
Hevosen vuokrasopimus 
 
1. Omistaja: 
 
2. Vuokraaja: 
 
3. Vuorattava hevonen: (nimi & rek.nro): 
 
4. Tämä vuokrasopimus on voimassa määräajan  . . - . .
 . / toistaiseksi, alkaen . . . 
Toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus on irtisanottavissa sopimuksen toiselle 
osapuolelle tehdyllä kirjallisella irtisanomisilmoituksella. Irtisanomisaika on 14 vrk. 
Määräaikaista sopimusta ei voida irtisanoa sopimuskauden kestäessä, mutta sopimus 
voidaan purkaa, mikäli osapuoli syyllistyy olennaiseen sopimusrikkomukseen. 
Määräaikaista sopimusta voidaan jatkaa osapuolten niin halutessa jatkaa  kk 
jaksoissa enintään kertaa. 
 
5. Hevonen on vuokrattu ylläpitoa vastaan / hevosesta maksetaan vuokraa   € 
kuukaudessa. 
Mikäli hevosen vuokraamisesta maksetaan omistajalle rahallinen korvaus erääntyy 
vuokra maksettavaksi etukäteen kunkin kuukauden .päivä. 
Maksamattomalle vuokralle lasketaan viimeisestä maksupäivästä alkaen vuotuinen 
viivästyskorko, joka ylittää seitsemällä prosenttiyksiköllä kulloinkin voimassa olevan 
Suomen Pankin vahvistaman viitekoron. 
 
6. Vuokraaja sitoutuu huolehtimaan hevosen terveydestä ja hyvinvoinnista parhaan 
kykynsä mukaan.Vuokraaja vastaa vahingoista, joita hevoselle aiheutuu vuokraajan 
tahallisen tai huolimattoman toiminnan vuoksi. 
Vuokraajalla on oikeus päättää, missä tallissa hevosta pidetään. Tallipaikan 
muutoksista tulee kuitenkin ilmoittaa hevosen omistajalle vähintään kaksi viikkoa 
ennen hevosen siirtymistä toiseen talliin. 
Vuokralaisella ei ole oikeutta vuokrata hevosta eteenpäin, käyttää hevosta siitokseen 
eikä oikeutta myydä hevosta. 
 
7. Vuokraaja vastaa kaikista hevosen tämän sopimuksen voimassaoloaikana 
aiheuttamista kustannuksista.  
Vuokraaja on velvollinen ottamaan hevoselle henki- ja vastuuvakuutuksen sekä 
halutessaan eläinlääkärikuluvakuutuksen. Mikäli vakuutuksesta suoritetaan korvaus 
hevosen kuoleman tai käyttöarvon laskun takia, saa korvauksen hevosen omistaja. 
Vuokraaja vastaa hevosen vuokra-aikana ulkopuolisille ihmisille tai esineille 
aiheuttamista vahingoista. 
 
8. Muut sovitut asiat: 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
9. Hevosen mukana vuokraajalle tulleet varusteet: 
 
 
 
 
Vaihtoehtokohdissa tarpeeton yliviivataan. 
Tätä sopimusta on laadittu kaksi samansisältöistä kappaletta, yksi kummallekin 
sopimuspuolelle. 
 
Paikka:      Aika: 
 
Omistajan allekirjoitus:    Vuokraajan allekirjoitus: 
 
 
 
Täyttöohjeet: 
 

1. Hevosen omistaja, yhteystiedot ja syntymäaika (tai y-tunnus, mikäli hevosen omistaja on oikeushenkilö) 
2. Hevosen vuokraaja, yhteystiedot ja syntymäaika (tai y-tunnus, mikäli hevosen vuokraaja on 

oikeushenkilö) 
3. Hevosen nimi ja rekisterinumero. Jos hevosella ei ole vielä rekisterinumeroa, tulee siitä mainita 

syntymäaika, isä, emä ja emänisä hevosen yksilöimiseksi. 
4. Tässä kohdassa sovitaan hevosen vuokrasopimuksen kestosta. Mikäli sopimus sovitaan määräaikaisena, 

