Yhteistyösopimus
1. Sopijaosapuolet
Paliskunta / poroisäntä: _____________________________________
Puhelin:

_______________________________________________

Koiran omistaja: ____________________________________________
Puhelin: ___________________________________________________
Koiran ohjaaja, jos eri kuin omistaja: ____________________________
2. Sopimuksen kohde Yhteistyö koiran käytöstä paliskunnan osoittamissa töissä.
3. Sopimuksen voimassaolo Tämä yhteistyösopimus astuu voimaan kunkin sopijaosapuolen allekirjoitettua
sopimuksen. Sopimus on voimassa toistaiseksi. Kukin sopijaosapuoli voi irtisanoa sopimuksen ilman
irtisanomisaikaa tai seuraamuksia. Irtisanominen saatetaan tiedoksi kaikille osapuolille.
4. Yhteistyöhön sitoutuminen Koiranohjaaja saa käyttää koiranomistajan koiraa paliskunnalta saamiensa
ohjeiden mukaisesti liitteessä 1 määritellyissä tehtävissä. Toiminta on täysin vapaaehtoista: Koiranohjaajalla
ei ole velvollisuutta osallistua porotöihin, eikä paliskunnalla ole velvollisuutta kutsua koiranohjaajaa mukaan
porojen siirtämisiin. Sekä koiralla että koiran ohjaajalla on huomioliivit työssä ollessaan.
Koiranohjaajalle on nimetty paliskunnasta seuraava yhteyshenkilö:
_____________________________, puhelinnumero: ____________________________
5. Sopijaosapuolten keskeiset tehtävät Paliskunnan edustaja ohjeistaa koiranohjaajaa riittävästi koirakolle
annettuun tehtävään. Koiranomistaja, jos eri kuin ohjaaja, luovuttaa koiran ohjaajan käyttöön tämän
sopimuksen mukaiseen toimintaan.
Koiranohjaaja toimii paliskunnan edustajan antamien ohjeiden mukaisesti. Keskeiset tehtävät on kuvattu
liitteessä 1.
6. Dokumentointi koiranohjaaja voi antaa kirjallista tietoa paliskunnalle porojen siirtämisestä. Paliskunta voi
käyttää ja jakaa tietoa edelleen.
7. Vastuut Paliskunnan antamien ohjeiden mukaisesta toiminnasta mahdollisesti aiheutuvat, porojen
siirtämiseen liittyvät koiran tai ohjaajan aiheuttamat vahingot kuuluvat paliskunnan vastuun piiriin.
Koiranohjaaja vastaa itsensä vakuuttamisesta ja koiranomistaja vastaa koiran vakuuttamisesta (esimerkiksi
koiran mahdollisen kuoleman, tapaturman ja hoitokulujen osalta).
8. Korvaukset Mahdollisista korvauksista koiranohjaajalle aiheutuneista kuluista sovitaan erikseen.
9. Viestintä Tilanteita saa tallentaa valokuvina ja videoina, mutta niitä ei saa julkaista esimerkiksi sosiaalisessa
mediassa ilman toisen sopijapuolten suostumusta.

Allekirjoitukset
Tätä sopimusta on laadittu kaksi samansisältöistä kappaletta, yksi kummallekin sopijapuolelle.

_____________________________________
paikka

Poroisäntä
____________________
nimenselvennys

___ / ___ 20___

Koiranomistaja
____________________
nimenselvennys

Koiranohjaaja (jos eri kuin omistaja)
____________________
nimenselvennys

Liite 1:
Koiranohjaajan ja paliskunnan tehtävät
Koiranohjaaja saa osallistua porojen siirtämiseen viljelyksiltä ja pihoilta paliskunnan edustajan (myöhemmin nimike
”poromies”) ohjeiden mukaan.
Koiranohjaajalle tiedotetaan porojen siirtotarpeesta mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Koiranohjaaja kuittaa
tiedon (”ottaa tehtävän vastaan” tai ”ei pääse osallistumaan”) riittävän ajoissa. Koiranohjaaja siirtyy kohteeseen
poromiehen ohjeiden mukaisesti.
Poromies kuvaa koiranohjaajalle
- porojen normaalit kulkureitit kohteessa
- porojen turvallisen kuljetussuunnan
- koirakon, porojen ja ympäristön turvallisuuteen vaikuttavat tekijät kuten lähellä olevat tiet, koiralle vihaiseksi
tiedetyt porot, lähistöllä olevat kotieläinlaitumet ja muut vastaavat)
- toivotun kuljetustyylin, kuten saako koiran laskea vapaaksi porojen perään vai pitääkö koira olla kytkettynä, saako
se ajaa poroja vauhdilla vai pitääkö sen mennä rauhallisesti ja tulla käskystä takaisin
- muut hänen oleellisiksi katsomansa asiat
Poromiehen tulee mahdollisuuksiensa mukaan selvittää, voiko koirakko selvitä sille annetusta tehtävästä
turvallisesti. Hänen tulee keskeyttää tehtävä, jos eläinten hyvinvointi tai ihmisten turvallisuus vaarantuu.
Yleistä
Koirien kiinnipitovelvollisuus ei koske työkoiria, jotka tekevät porotöitä. Tällä sopimuksella todistetaan, että
paliskunnan ulkopuolisen koiranohjaajan koira on porotöissä. Heijastinliivit sekä koiralla että koiranohjaajalla
osoittavat koiranohjaajan avustavan porojen siirrossa.
Erikseen sovittaessa koiranohjaaja voi toimia itsenäisesti, kun koira on todettu sopivaksi tehtävään ja ohjaaja on
perehdytetty riittävästi.

