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Sijoitusehdot
1. Omistusoikeus. Koiran hallintaoikeus kuuluu vastaanottajalle omistus- ja jalostusoikeuden jäädessä määräajaksi luovuttajalle.
2. Näytteilleasettamis-, koe- ja kilpailuoikeus. Luovuttaja pidättää itsellään
näytteilleasettamisoikeuden
koe- ja kilpailuoikeuden.
Osapuolet sopivat tarkemmin näiden oikeuksien sisällöstä (esim. valmennus ja
osallistumiskerrat) lisäehdoissa. Luovuttaja ilmoittaa vastaanottajalle viimeistään 30
päivää ennen, milloin hän aikoo viedä koiran näyttelyyn, kokeeseen tai kilpailuun.
3. Jalostusoikeuden käyttö ja omistusoikeuden siirtyminen. Omistusoikeus siirtyy
vastaanottajalle, kun narttu on synnyttänyt yhden pentueen. Luovuttajalla on oikeus
päättää, millä uroksella narttu astutetaan, ja rekisteröidä pentue omiin nimiinsä.
Omistusoikeus siirtyy kuitenkin vastaanottajalle, vaikka narttu ei olekaan saanut
pentuja, kun narttu täyttää
3 vuotta
4 vuotta.
4. Vakuusmaksu.
Vastaanottaja ei maksa koirasta vakuusmaksua.
Vastaanottaja maksaa koirasta vakuusmaksuna _________euroa. Vakuusmaksu on
enintään puolet koiran arvosta. Luovuttaja palauttaa vakuusmaksun vastaanottajalle
käytettyään koiraa sopimuksen mukaisesti jalostukseen. Maksu palautetaan viimeistään,
kun pentueen syntymästä on kulunut kolme kuukautta. Jos luovuttaja ei käytä koiraa
jalostukseen, vakuusmaksu jää hänelle.
5. Ilmoitusvelvollisuus. Vastaanottaja ilmoittaa luovuttajalle nartun juoksuajoista
viimeistään toisena päivänä niiden alkamisesta. Luovuttaja ilmoittaa vastaanottajalle
hyvissä ajoin, milloin hän aikoo astuttaa nartun.
6. Pentueen hoito. Narttu synnyttää
luovuttajan
vastaanottajan luona. Jos
narttu synnyttää vastaanottajan luona, tällä on oikeus saada luovuttajalta korvaus
pentueen hoidosta aiheutuneista kuluista.
7. Luovutus astutusta, synnytystä ja jalostukseen liittyviä terveystutkimuksia varten.
Jos narttu synnyttää vastaanottajan luona, luovuttaja saa noutaa pentueen aikaisintaan
silloin, kun se täyttää seitsemän viikkoa. Luovuttajan on noudettava pentue viimeistään
silloin, kun se täyttää kahdeksan viikkoa, ellei sovita myöhemmästä ajankohdasta. Jos
narttu synnyttää luovuttajan luona, saa luovuttaja luovuttaa nartun vastaanottajalle
aikaisintaan pentueen ollessa seitsemän viikon ikäinen. Nartulla on oltava tarvittaessa
mahdollisuus vapaasti poistua pentujensa luota. Astutusta varten luovuttaja voi
pitää narttua luonaan enintään 2 viikkoa. Jalostukseen liittyviä tutkimuksia varten on
luovuttajalla oikeus pitää narttua luonaan korkeintaan kaksi viikkoa.
8. Kulujen jako. Luovuttaja vastaa koiran jalostuskäytön aiheuttamista kuluista (mm.
rodunomaisten terveystarkastusten aiheuttamat kulut, astutusmaksut ja nartun
lisäruokinta odotus- ja imetysaikana). Luovuttaja vastaa myös näyttely-, koe- ja
kilpailukuluista (mm. ilmoittautumismaksut, matka- ja trimmauskulut), jos hän on
pidättänyt itsellään nämä oikeudet. Vastaanottaja vastaa koiran tavanomaisesta
hoidosta aiheutuneista kuluista (mm. ruokinta sekä tavanomaiset rokotus- ja
sairauskulut) sekä koiraverosta. Muista sairaudenhoitokuluista osapuolet vastaavat
puoliksi omistusoikeuden siirtymiseen asti, ellei osapuolten kesken ole toisin sovittu.

