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Toiminta-ohjeet tuomareille 
 

OHJAAJAN SOPIMATON KÄYTTÄYTYMINEN KOEPAIKALLA 
Kokeessa on noudatettava tuomarin sekä järjestäjän ohjeita ja määräyksiä. Koiran kurittaminen koepaikalla 

ja koesuoritusten aikana on kielletty. Mikäli koiran ohjaaja käyttäytyy koealueella sopimattomasti esim. 

päihtyneenä tai kurittaa koiraa, tulee tuomarin sulkea koira pois kokeesta tai hylätä koiran suoritus. 

Alkupuhuttelussa tuomarin tai vastaavan koetoimitsijan pitää tuoda julki edellä mainitut asiat. 

Myös paikalla olevan tuomarin, joka ei ole kokeessa arvostelemassa, on aina tehtävä kurinpitotapauksesta 

ilmoitus koetta arvostelevalle tuomarille. Jos ilmoituksen koiran kurittamisesta tekee toimitsija tai joku muu 

henkilö, on tuomarin kuultava asianomaisia ja varmistuttava tapahtuneesta. 

ILMOITUSMENETTELY 

Tapahtumasta on tehtävä merkintä koepöytäkirjan tuomarikertomukseen ja kirjallinen selvitys tuomaritoi-

mikunnalle. Selvitykseen on pyrittävä saamaan myös sen henkilön lausunto, jonka käyttäytymisestä kysei-

nen ilmoitus tehdään sekä tapauksen mahdollisten silminnäkijöiden nimet ja yhteystiedot erityisesti sen 

selvittämiseksi, mistä syystä ilmoituksen tekemiseen johtanut tapahtuma on aiheutunut. Tuomaritoimikun-

ta ilmoittaa tapaukset Kennelliiton koe- ja kilpailutoimikunnalle ja esittää että kokeesta pois suljettu osallis-

tuja menettää kaikki kokeen aikana saavuttamansa tulokset. 
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KOIRAN AGGRESSIIVINEN KÄYTTÄYTYMINEN KOEPAIKALLA 
Koira tulee sulkea pois kokeesta, jos se koepaikalla ennen koesuoritustaan käyttäytyy selvästi aggressiivi-

sesti ihmisiä tai toisia koiria kohtaan. 

Koiran koesuoritus tulee keskeyttää ja hylätä, jos se kokeessa tehtävien aikana käyttäytyy aggressiivisesti 

ihmisiä tai toisia koiria kohtaan. 

Asiasta on tehtävä merkintä koepöytäkirjan tuomarikertomukseen ja tehtävä ilmoitus Kennelliitolle. Me-

nettelyssä noudatetaan Kennelliiton ohjetta ”Koiran käyttäytymisestä kokeissa tehtävät ilmoitukset, niiden 

käsittely ja seuraamukset” 

 

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 kilpailukiel-

toon, jonka pituus määrätään tapauskohtaisesti. Koiralle voidaan antaa kilpailukielto jo yhdestä suljettu / hylätty –kerrasta, 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 Kennelliiton vahvistamalle lomakkeelle, jonka ilmoituksen tekijä varmentaa allekirjoituksellaan. Ilmoitukseen on 

pyrittävä saamaan myös sen henkilön lausunto, jonka koiran käyttäytymisestä kyseinen ilmoitus tehdään sekä tapauksen mahdollis-

ten 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 toi-

mittaa ilmoitukset Kennelliittoon. 

PÄÄTÖKSENTEKO 
Päätöksen koekiellosta ja tulosten poistamisesta tekee Kennelliiton hallitus koe- ja kilpailu –toimikunnan esityksestä. Päätöksente-

koa Kennelliitossa ei estä se, että henkilö, jonka koiran käyttäytymisestä ilmoitus on tehty, ei ole käyttänyt hänelle annettua tilai-

suutta 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. 