ei sitä voida irtisanoa päättymään kesken sopimuskauden. Sopimus voidaan kuitenkin purkaa mikäli 
osapuoli syyllistyy olennaiseen sopimurikkomukseen. Olennaisia sopimusrikkomuksia ovat esimerkiksi 
hevosen hoidossa ilmenevät laiminlyönnit (hevonen ei saa riittävästi ravintoa, sen madotukset, kavioiden 
vuolut / kengitykset, hampaan raspaukset tms. laiminlyödään useamman kuukauden ajan, sairasta 
hevosta ei toimiteta ajoissa eläinlääkärin hoitoon tai muut sen kaltaiset puutteet hevosen tavanomaisessa 
hoidossa) tai vuokran (mikäli hevosesta on sovittu maksettavan vuokraa) maksun laiminlyönti vähintään 
kolmelta kuukaudelta. Määräaikaista sopimusta voidaan osapuolten niin halutessa jatkaa yllä sovitun 
pituisissa jaksoissa enintään niin monta kertaa kuin yllä mainitaan. Määräaikaisen sopimuksen 
jatkamisesta tulee tehdä merkintä tähän sopimukseen. Mikäli määräaikaista sopimusta on jo jatkettu 
maksimimäärä kertoja ja osapuolet haluavat yhä jatkaa hevosen vuokrasopimusta, tulee vuokraamisesta 
tehdä uusi sopimus, mielummin toistaiseksi voimassa olevana. Mikäli sopimus tehdään toistaiseksi 
voimassa olevana, voivat osapuolet irtisanoa sopimuksen päättyväksi milloin tahansa  14 vrk:n 
irtisanomisaikaa noudattaen. 

5. Tässä kohdassa tulee määritellä onko hevonen vuokrattu ylläpitoa vastaan vai maksetaanko hevosen 
vuokraamisesta rahallinen korvaus. Mikäli vuokraa maksetaan, tulee määritellä vuokran suuruus ja 
eräpäivä. 

6. Vuokraajan velvollisuutena on hoitaa hevosta mahdollisimman hyvin. Vuokraajalla on oikeus päättää 
missä tallissa hevosta pidetään, mutta tallipaikan muutoksesta on ilmoitettava hevosen omistajalle 
vähintään kaksi viikkoa ennen hevosen siirtoa uuteen talliin. Näin on siksi, että hevosen omistaja tietäisi 
aina, missä hänen hevosensa on. Vuokraajalla ei ole oikeutta käyttää hevosta siitokseen, vuokrata 
hevosta edelleen eikä myydä hevosta.  

7. Vuokraaja vastaa kaikista tämän sopimuksen voimassaoloaikana aiheuttamista  kustannuksista. 
Vuokraajan tulee ottaa hevoselle henki- ja vastuuvakuutus. Omistajan ja vuokraajan kannattaa sopia 
vakuutussumman suuuudesta, mutta viime kädessä vakuutusyhtiö määrittelee hevosen vakuutusarvon. 
Myös eläinlääkärikuluvakuutuksen ottaminen on erittäin suositeltavaa. Vuokraaja vastaa hevosen 
ulkopuolisille aiheuttamista vahingoista tämän sopimuksen voimassaoloaikana. Tällä kohdalla on 
merkitystä lähinnä silloin, jos vuokraaja on laiminlyönyt vastuuvakutuksen ottamisen tai mikäli 
vastuuvakuutusei syystätai toisesta korvaa hevosen aiheuttamia vahinkoja.  

8. Tähän kohtaan täytetään muut hevosen vuokraukseen liittuvät asiat, joista sopimuspuolet ovat sopineet. 
9. hevosen mukana vuokraajalle tulleet varusteet. Nämä on hyvä listata mahdollisimman tarkkaan, jotta 

aikanaa sopimuksen päättyessä ei tule epäselvyyksiä siitä, mitkä varusteet kuuluvat hevosen omistajalle 
ja mitkä vuokraajalle.  

10. Omistajan ja vuokraajan allekirjoitukset ja nimenselvennykset. Mikäli jompikumpi osapuolista on 
vajaavaltainen, tulee edunvalvojan allekirjoittaa vuokrasopimus hänen puolestaan.  


