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YLITUOMARIKOULUTUS
OSA 1
OHJELMA
9.00-9.30

Avaus, koulutus, sen tarkoitus ja tavoitteet

0,5 h

9.30-10.00 Kennelliitto / Ylituomari ja esittäytyminen
(osa esiintyvä ylituomari jaksoa)

0,5 h

10.00-10.45 Koiran rakenne, luonne ja käyttäytyminen

45 min.

10.45-12.15 Ylituomari
- tuomarietiikka ja arvostelun perusteet
- tuomarin asema ja vastuu
- koulutus, pätevöinti, ylituomarioikeudet

1,5 h

Tauko
13.00-15.30 Esiintyvä ylituomari
- esiintyminen, ilmaisutaito
- ongelmatilanteet ja niiden ratkaiseminen

2.5 h

15.30-16.30 Kokeen asiapaperit
- kutsu ylituomariksi
- koepöytäkirjan täyttöohje (yleiset ohjeet)
- koepöytäkirjakäytäntö (Atk-lomake)
- muutoksenhakumenettely ja jääviyssääntö
- rokotusmääräykset
- tunnistusmerkintä/tarkastus
- koiran käyttäytymisestä tehtävä ilmoitus
- koetoimintaan vaikuttava lainsäädäntö,
määräykset ja ohjeet

1.0 h

16.30-17.00 Palautekeskustelu ja koulutuksen päätös
- todistukset (sininen kortti)

0.5 h
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YLITUOMARIKOULUTUKSEN OSA 1
Kennelliiton peruskoulutus

KOULUTUKSEN VASTUU JA JÄRJESTÄMINEN
Kennelliiton peruskoulutuksen toteutumisesta vastaavat ensisijaisesti
kennelpiireissä toimivat aluekouluttajat.
1. ILMOITTAUTUMINEN JA OSALLISTUMISOIKEUS KOULUTUKSEEN
Ilmoittautuminen kirjallisesti Kennelliiton Ylituomarihakemus –lomaketta
käyttäen:
1. Kennelliiton jäsenyhdistyksen (rotujärjestön/liiton) esityksestä
(tarkistaa hakijan muodollisen pätevyyden esim.
koetoimitsijakoulutus, Kennelliiton jäsenyys jne)
2. vakituisen asuinpaikan mukaisesti määräytyvän kennelpiirin
puoltava päätös
3. ilmoittautuminen tulee osoittaa mahdollisine osallistumismaksuineen kurssi-ilmoituksessa määrätyllä tavalla (Koirammelehdessä)
Koulutus on voimassa kaksi seuraavaa kalenterivuotta. Tänä aikana henkilön
on hakeuduttava erikoistumiskoulutukseen (rotujärjestöt/liitot/kollegiot)
Erikoistumiskoulutuksen yhteydessä järjestettävä peruskoulutus tulee
erikseen anoa suoraan Kennelliitolta.
Rotujärjestöt, liitot ja kollegiot päättävät henkilön osallistumisesta
erikoiskoulutukseen.
Ennen erikoistumiskoulutusta ylituomarikoulutukseen esitetyn henkilön tulee
olla suorittanut Kennelliiton peruskoulutuksen.
2. KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN
Koulutus tapahtuu noudattaen lohkojakoa. Kukin piiri järjestää vuorovuosin
lohkon sisällä peruskoulutuksen.
Pyritään siihen, että neljä kurssia vuodessa on riittävä määrä kattamaan
koulutustarpeen.
Aluekouluttajien tulee keskenään sopia koulutuksen järjestämisestä.
Yhteistyössä järjestettävä koulutus on suotavaa.
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Ylituomarin peruskurssin koulutuspaikkakunnan määrää vorossa oleva
kennelpiiri / aluekouluttaja.
3. KOULUTTAJAT
Kokenut ylituomari toimii koulutuksen johtajana tehden sen yhteistyössä
aluekouluttajan kanssa.
Aluekouluttajilla on valmiudet hankkia luennoijiksi eri osa-alueiden
asiantuntijoita.
Osalla aluekouluttajista on myös vankka kouluttajakokemus käsiteltävistä
aiheista.
Tuomarietiikka osuuden esittää kokenut ylituomari.
Kurssia voidaan käyttää valmiiden ylituomareiden täydennyskoulutuksena
kennelpiirien toimesta (ei hyväksytä Kennelliiton koulutus ja pätevöintiohjeen
mukaisena jatkokoulutuksena).
4. KUSTANNUKSET
Aluekouluttajan työjärjestyksen mukaan.
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KENNELLIITTO / YLITUOMARI
Suomessa on arvosteluoikeus n. 1500 ylituomarilla
Ylituomari on koelajinsa kiistaton asiantuntija ja koemuotonsa kehittäjä
Ylituomarin näkemystä koiran työskentelystä arvostetaan. Sitä käytetään mm.
yksilön perittyjen käyttöominaisuuksien arviointiin jalostuksessa.
Ylituomari on Kennelliiton arvostettu luottamushenkilö!

KUKA MINÄ OLEN?
Esittäytyminen on osa ”esiintyvä tuomari” osuutta.
Nimeni?
Mistä tulen?
Mitä teen?
Koemuotoni?
Kouluttajan antama aihe?
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KOIRAN RAKENNE JA LIIKUNTA
KOIRAN TYYPPI JA RAKENNE SEKÄ NÄIDEN MERKITYS
JALOSTUKSESSA
MIKÄ ON TYYPPI?
Käyttötarkoitukseen sopiva rakenteellistoiminnallinen tyyppi
KOIRAN RODUNOMAISET YKSITYISKOHDAT
Käyttötarkoitukseen sopiva:
- pään muoto
- hännän asento
- karvan laatu ja pituus
Koiran rakenteen on sovelluttava sen käyttötarkoitukseen
esim.

- mäyräkoirat
- luolakoirina käytetyt terrierit
- paimentavat koirat
- saalistavat koirat

Erilaiset tyypit:
-

Ravaajatyyppi
Laukkatyyppi
Voimatyyppi
on olemassa myös sekatyyppejä

7

RAVAAJATYYPPI

-

rinnan pituus antaa keuhkojen tilavuuden

-

suorakaiteen muotoinen

-

voimakkaat kulmaukset

-

kestävä koira

-

esim.

-

hyvin yleisesti pelkästään ajavat
tai pelkästään paimentavat rodut
eli rodut, joilta vaaditaan kestävyyttä

suomenajokoira,
saksanpaimenkoira,
colliet,
lapinporokoira
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LAUKKATYYPPI

- rinnan syvyys antaa keuhkojen tilavuuden
- avoimet kulmaukset

- nopea koira
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- esim.

vinttikoirat,
eli rodut, joilta vaaditaan nopeutta
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VOIMATYYPPI

- rinnan leveys antaa keuhkojen tilavuuden
- kaarevat äärilinjat, laskeva lantio, ruumis
suhteellisen lyhyt
- esim. bulldoggi,
rodut, joilta vaaditaan voimaa
On olemassa myös sekamuotoja
- rotuja, joiden käyttötarkoitukseen kuluu
sekä voimaa että nopeutta,
esim. harmaa norjanhirvikoira
bouvier
- tai voimaa ja kestävyyttä
useat keskieurooppalaiset
vahti- ja paimenkoirat
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KOIRAN ANATOMIA
KOIRAN KEHON OSAT

1. kuono
2. sieraimet
3. kirsu
4. kuononselkä
5. yläleuka
6. ylähuuli
7. alaleuka
8. alahuuli
9. suupieli
10. poski
11. otsapenger
12. otsa
13. päälaki
14. niskakyhmy
15. korva
16. silmä
17. kulmakarvat
18. kaulanahka
19. kaula

20. niska
21. kaulanalus
22. säkä
23. lapa
25. eturinta
26. rintakehä
27. selkä
28. lanne
29. ristiluut
30. hännäntyvi
31. häntä
32. kuve
33. vatsa
34. nivus
35. vatsalinja
36. rintaviiva
37. olkapää
38. olkavarsi
39. kyynärpää

40. kyynärvarsi
41. ranne
42. välikämmen
43. käpälä
varpaineen
44. päkiä
45. kynnet
46. lantio
47. reisi
48. polvi
49. polvitaive
50. sääri
51. kinner
52. kinnernivel
53. välijalka
54. käpälä
varpaineen
55. kannukset
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KOIRAN LUUSTO

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

yläleukaluu
alaleukaluu
päälaenluu
1. kaulanikama
(ATLAS)
2. kaulanikama
(AXIS)
kaulanikamia
6. kaulanikama
10. rintanikama
3. lannenikama
ristiluu
häntänikamia
lapaluu
olkaluu
värttinäluu
kyynärluu

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

ranneluu
välikämmenluut
varvasluut
2. kylkiluu
8. kylkiluu
rintalasta
kylkiluurustot
lantioluu
reisiluu
sääriluu
pohjeluu
(kinnerluut)
välijalanluut
varvasluut
nuljuluita
polvilumpio
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KOIRAN HAMMASKAAVIO
HAMMASMÄÄRÄ:
AIKUISELLA 42 kpl
PENNULLA 28 kpl

yläleuka

I 1-3 etuhampaat (3)
C

kulmahammas (1)

P 1-4 välihampaat (4)
M 1-2 poskihampaat (2)

M 1-3 poskihampaat (3)
P 1-4 välihampaat (4)
C

kulmahammas (1)

I 1-3 etuhampaat (3)

alaleuka
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KOIRAN PURENTA
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KOIRAN PURENTATYYPIT
LEIKKAAVA PURENTA

TASAPURENTA

YLÄPURENTA

ALAPURENTA
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KOIRAN LUONNE JA KÄYTTÄYTYMINEN
Koiran luonne muodostuu perityistä ominaisuuksista ja
ympäristövaikutuksista.
Käyttäytymisen pohja on geneettinen, mutta ympäristön vaikutus on suuri.
Perittyjä ominaisuuksia ovat rodunomaiset piirteet kuten esim.
metsästysominaisuudet.
Ympäristön vaikutus alkaa pentuihin jo emän kantoaikana ja jatkuu koko
koiran eliniän. Ympäristövaikutuksiin voidaan laskea myös koiran kokemukset
ja koulutus.

