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1. Miksi sijaiskotitoiminta?  
 
Moni eläin tarvitsee väliaikaisen kodin, koska ne ovat syystä tai toisesta jääneet kodittomiksi. Sijaiskoti on 
eläimelle eläintaloa parempi vaihtoehto, koska eläimet asuvat sijaiskodissa kodinomaisessa ympäristössä. 
Arat eläimet oppivat sijaiskodissa myös luottamaan ihmisiin. Eläimiä voi tulla yhdistykseen  
- poliisin kautta 
- sosiaalitoimen kautta 
- valvontaeläinlääkärin kautta 
- yksityiseltä ihmiseltä 
- löytöeläintalosta.  
Eläimet voivat olla huostaan otettuja tai väliaikaisesti muualle sijoitettavia. Voi myös olla, että omistaja on 
sairastunut tai kuollut, eikä enää pysty eläimiä hoitamaan.  
 
Eläimiä voi tulla yhdistykselle myös alueen löytöeläintalolta, kun eläimen omistajaa ei ole tavoitettu 
lakisääteisen 15 vuorokauden aikana. Eläinsuojelulaki velvoittaa kaupungit ja kunnat järjestämään 
tilapäisen hoidon irrallaan tavatuille koirille, kissoille ja muille pienikokoisille harrastuseläimille 15 
vuorokauden ajan. Tänä aikana omistajalla on mahdollisuus lunastaa lemmikkinsä. Jos omistajaa ei 15 
vuorokauden aikana saada selville, eläimelle voidaan etsiä uusi koti tai se voidaan lopettaa. Jos eläimelle 
tämän jälkeen päätetään etsiä uutta kotia, se voidaan sijoittaa sijaiskotiin. 
 
On mahdollista, että 15 vuorokauden jälkeen löytöeläintalolta tulleen eläimen omistaja löytyy. Silloin SEYn 
jäsenyhdistys voi veloittaa kaikki jäsenyhdistykselle aiheutuneet kulut, esimerkiksi eläinlääkärikulut, 
lääkkeet, ruoan ym., eläimen omistajalta. Jäsenyhdistyksellä voi myös olla jokin vähimmäissumma, joka 
aina veloitetaan tällaisissa tapauksissa, esimerkiksi 50 euroa. 
 
Eläintä ei kuitenkaan ole pakko luovuttaa alkuperäiselle omistajalle, jos eläin on 15 vuorokauden jälkeen 
siirtynyt yhdistyksen omistukseen. 
 
Eläimelle haetaan uutta kotia joko yhdistyksen löytöeläintalon tai sijaiskodin kautta. Sijaiskotia tarvitsevat 
myös sellaiset eläimet, joiden tarve hoitopaikalle on väliaikainen. Tällöin eläin palautuu takaisin 
omistajalleen väliaikaisen kodintarpeen päätyttyä. Suurin osa sijaiseläimistä on kissoja ja koiria. Eläinten 
hoito-ohjeet saa SEYltä.  
 
Sijaiskotitoiminta antaa vapaaehtoisille mielekästä vapaaehtoistyötä ja yhdistys saa lisää vapaaehtoisia 
mukaan toimintaan. 
 
Tässä oppaassa käydään läpi sijaiskotitoiminnan perusasioita. 
 

2. Mitä sijaiskotitoiminta vaatii 
 

2.1 Sijaiskotivastaava 
Sijaiskotivastaavan tehtävä on toimia yhteyshenkilönä yhdistyksen ja sijaiskotien välillä. Hänen kauttaan 
kulkevat kaikki sijaiskotitoimintaan liittyvät tiedot. Sijaiskotivastaava raportoi yhdistyksen hallitukselle. 
 
Yhteydenpidon sijaiskoteihin on hyvä olla tiivistä, jotta yhdistykselle välittyy nopeasti tieto, jos ilmene 
ongelmia. Yhdistys voi järjestää sijaiskotitapaamisia, ylläpitää Facebook-ryhmää jossa sijaiskodit saavat 
vertaistukea ja järjestää sijaiskodeille koulutustilaisuuksia.  
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2.2 Eläimen kulut  
Eläimen kulut (sirutus, leikkaus, rokotus, loishäätö, muita eläinlääkärikuluja, ruokinta ym.) saattavat 
vaihdella todella paljon riippuen eläimen terveydentilasta ja siitä kuinka kauan eläin on sijaiskodissa. 
Otetaan esimerkiksi perusterve naaraskissa, joka on yhdistyksen sijaiskodissa 2 kk. Tänä aikana kissa saa 
ulkoloishäädön ja se madotetaan. Eläinlääkäri tekee steriloinnin, rokotuksen ja sirutuksen. Lisäksi tulevat 
ruoka ja hiekkakulut, jolloin kokonaiskustannukset 2kk:n ajalta ovat alueesta riippuen noin 200–400 euroa. 
Eläimestä otetaan luovutushinta, joka kattaa ainakin osan koituneista kuluista. 
 

2.3 Sijaiskotien rekrytointi  
Uusien sijaiskotien rekrytoinnista lisää kohdassa 4. 
 

2.4 Sijoituspäätös  
Eläinsuojeluyhdistys tekee päätöksen siitä, ottaako yhdistys eläimen vastaan vai ei.  

2.5 Eläimen luovutus yhdistykselle 
Eläimen omistaja tai eläinsuojeluviranomainen luovuttaa eläimen eläinsuojeluyhdistyksen omistukseen. Jos 
kyse on väliaikaisesta sijoituksesta, eläintä ei kuitenkaan luovuteta yhdistyksen omistukseen. Silloin 
yhdistys ja omistaja sopivat tilapäisestä luovutuksesta. 
 
