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KOKEESEEN OSALLISTUMINEN 

Osallistumisoikeus palveluskoirakokeisiin

Käyttäytymiskokeeseen ja pelastuskoirakokeisiin ovat oikeutettuja osallistumaan kaikki koirat, jotka on rokotettu 
ja tunnistusmerkitty Kennelliiton määräysten mukaisesti. Koirilla, joilla ei ole Suomen Kennelliiton hyväksymää rekis-
teritodistusta tulee olla Kennelliiton omistajatodistus. Omistajatodistuksessa samoin kuin rekisterikirjassa tulee olla 
vahvistus koiran tunnistusmerkinnästä.

Palveluskoirakokeisiin ovat oikeutettuja osallistumaan kaikki kilpailuoikeuden omaavat rodut (kts. rotuluettelo), 
joilla on Kennelliiton hyväksymä rekisteritodistus ja jotka on rokotettu ja tunnistusmerkitty Kennelliiton määräysten 
mukaisesti. Myös EJ- ja ER- todistukset, sekä kaikki FCI:n hyväksymät rekisteritodistukset käyvät.

Kilpailukirja ja tunnistusmerkintä
Ilman rekisteri- tai omistajatodistusta tai hyväksyttävästi varmennettua kilpailukirjaa koira ei voi osallistua kokee-
seen. Koiralla, joka on jo aiemmin osallistunut palveluskoirakokeeseen, tulee aina kokeeseen osallistuessaan olla 
mukana kilpailukirja. Mikäli kilpailukirja on kadonnut, saa kadonneen tilalle uuden vain Palveluskoiraliiton toimistos-
ta, jossa siihen kirjataan koiran aiemmat koekäynnit ja sen saavuttamat tulokset.

Kilpailukirjaan koiran rokotukset ja tunnistusmerkinnän vahvistaa rokotuksen ja merkinnän tehnyt eläinlääkäri. Kaik-
kien kokeisiin osallistuvien koirien tulee olla tunnistusmerkittyjä joko tatuoinnilla tai mikrosirulla. Kokeen sihteeri 
tarkistaa tunnistusmerkinnän koiran omistajatodistuksesta, rekisterikirjasta tai kilpailukirjasta.

Koirien tunnistusmerkintä tarkastetaan luoksepäästävyystarkastuksen yhteydessä. Mikäli tatuointi ei ole luettavis-
sa tai mikrosirua ei löydy, tulee kokeesta vastaavan tuomarin tai koesihteerin ohjeistaa koiran ohjaajaa seuraavasti: 
Koira tulee uusintamerkitä viimeistään 1 kk kuluessa, ja tästä on lähetettävä todistuskopio kokeen järjestäjälle. Mikä-
li koiranohjaaja ei toimita todistusta, tulee kokeen järjestäjän ilmoittaa asiasta Palveluskoiraliittoon, joka ryhtyy toi-
menpiteisiin koetuloksen mitätöimiseksi.

Typistetyt koirat
1.1.2001 jälkeen syntynyt koira, jonka korvat ja/tai häntä on typistetty, ei saa osallistua palvelus- ja pelastuskoirako-
keisiin.

Antidoping ja rokotukset
Kokeisiin ei saa osallistua sairas tai lääkitty koira. Lisätietoa saat Suomen Kennelliiton nettisivuilta antidoping-ohjeista. 
Linkistä aukeavalta sivulta löytyy muun muassa lista lääkeaineista ja varoajoista. Koiralle ei saa myöskään antaa mitään 
sen suoritukseen vaikuttavaa lääkettä tai muuta ainetta, joka on koiran normaalista ravinnosta poikkeavaa (esim. kahvi, 
alkoholi ja suklaa). Kokeissa saatetaan ottaa koirista doping-näytteitä.

Kennelliiton rokotusmääräykset

Suojelulisenssi
Kaikilla suojelukokeisiin ilmoittautuneilla koiranohjaajilla tulee olla Palveluskoiraliiton tai Saksanpaimenkoiraliiton 
myöntämä suojelulisenssi. Saksanpaimenkoiraliitolla on omat määräyksensä suojelulisenssinsä myöntämisperustei-
siin ja ehtoihin. Palveluskoiraliitto hyväksyy Saksanpaimenkoiraliiton lisenssit automaattisesti. Saksanpaimenkoira-
liitto voi myöntää lisenssin jäsenilleen. Lisenssi tarkistetaan koiranohjaajalta samalla, kun hän jättää koiran kilpailu-
kirjan koetoimistoon.

Jos koiranohjaaja on osallistunut ennen koekautta 2012 johonkin suojelukoelajiin (IPO, VPG tai SchH), hänen ei tar-
vitse hakea jäsenyhdistyksen puoltoa, vaan hänen tulee täyttää ja allekirjoittaa suojelulisenssihakemus (paperilla 
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tai skannattuna PDF -tiedostona) ja lähettää se joko yhdistyksensä kautta tai suoraan Palveluskoiraliiton toimistoon. 
Saksanpaimenkoiraliiton jo aiemmin myöntämät lisenssit hyväksytään kaikissa IPO-kokeissa. Uusilla harrastajilla, jot-
ka hakevat suojelulisenssiä, tulee olla hyväksytty tulos BH-kokeesta. Hänen tulee täyttää suojelulisenssinhakemus-
lomake ja toimittaa se yhdistyksensä, joka on Palveluskoiraliiton jäsen, hallitukselle. Yhdistyksen hallitus antaa lau-
sunnon hakemuksesta niin, että sitä joko puolletaan tai ei puolleta. Yhdistyksen tulee lähettää kaikki hakemukset 
lausuntoineen Palveluskoiraliiton toimistoon. Liiton hallitus päättää lisenssin myöntämisestä. Liiton toimisto kirjaa 
myönnetyt lisenssit ja toimittaa hakijalle lisenssikortin. Hakemuslomake löytyy alla olevan linkin kautta.