Kaikilta roduilta ei edellytetä samanlaista luonnetta
Luonteiden erot johtuvat yleensä erilaisista historiallisista taustoista,
käyttökoiraroduilla myös sen tehtävän vaatimuksista, jonka suorittamiseen
ihminen on rodun jalostanut.
Käyttökoirarodut, jotka ovat menettäneet kelpoisuutensa alkuperäiseen
tehtäväänsä, eivät ole menettäneet sitä niinkään fyysisten ominaisuuksien
heikkenemisen vuoksi vaan usein henkisten taipumusten ja luoneenpiirteiden
muuttuessa tehtävään sopimattomaksi. Tähän voidaan vaikuttaa
jalostusvalinnoilla.

Koiran kehityskausien merkitys luonteeseen ja
käyttäytymiseen
Kantoaikana hyvinvoiva ja henkisesti tasapainoinen emä turvaa pentujen
hyvän kehityksen. Kantoajan loppuvaiheessa emän kokema suuri stressi
välittyy stressihormonien välityksellä kehittyviin pentuihin; myöhemmin
pennuilla voi ilmetä pelokkuutta, levottomuutta tai jopa oppimisvaikeuksia.
Syntymän jälkeen 0–2 viikkoa pennut elävät emänsä kanssa, syövät ja
nukkuvat.
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Siirtymäkausi 2–3 viikkoa on oppimisen kausi, jonka kokemukset heijastuvat
koko koiran elämän ajan sen käyttäytymiseen. Tällöin tapahtuu oppimista
joka ei unohdu koskaan.
Leimautumiskausi 3–7 viikkoa, jolloin koiranpentu leimautuu emoon ja
pentuesisaruksiinsa eli lajitovereihinsa ja oppii erottamaan ne ihmisistä.
Laumanmuodostumisen kausi 7–12 viikkoa, jolloin koiranpentu luovutetaan
uuteen kotiin. Luovutus 7–8 viikon iässä on hyvä lauman muodostumisen
kannalta.
Murrosikä 6–12 kuukautta, jolloin koira saavuttaa sukukypsyyden.
Hormonitoiminnan käynnistyminen noin puolen vuoden iässä aiheuttaa
koiralle väliaikaisesti luonteeseen ja käyttäytymiseen tasapainottomuutta,
joka voi ilmetä ns. ”mörköikänä” ja tasaantuu hormonitoiminnan vakiintuessa.
Aikuisuuden ja henkisen kypsyyden koira saavuttaa kuitenkin vasta noin
kahden vuoden iässä.

Viralliset luonteen arvioimisen menetelmät Suomessa:
• Luonnetesti
– 2−6 vuotiaille koirille tehtävä luonteen arviointi 9 ominaisuuden
kautta
– Arvioinnin suorittaa aina kaksi tuomaria yhdessä
– Testin lopputuloksen pisteytys perustuu palveluskoirien
ominaisuuksien mittaamiseen, eikä siis mittaa koirien hyvyyttä tai
huonoutta eikä rodunomaisuutta
– Testin tuloksen arvioinnin tulisi perustua rodun omaan,
rotuyhdistyksen laatimaan luonneprofiiliin
• MH-luonnekuvaus
– 18 kk täyttäneille koirille tehtävä luonteen arviointi, ei yläikärajaa
– 10 eri testiosiota, joissa kuvataan 31 eri käyttäytymisreaktiota
– Kuvauksen suorittaa aina kaksi kuvaajaa yhdessä
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• Rodunomaiset kokeet
• Rotujärjestöillä on myös omia, epävirallisia luonteen mittaamiseen
tarkoitettuja testejä

Koirien aggressiivinen käytös
• Koirien elekielen on tarkoitus suojella koirien väliseltä aggressiolta
• Joissain tapauksissa aggressio on hyväksyttävää / ymmärrettävää
• On olemassa monenlaista aggressiivisuutta (esim. dominanssi-, reviiri-,
pelkoaggressio, kivusta tai sairaudesta johtuva, tavaroiden
vartioiminen)
• Terveen koiran aggressiiviselle käyttäytymiselle on koiran
näkökulmasta looginen syy, esimerkiksi kivun väistäminen

Ihmiseen kohdistuva aggressio
• Dominanssiaggressiossa koira pyrkii mm. hallitsemaan tilanteita ja
säilyttämään samalla koskemattomuutensa
• Pelkoaggressio, jos koira ei pysty väistämään uhkaavaksi kokemaansa
tilannetta
Ihmiseen tai toiseen koiraan kohdistuva aggressio, ilman selvää uhkaa,
ei ole hyväksyttävää käytöstä ja siitä tulee aina tehdä ilmoitus koiran
vihaisesta käyttäytymisestä. Tämä koskee kaikkia näyttelyitä, kokeita ja
kilpailuja.

Tuomarin on huomioitava vihaisuutta arvioitaessa:
• Eri roduilla on erilainen peruskäyttäytyminen
• Mitkä tekijät johtivat vihaiseen käyttäytymiseen
• Oliko koiralla tarkoitus vahingoittaa ihmistä tai toista koiraa
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• Pyrkikö koira vain varoittamaan tilanteessa
• Oliko reaktio ylimitoitettu suhteessa ärsykkeeseen
• Johtuiko vihaisuus koiran arkuudesta
Vihaista käytöstä ei tarvitse sallia, mutta olisi pystyttävä arvioimaan
tilanteeseen johtaneet syyt ja tilanteen vakavuus. Ilmoitus vihaisesta
käytöksestä kannattaa aina tehdä, jotta toistuva ei-toivottu käytös tulisi
tilastoiduksi.

Koira on kotieläimistämme se, jonka käyttäytymiseen ja
luonteeseen ihminen kiinnittää eniten huomiota
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TUOMARIETIIKKA
TUOMARIETIIKKA, TUOMAREIDEN MORAALI, TUOMARIPELI
TUOMARI ARVIOI / ARVOSTELEE JA ANTAA ”TUOMIOITA”

KYSE ON AINA YHDESTÄ HENKILÖSTÄ JOKA YKSIN TEKEE TIETTYJÄ
PÄÄTÖKSIÄ JA RATKAISUJA
TUOMARI SUORITTAA TEHTÄVÄÄNSÄ YKSIN, KYSEESSÄ ON
YHDEN IHMISEN ITSENÄINEN, SUBJEKTIIVINEN ROOLI

MINUSTAKO TUOMARI ?
- miksi on hakeutunut tuomarikoulutukseen tai miksi toimia
tuomarina
- esiintymis- ja tietotaustat, sekä kokemus sellaisella tasolla,
että olen kykenevä seuraamaan koulutusta ja myöhemmin
toimimaan tuomareina?
Olenko henkisesti sopiva?
Olenko fyysisesti sopiva?
+ johtamistaitoinen
+ hyvä kuntoinen
+ itsenäinen
+ terve
+ puolueeton
+ matkustusvalmis
+ sovitteleva
+ kestän painetta
+ ratkaisujen tekijä
tuomaria ei nosteta jalustalle, mutta hänen tehtävänsä vaatii arvostusta
harrastajakunnan keskuudessa

Tietoja, taitoja ja myös luonnetta voi kehittää.
Tunnista ja tunnusta heikkoutesi, vain siten voit kehittyä
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TUOMARIN ASEMA
- Tuomarin tehtävä on vaativa, näkyvä ja arvostettu
- Tuomari on aina Kennelliiton edustaja ja luottamushenkilö.
Luottamus on ehdottomasti molemminpuolista.
Kennelliitto osoittaa aina luottamusta tuomareitaan
kohtaan
Molemminpuolisen luottamuksen pohjana on tuomarin
puolueettomuus ja pyrkimys objektiivisuuteen.
Tuomari osoittaa lojaalisuuttaan Kennelliiton ohella
kaikkia tuomarikollegoitaan kohtaan.

YLITUOMARIN TOIMINTA KOETOIMITSIJANA
JA YLITUOMARINA SAMASSA KOKEESSA
Ylituomari ei voi toimia kokeen vastaavana koetoimitsijana,
jos hän on lupautunut kyseisen kokeen vastaavaksi tai varalla
olevaksi ylituomariksi. (Tämä ei koske kokokauden kokeita,
joissa ei ole koetoimitsijoita)

TUOMARI
KILPAILIJANA, KATSOJANA JA
HARRASTAJANA
- Tuomari on aina tuomari vaikkei olisikaan arvostelutehtävässä
- Ympäristö seuraa aina tuomaria (silmätikkuna)
- Tuomari on ”jäävi” arvostelemaan toisia arvostelevia tuomareita,
kilpailijoita ja koiria
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Tuomarin on aina oltava tahdikas kaikkia osapuolia kohtaan;
tuomarina, yleisönä ja kilpailijana.

