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Kaakkois-Suomen  
eläinsuojeluyhdistys ry 

MYYNTISOPIMUS 
 

 
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 ja lajitovereihin): 

 
 

 

 

 
Eläimen myyvä yhdistys: 
 
Yhdistyksen nimi: Kaakkois-Suomen eläinsuojeluyhdistys ry 

Osoite:  Soskuankatu 2, 53300 Lappeenranta 

Puhelinnumero: p. 050 555 1186 (Kymenlaakso p. 050 555 1197) 

Sähköposti:  kaakkoissuomensey@gmail.com 

www-sivu:  http://sey.fi/kaakkois-suomi 

Facebook:  www.facebook.com/kaakkoissuomensey 
 

 

Ostajan tiedot: 
 
Nimi: 

 
Osoite:  

 
Puhelinnumero:  

 
Sähköposti:  

 

 

Myyjä on antanut ostajalle eläimen hoito-ohjeet:   kirjallisesti     sähköisesti     suullisesti  
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Kaakkois-Suomen  
eläinsuojeluyhdistys ry 

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 eläimen hoitoon liittyvää neuvontaa ostajalle 
myös eläimen luovutuksen jälkeen. Myyjä täyttää kauppasopimuksen kahtena kappaleena, toinen 

kappale annetaan ostajalle ja toinen kappale jää myyjälle. 
 

Ostajan velvollisuudet: 
Ostajan tulee huolehtia ja hoitaa eläintä hyvin koko eläimen loppuelämän ajan ja järjestää eläimelle,  
sen lajille ja mahdollisille erityistarpeille sopivat olosuhteet. Ostajan tulee huolehtia, että eläimen kunto 
tarkastetaan vähintään kaksi kertaa vuorokaudessa myös omistajien matkojen aikana. Ostaja hyväksyy 
ennen kauppaa tehtävät mahdolliset eläinsuojeluyhdistyksen edustajan tarkastus- ja neuvontakäynnit.  

Ostajan tulee ongelmatilanteissa ottaa yhteyttä eläinsuojeluyhdistyksen edustajaan ja tarvittaessa 
eläinlääkintähuoltoon tai eläinlajiin perehtyneisiin laillistettuihin tahoihin neuvontaa ja ohjausta tai 
eläimen tarvitsemia eläinlääkäripalveluita saadakseen. Ostaja on tietoinen siitä, että eläimellä saattaa 
olla piileviä ja/tai perinnöllisiä sairauksia, rakennevikoja tms., jotka eivät ole tulleet ilmi eläimen ollessa 
eläinsuojeluyhdistyksellä hoidossa.  
 

Eläintä ei saa luovuttaa edelleen eikä lopettaa ilman eläinsuojeluyhdistyksen lupaa ilman eläinsuojelullista 
syytä. Jos eläin katoaa tai kuolee, pyydämme ostajaa ilmoittamaan siitä yhdistykselle. Yhdistyksellä on 
aina oikeus hakea eläin huostaan, jos sitä kohdellaan huonosti tai tätä sopimusta on rikottu.  
 
Leikkaamattoman kissanpennun hintaan sisältyy leikkaussitoumus, jolla ostaja käyttää pennun 
steriloinnissa tai kastroinnissa yhdistyksen osoittamalla klinikalla kuuden kuukauden ikään mennessä. 
Kissanpennun terveydellisten syiden takia leikkauttamista voidaan siirtää myöhemmäksi sopimalla 

asiasta ensin yhdistyksen kanssa. Koirien, kanien ja muiden pieneläinten leikkauttamisesta sovitaan 
tapauskohtaisesti. Ostajan toivotaan ilmoittavan yhdistykselle osoitteenmuutokset. Eläimellä ei saa 

teettää pentuja eikä urosta saa käyttää jalostukseen. 
 
Ostaja huolehtii, että eläin ei pääse karkaamaan tai putoamaan ikkunoista tai parvekkeelta. Ostaja 
sitoutuu ulkoiluttamaan eläintä ainoastaan kytkettynä tai valvotussa ulkotarhassa. Koiran omistaja voi 
oman harkintansa mukaan ulkoiluttaa eläintä vapaana taajama-alueen ulkopuolella. Koiraa ei kuitenkaan 

saa ulkoiluttaa vapaana kiinnipitoaikana 1.3.-19.8 (metsästyslaki). Mikäli ostajalla on muita eläimiä 
kotonaan, hän vakuuttaa hoitaneensa niiden rokotukset ja mahdolliset tarttuvat sairaudet kuntoon ennen 
uuden eläimen kotiin tuloa. Ostaja pitää sirurekisterissä olevat yhteystietonsa ajan tasalla. 
 
