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1. Tervetuloa mukaan sijaiskotitoimintaan 
 
Kiitos, että tarjoat sijaiskodin sitä tarvitsevalle eläimelle! Yhdistyksellämme on jatkuva tarve vastuullisille ja 
eläinrakkaille sijaiskodeille. 
 
Moni eläin tarvitsee väliaikaisen kodin, koska se on syystä tai toisesta jäänyt kodittomaksi. Yhdistykselle voi 
tulla esimerkiksi huostaan otettuja eläimiä eläinsuojeluviranomaisen kautta. Yhdistykselle tulee eläimiä 
myös esimerkiksi silloin, kun 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. 
 
Sijaiskotia tarvitsevat myös sellaiset eläimet, joiden tarve sijaiskodille on väliaikainen. Eläin palautuu 
takaisin omistajalleen väliaikaisen kodintarpeen päätyttyä.  
 
Sijaiseläimet voivat olla esimerkiksi kissoja, koiria, kaneja tai pieniä jyrsijöitä. 
 
Tässä oppaassa käydään läpi sijaiskotitoiminnassa vastaan tulevia perusasioita. Toivomme, että perehdyt 
oppaaseen perusteellisesti ennen ensimmäisen sijaiseläimen saapumista. Vastaamme myös mielellämme 
kaikkiin kysymyksiin ja autamme mahdollisissa ongelmatilanteissa. Älä epäröi ottaa yhteyttä, jos jokin asia 
askarruttaa mieltäsi! 
 

1.1 Yhdistyksen yhteystiedot 
 
Sijaiskotiyhteyshenkilö/sijaiskotivastaava/-koordinaattori: 
Nimi ja yhteystiedot 
 
Yhdistys: 
Nimi ja yhteystiedot 
 

2. Vastuut ja velvollisuudet  
 

2.1 Eläinsuojeluyhdistys 
Yhdistys korvaa eläimestä aiheutuneet eläinlääkäri- ja lääkekulut sekä matolääkkeet tositteita vastaan. 
Yhdistys korvaa myös sijoitetun eläimen ruokkimisesta aiheutuneet kulut, mikäli hoitopaikan kanssa näin 
sovitaan. Korvattava ruoka on tarkoitettu vain sijoituseläimen käyttöön. 
 
Yhdistys ei kuitenkaan vastaa eläimen mahdollisesti tekemistä tuhoista tai vahingoista sijaiskodin 
irtaimistoon tai asuntoon, joten varaudu esimerkiksi siirtämään arvokkaammat esineesi syrjään eläimen 
sijoituksen ajaksi. 
 
SEYn vapaaehtoinen eläinsuojeluneuvoja tai muu yhdistyksen edustaja saa tehdä neuvontakäyntejä 
sijaiskodissa. Neuvontakäynti tehdään aina ennen kuin koti hyväksytään sijaiskodiksi.  
 
Sijaiskodeiksi sopivat perehdytetään myös siihen, mitä sijaiskotina toimiminen tarkoittaa. 
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Yhdistys tarjoaa apua ja neuvoja sijaiskodeille sekä ohjaa ongelmatilanteissa. 
 
Yhdistys päättää eläinten hoidosta, sijoittamisesta ja muihin eläimeen liittyvistä seikoista.  
 
Yhdistys etsii uutta kotia eläimelle, jos ei muuta ole erikseen sovittu. 
 
Sijaiskodeille olisi hyvä olla yhdistyksen ylläpitämä vertaistukiryhmä vaikka Facebookissa. 
 

2.2 Sijaiskoti 
Sijaiskodin tehtävänä on tarjota hyvää hoitoa lemmikille siihen asti, kunnes se löytää uuden kodin tai 
palautetaan omistajalleen. Joskus lemmikki löytää uuden kotinsa sijaiskodista. 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. 
 
Sijaiskoti sitoutuu:  
• hoitamaan eläintä yhdistykseltä saatujen hoito-ohjeiden mukaisesti ja huolehtimaan eläimen 

terveydestä, asianmukaisesta ruokinnasta ja hyvinvoinnista. 
• käyttämään eläimen jäsenyhdistyksen hyväksymällä eläinlääkärillä, jos eläin ei ole 

luovutushetkellä rokotettu, madotettu ja leikattu. 
• sijaiskoti on velvollinen ilmoittamaan kaikista eläimellä ilmenevistä vaikeuksista ja 

sairauksista. Eläintä ei saa luovuttaa ilman yhdistyksen hyväksymistä. Eläintä ei saa lopettaa. 
• pitämään omien eläintensä asianmukaiset rokotukset voimassa. 
• huolehtimaan siitä, että eläin ei karkaa. 
 
