
Balkanin koirat ry                          ADOPTIOSOPIMUS     
Kalervonkatu 8 B 16
00610 HELSINKI
balkaninkoirat@gmail.com
www.balkaninkoirat.fi

KOIRAN ADOPTIOSOPIMUS

Adoptoitavan koiran tiedot:

Nimi:                                         _________________________________

Mahdollinen uusi nimi:              _________________________________

Mikrosirunumero:                      _________________________________

Syntymäaika:                            _________________________________

Sukupuoli:                                 _________________________________

________________________________________________________________________

Adoptoijan tiedot:

Etu ja sukunimi:                        _________________________________

Henkilötunnus:                          _________________________________

Kotiosoite:                                 _________________________________

Postinumero ja -toimipaikka:     _________________________________

Puhelinnumero:                         _________________________________

Sähköpostiosoite:                      _________________________________

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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LUOVUTUSEHDOT:

• Adoptoija sitoutuu noudattamaan yhdistyksen antamia kirjallisia (liite) sekä suullisia 
kotiutusohjeita, pitämään hyvää huolta ja hoitamaan adoptiosopimuksessa nimettyä koiraa
eläinsuojelulain ja säännösten mukaisesti.

• Adoptoija sitoutuu siihen, että koira madotetaan säännöllisesti (suositus 1-2 kertaa 
vuodessa tai tarvittaessa useammin esim. eläinlääkärin suosituksesta) ja rokotukset 
pysyvät voimassa.

• Adoptoijan tulee olla täysiikäinen henkilö, hänellä ei saa olla häiriöitä 
eläintenpitohistoriassaan, eikä väkivalta, huume, alkoholi tai vakavaa 
mielenterveysongelmaa.

• Adoptoija sitoutuu lähettämään pyydettäessä yhdistykselle kuulumisia ja kuvia koiran 
hyvinvoinnista ensimmäisen kolmen (3) kuukauden ajan luovutushetkestä, sekä olemaan 
jatkossa yhteydessä vuosittain.

• Adoptoijalla on velvollisuus ilmoittaa yhdistykselle mahdolliset yhteystietojen 
muutokset.

• Adoptiosopimuksessa nimettyä koiraa ei saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle.

• Mikäli adoptiokoira karkaa / katoaa tai kuolee tapaturmaisesti adoptoijan tulee ilmoittaa 
tästä välittömästi yhdistykselle puhelimitse. Karkaamistilanteessa adoptoija sitoutuu 
noudattamaan yhdistyksen sekä etsijäkoiraliiton antamia ohjeita koiran löytymiseksi. 
Adoptoijalla on velvollisuus tiedottaa yhdistyksen edustajalle etsinnän etenemisestä sekä 
tehdä yhteistyötä yhdistyksen kanssa. 

• Mikäli koiralle joudutaan etsimään uusi koti, Balkanin koirat ry pitää itsellään oikeuden 
kodinetsinnässä sekä sen valinnassa. Adoptoijan luopuessa koirasta, tehdään yhdistyksen
edustajan kanssa erillinen luopumissopimus koirasta. Adoptoija sitoutuu kuitenkin 
pitämään huolen koirasta ja hoitamaan sen kulut, kunnes yhdistys löytää sille uuden kodin.
Uudelleen adoptoitavasta koirasta yhdistyksen edustaja tekee uuden adoptiosopimuksen.

• Hyväksyttävä syy luopua koirasta ei ole mahdolliset käytösongelmat vaan tällöin 
adoptoija on velvollinen hakemaan apua ongelmakoirakouluttajalta sekä ottamaan yhteyttä
Balkanin koirat ry yhdistykseen.
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• Adoptoijalla ei ole oikeutta lopettaa koiraa ilman vahvaa eläinsuojelullista syytä (vakava
sairaus/onnettomuus). Tällaiseksi syyksi ei lueta esimerkiksi yhden eläinlääkärin 
suositusta, elämäntilanteen muutoksia tai pitovaikeuksia. Mikäli koiran lopetusta joudutaan
harkitsemaan, on adoptoijan oltava aina yhteydessä yhdistyksen edustajaan.

•  Yhdistyksen edustajalla on oikeus käydä katsomassa adoptoitua koiraa sopivaksi 
katsomanaan ajankohtana, sekä tiedustella koiran vointia ja sen sopeutumista. 

• Balkanin koirat ry yhdistys pitää itsellään oikeuden yhdistyksen kautta adoptoituihin 
koiriin, jos herää epäily koiran hyvinvoinnista (henkinen ja/tai fyysinen) adoptiokodissaan. 
Yhdistyksellä on oikeus hakea koira pois ilman korvausvelvollisuutta ja adoptoijalla on 
velvollisuus palauttaa välittömästi koiran asiakirjat.

•  Adoptoija on tietoisesti adoptoimassa rescuekoiraa. Koira on voinut elää 
tarhaolosuhteissa pitkiäkin aikoja ja koiran taustoista ei välttämättä tiedetä kaikkea tai ei 
mitään. Koiran käytös voi muuttua kotiutumisen myötä. Adoptoija hyväksyy 
adoptiosopimuksessa nimetyn koiran siinä kunnossa ja terveydentilassa kuin se on 
luovutushetkellä. Vastuu eläimen hoidosta ja aiheutuvista kuluista, kuten 
eläinlääkärikuluista siirtyy luovutushetkellä adoptoijalle. Myös vastuu koiran aiheuttamista 
vahingoista tai koiralle aiheutuvista vahingoista siirtyy luovutushetkellä adoptoijalle.

•  Jos koiran adoptoija rikkoo tätä adoptiosopimusta, on hän velvollinen maksamaan  
1000 euroa Balkanin koirat ry:lle sopimussakkoa. Yhdistys sitoutuu käyttämään 
mahdollisen sopimussakon kokonaisuudessaan sääntöjensä mukaisesti kodittomien 
koirien auttamiseen. 

Adoptoija vakuuttaa huolellisesti tutustuneensa ja ymmärtävänsä liitteenä olevat 
kotiutusohjeet sekä hyväksyy yllämainitut adoptio ja luovutusehdot ja sitoutuu 
noudattamaan niitä:

Aika ja Paikka: _______________________________

Adoptiokoiran kulukorvaus: _____ euroa 

Adoptoijan allekirjoitus ja nimenselvennys:

____________________________________________

Balkanin koirat ry:n edustajan allekirjoitus ja nimenselvennys:

____________________________________________

                                                                                                                Liite: kotiutusohjeet


