Esitämme käsiteltäviksi ja päätettäviksi 28.11.2021 järjestettävässä Kennelliiton
sääntöjen mukaisessa valtuuston (syys)kokouksessa seuraavat seitsemän erillistä
valtuustoesitystä käsiteltäväksi omina erillisinä esityksinään alla esitetyssä
järjestyksessä:

VALTUUSTOESITYS UUDEKSI KASVATTAJASITOUMUKSEKSI (liite 1)
Esitämme, että valtuusto hyväksyy liitteenä olevan kasvattajasitoumusehdotuksen (liite 1) uudeksi kasvattajasitoumukseksi. Ohje on voimassa 1.1.2022
alkaen.
Kennelliiton tulee tarjota yksinkertaiset, molemmille osapuolille kohtuulliset
sopimuspohjat, mutta niiden tulee olla kummallekin osapuolelle kohtuulliset.
Sopimuksissa on otettava huomioon Suomen lain mukainen sopimusvapaus ja
Euroopan Unionin perusoikeuskirjan 17 artiklan omistusoikeus, jonka mukaan
jokaisella on oikeus nauttia laillisesti hankkimastaan omaisuudesta sekä käyttää,
luovuttaa ja testamentata sitä.

VALTUUSTOESITYS UUDEKSI KOIRANOMISTAJAN JA -HALTIJAN
PERUSOHJEEKSI (liite 2)
Esitämme, että valtuusto hyväksyy liitteenä olevan koiranomistaja- ja haltijan
perusohje-ehdotuksen (liite 2) uudeksi koiranomistaja- ja haltijan perusohjeeksi.
Ohje on voimassa 1.1.2022 alkaen.
Koiran omistaja, joka on teettänyt koiralleen viralliset terveystarkastukset
omistaa näiden terveystarkastusten tulokset. Kennelliitto saa ainoastaan käyttöja julkaisuoikeuden virallisten terveystarkastusten tuloksiin.

VALTUUSTOESITYS KOIRAN KAUPPAA JA SIJOITUSTA KOSKEVIEN
SOPIMUSTEN PÄÄTÄNTÄVALLAN SIIRTÄMISESTÄ SUOMEN KENNELLIITTO
RY:N HALLITUKSELTA VALTUUSTOLLE
Esitämme, että Kennelliiton valtuusto päättää, että Kennelliiton kauppa-, sijoitus-, astutus- ja jalostusoikeuden luovutussopimusten sopimuspohjista sekä
muista tulevaisuudessa käyttöön otettavista vastaavista sopimuspohjista, niiden
sisällöstä ja vahvistamisista, päättää 28.11.2021 alkaen Kennelliiton valtuusto.
Yhdistyslain mukaan laajakantoisista taikka yhdistyksen tai sen jäsenten
toiminnassa merkittävistä asioista päättää jäsenkokous, joka on Kennelliiton
tapauksessa valtuusto. Hallitus hoitaa ainoastaan juoksevaa hallintoa.
Kennelliiton sääntöjen 14. kohdan mukaan valtuusto hyväksyy yleiset toimintaan
liittyvät säännöt sekä yleiset koe-, näyttely- ja kilpailusäännöt. Hallitus
puolestaan hyväksyy Kennelliiton sääntöjen mukaan säännöt ja ohjeet, jotka eivät
kuulu valtuuston toimivaltaan.
Vakiosopimukset määrittävät tuhansien kasvattajien toimintaa ja heidän on
nykyisin voimassa olevan kasvattajasitoumuksen perusteella käytettävä
Kennelliiton kauppa- ja sijoitussopimusta. Sopimukset ovat kasvatustoiminnassa
erittäin tärkeitä ja niiden sisällöllä puututaan äärimmäisen
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laajasti sopimusvapauteen ja elinkeinovapauteen. Tämän vuoksi tämänkaltaisten
jäsenten toiminnassa merkittävien sopimusten hyväksyminen kuuluu
yksiselitteisesti valtuustolle, ei hallitukselle.
Kennelliiton alaisessa toiminnassa tehdään vuosittain kymmeniä tuhansia
sopimuksia, joilla on huomattava merkitys sopimusosapuolille. Valtuusto
edustaa laajemmin jäsenistöä kuin hallitus, ja valtuustolla on hallitusta
kattavampi tieto jäsenistön keskuudessa vallitsevista mielipiteistä. Näin ollen
päätösvallan tulee olla valtuustolla, jotta jäsenistön tahto eritoten sopimuksiin
liittyen toteutuu sekä nyt että tulevaisuudessa.

VALTUUSTOESITYS VAKIOSOPIMUSLOMAKE-NIMEN MUUTOKSESTA
Esitämme, että 28.11.2021 alkaen Kennelliiton kauppa-, sijoitus-, astutus- ja
jalostusoikeuden luovutussopimuksia sekä muita tulevaisuudessa käyttöön
otettavia vastaavia sopimuspohjia koskevien vakiosopimuslomakkeiden nimi
muutetaan mallisopimuksiksi.
Mallisopimus on yleisesti käytetty termi sopimuspohjasta, joita voi käyttää
mallina, tarvittaessa muuttaa tai täydentää ja jonka käyttäminen on vapaaehtoista.