Voimassa olevat mondioring-lisenssit vaihdetaan toimistotyönä Palveluskoiraliiton suojelulisenssiin. Siirtymäaikaa 
on 31.12.2015 asti. 1.1.2016 alkaen jokaisella mondioring-kokeeseen osallistuvalla tulee olla Palveluskoiraliiton suo-
jelulisenssi. Siihen asti mondioring-kokeeseen voi osallistua mondioring-lisenssillä. Uudet lisenssit anotaan samalla 
menettelyllä, kun Palveluskoiraliiton suojelulisenssi.

Huomaathan, että lisenssihakemus on toimitettava liittoon riittävän hyvissä ajoin ennen koetta, jotta lisenssi-
kortti ehditään kirjoittaa ja postittaa koiranohjaajalle.

Vaatimukset lisenssin saamiseksi:
•	 Henkilön tulee olla Palveluskoiraliiton jäsenyhdistyksen jäsen.
•	 Henkilön tulee olla henkisiltä sekä fyysisiltä ominaisuuksiltaan suojelukoiran koulutukseen ja hallintaan sovel-

tuva ja hänen on suhtauduttava vastuullisesti yleiseen koiranpitoon.
•	 Henkilöllä tulee olla vähintään käyttäytymiskoe (BH) suoritettuna, joko nykyisellä tai jollakin aikaisemmin omis-

tamallaan/hallitsemallaan koirilla.

Lisenssin peruuttaminen: Mikäli lisenssin haltija on toiminnallaan aiheuttanut vahinkoa Palveluskoiraliittoa tai sen 
jäsenjärjestöä tai yleistä kenneltoimintaa kohtaan tai on muuten osoittanut olevansa suojelukoiran hallintaan so-
veltumaton, voi Palveluskoiraliiton hallitus peruuttaa lisenssin, joko määräajaksi tai vakavimmissa tapauksissa koko-
naan. Tapauksen koskiessa Saksanpaimenkoiraliiton myöntämää lisenssiä sen ensisijainen käsittelijä on Saksanpai-
menkoiraliitto.
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Rotuluettelo

Päivitetty 10.6.2015

Seuraavilla roduilla on kilpailuoikeus palveluskoirakokeissa. Suomessa kaikilla FCI:n palveluskoiriksi nimeämillä ro-
duilla on automaattisesti oikeus osallistua palveluskoirakokeisiin. Muille roduille voi kyseisen rodun rotujärjestö ha-
kea palveluskoirakokeiden kilpailuoikeutta. Rodun tulee olla kooltaan ja ominaisuuksiltaan palveluskoirakoesuori-
tuksiin sopiva sekä vähintään 5 rodun koirista tulee olla suorittanut käyttäytymiskoe hyväksytysti viimeisen kahden 
vuoden aikana. Kilpailuoikeuden myöntää Suomen Kennelliiton hallitus Palveluskoiraliiton esityksestä.

Rotu- Rotu-      

koodi lyhenne Rotu

7  AT  Airedalenterrieri
286  AMST  Amerikanstaffordshirenterrieri
46  APP  Appenzellinpaimenkoira
287  AKK  Australiankarjakoira
293  AK  Australiankelpie
342  APK  Australianpaimenkoira
44  BE  Beauceron
15.1  BPG  Belgianpaimenkoira, groenendael
15.2  BPL  Belgianpaimenkoira, lakenois
15.3  BPM  Belgianpaimenkoira, malinois
15.4  BPT  Belgianpaimenkoira, tervueren
45  BRP  Berninpaimenkoira
144  B  Bokseri
297  BC  Bordercollie
191  BV  Bouvier
171 BVDA Bouvier Des Ardennes
113  BR  Briard
343  CC  Cane corso
332  CV  Ceskoslovensky vlcak
263  CLN  Chesapeakelahdennoutaja
296  CSK  Collie, sileäkarvainen
156  CPK  Collie, pitkäkarvainen
153  DK  Dalmatiankoira
143  D  Dobermann
292  DA  Dogo argentino
47  EPK  Entlebuchinpaimenkoira
336  ESV  Espanjanvesikoira
223.1  HKK  Hollanninpaimenkoira, karkeakarvainen
223.2  HLK  Hollanninpaimenkoira, lyhytkarvainen

223.3  HPK  Hollanninpaimenkoira, pitkäkarvainen
190  HW  Hovawart
289  IL  Islanninlammaskoira
87  KAT  Katalonianpaimenkoira
110  KKN  Kiharakarvainennoutaja
111  KN  Kultainennoutaja
122  LB  Labradorinnoutaja
298  LR  Lagotto romagnolo
284  LPK  Lapinporokoira
238  M  Mudi
312  NSN  Novascotiannoutaja
271  PC  Partacollie
176  PP  Picardienpaimenkoira
37  PV  Portugalinvesikoira
138  PYPL  Pyreneittenpaimenkoira, lyhytkarvainen
141  PYPP  Pyreneittenpaimenkoira, pitkäkarvainen
146  RH  Rhodesiankoira
147  RW  Rottweiler
166  SP  Saksanpaimenkoira
166.1  SP  Saksanpaimenkoira, pitkäkarvainen
121  SKN  Sileäkarvainennoutaja
182.1  SN  Snautseri, musta
182.2  SN  Snautseri, pippuri & suola
189  SLK  Suomenlapinkoira
181.1  SS  Suursnautseri, musta
181.2  SS  Suursnautseri, pippuri & suola
901  TP  Tsekinpaimenkoira
347  VP  Valkoinen paimenkoira
327  VMT  Venäjänmustaterrieri


