
Valmennussopimus 
 
Allekirjoittaneet ovat tänään sopineet ravihevosen valmentamisesta seuraavasti: 
 
1.Hevosen omistaja/Kimppatallin vetäjä 
2.Valmentaja 
3.Hevonen 
 
4.Valmennusmaksu on                  € päivässä/ kuukaudessa. Valmennusmaksu sisältää/ei 
sisällä kengityksiä. Valmennusmaksu maksetaan etukäteen kunkin kuukauden           
päivänä / Valmennusmaksu laskutetaan jälkikäteen kunkin kuukauden päätyttyä. 
Laskutuspäivä  etukäteen ja maksuaika 14 päivää. 
Valmentajalla on oikeus veloittaa hevosen ravikilpailuista voittamista palkinnoista 
erikseen lisäpalkkiona         % joka laskutetaan erikseen. 
 
5.Valmentaja sitoutuu antamaan hevoselle asianmukaisen ravinnon, tallin ja hoidon sekä 
valmentamaan hevosta parhaan taitonsa mukaan. Valmentajalla on/ei ole oikeutta 
ilmoittaa hevosta ravikilpailuun omistajaa kuulematta. 
Valmentaja on/ei ole velvollinen raportoimaan hevosen kunnosta ja terveydentilasta 
erillisellä valmennusraportilla. 
 
6.Valmentaja on valmennuksessa ja kilpailuissa velvollinen käyttämään omia kärryjään, 
valjaitaan, suojia yms. varusteita ilman eri veloitusta. Hevoskohtaiset varusteet kuten 
riimut ja loimet kustantaa omistaja ja hankkii omistaja/valmentaja. 
 
7.Mikäli hevonen sairastuu, loukkaantuu tai kuolee, valmentaja ei ole vastuussa 
omistajalle aiheutuneesta vahingosta, ellei vahingon voida todeta johtuneen valmentajan 
huolimattomuudesta. 
Valmentajalla on velvollisuus ilmoittaa viipymättä hevosen omistajalle hevosen 
sairastumisesta tms. syystä mikä estää hevosen valmentamisen sopimuksessa sovitulla 
tavalla. 
Omistajalla on/ei ole hevoselleen voimassa oleva hevosvakuutus. 
Valmentajalla on/ei ole voimassa oleva vastuuvakuutus. 
 
8.Mikäli hevosen sairastumisesta, loukkaantumisesta tai kuolemasta aiheutuu kuluja 
valmentajalle, hänellä on oikeus laskuttaa ne omistajalta. Hevosen terveydenhoidosta 
aiheutuvat eläinlääkärikulut eivät sisälly valmennusmaksuun. 
Hevosen terveydenhoitoon liittyvistä tavanomaisista toimenpiteistä päättää valmentaja. 
 
9.Hevosen omistaja on velvollinen maksamaan hevosen kilpailuttamisesta aiheutuvat 
kustannukset. Muista hevosen aiheuttamista lisäkustannuksista valmentajan tulee 
pyydettäessä antaa selvitys. 
 
10. Mikäli hevosen omistaja laiminlyö tästä sopimuksesta johtuvat 
maksuvelvollisuutensa valmentajalla on oikeus olla luovuttamatta hevosta omistajalle 
kunnes saatava on maksettu tai siitä on asetettu riittävä vakuus. 



Mikäli omistajalla on tästä sopimuksesta johtuvia maksuja maksamatta kolmen 
kuukauden ajalta on valmentajalla oikeus: 

1. Irtisanoa sopimus päättyväksi heti ilman irtisanomisaikaa. 
2. Anoa Suomen Hippos ry:tä asettamaan ko. hevosenomistajan kaikki hevoset 

kilpailukieltoon kunnes velka on maksettu. 
3. Myydä hevonen huutokaupalla annettuaan omistajalle todisteellisesti tiedoksi 

ainakin  yhden  maksukehotuksen sopimuksesta johtuvien saataviensa 
suoritukseksi. 

Tässä kohdassa mainitun huutokaupan ajankohdasta on omistajalle annettava 
todisteellisesti tieto vähintään 14 vrk ennen tapahtumaa. Todisteellista tiedonantoa vastaa 
vähintään 14 vrk ennen toimitusta julkaistu kuulutus Hevosurheilu-lehden myytävänä 
palstalla. Ilmoituksesta on käytävä ilmi toimituksen paikka, ajankohta, myytävä hevonen 
ja se, että hevonen myydään huutokaupalla maksamattomien valmennusmaksujen vuoksi 
ellei suoritusta tapahdu ennen huutokaupan ilmoitettua ajankohtaa tai saatavasta anneta 
riittävää vakuutta. 
 