Sijaiskodin kannattaa valmistautua myös seuraaviin asioihin:  

 Valmius ottaa eläin mahdollisesti hyvin lyhyelläkin varoitusajalla. 
 Sitoutuminen eläimen hoitoon ennalta arvaamattomaksi ajaksi (voi vaihdella viikoista useisiin 

kuukausiin, jopa vuoteen). 
 Aktiivisuus yhteydenpitoon eläimen uuden omistajan sekä eläinsuojeluyhdistyksen kanssa.  
 Vastaaminen eläintä koskeviin tiedusteluihin (sähköpostitse/puhelimitse), jos yhdistyksen kanssa 

näin sovitaan. 
 Huolehtiminen eläimestä kuin omastaan.  
 Luopuminen eläimestä, kun sen aika koittaa. 
 Sijoitussopimuksen ehtojen noudattaminen (katso Liite 1: Sijoitussopimus). 

 

3. Elämää sijaiseläimen kanssa 
 

3.1 Eläimen saapuminen 
Joskus eläin voi tarvita sijaiskotia hyvinkin nopeasti. Sijaiskodin on voitava sitoutua eläimeen koko kodin 
etsinnän ajaksi, sillä asuinpaikan vaihdos on eläimelle raskas.  
 
Eläimellä voi olla rankka menneisyys, mikä saattaa näkyä myös sen käytöksessä. Jos esimerkiksi kissa on 
arka ja pelokas se voi hakeutua piiloon vaikka sängyn alle ensimmäisiksi viikoiksi. Sijaiseläin saattaa vaatia 
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erityishuomiota esimerkiksi sairauden tai loukkaantumisen vuoksi. Eläimet eivät välttämättä ole leikattuja 
tullessaan, joten esimerkiksi kollikissalla voi olla taipumusta merkkailuun. 
 
Eläinsuojeluyhdistykseen pitää olla hyvissä ajoin yhteydessä, mikäli sijaiskoti ei pysty hoitamaan eläintä tai 
tarvitsee hoitajaa esimerkiksi matkan vuoksi. Tällöin eläin siirretään toiseen sijaiskotiin. 
 

3.2 Ruoat ja muut tarvikkeet 
Eläinsuojeluyhdistys antaa ruokaa eläimen mukana tai korvaa ruokakulut sijaiskodille kuitteja vastaan. 
Eläintä tulee ruokkia yhdistyksen ohjeiden mukaan. 
 
Säännöllinen vuorokausirytmi on lemmikille tärkeä, joten ruoki se aina samaan aikaan päivästä. Koirat 
ruokitaan 2 kertaa päivässä ja kissat 2-3 kertaa päivässä, ellei toisin ohjeisteta. Ota huomioon 
erityisruokavaliota tarvitsevat lemmikit. Joitain erikoisruokia myydään eläinkaupoissa ja joitain ainoastaan 
eläinlääkäriasemilla. Kysy neuvoa sopimuseläinlääkäriltä tai yhdistykseltä. Älä osta kallista erikoisruokaa 
ennen asian varmistamista yhdistykseltä. 
 
Yhdistykseltä saa lainaan eläintarvikkeita, kuten kuljetuskoppia, hiekkalaatikoita sekä leluja. Kissojen 
hiekkalaatikoissa voi käyttää kuivikkeena esimerkiksi mikrohiekkaa (hiekan käyttö on kissalle luontaista ja 
sen psyykelle hyväksi, kun se saa peittää tarpeensa hiekalla). 
 
Muistathan palauttaa tarvikkeet ja ylimääräiset ruoat, kun et enää tarvitse niitä! 
 

