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1 SUOMEN KENNELLIITON STRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT 

 

1.1 Suomen Kennelliiton tarkoitus ja tehtävät 
 
Suomen Kennelliiton (jäljempänä Kennelliitto) sääntöjen kohdat 2 ja 3 määrittävät järjestön tarkoituksen ja 
tehtävät: 
 
Kennelliiton tarkoituksena on valtakunnallisena järjestönä edistää puhdasrotuisten, rekisteröityjen koirien 
kasvattamista ja käyttöä. 
 
Lisäksi Kennelliitto 

- toimii koirien kasvattajien, harrastajien ja omistajien keskusjärjestönä ja edunvalvojana. 

- edistää terveiden ja hyväluonteisten, käyttöominaisuuksiltaan, rakenteeltaan ja ulkomuodoltaan 
rodunomaisten koirien kasvattamista ja yleisen tietämyksen lisäämistä näistä tavoitteista. 

- edistää koirien hyvinvointia sekä koiranpidon edellytyksiä suomalaisessa yhteiskunnassa. 

- vaalii suomalaisen koiranjalostuksen perinteitä erityisesti kotimaisten rotujen osalta. 
 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi Kennelliitto pitää rotukirjaa ja koirarekisteriä, sekä sääntelee ja järjestää 
koiranäyttelyitä, -kokeita ja -kilpailuja. Lisäksi Kennelliitto harjoittaa koulutus-, tiedotus- ja julkaisutoimintaa 
muun muassa oman lehden muodossa sekä muuta vastaavaa tarkoitustaan edistävää toimintaa, jota voi olla 
muun muassa museotoiminnan harjoittaminen tai museon ylläpitäminen. Toimintansa tukemiseksi Kennelliitolla 
on oikeus toimia vakuutusasiamiehenä. Kennelliitto voi pitää eläinten tunnistusrekisteriä. 
 
 

1.2 Kennelliiton arvot 
 
Avoin kennelyhteisö 
Toimintamme on avointa ja demokraattista, vuorovaikutteista ja kansainvälistä. 
 
Terve ja yhteiskuntakelpoinen koira 
Ylläpidämme ja kehitämme rodunomaisia, terveitä koiria monipuolisiin seura-, harrastus- ja työtarkoituksiin. 
 
Kotimaiset rodut ovat kansallisaarteitamme 
Turvaamme kansallisten rotujemme elinvoimaisuuden sekä arvostuksen kotimaassa ja kansainvälisesti 
ylläpitämällä ja edistämällä niiden alkuperäisiä metsästys- ja muita käyttöominaisuuksia. 
 
Monipuolinen koiraosaaminen 
Vastaamme aloitteellisesti koiran, ihmisen ja toimintaympäristön tarpeisiin ja odotuksiin. 
 
 

1.3 Kennelliitto tänään  
 

- Kennelliitolla on pitkät perinteet: Kennelliitto on Pohjoismaiden vanhin kennelkeskusjärjestö, perustettu 
vuonna 1889. 

- Tärkeimpänä päämääränä kaikessa toiminnassa on perustamisesta lähtien ollut koirien terveys ja 
hyvinvointi. 

- Kennelliiton henkilöjäsenmäärä on noin 150 000, joista alle 29-vuotiaita nuoria on noin 23 000. 

- Kennelliitossa on 19 kennelpiiriä, jotka kattavat koko maan, sekä rotujärjestöjä ja muita jäsenyhdistyksiä 
noin 2 000.  

- Kennelliiton toiminnan piirissä on lähes 14 000 aktiivista kasvattajaa, joilla on ollut vähintään yksi 
pentue viimeisen kolmen vuoden aikana. Kasvattajien kokonaismäärä vuodesta 2007 on yli 24 000. 

- Kennelliiton ja jäsenyhdistysten jäsenet ovat sitoutuneet arvoihimme ja ovat vastuullisia koiranomistajia 
ja kasvattajia. Koiranpito Suomessa on pääasiassa ongelmatonta. 



 4 

- Kennelliitto on kaikkien jäsentensä edunvalvoja koiratoimintaan liittyvissä asioissa. 

- Koiramme-lehti on tunnetuimpia ja laajalevikkisimpiä jäsenlehtiä maassamme, lukijamäärältään  
380 000. Kennelliitto on näkyvästi esillä sosiaalisessa mediassa. Sähköisen Omakoira-palvelun käyttäjiä 
on noin 118 000.  

