
Vuokrasopimus 
siitostammasta

1. Omistaja:

    Osoite:

    Puhelin:

2. Vuokraaja:

    Osoite:

    Puhelin:

3. Tamma, jota sopimus koskee:

Nimi:       

Rek.nro:

4. Vuokra-aika on     . .20   -     .    .20   

Mikäli tamma ei tiinehdy, luo varsansa tai 

synnyttää kuolleen varsan, voidaan sopimus 

päättää aiemmin, kuitenkin aikaisintaan     

      .     .20     . Jos sopimusta halutaan 

jatkaa tai muuten muuttaa, on osapuolten 

tehtävä uusi, erillinen sopimus.

Sopimus ei ole irtisanottavissa sopimuskau-

den aikana. Sopimus on kuitenkin mahdollista 

purkaa, mikäli toinen osapuoli syyllistyy olen-

naiseen sopimusrikkomukseen.

5. Hevonen on vuokrattu ylläpitoa vastaan / 

hevosesta maksetaan vuokraa kertamaksuna 

           €. Vuokra maksetaan hevosen 

luovutuksen yhteydessä.

Vuokra sisältää hevosen vakuutuksen             

                euron arvosta, eläinlääkärikulu-

vakuutuksen sekä vastuuvakuutuksen. Mikäli 

vakuutuksesta suoritetaan korvausta hevosen 

kuoleman tai käyttöarvon laskun johdosta, 

saa korvauksen hevosen omistaja. 

Vuokraaja vastaa kaikista hevosen ylläpitoku-

luista.

6. Vuokraaja sitoutuu huolehtimaan hevosen 

terveydestä ja hyvinvoinnista parhaan kykyn-

sä mukaan. Vuokraaja on velvollinen hoita-

maan varsomisen valvonnan niin, ettei tam-

malle / syntyvälle varsalle tapahdu mitään 

sellaista, mikä huolellisella toiminnalla olisi 

ollut estettävissä.

7.  Vuokraaja saa omistukseensa vuonna   

      syntyvän varsan 

  (i.                                ). 

Syntyvän varsan kasvattaja on omistaja / 

vuokraaja. Vuokraaja on velvollinen maksa-

maan varsamaksun      € + alv 

normaaliin tapaan. Omistaja / vuokraaja vas-

taa tamman siemennyksestä vuonna        

(maksaa kuljetuksen oriasemalle, ylläpidon 

oriasemalla sekä siemennyksen / siemennyk-

set).

8. Vuokraajalla ei ole oikeuta vuokrata hevos-

ta edelleen eikä oikeutta myydä hevosta.



9. Tähän sopimukseen liittyvät erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan sopimus-

puolten keskinäisin neuvotteluin. Mikäli neuvottelut eivät johda tulokseen, ratkaistaan erimie-

lisyydet omistajan kotipaikan käräjäoikeudessa.

10. Muut sovitut asiat:

Vaihtoehtokohdissa tarpeeton yliviivataan.

Tätä sopimusta on tehty kaksi samansisältöistä kappaletta, yksi kummallekin opimuspuolelle.

11. Allekirjoitukset:

Paikka:                   Aika:

Omistajan allekirjoitus         Vuokraajan allekirjoitus

Nimenselvennys          Nimenselvennys



Täyttöohjeet:

1. Hevosen omistaja, yhteystiedot ja syn-

tymäaika (tai y-tunnus, mikäli hevosen 

omistaja on oikeushenkilö).

2. Hevosen vuokraaja, yhteystiedot ja 

syntymäaika (tai y-tunnus, mikäli he-

vosen vuokraaja on oikeushenkilö).

3. Hevosen nimi ja rekisterinumero. Jos 

hevosella ei ole vielä rekisterinumeroa, 

tulee siitä mainita syntymäaika, isä, 

emä ja emänisä hevosen yksilöimisek-

si.

