
Sopimus nartun astutuksesta

Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry:n hallituksen hyväksymä 4.2.2016.

Tätä sopimusta käytetään, kun sovitaan nartun astuttamisesta sopimuksessa mainitulla uroksella.  
Tätä sopimusta voi käyttää pentueilmoitukseen liitettävänä astutustodistuksena.

Uroksen tiedot Nartun tiedot
Rotu Rotu

Nimi Nimi

Rekisterinumero Väri Rekisterinumero Väri

Tunnistusmerkintä Tunnistusmerkintä

Sopimuksen osapuolet
Uroksen omistaja(t)/jalostusoikeuden haltija(t) (enintään kolme henkilöä) Nartun omistaja(t)/jalostusoikeuden haltija(t) (enintään kolme henkilöä)

Nimi Nimi

Osoite Osoite

Sähköposti Sähköposti

Puhelin Kennelliiton jäsennumero Puhelin Kennelliiton jäsennumero

Nimi Nimi

Osoite Osoite

Sähköposti Sähköposti

Puhelin Kennelliiton jäsennumero Puhelin Kennelliiton jäsennumero

Nimi Nimi

Osoite Osoite

Sähköposti Sähköposti

Puhelin Kennelliiton jäsennumero Puhelin Kennelliiton jäsennumero

Tilinumero (IBAN): Tilin omistaja

Sopimuksen ehdot

1) Astutuspaikka ja aika:   ________________________________________   ______.______. 20____  –  ______.______. 20____

2) Jos uros tai narttu lähetetään astutuspaikkakunnalle, osapuolet sopivat kuljetustavasta ja -kuluista, koiran hoitokuluista astutuspaikkakunnalla,  
milloin koira tulee viimeistään palauttaa (päivämäärä) ja kumman osapuolen vastuulla ja/tai vakuuttama koira on ollessaan toisen osapuolen luona:

_______________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  Koira on palautettava viimeistään  ______.______. 20____

3) Astutusmaksun maksaminen: 
a)  Maksetaan kokonaisuudessaan heti astutuksen tapahduttua.  

 Maksu on suuruudeltaan ____________ e ja se:

 1)  on maksettu paikanpäällä 

 2)  maksetaan tilille viimeistään ______.______. 20____

b)   Astutuksen tapahduttua maksetaan nk. hyppyraha, jonka suuruus on ____________ e ja maksetaan viimeistään ______.______. 20____

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

 1) ____________ e, jos narttu synnyttää pentueen (yhden tai useamman elävän pennun)

 2) ____________ e/elävänä syntynyt pentu

 3) ____________ e/______ viikon ikäinen pentu

1/2



Osapuolet sopivat erikseen, jos pennu(i)lta edellytetään tiettyä terveydentilaa tai rotukohtaisia ominaisuuksia pentukohtaisen astutusmaksun suorittamiseen 
ja mihin ikään mennessä nämä tulee olla selvitetty:

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

c)   Korvauksena uroksen omistaja saa pentueesta yhden pennun. Tällöin on määriteltävä missä järjestyksessä pennut valitaan, mihin mennessä tämä on    
   tehtävä ja mitä tehdään jos syntyy vain yksi pentu tai vain toista sukupuolta olevia pentuja. Kennelliitto ei suosittele pentua käytettävän maksuna.

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

4) Nartun omistaja/jalostusoikeuden haltija ilmoittaa uroksen omistajalle/jalostusoikeuden haltijalle välittömästi pentujen syntymisestä. Sekä nartun että 
uroksen omistaja/jalostusoikeuden haltija on velvollinen ilmoittamaan sopimuksen toiselle osapuolelle tässä sopimuksessa mainittujen koirien, tai niiden 
jälkeläisten terveydentilassa myöhemmin tapahtuvista muutoksista (jos pentuja on syntynyt). Nartun omistaja/jalostusoikeuden haltija on velvollinen 
ilmoittamaan uroksen omistajalle/jalostusoikeuden haltijalle pentueessa mahdollisesti esiintyvistä sairauksista ja vioista.
5) Uroksen omistaja/jalostusoikeuden haltija luovuttaa allekirjoitetun astutustodistuksen ja muut rekisteröintiä varten vaadittavat asiakirjat nartun 
omistajalle/jalostusoikeuden haltijalle viimeistään silloin, kun tämän sopimuksen mukainen astutusmaksu on kokonaisuudessaan suoritettu. Nartun  
omistaja/jalostusoikeuden haltija tallentaa pentueen tiedot Omakoira-palvelun kautta tai tekee pentueilmoituksen ja täyttää sen nartun sekä pentujen  
osalta. Tämän jälkeen uroksen omistaja/jalostusoikeuden haltija hyväksyy pentueen rekisteröitäväksi Omakoira-palvelun kautta tai täyttää pentue- 
ilmoitukseen sisältyvän astutustodistuksen ja luovuttaa sen allekirjoitettuna.  Tätä sopimusta voi käyttää astutustodistuksena rekisteröintiä varten, jos näin 
valitaan sopimuksen lopussa.
6) Sopimus uusinta-astutuksesta, jos narttu ei tule kantavaksi:

