
Koirahotelli Pikkujalo 
Kytötie 36 B 
03100 NUMMELA   HOITOSOPIMUS 
 
Koiran omistaja/haltija 
Nimi Henkilötunnus 

Lähiosoite Postinro ja toimipaikka 

Puhelin 1 Puhelin 2 

 
Koira (jos koiria on enemmän, lisätään muut koirat lisälehdille) 
Kutsumanimi Nimi 

Rotu 
Uros Narttu 

Syntymäaika/-vuosi Paino Tunnistusmerkintä 

Oma ruoka Perusruoka/kuivamuona Perusruoka/kotiruoka 

Erikoisruoka         ,merkki: 

Ruokinta  aamulla illalla 

Ulkoilu taluttimessa juoksutarhassa vapaana vain ulkotarha 

Muuta huomioitavaa (allergiat, sairaudet, lääkitys tms.) 

Erikoistoimenpiteet 

 
Hoitojakso 
Alkaa 
    .     .200    n. klo      : 

Päättyy 
    .     .200    n. klo     : 

 
Huoneet 

perus valio sviitti 
Koirat: 

perus valio sviitti 
Koirat: 

perus valio sviitti 
Koirat: 

 
Hoidon vuorokausihinta:  euroa, yhteensä  euroa 
 
Olen tutustunut kääntöpuolen ehtoihin ja hyväksyn ne. 
Vihdissä    .    .200 
asiakas 
 
 

 Koirahotelli Pikkujalo 

 



 
Koirahotelli Pikkujalo 

Kytötie 36 B 
03100 NUMMELA   HOITOSOPIMUKSEN EHDOT 
 
1§  Tätä sopimusta on laadittu kaksi samasanaista kappaletta, yksi kummallekin osapuolelle.  
2§ Näissä  sopimusehdoissa termillä koira tarkoitetaan kaikkia tässä sopimuksessa ja sen lisälehdillä 

mainittuja koiria. Vastaavasti termillä huone tarkoitetaan kaikkia sopimuksessa yksilöityjä huoneita 
ulkotarhoineen. 

3§  Koirahotelli Pikkujalo (”hoitola”) vakuuttaa hoitavansa koiraa tässä sopimuksessa määritellyllä 
tavalla tässä sopimuksessa määritellyn ajan. Koiran luovuttaja (”asiakas”) vakuuttaa, että hänen 
antamansa koiraa koskevat tiedot ovat oikeat, koiralla on Suomen Kennelliiton ohjeiden mukaisesti 
voimassaolevat rokotukset, että koira ei sairasta mitään hänen tiedossaan olevaa tarttuvaa tautia 
hoitoon tuotaessa ja että hän on koiran omistaja tai hänellä on muutoin laillinen oikeus luovuttaa 
koira hoitoon. Molemmat osapuolet sitoutuvat allekirjoituksellaan noudattamaan tämän sopimuksen 
ehtoja 

4§  Koiran hoitoon sisältyy: 
- Koiran käyttöön tässä sopimuksessa määritelty huone. 
- Koiran ruokinta tässä sopimuksessa määritellyllä ruualla yksi tai kaksi kertaa päivässä. 
- Koiran ulkoilutus kaksi kertaa päivässä taluttimessa tai  erillisessä juoksutarhassa. 

Asiakkaan nimenomaisesta toivomuksesta koiraa voidaan ulkoiluttaa myös vapaana 
metsästyslain säädökset huomioonottaen. Tässä tapauksessa asiakas on aina vastuussa 
koiran mahdollisesta karkaamisesta ja kaikista sen seuraamuksista. 

