SKL-FKK:n muutoksen haku
Hyväksytty Kennelliiton valtuustossa 26.11.2006. Voimassa 1.1.2007 alkaen.

A Yleinen valitusmenettely
Sääntöjen mukaisesta arvostelusta ei voi valittaa.

Erimielisyydet
Kokeet, kilpailut ja luonnetestit
Erimielisyydet
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 kokeen, kilpailun tai luonnetestin aikana
aiheuttaa valitusoikeuden menetyksen. Kokeiden osalta ylituomarin on esitettävä
valitusmenettelykäytäntö valittajalle.
Valitusaika, valitusmaksu ja jatkovalitukset
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 agilitykokeiden osalta Agilityliitolle neljäntoista (14) päivän
kuluessa valitukseen johtaneesta tapahtumasta. Valitusta käsiteltäessä tulee siinä
olla liitteenä lausunnot kaikilta asianosaisilta. Asianosaiseksi katsotaan henkilö, jonka
etua tai ratkaisua päätös koskee.
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 ja 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.
Näyttelyt
Näyttelyissä syntyneistä erimielisyyksistä on ilmoitettava kirjallisesti, Kennelliiton lomakkeella, järjestävän näyttelytoimikunnan jäsenelle. Tämän on asiaan perehdyttyään
pyrittävä saamaan erimielisyys heti ratkaistuksi.
Erimielisyydestä ilmoittamatta jättäminen näyttelyn aikana aiheuttaa valitusoikeuden
menetyksen. Näyttelytoimikunnan jäsenen on kysyttäessä esitettävä valitusmenettelykäytäntö valittajalle.
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Valitusaika ja valitusmaksu
Näyttelytoimikunnan jäsenen päätökseen tyytymättömän asianosaisen on tehtävä
valitus kirjallisesti näyttelytoimikunnalle seitsemän (7) päivän kuluessa valitukseen
johtaneesta tapahtumasta. Valitusta käsiteltäessä tulee siinä olla liitteenä lausunnot
kaikilta asianosaisilta. Asianosaiseksi katsotaan henkilö, jonka etua tai ratkaisua
päätös koskee.
Valitukseen liittyvä valitusmaksu on suuruudeltaan kaksi (2) kertaa halvin normaalihintainen ilmoittautumismaksu. Valitusmaksu on maksettava todistettavasti
näyttelytoimikunnalle ennen valitusajan loppumista. Valitusmaksu maksetaan takaisin,
kun valitus on lopullisesti ratkaistu ja valitus on katsottu aiheelliseksi. Valitusmaksu ei
koske tuomaria, toimikuntaa eikä toimikunnan edustajaa.
Näyttelytoimikunnan on ratkaistava valitus kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa
valituksen saapumisesta. Päätös on toimitettava valittajalle kirjatussa kirjeessä tai
muulla todistettavalla tavalla.
Jatkovalitukset
Näyttelytoimikunnan päätökseen tyytymätön asianosainen voi valittaa päätöksestä
näyttelyn myöntäneelle tai sitä puoltaneelle kennelpiirille seitsemän (7) päivän kuluessa
päätöksestä tiedon saatuaan. Rotuyhdistysten erikoisnäyttelyiden osalta valitetaan
Kennelliiton hallitukselle.
Kennelpiirin on ratkaistava asia kuudenkymmenen (60) päivän kuluessa ja 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.

B 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 SKL:n hallitukselle. Se on tehtävä yhden (1) vuoden kuluessa
näyttelyn, kokeen tai kilpailun pitämisestä ja lähetetään tiedoksi luvan myöntäjälle.
Koiranomistajan tulee noudattaa yleistä valitusmenettelyä.
Kennelliiton hallitukselta on erittäin painavista syistä oikeus ottaa asia käsiteltäväkseen, vaikka oikaisuvaatimusmenettelyä ei olisikaan noudatettu.
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