- Kennelliiton rekisteröimiä koirarotuja on yli 340, viimeisen viiden vuoden aikana rekisteröintejä oli noin  
200 000. Kaikki Kennelliitossa rekisteröitävät koirat ovat tunnistusmerkittyjä. 

- Suomessa on noin 650 000 koiraa, arviolta 80 % koko koirakannasta on Kennelliitossa rekisteröityjä 
rotukoiria. Suhteutettuna väkilukuumme olemme johtava maa maailmassa rekisteröityjen koirien 
omistamisessa. 

- Kotimaisten rotujen rekisteröintimäärät ovat useiden rotujen kohdalta vähentyneet. Kotimaiset rodut 
on liitetty vuonna 2016 Luonnonvarakeskuksen kansalliseen geenivaraohjelmaan. 

- Vuosittainen Kennelliiton alaisuudessa tapahtuvien näyttelykäyntien lukumäärä on yli 200 000 ja 
koekäyntien määrä on yli 180 000. 

- Kennelliitto on aktiivinen ja tunnustettu toimija kansainvälisessä kennelyhteisössä. 

- Kennelliiton talous on vakaa. 
 
 

1.4 Toimintaympäristön haasteet 
 
Rekisteröidyn rotukoiran omistaminen ei ole enää välttämättä koiraa hankkiville tärkein kriteeri, ja koira 
hankitaan yhä useammin epämääräisistä olosuhteista ja tutkimattomista taustoista, erityisesti maamme rajojen 
ulkopuolelta. Perinnöllisten sairauksien vastustaminen vaikeutuu ja tartuntatautien leviämisen riski kasvaa. 
Osittain tähän ovat syynä taloudelliset seikat ja tietämättömyys.  
 
Julkinen sana ja sosiaalinen media kiinnittävät hanakasti huomiota koiratoiminnan epäkohtiin ja kriittisyys 
koiranpitoa ja rotukoirien kasvatusta kohtaan on lisääntynyt. Eläinsuojelulain uudistuksen myötä eläinten 
hyvinvointi saanee lisää huomiota, ja tämä heijastuu myös koiraharrastustoimintaan.  
 
Eri harrastusmuodot kilpailevat ihmisten vapaa-ajasta. Koiratoimintaan soveltuvien tilojen käyttö ja saatavuus on 
vaikeutunut ja aktiivinen harrastaminen vaatii suurempia taloudellisia uhrauksia. Kenneltoiminta on perinteisesti 
perustunut vapaaehtoisuuteen ja talkootyöhön. Tämä toimintamalli ei ole enää itsestäänselvyys missään 
harrastuksessa ja yhteisöllisyys on vähentynyt. 
 
Kriittisyys metsästystä kohtaan lisääntyy. Kansalliskoiramme suomenpystykorvan perinteinen käyttö on vaarassa 
metsäkanalinnuille sopivien metsämaastojen vähentyessä ja kantojen pienentyessä. Käytössä olevat 
metsämaastot siirtyvät yhä kauemmas, ja niiden saatavuus eri koiraharrastusmuotojen käyttöön on vaikeutunut. 
Luonnossa suurpetojen lisääntyminen vaikeuttaa koirien maastossa tapahtuvaa käyttökoe- ja 
harrastustoimintaa.  
 
  



 5 

 

2 KENNELLIITON STRATEGIA VUOSILLE 2017–2021  
 

2.1 Kennelliiton strategiasuunnitelma 
 
Kennelliiton uusi strategia määritellään kaudelle 2017–2021. Strategiaa on työstetty eri tavoin; 
valtuustoseminaareissa, verkkojäsenkyselyillä, toiminnansuunnittelupäivillä, Kennelliiton hallituksen 
strategiapäivillä, sekä hallituksen ja tulevaisuustoimikunnan kokouksissa. Kennelliiton uusi strategia on kuvaus 
visiosta, painopistealueista, ja tavoitteista, joita kohti koiraharrastustoimintaa voidaan ohjata seuraavien viiden 
vuoden aikana.  
 
