
LUONNETESTIN JÄRJESTÄMISOHJE 2014 

 

 

Luonnetestisääntö lyhyesti: 

 

1§ TESTITOIMINNAN TAVOITTEET 

Tarkoituksena on tutkia koiran käyttäytymistä tilanteissa, joissa sen hermosto joutuu 

rasitetuksi. 

 

Testitulosta käytetään koiran luonnekuvan määrittämiseen, koulutuskelpoisuuden arviointiin 

ja se antaa viitteitä koiran jalostuskelpoisuudesta. 

 

2 § OSALLISTUMISOIKEUS 

Osallistumisoikeus on kaikilla SKL:n tai sen hyväksymään koirarekisteriin merkityillä 

puhdasrotuisilla koirilla, jotka ovat 

- vähintään 2 vuoden ja korkeintaan 6 vuoden ikäisiä 

- tunnistusmerkittyjä ja  

- SKL-FKK:n määräysten mukaan rokotettuja. 

Koiran alkuperäinen rekisteritodistus on oltava mukana testipaikalla. 

Kivesvikainen uros saa osallistua testiin. 

 

Testiin ei saa osallistua:  

Sairas koira, kuuro koira, antidopingsäännön vastainen koira, kiimainen narttu tai narttu alle 

30 vrk ennen synnytystä tai alle 75 vrk synnytyksen jälkeen. 

Luonnetestin ja MH-kuvauksen välinen aika tulee olla vähintään 42 vrk. 

Vastaava toimitsija tai testituomari tarkistaa osallistumisoikeuden. 

 

Osallistumismaksun palautus: 

Tuomarivaihdos ei velvoita järjestäjää palauttamaan mahdollisen peruuttajan 

osallistumismaksua.  

 

Osallistumismaksu palautetaan jos 

- testi perutaan 

- ohjaaja on sairastunut, lääkärintodistus 

- koira on sairastunut/kuollut, eläinlääkärintodistus 

- nartulla on kiima 

- mahdolliset rajoituksen ylittävät ylimääräiset os.maksut 

Poisjääneen tilalle voi ottaa toisen koiran. 

 

3 § JÄÄVIYS 

Noudatetaan Kennelliiton yleistä jääviyssääntöä ja lisäksi: 

Testiin ei voi osallistua 

- testituomarin tai hänen perheenjäsenensä omistama tai kasvattama koira 

- ratamestarin, vastaavan toimitsijan ja sihteerin tai heidän perheenjäsentensä omistama 

koira 



4 § LUONNETESTIN JÄRJESTÄMISLUVAN ANOMINEN 

Testin saavat järjestää kaikki SKL:n jäsenyhdistykset. 

Testit anotaan Suomen Palveluskoiraliitolta. 

 

5 § LUONNETESTIN SIIRTO TAI PERUUTUS 

Kennelliiton yleinen ohje kokeiden ja kilpailujen ajankohdan siirrosta ja peruuttamisesta. 

 

6 § MUUTOKSENHAKU 

Kennelliiton yleinen muutoksenhakumenettely. 

 

7 § LUONNETESTITUOMARIT 

Testaajina toimivat SKL-FKK:n pätevöimät tuomarit.  

 

8 § TESTIN TOIMIHENKILÖT 

Kokeesta vastaava toimitsija, sihteeri, ratamestari ja avustajia. 

 

9 § LUONNETESTIIN OSALLISTUVAN VASTUU 

Koiranohjaaja vastaa koiran testipaikalla aiheuttamista tai koiralle aiheutuneista vahingoista. 

Ei koske testaaviin tuomareihin kohdistunutta vahinkoa. 

Ohjaaja, joka ei noudata tuomareiden ohjeita tai käyttäytyy sopimattomasti, voidaan  

sulkea pois testistä. 

 

10 § LUONNETESTIN OSASUORITUKSET 

 

11 § TESTIN ARVOSTELU 

Tuomarit saavat arvostella 10 koiraa/päivä.  

Testituloksen muodostuminen. 

Testin uusiminen ja testin keskeyttäminen. 

 

12 § LUONNETESTIÄ KOSKEVAT ERILLISOHJEET 

Luonnetestin suorittamisessa ja koirien arvostelussa noudatetaan Kennelliiton hallituksen  

hyväksymiä ohjeita. 

  



LUONNETESTIN KOETOIMITSIJA JA TESTITOIMIKUNTA 

Luonnetestistä vastaavan koetoimitsijan nimittää testin järjestävän yhdistyksen hallitus. 

 

Koetoimitsija tai yhdistyksen hallitus nimittää testitoimikunnan, jonka puheenjohtajana toimii koetoimitsija.  

Testitoimikuntaan voi kuulua esimerkiksi koetoimitsija, ratamestari ja sihteeri. 

Testitoimikunnalla tulee olla käytössään voimassaoleva luonnetestisääntö. 

Testitoimikunta päättää keskuudessaan seuraavien tehtävien vastuuhenkilöt. Koetoimitsija valvoo,  

neuvoo ja kouluttaa testissä tarvittavia avustajia. 

