
Aivan näin yksiselitteistä ei kaupan-
teko – etenkään hevoskaupan – 
kuitenkaan ole. Kun hevosta lähtee 

myymään, on kauppakirja tärkein tehtä-
vä asiakirja, hyvänä kakkosena seuraa 
omistajanvaihdosilmoitus. Kauppakirjaan 
tulee kirjata kaikkien sovittujen kohtien 
lisäksi hevosen aiottu käyttötarkoitus. 
Siitostammalta tai seuraponilta ei tieten-
kään vaadita samanlaista terveydentilaa 
kuin kilparatsulta tai –ravurilta. On siis 
hyvinkin merkittävää, myydäänkö hevo-
nen harrastuskäyttöön vai kilpailemaan 
kansallisilla estekentillä joka viikonloppu. 
Kauppoja on vaadittu purettavaksi myös 
hevosen luonteen perusteella. Tässäkin 
asiassa molempien osapuolten etu on, 
mikäli käyttötarkoitus on kirjattu kauppa-
kirjaan. ”Seura- ja harrasteponi lapsille” 
edellyttää luonnollisesti erilaista luonnetta 
kuin ”kouluratsu kilpailukäyttöön aikuis-
ratsastajalle”.

Lainsäädännössä hevoskauppa rinnas-
tetaan irtaimen tavaran kauppaan. Hevos-
kauppaan sovelletaan siis kauppalakia ja 
kuluttajansuojalakia. Tärkeä ero näiden 
kahden välillä on se, että osapuolten väliset 
sopimukset voivat syrjäyttävät kauppalain, 
olivat sopimukset sitten suullisia tai kir-
jallisia. Kuluttajansuojalaki taas syrjäyttää 
erilliset sopimukset, joilla kyseiseen lakiin 
nähden lisätään ostajan velvollisuuksia 
tai rajoitetaan oikeuksia. Nyrkkisääntönä 
voidaan pitää, että kauppalakia sovelletaan 
hevoskauppaan silloin, kun kyseessä on 
kahden yksityishenkilön tekemä kauppa, 
tai jos elinkeinon harjoittaja ostaa hevosen 
yksityiseltä myyjältä tai jos sekä ostaja 
että myyjä ovat elinkeinon harjoittajia. 
Sen sijaan jos myyjä on elinkeinon harjoit-
taja ja ostaja yksityishenkilö, sovelletaan 
kauppaan kuluttajansuojalakia.

Tärkeää muistettavaa

Kauppakirja on helpoin tapa osoittaa, 
mitä ostohetkellä kaupan kohteesta on 
todellisuudessa sovittu. Vaikka kaupasta 
ei ikinä tulisi riitaa, helpottaa sopimuk-
sen olemassaolo silti. Yleisimmät virheet 
kauppakirjan laadinnassa ovat 1. hevosen 
aiottua käyttötarkoitusta ei ilmoiteta 2. 
eläinlääkärin suorittaman ostotarkastuksen 
lausuntoa ei ole liitetty kauppakirjaan tai 
siihen ei ole edes viitattu 3. vaaranvastuun 
siirtymisen ajankohtaa ei ole määritelty 
(tämä on tärkeää erityisesti jos hevonen 
jää myyjän tallille asumaan!) 4. sopi-
mukseen ei ole kirjattu myyjän antamia 
lisätietoja hevosesta (esimerkiksi käyttö, 
ruokinta- ja hoito-ohjeet). Näiden lisäksi 
kauppakirjassa tulee tietysti olla myös 
myyjän ja ostajan tiedot, hevosen yksilöinti 
sekä hevosen hinta ja mitä sen maksami-
sesta on sovittu.

