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Eläimen tiedot  
 

Eläinlaji:__________________________ Syntymäaika:_____________ ☐ Uros ☐ Narttu 

Nimi:____________________________________ 

Tuntomerkit:_______________________________________________________________

Sirunumero:_________________________________ 

 

Vastaanottajan tiedot  

 

Nimi:_______________________________________ 

Henkilötunnus:___________________ 

Katuosoite:___________________________________ Postinumero:__________________ 

Postitoimipaikka:______________________________ 

Puhelinnumero:_______________________________ 

Sähköposti:__________________________________  

Henkilöllisyys: ☐ Tarkastettu ☐ Ei tarkastettu  

 

Luovutusehdot: 
 

1. Uusi omistaja hyväksyy eläimen siinä kunnossa ja terveydentilassa, jossa eläin 

luovutushetkellä on ja tiedostaa, että kyseessä on löytöeläin tai muuten taustaltaan 

tuntematon eläin, jonka terveydentilasta, luonteesta ja käyttäytymisestä ei 

yhdistyksellä ole varmaa tietoa. Lisäksi eläin saattaa sairastua muutosta johtuvasta 

stressistä sekä olla uudessa kodissa aivan erilainen käytökseltään kuin yhdistyksellä 
ollessaan. 

2. Yhdistys ei maksa luovutuksen jälkeen tulleita eläinlääkärimaksuja. 

3. Vastuu eläimen aiheuttamista vahingoista on eläimen vastaanottajalla. 

4. Vastaanottaja sitoutuu hoitamaan eläintä eläinsuojelulain ja -asetusten sekä eläimen 

tarpeiden mukaisesti. 
5. Vastaanottaja sitoutuu huolehtimaan ettei eläin karkaa tai putoa esim. ikkunasta tai 

parvekkeelta. 

6. Jos uudessa kodissa ilmenee eläimen kanssa vaikeuksia, eläimen vastaanottaja 

lupautuu ottamaan yhteyttä yhdistykseen ja kysymään neuvoja sekä noudattamaan 

annettuja neuvoja. 
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7. Eläimen vastaanottaja sitoutuu heti ilmoittamaan yhdistykselle, jos eläin katoaa tai 
kuolee. Katoamisen ollessa kyseessä yhdistys auttaa etsinnöissä neuvoen tai myös 

konkreettisesti etsien. 

8. Vastaanottaja sitoutuu muuttaessaan ilmoittamaan välittömästi yhdistykselle uudet 

yhteystietonsa. 

9. Vastaanottajalla ei ole oikeutta luovuttaa eläintä uudelle omistajalle tai lopettaa sitä 
ilman eläinsuojelullista syytä ilman, että ilmoittaa siitä yhdistykselle ja yhdistys 

hyväksyy sen.  

10. Vastaanottajan alaikäraja on 18 vuotta. 

11. Eläimen vastaanottajalla velvollisuus rekisteröidä eläin omiin nimiinsä 14 

vuorokauden kuluessa lopullisen luovutussopimuksen allekirjoituksesta. 
Rekisteröinti auttaa saamaan omistajaan yhteyttä esim. kadonneen eläimen löytyessä. 

12. Eläimen vastaanottaja sitoutuu kolmen kuukauden koeaikaan. 

 

KOEAIKA: 

1. Koeaika on molemminpuoleinen turva, sekä yhdistyksen että eläimen vastaanottajan 
kannalta. 

2. Koeaika kestää 3 kuukautta. 

3. Koeaikana eläin on yhdistyksen omistuksessa, mutta vastaanottajan hallussa. 

4. Koeaikana eläimen haltija on vastuussa eläinlääkärikuluista sekä muista, kenties 

eläimen aiheuttamista, kuluista. 

5. Koeaikana yhdistys saa käydä katsomassa kotiutumisen onnistumista tai soittaa ja 

kysellä kuulumisia. Jos yhdistyksen edustajat eivät pääse katsomaan koeaikana 

eläintä tai yhdistyksen edustajille tulee tunne, ettei kaikki ole hyvin, voi yhdistys 

ottaa yhteyttä viranomaiseen ja tätä kautta varmistua eläimen hyvinvoinnista.  
6. Jos eläin on erityisen vaativa/hankala tapaus, koeaikana voidaan keskustella, 

haluaako eläimen haltija jatkaa eläimen kanssa yrittämistä. Jos eläimen vastaanottaja 

haluaa palauttaa eläimen yhdistykselle, maksettua takuumaksua ei palauteta (ellei ole 

lääkärintodistusta esim. allergiasta).  

7. Takuumaksu on puolet eläimen kulukorvauksesta. 
 

 

 

Tätä sopimusta tehdään kaksi samanlaista kappaletta, yksi yhdistykselle ja yksi eläimen 

vastaanottajalle.  
 

☐ Allekirjoittamalla tämän sopimuksen hyväksyn mainitut ehdot, sitoudun noudattamaan 

niitä ja vakuutan antamani tiedot oikeiksi.  
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Eläimestä sovittu takuumaksu, joka on puolet eläimen kulukorvauksesta, suoritettu eläimen 
luovuttajalle, Eläinsuojeluyhdistys Elämänlanka ry:lle  

 

☐ Käteisellä eläintä noudettaessa  

☐ Suoraan yhdistyksen tilille FI84 5133 0020 0624 68  (kuitti näytettävä eläintä 

noudettaessa)  

Maksettu takuumaksu:_______€  

 

 
Paikka ja aika ______________________________ ___ / ___ /20__ 

 

 ___________________________ _____________________________  

ESY Elämänlangan edustajan allekirjoitus  Nimen selvennys 

 
 

___________________________ _____________________________  

Vastaanottajan allekirjoitus               Nimen selvennys   

 

 
 

Koeaika sujunut menestyksekkäästi ja luovutamme eläimen uudelle omistajalle. 

Toivomme teille onnellista yhteistä eloa ja monia hyviä kokemuksia ja 

rakkauden täyteisiä hetkiä. 
Eläimestä sovittu kulukorvauksen loppuosa on suoritettu eläimen luovuttajalle, 

Eläinsuojeluyhdistys Elämänlanka ry:lle  

 

☐ Käteisellä eläintä noudettaessa  

☐ Suoraan yhdistyksen tilille FI84 5133 0020 0624 68  (kuitti näytettävä eläintä 

noudettaessa)  

Maksettu kulukorvauksen loppuosa:_______€  

 

 
Paikka ja aika ______________________________ ___ / ___ /20__ 

 

 ___________________________ _____________________________  

ESY Elämänlangan edustajan allekirjoitus  Nimen selvennys 
 

 

___________________________ _____________________________  

Vastaanottajan allekirjoitus               Nimen selvennys   
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