Ohje koiran käyttäytymisestä kokeissa, kilpailuissa ja näyttelyissä tehtävät
ilmoitukset, niiden käsittely ja seuraamukset
Hyväksytty Kennelliitossa 23.11.2018, voimassa 1.1.2019 alkaen.
Toiminta ja seuraukset kokeessa, kilpailussa ja näyttelyssä
Jos koira on kolme kertaa suljettu/hylätty sillä perusteella, että se on selvästi vihainen, Kennelliitto voi
asettaa koiran osallistumiskieltoon, jonka pituus määrätään tapauskohtaisesti. Koiralle voidaan antaa
osallistumiskielto jo yhdestä suljettu/hylätty -kerrasta, mikäli seuraukset ovat olleet vakavat.
Yllä oleva ei koske kokeen luonteeseen kuuluvaa koiran hallittua aggressiivisuutta.
Toiminta ja seuraukset kokeen, kilpailun ja näyttelyn ulkopuolella
Siinä tapauksessa, että koira koe- tai näyttelyalueella tai sen välittömässä läheisyydessä hyökkää tai käy
kiinni ihmiseen tai toiseen koiraan tai käyttäytyy muutoin uhkaavasti siten, että koirasta on tehty ilmoitus,
Kennelliitto voi asettaa sen osallistumiskieltoon, jonka pituus määrätään tapauskohtaisesti.
Osallistumiskiellon pituutta määrättäessä otetaan erityisesti huomioon tapausten seuraukset ja niiden
vakavuus. Osallistumiskiellon lisäksi koiran siinä tapahtumassa mahdollisesti saamat tulokset poistetaan.
Ilmoitukset
Kokeesta vastaavan ylituomarin/koetoimitsijan tai näyttelyssä ulkomuototuomarin/kehätoimitsijan on
tehtävä ilmoitus vihaisuuden vuoksi, jos koira tästä syystä on suljettu/hylätty. Jos koira on koe- tai
näyttelyalueella tai sen välittömässä läheisyydessä hyökännyt tai käynyt kiinni ihmiseen tai toiseen koiraan
tai käyttäytynyt muutoin uhkaavasti, ilmoituksen tekee ensisijaisesti se henkilö, joka itse tai jonka koira on
joutunut edellä kuvatun käyttäytymisen kohteeksi. Toissijaisesti ilmoituksen voi tehdä koe- tai
näyttelytoimikunnan jäsen, vastaava koetoimitsija, kehätoimitsija tai kokeen/näyttelyn eläinlääkäri.
Ilmoitusmenettely
Ilmoitus laaditaan kokeen/näyttelyn aikana Kennelliiton vahvistamalle lomakkeelle, jonka ilmoituksen tekijä
varmentaa allekirjoituksellaan. Ilmoitukseen on pyrittävä saamaan myös sen henkilön lausunto, jonka
koiran käyttäytymisestä kyseinen ilmoitus tehdään. Lisäksi tapauksen mahdollisten silminnäkijöiden nimet
ja yhteystiedot, jotta tarvittaessa saadaan selvitetyksi mistä syystä ilmoituksen tekemiseen johtanut
tapahtuma on aiheutunut.
Koe- ja näyttelytoimikunnan velvollisuutena on pitää ilmoituslomakkeita saatavilla koepaikalla/näyttelyssä
sekä heti tapahtuman päätyttyä toimittaa ilmoitukset suoraan Kennelliittoon koiran tietoihin kirjattavaksi.
Näyttelyohjaajan/koetoimitsijan tai näyttely-/koetoimikunnan edustajan tulee heti tapahtuman päätyttyä
tarkastaa päivän aikana tehdyt raportit mahdollisia toimenpiteitä varten.
Ilmoitus voidaan tehdä myös koirasta, joka on käyttäytynyt vihaisesti koe- tai näyttelyalueella tai sen
välittömässä läheisyydessä, vaikka sitä ei ole ilmoitettu kyseiseen tapahtumaan.
Väliaikainen osallistumiskielto
Mikäli koira käyttäytyy näyttelyalueella tai sen välittömässä läheisyydessä hyökkäävästi tai käy kiinni
ihmiseen tai toiseen koiraan tai käyttäytyy muutoin uhkaavasti, voi tuomari tai näyttelyohjaaja asettaa
koiran väliaikaiseen viiden (5) vuorokauden mittaiseen osallistumiskieltoon näyttelypäivästä alkaen.

Mikäli koira käyttäytyy kokeessa hyökkäävästi tai käy kiinni ihmiseen tai toiseen koiraan tai käyttäytyy
muutoin uhkaavasti, voi kokeen ylituomari asettaa koiran väliaikaiseen viiden (5) vuorokauden mittaiseen
osallistumiskieltoon koepäivästä alkaen.
Väliaikaisen osallistumiskiellon lisäksi Kennelliitto voi asettaa koiralle lisäseuraamuksia.
Päätöksenteko
Ilmoitukset koiran vihaisesta käyttäytymisestä -työryhmä voi harkinnan perusteella asettaa koiran
osallistumiskieltoon, joka tulee voimaan työryhmän päätöksentekopäivänä. Työryhmän antama
osallistumiskielto on voimassa hallituksen käsittelyyn asti.
Päätöksen osallistumiskiellon pituudesta tekee Kennelliiton hallitus työryhmän esityksestä. Päätöksentekoa
Kennelliitossa ei estä se, että henkilö, jonka koiran käyttäytymisestä ilmoitus on tehty, ei ole käyttänyt
hänelle annettua tilaisuutta vastineen antamiseen asiassa. Tässä kappaleessa mainitut seuraamukset
tulevat voimaan Kennelliiton hallituksen päätöksentekopäivänä.
Suomen Palveluskoiraliitolla, Suomen Vinttikoiraliitolla ja Suomen Agilityliitolla on kullakin omat
menettelynsä koskien koiran vihaisesta käyttäytymisestä tehtyjen ilmoitusten käsittelyä. Edellä mainittujen
liittojen tekemät päätökset voidaan huomioida Kennelliiton päätöstä tehtäessä.

