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Kuulo- tai tukikoiran koulutussopimus
Kuulo- tai tukikoiran koulutussopimuksella (tästä eteenpäin sopimus) sovitaan kuulo- tai tukikoiraa itselleen
haluavan / tämän huoltajan (jäljempänä asiakas), yhteistyökouluttajan (jäljempänä kouluttaja) ja Suomen
kuulo- ja tukikoirat ry:n (jäljempänä SKTY) yhteistyöstä.
Koiran nimi
Koiran syntymäaika
Koiran rotu
Rekisterinumero
Mikrosirun numero
Tulevan asiakkaan nimi
Koulutuksesta vastaavan aikuisen nimi
Koulutukseen sitoutuvan avustavan aikuisen nimi
Tämän sopimuksen pohjalta koulutetaan






Virallinen kuulokoira
Virallinen tukikoira
Ääniapulainen
Tukiapulainen

Koiralle opetettavat tehtävät: _______________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Suomen kuulo- ja tukikoirat ry
Valkea talo, Ilkantie 4, 00400 Helsinki

info@koiratukena.fi
www.koiratukena.fi

puh. 040 5007 347
Y-tunnus: 1093456-0
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1§ Yleisesti
Varsinaisen koulutusvastuun ollessa asiakkaalla kouluttaja kertoo, miten koulutuksessa olisi edettävä ja
näyttää miten harjoitukset olisi tehtävä, minkä jälkeen harjoittelu tapahtuu itsenäisesti kouluttajalta
saatujen suositusten ja ohjeiden mukaan. Koulutuksen avuksi voidaan nimittää myös vapaaehtoinen
tukihenkilö. Koiran koulutus perustuu palkitsemiseen. Kouluttaja ja vapaaehtoinen tukihenkilö tapaavat
koulutuksessa olevan koiran ja sen omistajan säännöllisesti yhdessä sovittavina ajankohtina. Tapaamisten
tavoitteena on, että kouluttaja seuraa koulutuksen edistymistä ja antaa jatko-ohjeita. Koulutuksessa ei saa
käyttää menetelmiä, jotka aiheuttavat koiralle kipua tai pelkoa. Yhteistyökouluttaja neuvoo asiakasta myös
muissa koiranpitoon liittyvissä yleisissä asioissa, jotta tulevan kuulo- tai tukikoiran hyvinvointi ja työkyky
voidaan varmistaa.
2§ SKTY:n ja/tai kouluttajan tarjoama tuki, tehtävät ja velvollisuudet
a) Koulutuksen tukena toimivat kouluttaja, mahdollinen vapaaehtoinen tukihenkilö sekä kirjallinen
koulutusmateriaali.
b) SKTY sitoutuu tarjoamaan koulutuksessa tarvittavan tietotaidon koiran omistajan tueksi.
c) SKTY sitoutuu tukemaan ylläpitokoulutusta myös koiran valmistuttua. Koulutustuki on maksutonta
yhdistyksen jäsenille.
d) Kouluttaja, vapaaehtoinen tukihenkilö ja SKTY ovat vaitiolovelvollisia koiran koulutukseen ja koiran
asiakkaan henkilökohtaisiin asioihin liittyen. SKTY ja kouluttaja sekä vapaaehtoinen tukihenkilö toimivat
yhdistyksen periaatteiden mukaan.
3§ Asiakkaan tehtävät ja velvollisuudet
a)
b)
c)
d)
e)

