseisen eläinlääkärin työnantaja. Arviolautakunta voi 
pyynnöstä antaa lausunnon myös tuomioistuimelle tai kuluttajariitalautakunnalle niiden käsitellessä 
eläinlääkintävahinkoa.  
Eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnan lausunnosta peritään 150 euron käsittelymaksu. 
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