Liite 1: Sopimus eläimen luovutuksesta eläinsuojeluyhdistykselle 
 

2.6 Sijaiskodin etsintä 
Yhdistyksen sijaiskotivastaava etsii eläimelle sopivan sijaiskodin. Sijaiskotivastaava haastattelee tulevaa 
sijaiskotia. Sijaiskotivastaava, SEYn vapaaehtoinen eläinsuojeluneuvoja tai muu yhdistyksen edustaja tekee 
eläinsuojelukäynnin/tutustumiskäynnin kodissa varmistaakseen, että se on sopiva sijaiskodiksi. 
Neuvontakäyntejä voi tehdä lisäksi myöhemmin. (Sijaiskotien rekrytoinnista enemmän kohdassa 4).  
 
Liite 2: Kysymykset sijaiskotikäynnillä 
 
Sijaiskodeiksi sopivat perehdytetään myös siihen, mitä sijaiskotina toimiminen tarkoittaa. 
 
Liite 3: Sijoitussopimus. Yhdistys ja sijaiskoti tekevät sopimuksen sijaiskotina toimimisesta. 
 

2.7 Etsitään eläimelle omaa kotia 
Joko sijaiskoti tai yhdistys etsii eläimelle kodin (katso lisää kohdasta 6.1). 
 
Liite 4: Haastatteluohje. Jokaista eläintä haluavaa haastatellaan henkilökohtaisesti. 
 

2.8 Eläimen luovutus uudelle omistajalle 
Joko sijaiskoti tai yhdistys hoitaa eläimen luovuttamisen. 

Liite 5: Eläimen myynti-/luovutussopimus uuden omistajan kanssa.  
 

3. Vastuut ja velvollisuudet  
 

3.1 Eläinsuojeluyhdistys 
Vastaa siitä, että sijaiskoti on sopiva ja vastuullinen sijaiskoti eläimelle. 
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Yhdistys luo sopimuksen yhteistyöeläinlääkärin kanssa.  
 
Yhdistys sitoutuu: 
• korvaamaan eläimestä aiheutuneet eläinlääkäri- ja lääkekulut tositteita vastaan. 
• korvaamaan sijoitetun eläimen ruokkimisesta aiheutuneet kulut, mikäli hoitopaikan kanssa 

näin sovitaan. Korvattava ruoka on tarkoitettu vain sijoituseläimen käyttöön. 
 
Yhdistys ei korvaa hoidossa olevan eläimen sijaiskodin omaisuudelle mahdollisesti aiheuttamaa vahinkoa. 
 
Yhdistys lisää eläimet turvasiruun (Turvasiru.fi) yhdistyksen omistukseen jo sijaiskotiaikana. Se toimii 
turvana tilanteessa, jossa eläin vahingossa karkaa sijoituksen aikana. Eläimen myynnin jälkeen yhdistys 
siirtää eläimen uuden omistajan turvasiruprofiilin alle. 
 
Liite 6: Viesti uudelle omistajalle turvasiruprofiilin luomisesta 

 
3.2 Sijaiskoti 
Sijaiskodin tehtävänä on tarjota hyvää hoitoa eläimelle siihen asti kunnes se löytää uuden kodin tai 
palautetaan omistajalleen. Sijaiskoti huolehtii eläimen perushoidosta, terveydestä ja hyvinvoinnista sekä 
estää tartunnat mahdollisuuksien mukaan (esimerkiksi eristys, rokotukset ja tarkkailu). 
 
Omat lemmikit eivät ole esteenä sijaiskotitoiminnassa mukana olemiselle, mutta niiden rokotukset ja 
madotukset on hoidettava kuntoon ennen sijaiseläimen saapumista. Joskus sijaiseläin löytää uuden pysyvän 
kodin sijaiskodista. 
 

4. Sijaiskotien rekrytointi 
 
Yhdistyksen rekrytoidessa uusia vapaaehtoisia kannattaa myös ehdottaa sijaiskotina toimimista. Nykyisiin 
jäseniin kannattaa olla yhteydessä ja kysyä, kiinnostaako heitä sijaiskotitoiminta. Sijaiskoteja voi myös 
rekrytoida esimerkiksi alueen oppilaitoksissa, joissa opiskellaan eläintenhoitoalaa. Sijaiskotien 
rekrytoiminen Facebookissa on tehokas ja edullinen tapa. Yhdistys voi myös järjestää sijaiskotien 
rekrytointitilaisuuksia. 
 
Yhdistyksen kotisivuilla pitäisi olla sijaiskotivastaavan yhteystiedot, jotta kiinnostuneet voivat olla tähän 
yhteydessä ja tarjoutua sijaiskodiksi. 
 
Paikallislehteen voi laittaa ilmoituksia tai pyytää toimittajaa tekemään jutun yhdistyksestä ja sen 
toiminnasta. Samalla voi mainita yhdistyksen sijaiskotitoiminnan. Etenkin jos yhdistyksessä tapahtuu jotain 
uutta tai uutisoimisen arvoista, kannattaa antaa juttuvinkki paikallislehteen. 
 
Liite 7: Esimerkki rekrytointi-ilmoituksesta 
 

5. Kulujen korvaaminen 
 

5.1 Eläimen toimittaminen sijaiskodille 
Joskus eläin voi tarvita sijaiskotia hyvinkin nopeasti. Yhdistys sopii sijaiskodin kanssa siitä, kuka toimittaa 
eläimen sijaiskodille. Jos sijaiskoti hakee eläimen, yhdistys korvaa tälle aiheutuneet matkakulut. 
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5.2 Ruuat ja muut tarvikkeet 
Eläinsuojeluyhdistys antaa sijoituseläimelle ruokaa tai korvaa ruokakulut sijaiskodille kuitteja vastaan.  
 
Sijoituskodin pitäisi saada lainata yhdistykseltä eläintarvikkeita, kuten kuljetuskoppia, hiekkalaatikoita sekä 
leluja. 
 

