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GREEN ACTIVITIES-KRITEERISTÖ, 
VETOKOIRIEN HYVINVOINTIKRITEERIT 
 

Auditoinnit suoritetaan 1. ja 2. vuonna ja sen jälkeen kolmen vuoden välein niin, että joka toinen 
auditointi tehdään sulan maan aikaan ja joka toinen talvella (lumi). Ensimmäisen hyväksytyn 
auditoinnin jälkeen sovitaan heti seuraavasta auditoinnista, auditointi sovitaan seur. 6-15 kk 
sisälle niin lähelle 12 kk rytmiä kuin mahdollista.  Tämän jälkeen auditoinnit tehdään 3 vuoden 
välein, mutta uusintahakemus vuosittain. 
 
HAKIJAN PERUSTIEDOT: (Tiedot päivitetään vuosittain) 

Koirien lukumäärä: 

- Ilmoita kokonaismäärä vakituisesti tarhalla asuvista koirista ja erottele kokonaismäärästä: 

o yhteensä: _________ 

o 0–1-vuotiaat: _________ 

o työkoirat: _________ 

o seniorikoirat: _________ 

- Kuluneen vuoden aikana: 

o syntyneet koirat__________ 

o lopetetut/kuolleet koirat __________ 

o myydyt/adoptoidut koirat __________ 

- Alihankkijat: ilmoita sesonkiaikana käytettyjen alihankkijoiden nimi, yritys ja alihankkijan koirien 

lukumäärä. ______________________________________ koirien lukumäärä______________ 

Nimeä kennelin johtaja___________________________________ 

Montako työntekijää kennelissä on (vakituinen/sesonki)? ____________/______________ 

Viimeisin valvontaeläinlääkärin käynti? Päivämäärä: __/__/20__ 

Viimeisin Tukesin tarkistuskäynti ja tarkistusraportti (mikäli on ollut Tukesin käynti viimeisen 2 vuoden 

aikana). Päivämäärä: __/___/20__ 
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PAKOLLISET PERUSKRITEERIT  
Green Activities -sertifikaatin edellytyksenä on, että yritys täyttää kaikki pakolliset peruskriteerit jokaisena 

osallistumisvuonnaan. 

 Yritys noudattaa eläintenpitoon liittyvää lainsäädäntöä, ilmoitusvelvollisuuksia ja -määräyksiä, ja on 
sitoutunut seuraamaan näiden lakivelvoitteiden muutoksia.  

KOPIT, TARHAT JA MUUT TILAT 

 Jokaisella koiralla on oma turvallinen, riittävän lämmön ja ilmavaihdon tarjoava koppi. Kopin lattian tulee 
lämpöeristetty ja irti maasta, eikä se saa seistä vedessä lumien sulamisaikaan. Kopeissa tulee 
olla erityisesti talvella kuivia pehmikkeitä. Kopit tulee puhdistaa säännöllisesti ja desinfioida vuosittain. 

 Koirien tarhat siivotaan vähintään päivittäin. 

 Koirien pitopaikka on turvallinen, koirien ryhmittely on suunnitelmallista ja ryhmittelyssä huomioidaan 

koirien erityistarpeet. Aikuisia koiria saa olla pysyvästi samassa tarhassa maksimissaan 4. 

 Koirien pitopaikkoja valvotaan 24/7. Kennelin alueella tai sen välittömässä läheisyydessä tulee aina olla 

vähintään yksi henkilö, joka pääsee tarvittaessa paikalle 20 minuutissa.  

 Koirien ulosteet kerätään keskitetysti paikkaan, jossa niiden ympäristövaikutuksia voidaan kontrolloida, 

esim. tiivispohjainen alue/siirtolava. Ulosteiden loppusijoitukselle on tehty suunnitelma, jossa estetään 

suotovesien päätyminen pohjavesiin. 

 

VARUSTEET 

 Koirien varusteet ovat siistit, ehjät ja sopivat. Vetoliinat on suojattu (ei paljasta vaijeria). Tarvittaessa 

käytetään hyvinvointia lisääviä varusteita, kuten takkeja tai tassusuojia. Takkien tulee olla topattuja ja 

viimanpitäviä. Yli yön kestävillä retkillä koirilla tulee olla lepoajalla päällään vuorelliset takit. 

 Koirien kuljetukseen varatun kaluston tulee hyväkuntoista ja turvallista sekä säännöllisesti tarkastettua.  

 

 

RUOKINTA JA JUOTTAMINEN 

 Koirien ruokintaan on kirjalliset ohjeet henkilökunnalle. Koirat ruokitaan laadukkaalla ruualla 

(rasvapitoisuus vähintään 15 %, valkuaispitoisuus vähintään 30 %). Talvikaudella ruokinta vähintään 2 

krt/vuorokaudessa, kesällä 1–2 krt/vrk. Toinen ruokinta voi olla nestemäistä ravintoa. 