Yleiset sopimusehdot: 
Eläin myydään vain täysi-ikäiselle ostajalle. Myyjä luovuttaa eläimen ostajalle maksua vastaan. Ostajasta 

tulee maksun jälkeen eläimen omistaja. Ostaja hyväksyy eläimen siinä kunnossa ja terveydentilassa, kun 
se on luovutushetkellä. Eläimen vastaanottamisen jälkeen ostaja vastaa kaikesta eläintä ja muita hänen 
hoidossaan olevia eläimiään kohtaavasta tapaturmasta, sairaudesta tai aiheutuneesta vahingosta. Ostaja 
vakuuttaa, että hänellä ei ole ollut eikä ole tällä hetkellä eläintenpitokieltoa. Ostaja sitoutuu siihen, ettei 

eläin kohtaa uudessa kodissaan väkivaltaa eikä sitä kohtaan käytetä fyysisiä kuritus- tai koulutuskeinoja. 
Ostaja on lukenut ja ymmärtänyt yllä olevat sopimusehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä. Tämä 
sopimus on tehty kahtena kappaleena, yksi kummallekin sopimusosapuolelle. 

 
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. Adoptiohetkellä eläin on rekisteröity 
eläinsuojeluyhdistyksen nimiin ja yhdistys muokkaa sirun tiedot koeajan (noin yksi kuukausi) jälkeen 
ostajan nimiin ostajan tähän sopimukseen kirjatuilla tiedoilla. Eläinsuojeluyhdistyksellä on oikeus käyttää 
kaikkia kyseisestä eläimestä otettuja ja yhdistykselle toimitettuja valokuvia sekä videoita 

markkinoinnissaan kuten esitteissä, verkkosivuilla sekä sosiaalisessa mediassa. 
 

Eläimen hinta:  

 

 Ostaja haluaa tukea eläinsuojelutoimintaa ja liittyy Kaakkois-Suomen eläinsuojeluyhdistys ry:n 

jäseneksi. KASEYn jäsenet ovat myös kattojärjestö SEYn jäseniä ja saavat Eläinten ystävä-lehden neljä 

kertaa vuodessa. Lisätietoja kotisivuiltamme: http://kasey.sey.fi/toiminta/liityjaseneksi 
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Kaakkois-Suomen  
eläinsuojeluyhdistys ry 

 Ostaja haluaa tukea eläinsuojelutoimintaa ja tehdä lahjoituksen Kaakkois-Suomen 

eläinsuojeluyhdistys ry:lle summalla _______________€. 

 
Seuraava rokotus eläinlääkärin ohjeen mukaan: 
 
  

 
Eläin (kissa/koira) tulee madottaa vähintään kaksi kertaa vuodessa, kuitenkin aina viikko ennen 
rokotusta. Seuraava madotus: 

 
 

 
Jos eläimellä on sairauksia, jotka ovat tulleet ilmi sen ollessa eläinsuojeluyhdistyksellä hoidossa, on niistä 

kerrottu vastaanottajalla. Eläimen vastaanottajalle on kerrottu seuraavaa: 
 
 

 
 

 

 

 
Muuta huomioitavaa: 
 

 

 
 

 

Sopimuksen mukana on annettu lisäksi seuraavat dokumentit / esitteet:  Rokotuskortti    

 Hyvinvoiva kissa    Kissasi ja sinä    Kissa kaupungissa    Virikkeistä kissasi viihtymään   

Kissojen tutustuttaminen toisiinsa    Pissat väärässä paikassa?    Pikkupennusta vilkkaaksi 

vesseliksi    Kissanpäivät kaiken ikää    ________________________ 

 
Koeajan päätyttyä (kuukausi) ostaja sitoutuu ilmoittamaan eläinsuojeluyhdistykselle 
sähköpostitse, miten eläin on kotiutunut ja pitääkö ostaja eläimen.  

Sähköposti: kaakkoissuomensey@gmail.com. Jos eläin palautuu koeajalla, palautetaan ostajalle 
puolet hinnasta. Mikäli eläin palautetaan koeajan jälkeen, sitä käsitellään kuten uutta kotia etsivää 
eläintä. Jos eläinsuojeluyhdistys joutuu noutamaan eläimen takaisin, myyntihintaa ei palauteta ja 
omistaja sitoutuu korvaamaan hakemisesta johtuneet matkakulut.  
 

 Hyväksyn, että tähän sopimukseen kirjatut eläimeni sekä omat tietoni lisätään Turvasiru-rekisteriin. 

 

 Hyväksyn, että tietojani kerätään ja käsitellään Kaakkois-Suomen eläinsuojeluyhdistys ry:n  

    rekisteri- ja tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla. 

 
Paikka ja aika 
 

 

 

Ostajan allekirjoitus Myyjän/yhdistyksen edustajan allekirjoitus 
 

___________________________________           __________________________________ 
        
Nimen selvennys   Nimen selvennys  

 

____________________________________________             ___________________________________________ 