TUOMARI
ARVOSTELUTEHTÄVÄSSÄÄN
- Tuomari on aina yksin vastuussa siitä, että kilpailu toteutuu
sääntöjen mukaisesti
- Hän yksin tekee ratkaisut, joissa sääntöjä sovelletaan käytäntöön
- Maasto/kenttä on tuomarin vastuualuetta myös fyysisesti
- Arvostelun aikana tuomari keskittyy vain arvostelutehtäväänsä
- Arvostelun tulee aina perustua tuomarin omiin havaintoihin ja
hänen on oltava itsenäinen arvostelussaan
- Hän kantaa vastuun ratkaisuistaan
TUOMARI ON YKSIN !
- Nyrkkisääntönä tulee muistaa, että jo koulutusvaiheessa
tuomarikurssilaisia sitovat samat käyttäytymisohjeet ja –rajoitukset
kuin pätevöityjä tuomareitakin
- Tuomari vastaa kokeen asiapapereista lajikohtaisesti ja lajista
riippuen useimmiten varmistaa niiden oikeellisuuden
allekirjoituksellaan tai sähköisellä hyväksymisellään.
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TUOMARI KOULUTTAJANA
TUOMARILLA ON MYÖS KOULUTTAJAVASTUU
- Tuomarikouluttaja on ehdottoman kannustava ja rehellinen.
- Välillisesti tuomari kouluttaa myös kilpailijoita.

TUOMARI JA JÄRJESTÄJÄ
- Tuomarin tulee tarkistaa järjestäjiltä, että kokeiden sääntöjen
ja järjestämisohjeiden mukaiset järjestelyt ovat kunnossa

PALAUTE:
Valmistaudu antamaan palautetta koetoiminnan edelleen
kehittämiseksi.
Anna palaute aina rakentavassa hengessä.
Hyvät asiat aina kaikkien kuullen.
Kritiikki mieluiten kahden kesken asianomaisen kanssa.
- Tuomari ei koskaan saa unohtaa toimitsijoiden osuutta
- Tuomarin on oltava koe- tai kilpailupaikalla ajoissa
- Tuomari kutsutaan arvostelemaan ei vieraaksi
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KUTSU ARVOSTELUTEHTÄVÄÄN
Kutsumiskäytännön tulee olla aina kummallekin osapuolelle
selvä ja mielellään kirjallinen
Tuomarikutsu on sitova.
Tuomarin vastaus on myös sitova, sekä tuomarille että
järjestäjälle.

Ylituomaritehtävän peruuttaminen
Peruuttamiseen on AINA oltava pätevä syy, esim. sairastuminen.
Tällöin tuomarin on välittömästi otettava yhteys järjestäjään.

Valmistauduttava ehdottamaan sijaista.
AUTA JÄRJESTÄJÄÄ AIHAUTTAMASTASI ”PULASTA”
Sijaisesta päättää kuitenkin järjestäjä ja kennelpiirin tulee
ylituomarimuutos vielä hyväksyä.
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YLITUOMARIN
ARVOSTELUOIKEUKSISTA
LUOPUMINEN
KYSY ITSELTÄSI:
ONKO HENKINEN JA / TAI FYYSINEN KUNTONI
SÄÄNTÖJEN MUKAISEN ARVOSTELUTEHTÄVÄN
EDELLYTTÄMÄLLÄ TASOLLA ?
MIKSI MINUA PYYDETÄÄN TUOMARITEHTÄVIIN ?
ENNEN KUIN TOISET ANTAVAT YMMÄRTÄÄ,
SILLOIN SINÄ ITSE EHKÄ ET ENÄÄ YMMÄRRÄ !

LUOPUMINEN YLITUOMARI /
ARVOSTELUOIKEUKSISTA → ILMOITETTAVA
KIRJALLISESTI KENNELLIITTOON
(SÄHKÖPOSTI KÄY)
YLITUOMARIOIKEUKSISTA EI TARVITSE LUOPUA
VAIKKA
LUOPUU ARVOSTELUOIKEUDESTAAN !
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TUOMARIKOULUTUS JA PÄTEVÖINTI
YLITUOMARIT
YLITUOMARIEN KOULUTUS JA PÄTEVÖIMISOHJEET
Tarkoituksena on kouluttaa päteviä ja vastuustaan tietoisia ylituomareita.

YLITUOMARIKSI AIKOVALLE ASETETTAVAT YLEISET
VAATIMUKSET
Henkilön on oltava Kennelliiton jäsen. Muut mahdolliset jäsenyysvaatimukset määritellään kyseisen koe- tai kilpailumuodon säännöissä.
Ylituomariksi aikovan on oltava luonteensa ja arvostelukykynsä puolesta
tehtävään sopiva. Hänen on ymmärrettävä, mitä Kennelliiton myöntämä
ylituomarin pätevyys häneltä edellyttää kaikessa hänen
kenneltoiminnassaan: koiranohjaajana, kilpailijana, arvostelevana
tuomarina, kouluttajana, jne.
Hänellä on oltava riittävä fyysinen kunto ja henkiset ominaisuudet
kyseiseen tehtävään.
Koulutukseen pyrkivä henkilö on kyseisen koemuodon vastaava
koetoimitsija ja osallistunut kokeiden tai kilpailujen järjestelyihin.
Hänen on pystyttävä koetuomarien ja koetoimihenkilöiden koulutukseen.
Rotujärjestöt ja lajiliitot määrittelevät koe- ja kilpailumuotokohtaiset
lisävaatimukset koulutusohjeissaan.
Ylituomarikoulutukseen hakeutuvien henkilöiden kennelpiirit hyväksyvät
omasta tai jonkun muun Kennelliiton jäsenyhdistyksen esityksestä
peruskurssille ne henkilöt, jotka täyttävät edellä mainitut vaatimukset.
Palveluskoirakokeissa hyväksynnän tekee Palveluskoiraliitto.
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YLITUOMARIKSI PÄTEVÖITYMINEN
Motiivi
Sitoutuminen

Rotujärjestön, piirin
tai
liiton tarpeet

Yleiset vaatimukset:
Ominaisuudet ja tiedolliset
perusedellytykset
Koetoimitsijakoulutus
Mahdollinen koemuotokohtainen
ennakkovalmennus
Peruskoulutuksen järjestää
Kennelliitto
Ylituomarikurssi 1
Erikoistumiskoulutuksen järjestää
rotujärjestöt tai -liitot
Ylituomarikurssi 2
Koearvostelut
Mahdolliset harjoitusarvostelut

Ylituomariksi pätevöityminen

Jatko- ja täydennyskoulutus!!!
(arvosteluoikeuden
säilyttämiseksi)
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YLITUOMARIKSI PÄTEVÖIMINEN

- Anomuksen tekee tuomarikokelas
- Anomuslomakkeena käytetään samaa
Kennelliiton Ylituomarihakemusta
tarpeellisine liitteineen, jolla koulutukseen
hakeuduttiin
- Hakemukseen hankitaan puoltava esitys
ylituomarikoulutuksen loppuun
saattamisesta koulutuksesta vastanneelta
taholta (rotujärjestöltä tai –liitolta, LUT-,
MEJÄ- ja paimennuskollegio, VEPE
toimikunta tai noutajien
tuomaritoimikunta), joka lähettää sen
Kennelliitolle
- Kennelliitto pätevöi ylituomarit
- Ylituomari katsotaan pätevöidyksi kun hän
on saanut siitä tiedon Kennelliitolta (kirje)
- Ylituomarilla on oltava voimassa
mahdollinen ko. koemuodon
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YLITUOMARIHAKEMUS
ESITYS YLITUOMARIKOULUTUKSEEN
...................................................................................................................................................................
Kennelliiton jäsenyhdistys

anoo ..........................................................................................................................................................
koemuodon nimi

ylituomarikoulutukseen ............................................................................................................................
esitettävä henkilö

Synt.aika ................................................. Kennelliiton jäsennumero ......................................................
Lähiosoite ..................................................................................................................................................
Postinumero ja -toimipaikka .....................................................................................................................
Kotikunta ................................................................ Puhelin ..................................................................
Sähköposti .................................................................................................................................................

Esitetty henkilö täyttää yleiset koulutukseen asetetut vaatimukset
Paikka ..................................................................... Aika _________ / _________ 20 _________
...................................................................................................................................................................
yhdistys / allekirjoitus

Vaadittaessa Aseenkantolupa nro..................................................................................
Metsästyskortin nro ..................................................................................

LAUSUNTO KOULUTUKSEEN HYVÄKSYMISESTÄ
1. KENNELPIIRI / PK-KOKEIDEN OSALTA PALVELUSKOIRALIITTO
Paikka ..................................................................... Aika _________ / _________ 20 _________
Puolletaan Ei puolleta ...............................................................................................................
kennelpiiri / allekirjoitus
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TODISTUS YLITUOMARIKOULUTUKSEN SUORITTAMISESTA
2. YLITUOMARIN PERUSKURSSI
Paikka ..................................................................... Aika _________ / _________ 20 _________
Järjestäjä ....................................................................................................................................................
Kurssin johtaja ..........................................................................................................................................
nimenselvennys ja tuomarinumero

3. YLITUOMARIN ERIKOISTUMISKOULUTUS
Paikka ..................................................................... Aika _________ / _________ 20 _________
Järjestäjä ....................................................................................................................................................
Kurssin johtaja ..........................................................................................................................................
nimenselvennys ja tuomarinumero

Anomalla pätevyyttä, suostun siihen että tietoni julkaistaan ylituomarilistauksissa.