 Koirien juottamiseen on kirjalliset ohjeet henkilökunnalle. Juottaminen tapahtuu talvella vähintään 2 x 

pvä, sulan kauden aikana vettä oltava saatavilla koko ajan. Koirien tulee saada nestettä, lumen syöminen 

ei korvaa juottamista. Lämpimillä ilmoilla vedet täytyy vaihtaa vesikuppeihin vähintään 2 kertaa päivässä. 
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KOIRIEN HARJOITTAMINEN, TYÖSKENTELY JA ELÄKÖITYMINEN 

 Koiria liikutetaan säännöllisesti ympäri vuoden, sääolosuhteet huomioiden. Sesongin ulkopuolella koiria 

liikutetaan vähintään 16 krt kuukaudessa vähintään 45 min kerrallaan. Liikuttaminen voi olla 

vetoharjoitusta, kävelytystä, ulkoilua vähintään 500m2 juoksutarhassa tai kävelytyskoneessa. Ylin 

lämpötilaraja vetoharjoittelulle/ muulle raskaalle liikuttamiselle on rodusta riippuen +15/ +20 C°. Tästä 

voidaan poiketa, mikäli se ei vaaranna koirien hyvinvointia. Tuulen purevuus huomioiden yli -25 C° 

pakkasessa lyhytturkkisilla koirilla tulee käyttää takkeja. 

 Koiria harjoitetaan huomioiden kunkin yksilön kunto ja työinto. Harjoituksista ja vapaapäivistä pidetään 

kirjaa koirakohtaisesti. Vapaapäiviä tulee olla sesonkiaikana vähintään 8 pvää/kk.  

 Yrityksellä on ylös kirjatut periaatteet siihen, miten koirien työintoa tarkkaillaan ja ylläpidetään. Koiria ei 

saa millään tavoin pakottaa työhön. 

 Johtajia ei koskaan kytketä kaulapannasta/seisingistä valjakon suorassa pitämiseksi, vaan tarvittaessa 

pääliinasta. 

 Koiran tulee olla vähintään 1 vuoden ikäinen osallistuessaan työhön. 

 Harjoittelu aloitetaan vähintään 3 kk ennen täyspitkien matkojen ajamista. 

 Yrityksellä on suunnitelmat koirien eläköitymiseen tai uudelleen sijoitukseen, mikäli/kun ne eivät enää 

sovellu vetokoiran työhön.  

 

KOIRIEN TERVEYDENTILAN SEURANTA, LÄÄKINTÄ JA LOPETTAMINEN 

 Jokaisesta koirasta kirjataan ylös ja pidetään ajan tasalla oleelliset tiedot (sukupuu, terveystiedot, lääkitys, 

rokotus ja madotus, harjoittelu, käyttäytyminen, siitoskäyttö, eläköityminen, lopettaminen). 

 Jokainen kriteeristön voimaantulon jälkeen hankittu koira on sirutettu, rokotettu ja madotettu, ja sen 

terveydentilaa seurataan säännöllisesti. Koirien kynsien säännöllisestä leikkaamisesta pidetään huolta 

myös lepokaudella. 

 Yrityksellä on toimintasuunnitelma eläinten loukkaantumisen varalta. Toimintasuunnitelman tulee 

sisältää: 

o  pelastussuunnitelma kennelin koirien evakuoimiseksi (esim. tulipalo tms.)  

o kirjalliset hoito-ohjeet koirien hoitoon yllättäviä tilanteitä varten 

(esim. vastuuhenkilön/hoitohenkilöstön loukkaantuessa, koirien tunnistaminen jne.). 

o Lähimpien eläinlääkärien yhteystietojen tulee olla kaikkien työntekijöiden helposti 

löydettävissä.  

o miten loukkaantunut koira kuljetetaan eläinlääkäriin 

 Tarhalla tulee olla koirien EA-välineet sekä mahdollisuus ottaa koira sisätiloihin sairastamaan (koti tai 

koirasairaala, jossa ympärivuorokauden päivystys). 

 Yrityksellä on ylös kirjattu toimintatapa siihen, millä edellytyksellä koira voidaan lopettaa. Suunnitelmaan 

tulee sisältyä se, miten koirien ruumiit hävitetään asianmukaisesti. Lopettamiseen hyväksyttäviä syitä ovat 

koiran vakava sairaus/vamma, pysyvä liikuntakyvyttömyys tai vakavat käytöshäiriöt. Terveitä ja 
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elinkelpoisia vahinkopentueita ei lopeteta, vaan niille tulee pyrkiä etsimään koti. Lopettaminen 

suositellaan tehtäväksi vain eläinlääkärin toimesta.  

 Tarhalle kuolleista/lopetetuista koirista tulee kirjata mahdollinen kuolinsyy ja tartuntatautiepäilyssä tehdä 

ruumiinavaus. Mikäli koira lopetetaan muuten kuin nukuttamalla, sitä ei saa tehdä muiden koirien 

nähden. 

 

JALOSTUS JA PENIKOINTI 

 Koirien jalostaminen on suunnitelmallista ja siitä pidetään kirjaa. Vahinkopentueet pyritään estämään 

kaikin mahdollisin keinoin. Terveitä ja elinkelpoisia vahinkopentueita ei lopeteta, vaan niille tulee pyrkiä 

etsimään koti.  