- Koiran perussiisteys eli tassujen huuhtelu ja/tai kevyt harjaus tarvittaessa. 
- Huoneen siivous päivittäin sekä aina tarvittaessa. 
- Koirien lääkitys lukuunottamatta pistämällä annettavia lääkkeitä asiakkaan ohjeiden 

mukaisesti asiakkaan toimittamilla lääkkeillä. 
- Tässä sopimuksessa erikseen sovitut lisämaksulliset toimenpiteet kuten koiran pesu ja 

kuivaus, perusteellinen harjaus, kynsien leikkuu, hieronta, erikoisruokavalio tms. 
5§  Tässä sopimuksessa mainittu vuorokausihinta veloitetaan jokaiselta alkavalta 24 tunnin jaksolta 

koiran tuomisesta lähtien noutamiseen saakka. 
6§  Mikäli koira sairastuu tai loukkaantuu hoidon aikana, on hoitolalla oikeus viedä koira eläinlääkäriin 

hoidettavaksi. Mikäli koiran tila sallii, yrittää hoitola ensin ottaa yhteyttä asiakkaaseen. Hoitolalla 
on oikeus veloittaa lääkärinhoidosta ja lääkityksestä aiheutuvat todelliset kulut sekä 
voimassaolevan hinnastonsa mukaiset kuljetusmaksut. 

7§  Hoito sekä mahdolliset muut kustannukset on maksettava viimeistään koiraa noudettaessa. 
Hoitolalla ei ole velvollisuutta luovuttaa koiraa, mikäli maksua ei suoriteta. Koira katsotaan jätetyn 
noutamatta, kunnes maksu on tapahtunut. 

8§  Mikäli koiraa ei noudeta sovittuna ajankohtana eikä uutta ajankohtaa ole sovittu, on hoitolalla 
oikeus toimia koiran suhteen siten kuin Laki elinkeinonharjoittajan oikeudesta myydä noutamatta 
jätetty esine määrää. Sovitun hoitojakson ylittävältä ajalta hoitola perii voimassaolevan hinnaston 
mukaisen maksun kaksinkertaisena.  

9§  Mikäli koira sairastuu, vahingoittuu, katoaa tai kuolee hoitolan tuottamuksellisen tai tahallisen 
toiminnan seurauksena, on asiakkaalla oikeus todellisten välittömien kustannusten suuruiseen 
korvaukseen. 



 
Koirahotelli Pikkujalo 

Kytötie 36 B 
03100 NUMMELA   LISÄLEHTI HOITOSOPIMUKSEEN 
 
2. Koira  
Kutsumanimi Nimi 

Rotu 
Uros Narttu 

Syntymäaika/-vuosi Paino Tunnistusmerkintä 

Oma ruoka Perusruoka/kuivamuona Perusruoka/kotiruoka 

Erikoisruoka         ,merkki: 

Ruokinta  aamulla illalla 

Ulkoilu taluttimessa juoksutarhassa vapaana vain ulkotarha 

Muuta huomioitavaa (allergiat, sairaudet, lääkitys tms.) 

Erikoistoimenpiteet 

 
3. Koira 
Kutsumanimi Nimi 

Rotu 
Uros Narttu 

Syntymäaika/-vuosi Paino Tunnistusmerkintä 

Oma ruoka Perusruoka/kuivamuona Perusruoka/kotiruoka 

Erikoisruoka         ,merkki: 

Ruokinta  aamulla illalla 

Ulkoilu taluttimessa juoksutarhassa vapaana vain ulkotarha 

Muuta huomioitavaa (allergiat, sairaudet, lääkitys tms.) 

Erikoistoimenpiteet 

 
Vihdissä    .    .200 
asiakas 
 
 

 Koirahotelli Pikkujalo 



 
Koirahotelli Pikkujalo 

Kytötie 36 B 
03100 NUMMELA   LISÄLEHTI HOITOSOPIMUKSEEN 
 
4. Koira  
Kutsumanimi Nimi 

Rotu 
Uros Narttu 

Syntymäaika/-vuosi Paino Tunnistusmerkintä 

Oma ruoka Perusruoka/kuivamuona Perusruoka/kotiruoka 

Erikoisruoka         ,merkki: 

Ruokinta  aamulla illalla 

Ulkoilu taluttimessa juoksutarhassa vapaana vain ulkotarha 

Muuta huomioitavaa (allergiat, sairaudet, lääkitys tms.) 

