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SOPIMUS PONIN/HEVOSEN KÄYTTÖ- JA HALLINTAOIKEUDESTA 

 

Ponin/hevosen omistaja nimi 

henkilötunnus/yhteisötunnus 

osoite 

postinumero 

puhelinnumero 

 

 

Käyttö- ja hallintaoikeuden 

haltija nimi 

henkilötunnus/yhteisötunnus 

osoite 

postinumero 

 

Poni/hevonen nimi 

syntymäaika 

sukupuoli 

polveutuminen (isä ja ei) 

rotu 

väri, merkit 

säkäkorkeus ja ponin osalta virallinen mittaustulos 

rekisterikirjan numero 

 

Luovutamme tällä sopimuksella xxxx-nimisen ponin/hevosen käyttö- ja hallintaoikeuden haltijan 

xxxx, jäljempänä vuokralaisen, käyttöön seuraavin ehdoin: 

 

1. Hallinnan siirto 

 

xxxx luovutetaan vuokralaisen käyttöön sen jälkeen, kun molemmat osapuolet ovat 

hyväksyneet tämän sopimuksen allekirjoituksin. Ennen luovutusta eläinlääkärin tulee 

tarkistaa poni/hevonen ja tämän tarkastuksen perusteella annettavasta lausunnosta tulee 

käydä ilmi se, että poni/hevonen on kilpailukäyttöön sopivassa kunnossa. 
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2. Vastike 

 

Vuokralainen maksaa käyttö- ja hallintaoikeudesta vastiketta xxxx euroa vuodessa. Maksut 

erääntyvät etukäteen suoritettavaksi sopimuksen voimassaoloaikana kaksi kertaa vuodessa 

siten, että xxx euroa maksetaan x.päivänä xxxkuuta ja xxx euroa x.päivänä xxxkuuta. Mikäli 

sopimus irtisanotaan vapautuu vuokralainen maksamasta vastiketta. 

 

3. Käyttö- ja hallintaoikeuden sisältö 

 

Poni/hevonen tulee xxx:lle ratsastuskäyttöön. Ratsukon velvollisuutena on aktiivinen 

kilpailuihin osallistuminen, vaativuustason tulee vastata ratsukon sen hetkistä 

kilpailukuntoa. Vuokralaisella on oikeus päättää ponin/hevosen valmentamisesta siten kuin 

hän itse katsoo sen olevan tarkoituksenmukaista, samoin vuokralaisella on oikeus päättää 

ponin/hevosen kilpailuohjelmasta. 

 

Vuokralainen vastaa sopimuksen voimassaoloaikana siitä, että poni hoidetaan 

asianmukaisesti, tämä sisältää päivittäisen hoidon ja ruokinnan, terveydentilasta 

huolehtimisen, kengityksen ja jaloittelun. Vuokralainen vastaa myös vahingoista, joita 

ponille/hevoselle voi aiheutua, mikäli sen tavanomaisen huolellisuusvelvoitteen mukainen 

hoito laiminlyödään. 

 

Vuokralaisella on oikeus päättää siitä, missä tallissa ponia/hevosta pidetään. 

 

Vuokralaisella ei ole ilman ponin/hevosen omistajan lupaa oikeutta siirtää tämän 

sopimuksen mukaisia oikeuksia kolmannelle. 

 

 

4. Ponista/hevosesta aiheutuvat kulut ja maksut 

 

a. Vuokralainen vastaa ponin/hevosen hoitoon liittyvistä kaikista kustannuksista; 

karsinamaksuista, kengityksestä, lääkkeistä, niistä vitamiineista ja lisäravinteista joita hän 

itse katsoo olevan tarpeellista sille antaa jne. Vuokralainen vastaa myös kaikista 

kilpailutoimintaan liittyvistä maksuista. Hänellä on oikeus myös pitää itsellään kaikki 
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palkinnot, joita poni/hevonen saa sopimuksen voimassaoloaikana. 