5.3 Eläinlääkärikäynnit 
Kaikki sijaiskodissa olevat, uutta kotia etsivät lemmikit tarvitsevat eläinlääkäriä ennen uuteen kotiin lähtöä. 
Kaikki eläinsuojeluyhdistyksen eläimet leikataan, sirutetaan, madotetaan ja rokotetaan. Yhdistyksen on 
hyvä tehdä sopimus jonkin eläinlääkäriaseman kanssa. Jotkut eläinlääkäriasemat antavat 
eläinsuojeluyhdistyksille alennusta sopimusta vastaan.  Tavoitteena on, että yhdistykset luovuttavat kissat 
leikattuna tai velvoittavat omistajan steriloimaan/kastroimaan kissan sovittuun määräaikaan mennessä. 
 
Jos sijaiskoti vie eläimet elinlääkäriin, yhdistys maksaa eläinlääkärikulut kuitteja vastaan jos eläinlääkäri ei 
laskuta yhdistystä suoraan. Voi olla, että sijaiskoti tarvitsee apua kuljetuksen kanssa. Silloin yhdistyksen 
pitäisi pystyä auttamaan.  
 
Rokotusreaktioriskin takia ei ole suositeltavaa rokottaa kissaa rauhoitettuna. 
 
Eläinsuojeluyhdistys ilmoittaa sijaiskodille, jos alueella tulossa on esimerkiksi kissojen leikkaustempaus. 
Silloin sitä käytetään hyväksi. 
 
Sirutus: siruja pitäisi olla yhdistyksellä valmiina. Eläimet sirutetaan muiden toimenpiteiden yhteydessä. 
Sirutuksen jälkeen yhdistyksen yhteyshenkilö kirjaa eläimen Turvasiru.fi-palveluun. Sirutuksesta ei ole 
hyötyä, mikäli eläintä ei kirjata järjestelmään! Palveluun kirjaaminen vaatii seuraavat tiedot: a) sirun 
numero, b) eläimen väri, c) eläimen silmien väri, d) eläimen sukupuoli, e) eläimen syntymäaika, f) onko 
eläin leikattu ja g) uuden omistajan nimi, osoite, puhelinnumero sekä sähköpostiosoite. Sijaiskoti toimittaa 
nämä tiedot yhdistykselle, kun uusi omistaja on varmistunut. 
 

5.4 Mitä korvataan 
Sijaiskodille korvataan eläimestä aiheutuneet eläinlääkäri-, ruokinta- ja muut kulut kuitteja vastaan. Pyydä 
sijaiskodilta kaikki kuitit. 
 

6. Kodin etsintä  
 
Kodin etsintä aloitetaan heti kun mahdollista. Sijaiskoti tarkkailee eläintä muutaman päivän ajan ja 
kirjoittaa siitä kuvauksen sekä ottaa kuvan. Sijaiskoti lähettää nämä sijaiskotiyhteyshenkilölle, joka päivittää 
eläimen tiedot yhdistyksen nettisivuille, Facebookiin, mahdolliseen blogiin ja kodittomat.infoon. Sijaiskoti 
voi auttaa kodin etsinnässä esimerkiksi jakamalla tietoa omassa tuttavapiirissään ja omalla Facebook-
sivullaan.  
 
Yhdistyksellä voi olla oma valokuvaaja, joka käy kuvaamassa yhdistyksen kotia etsivät eläimet. 
Hyvälaatuisilla kuvilla on iso merkitys uuden kodin löytymisen kannalta. Myös esittelyteksti on tärkeä ja sen 
on hyvä sisältää mahdollisimman kattavasti tietoa eläimestä. 
 

6.1 Kotiehdokkaiden etsiminen 
Kotiehdokkaan etsimiseen on kaksi tapaa. 
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1. Sijaiskoti etsii eläimelle parhaan mahdollisen kodin. Kotiehdokkaat haastatellaan ja tavataan ennen 
lopullisen päätöksen tekoa. Eläinsuojeluyhdistys painottaa harkintaa eläimen hankinnassa, joten 
tapaamisen jälkeen on hyvä antaa harkinta-aikaa puolin ja toisin. Yhdistyksen edustajaa voi tarvittaessa 
pyytää mukaan kotiehdokkaan tapaamiseen. 
 
2. Yhdistyksen sijaiskotivastaava haastattelee uudet omistajaehdokkaat. Jos omistajaehdokas vaikuttaa 
hyvältä, sijaiskotivastaava antaa ehdokkaalle sijaiskodin numeron. Myös sijaiskoti haastattelee ehdokasta ja 
sopii tarvittaessa vierailuajankohdan, jolloin ehdokas tulee katsomaan eläintä. Vierailulla sijaiskoti jatkaa 
haastattelua, esittelee luovutussopimuksen sekä raportoi jälkeenpäin yhdistykselle, miten vierailu meni. Jos 
kaikki sujuu hyvin, sijaiskoti sopii luovutusajankohdan ja ilmoittaa yksityiskohdista myös yhdistyksen 
sijaiskotivastaavalle. 
 
Ohje haastatteluun löytyy liitteestä 3. Mikäli eläimelle on useampi kotiehdokas, olisi hyvä haastatella 
heidätkin ennen lopullista päätöstä. 
 

6.2 Myyntisopimus/Luovutussopimus 
Jokaisesta eläimestä tehdään myyntisopimus/luovutussopimus (katso liite 4). Yhdistyksen sijaiskotivastaava 
tai hallituksen jäsen allekirjoittaa sopimuksen ja luovuttaa eläimen uudelle kodille. Yhdistyksellä voi myös 
olla sopimus sijaiskodin kanssa, että sijaiskoti allekirjoittaa sopimuksen eläinsuojeluyhdistyksen edustajana 
ja luovuttaa eläimen.  
 
Yhdistyksen sijaiskotivastaava säilyttää paperit arkistoitaviksi.   
 
