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Onko provisiopalkkaisella eläinlääkärillä velvollisuus osallistua työhön, josta ei makseta 
provisiota? 
 
Kysymys: 
Iin kunnan Olhavan kylästä oleva eläinlääkäri lähestyi Eläinlääkäriliiton juristia kysymyksellä 
työsuhteessa provisiopalkalla olevan eläinlääkärin velvollisuudesta osallistua klinikalla sellaiseen 
työhön, josta hänelle ei makseta provisiota. 
 
Vastaus: 
Merkittävä osa eläinlääkäreistä työskentelee klinikalla provisiopalkalla. Yksi usein toistuva 
kysymys on, onko provisiopalkalla työskentelevällä työntekijällä velvollisuus osallistua klinikalla 
niin sanottuun tuottamattomaan työhön, kuten hallintoon, tavaroiden siirtämiseen ja muuhun sen 
kaltaiseen. 
Ensimmäiseksi ratkaisua etsitään työntekijän työsopimuksesta. Työntekovelvollisuuden 
laajuudesta olisi hyvä sopia jo työsopimusta tehtäessä, mutta aina näin ei tehdä. Lisäksi 
olosuhteet työpaikalla saattavat ajan kuluessa muuttua sillä tavoin, että on vaikea hahmottaa, 
mihin kaikkeen työntekijä on velvollinen suostumaan. 
Lähtökohtana on, että provisiopalkkalainen on velvollinen tekemään vain sellaisia työtehtäviä, 
joista hänelle maksetaan palkkaa, ellei toisin ole sovittu. Yleensä tällaisen työntekijän 
työntekovelvollisuus rajoittuu siten hoitotoimenpiteisiin ja niihin liittyvään asiakaspalveluun. 
Provisiopalkalla työskentelevä eläinlääkäri ei siten ole normaalisti velvollinen osallistumaan 
esimerkiksi klinikan muuttoon tai varaston inventaarioon, ellei hän saa tältä ajalta kohtuullista 
korvausta. Sen sijaan, mikäli työntekijällä on provisiopalkan lisäksi takuupalkka, saattaa tilanne 
kääntyä päinvastaiseksi, etenkin, jos takuupalkka on suurehko. Tällöin takuupalkan yhtenä 
elementtinä voidaan nimittäin nähdä työntekijän velvollisuus tietyissä tilanteissa osallistua myös 
sellaiseen työhön, josta ei makseta provisiota. Tällaisen työn tulisi kuitenkin olla poikkeus ja 
luonteeltaan tilapäistä. 
Työntekijä on aina velvollinen osallistumaan sellaisiin toimiin, joilla pyritään ehkäisemään 
työnantajan omaisuutta uhkaavaa vaaraa. Tällainen tilanne voi olla vaikkapa tulipalo klinikan 
tiloissa, jolloin arvokkaat instrumentit ja laitteet on välittömästi siirrettävä niiden tuhoutumisen 
välttämiseksi. 
Joissakin osakeyhtiömuodossa toimivissa eläinklinikoissa on työntekijöille myyty pieni osuus 
yhtiön osakekannasta. Tällöin eläinlääkäri on yhtä aikaa sekä työntekijä että klinikan osaomistaja. 
Näkisin, että vielä kahdesta kolmeen prosentin omistusosuus yhtiöstä ei luo eläinlääkärille 
velvollisuutta toimia yhtiön hyväksi ilman korvausta. Rajanveto voidaan tehdä kymmenen 
prosentin omistusosuuteen, sillä vähintään kymmenen prosenttia yhtiön osakkeista omistava 
henkilö voi osakeyhtiölain mukaan vaatia yhtiötä maksamaan niin sanottua minimiosinkoa 
itselleen. 
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