ESITETÄÄN YLITUOMARIPÄTEVYYTTÄ

On hyväksytysti suorittanut ylituomarikoulutuksen

4. ROTUJÄRJESTÖ TAI ERIKOISTUMISKOULUTUKSESTA VASTAAVA TAHO
Paikka ..................................................................... Aika _________ / _________ 20 _________
Esitetään Ei esitetä ................................................................................................................
rotujärjestön nimi ja allekirjoitus

.................................................................................................................
nimenselvennös

PÄÄTÖS
Hakemuksen ja hyväksytyn ylituomariharjoittelun perusteella

5. KENNELLIITTO
Espoo, _________ / _________ 20 _________
Myönnetty Ei myönnetty ..........................................................................................................
Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry.
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LAUSUNTO YLITUOMARIKOKELAAN
HARJOITUS- / KOEARVOSTELUISTA
YLITUOMARIN LAUSUNTO JA VARMENNUS

Harjoitus- / Koearvostelu

Alkupuhuttelu __________ Arv. vastaanotto __________ Ylituom. kertomus __________
Koiramäärä/palkittu NUO 5 / 1
(luokka)

Arvostelu:

 Hyväksytty

ALO 10 / 4
(luokka)

AVO 5 / 2
(luokka)

VOI 8 / 2
(luokka)

 Hylätty (perustelut arvostelussa)

Paikka

Aika

Ylituomarin puh.nro

Allekirjoitus

Tuomarinumero

Nimenselvennys

YLITUOMARIN LAUSUNTO JA VARMENNUS

Harjoitus- / Koearvostelu

Alkupuhuttelu __________ Arv. vastaanotto __________ Ylituom. kertomus __________
Koiramäärä/palkittu
Arvostelu:

 Hyväksytty

/

(luokka)

/
(luokka)

/

/

(luokka)

(luokka)

 Hylätty (perustelut arvostelussa)

Paikka

Aika

Ylituomarin puh.nro

Allekirjoitus

Tuomarinumero

Nimenselvennys

YLITUOMARIN LAUSUNTO JA VARMENNUS

Harjoitus- / Koearvostelu

Alkupuhuttelu __________ Arv. vastaanotto __________ Ylituom. kertomus __________
Koiramäärä/palkittu
Arvostelu:

 Hyväksytty

/

(luokka)

/
(luokka)

/

(luokka)

/

(luokka)

 Hylätty (perustelut arvostelussa)

Paikka

Aika

Ylituomarin puh.nro

Allekirjoitus

Tuomarinumero

Nimenselvennys
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YLITUOMARIEN JATKOKOULUTUS
OSALLISTUMINEN JATKOKOULUTUKSEEN
Ylituomarin on osallistuttava hänelle
suunnattuun jatkokoulutukseen vähintään joka
toinen kerta ja hänen on toimittava tuomarin tai
koetoimitsijan tehtävissä tai osallistuttava
kokeisiin kilpailijana vähintään kerran kahden
vuoden aikana.

Esim: Mikäli rotujärjestö järjestää jatkokoulutusta joka
vuosi on ylituomarin osallistuttava koulutukseen
vähintään joka toinen vuosi

Kennelpiirin, rotujärjestöjen ja –liittojen on
valvottava, että ylituomari on osallistunut
jatkokoulutukseen rotujärjestön tai –liiton
vaatimusten mukaan ennen kuin hänelle
annetaan uusi ylituomaritehtävä.
Sääntömuutosten jälkeen on ylituomareiden
käytävä uudistettujen sääntöjen mukainen
jatkokoulutus ennen kuin hän voi ottaa vastaan
uusia tuomaritehtäviä.
JATKOKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN
Ylituomarien jatkokoulutusta saavat järjestää
kennelpiirit, rotujärjestöt ja –liitot
yhteistoiminnassa keskenään.
Jatkokoulutustilaisuuksista on ilmoitettava
hyvissä ajoin ennen tilaisuutta Kennelliiton
Tapahtumakalenterissa
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YLITUOMARIOIKEUKSIEN
PERUUTTAMINEN JA PALAUTTAMINEN
Kennelliitto voi poistaa ylituomarioikeudet tai peruuttaa arvosteluoikeudet
henkilöltä, joka todetaan tehtäväänsä epäpäteväksi ja joka ei enää täytä
kohdan II vaatimuksia (yleiset vaatimukset).
Kennelliitto peruuttaa arvosteluoikeudet kennelpiirin, rotujärjestön tai liiton
esityksestä henkilöltä, joka ei täytä jatkokoulutusvelvoitettaan ja
toimintavaatimusta.
Mikäli ylituomarille ollaan esittämässä kurinpidollisia toimenpiteitä voi
Kennelliitto pidättää arvosteluoikeudet asian käsittelyn ajaksi.
Kennelliitto palauttaa arvosteluoikeudet pidättämisesityksen tekijän
perustellusta esityksestä.
Rotujärjestöt (tähän sisältyvät myös kollegiot) ja lajiliitot voivat
jatkokoulutusvelvoitteen lisäksi määritellä mahdollisia lisätehtäviä
ylituomareille, joilla arvosteluoikeudet ovat olleet poistettuna.

EMERITUS/EMERITA YLITUOMARI
Tehtävistään luopuva ylituomari voidaan nimittää Kennelliiton tai sen
jäsenyhdistyksen esityksestä emeritus / emerita ylituomariksi, kun henkilö
pitkän ja ansiokkaan ylituomariuran jälkeen luopuu ylituomaritehtävistään.
Ylituomari säilyttää kaikki muut oikeutensa paitsi arvosteluoikeuden.
Arvonimen myöntää ao. toimikunnan esityksestä Kennelliiton hallitus.
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ESIINTYVÄ YLITUOMARI
-

esiintyminen, ilmaisutaito
ongelmatilanteet ja niiden ratkaiseminen
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KUTSU YLITUOMARIKSI
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KOEPÖYTÄKIRJAN TÄYTTÖOHJE
KOETULOKSET
Mikäli koemuodossa käytetään sähköistä koetallennusta, tarkastus
voidaan keskittää ja soveltuvin osin automatisoida.
Kennelpiirikohtaista tarkastajia ei enää ole.
Pöytäkirjan tarkastuksessa havaitut tekniset virheet tulee ilmoittaa
ylituomarille ja kilpailijalle.
Omakoira-palvelun kautta tallennettujen tulosten koirakohtaiset
pöytäkirjat lähetetään Showlinkille rotujärjestöpostitusta varten, jos
järjestäjällä ei ole tiedossa kokeessa olleiden koirien rotujärjestöjen
yhteystietoja.
Koetulokset on toimitettava sähköisesti viikon (1) kuluessa
ylituomarin hyväksyttäväksi ja ylituomarin on tarkastettava ja
hyväksyttävä tulokset kahden (2) viikon kuluessa.
Kennelliitolle toimitettavat koirakohtaiset pöytäkirjat lähetetään
osoitteella:

tai

Suomen Kennelliitto – Showlink Oy
Koetulokset
PL 20
79101 LEPPÄVIRTA
koetuloskorjaukset@kennelliitto.fi

Mikäli ylituomarilla ei ole Omakoirasovellusta käytettävissä, tulee
hänen lähettää allekirjoitettu koepöytäkirja yllä olevaan
osoitteeseen tulosten hyväksymistä varten.
HUOM! Palvelus- ja pelastuskoirakokeiden, luonnetestin, MHluonnekuvauksen, tottelevaisuuskokeen, koiratanssin ja rallytokon
tulokset lähetetään Suomen Palveluskoiraliitolle heidän
42

https://tulospalvelu.virkku.net/ tulospalvelujärjestelmän kautta.
Vinttikoirakokeiden tulokset lähetetään Suomen Vinttikoiraliitolle
kilpailutietojärjestelmän kautta
https://kilpailut.suomenvinttikoiraliitto.fi/ ja agilitytulokset lähetetään
Suomen Agilityliitolle kilpailu- ja tulospalvelun
https://kitu.agilityliitto.fi/#/ kautta, jotka toimittavat ne edelleen
Kennelliittoon.
Koemuodot, joilla Koiratietokanta https://koiratietokanta.fi/ käytössä
lähettävät tulokset sitä kautta. Näitä ovat mm. ajokokeet,
linnunhaukkukokeet, hirvenhaukku- ja karhunhaukkutaipumuskokeet.
Koepöytäkirjaan merkitään Huomautuksia sarakkeeseen tai
rastitaan tallennusohjelmassa koesääntöjen ja ohjeiden mukaisesti
esim;
- Keskeytti.
- Keskeytettiin
- Suljettu
- Luopui
- Hylätty
Poissa olleita ei merkitä tuloksiin.
Koesäännöt ja ohjeet määrittelevät minkä tuloksen tai merkinnän
koira kussakin tapauksessa saa.
- ei tulosta
0 ja mahdolliset pisteet
palkintosija ja mahdolliset pisteet
KANSAINVÄLISET KOKEET
Kansainvälisissä kokeissa kansainvälisen käyttökoesertifikaatin
saaneen koiran kohdalle merkitään sertifikaatti; CACIT, CACIOB,
CACIAG, CACIL ja myös vara-CACIT, vara-CACIOB, vara-CACIAG
ja vara-CACIL mikäli ylituomari sitä esittää.
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Kennelliitto ilmoittaa FCI:lle käyttökoesertifikaatin saaneen koiran
tiedot. FCI lähettää Kennelliittoon käyttökoesertifikaattikortin
kirjattuaan tuloksen. Kennelliitosta lähetetään käyttökoesertifikaatti
kortti koiran omistajalle, mikäli omistajailmoitus on tehty
Kennelliitolle. Muissa tapauksissa kortti lähetetään kokeen
järjestäjälle.
HUOM! Tulokset toimitettava FCI:lle kolmen kuukauden kuluessa
KV kokeesta CACITien, CACIOBien, CACIAGien ja CACILien
vahvistamiseksi.
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Koemuoto ja/tai koekoodi

