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PUITESOPIMUS

Sopimusnumero MH 1376/2018/00.02.05

SOPIJAOSAPUOLET

Metsähallitus, Eräpalvelut Suomen valtion edustajana
Ratatie 11, 01301 Vantaa
Y-tunnus 0116726-7
Yhteyshenkilö sopimuksen tekohetkellä: Ahti Putaala
p. 0206396619, ahti.putaala@metsa.fi
Suomen Palveluskoiraliitto ry
Koulukuja 1, 04200 Kerava
Yhteyshenkilö sopimuksen tekohetkellä: Eija Rytkönen
p. 050 4310143, eija.rytkonen@palveluskoiraliitto.fi

SOPIMUSAIKA

Sopimus alkaa
Sopimus päättyy

01.05.2018
31.12.2022

SOPIMUKSEN SISÄLTÖ
Tällä sopimuksella sovitaan Suomen valtion omistamilla ja Metsähallituksen
hallinnoimilla alueilla tapahtuvan palveluskoirien koulutusharjoittelun ja koirien
soveltuvuuskokeiden järjestämisen yleisperiaatteista. Tämä sopimus ei vielä sinällään
anna oikeutta koulutusharjoittelun tai koirien soveltuvuuskokeiden järjestämiseen, vaan
tällainen oikeus annetaan aina tapauskohtaisesti koulutus- tai koeluvalla. Tällaiset luvat
myöntää Metsähallituksessa paikallinen metsästyksen eräsuunnittelija. Palveluskoiran
koulutusluvan tarvitsijan tai Suomen Palveluskoiraliitto ry:n jäsenyhdistyksen tulee lupaa
tarvitessaan ottaa yhteyttä eräsuunnittelijaan. Eräsuunnittelijoiden nimet
yhteystietoineen ja toimialueineen ovat tämän sopimuksen liitteenä.
Metsähallituksen hallinnoimat alueet ovat pääosin metsätalouskäytössä olevia
monikäyttömetsiä tai ja erilaisia suojelualueita. Näillä alueilla on niiden ensisijaisen
käyttötarkoituksen lisäksi muita käyttötarkoituksia. Monikäyttömetsiä käytetään myös
mm. metsästykseen. Suojelualueilla suojellaan ensisijaisesti luontoa, mutta monet niistä
ovat myös tärkeitä retkeily- ja virkistyskäyttökohteita.
Tämän sopimuksen mukainen palveluskoirien koulutus- ja koetoiminta on helpointa
järjestää monikäyttömetsien ns. lupametsästysalueilla, joiden sijainti selviää
eräsuunnittelijoilta. Metsästykseen vuokratuilla alueilla koulutus- ja koetoiminnasta
tulee sopia myös vuokralaisen kanssa.
Kun on kyse koulutus- tai koetoiminnan järjestämisestä monikäyttömetsissä,
eräsuunnittelija on asiasta yhteydessä metsätalouden suunnittelijaan. Jos toimintaa
suunnitellaan järjestettäväksi suojelualueella, niin eräsuunnittelija on asiasta
yhteydessä paikalliseen alueidenhallinnan vastuuhenkilöön, jonka kanssa selvitetään
alueen käyttömahdollisuudet tähän tarkoitukseen. Jos toimintaa on tarkoitus
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järjestää poronhoitoalueella, tulee harjoituksen järjestäjän olla aina etukäteen
yhteydessä alueen paliskuntaan.
Toimintaan liittyvässä lupaharkinnassa kiinnitetään huomiota niin ajallisesti kuin myös
paikallisesti muiden käyttäjien lisäksi erilaisiin ekologisesti tärkeisiin kohteisiin kuten
tärkeisiin tiedossa oleviin riistan lisääntymis-, levähdys- ja soidinpaikkoihin, harvinaisten
kasvien yms. esiintymispaikkoihin. Tällaiset alueet rajataan koulutus- ja koetoimintaalueiden ulkopuolelle.
Monikäyttömetsissä (mutta ei suojelualueilla) toimintaa varten voidaan antaa oikeus
rakentaa tilapäisiä, kevyitä rakenteita (piilot tms.). Pääsääntöisesti rakenteissa pitää
käyttää myrkyttömiä materiaaleja (esim. ei maalattua tai painekyllästettyä puutavaraa),
niistä ei saa olla haittaa tai vaaraa muille alueella liikkuville ja rakenteet on tarvittaessa
merkittävä riittävän selvästi. Kun nämä rakenteet tulevat tarpeettomiksi, ne on
poistettava.
Toimintaa varten voidaan antaa myös oikeus tehdä maastomerkintöjä. Merkinnöissä
tulee käyttää kuitunauhoja tai muita luonnonmukaisia materiaaleja; muovin tai muiden
puunjalostusprosessissa haitallisten materiaalien käyttö on kielletty. Merkintäkäytännöt
tulee sopia tarkemmin paikallisesti, jotta merkinnöistä ei aiheudu virhetulkintoja esim.
normaalien metsätalouden merkintöjen kanssa. Merkinnät on poistettava välittömästi
niiden tultua tarpeettomiksi ja roskaamista on muutoinkin vältettävä. Elävien puiden
vahingoittaminen on kielletty.
Suojelualueilla on noudatettava alueen rauhoitusmääräyksiä ja järjestyssääntöjä.
Harjoituksia ja kokeita voidaan järjestää myös yöaikaan. Tarkemmat ohjeet ja rajoitteet
sovitaan varsinaista lupaa kirjoitettaessa.
Koulutus- tai koetoiminta ei saa haitata alueiden normaalia metsätalous- tai muuta
käyttöä ja luvan saaja on vastuussa kaikesta haitasta ja vahingosta, jota tästä
toiminnasta voi aiheutua Metsähallitukselle tai kolmannelle osapuolelle. Koirilla on
oltava koulutuksen aikana tunnisteliivi tai muu selvästi erottuva tunniste. Koirien
ohjaajalla tulee olla mukana koirankoulutus- tai koelupa.
SOPIMUSMAKSU
Tämän puitesopimuksen perusteella myönnetyt luvat ovat maksuttomia.

SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN
Suomen Palveluskoiraliitto ry:llä tai yksittäisen koulutusluvan saajalla ei ole oikeutta
siirtää sopimusta tai osaakaan siitä kolmannelle osapuolelle ilman Metsähallituksen
kirjallista lupaa.
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SOPIMUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA TOIMENPITEET SOPIMUKSEN PÄÄTTYESSÄ
Sopimus päättyy määräajan kuluttua, mutta osapuolilla on oikeus irtisanoa sopimus määräaikana
kirjallisella irtisanomisilmoituksella toiselle osapuolelle, jossa on mainittava irtisanomisen syy.
Irtisanomisaika on 3 kk irtisanomisilmoituksen tiedoksiannosta. Ennen sopimuksen päättymistä
osapuolet voivat neuvotella sopimuksen uusimisesta. Kummallakaan osapuolella ei ole
velvollisuutta uusia sopimusta.
Mikäli osapuolista riippumattomasta syystä sopimuksen toteuttaminen olennaisesti vaikeutuu
ylivoimaisen esteen johdosta, jollaisena pidetään esimerkiksi lainsäädännön muutosta tai
luonnonmullistusta, voidaan sopimus purkaa kesken sopimuskauden.
Metsähallituksella on oikeus purkaa sopimus tai sen perusteella annettu lupa heti päättymään,
jos toinen sopijapuoli oleellisesti rikkoo sopimusta. Purkamisesta on ilmoitettava kirjallisesti
toiselle osapuolelle ja siinä on mainittava perusteet purkamiselle sekä ajankohta, milloin purku
astuu voimaan. Mikäli sopimusrikkomus on korjattavissa, sopimuksen purkaminen edellyttää
kuitenkin, ettei sopimusrikkomukseen syyllistynyt sopijapuoli ole korjannut sopimusrikkomustaan
Metsähallituksen kirjallisesti asettaman kohtuullisen, kuitenkin vähintään kolmenkymmenen (30)
päivän määräajan puitteissa.

SOPIMUKSEN MUUTTAMINEN JA SOPIMUKSEN VOIMAANTUL0
Tämän sopimuksen muutokset ja lisäykset tehdään kirjallisina molempien sopimusosapuolten
allekirjoituksilla vahvistettuina ja liitetään tähän sopimukseen.
Muutokset ja lisäykset tulevat voimaan allekirjoitushetkestä, ellei muuta sovita. Tehtyjä
muutoksia tai lisäyksiä noudatetaan ensisijaisesti suhteessa vanhoihin sopimusehtoihin, mikäli
niiden välillä on ristiriitaa.
Tämä sopimus tulee voimaan, kun molemmat sopijaosapuolet ovat hyväksyneet ja
allekirjoittaneet sopimuksen.
Sopimusta on tehty kaksi saman sisältöistä kappaletta, yksi kummallekin osapuolelle.

Hyväksymme edellä olevan puitesopimuksen ja sitoudumme täyttämään sen ehdot.

Paikka ja aika
Puolanka ___/____ 2018

Paikka ja aika
___/____ 2018

____________________________

____________________________
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