_______________________________________________________________________________________________________________________

7. a) Uroksen omistaja/jalostusoikeuden haltija vakuuttaa että uroksen terveystutkimuslausunnot ovat astutushetkellä rotukohtaisen PEVISA-ohjelman 
mukaisesti hyväksyttävät ja voimassa. Lisäksi uroksen omistaja/jalostusoikeuden haltija vakuuttaa kertoneensa tiedossaan olevista koiran ja sen lähi- 
sukulaisten perinnöllisistä vioista ja sairauksista. Uroksen omistaja/jalostusoikeuden haltija  on kertonut seuraavista seikoista:

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

7. b) Nartun omistaja/jalostusoikeuden haltija vakuuttaa kertoneensa tiedossaan olevista koiran ja sen lähisukulaisten perinnöllisistä vioista ja sairauksista  
sekä PEVISA-ohjelmaan kuuluvien rotujen osalta vakuuttaa, että nartun terveystutkimuslausunnot ovat astutushetkellä rotukohtaisen PEVISA-ohjelman 
mukaisesti hyväksyttävät ja voimassa. Nartun omistaja/jalostusoikeuden haltija on kertonut seuraavista seikoista:

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________
Erimielisyydet: Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisin 
neuvotteluin. Lopullisesti riidat ratkaistaan nartun omistajan/jalostusoikeuden haltijan kotipaikan käräjäoikeudessa. Jos nartun omistajalla/jalostusoikeuden 
haltijalla ei ole kotipaikkaa Suomessa, lopullisesti riidat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.
Suomen Kennelliitto – Finska Kenneklubben ry:n asema: Kennelliitto tutkii ainoastaan onko osapuolten menettely Kennelliiton sääntöjen ja ohjeiden mukaista. 
Epäillystä Suomen Kennelliiton sääntöjen vastaisesta toiminnasta voi tehdä kirjallisen allekirjoitetun ilmoituksen sopimuksen alareunassa ilmoitettuun 
osoitteeseen.
Mikäli sopimuksen kaikki osapuolet eivät ole paikalla tämän sopimuksen teon yhteydessä, heidän yksilöidyt valtakirjansa on liitettävä 
sopimukseen. Liite nro ______
Tätä sopimusta ja sen mahdollisia liitteitä on tehty kaksi samansanaista kappaletta, yksi kappale jokaista kummallekin osapuolelle.
Tämä sopimus on samalla pentueilmoitukseen liitettävä astutustodistus Kyllä   Ei.     
Astutustodistuksen voi antaa myös sähköisesti Omakoira-palvelun kautta.

Allekirjoitukset 
Päiväys Paikka

Uroksen omistaja(t)/jalostusoikeuden haltija(t)* Nartun omistaja(t)/jalostusoikeuden haltija(t)* 
1) 1)

Nimenselvennys Nimenselvennys

2) 2)

Nimenselvennys Nimenselvennys

3) 3)

Nimenselvennys Nimenselvennys

* Koiranomistaja on henkilö, joka omistaa koiran astutushetkellä. Jalostusoikeuden haltija on henkilö, jolle on omistajan kanssa tehdyllä luovutussopimuksella annettu oikeus 
käyttää koiraa jalostukseen astutushetkellä. Luovutussopimus on myös omistajan sähköisesti astutukseen antama hyväksyntä koiran jalostuskäytöstä. Hyväksyntä tai allekirjoitettu 
luovutussopimus suositellaan tehtäväksi ennen astutusta ja hyväksyntä tai sopimus tulee toimittaa Kennelliittoon viimeistään pentueilmoituksen yhteydessä.
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