Sopijapuoli sitoutuu siihen, että näin velkojen suoritukseksi myydyn hevosen 
omistusoikeus siirtyy ostajalle ilman eri luovutuskirjan allekirjoitusta ja että hevonen 
voidaan merkitä Suomen Hippos ry:n rekisteriin uudelle omistajalle. 
Näin myydyn hevosen kauppahinnasta on valmentajalla oikeus ottaa päältä hevosen 
myynnistä aiheutuneet kulut ja erääntyneet saatavansa. Loppuosa kauppahinnasta tulee 
tilittää entiselle omistajalle seitsemän vuorokauden kuluessa tämän ilmoittamalle 
pankkitilille tai ellei tätä ole vaikeuksitta saatavissa postiosoituksena omistajan tässä 
sopimuksessa ilmoittamaan osoitteeseen. Mikäli hevosesta saatu myyntihinta ei kata 
myyntikuluja ja valmentajan saatavaa kokonaisuudessaan, jää omistajan ja valmentajan 
välinen velkasuhde edelleen voimaan  siltä osin kuin  valmentajan saatavia ei ole saatu 
perittyä hevosen myyntihinnasta. 
 
Mikäli omistaja myy valmentajan hallussa olevan hevosen, on tästä viipymättä 
ilmoitettava valmentajalle, jolla on oikeus pitää hevonen hallussaan kunnes jo 
erääntyneet saatavat, jotka johtuvat tästä sopimuksesta on hänelle suoritettu. 
 
11.Tämä sopimus on molemmin puolin irtisanottavissa todisteellisella 
irtisanomisilmoituksella 14vrk:n irtisanomisaikaa noudattaen. Irtisanomisaikana 
valmentaja on velvollinen vastaamaan hevosesta kuten sopimusaikanakin, elleivät 
sopijaosapuolet sovi hevosen luovutuksesta ennen irtisanomisajan päättymistä. 
Irtisanomisajalta omistaja on velvollinen suorittamaan sopimuksen mukaisen 
valmennusmaksun. 
Ellei omistaja nouda hevosta irtisanomisajan kuluessa on valmentajalla irtisanomisajan 
päätyttyä oikeus viedä hevonen muuhun hoitoon omistajan kustannuksella. Tällöin 
valmentajan on viipymättä ilmoitettava tästä todisteellisesti hevosen omistajalle. 
Valmentajan laiminlyödessä tässä sopimuksessa sovitun velvollisuutensa, on omistajalla 
oikeus irtisanoa sopimus heti päättyväksi ja valmentajalla velvollisuus luovuttaa hevonen 
omistajan haltuun. 
 



12. Tähän sopimukseen liittyvät erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan 
osapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli neuvottelut eivät johda tulokseen, ratkaistaan 
erimielisyydet valmentajan kotipaikan käräjäoikeudessa. 
 
 
Vaihtoehtokohdissa tarpeeton yliviivataan. 
 
13. Hevosen mukana valmentajan tallille on tullut seuraavat varusteet: 
 
 
 
14.Muut sovitut asiat: 
 
15. allekirjoitukset:  
Tätä sopimusta on laadittu               kappaletta, yksi kullekin sopijapuolelle. 
 
Paikka:                                              Aika: 
Omistaja                                            Valmentaja 
Osoite                                                osoite 
Puh                                                     puh 
Pankkitilin nro                                    pankkitilin nro 
 
Täyttöohjeet: 

1. Hevosen omistajan nimi, yhteystiedot ja syntymäaika ( tai y-tunnus, mikäli 
hevosen omistaja on elinkeinonharjoittaja ). 

2. valmentajan nimi, yhteystiedot ja y-tunnus. 
3. Hevosen nimi ja rekisterinumero 
4. Valmennusmaksun määrä päivässä tai kuukaudessa, sisältääkö valmennusmaksu 

kengityksiä vai ei, valmennusmaksun maksutapa ( maksaako hevosen omistaja 
kunkin kuukauden valmennusmaksun etukäteen valmentajan tilille vai laskuttaako 
valmentaja valmennusmaksun jälkikäteen hevosen omistajalta ). Valmentajalla on 
oikeus laskuttaa omistajalta sovittu prosentti hevosen kussakin kuussa voittamista 
palkinnoista.  