4. Tässä kohdassa sovitaan hevosen 

vuokrasopimuksen kestosta. Sopimus 

on määräaikainen ja voimassa so-

pimuksessa määritellyn ajan. Mikäli 

tamma ei tiinehdy, luo varsan tai syn-

nyttää kuoleen varsan voidaan sopi-

mus päättää aiemmin, mutta kuitenkin 

aikaisintaan sopimuksessa tässä koh-

dassa mainittuna päivänä. Jos osapuo-

let haluavat jatkaa tai muuten muuttaa 

tätä sopimusta, on siitä tehtävä uusi, 

kirjallinen sopimus. Tätä sopimusta ei 

voida irtisanoa kesken sopimuskauden, 

mutta sopimus voidaan kuitenkin pur-

kaa, mikäli osapuoli syyllistyy oleennai-

seen sopimusrikkomukseen  Olennaisia 

sopimusrikkomuksia ovat esimerkiksi 

laiminlyönnit hevosen hoidossa (esi-

merkikisi hevonen ei saa riittävästi 

ravintoa, sen madotukset, kavioiden 

vuolut / kengitykset, hampaan raspa-

ukset tms. laiminlyödään useamman 

kuukauden ajan, sairasta hevosta ei 

toimiteta ajoissa eläinlääkärin hoitoon 

tai muut sen kaltaiset puutteet he-

vosen tavanomaisessa hoidossa) tai 

tämän sopimuksen mukainen vuokra 

jätetään maksamatta.

5. Tässä kohdassa sovitaan vuokrataanko 

hevonen ylläpitoa vastaan vaiko mak-

setaanko hevosen vuokrasta rahallinen 

korvaus. Mikäli hevosesta maksetaan 

vuokraa, maksetaan se kertakorvauk-

sena tämän sopimuksen allekirjoituk-

sen yhteydessä. Vuokra sisältää hevo-

sen henki-ja vastuuvakuutuksen sekä 

eläinlääkärikuluvakuutuksen. Mikäli 

vakuutuksesta suoritetaan korvaus he-

vosen kuoleman tai käyttörvonlaskun 

takia, saa korvauksen hevosen omis-

taja. Syntyvälle varsalle on myös hyvä 

ottaa sikiövakuutus. Vuokraaja vastaa 

kaikista hevosen ja syntyvän varsan 

ylläpitokustannuksista.

6. Vuokraajan velvollisuutena on hoi-

taa hevosta mahdollisimman hyvin. 

Vuokraaja on velvollinen järjestämään 

varsomisen valvonnan niin, ettei tam-

malle eikä syntyvälle varsalle pääse 

tapahtumaan mitään, mikä huolellisella 

toiminnalla olisi ollut estettävissä.



10. Tähän kohtaan täytetään muut hevo-

sen vuokraukseen liittuvät asiat, joista 

sopimuspuolet ovat sopineet.

11. Omistajan ja vuokraajan allekirjoituk-

set ja nimenselvennykset. Mikäli jom-

pikumpi osapuolista on vajaavaltainen, 

tulee edunvalvojan allekirjoittaa vuok-

rasopimus hänen puolestaan. 

7. Tässä kohdassa sovitaan syntyvästä 

varsasta. Sopimuksessa tulle mainita 

tulevan varsan syntymävuosi, isäori ja 

tuleko varsan kasvattajaksi omistaja 

vaiko vuokraaja. Vuokraaja on velvol-

linen maksamaan käytetyn oriin var-

samaksun. Varsamaksun määrä tulee 

mainita tässä sopimuksessa. Tässä 

sopimuksessa tulee myös sopia vastaa-

ko tamman uudelleen siementämisestä 

tamman omistaja vaiko vuokraaja. Se 

osapuoli, joka vastaa tamman uudel-

leen siementämisestä maksaa kaikki 

siementämiseen liityvät kustannukset. 

Vuokraaja on velvollinen hyväksymään, 

että tamma astutetaan uudelleen ja 

että syntynyt varsa seuraa tamman 

mukana.

8. Vuokraajalla ei ole oikeutta vuokrata 

hevosta edelleen eikä oikeutta mydä 

hevosta.

9. Tästä sopimuksesta aiheutuvat erimie-

lisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaise-

maan osapuolten välisin neuvotteluin. 

Vasta viimeisijaisena keinona, mikä-

li neuvottelut eivät johda tulokseen 

ratkaistaan erimielisyydet omistajan 

kotipaikan käräjäoikeudessa. Erimieli-

syyksien ratkaisemista käräjäoikeudes-

sa tulisi pyrkiä välttämään, sillä tämä 

keino tulee molemmille osapuolille 

kalliiksi ja kestää kauan.


