
Julkaistu Suomen Eläinlääkärilehdessä 3/2013 
Juristi vastaa -palstalla 
 
 
Eläinlääkäri ja kunnianloukkaus 
 
Kysymys: Internetin sosiaalisen median myötä eläinlääkärienkin työtä arvostellaan yhä enemmän 
julkisesti.  
 
Eläinten omistajat jakavat sekä hyviä että huonoja kokemuksiaan keskustelupalstoilla. Joskus 
eläinlääkäristä puhutaan jopa mainiten tämän nimi. Kuinka pitkälle menevää arvostelua eläinlääkärin 
ja eläinlääkäriaseman tulee sietää? 
 
Vastaus: 
Kunnianloukkaus on Suomessa rikos. Siihen voi syyllistyä joko esittämällä toisesta valheellisen 
tiedon tai vaihtoehtoisesti paikkansa pitävän, mutta halventavan tiedon. Valheellisten tietojen osalta 
tilanteet ovat usein selkeitä, mutta halventamistapaukset edellyttävät pohtimista huomattavasti 
enemmän. Tuomioistuimessa menestyminen kunnianloukkausasiassa on helppoa, jos levitetty tieto 
on ollut valheellista. Sen sijaan halventamistilanteissa teon on oltava jossain määrin törkeä ja hyvin 
loukkaava, jotta loukkaaja saa tuomion. 
Yksityiseläinlääkäri on vastuussa antamastaan hoidosta, joten hänen on varauduttava siihen, että 
tehtyään virheen hänen toimintaansa voidaan kritisoida, usein julkisestikin. Paikkansa pitävä 
työhön kohdistuva kritiikki ei ole kunnianloukkaamista. Sen sijaan eläinlääkäriin henkilönä 
kohdistuva loukkaava arvostelu voi olla rikos, vaikka se sinällään olisi totta. Asiakkaalla ei ole 
oikeutta loukata eläinlääkärin yksityiselämää, eikä loukkaamistarkoituksessa kertoa esimerkiksi 
eläinlääkärin ylipainosta tai sukupuolisesta suuntautumisesta. 
Kunnianloukkaus on rikos, jossa annetaan poikkeuksellisen paljon painoa sille, miten loukattu itse 
on kokenut arvostelun. Ihmiset kestävät arvostelua vaihtelevasti, mutta on selvää, että julkinen 
valehtelu eläinlääkärin toiminnasta on aina rikos. Mitä suuremmalle joukolle arvostelu on kerrottu 
ja mitä enemmän vahinkoa arvostelusta syntyy, sitä törkeämpi teko on kyseessä. 
Kunnianloukkaus on asianomistajarikos, joten syyte voidaan nostaa vain, jos loukattu henkilö sitä 
itse pyytää. Siksi Eläinlääkäriliitto ei voi yksin vaatia syytettä nostettavaksi selvissäkään liiton 
jäseniin kohdistuvissa loukkaustapauksissa, vaan eläinlääkärin on aina oltava itse aktiivinen. 
Kunnaneläinlääkärit toimivat myös praktiikkaa tehdessään virkamiehinä. 
Rikoslain mukaan kunnianloukkauksena ei pidetä arvostelua, joka kohdistuu toisen menettelyyn 
julkisessa virassa tai tehtävässä, ellei arvostelu selvästi ylitä hyväksyttävyyden rajaa. Verrattuna 
yksityiseläinlääkäreihin, on virkaeläinlääkärien kestettävä kärkevämpää arvostelua. Heidän 
kohdallaan rikoksen kynnys on hyvin korkealla, koska ei riitä, että hyväksyttävyyden raja ylittyy, vaan 
sen on ylityttävä selvästi. Viime kädessä tuomari ratkaisee, missä kulloinkin hyväksyttävyyden raja 
kulkee. 
Lain silmissä yrityksellä ei ole kunniaa kuten ihmisellä. Näin ollen eläinlääkäriasema ei voi joutua 
kunnianloukkauksen uhriksi. Jos eläinlääkäriaseman arvostelu kuitenkin selvästi kohdistuu tiettyyn 
tai tiettyihin henkilöihin, voi kyseessä olla rikos. Tämä edellyttää, että arvostelun kuulleet ihmiset 
ovat selvästi mieltäneet arvostelun kohdistuvan juuri tiettyyn eläinlääkäriin. On myös huomattava, 
että vaikka eläinlääkärin tekemästä hoitovirheestä vastaakin juridisesti työnantajana toimiva 
eläinlääkäriasema, ei asiakas tällöinkään voi arvostella eläinlääkäriä yhtään sen rajummin, kuin 
jos eläinlääkäri toimisi yksin. 
Eläinlääkärin kokiessa tulleensa loukatuksi kannattaa ensimmäisenä olla yhteydessä 
eläinlääkäriliiton asiamiehiin, jotta voidaan kartoittaa, kannattaako asiaa viedä eteenpäin. Aina 
kannattaa säilyttää ja koota mahdolliset dokumentit selkeästi.  

 
Iivari Järvinen 
OTM, yksityissektorin asiamies, varatuomari 
 