Eläimistä peritään aina kulukorvaus. Jäsenyhdistys päättää itse kuinka paljon eläimestä peritään. Uuden 
omistajan tulee suorittaa maksu ennen eläimen luovuttamista. 
 

6.3 Uudessa kodissa 
Yhdistys tai sijaiskoti voi kohtuuden rajoissa pitää yhteyttä uuteen kotiin. Jos uusi koti ei syystä tai toisesta 
olekaan eläimelle sopiva tai myyntisopimuksen ehtoja rikotaan, eläin palautuu yhdistykselle. 

6.4 Uusi koti sijaiskodista 
Sijaiskoti voi niin halutessaan lunastaa eläimen omakseen normaaliin myyntihintaan. Yhdistyksellä voi olla 
oma hinnasto sijaiskodeille. 

7. Salassapito  
 
Eläinsuojeluyhdistyksen ei pidä välittää eläimen entisille omistajille tai muille ulkopuolisille sijaiskotien 
yhteystietoja, jos on vaarana, että sijaiskodin kotirauha on uhattuna (esimerkiksi poliisin, 
eläinsuojeluviranomaisen tai sosiaalitoimen kautta tulleiden eläinten kohdalla).  
 
Sijaiskodeilla on myös salassapitovelvollisuus. He saavat kertoa uudelle omistajalle eläimen taustoista, 
mutta esimerkiksi entisen omistajan nimeä tai muita tietoja, joista hänen henkilöllisyytensä voi paljastua, ei 
saa kertoa. 
  
Salassapitovelvollisuus koskee myös yhdistyksen sisäisiä asioita.  
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Liite 1: Sopimus eläimen luovutuksesta eläinsuojeluyhdistykselle  
 
Eläimen tiedot:  
 
Nimi:  Laji & Rotu: 
Sukupuoli: 
(Oletettu) syntymäaika: 
Kastroitu/steriloitu [  ] pvm  
Leikanneen eläinlääkärin nimi: 
Tatuointi [  ] siru [  ], numero/merkintä: 
Tuntomerkit: 
Muuta (esim. onko eläin tottunut lapsiin tai lajitovereihin)  
 
Eläimen vastaanottava yhdistys:  
 
Yhdistyksen nimi:    
Osoite:   
Puhelinnumero:    
Sähköposti:    
www-sivu:    
 
Eläimen luovuttajan tiedot:  
 
Nimi: 
Syntymäaika:  
Osoite: 
Puhelinnumero:  
Sähköposti: 
 
 
Omistaja maksaa luovutusmaksun _______ € yhdistykselle joko käteisellä tai esittää kuitin maksusta 
luovutushetkellä. Mahdolliset eläimen tarvikkeet (hihna, kuljetus- ja hiekkalaatikko, ruoat tms.) eivät 
vähennä tätä maksua. 
 
Eläimen omistusoikeus siirtyy eläinsuojeluyhdistykselle tämän sopimuksen allekirjoituksella.  
 
Näitä sopimuksia on tehty kaksi kappaletta, yksi eläimen luovuttajalle ja yksi vastaanottajalle.  
 

____________________________________  
Paikka ja aika  
 

____________________________________ ____________________________________  
Eläimen luovuttaja    Eläimen vastaanottaja/yhdistyksen edustaja  
 
 
____________________________________ ____________________________________  
Nimenselvennys    Nimenselvennys 
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Liite 2: Kysymykset sijaiskotikäynnillä 
 
* Mitä eläimiä voit ottaa sijoitukseen? 
* Minkälainen kokemus sinulla on eläinten hoidosta? 
* Mitä eläimiä sinulla on ennestään? 
* Kuinka pitkiä aikoja eläin joutuisi keskimäärin olemaan yksin? 
* Onko käytössäsi auto? (Autoa tarvitaan eläinlääkärikäynneillä, eläimen hakuun entisestä kodista jne.) 
* Ovatko kaikki taloudessa asuvat sitoutuneet toimintaan? 
* Oletko valmis SITOUTUMAAN eläimeen mahdollisesti jopa vuoden ajaksi? 
 
Ota ylös myös nämä tiedot: talotyyppi, onko lapsia, tarkka osoite ja puhelinnumero 
 
