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AUTETAAN ELÄIMIÄ RY LAHTI   HOITOSOPIMUS 
Mäkitorpankatu 3 B, 15240 Lahti  /  www.autetaanelaimia.fi, Puh 0408278609 adoptio@autetaanelaimia.fi 

 

Vastaanottaja :    _________________ Syntymä-aika  ___________ 

Osoite:             __________________________________________________________________________________________ 

PUH:                 ______________________________E-mail: _____________________________________________________ 

Muut samassa asunnossa asuvat ja heidän puhelinnumerot: 

 

 

TIEDOT KOIRASTA 

Nimi:                Sukupuoli: UROS  / NARTTU 

Sirunro :      ________________________________Passin nro: ___________________________ Synt aika____________________________ 

Tuntomerkit: ____________________________________________________________________________________________________ 

 

Sopimusehdot: 

1. Koiran kotihoitoon luovutuksen jälkeen vastuu koirasta ja sen ruokintakustannuksista on hoitajalla. Muista kustannuksista vastaa 

yhdistys. Yhdistyksellä ei ole velvollisuutta korvata koiran mahdollisesti aiheuttamia vahinkoja. Muista kustannuksista sovitaan 

etukäteen (ell kulut, hankinnat, erikoisruoka ym). Kulut korvataan kuitteja vastaan. 

2. Hoitaja ei saa päästää koiraa irti kuin ainoastaan turvallisesti aidatulla alueella esim. koirapuisto, aidattu piha..  

Hoitaja on velvollinen ulkoiluttaessa käyttämään koiralla yhdistyksen ohjeistamia välineitä (mm. valjaat, panta, takaremmi, hihnat x2, 

HUOM! flexit kielletty). Mikäli koira karkaa, tulee toimia yhdistyksen antamien ohjeiden mukaisesti. Ilmoitus karkaamisesta tehtävä 

välittömästi. Mikäli hoitaja ei ole noudattanut yhdistyksen ohjeistusta, koiran etsimiseen liittyvistä kustannuksista vastaa hoitaja.  

3. Hoitaja sitoutuu huolehtimaan koirasta eläinsuojelulain ja säännösten mukaisesti.  

4. Mikäli ongelmia ilmenee (käytös tai terveydentila) on hoitaja velvollinen välittömästi ottamaan yhteyttä yhdistyksen 

edustajaan. 

5. Hoitajalla ei ole oikeutta luovuttaa koiraa edelleen ilman yhdistyksen edustajan suostumusta eikä lopettaa sitä ilman eläinsuojelullista 

syytä. Adoptiopäätöksen tekee yhdistys. Adoptioon asti koira on yhdistyksen omaisuutta. Omistusoikeus siirtyy vasta kun uusi 

omistaja on maksanut koko kulukorvaussumman ja adoptiosta on yhdistyksen virallinen päätös. 

6. Jos koira jostain syystä tarvitsee uuden kodin, on hoitaja velvollinen pitämään sen luonaan kunnes uusi koti löydetään. Yhdistys etsii 

koiralle uuden kodin/ hoitopaikan. Koiraa ei voi luovuttaa sukulaisen, ystävän ym hoidettavaksi eikä koiraa saa viedä pois 

alkuperäiseltä sovitulta hoitopaikkakunnalta sopimatta siitä yhdistyksen edustajan kanssa. 

7. Koira tulee asianmukaisesti rokotettuna, eläinlääkärin tarkastamana, madotettuna sekä veritestit yleisimpien sairauksien toteamiseksi 

tehtynä. Mikäli koiralla myöhemmin ilmenee sairauksia tai vammoja on hoitajan ilmoitettava niistä yhdistyksen edustajalle viipymättä. 

8. Yhdistyksellä on oikeus tiedustella koiran vointiin ja sopeutumiseen liittyviä asioita hoitajalta sekä vierailla kotihoitopaikassa 

tarvittaessa/haluttaessa. Yhdistyksellä on aina oikeus ottaa kotihoitokoira haltuunsa tai vaihtaa kotihoitopaikkaa 

halutessaan.  

9. Hoitajan velvollisuus on ennakkoon sovitusti näyttää koiraa mahdollisille adoptoijille. Hoitajan toivotaan myös antavan oma 

näkemyksensä adoptioperheen sopivuudesta/ koiran sopivuudesta suunniteltuun perheeseen. 

10. Hoitajan tehtävänä on tukea koiran kodin saantia kertomalla koiran kuulumisia ja kuvaamalla koiraa sekä vastaamalla 

adoptioehdokkaiden kysymyksiin. 

11. Hoitaja sitoutuu huolehtimaan koiran madotuksesta noin kaksi viikkoa Suomeen saapumisen jälkeen. Koiran paino tulee 

mitata hoitoon saapumisen yhteydessä ja ilmoittaa yhdistyksen edustajalle. Madotus tulee tehdä Axilur kuurilla joka 

annetaan tehostetusti 5 päivän ajan. (Yhdistyksen edustaja antaa sinulle Madotuslääkkeet noutaessasi koiran kentältä. Jos jostain 

syystä joudut itse ostamaan sen apteekista, korvaa yhdistys kulut kuittia vastaan.) 

12. Kotihoitajalla ei ole kotihoitokoiraan adoptio-oikeutta muuta kuin erityisin perustein. Erityisiä perusteita ovat mm toiminut usealle 

koiralle kotihoitajana/ adoptoinut yhdistyksen kautta koiran aiemmin. Hoitajan adoptio on mahdollinen vain tilanteessa jossa koirasta ei 

ole  muita kotiselvityksiä meneillään Adoptiopäätöksen tekee yhdistys. Adoptiossa noudetaan normaalia adoptioprosessia. 

13. Hoitaja sitoutuu tämän hoitosopimuksen ehtoihin allekirjoittamalla sopimuksen. Jos hoitaja rikkoo hoitosopimuksen ehtoja, on 
yhdistyksellä oikeus hakea koira pois. 
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14. Mikäli Hoitaja rikkoo hoitosopimusta luovuttamalla koiran ilman yhdistyksen kirjallista lupaa kolmannelle osapuolelle, lopettamalla 
koiran hoitosopimuksen vastaisesti, tai ei huolehdi koirasta eläinsuojelulain ja säädösten mukaisesti on hoitaja velvollinen maksamaan 
Autetaan Eläimiä ry:lle sopimussakkona 1.000 Euroa. Yhdistys sitoutuu käyttämään mahdollisen sopimussakon kokonaisuudessaan 
sääntöjensä mukaisesti kodittomien koirien auttamiseen. Mahdolliset erimielisyydet tämän hoitosopimuksen noudattamisesta 
ratkaistaan Päijät-Hämeen  käräjäoikeudessa. 

 

 

Olen lukenut kotihoitosopimuksen huolellisesti läpi, tutustunut yhdistyksen ohjeisiin (nettisivut ja FB) ja 

ymmärtänyt toimintani vapaaehtoisena. Minulle on annettu tarvittava tieto kotihoitajuudesta ja yhteyshenkilö 

johon voin aina olla yhteydessä mikäli jotain ongelmia ilmenee.  

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 

 

 

_________________________  ____________________________  