Virhe hevosessa
Koska hevonen on elävä eläin, ei kahta 

samanlaista yksilöä ole olemassakaan. 
Ostajan on myös hyvä muistaa, että täy-
sin tervettä ja virheetöntä hevosta tästä 
maasta tai sen puoleen maailmastakaan 
tuskin löytyy. Vaikka hevoskaupassa onkin 
kyse irtaimen tavaran kaupasta, on hevos-
kauppa aivan eri asia kuin vaikkapa auton 
osto. Hevosen sisään kun ei näe –ei täysin 
edes röntgenillä. Jos siis ostaja reklamoi 
myyjälle hevosessa olevasta virheestä, on 
olennaista se, onko virhe ollut hevosessa jo 
myyntihetkellä ja estääkö se hevosen käy-
tön siihen tarkoitukseen mihin hevonen on 
ostettu. Yksinkertaistettuna: hevosessa on 
virhe, mikäli myyjä on luovuttanut ostajalle 
huonompaa tavaraa kuin ostaja on sopi-
muksen perusteella oikeutettu vaatimaan. 

Tässä tapauksessa täytyy taas ottaa huo-
mioon hevoskaupan erityispiirteet: koska 
täysin virheetöntä hevosta ei ole olemassa, 
kuuluu hevoskaupan luonteeseen tietty 
kokonaisuuteen vaikuttamattomien vir-
heiden sietäminen. 

Myös hevosen hinnalla on merkitystä 
arvioitaessa, kuinka virheetön hevosen 
tulee olla. Jos ostaja ostaa halvan hevosen 
500 eurolla, täytyy hänen myös olla valmis 
sietämään enemmän virheitä hevosessa 
kuin ostajan, joka ostaa hevosensa 10.000 
eurolla. Mitään tarkkaa euromäärää ei 
voi sanoa terveen hevosen takeeksi, sillä 
hevosten hinnat vaihtelevat rodun, suku-
puolen ja käyttötarkoituksen mukaan erit-
täin paljon. Karrikoitu esimerkki voisi olla 
vaikkapa ratsukäyttöön hevosen ostanut 
ostaja. On aivan eri asia maksaa lämmin-
verisestä ex-ravurista, koulutetustakin, 
vaikkapa 3.000 euroa, kuin maksaa sama 
summa puoliverisestä ratsuhevosesta. 
Ex-ravurista hinta on korkea, ja sen voi 
olettaa olevan terveydentilaltaan hyvä. 
Puoliverisestä ratsuhevosesta 3.000 euroa 
taas on edullinen hinta, joka saattaa kieliä 
terveydellisistä ongelmista.

Ostaja ei voi vedota virheeseen, jos-
ta hänen täytyy olettaa tienneen ennen 
kauppaa. Esimerkiksi jos kauppakirjaan on 
merkitty, että hevosella on kesäihottuma, 
ja ostaja on kauppakirjan allekirjoittanut, 
katsotaan hänen olleen virheestä tietoinen 
ja hyväksyneen sen. Tosin ostajalla tulee 
myös olla käsitys virheen merkityksestä. 

Tosin kuin usein luullaan, ei laissa ole 
asetettu ostajalle velvollisuutta erityisesti 
tarkastaa hevosta. Hevoskaupassa kuiten-
kin lähdetään siitä, että alalla on tapana 
suorittaa ostotarkastus. Kun ostaja on  
tarkastanut hevosen, tai toisaalta jättänyt 
tarkastamatta ilman hyväksyttävää syytä, 
vaikka myyjä tarkastukseen kehottaisi, 

Hevoskaupassa 
kauppakirja kannattaa

Suurin osa hevosia myyvistä ihmisistä on rehellisiä ja kertoo todenmukaisesti kaikki tiedossaan olevat 
viat tai piirteet, joita hevosessa on. Monesti niin myyjiltä kuin ostajilta unohtuu kuitenkin se tosiasia, että 
myyjä vastaa hevosessa olevista vioista myyntihetkellä, myös siinä tapauksessa että viat ovat piileviä. Eli 
vaikka myyjällä ei olisi aavistustakaan siitä, että hevosessa on joku tietty vika, voi ostaja joissain tapauksissa 
vian perustella vaatia esimerkiksi hinnanalennusta tai jopa kaupan purkua mikäli hevonen ei sovi siihen 
käyttötarkoitukseen, mihin se on ostettu. Automaattisesti myyjän ei tietenkään tarvitse vikaa korvata, vaan 
ostajalla on todisteluvelvollisuus siitä, että vika on ollut hevosessa jo kaupantekohetkellä. 
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menettää ostaja oikeutensa valittaa virhei-
nä seikoista, jotka hän olisi huolellisessa 
ostotarkastuksessa huomannut tai hänen 
olisi pitänyt huomata.

