
Olen ihmetellyt sitä, että kun ihmi-
nen menee Citymarkettiin ja ostaa 
sieltä kärryllisen ruokaa, niin sii-

tä otetaan kyllä kuitti talteen. Mutta kun 
viedään monen tuhannen euron hevo-
nen valmennukseen, niin siitä ei haluta 
mitään paperia, kommentoi asianajaja 
Asko Keränen kirjallisen sopimuksen tär-
keyttä hevosten kanssa toimittaessa. 

Entäs suullinen sopimus?

Suullinen sopimus on juridisesti yhtä sitova 
kuin kirjallinenkin. Suulliseksi sopimuksek-
si katsotaan sopijaosapuolten kahdenkes-
keinen jutustelu – todistajaa sopimuksen-
tekohetkelle ei tarvita. Tämä on helppo 
ja vaivaa säästävä tapa tehdä sopimus 
ja ehkä juuri sen vuoksi hevosihmisten 
kesken liiankin usein käytetty. 

Suomessa hevospiirit ovat pienet. Tuttuja 
ja tutun tuttuja riittää, ja usein tuttujen 
kesken suullinen sopimus tuntuu luonte-
valta. Valitettavan usein vain tututkin vel-
kaantuvat ja riitautuvat. Suullinen sopimus 
toimii hyvin silloin, kun molemmat osapuo-
let ovat ymmärtäneet sovitut asiat samalla 
tavalla, asiat on käyty tarpeeksi tarkasti 
läpi ja molemmat osapuolet haluavat rehel-
lisesti pitää kiinni sovitusta. Kaikki eivät 
kuitenkaan halua tai pysty. Kun jompikum-
pi osapuolista laiminlyö velvollisuuksiaan, 
riitelystä tulee vaivalloista. Suullisen sopi-
muksen olemassaolo ja sisältö on oikeuden 
silmissä näytön varassa. Osapuolten täytyy 
löytää todistaja, tai muita todisteita siitä, 
että sopimus on ylipäätään solmittu. Täl-
laisena todisteena voidaan Asko Keräsen 
mukaan käyttää esimerkiksi sopimuksen 
tekoa edeltänyttä sähköpostin vaihtoa, 
joka viittaa sopimuksen tekoon. Pätevien 
todisteiden kerääminen on kuitenkin usein 
vaikeaa, ellei jopa mahdotonta. 

Toisaalta kirjallisia sopimuksia riitautetaan 

Suomessa Keräsen mukaan enemmän kuin 
suullisia. Johtuneeko tämä juuri siitä, että 
vaikka suullinen sopimus on juridisesti 
pätevä, sen näyttäminen toteen tiedetään 
usein mahdottomaksi?

Tarkkana sopimuksen teossa

Suurin osa sopimusriidoista syntyy tieten-
kin rahasta. Lisäksi voidaan olla eri mieltä 
lukuisista muista yksityiskohdista. Varsan 
hinnasta voidaan kaupantekohetkellä olla 
yhtä mieltä, mutta epäselväksi jää, onko 
eläimen kuljettaminen uuteen kotiinsa 
myyjän vai ostajan vastuulla, ja kuinka 
kauan varsa saa vielä asua myyjän tallis-
sa ostohetken jälkeen. Hevoskaupoissa 
myös hevosen terveydentila on yleinen 
kiistan aihe. Sopimus kannattaa suunni-
tella ajatuksella ja ajan kanssa niin, että 
kaikki yksityiskohdat tulisivat kirjattua ylös 
väärinkäsitysten välttämiseksi.

Valmennus-, hoito- ja leasingsopimuk-
sia tehdessä kannattaa varmistua siitä, 

että sopimuksen allekirjoittava henkilö on 
oikeutettu määräämään kyseisestä hevo-
sesta. Alekirjoittajan tulisi olla hevosen 
haltija, omistaja tai omistajan edustaja, 
esimerkiksi alaikäisen omistajan huolta-
ja. Vaivattomin tapa varmistaa tämä on 
lisätä sopimuksen loppuun esimerkiksi 
seuraavanlainen kohta: ”Sopimuksen 
allekirjoittaja vakuuttaa, että hänellä on 
määräämisoikeus hevoseen, jota tämä 
sopimus koskee.” 

Pidempiaikaisia kirjallisia sopimuksia päivi-
tetään usein suullisesti. Suullinen muutos 
on tietenkin pätevä, mutta molemmille 
osapuolille on hyödyksi, että muutokset 
esimerkiksi valmennus- tai hoitomaksussa 
ilmoitetaan hevosenomistajalle kirjallisesti. 
Jos koko sopimusta ei haluta kirjoittaa 
uudelleen, voidaan muutokset kirjata ylös 
vaikkapa sähköpostiviestiin, joka jää tal-

Kirjallinen sopimus on 
omistajankin etu

Hevoskaupasta, hevosen valmentamisesta, hoidosta ja leasingista tehtävä kirjallinen sopimus hyödyttää 
aina molempia sopijaosapuolia.

Kirjallinen sopimus hyödyttää kaikkia osa-
puolia silloinkin, kun valmentaja ja omistaja 
ovat keskenään tuttuja, tai vaikka kyse olisi 
vain varsan opetuksesta. Kuvassa 2-vuotiaan 
suomenhevostamman ajo-opetusta.
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teen molemmille osapuolille.   

Kaikkien osapuolten ja koko 
hevosalan etu

Hevosen hoitajalle tai valmentajalle ajan tasalla olevat kirjalliset 
sopimukset takaavat mahdollisimman hyvin sen, että he saavat 
maksun työstään. Ruotsissa raviurheilun keskusjärjestö asettaa 
kilpailukieltoon hevoset, joiden valmennusmaksut ovat mak-
samatta. Asko Keränen pitää järjestelyä erinomaisena, ja soisi 
myös Suomen Hippoksen kehittävän vastaavan järjestelmän. 
Järjestelmä tukisi valmentajien työtä ja osaltaan myös kannus-
taisi heitä kirjallisten sopimusten laatimiseen. 

Hevosen omistajalle sopimus on kuitenkin vähintään yhtä tärkeä, 
sillä sen avulla määritellään, minkälaista hoitoa ja valmennusta 
hänen hevosensa on oikeutettu saamaan. Hevosten hoidon ja 
valmennuksen laiminlyönneistä on uutisoitu ja käräjöity viime 
aikoina useaan otteeseen. Tapauksia, jotka eivät ylitä uutis- tai 
käräjöintikynnystä on valtavasti. Asianmukaiset sopimukset 
vähentäisivät näitä laiminlyöntejä, tai vähintään helpottaisivat 
korvausten saamista, mikäli sopimusta on rikottu. 

Jotta Suomessa määrällisesti lisääntyvä hevostalous voisi kehittyä 
myös laadullisesti ja olla kannattavaa liiketoimintaa, pitäisi sopi-
musasiat muistaa hoitaa kuntoon. Jos sopimuksen laatimiseen 
ei muulta toiminnalta tunnu löytyvän aikaa, kannattaa miettiä, 
kuinka paljon aikaa ja rahaa valuu hukkaan, kun asiat eivät 
menekään niin kuin sovittiin. 

Valmiita sopimuspohjia eri tilanteisiin voivat jäsenet tilata ilmai-
seksi Hevosenomistajien Keskusliiton toimistosta vaikka sähkö-
postitse shkl@kolumbus.fi. Ei-jäsenille pohjat maksavat 20 € / 
kpl. Lisätietoja nettisivuilta www.shkl.net.

Veera Nieminen  

kuva: Aarnikoivujen arkisto
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