
Suomen Koiran Ravitsemusneuvojat Ry:n toiminnan eettiset säännöt 

 

1 § JOHDANTO  

Suomen Koiran Ravitsemusneuvojat Ry:n, myöhemmin SKRN Ry, toiminnan eettisten 

sääntöjen tarkoitus on edistää koirien ravitsemusneuvontaan liittyvän yhdistystoiminnan 

etiikkaa ja yhtenäistää yhdistyksen jäsenten toimintatapoja. Puhuttaessa yhdistyksen 

jäsenistä, tarkoitetaan myös yhdistyksen puheenjohtajaa ja hallituksen jäseniä sekä 

hallituksen varajäseniä. 

Yhdistyksen jäsenet käsittelevät luottamuksellista tietoa sekä henkilötietoja, joten toiminnan 

tulee olla hyvien käytäntöjen mukaista, yhtenäistä ja noudattaa henkilötietolakia (523/1999) 

sekä kulloinkin voimassa olevaa EU:n tietosuoja-asetusta.  

2 § SOVELTAMINEN JA NOUDATTAMINEN  

Nämä eettiset säännöt koskevat kaikkia yhdistyksen hallitusta ja yhdistyksen jäseniä. Se, että 

jotain yksittäistä asiaa ei mainittaisikaan näissä säännöissä, ei poissulje sen sopimattomuutta 

tai tuomittavuutta, joten myös sen perusteella voidaan yhdistyksen jäseneen kohdistaa 

kurinpidollisia toimenpiteitä.  

3 § PERIAATTEET  

1) Rehellisyys ja kunnioitus. Yhdistyksen jäsenten tulee olla rehellisiä toiminnassaan ja 

kommunikoida asiallisesti muiden jäsenten, yhteistyökumppaneiden ja asiakkaiden kanssa.  

Kanssajäseniä sekä yhdistyksen ulkopuolisia henkilöitä kunnioitetaan. Yhdistyksen toiminnan 

ja jäsenten ammatinharjoittamisen tulee olla sellaista, ettei siitä aiheudu haittaa.  

2) Luottamuksellisuus. Kaikki yhdistyksen toiminnassa mukana olevat henkilöt ottavat 

huomioon saamiensa tietojen merkittävyyden eivätkä paljasta niitä ulkopuolisille ilman 

asiaankuuluvia valtuuksia. Sosiaalisessa mediassa ei julkaista luottamuksellisia tietoja 

yhdistyksen nimissä eikä yhdistyksen toiminnassa mukana olevien henkilöiden toimesta. 

Yhdistykseen liittyviä tietoja ei käytetä lainvastaisella tavalla eikä siten, että ne haittaavat 

SKRN Ry:n toimintaa. Asiakastietoja ei jaeta yhdistyksen muille jäsenille eikä niitä käytetä 

materiaaleissa siten, että ne olisivat tunnistettavissa. 

3) Koiriin liittyvät periaatteet. Vastaanotoille tulevia koiria kohdellaan yksilöinä: jokaista koiraa 

käsitellään rauhallisesti ja tilanteen vaatimalla tavalla, kuitenkaan koiria satuttamatta tai turhaa 

stressiä aiheuttamatta. Tarvittaessa yhdistyksen jäsenet neuvovat koirien omistajia 

hakeutumaan toisenlaiseen hoitoon, mikäli vaiva vaikuttaa ei-ravitsemusperäiseltä. 

Ravitsemuksesta annetaan aina kirjalliset ohjeet koiran omistajalle ja omistajia neuvotaan 

aina parhaan tietämyksen mukaan. Ohjeistuksissa noudatetaan mahdollisuuksien mukaan 

uusinta tutkimustietoa ja niiden tulee olla perusteltavissa. 

4) Rahallinen hyöty. Yhdistys on voittoa tavoittelematon ja sen toiminta perustuu 

vapaaehtoisuuteen. Yhdistyksen jäsenille ja muille vapaaehtoisille voidaan kuitenkin maksaa 

rahapalkkioita yhdistyksen toimialaan liittyvästä toiminnasta. Yhdistyksen toiminnassa 

mukana olevat henkilöt eivät saa aiheuttaa yhdistykselle taloudellista haittaa.  



4 § EETTISTEN SÄÄNTÖJEN NOUDATTAMINEN JA YLLÄPITO  

SKRN Ry:n yhdistyksen jäsenten ja muiden yhdistyksen toiminnassa mukana olevien 

henkilöiden odotetaan noudattavan ja toteuttavan näitä eettisiä sääntöjä. Yhdistyksen kaikki 

jäsenet valvovat eettisten sääntöjen toteutumista käytännön toiminnassa. Yhdistyksen 

jäsenten tulee saattaa yhdistyksen hallituksen tietoon viipymättä kaikki sellaiset tiedot, jotka 

voivat vaikuttaa haitallisesti yhdistyksen toimintaan. Eettisten sääntöjen muuttaminen vaatii 

aina SKRN Ry:n hallituksen vahvistaman päätöksen.  

 


