
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 



SIJAISKOTITOIMINNAN OPAS  

 

  

Sijaiskotitoiminta perustuu vapaaehtoisuuteen.  

Sopimukset ovat kahden osapuolen välisiä, Suomen Minipossuyhdistys toimii osapuolten yhdistäjänä.  

  

Tässä oppaassa käydään läpi sijaiskotitoiminnan perusasioita.  

  

1. Kuka voi toimia sijaiskotina?  

Sijaiskodiksi voi ilmoittautua täysi-ikäinen henkilö, jolla on kokemusta minipossuista.  

Ilmoittautuminen tapahtuu Suomen Minipossuyhdistys ry:n sijaiskotiyhdyshenkilölle.   

  

Sijaiskodin tehtävänä on tarjota hyvää hoitoa eläimelle siihen asti kunnes se löytää uuden kodin tai 
palautetaan omistajalleen.   

Sijaiskoti huolehtii eläimen perushoidosta, terveydestä ja hyvinvoinnista sekä estää tartunnat 

mahdollisuuksien mukaan (esimerkiksi eristys, rokotukset ja tarkkailu).  

  

Omat kotieläimet eivät ole esteenä sijaiskotitoiminnassa mukana olemiselle, mutta niiden rokotukset ja 

madotukset on hoidettava kuntoon ennen sijaiseläimen saapumista ja tarjottava sijaiskotiin saapuvalle 
sialle omat tilat konfliktien välttämiseksi.  

  

Yhdistys ilmoittaa avun tarvitsijoista sijaiskotilistalle ilmoittautuneille sähköpostitse ja Facebook-ryhmässä, 
jossa sijaiskodit voivat myös raportoida kokemuksistaan ja saada vertaistukea ja apua.  

Sijaiskodilla on oikeus päättää ottaako eläimen vastaan vai ei.   

Yhdistyksen sijaiskotivastaava etsii eläimelle sopivaa sijaiskotia, mutta ei vastaanota eläimiä, vaan yhdistää 
avun tarvitsijan ja auttajan.  

Sijaiskoti etsii eläimelle uutta kotia tai toimii väliaikaisena kotina sovitun tarpeen mukaan, yhdistys voi 

auttaa kodin etsinnässä sopimuksen mukaan.  

Sijaiskoti voi halutessaan pitää eläimen itse, jos kyseessä on kotia etsivä yksilö.  

Sijaiskoti ja eläimen luovuttaja täyttävät keskenään yhdistyksen laatiman sijaiskotisopimuksen. 

 Sijaiskoti on velvollinen ilmoittamaan possun myös yhdistyksen rekisteriin.   

  

2. Eläimen kulut sijaishoidon aikana  
Eläimen kulut (sirutus, rokotus, loishäätö, muita eläinlääkärikuluja, ruokinta ym.) saattavat vaihdella todella 

paljon riippuen eläimen terveydentilasta ja siitä kuinka kauan eläin on sijaiskodissa.  

Sijaiskoti etsii eläimelle uutta kotia hoitokulujen hinnalla, mikäli kyseessä on ennalta sovittu hoitojakso, 

osapuolet sopivat siitä korvauksen.  

Suomen Minipossuyhdistys ry voi korvata sijaiskodille max. 50€ yli 100€ eläinlääkärilaskusta, kuittia vastaan 

ja kerran/hoitojakso.  



3. Kodin etsintä  
Kodin etsintä aloitetaan heti kun mahdollista. Sijaiskoti tarkkailee eläintä muutaman päivän ajan ja 

kirjoittaa siitä kuvauksen sekä ottaa kuvan. Sijaiskoti lähettää nämä sijaiskotiyhteyshenkilölle, joka päivittää 
eläimen tiedot yhdistyksen nettisivuille, Facebookiin. Uutta kotia voi etsiä sekä yhdistyksen edustaja, että 

sijaiskoti.  

Sijaiskoti etsii eläimelle parhaan mahdollisen kodin. Kotiehdokkaat haastatellaan ja tavataan ennen 
lopullisen päätöksen tekoa. Eläinsuojeluyhdistys painottaa harkintaa eläimen hankinnassa, joten 

tapaamisen jälkeen on hyvä antaa harkinta-aikaa puolin ja toisin. Yhdistyksen edustajaa voi 

mahdollisuuksien mukaan osallistua kotiehdokkaan tapaamiseen.  

Sijaiskoti ja eläimen uusi omistaja täyttävät keskenään yhdistyksen laatiman luovutussopimuksen.  

4. Salassapito  
Suomen Minipossuyhdistyksen ei pidä välittää eläimen entisille omistajille tai muille ulkopuolisille 

sijaiskotien yhteystietoja, jos on vaarana, että sijaiskodin kotirauha on uhattuna (esimerkiksi poliisin, 

eläinsuojeluviranomaisen tai sosiaalitoimen kautta tulleiden eläinten kohdalla).   

  

Sijaiskodeilla on myös salassapitovelvollisuus. He saavat kertoa uudelle omistajalle eläimen taustoista, 

mutta esimerkiksi entisen omistajan nimeä tai muita tietoja, joista hänen henkilöllisyytensä voi paljastua, ei 

saa kertoa.  

Salassapitovelvollisuus koskee myös yhdistyksen sisäisiä asioita.  

  

Muuta huomioitavaa  
Mahdolliset tartuntariskit eläinten välillä on huomioitava ja riskit siihen minimoitava.  

Sijaiskotitoiminta perustuu vapaaehtoiseen avunantoon ja luottamukseen.  

Sijaiskodiksi ilmoittautuminen ei vielä itsessään sido mihinkään, mutta sijaiskotina toimiminen ja eläimen 

vastaanottaminen yhdistyksen kautta merkitsee vastuunottoa ja vaatii harkintaa sekä rehellistä omien 

kykyjen arviointia.  

Sijaiskoti voi olla kykenevä vastaanottamaan eläimiä joko yhden tai useamman kerrallaan, ja vain 

kevätsyysaikaan (ulkotilat) tai ympärivuotisesti (sisä- ja ulkotilat) omien mahdollisuuksien mukaan.  

Yhdistys voi poistaa listaltaan sijaiskodiksi ilmoittautuneen, mikäli saa tietoonsa mm. sopimusrikkomuksia. 

Sijaiskotien listaa päivitetään vuosittain suoritettavan kyselyn perusteella.  

  

LIITTEET  
Kysymykset sijaiskodille   

Sijaiskotisopimus ja sijaiskodin tiedot (yhdistys-sijaiskoti)  

Myynti-/Luovutussopimus (sijaiskoti-eläimen luovuttaja)  

Haastatteluohje (sijaiskoti-kotiehdokas)  

  