5. Valmentaja antamaan hevoselle asianmukaisen ravinnon, tallin ja hoidon sekä 
valmentamaan hevosta parhaan taitonsa mukaan. Tässä kohdassa tulee sopia, 
onko valmentajalla oikeutta ilmoittaa hevosta kilpailuun omistajaa kuulematta ja 
onko valmentaja velvollinen raportoimaan omistajalle hevosen kunnosta ja 
terveydentilasta erillisellä valmennusraportilla. 

6. Valmentaja on velvollinen käyttämään kilpailuissa ja valmennuksessa omia 
kärryjään, valjaitaan yms. Varusteita ilman eri veloitusta. Tässä kohdassa tulee 
sopia, vastaako hevoskohtaisten varusteiden kuten riimujen ja loimien 
hankinnasta omistaja vai valmentaja. Hevoskohtaiset varusteet kustantaa aina 
hevosen omistaja. 

7. Valmentaja ei ole vastuussa hevosen sairastumisesta, loukkaantumisesta tai 
kuolemasta omistajalle aiheutuneesta vahingosta mikäli vahingon ei voida todeta 
johtuneen valmentajan huolimattomuudesta. Valmentajalla on velvollisuus 



ilmoittaa viipymättä hevosen omistajalle hevosen sairastumisesta tms. syystä 
mikä estää hevosen valmentamisen sopimuksessa sovitulla tavalla. Omistajan 
tulee kertoa onko hevosella vakuutusta vai ei ja valmentajan onko hänellä 
voimassaolevaa vastuuvakuutusta, jotta osapuolet tietävät mitä olemassa olevat 
vakuutukset kattavat ja osaavat arvioida mahdollisen vakuutustarpeen. 

8. Mikäli hevosen sairastumisesta, loukkaantumisesta tai kuolemasta aiheutuu 
valmentajalle kuluja, on hänellä oikeus laskuttaa ne hevosen omistajalta. Hevosen 
terveydenhuollosta aiheutuvat eläinlääkärikulut eivät sisälly valmennusmaksuun, 
vaan omistaja vastaa näistä kustannuksista.. Hevosen terveydenhoitoon liittyvistä 
tavanomaisista toimenpiteistä päättää ja vastaa valmentaja.  

9. Hevosen omistaja vastaa hevosen kilpailuttamisesta aiheutuneista kuluista. Muista 
hevosen aiheuttamista lisäkustannuksista vastaa omistaja, mutta valmentajan tulee 
pyydettäessä antaa selvitys niiden synnystä ja perusteesta. 

10. Mikäli hevosen omistaja laiminlyö tästä sopimuksesta aiheutuvat 
maksuvelvoitteensa, on valmentajalla oikeus pitää hevonen hallussaan saataviensa 
vakuutena. Mikäli tästä sopimuksesta aiheutuvia saatavia on suorittamatta 
vähintään kolmen kuukauden ajalta on valmentajalla oikeus irtisanoa sopimus heti 
päättyväksi ilman irtisanomisaikaa, anoa Suomen Hippos ry:tä asettamaan  kaikki 
ko. Hevosenomistajan hevoset kilpailukieltoon kunnes velka on maksettu ja 
myydä hevonen huutokaupalla sopimuksessa kuvatulla tavalla. Sopimus tulee olla 
irtisanottu ennen kuin hevosta voidaan myydä saatavien suoritukseksi. Myynnin 
ehdoista ja edellytyksistä säädetään laissa, Laki elinkeinonharjoittajan oikeudesta 
myydä noutamatta jätetty esine (1988/688) ja Kauppakaaren (1734/3) 10 luvun 2 
pykälässä. Huomioitavaa on, että elinkeinonharjoittajalla on oikeus pitää hevonen 
saatavansa vakuutena ja myydä hevonen saataviensa suoritukseksi vain  siltä osin 
kuin saatavat ovat syntyneet tämä kertaisen täysihoitosopimuksen yhteydessä. 
Tämä tarkoittaa sitä, että jos hevosen omistajalla on vanhoja hevosesta 
aiheutuneita velkoja ( kyseisen tai jonkin muun hevosen valmennusmaksujen 
laiminlyönneistä aiheutuneita ), mutta hevonen on välillä lähtenyt valmentajan 
tallilta ja sittemmin palannut takaisin, valmentajalla on oikeus pitää hevonen 
hallussaan saartaviensa vakuutena ja myydä hevonen saataviensa suoritukseksi 
vain sen saatavan osalta, joka on syntynyt viimeisimmän täysihoitosopimuksen 
ajalta. Täten jos hevosen omistaja maksaa viimeisimmästä täysihoitosopimuksesta 
aiheutuneet velkansa, ei valmentajalla ole oikeutta pitää hevosta hallussaan 
vanhojen velkojen vakuutena, vaan hänen tulee luovuttaa hevonen omistajalle. 
Tämän sopimuksen allekirjoituksella hevosen omistaja sitoutuu siihen, että mikäli 
hevonen joudutaan myymään tästä sopimuksesta aiheutuvien saatavien 
suoritukseksi, omistusoikeus siirtyy hevosen ostajalle ilman eri kauppakirjan ja / 
tai omistajanvaihdosilmoituksen allekirjoittamista. Täten omistaja ei voi estää 
ostajaa saamasta omistusoikeutta hevoseen kieltäytymällä allekirjoittamasta 
kyseisiä asiakirjoja. Valmentajalla on oikeus ottaa myyntihinnan päältä myynnistä 
aiheutuneet kulut ja erääntyneet saatavansa. Loppuosa kauppahinnasta tulee 
seitsemän vuorokauden kuluessa kaupasta tilittää omistajalle tämän ilmoittamalle 
pankkitilille tai ellei sitä ole vaikeuksitta saatavissa postiosoituksena omistajan 
tässä sopimuksessa ilmoittamaan osoitteeseen. 



