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Saksanpaimenkoiraliitto ry
Tiedotustmk 20.1.2021/tba
Päivitetty 5.5.2021/hallitus

Saksanpaimenkoiraliitto ry:n (myöhemmin tekstissä SPL) jäsenten tulee noudattaa näitä eettisiä ohjeita.
Ohjeet koskevat kaikkea SPL:n alaista toimintaa eri osa-alueilla. Eläinsuojelulakia ja -asetusta ja niiden
perusteella annettuja säännöksiä noudatetaan kaikessa koiranpidossa. Lisäksi kokeissa ja kilpailuissa
sekä niihin liittyvissä tilanteissa on noudatettava SPL:n, Suomen Kennelliiton ja Suomen
Palveluskoiraliiton sääntöjä ja koeohjeita.
SPL on sitoutunut yhteistyökumppaneiden arvoihin eläinten hyvinvoinnista ja edistämään positiivista
julkisuuskuvaa.
TOIMINTA-AJATUS
Saksanpaimenkoiraliiton tarkoituksena on
•
•
•

edistää rotumääritelmän mukaisen saksanpaimenkoiran jalostusta ja kasvatusta
tehdä rodun olemusta tunnetuksi sille ominaisten arvokkaiden ominaisuuksien
turvaamiseksi
toimia saksanpaimenkoiraharrastajien yhdyssiteenä koko maassa

Päämääräänsä SPL pyrkii
•
•
•
•
•
•

tekemällä jalostusta tukevia esityksiä kenneljärjestöille
järjestämällä jalostustoimikunnan
tekemällä valistustyötä rodun käyttötarkoitusten selvittämiseksi
tekemällä työtä rodun ominaisuuksien säilyttämiseksi käyttö- ja työkoirana.
järjestämällä koulutustilaisuuksia koirien osallistumiseksi liiton järjestämiin
jalostustarkastuksiin, käyttökokeisiin ja näyttelyihin
järjestämällä koulutus- ja tiedotustilaisuuksia kynologisten kysymysten pohjalta.

YLEISTÄ
•

Huomioin toiminnassani eläinsuojelulain, -asetuksen ja niiden perusteella annetut säännökset.

•

En salli tai syyllisty itse eläinsuojelulain, -asetuksen ja niiden perusteella annettujen säännösten
vastaiseen tai väkivaltaiseen eläinten käsittelyyn ja kouluttamiseen

•

Kohdatessani epäasiallista koiran kouluttamista tai kohtelua pyrin puuttumaan siihen
välittömästi ja ilmoittamaan siitä Saksanpaimenkoiraliiton ohjeiden mukaisesti.
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KOIRAT
•
•
•
•
•

•

Koiran omistaja / ohjaaja huolehti koiran hyvinvoinnista eläinsuojelulain, asetuksen ja niiden
perusteella annettujen säännösten mukaisesti.
Koiran suorituskyvyn parantaminen lääkkein tai muilla kielletyillä keinoin ei ole sallittua (vrt.
eläinsuojelulaki, Kennelliiton Antidoping-säännöt)
Koiran fyysinen ja henkinen rasitus tulee aina sopeuttaa koiran sen hetkiseen kuntoon ja
koulutustasoon
Koiraa ei kouluteta sairaana ja sen terveydestä huolehditaan
Koulutus perustuu ensisijaisesti toivotun käyttäytymisen positiiviseen vahvistamiseen, eikä
väärästä käyttäytymisestä rankaisemiseen. Pelon tai väkivallan käyttö ei kuulu
koulutusmenetelmiin.
Koulutuksessa tai arkielämässä käytettävistä välineistä ei saa aiheutua haittaa, vaaraa tai
epämukavuutta koiralle, kouluttajalle tai ympäristölle.

KASVATTAJA
•
•
•
•
•
•

On allekirjoittanut Kennelliiton kasvattajasitoumuksen
Tukee ja neuvoo koiranostajaa kaikissa koiranpitoon liittyvissä asioissa
Antaa pennun mukana kattavat pennunhoito-ohjeet
Hoitaa emän ja pennut hyvin ja luovuttaa pennut aikaisintaan 7vk iässä rekisteröityinä
Tekee aina pentua myydessään tai sijoittaessaan kirjallisen kauppa- tai sijoitussopimuksen
käyttäen Suomen Kennelliiton sopimuspohjia
Tuntee hyvin jalostukseen käyttämiensä koirien suvut, koirien luonteet ja terveystilanteen ja
valikoi jalostukseen terveitä ja hyväluonteisia koiria

JÄSEN
•

•
•
•

•

Saksanpaimenkoiraliitto ry:n ja sen alaisen itsenäisen alaosaston jäsenen tulee toimia kaikkia
kohtaan kohteliaasti, tasapuolisesti ja asiallisesti sekä puheissaan arvostaa SPL:ää ja muita
harrastajia
Huolehtii ja pyrkii lisäämään harrastajien keskinäistä yhteistyötä positiivisessa, toisia
kunnioittavassa ja kannustavassa ilmapiirissä.
Huomioi kaikessa toiminnassa eläinsuojelulain, -asetuksen ja niiden perusteella annettujen
säännösten vaatimukset sekä SPL:n säännöt ja muut ohjeet.
Ollessaan SPL:n edustajana muiden lajien tapahtumissa tai muiden harrastajien kanssa
tekemisissä käyttäytyy ko. lajin ja ohjeiden mukaan ja antaa itsestään ja SPL:stä hyvän ja
edustavan kuvan.
Ulkomailla toimiessaan muistaa edustavansa SPL:n lisäksi Suomea.
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SPL-KOULUTUSOHJAAJA, SPL- MAALIMIES, MUU ALAOSASTON KOULUTTAJA
•
•
•
•
•