Muista mainita seuraavat asiat 
* Käynnin tarkoitus: tutustua uusiin aktiiveihin ja ennen kaikkea nähdä, millaisesta kodista on kysymys. 
Yhdistyksellemme tulevat eläimet voivat olla peräisin hyvinkin huonoista oloista (voivat olla viranomaisten 
huostaanottamia), joten meidän täytyy kantaa yhdistyksenä vastuu ja tietää tarkalleen mihin ja millaisiin 
koteihin eläimemme sijoitetaan. 
* Koska yhdistykselle saapuu koviakin kokeneita eläimiä, tulee sijaiskodin olla valmis myös 
ongelmakäyttäytymisen kärsivälliseen hoitamiseen. On jopa mahdollista, että eläimet eivät ole sisäsiistejä, 
joten sijoituskodin pitää ymmärtää mitä se tarkoittaa. 
* Koska on kyse vapaaehtoistoiminnasta, pyrimme yhdistyksenä joustamaan erilaisten lomamatkojen 
suhteen yms. Sijaiskotieläin voidaan siirtää toiseen kotiin matkan ajaksi. On kuitenkin tärkeää, että sijaiskoti 
ilmoittaa mahdollisista matkoista HYVISSÄ AJOIN, eikä paria päivää ennen matkaa. Tällöin yhdistyksellä on 
aikaa järjestää väliaikainen sijaiskoti matkan ajaksi. Tämä ei välttämättä onnistu lyhyellä varoitusajalla. 
Eläimen voi myös tarvittaessa ottaa matkaan mukaan, mutta tästäkin on aina sovittava yhdistyksen kanssa. 
* Edellytämme sijaiskodilta aktiivisuutta sekä yhdistyksen suuntaan että uusien omistajaehdokkaiden 
kanssa. Sijaiskodin tulee myös kirjoittaa kuvaus eläimestä sekä ottaa kuvat, jotka lisätään yhdistyksen 
kotisivuille, Facebookiin, mahdolliseen blogiin ja kodittomat.infoon. Eläimen esittely toimitetaan 
yhdistykselle (nimi + s-postiosoite) yleensä noin viikko sen jälkeen, kun eläin on tullut sijoitukseen. 
* Ota vielä esille seuraavat kohdat sijoitussopimuksesta: yhdistys ei korvaa mitään eläimen aiheuttamia 
vahinkoja. Sijaiskodin tulee pitää huoli siitä, ettei eläin pääse karkaamaan. Huom! Ikkunoiden ja parvekkeen 
täytyy olla verkotettuja tai muuten sellaisia, ettei kissa pääse karkaamaan niistä. 
* On hyvä muistaa, että kyseessä on eläinsuojeluyhdistyksen omistama eläin, joten kaikki eläintä koskevat 
päätökset tulee tehdä yhdistyksen hallituksen jäsenten tai sijaiskotivastaavan kanssa. Mitään ei saa ostaa 
kysymättä yhdistykseltä ensin, sillä yhdistyksellä voi olla ruokaa ja tarvikkeita valmiina. 
* Jos sijaiskodissa on omia lemmikkejä, niiden rokotusten ja madotusten tulee olla kunnossa! Tämän 
suhteen emme tee poikkeuksia, sillä ne ovat vain eläinten turvaksi. Yhdistykselle tulee eläimiä sijoitukseen 
myös löytöeläinkodeista, eikä eläinten taustoja aina tunneta. 
* Jos jokin asia mietityttää, kysy AINA neuvoa/näkemystä yhdistykseltä!  
 
Käynnin lopuksi kerro, kuinka asiat etenevät seuraavaksi: uusi koti lisätään sijaiskotilistaan ja tämän jälkeen 
voi mennä päiviä tai kuukausia, kun seuraavan kerran otamme yhteyttä ja tarjoamme eläintä sijoitukseen. 
Silloinkin katsotaan aina senhetkinen tilanne, ja sijaiskoti voi vielä tällöin kieltäytyä ottamasta eläintä 
vastaan, mikäli oma aikataulu ei anna juuri silloin periksi. Sovi, että lähetät käynnin jälkeen linkin 
sijaiskotifoorumiin/Facebook-ryhmään ja pyydä uutta kotia rekisteröitymään sinne. Ryhmästä löytyvät 
kaikki ohjeet sekä paljon vertaistukea ja neuvoja muilta sijaiskodeilta. 
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Liite 3: Sijoitussopimus  
 
Sopimuksen osapuolet: 
 
_____________________  ________________________ 
Sijaiskodin nimi   Yhdistyksen nimi 
 
SOPIMUSEHDOT: 
1. Sijaiskoti on vastuussa eläimen hyvinvoinnista. Eläimen omistusoikeus säilyy yhdistyksellä. 
2. Sijaiskoti sitoutuu hoitamaan luovutettua eläintä tunnollisesti Sijaiskodin oppaan hoito-ohjeiden ja 
yhdistyksen antamien muiden ohjeiden sekä eläinsuojelulain ja -asetusten mukaisesti. 
3. Eläimen sairastuessa sijaiskoti ottaa välittömästi yhteyttä eläinsuojeluyhdistykseen ja sovitusti 
yhteistyöeläinlääkäriin, tapaturmatapauksissa suoraan eläinlääkäripäivystykseen, joka paikkakunnalla on 
XXXX. Eläintä ei saa lopettaa ilman eläinsuojelullista perustetta ja vain yhdistyksen luvalla. Ennen eläimen 
lopetusta vastaanottajan on oltava yhteydessä eläinsuojeluyhdistykseen. 
4. Sijaiskoti huolehtii, että eläin ei pääse karkaamaan tai putoamaan ikkunoista tai parvekkeelta. 
5. Sijaiskoti sitoutuu ilmoittamaan eläimen katoamisesta tai kuolemasta välittömästi 
eläinsuojeluyhdistykselle. 
6. Mikäli sijaiskodilla on muita eläimiä, omien eläinten hyvinvointi ei saa vaarantaa, siksi niiden rokotukset 
on hoidettava kuntoon ennen sijoituseläimen saapumista. 
7. Sijaiskoti sitoutuu auttamaan mahdollisen uuden kodin etsinnässä Sijaiskodin oppaan neuvomalla tavalla. 
Sijaiskoti vastaa kotiehdokkaiden yhteydenottoihin ja haastattelee ehdokkaat, valiten niistä eläimen 
tarpeisiin sopivimman. Sijaiskoti toimii eläinsuojeluyhdistyksen edustajana Myynti-/luovutussopimuksessa. 
8. Mikäli sijaiskoti ei pystykään pitämään sijaiseläimestä huolta, hän sitoutuu ilmoittamaan asiasta 
välittömästi eläinsuojeluyhdistykselle, jolloin uusi sijaiskoti voidaan löytää mahdollisimman nopeasti. Näitä 
tilanteita on pyrittävä välttämään. Sijaiskoti ei saa luovuttaa eläintä kolmannelle osapuolelle sopimatta siitä 
eläinsuojeluyhdistyksen kanssa. 
9. Eläinsuojeluyhdistyksen edustajalla on oikeus käydä katsomassa sijoitettua eläintä sopimaksi 
katsomanaan ajankohtana. Mikäli käy ilmi, että eläintä kohdellaan huonosti ja/tai tämän sopimuksen ehtoja 
on muutoin rikottu, eläinsuojeluyhdistyksellä on oikeus ottaa eläin välittömästi takaisin ja tämä sopimus 
katsotaan purkautuneeksi. 
10. Mikäli eläin on luovutushetkellä tiine, pentujen omistusoikeus on eläinsuojeluyhdistyksellä. 
11. Sijaiskoti huolehtii siitä, että sijoitetun eläimen rokotukset pysyvät voimassa, ja madottaa eläimen 
säännöllisesti. 
12. Eläinsuojeluyhdistys ei vastaa eläimen aiheuttamista tuhoista tai vahingoista. Sijaiskodille suositellaan 
kotivakuutusta, joka korvaa hoidettavan eläimen mahdollisesti tuottamia henkilö- tai omaisuusvahinkoja. 
13. Eläimen hoidosta, ruokinnasta ym. sijoituksen aikana aiheutuneista kustannuksista vastaa 
eläinsuojeluyhdistys. Sijaiskodin on aina pyrittävä toimimaan säästeliäästi ja Sijaiskodin oppaan 
rahankäytön neuvoja noudattaen.  
 