Kartasta

AJOK

TUOMARIKERTOMUKSESSA TULEE OLLA MM.
koejärjestelyt (koemuotokohtaisesti määritelty käsiteltävät kohdat)
muut arvostelevat tuomari (kokeen ylituomari hyväksyy koepöytäkirjan)
mestaruuskokeessa tittelin saavuttaneen koiran kohdalla MESTARI täppä
vastaava koetoimitsija ja mahdolliset tuomariharjoittelijat
kaikki normaalista poikkeavat tapahtumat. (Esim. jos kokeessa tapahtuu jotain,
josta tehdään valitus eikä siitä ole mainintaa ylituomarikertomuksessa niin tilanne
näyttää siltä kuin ylituomari ei tietäisi mitä hänen kokeessaan tapahtuu.)
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MUUT TÄYTTÖOHJEET
TULOKSET
Luokkatunnukset:

SOV
= soveltuvuuskoe (vepe)
NUO
= nuortenluokka
ALO
= alokasluokka
AVO
= avoinluokka
VOI
= voittajaluokka
EVL
= erikoisvoittajaluokka
LUT asteet = luolakoirien taipumuskoe

Tulosvaihtoehdot:

1.
2.
3.
0

Pisteet:

= ensimmäinen palkinto
= toinen palkinto
= kolmas palkinto
= keskeytti, luopui
= keskeytettiin, suljettu

merkitään arabialaisilla numeroilla niissä
koemuodoissa joissa saavutetaan pisteitä

Rastittavissa mm; keskeytti
keskeytettiin
suljettu
luopui
koemuotokohtaiset lisämerkinnät
SERTK = sertifikaatti
CACIT = kansainvälisestä kokeesta
CACIL = kansainvälisestä vinttikoirakokeesta
CACIOB = kansainvälisestä tottelevaisuuskokeesta
CACIAG = kansainvälisestä agility kilpailusta
CACITR = kansainvälisestä paimennuskokeesta
Myös vara-CACIT, vara-CACIL, vara-CACIOB ja varaCACIAG sekä vara-CACITR mikäli ylituomari sitä koiralle
esittää
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TUOMARIKERTOMUS
TURHAT JA EPÄOLENNAISET JAARITTELUT POIS

MERKITTÄVÄ JA OLENNAINEN KIRJATAAN
POIKKEUS MAINITTAVA, TÄRKEÄÄ
MAHDOLLISTEN JATKOSELVITYSTEN
KANNALTA

JOS ON AIHETTA KRITIIKKIIN
SE ON AINA MERKITTÄVÄ

EI JÄTETÄ POIS TÄRKEITÄ LISÄTIETOJA
(esim. kokeen vastaava koetoimitsija,
harjoitus-/koearvostelijat, liikkeenohjaajan
nimi TOKO-kokeessa jne.)
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KENNELLIITON YLEINEN
JÄÄVIYSSÄÄNTÖ

Hyväksytty Kennelliiton valtuustossa 17.5.2007. Voimassa 1.1.2008 alkaen.

1. Tuomari ei saa toimia siinä kokeessa nimettynä (johtavana) ylituomarina,
johon osallistuu hänen omistamansa koira tai sopimuksen perusteella hänen
hallitsemansa koira. Myöskään nimetyn (johtavan) ylituomarin
perheenjäsenen omistama tai sopimuksen perusteella hallitsema koira ei saa
osallistua siihen
kokeeseen, jossa kyseinen ylituomari toimii. Vanhemmat, avio- ja
avopuolisot, rekisteröidyn parisuhteen osapuolet, lapset ja sisarukset
katsotaan perheenjäseniksi, vaikka he asuisivatkin eri osoitteissa.
2. Koiraa arvosteleva tuomari / ulkomuototuomari / dopingvalvoja /
dopingnäytteenoton avustaja on jäävi
tehtäväänsä jos hän tai hänen perheenjäsenensä on:
- koiran ohjaaja / esittäjä
- koiran omistaja
- koiran kasvattaja
- sopimuksen perusteella koiran haltija
Vanhemmat, aviopuolisot, lapset ja sisarukset katsotaan perheenjäseniksi,
vaikka he asuisivat eri osoitteissa. Avoliitossa ja vastaavasti yhdessä asuvat
henkilöt rinnastetaan aviopuolisoihin. Kasvattajan sisarukset tulkitaan
perheenjäseniksi vain, mikäli he asuvat samassa osoitteessa kasvattajan
kanssa.
3. Ulkomuototuomari, joka työnsä tai harrastuksensa vuoksi käsittelee
näyttelyyn ilmoittautumisia tai luetteloon tulevia koirien tietoja, ei voi toimia ko.
näyttelyssä ulkomuototuomarina. Näyttelyyn
osallistumisoikeutta ei ole ulkomuototuomarin omistamalla koiralla siinä
näyttelyssä, jossa tuomari arvostelee.
Harjoitusarvostelijan omistama koira ei saa kilpailla siinä kehässä ja rodussa,
missä hän suorittaa tehtäväänsä. Hän ei myöskään saa esittää koiraa
näyttelyssä, jossa toimii harjoitusarvostelijana.
Näyttelyssä työskentelevän kehätoimitsijan omistama tai sopimuksen
perusteella hänen hallitsemansa koira ei saa kilpailla siinä kehässä, jossa
hän työskentelee. Kehätoimitsija ei myöskään saa esittää koiraa samassa
näyttelyssä tuomarille, jonka kehässä on työskennellyt tässä näyttelyssä.
4. Kennelliiton hallituksella on oikeus perustellusta syystä myöntää
erikoisvapaus tästä säännöstä.
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KENNELLIITON MUUTOKSENHAKU
Voimassa 1.1.2007 alkaen

YLEINEN VALITUSMENETTELY
(Kokeet, kilpailut ja luonnetestit)
Sääntöjen mukaisesta arvostelusta ei voi valittaa
Erimielisyyksistä on ilmoitettava ennen kokeen, kilpailun tai testin
päättymistä kirjallisesti, Kennelliiton lomakkeella tapahtumasta
vastaavalle tuomarille tai vastaavalle ylituomarille. Tämän on
erimielisyyteen perehdyttyään pyrittävä saamaan asia heti
ratkaistuksi.
Koe, kilpailu tai luonnetesti katsotaan päättyneeksi tunnin kuluttua
tulosten julkaisemisesta.

Erimielisyydestä ilmoittamatta jättäminen aiheuttaa
valitusoikeuden menetyksen. Kokeiden osalta
ylituomarin on esitettävä valitusmenettelykäytäntö
valittajalle!
VALITUSAIKA
Vastaavan tuomarin tai vastaavan ylituomarin päätökseen
tyytymättömän asianosaisen on tehtävä valitus kokeen
myöntäneelle tai sitä puoltaneelle kennelpiirille,
palveluskoirakokeiden osalta Suomen Palveluskoiraliitolle,
vinttikoirakokeiden osalta Suomen Vinttikoiraliitolle ja
agilitykilpailuiden osalta Suomen Agilityliitolle neljäntoista (14)
päivän kuluessa valitukseen johtaneesta tapahtumasta.
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VALITUSMAKSU
Valitukseen liittyvä valitusmaksu on suuruudeltaan kaksi (2)
kertaa osanottomaksu. Valitusmaksu on maksettava
todistettavasti kokeen myöntäjälle ennen valitusajan loppumista.
Valitusmaksu ei koske arvostelutuomaria, toimikuntaa, eikä
toimikunnan edustajaa.
Valitusmaksu maksetaan takaisin, kun valitus on lopullisesti
ratkaistu ja valitus on katsottu aiheelliseksi.

Kennelpiirin, Palveluskoiraliiton, Vinttikoiraliiton ja Agilityliiton on
ratkaistava asia kuudenkymmenen (60) päivän kuluessa.
Päätös on annettava tiedoksi valittajalle kirjatussa kirjeessä tai
muulla todistettavalla tavalla.

Päätökseen tyytymätön asianosainen voi valittaa seitsemän (7)
päivän kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan Suomen
Kennelliiton hallitukselle.
Kennelliiton hallituksella on erittäin painavista syistä oikeus ottaa
asia käsiteltäväkseen, vaikka yleistä valitusmenettelyä ei
olisikaan noudatettu.

YLITUOMARI!
Kerro koepaikalla valituksen syntyminen ja
valitusmaksu!!
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OIKAISUVAATIMUSMENETTELY

Mikäli näyttelyssä, käyttökokeessa tai kilpailussa
havaitaan sääntöjen vastainen virhe, siitä on
mahdollisuus tehdä oikaisuvaatimus valitusaikojen
jälkeenkin.

Oikaisuvaatimuksen tekee rotujärjestö,
näyttelytoimikunta, kokeen, kilpailun tai luonnetestin
vastaava tuomari tai kennelpiiri valvontavelvoitteensa
perusteella. Oikaisuvaatimus osoitetaan Kennelliiton
hallitukselle.

Se on tehtävä yhden (1) vuoden kuluessa näyttelyn,
kokeen tai kilpailun pitämisestä ja lähetetään tiedoksi
luvan myöntäjälle.

HUOM!!
Koiranomistajalla ei ole oikeutta tehdä
oikaisuvaatimusta
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KOE- JA KILPAILUASIOIDEN
MUUTOKSENHAUN KÄSITTELY
KENNELLIITOSSA
KENNELIITON TOIMISTO
- asiapaperit/lausunnot
- esittelyn valmistelu
KENNELLIITON
KOE- JA KILPAILUTOIMIKUNTA
- valmistelu
- esitys toimenpiteiksi
KENNELLIITON HALLITUS
- päätös
- seuraamukset (Kennelliiton säännöt)
- kurinpitolautakuntaan
KENNELLIITON
KURINPITOLAUTAKUNTA
- päätöksestä ei valitusoikeutta
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KENNELLIITON ROKOTUSMÄÄRÄYKSET

PENIKKATAUTI, PARVO JA TARTTUVA MAKSATULEHDUS
Koiran on oltava rokotettu penikkatautia, parvovirusripulia ja
tarttuvaa maksatulehdusta vastaan vähintään kaksi kertaa ja
tehosteesta tulee olla kulunut vähintään kolme viikkoa (21 vrk).
Alle vuoden ikäisen koiran rokotus on voimassa vuoden.
Yli vuoden ikäisen koiran rokotus on voimassa ko. rokotteen
valmisteyhteenvedon mukaisesti. Eläinlääkäri merkitsee
voimassaolon koiran rokotustodistukseen.