•

•
•

Kohtelee koulutettavia kohteliaasti, tasapuolisesti ja asiallisesti.
Noudattaa koulutuksessa eläinsuojelulain, -asetuksen ja niiden perusteella annettuja säännöksiä
sekä Saksanpaimenkoiraliiton sääntöjä ja ohjeita.
Tähdentää koulutettavilleen, että koiranohjaajat ovat vastuussa koiransa käyttäytymisestä ja
kohtelusta kaikissa tilanteissa.
Tähdentää koulutettaville, että koulutuksen tavoitteena on yhteiskuntakelpoinen, arkielämän
hallitseva koira, joka voi osallistua kokeisiin ja testeihin.
Pitää huolta, että koulutettavat ohjaajat tietävät, että koirien rankaiseminen ja suorituskyvyn
parantaminen eläinsuojelulain, -asetuksen ja niiden perusteella annettujen säännösten ja
antidoping-sääntöjen vastaisesti on kielletty.
Keskeyttää harjoituksen huomatessaan ohjaajan kohtelevan koiraa sääntöjen vastaisesti ja
neuvoo oikean toimintatavan. Harjoitus voi jatkua, kun toiminta on korjaantunut.
Koirien hyvinvointi ja sen tukeminen on erittäin tärkeää kaikissa lajeissa.
Ottaa huomioon, että koulutettavat valmistautuvat myös kokeeseen ja koetilanteessa
käyttäytymiseen heidän opettamillaan tavoilla.
Huolehtii siitä, että koulutettavat tietävät säännöt ja sen, ketä he edustavat kokeessa.

MUUT
•
•

Koetoimitsijoilla, kehäsihteereillä ja tuomareilla on lisäksi omat säännöt ja eettiset ohjeet, jotka
käydään läpi ko. koulutuksissa.
Yleisesti toimihenkilöt kohtelevat kaikki kilpailijoita ja tapahtuman vieraita tasapuolisesti,
asiallisesti ja kohteliaasti sekä pitävät huolta, että kilpailualueet ja tilaisuudet ovat turvallisia ja
noudattavat sääntöjä.

SANKTIOT
Näiden eettisten ohjeiden rikkomisesta SPL:n hallitus voi peruuttaa myöntämänsä suojelulisenssin ja
toimihenkilöoikeudet joko määräajaksi tai vakavammissa tapauksissa kokonaan. Lisäksi kysymykseen
voivat tulla tapauskohtaisesti myös muut seuraukset, jotka määräytyvät Saksanpaimenkoiraliitto ry:n
sääntöjen perusteella.
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EETTINEN SITOUMUS
Hyväksytty Saksanpaimenkoiraliitto ry:n hallituksessa 5.5.2021
Allekirjoittanut sitoutuu koiranpidossaan ja koiran koulutuksessa noudattamaan seuraavia periaatteita:
1. Hyväksyn Saksanpaimenkoiraliitto ry:n tavoitteet edistää rotumääritelmän mukaisen
saksanpaimenkoiran jalostusta ja kasvatusta sekä tehdä rotua tunnetuksi sille ominaisten
arvokkaiden käyttöominaisuuksien turvaamiseksi.
Olen selvillä minua koskevista Saksanpaimenkoiraliiton, Suomen Kennelliiton ja Suomen
Palveluskoiraliiton säännöistä ja ohjeista.
2. Olen selvillä eläinsuojelu-, metsästys- ja järjestyslain sekä muiden koiria koskevien lakien,
asetusten ja määräysten sekä Saksanpaimenkoiraliiton eettisten ohjeiden sisällöstä ja noudatan
niitä.
Linkit:
• Eläinsuojelulaki: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/19960247
• Valtioneuvoston asetus koirien, kissojen ja muiden pienikokoisten seura- ja harrastuseläinten
suojelusta: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20100674
• Järjestyslaki: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030612
• Metsästyslaki: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1993/19930615
3. Huolehdin siitä, että koirani saavat riittävästi ravintoa ja huolenpitoa. Pidän koiriani
asianmukaisissa tiloissa ja huolehdin niiden riittävästä liikunnasta. Huolehdin siitä, ettei
koiranpidostani aiheudu kohtuutonta haittaa ympäristölle.
4. Huolehdin siitä, ettei koirien kouluttamisesta aiheudu kohtuutonta haittaa ympäristölle.
5. Kohtelen kaikkia toimijoita kunnioittavasti ja tasapuolisesti
6. Asetan koulutettavan koiran hyvinvoinnin aina etusijalle.
7. Keskeytän harjoituksen välittömästi, jos huomaan koiraa kohdeltavan sääntöjen vastaisesti.
8. Annan positiivista ja rehellistä palautetta koulutettaville. Negatiivisen palautteen annan
kannustavasti ja ratkaisuhakuisesti.
9. Havaitsemastani sääntöjen vastaisesta toiminnasta teen tarvittaessa ilmoituksen
Saksanpaimenkoiraliitto ry:n ohjeiden mukaisesti.
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