9. Vahingonvastuu. Jos koira kuolee tai vahingoittuu, ja se johtuu jommankumman
osapuolen tuottamuksesta tai tahallisuudesta, toisella osapuolella on oikeus
vahingonkorvaukseen.
10. Koiran vakuuttaminen kuoleman varalta. Osapuolet ovat sopineet, että koira
vakuutetaan
kyllä
ei. Vakuutuksenottajasta ja mahdollisen vakuutuskorvauksen jaosta on sovittava lisäehdoissa.
11. Luovuttajan oikeus purkaa sopimus ja koiran takaisin saaminen. Luovuttajalla
on oikeus purkaa sopimus ja saada koira takaisin vakuusmaksua palauttamatta,
jos vastaanottaja rikkoo olennaisesti tämän sopimuksen ehtoja tai toimii
eläinsuojelusäännösten vastaisesti. Luovuttajalla ei ole oikeutta ottaa itse koiraa takaisin
ilman vastaanottajan suostumusta. Jos vastaanottaja ei luovuta koiraa vapaaehtoisesti,
luovuttajan on turvauduttava viranomaisen apuun oikeuksiensa toteuttamiseksi.
Luovuttajalla on oikeus purkaa sopimus ja saada koira takaisin jäljellä olevan
vakuusmaksun palauttamalla, jos hänen mahdollisuutensa käyttää koiraa sopimuksen
mukaisesti jalostukseen olennaisesti heikentyvät vastaanottajan menettelyn, esim.
luovuttajan antamien hoito- ja ruokintaohjeiden olennaisen noudattamatta jättämisen
vuoksi. Luovuttaja antaa vastaanottajalle koiran hoito- ja ruokintaohjeet kirjallisesti.
12. Vastaanottajan oikeus purkaa sopimus. Jos vastaanottaja haluaa purkaa sopimuksen ja luopua koirasta, koira palautetaan luovuttajalle ja vakuusmaksu jää luovuttajalle.
Osapuolet voivat milloin tahansa yhdessä sopia siitä, että vastaanottaja lunastaa
omistusoikeuden kokonaan luovuttajalta maksamalla jäljellä olevan vakuusmaksun ja
pennun hinnan erotuksen.
13. Siirtokielto. Osapuolilla ei ole oikeutta siirtää tämän sopimuksen mukaisia
oikeuksiaan kolmannelle osapuolelle.
14. Rekisteritodistus. Luovuttajalla on oikeus pitää koiran rekisteritodistus hallussaan,
kunnes omistusoikeus on siirtynyt kokonaan vastaanottajalle. Omistusoikeuden
siirryttyä hän luovuttaa rekisteritodistuksen vastaanottajalle viipymättä ja ilman eri
maksua.
15. Lisäehdot. Osapuolet voivat sopia lisäehdoista tai muuttaa edellä olevia ehtoja
(mm. sopia toisesta pentueesta), jos se esim. koiran iän, rodun pentueiden pienen koon
tai koiran huomattavan arvon vuoksi on tarkoituksenmukaista. Lisäehdoissa ei saa
kuitenkaan asettaa vaatimuksia pentujen lukumäärän, värin tai sukupuolen suhteen.
Lisäehdot eivät saa muodostua kohtuuttomiksi. Lisäehdot on kirjattava erilliseen
liitteeseen, jonka molemmat osapuolet allekirjoittavat. Osapuolet ovat sopineet
lisäehdoista
kyllä
ei.
Sopimusehdot on luettava yhteisesti ennen allekirjoittamista.
Kääntöpuolella on koiranomistajan perusohje sekä ohjeita luovuttajalle ja vastaanottajalle sopimuksentekoa varten.
Tätä sopimusta ja sen mahdollista lisäehdot sisältävää liitettä on laadittu kaksi
samansisältöistä kappaletta, yksi kummallekin osapuolelle.
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Ohjeita luovuttajalle
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Luovuttaessasi koiran sijoitukseen muista, että Kennelliiton jäsenen tulee noudattaa näitä sopimusehtoja,
sekä Koiranomistajan ja -haltijan perussääntöä.
Täytä lomake huolellisesti kaikilta osin.