3.3 Ulkoilu ja aktivointi 
Koirat: Ulkoiluta sijaiskoiraa säännöllisesti ja tarpeeksi. Koiralle tulee järjestää myös leluja ja muuta 
aktiviteettia, ettei se pura energiaansa vääriin asioihin. Toimi yhdistyksen ohjeiden mukaan. 
Kissat: Sijaiskotikissat ovat aina sisäkissoja! Tulevan kodin kannalta on parasta jos kissa on tottunut 
olemaan vain sisällä, ettei se turhaan pyri ulos uudessa kodissaan. Halutessaan valjaiden käyttöä voi uutta 
kotia varten harjoitella sisälläkin (uudessa kodissa saa ulkoilla vain valvotusti, eli valjaissa tai tarhassa). 
Kissat ovat tyytyväisiä, kun niitä aktivoi sisällä tarpeeksi. Leluja ei tarvitse ostaa. Niitä voi keksiä itse tai 
lainata yhdistykseltä. Foliopallot tai vanhat kengännauhat ovat varmasti kissojen mieleen. 
 
Älä koskaan leikitä kissanpentua paljaalla kädellä, vaan käytä aina lelua. Muuten kissa oppii, että käsi on 
lelu ja saattaa aikuisenakin tarrata varoittamatta pahaa-aavistamattoman omistajan käteen kiinni. 
Pidäthän huolta lelujen turvallisuudesta! 
 
Sijaiskodin on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, ettei eläin pääsee karkaamaan! 
 

3.4 Eläinlääkärikäynnit 
Kaikki sijaiskodissa olevat, uutta kotia etsivät lemmikit tarvitsevat eläinlääkäriä ennen uuteen kotiin lähtöä. 
Kaikki eläinsuojeluyhdistyksen eläimet leikataan, sirutetaan, madotetaan ja rokotetaan. 
 
Ennen kuin tilaat eläimelle lääkäriajan, juttele ja sovi asiasta yhdistyksen sijaiskotiyhteyshenkilön kanssa. 
Ensisijaisesti käytämme eläinlääkäriasemaa XXX. Sijaiskoti maksaa eläinlääkärikäynnin paikan päällä ja 
yhdistys korvaa kulut kuittia vastaan/eläinlääkäriasema laskuttaa yhdistystä. Eläinlääkäri voi myös lähettää 
laskun toimenpiteistä suoraan yhdistykselle. Muiden kuin yhteistyöeläinlääkärin palvelut sijaiskoti joutuu 
maksamaan itse, ellei ole kyse erikseen sovitusta hätätapauksen hoidosta. 
 
Jos sinulla on hankaluuksia kuljettaa eläintä lääkäriin, ota yhteyttä yhdistykseen. 
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Pyri yhdistelemään toimenpiteitä samalle eläinlääkärikäynnille. Sirutus tehdään mielellään leikkauksen 
yhteydessä kun eläin on valmiiksi nukutettuna, mikä tekee sirutuksesta erityisen helppoa. 
Rokotusreaktioriskin takia ei ole suositeltavaa rokottaa kissaa rauhoitettuna. 
 
Eläinsuojeluyhdistys ilmoittaa, jos alueella on tulossa esimerkiksi kissojen leikkaustempauksia, jolloin 
käytetään niitä hyväksi. 
 
Ennen eläinlääkärikäyntiä:  
Madotus: matolääke suositellaan annettavaksi ensimmäisenä. Matolääkkeen voi ostaa apteekista ja se 
annetaan paketissa tulevien ohjeiden mukaan. Matolääke tulisi antaa 1-2 viikkoa ennen rokotusta (jotta 
eläimen yleiskunto rokotettaessa olisi mahdollisimman hyvä ja rokote tehoaisi toivotulla tavalla) tai 
vaihtoehtoisesti sen jälkeen. 
Eläinlääkärissä: 
Rokotus: kissoille ja koirille annetaan perusrokotus sekä pennuille myös tehosterokotus. Pyydä 
eläinlääkäriä tekemään eläimelle rokotuksen yhteydessä myös perusterveystarkastus.  
Leikkaus: kissat pyritään aina kastroimaan/steriloimaan ennen uuteen kotiin lähtöä. Tästä voidaan myös 
neuvotella, jos uusi koti sitoutuu leikkauttamaan kissan sovittuun määräaikaan mennessä. 
Rokotusreaktioriskin takia ei ole suositeltavaa rokottaa kissaa rauhoitettuna. 
Sirutus: siruja saa yhdistykseltä. Käytä aina yhdistyksen olemassa olevia siruja, älä osta eläinlääkärin kallista 
uutta sirua. Älä varaa eläinlääkäriin erillistä aikaa sirutukselle, sillä eläimet sirutetaan muiden 
toimenpiteiden yhteydessä. Laita turvasirun numero (tarrassa sirun mukana) ylös itsellesi sekä eläimen 
rokotuskorttiin ja ota sirutuksen jälkeen yhteyttä yhdistyksen yhteyshenkilöön, jotta hän voi kirjata 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. Sijaiskodin tulee toimittaa nämä tiedot yhdistykselle, kun uusi omistaja on 
varmistunut. 
 