Asiakas pitää viikoittaista koulutuspäiväkirjaa.
Mahdollisissa koulutusongelmissa on kouluttajaan otettava välittömästi yhteyttä.
Mikäli koiraa käytetään muissa kuin SKTY:n koulutuksissa, on siitä ilmoitettava kouluttajalle.
Asiakas sitoutuu osallistumaan koulutusjakson aikana maksullisiin koulutusviikonloppuihin 1 ja 2.
Asiakas sitoutuu pitämään huolta koiran yleisestä hyvinvoinnista. Hyvinvoinnin ylläpitoon liittyvät mm.
seuraavat seikat:
1. Koira tulee rokotuttaa yleisen rokotusohjelman mukaisesti.
2. Koira on tunnistusmerkittävä mikrosirulla.
3. Asiakas sitoutuu huolehtimaan koiran fyysisestä ja henkisestä hyvinvoinnista.
4. Koiraa ei muussakaan kuin koulutusmielessä saa kurittaa fyysisesti eikä sitä saa altistaa liian
kovalle fyysiselle tai henkiselle rasitukselle.
f) Asiakas vastaa itse kaikista koiraan liittyvistä kuluista.
g) Koirakko sitoutuu olemaan sovittuina koulutusaikoina paikalla, ja asiakkaan on ilmoitettava
kouluttajalle ja tukihenkilölle ajoissa, jos koulutus ei jostain syystä ole mahdollista sovittuna
ajankohtana. Mahdollisen esteen sattuessa on uusi tapaamisaika sovittava viimeistään yhtä (1)
vuorokautta ennen alkujaan sovittua tapaamista. Määräaikaa myöhemmin peruutetuista tai kokonaan
peruuttamattomista käynneistä peritään kouluttajalle aiheutuvat kilometrikorvaukset sekä 20 €:n
erilliskorvaus. Asiakas on myös velvollinen varmistumaan siitä, että kouluttaja ja tukihenkilö ovat
saaneet peruutusta koskevan viestin. Asiakas, kouluttaja ja tukihenkilö sopivat keskenään
tapaamisajoista. Aikataulujen sujuva yhteensovittaminen on onnistuneen koulutussuhteen edellytys.
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h) Asiakas vastaa koiran kouluttajalle ja tukihenkilölle tai heidän omaisuudelleen aiheuttamista
vahingoista.
i) Asiakas sitoutuu ilmoittamaan kouluttajalle ajoissa sellaisista elämänmuutoksista, jotka vaikuttavat
oleellisesti koulutussuhteeseen.
4§ Koiran valmistuminen (kyseistä koiraa koskeva ympyröidään)
a) Kuulokoiran osaaminen arvioidaan koulutuksen alussa asetettujen koulutustavoitteiden mukaan.
Viralliseen kuulokoiran statukseen vaaditaan hyväksytysti suoritettu SKTY:n kaupunkitesti. Virallisen
kuulokoiran käyttäjä on lain mukaan oikeutettu kulkemaan kuulokoiransa kanssa julkisissa tiloissa.
b) Ääniapulaisen osaaminen arvioidaan koulutuksen alussa asetettujen koulutustavoitteiden mukaan.
c) Tukikoiran osaaminen arvioidaan koulutuksen alussa asetettujen koulutustavoitteiden mukaan.
Viralliseen tukikoiran statukseen vaaditaan hyväksytysti suoritettu SKTY:n kaupunkitesti. Virallisen
tukikoiran käyttäjä on lain mukaan oikeutettu kulkemaan tukikoiransa kanssa julkisissa tiloissa.
d) Tukiapulaisen osaaminen arvioidaan koulutuksen alussa asetettujen koulutustavoitteiden mukaan.
Tämä sopimus on tehty kahtena (2) samansisältöisenä asiakirjana, joista toinen on annettu Suomen kuuloja tukikoirat ry:lle ja toinen koiran koulutuksesta vastaavalle. Mikäli koiraa itselleen kouluttava on
alaikäinen, hänen puolestaan sopimuksen allekirjoittaa hänen huoltajansa. Allekirjoituksillaan
sopimusosapuolet sitoutuvat noudattamaan edellä mainittuja ehtoja. Ehtojen rikkominen johtaa yhteistyön
raukeamiseen.
Sopimus on voimassa 31.12.2020 asti, rahoituksen jatkuessa sopimus jatkuu automaattisesti 31.12.2021
asti.

Allekirjoitukset

Paikka ja päivämäärä

Yhdistyksen puheenjohtaja
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Koiran koulutuksesta vastaava
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