
Uros
Rotu Väri

Nimi Rekisterinumero

Omistaja 1) Puhelinnumero

Täydellinen osoite

Narttu
Rotu Väri

Nimi Rekisterinumero

Omistaja 1) Puhelinnumero

Täydellinen osoite

Astutuspaikka

Sopimukset uroksen/nartun kuljetuksesta ja ylläpidosta 2)

Koira palautettava  
viimeistään ________ / ________  20 ______

Astutusmaksu uroksen omistajalle
Maksetaan kokonaisuudessaan heti astutuksen  
tapahduttua/myöhemmin;                                                viimeistään ________ / ________  20 ______

Maksu on suuruudeltaan

                                                      euroa

Astutuksen tapahduttua maksetaan  
nk. hyppyraha, jonka suuruus on                                         euroa

Astutusmaksun loppuosa suoritetaan alla sovitun mukaisesti. Jos narttu astutetaan saman juoksuajan kuluessa useita kertoja, lasketaan se vain yhdeksi astutukseksi.  
Astutusmaksun loppuosan suuruus määräytyy seuraavasti:

Maksu on euroa, jos narttu synnyttää  
elävän pennun/pentueen

Maksu on euroa/elävänä  
syntynyt pentu

Osapuolet sopivat erikseen, jos pennulta edellytetään tiettyä ikää, terveydentilaa tai rotukohtaisia ominaisuuksia pentukohtaisen astutusmaksun suorittamiseen.3)    

Nartun omistaja ilmoittaa uroksen omistajalle välittömästi pentujen syntymisestä.

Uroksen omistaja luovuttaa allekirjoitetun astutustodistuksen nartun omistajalle, kun tämän 
sopimksen mukainen astutusmaksu on kokonaisuudessaan suoritettu. 4)

Astutusmaksu  
suoritetaan viimeistään ________ / ________  20 ______

Sopimus uusinta-astutuksesta,  
jos narttu ei tule kantavaksi:

Uroksen omistaja vakuuttaa kertoneensa tiedossaan olevista koiran ja sen lähisukulaisten perinnöllisistä vioista ja sairauksista sekä PEVISA-ohjelmaan kuuluvien rotujen osalta 
vakuuttaa, että uroksen tutkimuslausunnot ovat rotukohtaisen PEVISA-ohjelman mukaisesti hyväksyttävät ja voimassa. Uroksen omistaja on kertonut seuraavista seikoista:

Jos tästä sopimuksesta tulee erimielisyyksiä, osapuolet voivat pyytää sovintoneuvottelua nartun omistajan kotipaikan kennelpiirin sovittelijalta.

Allekirjoitukset
Aika ja paikka

Uroksen omistaja Nartun omistaja

Sopimus koiran astutuksesta 

Suomen Kennelliitto – 
Finska Kennelklubben ry.

Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry:n hallituksen 8.2.1996 hyväksymä.

Sopimus on tehty kahtena kappaleena, yksi kummallekin osapuolelle. Kääntöpuolella on ohjeita nartun ja uroksen omistajille.



1)  Omistajaksi katsotaan myöskin henkilö, jolle on myönnetty oikeus käyttää koiraa 
jalostukseen.

2)  Jos koira lähetetään astutuspaikkakunnalle, osapuolet sopivat kuljetustavasta ja -kuluista 
sekä koiran hoitokuluista astutuspaikkakunnalla.

3)  Astutusmaksuksi ei suositella luovutettavan pentua. Jos astutusmaksuksi kuitenkin 
sovitaan pentu, on erikseen sovittava uroksen omistajan valintaoikeudesta ja pennun 
luovuttamisajankohdasta, sekä menettelystä siinä tilanteessa, että pennut syntyvät kuolleina 
tai niitä syntyy esimerkiksi vain yksi.

4)  Pentueilmoituksen hankkii nartun omistaja ja täyttää sen nartun osalta. Astutuksen 
tapahduttua uroksen omistaja täyttää pentueilmoitukseen sisältyvän astutustodistuksen ja 
luovuttaa sen allekirjoitettuna, kun astutusmaksu on kokonaisuudessaan suoritettu.
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