Erikoistoimenpiteet 

 
5. Koira 
Kutsumanimi Nimi 

Rotu 
Uros Narttu 

Syntymäaika/-vuosi Paino Tunnistusmerkintä 

Oma ruoka Perusruoka/kuivamuona Perusruoka/kotiruoka 

Erikoisruoka         ,merkki: 

Ruokinta  aamulla illalla 

Ulkoilu taluttimessa juoksutarhassa vapaana vain ulkotarha 

Muuta huomioitavaa (allergiat, sairaudet, lääkitys tms.) 

Erikoistoimenpiteet 

 
Vihdissä    .    .200 
asiakas 
 
 

 Koirahotelli Pikkujalo 



 
Koirahotelli Pikkujalo 

Kytötie 36 B 
03100 NUMMELA   ROKOTUSOHJEET 
 
Penikkatautirokotus 
 
Koiran on oltava rokotettu vähintään kaksi kertaa penikkatautia vastaan ja toisesta rokotuskerrasta 
(tehosteesta) tulee olla kulunut vähintään kaksi viikkoa. 
 
Alle vuoden ikäiselle koiralle annettu rokotus on voimassa vuoden. Yli vuoden vanhalle koiralle annettu 
tehosterokotus on voimassa kaksi vuotta, eikä vaadi varoaikaa. 
 
Mikäli koiran penikkatautirokotus on vanhentunut, tulee se uusia viimeistään kaksi viikkoa ennen hoitoon 
tuontia. 
  
Suositus koiran omistajalle: 
 
Ensimmäinen penikkatautirokotus on syytä antaa koiran täytettyä 3 kuukautta. Rokotus uusitaan noin 
kuukauden kuluttua.  
 
Mikäli tartuntavaara on suurentunut esim. lähiseudun tautitapausten vuoksi tai koirien viennin, tuonnin 
tai ulkomailla käynnin takia, suositellaan tiheämpää rokotuskäytäntöä. 
 
Raivotautirokotus 
 
Koiran ensimmäisestä raivotautirokotuksesta tulee olla kulunut vähintään kaksi viikkoa. 
 
Raivotautirokotus on voimassa yhden vuoden, mikäli se on annettu alle vuoden ikäiselle koiralle. 
 
Raivotautirokotus on voimassa kaksi vuotta, mikäli koira on rokotushetkellä täyttänyt yhden vuoden. 
 
Luolakokeissa ja luolametsästyksessä käytettävien koirien raivotautirokotus on kuitenkin voimassa vain 
yhden vuoden.  
 
Mikäli koiran raivotautirokotus on vanhentunut, tulee se uusia viimeistään kaksi viikkoa ennen hoitoon 
tuontia. 
 
Suositus koiran omistajalle: 
 
Ensimmäinen raivotautirokotus on syytä antaa koiran täytettyä 4 kuukautta (koiran penikkataudin 
uusintarokotuksen yhteydessä). 
 
Tartuntatauteihin liittyvät määräykset: 
 
Jos koira sairastuu penikkatautiin, tarttuvaan maksatulehdukseen, kennelyskään tms. tarttuvaan 
hengitystieinfektioon, parvovirusripuliin tms. tarttuvaan maha-suolikanavan tulehdukseen, koira ei saa 
tuoda hoitoon ennen kuin se on ollut oireeton vähintään kaksi viikkoa. Lisäksi suositellaan, että saman 
talouden oireettomat koirat noudattavat samaa rajoitusta. 
 
Ulko- ja sisäloistartunnat on asianmukaisesti hoidettava ennen kuin koira saa osallistua näyttelyihin, 
kokeisiin tai kilpailuihin. 
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