Eläinsuojeluyhdistys sitoutuu 
1. antamaan sijaiskodille kaiken tarpeellisen tiedossa olevan tiedon eläimen tilasta ja käyttäytymisestä. 
2. etsimään sijoitusvalmiille eläimille uusia, sopivia koteja. 
3. maksamaan yhdistyksen eläinten hoitoon tarvittavat eläinlääkäri- ja lääkekulut. 
4. antamaan sijaiskodille tarvittaessa apua eläinten ruoan, tarvikkeiden ja muun tarpeellisen hankinnassa. 
5. antamaan sijaiskodille neuvontaa ja opastusta sekä tukemaan tilapäiskotitoiminnassa. 
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Sijaiskodin tiedot    Yhdistyksen tiedot:  
 
Nimi: _____________________________________  Nimi: ________________________________ 
 
Puh.: _____________________________________  Puh.: ________________________________ 
 
Osoite: ____________________________________  Sähköposti: ___________________________ 
 
Sähköposti: _________________________________ 
 
Mitä eläimiä tilapäiskoti voi ottaa hoitoon ja montako kerrallaan? _______________________________ 
 
Aiempi kokemus eläintenhoidosta?  
 
_____________________________________________________________________________ 
 
Onko sijaiskodilla omia eläimiä? Jos on, mitä eläimiä, ovatko steriloituja, terveitä ja mitkä rokotukset 
pidetään voimassa?  
_________________________________________________________________________________ 
 
Asumismuoto □ kerrostalo □ rivitalo □ omako talo □ muu: _________________________ 
 
Huonemäärä: _____ kpl, joissa asuu _____ aikuista _____ lasta, lasten iät: ________________ 
 
Onko aidattu piha koiria varten? □ ei □ kyllä 
 
Eristysmahdollisuus? □ ei □ kyllä, miten? ______________________________________________ 
 
 
Yhdistykseltä lainattu seuraavia eläintarvikkeita:  
□  kuljetuskoppi 
□  hiekkalaa kko 
□  leluja 
□  muuta? _________________________________________________ 
 
 
 
Sijaiskoti on lukenut ja ymmärtänyt yllä olevat sopimusehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä.  
Tämä sopimus on tehty kahtena kappaleena, yksi kummallekin sopimusosapuolelle. 
 
 
__________________________________________ 
Paikka ja aika 
 
__________________________________________ ________________________________________ 
Sijaiskodin allekirjoitus   Yhdistyksen edustajan allekirjoitus 
 
__________________________________   ______________________________ 
Nimenselvennys   Nimenselvennys   
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Liite 4: Haastatteluohje  
 
Jokainen eläintä haluava tulee haastatella henkilökohtaisesti. Ohessa on lista kysymyksistä, joiden toivotaan 
olevan avuksi selvitettäessä, onko eläintä haluava miettinyt riittävän tarkkaan eläimen tuomia velvoitteita. 
 
* Miksi haluaa lemmikin? 
* Miksi haluaa tämän kyseisen eläimen? 
* Mitä tietoa on jo hankkinut kyseisestä eläinlajista? Mistä? 
* Kokeeko, että tietää riittävästi kyseisen eläinlajin ruokinnasta, hoidosta ja terveydenhoidosta? 
* Onko koko perhe eläimen hankkimisen kannalla? 
* Onko päätetty, kuka on vastuussa eläimen hoidosta? 
* Onko perheessä lapsia? Jos on, minkä ikäisiä? 
* Miten on varauduttu siihen, että perheeseen tulee lapsia? Onko mietitty, miten voimavarat riittävät sekä 
eläimen että lasten hoitoon? 
* Jos opiskelee, onko miettinyt jo opiskelujen jälkeisen ajan – onko elämäntilanne ja asunto sellainen, että 
siellä voi edelleen pitää eläintä? 
* Onko hankkinut tietoa kyseisen eläinlajin hoidon kustannuksista ja onko varautunut äkillisiin 
kustannuksiin, joita saattaa eläimen kanssa tulla? 
* Tietääkö, mistä eläimelle löytyy kyseisen eläinlajin hoitoon perehtynyt eläinlääkäri? 
* Onko tietoinen siitä, millaisia lajityypillisiä tarpeita eläimellä on ja miten ne tyydytetään (esim. 
virikkeistäminen, liikunta, harrastaminen eläimen kanssa)? 
* Onko tietoinen lemmikkien aiheuttamista jäljistä elämään (karvat, jäljet asunnossa jne.)? 
* Onko pohdittu, miten loma-ajat hoidetaan? Kuka hoitaa lemmikkiä ja missä (hoitaja omaan kotiin vai 
lemmikki hoitolaan)? 
* Onko perheen allergiat kartoitettu etukäteen? 
* Onko perheessä jo lemmikkejä? Jos on, niin mitä? 
* Kuinka pitkiä aikoja eläin joutuu olemaan yksin kotona? 
* Miten kissojen/koirien ulkoilu on järjestetty? 
* Onko mietitty, miten vanhat ja uudet lemmikit tutustutetaan toisiinsa? Miten toimitaan, mikäli eläimet 
ovat eri lajia? 
* Ulkoileeko eläin? Jos ulkoilee, niin miten ja missä? 
* Onko koti ”eläinsuojattu” ennen eläimen ottamista eli tarvittaessa verkotettu parveke, rakennettu aitaus 
tai muuten pidetty huoli, että eläin ei pääse tekemään tuhojaan ja/tai satuttamaan itseään? 
* Onko hankittu jo kaikki tarvikkeet eläimelle? 
* Onko varautunut mahdollisiin ongelmiin (kodinvaihtajaeläinten kohdalla ongelmia saattaa tulla pitkänkin 
ajan kuluttua)? Neuvo hyvän eläintenkouluttajan/ongelmaeläinkouluttajan valintaan. 
* Onko mietitty, miten toimitaan mahdollisissa elämänmuutoksissa? 
* Miten toimitaan, mikäli eläimestä joudutaan luopumaan?  
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Liite 5: Myynti-/Luovutussopimus 
 
