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1. Kennelliiton rekisteröityjen sääntöjen määräykset eettisestä lautakunnasta
Kennelliiton 2.1.2020 rekisteröityjen sääntöjen 14 § ja 16 § määräykset eettisestä lautakunnasta;
kokoonpano ja toimikausi, eettisen lautakunnan tehtävät, menettely eettisessä lautakunnassa, eettisen
lautakunnan päätösvaltaisuus, rikkomuksista määrättävät seuraamukset ja päätösten julkaiseminen
sekä valtuuston tehtävissä eettisen lautakunnan ohjesäännön hyväksyminen.

2. Valtuuston linjaukset eettisen lautakunnan työskentelyyn
Eettisen lautakunnan tulee kohdella käsittelyn kohteita yhdistyslain mukaisesti yhdenvertaisesti
samankaltaisissa tapauksissa ottaen kuitenkin huomioon yksittäisen tapauksen erityispiirteet.
Asiat tulee ratkaista käsittelyssä olevan aineiston perusteella objektiivisesti eivätkä ratkaisuun saa
vaikuttaa lautakunnan jäsenten tai esittelijän muut mahdolliset tiedot asiaan osallisista.
Eettiseen lautakuntaan lähetettävät asiat valmistellaan toimikunnissa ja toiminnanjohtajan
työnjohdollisen ohjauksen mukaisesti niin hyvin, että eettisellä lautakunnalla on riittävät edellytykset
ratkaista asia.
Eettisen lautakunnan käsittelyä varten on aina pyydettävä vastine käsittelyn kohteelta sekä harkinnan
mukaan todistajilta, ilmoittajalta tai muilta asiaan osallisilta. Kunkin asian käsittelyä varten pyydetään
vastineet yhden kerran. Eettisen lautakunnan vastineet pyydetään todisteellisesti
haastemiestiedoksiantoina.
Lautakunnan jäsenillä on vaitiolovelvollisuus lautakuntatyöskentelyssä tietoonsa saamistaan
asianosaisten tai Kennelliiton asioista. Kokousratkaisut eivät ole julkisia kokouksen jälkeenkään vaan
julkaisemisesta päättää Kennelliiton hallitus.
Lautakunnan jäsenten tai esittelijän tulee itse seurata mahdollista jääviyttään asioiden käsittelyyn
liittyen ja ilmoittaa jääviydestä hyvissä ajoin esittelijälle ja puheenjohtajalle. Jäävi henkilö ei saa
käsittelyaineistoa käyttöönsä eikä voi osallistua asian käsittelyyn kokouksessa.
Eettiseen lautakuntaan jäseneksi ehdolle asettuvan tulee ottaa huomioon mahdolliset syntyvät
jääviystilanteet etukäteen ja harkita estääkö lautakunnan jäsenyys häntä toimimasta esimerkiksi
ammattitehtävässään.
Eettinen lautakunta työskentelee kollektiivisesti. Jokaisella jäsenellä on oikeus ja velvollisuus ilmaista
kantansa käsiteltävään asiaan sekä perustelujen että harkittavan seuraamuksen osalta. Mikäli
yhtenevää näkemystä ei syntyisi, erimielisyyden ratkaisee puheenjohtaja. Jäsenellä on oikeus kirjauttaa
pöytäkirjaan eriävä mielipiteensä asian käsittelyn lopputuloksesta.
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3. Valtuuston linjaukset eettisen lautakunnan antamiin seuraamuksiin
Kukin toimiva eettinen lautakunta määrittelee kollektiivina annettavien seuraamusten linjaukset ottaen
huomioon seuraavat linjaukset:
•

•

ankarimmat seuraamukset annetaan eläinsuojeluasioissa - raskauttavana seikkana on
pidettävä sitä, että rangaistava teko on tapahtunut Kennelliiton luottamustoimessa tai
muussa Kennelliiton määräämässä tehtävässä tai kysymyksessä on Kennelliiton
luottamushenkilö - pitkäaikainen koiraharrastus ja koiranpito, aktiivinen osallistuminen
Kennelliiton toimintaan, Kennelliiton järjestämien koulutusten suorittaminen, kennelnimen
hallinta ja kasvattajana toimiminen edellyttävät sääntöjen ja ohjeiden parempaa tuntemusta
kuin mitä tavalliselta rivijäseneltä tai harrastajalta voidaan edellyttää
seuraamuksen ankaroittamista puoltaa teon merkitys ja aiheuttama mainehaitta koko
kennelyhteisölle.
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