Huom! Väliaikaisessa sijaiskodissa olevia lemmikkejä, siis niitä jotka palautetaan omistajalle, käytetään 
eläinlääkärissä ainoastaan jos niillä on tulehduksia, näkyviä vammoja tai muuta, mikä vaatii kiireellistä 
eläinlääkärin hoitoa. Ota tässäkin tapauksessa ensin yhteyttä yhdistykseen. 
 

3.5 Kulujen korvaaminen 
Sijaiskodille korvataan eläimestä aiheutuneet eläinlääkäri-, ruokinta- ja muut kulut. Muista ottaa kuitit 
talteen! 
 
Kuitit lähetetään rahastonhoitaja XXlle postitse osoitteeseen: nimi + osoite tai skannattuna s-postitse. Liitä 
mukaan omat tietosi, eläimen tiedot, tilinumero ja allekirjoitus sekä päivämäärä. 
 

4. Kodin etsintä  
 
Kodin etsintä aloitetaan heti kun mahdollista. Sijaiskoti tarkkailee eläintä muutaman päivän ajan. Sen 
jälkeen hän kirjoittaa eläimestä kuvauksen, ottaa kuvan ja lähettää tiedot sijaiskotiyhteyshenkilölle, joka 
päivittää eläimen tiedot nettisivuille, yhdistyksen mahdolliseen blogiin sekä kodittomat.infoon. Halutessasi 
voit auttaa kodin etsinnässä enemmänkin, esimerkiksi jakamalla eläimen tiedot omassa tuttavapiirissäsi ja 
omalla Facebook-sivullasi.  
 

4.1 Kotiehdokkaiden etsiminen 
Yhdistyksillä on käytössä kaksi tapaa kotiehdokkaiden etsimiseen: 
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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 kotiehdokkaiden tapaamiseen. 
 
2. Yhdistys etsii eläimelle parhaan mahdollisen kodin. Yhdistyksen sijaiskotivastaava haastattelee uudet 
omistajaehdokkaat. Jos omistajaehdokas vaikuttaa hyvältä, sijaiskotivastaava antaa sijaiskodin numeron, 
joka myös haastattelee ehdokasta ja sopii tarvittaessa vierailuajankohdan, jolloin ehdokas tulee katsomaan 
eläintä. Vierailulla sijaiskoti jatkaa haastattelua ja näyttää luovutussopimuksen sekä raportoi yhdistykselle, 
miten vierailu meni. Jos kaikki sujuu hyvin, sijaiskoti sopii luovutusajankohdan ja ilmoittaa yksityiskohdat 
myös yhdistyksen sijaiskotivastaavalle. 
 
Ohje haastatteluun löytyy liitteestä 3. Mikäli eläimelle on useampi kotiehdokas, olisi hyvä haastatella 
heidätkin ennen lopullista päätöstä. 
 

4.2 Myyntisopimus/Luovutussopimus 
Jokaisesta eläimestä tehdään myyntisopimus/luovutussopimus (katso liite 4).  
 
Eläimen luovuttaa yhdistyksen edustaja jos ei ole erikseen sovittu, että sijaiskoti voi yhdistyksen 
valtuuttamana allekirjoittaa sopimuksen eläinsuojeluyhdistyksen edustajana.  
 
Eläimistä peritään aina kulukorvaus.  
 

4.3 Uudessa kodissa 
Jos uusi koti ei syystä tai toisesta olekaan eläimelle sopiva tai myyntisopimuksen ehtoja rikotaan, eläin 
palautuu yhdistykselle. 
 

4.4 Uusi koti sijaiskodista 
Sijaiskoti voi niin halutessaan lunastaa eläimen itselleen normaaliin myyntihintaan. Eläimestä on tehtävä 
esittely riippumatta siitä, harkitseeko sijaiskoti eläimen ostamista itselleen. Siitä lähtien kun eläin on 
myyntikuntoinen (mahdolliset sairaudet hoidettu ja henkinen kunto sillä tasolla, että uuteen kotiin meno 
on mahdollista) sijaiskoti voi harkita omaksi ostamista vielä jonkin aikaa. Sen jälkeen päätöksestä on 
ilmoitettava yhdistykselle. 
 