Eläimen tiedot:  
 
Nimi: _____________________________ Laji & rotu: __________________ 
 
Sukupuoli: _________________________ 
 
(Oletettu) syntymäaika: ______________ 
 
Kastroitu/steriloitu [  ] pvm: ___________ 
Leikanneen eläinlääkärin nimi: _______________________________________________________ 
 
Tatuointi [  ] siru [  ], numero/merkintä: _________________________________________________ 
 
Tuntomerkit: ____________________________________ 
Muuta (esim. onko eläin tottunut lapsiin tai lajitovereihin): _________________________________ 
 
Eläimen myyvä yhdistys:  
Yhdistyksen nimi:    

Osoite:    

Puhelinnumero:    

Sähköposti:    

www-sivu:    

 
Ostajan tiedot:  
Nimi: 

Syntymäaika (henkilöllisyystodistuksesta): 

Osoite:  

Puhelinnumero:  

Sähköposti:  

 
Sopimusehdot 
 
Myyjän velvollisuudet 
Eläimen myyjä (eläinsuojeluyhdistys) sitoutuu vastaamaan siitä, että eläimestä annetut tiedot ostajalle ovat 
totuudenmukaisia, sillä luotettavuudella kuin yhdistyksen edustajalla on ollut mahdollisuus eläimen 
taustoja kohtuudella selvittää. Myyjä sitoutuu antamaan neuvontaa ostajalle, liittyen eläimen hoitoon myös 
eläimen luovutuksen jälkeen. Myyjä täyttää kauppasopimuksen kahtena kappaleena, toinen kappale 
annetaan ostajalle ja toinen kappale jää myyjälle 
 
Ostajan velvollisuudet: 
Ostaja tulee huolehtia ja hoitaa eläintä hyvin koko eläimen loppuelämän ajan ja järjestämään eläimelle, sen 
lajille ja mahdollisille erityistarpeille sopivat olosuhteet. Ostajan tulee ongelmatilanteissa ottaa yhteyttä 



 

13 
 

eläinlääkäriin, eläinsuojeluyhdistyksen edustajaan tai eläinlajiin perehtyneisiin tahoihin neuvontaa ja 
ohjausta tai eläimen tarvitsemia eläinlääkäripalveluja saadakseen. Ostaja hyväksyy ennen kauppaa tehtävät 
mahdolliset eläinsuojeluyhdistyksen edustajan tekemät tarkastus- ja neuvontakäynnit. Ostajaa pyydetään 
ilmoittamaan etukäteen eläinsuojeluyhdistykselle, mikäli eläimestä joudutaan luopumaan tai se joudutaan 
lopettamaan. Lisäksi ostajan toivotaan ilmoittavan yhdistykselle mahdolliset osoitteenmuutokset.  
 
Yleiset sopimusehdot: 
Eläin myydään vain täysi-ikäiselle henkilölle.  
Myyjä luovuttaa eläimen ostajalle maksua vastaan. Ostaja vastaa kaikista eläimen kohtaamista 
tapaturmista, sairauksista tai aiheutuneista vahingoista eläimen vastaanottamisen jälkeen.  
 
Yhdistys kirjaa sirun saaneen eläimen tunnistustiedot ja omistajan yhteystiedot Turvasiru.fi-rekisteriin. 
Omistaja saa henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan, joilla voi koska tahansa internetin kautta 
tarkistaa ja muuttaa palvelun rekisterissä olevia yhteystietoja. Eläinsuojeluyhdistys voi tarvittaessa auttaa 
tietojen päivittämisessä.  
 
Suositukset: 
 

1. Vastaanottaja huolehtii, että eläin ei pääse karkaamaan tai putoamaan ikkunoista tai parvekkeelta.  
2. Taajamassa asuvan kissan omistajan tulee ulkoiluttaa kissaa ainoastaan valjaissa tai rakentaa sille 

ulkoilutarha.   
3. Mikäli vastaanottajalla on muita eläimiä kotonaan, sitoutuu hän hoitamaan niiden rokotukset 

kuntoon ennen uuden eläimen kotiintuloa.  
4. Vastaanottaja sitoutuu ilmoittamaan eläimen katoamisesta tai kuolemasta välittömästi 

eläinsuojeluyhdistykselle.  
5. Sirun saaneen eläimen tunnistustiedot ja omistajan yhteystiedot kirjataan Turvasiru.fi -rekisteriin. 