RAIVOTAUTI
Koiran ensimmäisestä rabies-rokotuksesta tulee olla kulunut
vähintään kolme viikkoa (21 vrk), jotta koira saa osallistua
kokeisiin tai kilpailuihin.
Raivotautirokotus on voimassa yhden vuoden, mikäli se on
annettu alle vuoden ikäiselle koiralle.
Yli vuoden ikäiselle raivotautirokotus on voimassa rokotteen
valmistajan ilmoittaman ajan (eläinlääkäri merkitsee
rokotustodistukseen voimassa olo ajan).
Mikäli koiran raivotautirokotus on vanhentunut, tulee se uusia
viimeistään kolme viikkoa ennen koetta tai kilpailua
(kolmen viikon varoaika)
Kolmen viikon varoajan laskeminen:
Koira saa osallistua seuraavana päivänä varoajan päättymisen jälkeen eli 22.
päivä rokotuksesta. Täsmennys tuli voimaan 1.6.2017.
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TUNNISTUSMERKINNÄN
TARKASTAMINEN NÄYTTELYISSÄ,
KOKEISSA JA KILPAILUISSA
Voimassa 1.1.2016 alkaen.

Tunnistusmerkintä on pakollinen kaikille virallisiin näyttelyihin, kokeisiin, kilpailuihin
ja testeihin (jäljempänä tapahtuma) osallistuville koirille. Ilmoittaessaan koiran
tapahtumaan omistaja sitoutuu noudattamaan tapahtumaan liittyviä sääntöjä ja
ohjeita.
Tapahtuman järjestäjä tarkastaa tunnistusmerkinnän.
Tunnistusmerkintä tarkastetaan ensisijaisesti koiran rekisteritodistuksesta ennen
arvostelua/suoritusta.
Mikäli koiralla on siru, jota yleisimmät lukulaitteet eivät tunnista, on koiran
omistajalla oltava mukanaan lukulaite, joka kyseisen sirun pystyy lukemaan.
Jos tarkastuksessa löytyy koira, jota ei ole tunnistusmerkitty, tulee järjestäjän sulkea
kyseinen koira pois tästä tapahtumasta.
Epäselvä tatuointi tai toimimaton mikrosiru estää koiran osallistumisen tapahtumaan

KENNELLIITTO HYVÄKSYY KAIKKI ISO 11784 STANDARDIN
MUKAISET MIKROSIRUT 1.6.2009 ALKAEN
Kennelliiton hallitus on päättänyt lopettaa maakoodien käytön koirien tunnistusmerkintämikrosiruissa. Maakoodillisten mikrosirujen käyttö tulisi lopettaa
mahdollisimman nopeasti.
Käytäntöä yhdenmukaistetaan 1.1.2010 alkaen, jonka jälkeen koirilla hyväksytään
ainoastaan maakoodittomat tunnistusmerkintämikrosirut. Sallittu sirukoodi noudattaa
tuolloin muotoa valmistajanumero + yksilöllinen mikrosirukoodi. Siirtymäaikana Kennelliitto
hyväksyy takautuvasti 1.1.2009 alkaen kaikki ISO 11784 standardin mukaiset mikrosirut,
joissa ei ole maakoodia käytössä.
Aikaisemmin Kennelliitto hyväksyi ainoastaan Datamars ja Lifechip (ent. Indexel) merkkiset mikrosirut Suomessa tunnistusmerkittäville koirille. Suomessa Datamars tai
Lifechip -merkkisillä mikrosiruilla tunnistusmerkittyjä koiria ei tarvitse tunnistusmerkitä
uudestaan.
Tuontikoirille hyväksytään edelleen alkuperämaassa tehty tunnistusmerkintä. Mikäli
tuontikoira joudutaan tunnistusmerkitsemään uudelleen esimerkiksi vanhan
tunnistusmerkintäsirun toimimattomuuden vuoksi, tulee uuden mikrosirun täyttää
Kennelliiton asettamat vaatimukset.
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TUNNISTUSMERKINNÄT TARKASTAA
TAPAHTUMAN JÄRJESTÄJÄ PISTOKOKEIN.

Tunnistusmerkinnän olemassaolo tarkastetaan ensisijaisesti koiran
rekisteritodistuksesta. Myös omistajatodistuksesta tai koirapassista
löytyvät tarvittavat tiedot.
Koiran tunnistusmerkintä tarkastetaan ennen arvostelua/suoritusta.
Tarvittaessa myös kokeen/kilpailun aikana.

Jos koiraa ei ole tunnistusmerkitty, tulee järjestäjän sulkea kyseinen koira
pois tästä kokeesta tai kilpailusta.
Sulkeminen tehdään kokeen / kilpailun ylituomarin toimesta.
Epäselvä tatuointi tai toimimaton mikrosiru estää koiran osallistumisen.
(jos sirua ei löydy ja siitä on merkintä rekisteritodistuksessa = epäselvä)
Tällaisessa tapauksissa koiran omistajaa pyydetään huolehtimaan siitä, että
koira tunnistusmerkitään uudelleen, ja uudesta merkitsemisestä toimitetaan
todistus Kennelliitolle, jotta se saadaan koiran tietoihin.
Kennelpiirille toimitetuilla mikrosirujen lukulaitteilla pystytään lukemaan myös
ns. vanhan standardin mukaisia Indexel(Lifechip) tai Datamars mikrosiruja.
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VIHAINEN KOIRA KOKEESSA
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
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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.
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
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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.
Lisäohjeet lomakkeen täytöstä ja toimittamisesta Kennelliittoon;
Ilmoitusten tarkoituksena on, että vihaisesti käyttäytyvän koiran osallistuminen näyttelyihin,
kokeisiin, kilpailuihin tai muihin tapahtumiin voidaan kieltää muiden osallistujien
turvaamiseksi.
On tärkeää, että ilmoituksessa kuvataan mahdollisimman selkeästi vihaiseen
käyttäytymiseen johtanut tilanne, mitä koira teki ja keneen/mihin vihainen käytös kohdistui.
Ilmoitusta tehtäessä tulee arvioida;
- mitkä tekijät vihaiseen käyttäytymiseen johtivat, oliko tilanteessa esim.
jotain erityisen provosoivaa
- puriko koira ihmistä tai toista koiraa, vai pyrkikö se vain varoittamaan
- oliko reaktio ylimitoitettu suhteutettuna ärsykkeeseen
- johtuiko vihainen käyttäytyminen pelokkuudesta
Kaikilta roduilta ei edellytetä samanlaista luonnetta, mutta ihmiseen tai toiseen koiraan
kohdistuva aggressio, ilman selvää uhkaa, ei ole hyväksyttävää käytöstä ja siitä tulee aina
tehdä ilmoitus.
Tämä koskee kaikkia näyttelyitä, kokeita, testejä ja kilpailuja.
Kennelliiton tietosuoja- ja turvapolitiikka ovat nähtävillä verkkosivuilla osoitteessa
https://www.kennelliiitto.fi/tietosuoja. Lomakkeen henkilötietoja käytetään Kennelliitossa
tämän asian käsittelyssä eikä niitä käytetä tai luovuteta eteenpäin muuhun tarkoitukseen.
Mahdolliset muut tapausta koskevat lausunnot tulee toimittaa tämän ilmoituksen liitteeksi
viiden (5) päivän kuluessa.
Liitteissä tulee olla lausunnonantajan nimi, yhteystiedot, allekirjoitus sekä päiväys ja
paikkatiedot.
Täytetty ilmoitus toimitetaan tapahtuman toimikunnalle tapahtuman aikana. Toimikunnan
tulee seuraavan arkipäivän aikana toimittaa ko. ilmoitus Suomen Kennelliittoon
ensisijaisesti sähköpostilla; kayttaytymisilmoitus@kennelliitto.fi
tai osoitteella Kamreerintie 8, 02770 Espoo.
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YHTEISKUNNAN SÄÄNNÖKSET
KOIRA LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ, YLEISTÄ
JOKAISELLA ON OIKEUS PITÄÄ KOIRAA
Koiraa saa myös pitää lähes kaikkialla, mutta koiranpito on varsin
tarkoin säädeltyä toimintaa.
Koiranomistajan velvollisuudet johtuvat erilaisten tarkoitusperien
toteuttamisesta kuten eläinsuojelusta, riistanhoidollisista näkökohdista,
terveydellisistä ja ympäristöseikoista jne.

JÄRJESTYSLAKI
Järjestyslaki korvaa kuntien järjestyssäännöt
Uusi järjestyslaki pyrkii edistämään järjestystä ja turvallisuutta yleisillä
paikoilla.
Yleiseen järjestykseen liittyvät säännöt ovat koko maassa samat
1.10.2003 alkaen.

Järjestyslaki koskee yleisesti käytettäviä paikkoja
riippumatta siitä, kuka paikat omistaa.
Tällaisia paikkoja ovat esim. tiet, kadut, jalkakäytävät, torit,
puistot, uimarannat, urheilukentät, hautausmaat, yleisön
käytössä olevat rakennukset, kulkuneuvot, virastot, toimistot
ja ravintolat.
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KOIRANOMISTAJAN VASTUU

Omistajalla tai haltijalla on velvollisuus
huolehtia, ettei koira aiheuta vahinkoa
ihmisille tai omaisuudelle.

