
Sopimus ravihevosen kilpailuoikeuden vuokraamisesta 
 
1. Hevonen: 
2. Omistaja, osoite ja puhelinnumero: 
3. Vuokraaja, osoite ja puhelinnumero: 
 
4. Hevosen omistaja siirtää tällä sopimuksella omistamansa hevosen                              
(nimi,rek.nro), jota jäljempänä kutsutaan ”hevoseksi”, kilpailuoikeuden määräajaksi tässä 
sopimuksessa määritellyillä ehdoilla. 
 
5. Osapuolten oikeudet ja velvollisuudet 
Vuokraajalla on oikeus tehdä päätökset kaikissa hevosen pitämiseen ja kilpailuttamiseen 
liittyvissä asioissa tämän sopimuksen voimassaoloaikana. 
Vuokraaja saa hevosen kaikki kilpailutulot kalenterivuosittain                  euroon asti. Tämän 
yli menevä summa jaetaan siten, että omistaja saa      % ja vuokraaja      %. 
Vuokraaja vastaa kaikista hevosen aiheuttamista kuluista tämän sopimuksen 
voimassaoloaikana sekä sitoutuu huolehtimaan hevosen terveydestä ja hyvinvoinnista parhaan 
kykynsä mukaan. Vuokraajalla ei ole oikeutta käyttää hevosta siitokseen. 
Vuokraajalla ei ole oikeutta vuokrata tai myydä hevosta edelleen. 
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. 
 
6. Sopimuksen voimassaolo ja sopimuskappaleet 
Sopimus päättyy, kun vuokraaja vähintään yhtä viikoa etukäteen tekemänsä kirjallisen 
irtisanomisilmoituksen jälkeen palauttaa hevosen omistajalle. Hevosen palauttamisesta 
aiheutuneista kuljetus yms. Kustannuksista vastaa hevosen vuokraaja. 
Mikäli vuokraaja ei palauta hevosta aiemmin, on sopimus voimassa     .     .            saakka. 
Tämän jälkeen sopimusta voidaan osapuolten niin halutessa jatkaa enintään kolme kertaa 
yhden vuoden jaksoissa. 
Mikäli vuokraaja haluaa jatkaa sopimusta, mutta omistaja ei, sitoutuu omistaja maksamaan 
vuokraajalle ilman vähennyksiä      % hevosen näiden yhden vuoden jaksojen aikana 
kilpailuissa ansaitsemista palkinnoista. 
Tätä sopimusta on laadittu kaksi samanlaista kappaletta, yksi kummallekin osapuolelle. 
 
7. Erimielisyydet 
Tähän sopimukseen liittyvät erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten 
välisin neuvotteluin. Mikäli neuvottelut eivät johda tulokseen, ratkaistaan erimielisyydet 
hevosen omistajan kotipaikan käräjäoikeudessa. 
 
8. Allekirjoitukset 
 
Aika                                                                       Paikka 
 
Omistajan allekirjoitus                                          Vuokraajan allekirjoitus 
 
Vuokraaja on palauttanut hevosen omistajalle ja tämän sopimuksen voimassaolo päättyy. 
 
Aika                                                                        Paikka 
 
Omistajan allekirjoitus                                            Vuokraajan allekirjoitus 
 



Täyttöohjeet: 
 

1. Hevosen nimi ja rekisterinumero 
2. Hevosen omistaja, yhteystiedot ja syntymäaika ( tai y-tunnus, mikäli hevosen 

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

vuokraaja on oikeushenkilö ) 
4. Tässä kohdassa ilmenee sopimuksen tarkoitus ja se, että termillä hevonen viitataan 

nimenomaan kohdassa yksi yksilöityyn hevoseen. 
5. Tässä kohdassa ilmenevät tätä sopimuksesta sopimuspuolille aihutuvat oikeudet ja 

velvoitteet. Vuokraajalle kuuluvat kaikki hevosen saamat kilpailutulot sovituun 
summaan asti, jonka jälkeen tienatut kilpailutulot jakaantuvat sovittujen 
prosenntiosuuksien mukaan. Vuokraajan velvollisuutena on maksaa kaikki  hevosen 
ylläpitokustannukset ja valmentaa ja hoitaa hevosta mahdollisimman hyvin. 
Vuokraajalla ei ole oikeutta käyttää hevosta siitokseen, vuokrata hevosta edelleen 
eikä myydä hevosta. Vuokraajan tulee ottaa hevoselle henki- ja vastuuvakuutus. 
Omistajan ja vuokraajan kannattaa sopia vakuutussumman suuuudesta, mutta 
viimekädessä vakuutusyhtiö määrittelee hevosen vakuutusarvon. Myös 
eläinlääkärikuluvakuutuksen ottaminen on erittäin suositeltavaa.  

6. Vuokraaja voi irtisanoa tämän sopimuksen niin halutessaan. Tällöin irtisanomisesta 
on ilmoitettava vähintään viikkoa etukäteen kirjallisesti. Mikäli vuokraaja haluaa 
irtisanoa sopimuksen, vastaa hän hevosen kuljetuksesta omistajan ilmoittamaan 
paikkaan. Mikäli vuokraaja ei irtisano sopimusta sen voimassaoloaikana, on sopimus 
määräaikainen ja päättyy sopimuksessa mainittuna päivänä.  Mikäli sopijapuolet niin 
haluavat, voidaan tätä sopimusta jatkaa päättymispäivän jälkeen enintään kolme 
kertaa yhden vuoden jaksoissa. Mikäli vuokraaja haluaisi jatkaa vuokrasopimusta, 
mutta omistaja ei, on omistaja velvollinen korvaamaan vuokraajalle sovitun prosentin 
näiden yhden vuoden aikana kilpailuissa ansaitsemista palkinnoista. Täten jos 
vuokrasopimus päättyy omistajan tahdosta sopimuksessa mainittuna päivänä, on 
omistaja velvollinen maksamaan prosenttikorvauksen hevosen ansaitsemista 
palkinnoista seuraavilta kolmelta vuodelta ( mikäli hevosen kilpailu-ura jatkuu kolme 
vuotta ), mikäli sopimus päättyy omistajan tahdosta yhden jatkokauden jälkeen, 
maksetaan prosentti korvaus hevosen seuraavan kahden vuoden aikana ansaitsemista 
palkinnoista ja mikäli sopimus päättyy omistajan tahdosta kahden jatkokauden 
jälkeen, maksetaan prosenttikorvaus hevosen seuraavan vuoden aikana tienaamista 
palkinnoista. 

7. Mikäli tähän sopimukseen liittyvistä asioista aiehutuu erimielisyyksiä sopimuspuolten 
välille, pyritään ne ensisijaiseti ratkaisemaan neuvottelemalla. Mikäli neuvotteluilla ei 
päästtä tulokseen, on viimesijsisena keinona erimielisyyksien selvittäminen hevosen 
omistajan kotipaikan käräjäoikeudessa. 

8. Omistajan ja vuokraajn allekirjoitukset ja nimenselvennykset. Mikäli jompikumpi 
osapuolista on vajaavaltainen, tulee edunvalvojan allekirjoittaa vuokrasopimus hänen 
puolestaan. Vuokrasopimuksen päätyttyä tulee sopimuksen päättymispäivä merkitä 
sille varattuun paikkaan ja omistajan ja vuokraajan tulee allekirjoittaa sopimus 
uudelleen.  