Vaaranvastuu
Vaaranvastuun siirtyminen ostajal-

le tarkoittaa hetkeä, jolloin ostajan on 
maksettava koko kauppasumma, vaikka 
hevonen loukkaantuisi tai jopa kuolisi. 
Yleensä se mainitaan kauppakirjassa seu-
raavasti: ”Vaaranvastuu siirtyy ostajalle 
sillä hetkellä kun hevonen on luovutettu 
ostajan tai tämän puolesta toimivan hal-
tuun.” Merkittävää on siis se, koska hevo-
sen hallinta on siirtynyt ostajalle. Tilanne, 
jossa ostaja tulee noutamaan hevosen 
oston jälkeen ja myyjä antaa riimunna-
run ostajalle, on hallinnan siirron helpoin 
tulkinta. Hevonen on konkreettisesti  luo-
vutettu tallinpihalla ostajalle. Tilanteissa, 
joissa hevonen jostain syystä jää myyjän 
tallille asumaan (esimerkiksi koulutusta 
varten, laidunkauden loppuun tai siihen 
asti, kunnes ostaja saa tallipaikan) on 
hankalampi. Tällöin tulisikin ehdottomasti 
heti kauppakirjan allekirjoituksen jälkeen 
tehdä myös hoitosopimus hevosesta. 
Muuten on vaarana, että katsotaan ettei 
hevosta ole lainkaan luovutettu ostajan 
haltuun, ja vaaranvastuu ei näin ollen ole 
siirtynyt. Eroa on myös siinä, kuljettaako 
myyjä hevosen ostajan tallille, vai tuleeko 
ostaja hakemaan hevosen. Jos myyjä vie 

hevosen, ja luovuttaa sen ostajalle vasta 
ostajan tallin pihassa, siirtyy vaaranvastuu 
ostajalle tuolla hetkellä. Eli mikäli hevonen 
olisi loukkaantunut kuljetuksen aikana, 
olisi loukkaantuminen vielä myyjän vas-
tuulla. Jos taas ostaja hakee hevosen itse, 
ja myyjä antaa riimunnarun ostajalle tallin 
pihalla, siirtyy vaaranvastuu ostajalle sillä 
hetkellä. Eli jos hevonen loukkaantuisi kul-
jetuksessa tässä tapauksessa, olisi vastuu 
ostajan. Lastaaminen ja kuljettaminen 
ovat tilastojenkin mukaan tavallista riski-
alttiimpia tilanteita hevosen kanssa, joten 
hallinnan siirron hetkellä ja sitä kautta 
vaaranvastuun siirtymisellä on hevoskau-
passa todellinen merkitys. Tämä esimerkki 
kertoo konkreettisesti, kuinka merkittävä 
asia riimunnarun vaihto myyjän kädestä 
ostajan käteen onkaan!  

Ostajan kannattaa vakuuttaa hevonen 
valmiiksi siitä päivästä lähtien, jona vaa-
ranvastuu siirtyy. Myyjän taas kannattaa 
pitää vakuutus voimassa samaan päivään 
asti. Tällöin ainakin vakuutusturva on 
valitussa laajuudessa turvaamassa sitä 
osapuolta, jolla vaaranvastuu on, mikäli 
hevonen loukkaantuu tai kuolee tapatur-
maisesti. 

