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AUTETAAN ELÄIMIÄ RY LAHTI   ADOPTIOSOPIMUS 
www.autetaanelaimia.fi, adoptio@autetaanelaimia.fi 
 

Vastaanottaja NIMI:__________________________   Syntymäaika   
Osoite: ________________________________________________________________________________________ 
PUH:   _____________________           E-mail: __________________________________ 

Muut samassa asunnossa asuvat ja heidän puhelinnumerot: 

 

TIEDOT KOIRASTA 

Nimi:              Sukupuoli: ________________ ______ Sirunro :      ____________________________  

Passin nro: _____________________________ syt. aika___________________________________________________ 

Tuntomerkit: ______________________________________________________________________________________  

Sopimusehdot: 

1. Koiran luovutuksen jälkeen on vastuu koirasta ja sen hoitokustannuksista ja kaikista muista kustannuksista vastaanottajalla. Adoptio 
astuu voimaan kun kulukorvaus on kokonaisuudessaan maksettu ja yhdistyksen edustaja on suorittanut kotikäynnin, josta on annettu 
adoptiota puoltava lausunto.  

2. Vastaanottaja sitoutuu huolehtimaan koirasta eläinsuojelulain ja säännösten mukaisesti. Koiraa ei saa pitää vapaana muualla kuin 
koirapuistoissa, pihalla tai mulla aidatulla alueella. Omistaja on velvollinen ulkoiluttaessa käyttämään koiralla yhdistyksen 
ohjeistamia välineitä (valjaat, panta, hihnat. HUOM! flexit kielletty). Mikäli koira karkaa, tulee toimia yhdistyksen antamien 
ohjeiden mukaisesti. Kaikista koiran etsimiseen liittyvistä kustannuksista vastaa adoptoija. 

3. Vastaanottajalla ei ole oikeutta luovuttaa koiraa edelleen ilman yhdistyksen edustajan suostumusta eikä lopettaa sitä ilman 
eläinsuojelullista syytä. Tällaisessa tapauksessa on vastaanottajan otettava välittömästi yhteyttä yhdistyksen edustajaan ja 
neuvoteltava asiasta (poissulkien eläinlääkärin määrittämä hätätapaus, josta on toimitettava lääkärin todistus yhdistykselle välittömästi).  

4. Vastaanottajalla ei ole oikeutta teettää koiralla pentuja, mikäli koiraa ei ole jostain syystä steriloitu tarhalla ennen luovutusta. 
Tällaisessa tapauksessa vastaanottaja on velvollinen steriloimaan koiran ennen koiran 1v ikää ja toimittamaan siitä 
todistuksen yhdistykselle. Mikäli koira jostain syystä palautuu yhdistykselle eikä sterilointia ole tehty sopimuksen mukaisesti, 
on adoptoija vastuussa kustannuksista. 

5. Jos koira jostain syystä tarvitsee uuden kodin, on vastaanottaja velvollinen pitämään sen luonaan kunnes uusi koti löydetään. Yhdistys 
etsii koiralle uuden kodin eikä ole velvollinen palauttamaan maksettua kulukorvausta. 

6. Yhdistys ei voi antaa takeita koiran terveydentilasta, ei historiasta eikä varmuutta koiran iästä. Koira tulee asianmukaisesti rokotettuna, 
eläinlääkärin tarkastamana, madotettuna sekä veritestit yleisimpien sairauksien toteamiseksi tehtynä. Mikäli koiralla myöhemmin 
ilmenee sairauksia tai vammoja ei yhdistys ole velvollinen vastaamaan kustannuksista. 

7. Yhdistyksellä on oikeus tiedustella koiran vointiin ja sopeutumiseen liittyviä asioita vastaanottajalta sekä tarvittaessa käydä 
arvioimassa tilannetta paikan päällä. 

8. Koiran rokotuksista pitää huolehtia säännöllisesti . Madotukset tulee suorittaa tarvittaessa, vähintään 2x vuodessa. Koira pitää 
madottaa noin. 2 viikkoa tulon jälkeen Axilur kuurilla joka annetaan tehostetusti 5 päivän ajan. 

9. Vastaanottaja on tietoinen että Autetaan Eläimiä ry on velvollinen yhteistyösopimuksen mukaisesti antamaan kopion tästä sopimuksesta 
koiran luovuttaneelle tarhalle. Tarhat saattavat myös vaatia vastaanottajaa täyttämään myös heidän oman, englanninkielisen 
luovutusopimuksen ja noudattamaan niissä mainittuja ehtoja. 

10. Ota aina yhteyttä heti mikäli jokin asia vaivaa mieltäsi tai jos ilmenee ongelmia. Yhdistys on tukenasi myös kotiin tulon jälkeen. 
11. Vastaanottaja sitoutuu tämän luovutus-/adoptiosopimuksen ehtoihin allekirjoittamalla sopimuksen. Jos vastaanottaja rikkoo 

adoptiosopimuksen ehtoja, sopimus purkautuu ja yhdistyksellä on oikeus hakea koira pois. Myöskään tällöin ei kulukorvausta palauteta. 
12. Mikäli  vastaanottaja rikkoo luovutus-/adoptiosopimusta luovuttamalla koiran ilman yhdistyksen kirjallista lupaa kolmannelle osapuolelle, 

lopettamalla koiran  adoptiosopimuksen vastaisesti, tai ei huolehdi koirasta eläinsuojelulain ja säädösten mukaisesti on vastaanottaja 
velvollinen maksamaan Autetaan Eläimiä ry:lle sopimussakkona 1.000 Euroa. Yhdistys sitoutuu käyttämään mahdollisen sopimussakon 
kokonaisuudessaan sääntöjensä mukaisesti kodittomien koirien auttamiseen ja koiran mahdolliseen uudelleen kotiuttamiseen. 
Mahdolliset erimielisyydet tämän luovutus-/ adoptiosopimuksen noudattamisesta ratkaistaan Päijät- Hämeen käräjäoikeudessa. 

 

Olen lukenut sopimuksen huolellisesti läpi, tutustunut yhdistyksen ohjeisiin (nettisivut ja FB) ja ymmärtänyt sen.  
Suostun tietojeni tallentamiseen, tietoja ei käytetä muihin tarkoituksiin eikä luovuteta ulkopuolisille. 
Allekirjoittamalla tämän sopimuksen hyväksyn yllä mainitut ehdot ja sitoudun noudattamaan niitä. 
 
Luovutuspäivä ja paikka  

Vastaanottajan allekirjoitus                           Yhdistyksen edustajan allekirjoitus 

http://www.autetaanelaimia.fi/
mailto:autetaanelaimia@gmail.com
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