Mikäli hevosen myyntihinta ei kata myyntikuluja ja valmentajan saatavia 
kokonaisuudessaan, jää omistajan ja valmentajan välinen velkasuhde edelleen 
voimaan siltäosin kuin valmentajan saatavia ei ole saatu perittyä hevosen 
myyntihinnasta. 

11. Tässä kohdassa sovitaan millä edellytyksillä sopimus on irtisanottavissa. 
Irtisanomisaikana valmentaja on velvollinen hoitamaan  ja valmentamaan hevosen 
tässä sopimuksessa sovitulla tavalla ja hevosen omistaja on velvollinen 
maksamaan valmennusmaksun irtisanomisajalta. Hevonen voidaan kuitenkin 
hakea valmentajan tallista jo ennen irtisanomisajan päättymistä, mikäli osapuolet 
näin sopivat. Mikäli omistaja ei nouda hevostaan irtisanomisajan päättyessä, on 
valmentajalla oikeus viedä hevonen muuhun hoitoon omistajan kustannuksella, tai 
mikäli valmennusmaksuja on maksamatta vähintään kolmen kuukauden ajalta, 
menetellä kohdassa 9 mainitulla tavalla. Valmentajan on välittömästi ilmoitettava 
hevosen muuhun hoitoon viemisestä hevosen omistajalle todisteellisella tavalla. ( 
Kirjattu kirje on suositeltava todisteellisen ilmoituksen toteutustapa. ) Mikäli 
valmentaja ei täytä sopimuksen mukaisia velvoitteitaan, on omistajalla oikeus 
irtisanoa sopimus heti päättyväksi ja valmentaja on velvollinen luovuttamaan 
hevosen heti omistajan haltuun. 

12. Tästä sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan 
osapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli neuvottelut eivät johda tulokseen, on 
viimesijaisena keinona erimielisyyksien ratkaiseminen valmentajan kotipaikan 
käräjäoikeudessa. Erimielisyyksien ratkaisemista käräjäoikeudessa tulisi pyrkiä 
välttämään, sillä menettely on hidas ja tulee osapuolille kalliiksi. 

13. Tähän kohtaan tulee listata hevosen mukana tallille tulleet varusteet 
mahdollisimman tarkasti yksilöiden. Tämä sen vuoksi, ettei hevosen tallilta 
lähtiessä tulisi epäselvyyksiä, mitkä tallilla olevista varusteista kuuluvat hevosen 
omistajalle. 

14. Muut asiat, joista osapuolet ovat sopineet. 
15. Osapuolten allekirjoitukset ja nimenselvennykset. Mikäli hevosen omistaja on 

vajaavaltainen, allekirjoittaa tämän sopimuksen hänen puolestaan hänen 
edunvalvojansa. 

 


