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SIJOITUSSOPIMUS 
 

Koiran nimi Rekisterinumero 

Isän nimi Rekisterinumero 

Emän nimi Rekisterinumero 

 

Syntymäaika Sukupuoli 

Väri/merkit Mikrosiru-/ tatuointinumero 

 

Luovuttajan nimi Vastaanottajan nimi 

osoite osoite 

  

Puhelinnumero Puhelinnumero 

 
SIJOITUSEHDOT 

1. Koiran hallintaoikeus kuuluu vastaanottajalle. Koiran omistus- ja 
jalostusoikeus on sopimuksen voimassaolon aikana luovuttajalla. 
Luovuttaja pidättää itsellään näytteilleasettamisoikeuden sekä koe- ja 
kilpailuoikeuden sopimuksen voimassa olon ajan. 

2. Nartun omistusoikeus siirtyy kokonaisuudessaan vastaanottajalle, kun 
narttu on synnyttänyt (   ) yhden pentueen  (   ) kaksi pentuetta. 
Luovuttajalla on oikeus päättää millä uroksella narttu astutetaan ja 
rekisteröidä pentue omiin nimiinsä. Omistusoikeus siirtyy kuitenkin 
vastaanottajalle viimeistään kun narttu täyttää (   ) kolme  (   )  neljä 
vuotta.  

3. Uroksen omistusoikeus siirtyy kokonaisuudessaan vastaanottajalle kun 
luovuttaja on käyttänyt urosta (   ) kahteen   (   ) kolmeen astutukseen. 
Omistusoikeus siirtyy kuitenkin vastaanottajalle viimeistään kun uros 
täyttää (   ) viisi   (   ) kuusi vuotta. 

4. Vastaanottaja (   ) ei maksa koirasta vakuusmaksua  (   ) maksaa 
koirasta vakuusmaksuna ____________ euroa. Vakuusmaksu on 
enintään puolet pennun hinnasta, minkä luovuttaja palauttaa 
vastaanottajalle käytettyään koiraa sopimuksen mukaisesti 
jalostukseen. Maksu palautetaan viimeistään kun pentueen syntymästä 
on kulunut kaksi kuukautta. Jos luovuttaja ei käytä koiraa jalostukseen, 
vakuusmaksu jää luovuttajalle. 

5. Vastaanottaja ilmoittaa luovuttajalle nartun juoksuajoista viimeistään 
toisena päivänä niiden alkamisesta. Luovuttaja ilmoittaa 
vastaanottajalle hyvissä ajoin milloin hän aikoo astuttaa nartun. 

6. On sovittu, että narttu synnyttää (   ) luovuttajan  (   ) vastaanottajan 
luona. Jos narttu synnyttää vastaanottajan luona, on tällä oikeus saada 
luovuttajalta korvaus aiheutuneista kuluista. 

7. Narttu on luovuttajan hallinnassa astutusta varten korkeintaan kaksi 
viikkoa ja pentueen hoitamista varten korkeintaan kaksi viikkoa ennen 
synnytystä ja seitsemän viikkoa synnytyksen jälkeen. 

8. Luovuttaja vastaa koiran jalostuskäytön aiheuttamista kuluista sekä 
näyttely-, koe- ja kilpailukuluista. Vastaanottaja vastaa koiran 
tavanmukaisesta hoidosta aiheutuneista kuluista, rokotuksista sekä 
koiraverosta. 

9. Koiran sairauden ja tapaturmien hoidosta aiheutuneista kuluista vastaa 
(   ) luovuttaja   (   ) vastaanottaja. 

10. Koiran vakuuttamisen ja vakuutusmaksun omistusoikeuden 
siirtymiseen saakka hoitaa (   ) luovuttaja  (   ) vastaanottaja. Koiran 

kuolemantapauksen sattuessa edunsaajana henkivakuutuksessa on (   
) luovuttaja   (   ) vastaanottaja. 

11. Jos koira kuolee tai vahingoittuu ja se johtuu jommankumman 
osapuolen tahallisesta tuottamuksesta, toisella osapuolella on oikeus 
vahingonkorvaukseen. 

12. Luovuttajalla on oikeus purkaa sopimus ja saada koira takaisin 
vakuusmaksua palauttamatta, jos vastaanottaja rikkoo olennaisesti 
tämän sopimuksen ehtoja tai luovuttajan antamia hoito- ja 
ruokintaohjeita tai jos vastaanottaja toimii eläinsuojelusäännösten 
vastaisesti. Jos vastaanottaja haluaa purkaa sopimuksen ja luopua 
koirasta, koira palautetaan luovuttajalle ja vakuusmaksu jää 
luovuttajalle. 

13. Osapuolet vahvistavat luovuttajan antaneen vastaanottajalle 
rodunomaiset hoito- ja ruokintaohjeet. 

14. Osapuolet voivat yhdessä milloin tahansa sopia siitä, että vastaanottaja 
lunastaa omistusoikeuden kokonaan maksamalla sovittavan hinnan. 

15. Osapuolilla ei ole oikeutta siirtää tämän sopimuksen mukaisia 
oikeuksiaan kolmannelle osapuolelle. 

16. Luovuttajalla on oikeus pitää koiran rekisteritodistus hallussaan kunnes 
omistusoikeus on siirtynyt kokonaan vastaanottajalle. Omistusoikeuden 
siirryttyä luovuttaja luovuttaa rekisteritodistuksen vastaanottajalle 
viipymättä ja ilman eri maksua. 

17. Sopimus on tehty kahtena kappaleena, yksi kummallekin osapuolelle. 
Tämän kirjallisen sopimuksen lisäksi ei ole tehty suullisia 
lisäsopimuksia. 

18. Lisäehdot 
________________________________________________________
________________________________________________________
_____________________________________________________ 

 
       Allekirjoitukset 
 
      ________________________________________________ 
         Paikka ja päivämäärä 
 
 
  _________________________    __________________________ 
    Luovuttajan allekirjoitus                        Vastaanottajan allekirjoitus

 