Omistajan ja haltijan vastuu ei kuitenkaan ole
ehdoton siten, että hän vastaisi kaikissa
tapauksissa koiran aiheuttamasta
vahingosta.

Korvausvelvollisuus edellyttää, että omistaja
tai halija on laiminlyönyt koiran valvonnassa
noudattaa asianmukaista huolellisuutta.
Vahingon täytyy niin ollen olla
tuottamuksesta aiheutunut.
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METSÄSTYSLAKI JA ASETUS
KOIRANPITOA KOSKIEN

JÄRJESTYSLAKI (27.6.2003/612)

14 § Koirakuri
Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden säilymiseksi koiran omistajan tai haltijan on:
1) pidettävä koira taajamassa kytkettynä;
2) pidettävä huolta siitä, ettei koira pääse kytkemättömänä kuntopolulle tai muulle sen kaltaiselle
juoksuradalle eikä lainkaan yleiselle uimarannalle, lasten leikkipaikaksi varatulle alueelle, toriaikana torille
taikka yleiseen käyttöön kunnostetulle ladulle tai urheilukentälle, jollei se ole erikseen sallittua;
(19.12.2003/1195)
3) pidettävä huolta siitä, että koiran uloste ei jää ympäristöön hoidetulla alueella taajamassa.
Mitä 1 momentin 1 ja 2 kohdassa säädetään, ei koske virantoimituksessa käytettävää valtion omistamaa
koiraa, vartiointitehtävässä olevaa vartijan koiraa, palvelutehtävässä olevaa koulutettua pelastuskoiraa,
liikuntavammaisen avustajakoiraa eikä näkövammaisen opaskoiraa.
Mitä 1 momentin 1 kohdassa säädetään, ei koske suljettua pihaa, koirien harjoituspaikkaa eikä erityisesti
osoitettua aidattua jaloittelualuetta. Koiran tulee kuitenkin näissäkin paikoissa olla omistajansa tai
haltijansa valvonnassa.
Mitä 1 momentin 2 kohdassa säädetään, koskee myös kissaa. Mitä 1 momentin 1 ja 2 kohdassa säädetään,
koskee myös hevosta sekä soveltuvin osin muuta koti- tai lemmikkieläintä.

METSÄSTYSLAKI JA ASETUS (KOKEITA JA KOIRIA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET)
METSÄSTYSLAKI (615/1993)
Metsästyslaissa säädetään muun muassa koiran kiinnipitovelvollisuudesta, koirakokeista, koiran
kouluttamisesta sekä koiran talteenotosta. Näistä asioista kerrotaan lain 8. luvussa (51–55 §). Kaikkia
koiranomistajia koskevat yleiset lainkohdat ovat:
8 luku Koiran pitäminen
51 § Koiran kiinnipitovelvollisuus
Maaliskuun 1 päivästä elokuun 19 päivään ulkona oleva koira on pidettävä kytkettynä tai siten, että se on
välittömästi kytkettävissä.
Edellä 1 momentissa sanottu ei kuitenkaan koske:
1) alueen omistajan tai haltijan luvalla pihamaalla tai puutarhassa taikka koiran pitämiseen varatulla
aidatulla alueella olevaa koiraa;2) viittä kuukautta nuorempaa koiraa;
2) paimentamis-, opas- tai vartiointitehtävässä taikka muussa sen laatuisessa palvelutehtävässä
olevaa koiraa;
3) poliisin, tullilaitoksen, puolustusvoimien tai rajavartiolaitoksen tehtävässä olevaa koiraa; eikä
4) koiraa, jota koulutetaan 3 tai 4 kohdassa tarkoitettuun tehtävään.
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Edellä 1 momentissa tarkoitetusta velvollisuudesta saadaan poiketa, kun muuta kuin ajavaa koiraa
käytetään metsästykseen. Kiellosta saadaan poiketa myös, kun kanakoiraa tai muuta lintukoiraa
koulutetaan rauhoitettuja riistaeläimiä niiden lisääntymisaikana häiritsemättä.
52 § Koirakokeet ja koiran kouluttaminen
Suomen riistakeskus voi koirakokeen pitämiseksi tai koiran kouluttamiseksi antaa luvan poiketa 51 §:n 1
momentissa säädetystä velvollisuudesta. Koirakokeen ja kouluttamisen tulee tapahtua siten, että
rauhoitettuja riistaeläimiä ei niiden lisääntymisaikana häiritä. (18.2.2011/159)
Hirvieläinten rauhoituksen estämättä saadaan hirvieläinten metsästykseen käytettävän koiran
metsästyskokeita järjestää ja tällaista koiraa kouluttaa elokuun 20 päivästä joulukuun loppuun. Vastaavasti
saadaan muuhun metsästykseen käytettävän koiran metsästyskokeita järjestää ja tällaista koiraa kouluttaa
elokuun 20 päivästä helmikuun loppuun. Koirakokeen ja kouluttamisen tulee tapahtua siten, että
rauhoitettuja riistaeläimiä ei vahingoiteta.
Suden, karhun, saukon ja ilveksen metsästämiseen käytettävän koiran metsästyskokeiden järjestämiseen ja
tällaisen koiran kouluttamiseen on kuitenkin oltava Suomen riistakeskuksen myöntämä lupa.
(18.2.2011/159)
53 § Koiran pitäminen toisen alueella
Ilman maanomistajan tai metsästysoikeuden haltijan lupaa koiraa ei saa pitää irti toisen alueella.
Maanomistajalla tai metsästysoikeuden haltijalla on oikeus poistaa alueelta 1 momentin vastaisesti siellä
oleva koira tai ottaa se talteen. Jos koiran avulla metsästettäessä ajo tai haukku poikkeaa vieraalle alueelle,
alueen omistajan tai metsästysoikeuden haltijan on kuitenkin annettava ajon tai haukun jatkua
häiriintymättä puolen tunnin ajan. Jollei koiran omistaja tämän ajan kuluessa hae koiraa pois, alueen
omistajalla tai metsästysoikeuden haltijalla on oikeus keskeyttää ajo tai haukku sekä poistaa alueelta koira
tai ottaa se talteen.
Edellä 1 momentissa sanottu ei koske 51 §:n 2 momentin 3 ja 4 kohdassa tarkoitettuja tapauksia.
54 § Metsästyksen valvojan oikeudet koiranpidon valvonnassa
Jos 88 §:ssä tarkoitettu henkilö tapaa 51 ja 52 §:n säännösten vastaisesti olevan koiran, hänellä on oikeus
ottaa koira talteen.
2 momentti on kumottu L:lla 18.2.2011/159.
55 § Koiran talteenottoon liittyvät toimenpiteet
Jos koira on 53 tai 54 §:n nojalla otettu talteen, talteenotosta on viipymättä ilmoitettava koiran omistajalle,
jos tämä on tiedossa, tai poliisille.
Koiran omistajan, joka haluaa saada talteen otetun koiransa takaisin, on lunastettava se kymmenen päivän
kuluessa siitä, kun ilmoitus koiran talteenotosta hänelle tehtiin. Jollei koiraa lunasteta sanotun määräajan
kuluessa tai 15 päivän kuluessa siitä, kun talteenottaja ilmoitti talteenotosta poliisille, talteenottaja saa
koiran omistukseensa. Entisellä omistajalla on kuitenkin oikeus lunastaa koira talteenottajalta takaisin niin
kauan kuin koira on tämän hallussa maksamalla 3 momentissa tarkoitettu lunastusmaksu ja korvaus.
Kun koiran on ottanut talteen muu kuin valtion viranomainen, koiran omistajan on suoritettava
talteenottajalle riistanhoitomaksun suuruinen lunastusmaksu sekä korvaus koiran hoitamisesta. Jos koiran
on ottanut talteen valtion viranomainen, koiran omistajan on suoritettava korvaus hoitamisesta valtiolle.
Hoitamisesta suoritettavan korvauksen määrästä säädetään asetuksella.
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Hirvieläinten rauhoituksen estämättä saadaan hirvieläinten metsästykseen käytettävän koiran
metsästyskokeita järjestää ja tällaista koiraa kouluttaa elokuun 20. päivästä joulukuun loppuun. Vastaavasti
saadaan muuhun metsästykseen käytettävän koiran metsästyskokeita järjestää ja tällaista koiraa kouluttaa
elokuun 20. päivästä helmikuun loppuun. Koirakokeen ja kouluttamisen tulee tapahtua siten, että
rauhoitettuja riistaeläimiä ei vahingoiteta. (Metsästyslaki 52 §)
Suomen riistakeskus voi antaa luvan poiketa koiran kiinnipitovelvollisuudesta koirakokeen pitämiseksi tai
koiran kouluttamiseksi. Koirakokeen ja kouluttamisen tulee tapahtua siten, että rauhoitettuja riistaeläimiä
ei niiden lisääntymisaikana häiritä. Lupia on myönnetty esimerkiksi noutajien ja seisojien vesikokeisiin.
•

•

Hakulomakkeessa on taulukko, joka pyydetään täyttämään huolellisesti erityisesti vesikokeiden
osalta ottaen huomioon vesilintujen lisääntymisaikaiset rajoitukset. Asia on ohjeistettu
hakulomakkeessa. Lisäksi hakijalta pyydetään tietoa liittyen hakemusalueen mahdollisesta
sijoittumisesta Natura 2000 – verkostoon kuuluvalle alueelle. Suomen riistakeskus ei
pääsääntöisesti myönnä koe- tai koulutuslupaa tällaiselle alueelle, jos kyseessä on erityinen
linnustonsuojelualue.
Lupaan asetettavalla ehdolla ei myöskään sallita sellaista koulutusta tai koemuotoa, jossa
toiminnan tarkoituksena on rauhoitettujen riistaeläinten tai muiden rauhoitettujen eläinten
etsiminen, paikallistaminen, haukuttaminen tai ajo tai muu edellisiin verrattava häirintä. Tämä
koskee ajanjaksoa 1.3.–19.8. lukuun ottamatta pohjoisimpia kuntia (Enontekiö, Inari ja Utsjoki),
joiden alueella riekon ja kiirunan pyynti on sallittua maaliskuun loppuun asti.