VALTUUSTOESITYS MALLISOPIMUSTYÖRYHMÄN NIMITTÄMISESTÄ
Esitämme, että valtuusto valitsee ja vahvistaa mallisopimustyöryhmän istuvassa
kokouksessa. Työryhmään voidaan valita myös valtuuston ulkopuolisia jäseniä.
Kennelliiton hallituksen 15.1.2021 hyväksymät vakiosopimuslomakkeet ovat
aiheuttaneet paljon vastustusta ja lomakkeet sisältävät myös selkeitä virheitä.
Kennelliiton hallituksen alaisuudessa toiminut vakiosopimustyöryhmä on näin
ollen epäonnistunut työssään. Sen takia Kennelliiton valtuuston on nimitettävä
uusi, valtuuston alaisuudessa toimiva sopimustyöryhmä, joka laatii uudet
mallisopimuslomakkeet.
Mallisopimukset ovat tärkeä työkalu kasvattajille ja niiden selkeys ja
ymmärrettävyys on tärkeää myös koiran ostajalle. Valtaosa kasvattajista haluaa
käyttää mallisopimusta myydessään tai sijoittaessaan koiraa. Toimiva
mallisopimus takaa molemmille osapuolille kohtuulliset ehdot, ottaa huomioon
lainsäädännön vaatimukset ja varmistaa sujuvan, riidattoman sopimussuhteen.
On tärkeää, että kasvattajilla on käytössään toimivat mallisopimukset.

VALTUUSTOESITYS VOIMASSAOLON JATKAMISESTA
Esitämme, että ennen vuotta 2021 hallituksen vahvistamat nk. vakiosopimukset
ovat 1.1.2022 alkaen mallisopimuksia ja voimassa siihen asti, kunnes valtuuston
syyskokouksessa 2021 valitseman työryhmän esittämät uudet mallisopimukset
hyväksytään ja vahvistetaan valtuuston kokouksessa.
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VALTUUSTOESITYS HALLITUKSEN PÄÄTÖKSEN KUMOAMISEKSI
Esitämme, että valtuusto kumoaa hallituksen 15.1.2021 tekemän
vakiosopimuksia koskevan päätöksen ja päättää, että hallituksen 15.1.2021
hyväksymien koiran kauppaa ja sijoittamista koskevien vakiosopimusten
(nykyisten mallisopimusten) käytöstä luovutaan 31.12.2021 mennessä, eivätkä
ne ole enää voimassa 1.1.2022 alkaen.

Liitteitä kaksi (2) kappaletta.