Uusi strategia tuo strategisen ajattelun jokapäiväiseen tekemiseen kaikessa toiminnassa.  Lähtökohtana ei ole 
yksiselitteinen näkemys siitä, miltä tulevaisuus näyttää viiden vuoden strategiakauden jälkeen.  Näin asioita, 
ilmiöitä ja niiden vaatimia toimenpiteitä voidaan kehittää ja ottaa käyttöön joustavasti, mutta vähintäänkin 
kerran vuodessa toimintasuunnitelmien laatimisen yhteydessä.  
 

2.2 Visio  
 
Kennelliiton visio vuoteen 2021 saakka on kiteytettynä:  
 

 
 

Otamme entistä vahvemman roolin koiratoiminnan suunnannäyttäjänä sekä omassa toimintaympäristössämme 
että yhteiskunnassa. 
 

2.3 Kennelliiton strategiakauden painopistealueet ja tavoitteet 
 

 
Kuva 1. Suomen Kennelliiton strategiakartta 
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2.3.1 Rekisteröity koira 
 
Kennelliiton keskeinen arvo on koira ja sen hyvinvointi.  Koiran tulee saada elää terveenä ja hyvin kohdeltuna. 
Terve koira on myös edellytys harrastustoiminnalle ja kasvatustyölle. Kennelliiton jalostustietojärjestelmä, kaikkia 
rotuja koskeva yleinen jalostusstrategia, ja ulkomuotopiirteiden arvioinnista annetut yhteispohjoismaiset 
rotukohtaiset ohjeet (RKO) ovat tässä toiminnassa keskeisiä työkaluja. Kennelliitto myös tukee koiran terveyttä ja 
hyvinvointia edistävää tutkimustyötä. 
 
Kennelliiton koirarekisteri ja polveutumistiedot ovat välttämättömiä työkaluja, joilla voidaan tunnistaa ja arvioida 
eri ominaisuuksien periytymistä. Näin saadaan täsmällisiä ohjelmia ja menetelmiä perinnöllisten ominaisuuksien, 
myös terveyden, parantamiseen. Rekisterien sisältämää koirien terveyteen liittyvää tietoa kootaan 
rotujärjestöille ja kasvattajille mahdollisimman helposti ja joustavasti käytettäväksi. Kennelliiton 
jalostustietojärjestelmä on julkinen ja avoin kaikille.  
 
Suomalainen järjestäytynyt koirankasvatus on vastuullista, korkeatasoista ja valtaosa Suomen koirakannasta on 
perinteisesti ollut rekisteröityjä, tunnistusmerkittyjä rotukoiria. Kennelliitto on ylpeä suomalaisesta 
kasvatustyöstä ja tukee kasvattajia. Vain näin voidaan ylläpitää korkeatasoista suomalaista rotukoirakantaa, 
nykyisiä rekisteröintimääriä ja turvata myös jäsenmäärien positiivinen kehitys. Kennelliiton verkkopalvelut ovat 
jatkuvasti kehittyvä kasvattajien työväline. Kennelliiton säännöt ja ohjeet edistävät kasvatustyötä. Myös koiraa 
hankkivat voivat luottaa Kennelliittoon ja sen toimintaan sitoutuneisiin kasvattajiin. 
 
Kennelliitolla on rekisteröimättömille, tunnistusmerkityille koirille tarkoitettu omistajarekisteri ja Kennelliitolla on 
valmiudet tarvittaessa koko suomalaisen koirakannan rekisteröintiin. Rekisteröity ja tunnistusmerkitty koira, oli 
se sitten rotukoira tai monirotuinen, olisi sekä omistajalleen että yhteiskunnalle turvallisempi valinta. 
 
 

 
 
 
 
 

2.3.2 Kehittyvät harrastusmahdollisuudet 
 
Koiraharrastustoiminnassa on mukana satojatuhansia suomalaisia. Kennelliiton toiminta luo edellytykset 
koiraharrastukselle ja sen kehittymiselle.  Jatkuvuuden kannalta on keskeistä kannustaa nykyisiä ja saada 
toimintaan mukaan uusia harrastajia.  Tämä onnistuu, jos harrastuksiin on riittävän matala aloituskynnys, jolloin 
niihin on helppo tulla mukaan. Nuorten kiinnostusta koiranpitoon ja sen ympärillä tapahtuvaan harrastamiseen 
lisätään. Kenneltoiminta voi myös toimia nuorelle ponnahduslautana koiratoimintaan liittyvään urapolkuun. 
  