Suden, karhun, saukon ja ilveksen metsästämiseen käytettävän koiran metsästyskokeiden järjestämiseen ja
tällaisen koiran kouluttamiseen on oltava Suomen riistakeskuksen myöntämä lupa. (Metsästyslain 52 §:n 3
momentti)
•

Suomen riistakeskuksen tekemän linjauksen mukaisesti tällainen lupa voidaan myöntää
karhunmetsästykseen käytettäville koirille 20.8.–31.10. välisenä aikana. Muiden mainittujen lajien
metsästykseen käytettävän koiran osalta lupaa ei toistaiseksi ja pääsääntöisesti myönnetä.

METSÄSTYSASETUS (15.4.2021/302)

12 § Koiran käyttö hirvieläinten metsästyksessä
Hirvieläinten metsästyksessä ei saa käyttää kytkemättömänä sellaista ajavaa koiraa, jonka säkäkorkeus on
yli 39 senttimetriä.
Metsäkauriin metsästyksessä 1 momentissa tarkoitettua koiraa saa käyttää vain syyskuun viimeisestä
lauantaista 15 päivään helmikuuta.
Hirven metsästyksessä koiran käyttäminen on kiellettyä poronhoitoalueella tammikuun 1 päivästä 15
päivään tammikuuta. Kielto ei kuitenkaan koske koiran käyttämistä haavoittuneen eläimen jäljittämiseen.

ELÄINSUOJELULAKI (247/1996)
Eläinsuojelulaki määrää eläinten pitopaikkaa, hoitoa ja kohtelua koskevista asioista. Lisäksi
eläinsuojelulaissa säädetään eläimille suoritettavista toimenpiteistä, kuten leikkauksista ja eläimen
lopettamisesta. Laki ottaa kantaa myös talteen otettujen eläinten kohteluun. Kyseisessä laissa säädetään
myös niistä seuraamuksista, joita koituu eläinsuojelurikkomuksista.
Tällä hetkellä voimassa olevan eläinsuojelulain tarkoituksena on suojella eläimiä kärsimykseltä, kivulta ja
tuskalta. Lain tarkoituksena on myös edistää eläinten hyvinvointia ja hyvää kohtelua. Eläinsuojelulaki on
korvautumassa lailla eläinten hyvinvoinnista
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5 § Eläinten hoito
Hoidossa olevaa eläintä ei saa jättää hoidotta tai hylätä. Eläimen on saatava riittävästi sille sopivaa ravintoa,
juotavaa ja muuta sen tarvitsemaa hoitoa. Eläimen sairastuessa sen on saatava asianmukaista hoitoa.
Eläimen hyvinvointi ja olosuhteet on tarkistettava riittävän usein.
Asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä eläimen hoidolle asetettavista vaatimuksista. Asetuksella
voidaan myös säätää, että maa- ja metsätalousministeriö voi antaa niistä tarkempia määräyksiä.
6 § Eläinten kohtelu
Eläimen liiallinen rasittaminen ja kohtuuttoman ankara kurissa pitäminen ja kouluttaminen sekä liian
kovakourainen käsittely on kielletty. Eläimen sitominen tarpeetonta kärsimystä tuottavalla tavalla on
kielletty. Eläimen on annettava levätä kunnolla ja lisäksi sen on saatava liikkua.
Asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä eläimen kohtelulle asetettavista vaatimuksista. Asetuksella
voidaan myös säätää, että maa- ja metsätalousministeriö voi antaa niistä tarkempia määräyksiä.
7 § Eläimille suoritettavat toimenpiteet
Leikkaus tai muu siihen verrattava kipua aiheuttava toimenpide saadaan eläimelle suorittaa vain, jos se on
eläimen sairauden tai muun siihen verrattavan syyn vuoksi tarpeellista.
Toimenpiteen saa suorittaa vain eläinlääkäri. Jos toimenpiteestä aiheutuva kipu on lievää ja hetkellistä tai
toimenpide ei siedä viivytystä, saa toimenpiteen kuitenkin tehdä myös muu henkilö kuin eläinlääkäri.
Asetuksella voidaan poiketa 1 ja 2 momentin säännöksistä. Asetuksella voidaan myös säätää, että maa- ja
metsätalousministeriö voi myöntää poikkeuksia 1 ja 2 momentin säännöksistä. Maa- ja
metsätalousministeriö ei voi kuitenkaan myöntää poikkeuksia sellaisten toimenpiteiden suorittamiseen,
joiden tarkoituksena on eläimen mykistäminen tai eläimen ulkonäön muuttaminen. Maa- ja
metsätalousministeriö voi kieltää sellaisten eläinten käyttämisen kilpailuissa tai pitämisen näytteillä,
joille on suoritettu leikkaus tai toimenpide, jonka suorittaminen on tämän lain nojalla kielletty.
Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään eläimille suoritettavista toimenpiteistä ja niiden suorittajista, ei sovelleta
selkärankaisten tai pääjalkaisten eläinten käytössä tieteellisiin tai opetustarkoituksiin eikä
selkärangattomien eläinten käytössä muuhun tieteelliseen tutkimustoimintaan tai opetustarkoituksiin.
(28.6.2013/498)

Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiellosta käyttää kilpailuissa tai pitää näytteillä koiria, joille on
suoritettu eläimen ulkonäön muuttamiseksi leikkaus (1070/2000)
1 § Määritelmät
Tässä asetuksessa tarkoitetaan:
1) kilpailulla kilpailua, koetta, testiä ja muuta kilpailutarkoituksessa järjestettävää tilaisuutta, jossa
arvioidaan koirien ominaisuuksia, taipumuksia tai taitoja; sekä
2) näytteillä pitämisellä koiranäyttelyä ja muuta vastaavaa tilaisuutta, jossa arvostellaan koirien
ulkomuotoon, käyttöön tai jalostukseen liittyviä ominaisuuksia.
2 § Kilpailu- ja näyttelykielto
Vuonna 2001 tai sen jälkeen syntynyt koira, jolle on suoritettu leikkaus tai muu siihen verrattava kipua
aiheuttava toimenpide eläimen ulkonäön muuttamiseksi, ei saa osallistua kilpailuihin eikä sitä saa pitää
näytteillä.
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Edellä 1 momentissa tarkoitettu koira saa kuitenkin osallistua maailmanmestaruus- ja
euroopanmestaruuskilpailuihin sekä maailmanvoittaja- ja euroopanvoittajanäyttelyihin.

9 § Eläinten suorituskykyyn vaikuttaminen
Eläimen suorituskyvyn keinotekoinen kohottaminen, alentaminen tai ylläpitäminen lääkkeillä taikka muilla
vastaavilla aineilla tai valmisteilla on kielletty.
Epäiltäessä, että 1 momentissa mainittuja aineita tai valmisteita on käytetty, tämän lain mukaista valvontaa
suorittavalla eläinlääkärillä on oikeus päästä niihin tiloihin, joissa eläintä pidetään sekä ottaa tarvittavia
näytteitä. Eläimen omistaja ja haltija on velvollinen avustamaan eläinlääkäriä näytteiden ottamisessa sekä
antamaan tarvittavat tiedot valvontaa varten.
Kennelliiton laatima antidopingsääntö astui voimaan vuoden 2007 alusta. Antidopingtyön perustana on
eläinsuojelulaki eli se, että vain terveet koirat osallistuvat kokeisiin ja näyttelyihin. Lue lisää
antidopingvalvonnasta.
9§
”Eläinten suorituskykyyn vaikuttaminen
Eläimen suorituskyvyn keinotekoinen kohottaminen, alentaminen tai ylläpitäminen lääkkeillä taikka muilla
vastaavilla aineilla tai valmisteilla on kielletty.”
Kennelliiton laatima antidopingsääntö astui voimaan vuoden 2007 alusta. Antidopingtyön perustana on
eläinsuojelulaki eli se, että vain terveet koirat osallistuvat kokeisiin ja näyttelyihin. Lue lisää
antidopingvalvonnasta.

ASETUS ELÄINTEN KULJETUKSESTA (491/1996)
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1996/19960491#Pidm45237815924224
Asetus eläinten kuljettamisesta (96/491) koskee osaltaan eläinten suojelua. Asetuksessa on tarkoin
säännelty eläinten kuljetukseen liittyvät normit. Asetus koskee myös koiria.

RIKOSLAKI (39/1889)

44 luku
15 § Eläimen vartioimatta jättäminen
Joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta jättää asianmukaisesti vartioimatta ihmisille vaarallisen
eläimen, josta hän on vastuussa, on tuomittava eläimen vartioimatta jättämisestä sakkoon.
Tuomioistuin voi määrätä eläimen tapettavaksi, jos se on eläimen vaarallisuuden vuoksi perusteltua.
Määräystä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta, jollei määräyksen antanut tuomioistuin tai
muutoksenhakutuomioistuin toisin määrää. (17.5.2013/347)
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