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DOPINGVALVOJAN TOIMIOHJE
Suomen Kennelliitto ry:n hallituksen hyväksymä 7.10.2021. Dopingvalvojan toimiohje tulee voimaan 1.1.2022.

1.

Toiminnan tarkoitus
Dopingvalvojan tehtävänä on ottaa dopingnäytteitä virallisissa koiratapahtumissa ja raportoida toiminnastaan
Kennelliittoon. Tehtävässä tulee ottaa huomioon voimassa olevat Kennelliiton säännöt, ohjeet ja määräykset
sekä lainsäädäntö.

2.

Dopingvalvojan asema
Dopingvalvoja on Kennelliiton tehtävään nimeämä henkilö. Hän on tehtävässään Kennelliiton edustaja.
Dopingvalvoja on tehtävässään vaitiolovelvollinen.
Kennelliitto vastaa dopingvalvojien toiminnasta koko maassa.

3.

Dopingvalvojien valinta, koulutus ja pätevöinti
Dopingvalvojan on täytettävä seuraavat pätevyysehdot:
• voimassa oleva, vähintään viiden vuoden yhtäjaksoinen jäsenyys Kennelliitossa
• hyvä tietämys Kennelliiton toiminnasta
• täysi-ikäinen ja täysivaltainen
• nauttii yleistä luottamusta kennelharrastuksen piirissä
• luonteensa ja arvostelukykynsä puolesta dopingvalvojan tehtävään sopiva
• riittävä fyysinen kunto ja henkiset ominaisuudet dopingvalvojan tehtävään
• suhtautuu puolueettomasti ja tasapuolisesti kaikkiin koiraharrastajiin
• hyvät neuvottelu-, kuuntelu- ja esiintymistaidot
• on suorittanut hyväksytysti Kennelliiton dopingvalvojille suunnatun GDPR-kurssin
• henkilön toiminta ja kennelharrastus on ollut moitteetonta viimeisen kymmenen vuoden ajan
Dopingvalvojan pätevyyttä haetaan lähettämällä Kennelliittoon hakemus ja ansioluettelo, josta ilmenee hakijan
toiminta kennelharrastuksessa. Mikäli hakija valitaan koulutukseen, allekirjoittaa hän vaitiolositoumuksen.
Dopingvalvoja voi toimia tehtävässä, kun Kennelliitto on vahvistanut pätevyyden. Dopingvalvoja nimitetään
aluksi yhden vuoden koeajalle.
Kennelliitto vastaa dopingvalvojien perehdytyksestä, perus- ja jatkokoulutuksesta sekä toiminnan ohjauksesta.
Dopingvalvojalla on velvollisuus osallistua vähintään joka toinen kerta jatkokoulutukseen. Koulutuksen
tarkoituksena on yhtenäistää valvontatapoja ja käytäntöjä sekä pitää dopingvalvojat dopingvalvontaan liittyvän
kehityksen tasalla.

4.

Dopingvalvojana toimiminen
Dopingvalvoja toimii Kennelliiton alaisissa virallisissa koiratapahtumissa dopingvalvojana. Hän testaa koiria
Kennelliitolta saaman ohjeistuksen mukaisesti. Dopingvalvojan tulee ottaa näytteitä vähintään kolmessa
koiratapahtumassa vuoden aikana.
Mikäli dopingvalvoja ei täytä edellä mainittuja velvoitteita, menettää hän dopingtestaajapätevyytensä.
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Mikäli dopingvalvoja haluaa jäädä määräajaksi pois tehtävästä, tulee siitä ilmoittaa Kennelliittoon kirjallisesti.
Kennelliitto käsittelee ilmoituksen ja päättää asiasta. Dopingvalvojan jäädessä pois tehtävästä, hänen
dopingvalvojaoikeutensa ja siihen liittyvät muut oikeudet ja velvollisuudet lakkaavat tehtävästä poissaolon ajaksi.
5.

Dopingvalvojan pätevyyden päättäminen
Kennelliitto voi poistaa dopingvalvojan pätevyyden, mikäli henkilö ei enää täytä dopingvalvojan toimiohjeessa
mainittuja vaatimuksia.
Dopingvalvoja voi myös itse luopua tehtävästä ilmoittamalla asiasta kirjallisesti Kennelliitolle.

6.

Kustannukset
Kennelliitto vastaa dopingvalvojien toiminnan ja koulutuksen kustannuksista. Dopingvalvojalle korvataan
dopingvalvonnasta aiheutuneet matkakustannukset Kennelliiton matkustussäännön mukaisesti.

7.

Muuta
Kennelliiton hallituksella on erityisen painavista syistä oikeus poiketa tästä toimiohjeesta.