 Penikoimiselle tulee olla varattu tilat sisätiloissa. Pennut ja emo tulee pitää erillään muista 

stressittömässä, kuivassa ja lämpimässä paikassa. 

 Pentujen ja nuoria koiria tulee sosiaalistaa ja opettaa toimimaan yhdessä muiden koirien ja ihmisten 

kanssa. Auditoinnissa kohde esittää, miten sosiaalistaminen tapahtuu ja miten sitä seurataan. Tarkalla 

nuorten koirien opettamisella ja sosiaalistamisella saadaan käytösongelmia ennaltaehkäistyä ja 

käytöshäiriöt minimoitua.   

 

 

HENKILÖKUNTA 

 Eläinmatkailuyrityksen henkilökunnan tulee olla alansa ammattilaisia; ammattitutkinnon tai vastaavat 

tiedot useamman vuoden kokemuksen kautta omaavia henkilöitä. Mikäli harjoittelijoita käytetään, he 

eivät koskaan ole yksin vastuussa koirien hoidosta/ohjelmien toteutuksesta. 

 Yrityksen tulee varmistua siitä, että kaikki yrityksen työntekijät, harjoittelijat ja vapaaehtoiset ovat 

tapaturmavakuutuksen piirissä. 

 Yrityksellä on koulutussuunnitelma, jonka mukaan kaikki eläinten kanssa työskentelevät perehdytetään 

omien matkailueläinten hyvinvointiin. 

 Yrityksellä on suunnitelma omistajien/kennelinhoitajien loukkaantumisen / kuoleman varalta. 

Suunnitelmasta tulee käydä ilmi, kuka ottaa vetovastuun, jos omistajat eivät kykene huolehtimaan 

koirista.  

 

VIESTINTÄ 

 Yritys viestii eläinten hyvinvoinnista asiakkaille. Yrityksellä on suunnitelma tätä viestintää koskien. 

 Eläinten hyvinvointi tulee mainita yrityksen vastuullisuussuunnitelmassa (Green Activities-kriteeri 1.3.).  
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VALINNAISET PISTEKRITEERIT  
Green Activities -sertifikaatin edellytyksenä on, että yritys täyttää vuosittain 5 % kasvavan määrän 

pistekriteereitä itse valitsemassaan järjestyksessä. Ensimmäisenä osallistumisvuotena ei vaadita 

pistekriteereitä. 

 Koirien jaloittelutarhassa/harjoittelualueella on viilennysallas tai sadetin. 

 Yrityksessä on vähintään 1000 m2 juoksutustarha tai kävelytyskone.  

 Koiria ei pidetä ketjussa. 

 Tarhojen koko on vähintään 1,5-kertainen eläinsuojelulain minimiin nähden.  

 Koirille on järjestetty tarhaan tai juoksutustarhaan virikkeitä (tasoja/rakennelmia, namien 

etsintää, leluja, pallon heittoa, temppujen opettamista, tms.).  

 Yli yön kestävillä retkillä koirilla on eristetty, suojaisa nukkumapaikka (koppi tms.). 

 Koiria jaloitellaan sesongin ulkopuolella päivittäin lämpötilarajat huomioiden. 

 Harjoittelu aloitetaan vähintään 3 kk ennen sesongin alkua. 

 Eläköityneet, terveet koirat jäävät tarhalle tai yrityksellä on adoptio- tai kummiohjelma, jossa 

asiakkaat voivat sitoutua rahoittamaan eläköityvien koirien ylläpitoa. Adoptio-ohjelmaan sisältyy 

asumiseen totuttaminen, adoptoijan ohjeistus ja vähintään 6 kk seuranta. Mikäli adoptoija joutuu 

seurannan aikana luopumaan koirasta, sitoutuu tarha etsimään sille uuden 

sijoituspaikan/ottamaan sen takaisin tarhalle. 

 Kaikki edellisen 12 kk aikana eläköityneet koirat on saatu sijoitettua tarhalle, adoptio-ohjelman 

puitteissa tai niille on löytynyt kummi, joka vastaa niiden ylläpitokustannuksista. 

 Koirien ulosteet kompostoidaan keskitetysti tai toimitetaan biokaasulaitokselle, mikäli alueella 

sellainen on. 

 Kennelin alueella/välittömässä läheisyydessä asuu pysyvästi henkilökuntaa. 

 Safaritoiminnassa yhden oppaan vastuulla on korkeintaan 6 valjakkoa. 

 Kaikilla yrityksen eläintenhoitajilla on eläintenhoitajan, luonto-oppaan tai muu soveltuva 

ammattitutkinto. 

 Yrityksen kaikki retkien toteuttamiseen osallistuvat työntekijät ovat palkattuja (yritys ei käytä 

palkattomia vapaaehtoisia retkien toteuttamisessa). 

 Harjoittelijat ovat eläinlääkintäalan, eläinhoitoalan tai eräopasalan opiskelijoita. 

 Kennelinpitäjä ja/tai työntekijät osallistuvat vuosittain koulutuksiin tai seminaareihin, jossa 

käsitellään työkoirien yleistä hyvinvointia, ruokintaan, treenausta tai jalostusta.  
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