Kennelliitto kanavoi koiraharrastusta kennelpiirien ja jäsenyhdistystensä kautta, ja yhteistyössä muiden 
harrastuskentässä toimivien järjestöjen kanssa. Kennelliiton erityisenä tehtävänä on huolehtia valtakunnallisesti 
kiinnostuksen herättämisestä eri koiraharrastusmuotoihin.  
 

Tavoite: 
  
Suomen Kennelliitto on viranomaisen hyväksymä, ainoa virallinen 
koirarekisterin pitäjä Suomessa. 

  
Suomalainen korkeatasoinen kasvatustyö turvataan, Kennelliitto toimii koirien, 
sitoutuneiden, vastuullisten kasvattajien ja koiran omistajien edunvalvojana. 
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Kennelliitolla on mahdollisuus vahvalla yhteiskuntavaikuttamisella ja yhteistyössä kennelpiirien kanssa edistää 
alueellisten harrastusmahdollisuuksien, -tilojen ja koemaastojen lisäämistä.  
 
Kotimaiset rotumme ovat perinteisiä metsästys- ja käyttökoiria. Kennelliiton yhtenä perustehtävänä on 
kotimaisten rotujen vaaliminen. Kennelliiton tehtävänä on metsästysharrastuksen vaaliminen ja koemaastojen 
turvaaminen.  
 
 

 
 
 
 
2.3.3 Tunnustettu vaikuttaja 
 
Kennelliiton positiivista yhteiskunnallista näkyvyyttä ja vaikuttavuutta lisätään yhä haasteellisemmassa 
toimintaympäristössä. Tämä voidaan saavuttaa, kun vahvistetaan yhteiskunnassa mielikuvaa Kennelliitosta 
kaikkien koirien ja koiraharrastajien edunvalvojana. Viestintä kaikilla tasoilla perustuu tosiasioihin, on nopeaa ja 
erityisesti Kennelliiton toimintaa tukevaa.   
 
Kaikessa kansainvälisessä toiminnassa Kennelliitto korostaa pohjoismaista kennelharrastusta ja sen arvokkaimpia 
saavutuksia, kuten pienimuotoista kotioloissa tapahtuvaa kasvatusta ja koirien hyvinvointia. 
 
Jäsenistölle suunnattavien ja jäsenistön toiveista lähtevien, olemassa olevien ja uusien digitaalisten palvelujen 
kehittäminen ja parantaminen on jatkuvaa. Kennelliitto toimii aktiivisesti sosiaalisissa medioissa, joissa näkyvyys 
on sisältönsä osalta elävää, ajankohtaista ja informatiivista. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tavoite: 
  
Monipuolisen koiraharrastuksen tunnettavuutta ja kiinnostavuutta lisätään.  
  
Alueellisten harrastusmahdollisuuksien saatavuus turvataan. 
  
Kotimaisten rotujen tulevaisuus turvataan. 

Tavoite:  
  
Kennelliitto on yhteiskunnallisesti vahva vaikuttaja ja suunnannäyttäjä. 
  
Nykyaikaiset, helppokäyttöiset sähköiset palvelut lisäävät jäsentyytyväisyyttä. 
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3 STRATEGIAKAUDEN 2017–2021 TEEMAT JA HANKKEET 

3.1 Teemavuodet 

Teemavuodet tukevat strategian toteutumista erityisesti painopistealueilla. 

2017 Hyvää elämää koiran kanssa – kotimaiset rodut kansallisaarteinamme 

Teemavuodet 2018–2021 käsitellään vuosittain etukäteen.  

4 STRATEGIAN TOTEUTUS JA SEURANTA 

Strategia, sen painopistealueet ja näihin perustuvat tavoitteet sekä tarvittavat toimenpiteet sisältyvät 
vuosittaisiin hallituksen ja toimiston laatimiin ja valtuuston hyväksymiin toimintasuunnitelmiin. Tarvittaessa 
suuntaa voidaan muuttaa tai painopistealueita täsmentää. Vuosittaisten toimintakertomusten avulla hallitus ja 
valtuusto seuraavat strategian toteutumista. Koko jäsenistölle toiminta avataan Kennelliiton 
vuosikertomuksessa.  
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