Aika ja paikka
___________________

_ __. elokuuta 2021

_____________________________________________

_______________________________ ________________________________
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Liite 1
Kasvattajasitoumus
Hyväksytty ensimmäisen kerran Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry:n
valtuustossa 30.5.2010 ja tarkennettu Suomen Kennelliitto ry:n valtuustossa 28.11.2021. Tulee
voimaan 1.1.2022.
Allekirjoittanut sitoutuu koiranpidossaan ja koirankasvatuksessaan noudattamaan seuraavia
Suomen Kennelliitto ry:n määrittelemiä periaatteita, jotka samalla ovat edellytyksenä
kennelnimen saamiseksi.
1. Hyväksyn Kennelliiton tarkoituksen, joka on seuraava: Kennelliiton sääntöjen mukaisena
tarkoituksena on koira-alan valtakunnallisena asiantuntijajärjestönä luoda hyvät edellytykset koirien hyvin-voinnille ja koiranpidolle suomalaisessa yhteiskunnassa niin, että koira
on luonteva osa suomalaista elämänmuotoa. Kennelliitto edistää rekisteröityjen koirien
vastuullista omistamista, kasvattamista ja käyttöä. Tavoitteena on terve, hyväluontoinen,
käyttöominaisuuksiltaan ja rakenteeltaan sekä ulkomuodoltaan rodunomainen, hyvinvoiva
koira.
2. Perehdyn koiranpitooni ja kasvatustoimintaani soveltuvaan lainsäädäntöön ja määräyksiin
ja otan ne huomioon toiminnassani.
3. Olen tietoinen siitä, että Kennelliiton säännöt, ohjeet, määräykset ja yleinen jalostusstrategia koskevat sekä minua että kasvatustyötäni. Perehdyn kasvattamieni rotujen tarpeisiin ja
huolehdin, että koirani saavat riittävästi ravintoa, huolenpitoa ja rodunomaista aktiviteettia.
Pidän koiriani niiden tarpeet täyttävissä tiloissa ja huolehdin niiden riittävästä liikunnasta.
Sitoudun edistämään koirieni hyvinvointia omalla toiminnallani ja huolehtimaan, ettei koiranpidostani aiheudu kohtuutonta haittaa ympäristölle.
4. Kasvatan Kennelliiton rotukoirarekisteriin rekisteröitäviä puhdasrotuisia koiria. Tavoitteenani on kasvattaa käyttötarkoitukseensa sopivia rotumääritelmän mukaisia koiria, jotka
ovat terveitä, pitkäikäisiä ja yhteiskuntakelpoisia.
5. Olen perehtynyt kasvattamiini rotuihin niin, että tunnen hyvin niiden voimassa olevat rotumääritelmät ja käyttötarkoitukset. Olen perehtynyt niiden jalostuksen tavoiteohjelmiin
sekä Kennelliiton yleiseen jalostusstrategiaan ja pyrin noudattamaan niihin kirjattuja suosituksia. Kunnioitan kasvattamieni rotujen alkuperää ja vältän liioittelua eri ominaisuuksissa. Jalostukseen käyttämäni koirat ovat yleisen jalostusstrategian mukaisia ja hyväkuntoisia.
6. Annan avoimesti tietoa koirieni ominaisuuksista, vioista ja sairauksista. Luovutan Kennelliiton käyttöön omistamieni koirien terveystutkimustulokset ja suostun niiden julkaisemiseen. Kannustan myös kasvattamieni koirien omistajia samaan.
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7. Rekisteröin puhdasrotuisen pentueeni Kennelliiton voimassa olevan rekisteröintiohjeen
mukaisesti.
8. Luovutan pennut aikaisintaan seitsemän (7) viikon ikäisenä hyvän kauppatavan mukaisesti
terveinä ja hyväkuntoisina.
9. Myydessäni koiran teen siitä kirjallisen, molemmille osapuolille kohtuullisen sopimuksen
käyttäen esimerkiksi Kennelliiton sopimuspohjaa. Samoin teen luovuttaessani koiran sijoitukseen. Kauppahintaan sisältyy rekisteritodistus ja kirjalliset hoito-ohjeet. Jos Kennelliitto
poistaa koiran rekisteristä, palautan kauppahinnan tai sijoituksesta otetun vakuusmaksun.
10. Myydessäni koiran neuvon uutta omistajaa tekemään omistajailmoituksen Kennelliittoon.
11. Kennelliiton valtuuttamat henkilöt voivat opastaa ja neuvoa koirieni pidossa ja hoidossa,
suorittaa kennelneuvontakäyntejä ja ottaa polveutumismäärityksiin tarvittavia näytteitä
koiristani.
12. Tämä sitoumus on voimassa Kennelliiton jäsenyydestä riippumatta, ellen sitä kirjallisesti
irtisano.
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Liite 2
Koiranomistajan ja -haltijan perussääntö
Hyväksytty Suomen Kennelliitto ry:n valtuustossa 28.11.2021. Tulee voimaan 1.1.2022.
1. Suomen Kennelliiton tarkoituksena on koira-alan valtakunnallisena asiantuntijajärjestönä
luoda hyvät edellytykset koirien hyvinvoinnille ja koiranpidolle suomalaisessa yhteiskunnassa
niin, että koira on luonteva osa suomalaista elämänmuotoa.
Kennelliitto edistää rekisteröityjen koirien vastuullista omistamista, kasvattamista ja käyttöä.
Tavoitteena on terve, hyväluonteinen, käyttöominaisuuksiltaan ja rakenteeltaan sekä
ulkomuodoltaan rodunomainen, hyvinvoiva koira.
Kennelliiton säännöt, ohjeet ja määräykset koskevat Kennelliiton jäseniä sekä henkilöitä, jotka
osallistuvat Kennelliiton alaiseen järjestäytyneeseen koiraharrastustoimintaan.
2. Perehdyn koiranpitoa koskevaan lainsäädäntöön ja määräyksiin ja otan ne huomioon
koiranpidossani.
3. Hankkiessani koiran pentuna varmistan, että se on vähintään seitsemän (7) viikon ikäinen
sekä teen siitä omistajailmoituksen Suomen Kennelliittoon.
4. Koiranomistajana tai -haltijana olen perehtynyt koirieni laji- ja rotutyypillisiin tarpeisiin ja
huolehdin, että ne saavat riittävästi ravintoa, huolenpitoa ja rodunomaista aktiviteettia. Pidän
koiriani niiden tarpeet täyttävissä tiloissa ja huolehdin, että ne saavat riittävästi liikuntaa.
5.

Huolehdin,

että

koiranpidostani

ei

aiheudu

kohtuutonta

haittaa

ympäristölle.

6. Annan avoimesti tietoa koirieni ominaisuuksista sekä vioista ja sairauksista. Luovutan
Kennelliiton käyttöön omistamieni koirien terveystutkimustulokset ja suostun niiden
julkaisemiseen.
7. Myydessäni koiran neuvon uutta omistajaa tekemään omistajailmoituksen Kennelliittoon.
8. Jos teetän koirallani jälkeläisiä, perehdyn Kennelliiton ohjeisiin ja sääntöihin.
9. Kennelliiton valtuuttamat henkilöt voivat opastaa ja neuvoa minua koirieni pidossa ja
hoidossa sekä ottaa polveutumismäärityksiin tarvittavia näytteitä koiristani.
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