 

b. Vuokralaisen tulee vakuuttaa poni/hevonen. Omistajalla on oikeus päättää ponin/hevosen 

vakuutusarvo. Vakuutuksen tulee olla voimassa ponin/hevosen luovutushetkellä. 

Vuokralainen vastaa vakuutusmaksuista sopimuksen voimassaoloaikana. 

 

 

5. Vastuu vahingoista 

 

Vuokralainen vastaa siitä, että harjoittelu- ja kilpailutoiminnassa noudatetaan hyvää 

hevosmiestapaa, eli sellaista huolellisuutta kuin tämän tyyppisessä toiminnassa 

tavanomaisesti noudatetaan. Vuokralainen ei ole vastuussa vahingoista tai ponille/hevoselle 

aiheutuneista vioista ja vammoista, joiden ei voida todeta olleen syy-yhteydessä 

harjoituksissa tai kilpailuissa todettuun huolimattomuuteen vuokralaisen taholta. 

 

Vuokralainen vastaa siitä, että ponille/hevoselle järjestetään asianmukainen kuljetus. Mikäli 

poni/hevonen vahingoittuu kuljetuksen aikana ja syyn vahingon aiheutumiseen todetaan 

olleen huolellisuusvelvoitteen laiminlyöminen vuokralaisen taholta, vastaa hän näistä syistä 

aiheutuneista vahingoista. 

 

Vuokralainen vastaa vahingoista, joita poni/hevonen aiheuttaa tämän sopimussuhteen 

ulkopuolisille henkilöille ja esineille sopimuksen voimassaoloaikana, mikäli vahingon syynä 

todetaan olleen vuokralaisen tahallinen tai huolimaton toiminta. 

 

6. Sopimuksen kestoaika ja irtisanominen 

 

Tämä sopimus on voimassa neljä vuotta, kuitenkin siten, että vuosittain marraskuussa ehdot 

tarkistetaan ja sopimusta jatketaan tarkistuksen jälkeen vuosi kerrallaan. Molemmilla 

osapuolilla on oikeus irtisanoa sopimus tässä yhteydessä päättymään heti, mikäli 

olosuhteissa on tapahtunut sellainen muutos, ettei sopimusta ole syytä jatkaa. 

Irtisanomisesta on toimitettava kirjallinen ilmoitus. 

 

Mikäli ponin/hevosen terveydentilassa tapahtuu sellainen muutos, ettei sitä voi käyttää 

siihen tarkoitukseen kuin tässä sopimuksessa on mainittu, on vuokralaisen oikeus irtisanoa 
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sopimus päättymään kahden kuukauden kuluttua siitä, kun eläinlääkäri on todennut vian tai 

vamman. Myös tällöin irtisanomisesta on toimitettava kirjallinen ilmoitus, jossa mainitaan 

irtisanomisen syy. 

 

Mikäli eläinlääkäri toteaa ponin/hevosen tulleen vuokralaisesta riippumattomista syistä 

sellaiseen kuntoon, ettei sillä voi enää ratsastaa tai mikäli poni/hevonen kuolee, purkautuu 

tämä sopimus heti. Omistajan tulee palauttaa etukäteen maksetuista vastikkeista xxx euroa 

kuukaudelta kuluvan vastikekauden loppuun asti. 

 

Mikäli poni/hevonen myydään, uudelle omistajalle siirtyvät samat oikeudet ja velvollisuudet 

kuin edellisellä omistajalla oli. 

 

 

7. Muut ehdot 

 

Mikäli ponin/hevosen käyttö- ja hallintaoikeus luovutetaan varusteineen, laaditaan mukana 

seuraavista varusteista luettelo. 

 

Tätä sopimusta on laadittu kaksi samansanaista kappaletta, yksi omistajalle ja yksi 

vuokralaiselle. 

 

 

xx:ssä xx päivänä xxx kuuta vvvv 

 


