Ohje koiran käyttäytymisestä tehtävistä
ilmoituksista
Kennelliiton hallituksen hyväksymä 20.8.2020.
Voimassa 20.8.2020 alkaen.

Tämä ohje koskee kaikkia kokeita, kilpailuja, näyttelyitä, tarkastuksia, testejä ja muita Kennelliiton alaisia
tapahtumia. Kennelliiton alaiset tapahtumat järjestetään Kennelliiton sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti ja
niiden järjestämisestä tehdään Kennelliitolle ilmoitus. Kennelliiton alaisista tapahtumista tallennetaan
tulokset Kennelliiton järjestelmiin.
Koiran käyttäytymisestä tehtävän ilmoituksen tarkoituksena on, että vihaisesti käyttäytyvän koiran
osallistuminen tapahtumiin voidaan kieltää turvallisuuden varmistamiseksi.

Toiminta ja seuraukset tapahtumissa
Kennelliitolle tehdään ilmoitus, kun koira suljetaan tapahtumasta, sen osallistuminen keskeytetään tai sen
tulos hylätään vihaisen käyttäytymisen vuoksi.
Kennelliitto merkitsee tiedon ilmoituksesta järjestelmiinsä ja voi asettaa koiran osallistumiskieltoon, jonka
pituus määrätään tapauskohtaisesti. Osallistumiskiellon pituutta määrättäessä otetaan huomioon
tapauksen seuraukset ja niiden vakavuus.
Ilmoitusta ei tehdä tapahtuman luonteeseen kuuluvasta koiran hallitusta aggressiivisuudesta (esim.
suojelukoe).

Toiminta ja seuraukset tapahtumien ulkopuolella
Ilmoitus voidaan tehdä myös koirasta, joka on käyttäytynyt vihaisesti ihmistä tai toista koiraa kohtaan
tapahtuma-alueella tai sen välittömässä läheisyydessä, riippumatta siitä, onko se ilmoitettu kyseiseen
tapahtumaan.
Kennelliitto merkitsee tiedon ilmoituksesta järjestelmiinsä ja voi asettaa koiran osallistumiskieltoon myös
näissä tilanteissa tehdyn ilmoituksen perusteella. Osallistumiskiellon pituus määrätään tapauskohtaisesti ja
sitä määrättäessä otetaan huomioon tapauksen seuraukset ja niiden vakavuus.

Ilmoituksen tekijä
Ilmoituksen tekee ensisijaisesti henkilö, joka itse tai jonka koira on joutunut vihaisen käyttäytymisen
kohteeksi.
Toissijaisesti ilmoituksen tekee kokeen vastaava ylituomari/koetoimitsija, näyttelyn
ulkomuototuomari/kehätoimitsija, näyttelyohjaaja, koe- tai näyttelytoimikunnan jäsen, tapahtuman
eläinlääkäri tai muun tapahtuman järjestäjän edustaja.
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Ilmoitusmenettely
Ilmoitus on tehtävä ennen Kennelliiton alaisen tapahtuman päättymistä Kennelliiton lomakkeelle. Ilmoittaja
allekirjoittaa lomakkeen. Ilmoitukseen on pyrittävä saamaan myös sen henkilön lausunto, jonka koiran
käyttäytymisestä kyseinen ilmoitus tehdään. Ilmoituksessa kuvataan mahdollisimman selvästi vihainen
käyttäytyminen ja siihen johtanut tilanne. Täytetty ja allekirjoitettu lomake tulee toimittaa ennen
tapahtuman päättymistä tapahtuman järjestäjälle.
Tapahtuman järjestäjän velvollisuus on pitää ilmoituslomakkeita saatavilla. Tapahtuman järjestäjän
edustajan tulee heti tapahtuman päätyttyä tarkastaa päivän aikana tehdyt ilmoitukset ja toimittaa ne ilman
viivettä suoraan Kennelliittoon.

Väliaikainen osallistumiskielto
Ulkomuototuomari/näyttelyohjaaja/kokeesta vastaava ylituomari voi asettaa koiran sen vihaisen
käyttäytymisen vuoksi väliaikaiseen viiden (5) vuorokauden mittaiseen osallistumiskieltoon
tapahtumapäivästä alkaen.

Päätöksenteko
Koiran vihaisen käyttäytymisen työryhmä voi harkinnan perusteella asettaa koiran osallistumiskieltoon, joka
tulee voimaan työryhmän päätöksentekopäivänä. Työryhmän antama osallistumiskielto korvaa mahdollisen
väliaikaisen osallistumiskiellon. Työryhmän antama osallistumiskielto on voimassa Kennelliiton hallituksen
käsittelyyn asti.
Päätöksen osallistumiskiellon lopullisesta 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. Kennelliiton hallituksen
määräämät seuraamukset tulevat voimaan hallituksen päätöksentekopäivänä.
Suomen Palveluskoiraliitto ry:llä, Suomen Vinttikoiraliitto ry:llä ja Suomen Agilityliitto ry:llä on kullakin
omat menettelynsä koskien koiran vihaisesta käyttäytymisestä tehtyjen ilmoitusten käsittelyä. Edellä
mainittujen liittojen tekemät päätökset voidaan huomioida Kennelliiton päätöstä tehtäessä.
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