Piilevä virhe
Käytännössä suurin osa hevosessa ilme-

nevistä virheistä on niin sanottuja piileviä 
virheitä. Se, ettei myyjä tiennyt virheen 
olemassaolosta, ei vapauta myyjää vas-
tuusta. Myyjä vastaa hevosessa olevista 
virheistä, jos ne ovat olleet hevosessa 
vaaranvastuun siirtymisen hetkellä, vaikka 
virhe ilmenisi vasta myöhemmin. Ostajan 
tulee kuitenkin pystyä todistamaan, että 

virhe on ollut hevosessa jo hänen saa-
dessaan sen hallintaansa, ja että virhe on 
sellainen, joka estää hevosen käytön siihen 
tarkoitukseen, johon ostaja on hevosen 
ostanut. Tämä on usein oletettua hanka-
lampaa, sillä monet viat ja vammat hevo-
sessa ovat sellaisia, että edes kokenut 
eläinlääkäri ei uskalla varmaksi sanoa, 
koska vammautuminen on tapahtunut. 
Mitä kauemmin aikaa kaupasta on kulunut, 
sitä todennäköisempää on, että ostajan on 
lähes mahdotonta voida todistaa virheen 
olleen hevosessa jo vaaranvastuun siirty-
misen hetkellä.

Virheen  jälkeen
Edellytys sille, että ostaja voi vedota 

hevosessa olevaan virheeseen on, että hän 
on ilmoittanut myyjälle virheestä kohtuulli-
sessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen 
tai hänen olisi pitänyt se havaita. Ostajan 
ei virheilmoituksessa tarvitse vielä eritellä 
vaatimuksiaan myyjää kohtaan, sillä niitä 
voi myöhemmin täsmentää. Tärkeää on 
vain reklamoida virheestä kohtuullisessa 
ajassa. 

Automaattisesti virhe hevosessa ei oikeu-
ta kaupan purkuun, sillä kaupan purku on 
aina toissijainen toimenpide. Ensisijaisia 
toimenpiteitä ovat vaihtoehtoehtoisesti tai 
yhdessä käytettynä virheen korjaaminen, 
uusi toimitus ja hinnanalennus. Virheen 
korjaaminen voi tulla kyseeseen esimer-
kiksi sellaisessa tapauksessa, että hevonen 
vaatii parantuakseen käyttökelpoiseksi 
eläinlääkärin hoitoa ja sairaskengityksen. 
Myyjän tulee korjata virhe omalla kustan-
nuksellaan, mutta ostajan on kohtuulli-
sessa määrin myötävaikutettava virheen 
korjaamiseen sekä annettava myyjälle 
olosuhteisiin nähden riittävä aika virheen 
korjaamiseen.  

Ostaja voi vaatia myyjältä myös uutta 
tavaraa virheellisen tilalle. Käytännössä 
tämä on hankalaa hevoskaupan luonteesta 
johtuen. Jos myyjä on hevoskauppias, 
häneltä saattaa löytyä ostajalle sopiva 
hevonen tilalle, mutta etenkin yksityishen-
kilöiden välisessä kaupassa näin harvoin 
on. Hevonen saattaa myös olla ominaisuuk-
siltaan sellainen, ettei se ole korvattavissa 
toisella. Eläimiin liittyvässä kaupassa tulee 
ottaa huomioon myös tunneseikat, sekä 
se, sopiiko tilalle aiottu hevonen ostajalle. 
Hevoskaupassa uuden hevosen toimitus 
onkin vain harvoissa tapauksissa toimiva 
vaihtoehto.

Mikäli virheen korjaaminen (tai uuden 
hevosen toimittaminen) ei onnistu tai se ei 
ole kohtuullisessa ajassa mahdollista, on 
ostajalla oikeus vaatia hinnanalennusta. 

Hevosen koeratsastaminen erilaisissa olo-
suhteissa säästää jatkossa monelta harmilta. 
Etenkin ensimmäistä hevostaan ostavan tulisi 
aina ottaa asiantuntija (esim. valmentaja 
tai ratsastuksenopettaja) mukaan hevosta 
katsomaan.
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Tämä on hyvä ratkaisu etenkin sellaisissa 
tilanteissa, kun ostaja haluaa pitää hevo-
sen siinä ilmenevistä (usein melko vähän 
haittaa aiheuttavista) virheistä huolimat-
ta. Hinnanalenuksen tulisi määrällisesti 
vastata hevosen todellisen arvon ja siitä 
maksetun hinnan välistä erotusta luovu-
tusajankohdan hetkellä. Käytännössä kyse 
on usein kuitenkin arviosta, jossa otetaan 
huomioon virheen merkitys ostajalle ja 
korjauskustannukset (esim. eläinlääkä-
rinkulut). Hinnanalennuksen tulee tietysti 
olla suurempi, mikäli hevosen käyttöarvo 
on laskenut korjaustoimenpiteiden joh-
dosta.

