
     

 
MINIPOSSUN SIJOITUS-/ SIJAISKOTISOPIMUS / SUOMEN MINIPOSSUYHDISTYS RY 
Kotitoiminta on vapaaehtoista, Suomen minipossuyhdistys valvoo ja auttaa koteja 
toiminnassaan. Sijaiskoti on väliaikainen koti ja sijoituskoti on pysyvä koti. 
 
 
 

Sijoittajan velvollisuudet: 
 antaa totuudenmukaiset tiedot lemmikistä 
 allekirjoittaa yhteisymmärryksessä kodin kanssa luovutussopimus, jonka jälkeen possun 

omistusoikeus siirtyy kodille (poislukien määräaikaiset sopimukset) 
 luovutussopimus voi olla määräaikainen tai toistaiseksi voimassa oleva, määräaikaisessa sopimuksessa 

voidaan sopia mahdollisesta hoitokulukorvauksesta 
 possusta luopuvalla on salassapitovelvollisuus ulkopuolisia tahoja kohtaan sijaisperheen tiedoista, tällä 

taataan kaikille osapuolille kotirauha 
 

Kodin velvollisuudet: 
 huolehtii ja hoitaa eläintä hyvin ja tarjoaa tälle lajinmukaiset olosuhteet, vastaa eläimestä koituvista 

kustannuksista 
 on yhteydessä entiseen omistajaan, jos tämä niin haluaa 
 sijaiskoti etsii possulle parhaan mahdollisen kodin 
 sijaiskoti voi halutessaan pitää possun itsellään, jos sopimus ei ole määräaikainen, tällöin koti on sijoituskoti 
     kodilla on salassapitovelvollisuus, mahdolliselle uudelle omistajalle ei saa kertoa possun entisen 

omistajan tietoja. Kodit rekisteröivät aina minipossuyhdistyksen rekisteriin (maksuton), rekisteröintpaperit: 
             www.minipossuyhdistys.fi/lomakkeet.html. (Suomen minipossuyhdistykseen tehtävä rekisteri-ilmoitusmuutos tai    
             muutos ilmoitus)
 
Minipossun sijoittaja:            ____________________________________________________ 
 
Minipossun nimi ja rekisterinumero:          ____________________________________________________ 
 
Minipossun sijoittajan yhteystiedot:          ____________________________________________________ 
(myös puhelin ja sähköposti) 

         ____________________________________________________ 
 

Sijoitus/Sijaiskodin vastuuhenkilön nimi: ____________________________________________________ 
(oltava täysi-ikäinen) 

        ____________________________________________________ 
 
Sijoitus/Sijaiskodin yhteystiedot:   ____________________________________________________ 
(myös puhelin ja sähköposti) 

        ____________________________________________________ 
 

Lisätietoja:
Koti on velvollinen ilmoittamaan possun myös yhdistyksen rekisteriin.  
Tähän osioon laitetaan, onko sijoitus määräaikainen vai pysyvä, sovitaan mahdollisesta yhteydenpidosta possusta 
luopuvan ja sijaiskodin välillä sekä mahdollisen määräaikaisen sijoituksen hoitokulukorvauksista.
  
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
 
Paikka ja aika:  _____________________________   _______ / _______ /20_____ 
 
Possun sijoittajan allekirjoitus:               ____________________________________ 
 
Nimen selvennys:                ____________________________________ 
 
Sijoitus/Sijaiskodin vastuuhenkilön allekirjoitus: ____________________________________ 
 
Nimen selvennys:                ____________________________________ 
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