Hallitus 12.6.2014
Koiran käyttäytymisestä kokeissa tehtävät ilmoitukset, niiden käsittely ja seuraamukset
Toiminta ja seuraukset kokeessa
Jos koira on kolme kertaa suljettu/hylätty sillä perusteella, että se on selvästi vihainen, Kennelliitto voi
asettaa koiran kilpailukieltoon, jonka pituus määrätään tapauskohtaisesti. Koiralle voidaan antaa kilpailukielto
jo yhdestä suljettu/hylättykerrasta, mikäli seuraukset ovat olleet vakavat.
Yllä oleva ei koske kokeen luonteeseen kuuluvaa koiran hallittua aggressiivisuutta.
Toiminta ja seuraukset kokeen ulkopuolella
Siinä tapauksessa, että koira koealueella tai sen välittömässä läheisyydessä hyökkää tai käy kiinni ihmiseen
tai toiseen koiraan tai käyttäytyy muutoin uhkaavasti siten, että koirasta on tehty kolme ilmoitusta,
Kennelliitto voi asettaa sen kilpailukieltoon, jonka pituus määrätään tapauskohtaisesti.
Kilpailukiellon pituutta määrättäessä otetaan erityisesti huomioon tapausten seuraukset ja niiden vakavuus.
Kilpailukiellon lisäksi koiran siinä kokeessa saavuttamat tulokset poistetaan.
Ilmoitukset
Kokeesta vastaavan ylituomarin/koetoimitsijan on tehtävä ilmoitus vihaisuuden vuoksi, jos
koira tästä syystä on suljettu/hylätty. Jos koira on koealueella 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 koetoimikunnan jäsen, vastaava koetoimitsija tai kokeen eläinlääkäri.
Ilmoitusmenettely
Ilmoitus laaditaan kokeen aikana Kennelliiton vahvistamalle lomakkeelle, jonka ilmoituksen tekijä varmentaa
allekirjoituksellaan. Ilmoitukseen on pyrittävä saamaan myös sen henkilön lausunto, jonka koiran
käyttäytymisestä kyseinen ilmoitus tehdään sekä tapauksen mahdollisten silminnäkijöiden nimet ja
yhteystiedot erityisesti sen selvittämiseksi, mistä syystä ilmoituksen tekemiseen johtanut tapahtuma on
aiheutunut. Koetoimikunnan velvollisuutena on pitää ilmoituslomakkeita saatavilla koepaikalla sekä heti
kokeen päätyttyä toimittaa ilmoitukset Kennelliittoon. Ilmoitus voidaan tehdä myös koirasta, joka on käyttäytynyt
vihaisesti koealueella tai sen välittömässä läheisyydessä, vaikka sitä ei ole ilmoitettu kyseiseen kokeeseen.
Päätöksenteko
Ilmoituksen johtaessa koiralle tehtävään merkintään vihaisesta käyttäytymisestä, annetaan ilmoitus tiedoksi
rotujärjestölle. Päätöksen koekiellosta ja tulosten poistamisesta tekee Kennelliiton hallitus Luonnetoimikunnan
esityksestä. Päätöksentekoa Kennelliitossa ei estä se, että henkilö, jonka koiran käyttäytymisestä ilmoitus on
tehty, ei ole käyttänyt hänelle annettua tilaisuutta vastineen antamiseen asiassa. Ensimmäisessä ja toisessa
kappaleessa mainitut seuraamukset tulevat voimaan Kennelliiton hallituksen päätöksentekopäivänä.
Suomen Palveluskoiraliiton, Suomen Vinttikoiraliiton ja Suomen Agilityliiton alaisissa kokeissa ja kilpailuissa
noudatetaan kunkin järjestön omaa menettelyä.