Jos virhe hevosessa on olennainen, 
saattaa myös kaupan purku olla joissain 
tapauksissa mahdollista. Kaupan purku 
on kuitenkin aina toissijainen toimenpide, 
mikäli virheen korjaaminen, uuden toimi-
tus tai hinnanalennus ei tule kysymykseen. 
Purkuedellytyksiä tarkastellessa otetaan 
huomioon koko paketti: sopimus, virheen 
laatu sekä myyjän mahdollisuus muuten, 
esimerkiksi hinnanalennuksella, hyvittää 
virhe ostajalle. Hinnanalennuksen ja kau-
pan purun ero on siinä, että purku ei ole 
mahdollista vähäisen virheen takia, mutta 
hinnanalennus on. 

Jos kauppa puretaan, tulee ostajan 
palauttaa hevonen myyjälle ja myyjän 
rahat ostajalle. Lisäksi ostajan tulee 
palauttaa myyjälle hevosesta mahdolli-
sesti saatu tuotto ja maksaa kohtuukor-
vaus muusta saamastaan hyödystä (esim. 
käyttöhyöty siltä ajalta kun hevonen on 
ollut ostajan käytössä).  Myyjän taas tulee 
maksaa palautettavalle kauppasummalle 
korkoa siitä päivästä lukien, kun sai mak-
sun hevosesta. Ostaja voi vaatia myyjältä 
myös hevosesta maksamiaan kohtuullisia 
kuluja (esim. kuljetukset, eläinlääkäriku-

lut, tallivuokra) siltä ajalta kun ostaja ei 
ole voinut hevosta aiottuun käyttötarkoi-
tukseen käyttää. Hevonen on palautetttava 
(toki olosuhteet huomioiden) olennaisesti 
muuttumattomassa kunnossa.

Raastuvassa tavataan?
Pohjimmiltaan hevoskaupassa on kyse 

kahden ihmisen välisestä sopimuksesta, 
silloinkin, mikäli hevosessa havaitaan vir-
he. Kauppakirja on erittäin olennainen 
asiakirja, kun lähdetään selvittämään mitä 
tahansa asiaa hevoskaupassa. Kirjallisen 
sopimuksen tekemisen tärkeyttä ei voi 
liikaa korostaa. 

Jos ostaja virheen havaittuaan vaatii 
myyjältä kaupan purkua, täytyy myyjän 
tahollaan miettiä, purkaako kauppa ja 
säästyä enemmältä riitelyltä. Myyjä voi 
joko suostua ostajan vaatimukseen tai 
heittää vastatarjouksen (esimerkiksi hin-
nanalennus). Silloin täytyy ostajan miettiä 
hyväksyäkö myyjän tarjous. Usein laihakin 
sopu on parempi kuin lihava riita. Raas-
tuvassa oikeuksiensa perääminen saattaa 
tulla hyvinkin kalliiksi, ja jos kyseessä on 
melko edullinen hevonen, kannattaa riite-
lyn mielekkyytä miettiä ihan tosissaan.

Eri asia toki on, jos hevoskaupassa on 
tehty petos tai muu rikos. Rikollisen toi-
minnan hyväksymistä ei voi kenellekään 
suositella, sillä hiljenemällä rikollinen toi-
minta ei ainakaan lopu. Tässä lehdessä on 
artikkeli myös hevoskaupan petoksesta.