5. Salassapito  
 
Sijaiskotina saatat nähdä tai kuulla arkaluontoisia asioita. Nämä asiat ovat ehdottomasti salassa pidettäviä. 
Uudelle omistajalle voi kertoa eläimen taustoista, mutta esimerkiksi entisen omistajan nimeä tai muita 
tietoja, joista hänen henkilöllisyys voi paljastua, ei saa kertoa. 
 
Voit jakaa uutta kotia etsivien sijaiskotieläinten kuvia ja kodinhakuilmoitusta esimerkiksi Facebookissa. Sen 
sijaan väliaikaisessa hoidossa olevan (omistajalleen palautuvan) eläimen kuvia ei saa laittaa verkkoon. 
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Liite 1: 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, ei omien eläinten hyvinvointi 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 
asiasta 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, että sijoitetun eläimen rokotukset pysyvät voimassa. Sijaiskoti madottaa eläimen 
säännöllisesti. 
12. Eläinsuojeluyhdistys ei vastaa eläimen aiheuttamista tuhoista tai vahingoista. Eläinsuojeluyhdistys 
suosittelee ottamaan kotivakuutuksen, joka korvaa hoidettavan eläimen mahdollisesti tuottamia henkilö- 
tai omaisuusvahinkoja. 
13. Eläimen hoidosta, ruokinnasta ym. sijoituksen aikana aiheutuneista kustannuksista vastaa 
eläinsuojeluyhdistys kuitteja vastaan. Sijaiskodin on aina pyrittävä toimimaan säästeliäästi ja Sijaiskodin 
oppaan rahankäytön neuvoja noudattaen.  
 
Eläinsuojeluyhdistys sitoutuu 
 
1. Antamaan tilapäiskodille kaiken tarpeellisen tiedossa olevan tiedon eläimen tilasta ja käyttäytymisestä 
2. Etsimään sijoitusvalmiille eläimille uusia, sopivia koteja. 
3. Maksamaan eläinsuojeluyhdistyksen eläinten hoitoon tarvittavat eläinlääkäri- ja lääkekulut. 
4. Antamaan tilapäiskodille tarvittaessa apua eläinten ruuan, tarvikkeiden ja muun tarpeellisen 
hankinnassa. 
5. Antamaan tilapäiskodille 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 
□  hiekkalaatikko 
□  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 2 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 
eläimen kanssa saattaa tulla? 

* Tietääkö, mistä eläimelle löytyy kyseisen eläinlajin hoitoon perehtynyt eläinlääkäri? 

* Onko tietoinen siitä, millä tavalla täytetään eläimen hoitovaatimukset (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 onko tarvittaessa verkotettu parveke, rakennettu aitaus tai 
muuten pidetty huoli, että eläin ei pääse tekemään tuhojaan ja/tai satuttamaan itseään? 

* Onko jo hankittu 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?  



 

10 
 

Liite 3: 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, siinä määrin kuin yhdistyksen edustajalla on ollut mahdollisuus eläimen taustoja 
kohtuudella selvittää. Myyjä sitoutuu antamaan ostajalle eläimen hoitoon liittyvää neuvontaa myös 
eläimen luovutuksen jälkeen. Myyjä täyttää kauppasopimuksen kahtena kappaleena. Toinen kappale 
annetaan ostajalle ja toinen kappale jää myyjälle 

 
Ostajan velvollisuudet: 
Ostajan tulee huolehtia eläimestä ja hoitaa sitä hyvin koko sen loppuelämän ajan. Ostajan tulee järjestää 
eläimelle sen lajille ja mahdollisille erityistarpeille sopivat olosuhteet. Ostaja tulee ongelmatilanteissa ottaa 
yhteyttä eläinlääkäriin, eläinsuojeluyhdistyksen edustajaan tai eläinlajiin perehtyneisiin tahoihin neuvontaa 
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ja ohjausta tai eläimen tarvitsemia eläinlääkäripalveluita 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 ostajalle.  
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 kotiin tuloa.  
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 kun 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  
 


