18.8.2020

1 (2)

Maa- ja metsätalousministeriö
Viite: Lausuntopyyntö VN/14924/2020
Maa- ja metsätalousministeriö on pyytänyt Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:ltä
lausuntoa luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi koirien tunnistamisesta ja
rekisteröinnistä. Kiitämme ministeriötä erittäin vahvasti puoltamastamme esityksestä sekä
mahdollisuudesta lausua asetusluonnoksesta.

Suomen Kennelliitto ry:n lausunto luonnoksesta maa- ja
metsätalousministeriön asetukseksi koirien tunnistamisesta ja
rekisteröinnistä
Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry on Pohjoismaiden vanhin koira-alan
asiantuntijajärjestö, joka on perustettu vuonna 1889. Valtakunnallisena järjestönä toimintamme
tarkoituksena on edistää terveiden ja hyväluonteisten rekisteröityjen rotukoirien kasvattamista ja
käyttöä. Lisäksi toimimme koiranomistajien, -kasvattajien ja harrastajien keskusjärjestönä ja
edunvalvojana sekä edistämme koirien hyvinvointia ja koiranpidon edellytyksiä suomalaisessa
yhteiskunnassa. Edustamme noin 147 000 henkilöjäsentä sekä 2000 jäsenyhdistystä.
Tilastokeskus on arvioinut vuoden 2016 kuluttajatutkimustietojen perusteella, että Suomessa on noin
700 000 koiraa. Kennelliiton rekisterissä näistä on reilut 530 000 koiraa. Rotukoirarekisterien rinnalla
Kennelliitto ylläpitää tunnistusmerkintä- ja omistajatietokantaa, johon voi ilmoittaa monirotuisia koiria.
Vuosittain rekisteröidään noin 45 000 koiraa.
Niin koirien kuin ihmistenkin terveyden ja hyvinvoinnin kannalta on tärkeää, että kaikki Suomessa
asuvat koirat voidaan tunnistaa ja niiden omistajat ovat tiedossa. Koiran tunnistusmerkintä on kuin
sosiaaliturvatunnus. Se on perusedellytys sille, että pystytään puuttumaan vastuuttomaan koiranpitoon,
pentutehtailuun ja laittomaan koirien maahantuontiin. Koirien tunnistaminen auttaa myös torjumaan
eläinperäisiä sairauksia ja tunnistamaan löytökoirat.
Asetusluonnos on mielestämme selkeästi perusteltu ja siinä on huomioitu hyvin asiaan liittyvä
lainsäädäntö. Painotamme sitä, että koirien tunnistamisen ja rekisteröinnin tulee olla koiran omistajalle
mahdollisimman helppoa ja edullista, jotta koirat saadaan tavoitteiden mukaan viranomaisrekisteriin.
Myös koiran omistajamuutoksen tekemisen rekisteriin tulee olla helppoa ja edullista. Kennelliiton
rekisterissä omistajamuutoksia tehdään vuosittain noin 37 000. Kun kaikki koirat rekisteröidään, tulee
rekisteriin ilmoitettavien omistajamuutosten määrä olemaan paljon suurempi. Jotta omistajamuutos
voidaan tehdä mahdollisimman helposti, tulee rekisteristä olla saatavissa sähköinen varmenne koiran
kauppakirjaa tai luovutustodistusta varten.
Rekisteriin on tärkeää saada liitettyä myös lisäpalveluita helpottamaan esimerkiksi löytökoirien nopeaa
tunnistamista.
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Kennelliitto toivoo, että asetus saadaan pian voimaan ja viranomaisrekisteri perustettua. Kun rekisteri
otetaan käyttöön, on tärkeää varmistaa se, että tunnistusmerkintä- ja rekisteröintipakon valvontaan on
olemassa riittävästi resursseja.
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