Kannattaa muistaa, että hevoskauppaan 
sisältyy aina pieni riski. Uusi hevonen saat-
taa vaikka katkaista jalkansa ensimmäi-
senä päivänään uudella tallilla. Tällaiseen 
tilanteeseen ei auta kuin vakuutus. Tai 
hevonen ei muutaman kuukauden kuluttua 
enää olekaan niin mukava ratsastaa. Myy-

jä saattoi olla huo-
mattavasti parem-
pi ratsastaja kuin 
ostaja, ja hevonen 
alkaa mennä ajan 
kuluessa sieltä mis-
tä aita on matalin. 
Jos hevosen muut-
tuminen ei johdu 
mistään elimelli-
sestä syystä tai sai-
raudesta, niin siihen 
ei auta kuin asian-
tuntija-avun hank-
kiminen. Mars siis 
tunnille tai hevonen 
ammattilaisen rat-
sastettavaksi. Täl-
laisissa tilanteissa 
ei myyjä tietenkään 

enää ole hevosen muutoksista vastuussa.
Hevosharrastus oman hevosen kanssa on 
ihanaa, mutta ei riskitöntä –niin kuin ei ole 
hevoskauppakaan.

Etuosto-oikeudesta
Viimeiseksi muutama sana etuosto-

oikeudesta. Monet myyjät laittavat kauppa-
kirjaan maininnan, että heillä on hevoseen 
etuosto-oikeus, mikäli ostaja sen joutuu 
joskus myymään. Ajatus on sinällään kau-
nis ja vilpitön, mutta oikeastaan mainin-
tana kauppakirjassa hyödytön. Ostaja saa 
tehdä omaisuudellaan mitä haluaa, ja jos 
hän myy hevosen kolmennelle osapuolelle, 
ei myyjä voi asialle yhtään mitään (kolmat-
ta osapuolta ei sido alkuperäisen ostajan 
ja myyjän välinen sopimus). Toki myyjän 
ja ostajan sopimus olisi edelleen voimas-
sa. Myyjän on kuitenkin hankala vaatia 
vahingonkorvausta siitä, ettei hevosta 
hänelle tarjottu ostettavaksi, sillä tällai-
sesta laiminlyönnistä harvemmin seuraa 
mitään toteennäytettävää vahinkoa. Jos 
etuosto-oikeuden haluaa kauppakirjaan, 
on hyvä määritellä sopimussakko, joka 
ostajan täytyy maksaa siinä tapauksessa, 
ettei hän sopimusta noudata. Tällöin myyjä 
voi oikeusteitse periä sopimimussakkoa 
sopimuksen rikkomisesta mikäli ostaja 
myy hevosen kolmannelle osapuolelle tar-
joamatta sitä ensin myyjälle. Sinällään 
sopimussakkokaan ei itse myyntiä estä. 
Ainoa keino siis varmistaa, ettei hevonen 
joudu kiertoon, on olla myymättä hevos-
ta. 

Johanna Virtanen
   Lähteenä käytetty Lehtolan ja Wegeli-
uksen kirjaa ”Hevoskaupan käsikirja” sekä 
useita keskusteluja myyjien, ostajien ja 
juristien kanssa. Pyydän lukijaa huomioi-
maan, että hevoskaupat ovat aina tapaus-
kohtaisia, ja vaikka perusperiaatteista voi 
kirjoittaa, niin yleispäteviä ohjeita on vai-
kea antaa. Ongelmatapauksissa kannattaa 
aina pyytää asiantuntija-apua!

Suomen Hevosenomistajien Keskusliiton 
jäsenet voivat tilata ilmaiseksi käyttöönsä 
Tapiolan juristin tarkistaman kauppakir-
jan mallin. Sitä voi käyttää sellaisenaan 
tai muokata itselleen sopivaksi. SHKL:n 
jäsenet voivat tilata ilmaiseksi käyttöönsä 
myös muita sopimuspohjia liiton toimis-
tosta. Sopimuksia löytyy muun muassa 
yhteisomistuksesta, ravurin tai kilparatsun 
kilpailuoikeuksien vuokraamisesta, täy-
sihoidosta, valmennuksesta ja monesta 
muusta hevosten kanssa eteentulevasta 
asiasta. Näitä sopimuksia saavat käyt-
töönsä myös ei-jäsenet, hintaan 20€/kpl.
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