Varmistaudu, että vastaanottaja tutustuu luovutusehtoihin ja ymmärtää niiden sisällön.
Anna vastaanottajalle kirjalliset koiran ruokinta- ja hoito-ohjeet.
Kehota vastaanottajaa liittymään Kennelliiton ja ao. rotujärjestön jäseneksi. Selvitä, mitä etua jäsenyydestä
on.
Yhteystietojen muuttumisesta tulee ilmoittaa toiselle osapuolelle.

Ohjeita vastaanottajalle
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sijoituskoiraa ottaessasi käytä aina apuna Kennelliiton ja ao. rotujärjestön asiantuntemusta.
Ennen kuin allekirjoitat sijoitussopimuksen, selvitä itsellesi mitä myönteisiä ja kielteisiä eroja on sijoitusja omistuskoiran hankinnan ja pidon välillä.
Tutustu tarkoin sopimusehtoihin.
Mikäli sijoitussopimuksen ehtoja lisätään tai muutetaan, ne eivät saa muodostua vastaanottajan kannalta
kohtuuttomiksi.
Tutustu ohessa olevaan Koiranomistajan ja -haltijan perussääntöön.
Vaadi luovuttajalta koiran ruokinta- ja hoito-ohjeet.
Yhteystietojen muuttumisesta tulee ilmoittaa toiselle osapuolelle.

Koiranomistajan ja -haltijan perussääntö
Hyväksytty Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry:n valtuustossa 30.5.2010. Voimassa 1.1.2011 alkaen.
1. Suomen Kennelliiton tarkoituksena on edistää puhdasrotuisten rekisteröityjen koirien kasvattamista ja
käyttöä. Lisäksi Kennelliitto edistää terveiden ja hyväluonteisten, käyttöominaisuuksiltaan, rakenteeltaan
ja ulkomuodoltaan rodunomaisten koirien kasvattamista. Liitto edistää myös koirien hyvinvointia sekä
koiranpidon edellytyksiä.
Kennelliiton säännöt, ohjeet ja määräykset koskevat Kennelliiton jäseniä sekä henkilöitä, jotka osallistuvat
järjestäytyneeseen koiraharrastustoimintaan.
2. Koiranomistajan ja -haltijan on oltava selvillä eläinsuojelulain ja järjestyslain sekä muiden koiria koskevien
lakien, asetusten ja määräysten sisällöstä.
3. Koirien on saatava riittävästi ravintoa ja huolenpitoa. Koirat on pidettävä asianmukaisissa tiloissa ja on
huolehdittava, että ne saavat riittävästi liikuntaa.
4. Koiranpidosta ei saa aiheutua kohtuutonta haittaa ympäristölle.
5. Koirien vikoja ja sairauksia ei saa salata ja koirien ominaisuuksista on annettava tietoa avoimesti.
6. Koirille tehtyjen terveystutkimusten tulokset ja perinnöllisiä sairauksia koskevat tiedot on luovutettava
Kennelliitolle, jolla on oikeus niiden julkaisemiseen.
7. Mikäli koiralla teetetään pennut, on niiden oltava puhdasrotuisia ja koirarekisteriohjeen mukaisesti rekisteröintikelpoisia. Pentujen vanhempien on oltava rodunomaisia, terveitä ja hyväluonteisia koiria.
8. Pennut on rekisteröitävä ja tunnistusmerkittävä Kennelliiton voimassaolevan koirarekisteriohjeen
mukaisesti.
9. Pennut saa luovuttaa aikaisintaan seitsemän viikon ikäisinä.
10. Sijoittaminen tarkoittaa koiran luovutusta siten, että jalostusoikeus säilyy myyjällä ja välittäminen tarkoittaa
toisen henkilön kasvattamien tai omistamien koirien myyntiä tai muuta luovuttamista.
11. Pentuja myytäessä, sijoitettaessa tai välitettäessä on noudatettava tätä sääntöä ja käytettävä Kennelliiton
vahvistamia lomakkeita tai laadittava kirjallinen, samansisältöinen sopimus.
12. Kennelliiton valtuuttamat henkilöt voivat opastaa ja neuvoa koirieni pidossa ja hoidossa, suorittaa kennelneuvontakäyntejä sekä ottaa polveutumismäärityksiin tarvittavia näytteitä koirista.