Eläimen vastaanottaja saa henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan, joilla voi koska tahansa 
internetin kautta tarkistaa ja muuttaa palvelun rekisterissä olevia yhteystietoja. Eläimen 
vastaanottanut voi pyytää apua tietojen päivittämiseen yhdistykseltä. Vastaanottaja sitoutuu 
pitämään rekisterissä olevat yhteystietonsa ajan tasalla.  

6. Mikäli vastaanottaja ei pysty pitämään eläintä, hän sitoutuu ilmoittamaan asiasta välittömästi 
eläinsuojeluyhdistykselle 

 
 
Eläimen hinta: _____________€  
 
 
Ostaja hyväksyy eläimen siinä kunnossa ja terveydentilassa kuin se on luovutushetkellä.  
 
Vastaanottaja on lukenut ja ymmärtänyt yllä olevat sopimusehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä.  
Tämä sopimus on tehty kahtena kappaleena, yksi kummallekin sopimusosapuolelle. 
 
 
__________________________________________ 
Paikka ja aika 
 
__________________________________________ ________________________________________ 
Ostajan allekirjoitus Myyjän/yhdistyksen edustajan allekirjoitus 
 
__________________________________   ______________________________ 
Nimenselvennys   Nimenselvennys  
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Liite 6: Viesti uudelle omistajalle turvasiruprofiilin luomisesta 
 
Turvasiruprofiilin luominen ja uuden omistajan informoiminen asiasta 
 
Tässä on esimerkki (Oulun seudun esy) viestistä uudelle omistajalle turvasiruprofiilin luomisesta. 
Turvasirupalvelu lähettää myös tunnukset uudelle omistajalle, mutta koska mikrosiru voi olla osalle 
ihmisistä vielä uusi asia, on hyvä ilmoittaa omistajalle tästä vielä erikseen (turvasirun automaattiviestissä ei 
ole mitään tietoa tai opastusta).  
 
”Olen käynyt luomassa sinulle tunnuksen Turvasiru-verkkopalveluun. Lemmikkisi on siis merkitty 
yksilöllisellä mikrosirulla, ja jos se jostain syystä pääsee karkaamaan ja päätyy esimerkiksi löytöeläinkotiin, 
niin siru lukemalla löydetään sinun yhteystietosi ja lemmikkisi pääsee turvallisesti takaisin kotiin. 
 
Tässä tunnuksesi Turvasiru-palveluun (saat ne myös itse palvelusta tulevassa sähköpostissa). 
 
tunnus: XXX 
salasana: XXX 
 
Kirjautumalla sisälle pääset näkemään lemmikin tiedot. Voit myös tarvittaessa muokata omia 
yhteystietojasi (esimerkiksi muuton yhteydessä) ja muita tietoja sisään kirjautuneena. Palvelu löytyy 
osoitteesta www.turvasiru.fi.  
 
Olisi hyvä jos kävisit heti tuoreeltaan kokeilemassa tunnuksia, että ne varmasti toimivat. Opit samalla 
käyttämään palvelua! 
 
Autan ja neuvon tarvittaessa Turvasiru-palveluun liittyvien ongelmien ja kysymysten kanssa. 
 
Ystävällisin terveisin, 
 
XXX” 
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Liite 7: Esimerkki rekrytointi ilmoituksesta  
(tämä on Oulun seudun esyn ilmoitus) 
 
 
Haluatko mukaan sijaiskotitoimintaan? 
 
XXX esy etsii huostaan otettaville tai muista syistä kodittomaksi jääneille eläimille (erityisesti kissoille, 
koirille ja kaneille) eläinrakkaita ja vastuuntuntoisia sijaiskoteja XXX seudulta. Yhdistys maksaa ruoka-, 
lääkintä-, kissanhiekka-, ym. kulut. 
 
Yhdistyksen sijaiskotiin voi tulla myös väliaikaista kotia tarvitseva eläin, joka palautuu takaisin omistajalleen 
väliaikaisen kodintarpeen päätyttyä. 
 
Sijaiskodeista on jatkuva pula! 
 
Sijaiskoti antaa lemmikille sen kipeästi tarvitsemaa rakkautta ja hellää huolenpitoa, sekä tarjoaa väliaikaisen 
kodin siihen asti että oikea koti löytyy. Joskus lemmikki voi löytää oikean kotinsa myös sijaiskodista. Omat 
lemmikit eivät ole esteenä sijaiskotitoiminnassa mukana olemiselle. 
 
SIJAISKODILTA VAADITAAN: 

 valmiutta ottaa eläin mahdollisesti hyvin lyhyelläkin varoitusajalla 
 sitoutumista eläimen hoitoon ennalta-arvaamattomaksi ajaksi (viikkoja-kuukausia) 
 aktiivisuutta yhteydenpitoon eläimen entiseen ja uuteen omistajaan sekä eläinsuojeluyhdistykseen 
 aikaa vastata eläintä koskeviin tiedusteluihin (sähköpostitse/puhelimitse) 
 ihmistuntemusta, jotta osaa luovuttaa eläimen eteenpäin hyvään kotiin 
 halua huolehtia eläimestä kuin omastaan ja kykyä luopua siitä kun aika koittaa 
 sijaiskotisopimuksen noudattamista. 

SIJAISKOTITOIMINTA ANTAA: 
 auttamisen riemun 
 eläinystävän 
 vertaistukea muista sijaiskodeista 
 uusia ystäviä samanhenkisistä ihmisistä 
 vapauden, kun eläin pääsee uuteen kotiin (vrt. omasta lemmikistä voit olla vastuussa 15–20 vuotta 

kerrallaan, sijaiskotieläimestä esim. 5 kuukautta tai 3 viikkoa). 
 
Sijaiskotitoiminta on vapaaehtoista käytännön eläinsuojelutyötä parhaimmillaan! 
 
Jos kiinnostuit toiminnasta tai jos vaikka kaipaat lisätietoja, ota rohkeasti yhteyttä. 
 