 

TEHTÄVÄT 

- testipaikan varaaminen ja viranomaisluvat 

- testituomareiden valitseminen ja kutsuminen 

- testianomuksen kirjoittaminen, yhdistyksen virallinen allekirjoitus 

- testipäivän siirto tai peruuttaminen 

- testivälineiden rakentaminen ja hankinta 

- lomakkeiden hankinta  

- ilmoittautumisten vastaanotto ja vastauskirjeet 

- tuomareiden informoiminen  

- testipaikan rakentaminen  

- opasteet testipaikalle 

- kanttiini testipaikalle, tuomareiden ruokailu ja kahvitukset 

- koirien vastaanottaminen testipaikalla, tunnistusmerkinnän tarkastaminen 

- testin avaaminen ja tuomareiden esittely 

- yleisön ohjaaminen  

- eri osasuorituksissa avustaminen 

- arvostelulomakkeiden kirjoitus  

- tuomareiden matka- ja päivärahakorvaukset 

- testipaikan purku ja siivous 

- luonnetestin anomusmaksun suorittaminen SPKL:lle 

- loppuselvitys yhdistyksen hallitukselle 

Koetoimitsija vastaa, että kaikki edellä mainitut tehtävät suoritetaan sääntöjen ja testiohjeiden  

mukaisesti. Varsinaisesta testitapahtumasta vastaavat testituomarit. 

Koetoimitsijan tulee noudattaa testituomarin antamia ohjeita kaikissa testiin liittyvissä asioissa. 

 

YLEISTÄ TESTISTÄ 

Luonnetestissä koiria käsittelevät vain tuomarit ja tuomariharjoittelijat tai -kokelaat. 

Testeissä ei käytetä radantarkistukseen ns. nollakoiria. Järjestelytoimikunnan tulee perehtyä  

luonnetestisääntöön ennen testin anomista. 

 

TESTIPAIKAN VARAAMINEN 

Testipaikan vaatimukset: 

- Testipaikalla tulee olla kaikkiin testin osasuorituksiin soveltuvat alueet. 

- Testipaikan tulee sijaita siten, että testin aikana ammutut laukaukset ja muu meteli ei häiritse 

ulkopuolisia. 

- Testipaikan tulee olla sellainen, ettei ulkopuolinen liikenne häiritse testin suoritusta. 



- Testi tulee suorittaa ulkona. 

- Testi tulee suorittaa valoisana aikana. 

- Testipaikka on varattava ennen testin anomista. 

 

Luvat: 

- Maanhaltijan ja alueenomistajan lupa. 

- Mikäli testipäivänä testialueena olevan paikan toiminta on tavanomaisesta poikkeavaa, on 

poliisiviranomaiselta haettava ns. huvilupa, jossa maininta ampumisesta 9 mm paukkupanoksilla. 

- Lupa opasteiden sijoittamiseen kadun ja teiden varsille. 

- Luvat on haettava hyvissä ajoin ennen testipäivää. 

 

LUONNETESTITUOMAREIDEN VALITSEMINEN JA KUTSUMINEN 

Tuomarit tulee valita ja kutsua ennen testin anomista. Ensin puhelimitse kysytään tuomareiden suostumus. 

Jo tässä vaiheessa on syytä kysyä tuomarin matkakulut, etenkin jos tuomari tulee pitkän matkan takaa. 

Tuomareilla on oikeus SKL-FKK:n virallisiin matka- ja päivärahakorvauksiin. Kun suullinen suostumus on 

saatu, lähetetään kirjallinen kutsu ja vahvistuspyyntö, SKL:n lomake tai itse laadittu kirje. 

 

LUONNETESTIN ANOMINEN 

Luonnetesti anotaan Palveluskoiraliiton koe-, testi- ja kurssianomuslomakkeella (löytyy SPKL:n 

verkkosivuilta). 

Anomuksessa mainittavat asiat: 

- testin järjestävä yhdistys 

- testipaikka ja ajankohta, testi voi olla joko yksi- tai kaksipäiväinen (viikonloppu) 

- tuomarit 

- testistä vastaava toimitsija 

- ilmoittautumisaika ja ilmoittautumisten vastaanottajan puhelinnumero ja osoitetiedot 

- osallistumismaksun suuruus ja tilinumero, jolle maksu suoritetaan. 

- huomautuksiin rajoitukset (esim. etusija määrätylle rodulle tms. huomautukset) 

- yhdistyksen virallinen allekirjoitus. Rotujärjestöjen alaosastojen tulee toimittaa anomus 

pääyhdistykseen allekirjoitettavaksi. 

 

Allekirjoitettu anomus lähetetään osoitteeseen Suomen Palveluskoiraliitto ry, Koulukuja 1, 04200 Kerava tai 

skannattuna sähköpostin liitteenä toimisto@palveluskoiraliitto.fi 

 

1.1.-30.4. järjestettävät testit tulee anoa 31.8. mennessä 

1.5.-31.7. järjestettävät testit tulee anoa 31.12. mennessä 

1.8.-31.12 järjestettävät testit tulee anoa 31.3. mennessä 

 

Luettelo luonnetesteistä julkaistaan Palveluskoirat- ja Koiramme-lehdissä. 

Yhdistyksen tulee tarkastaa lehdessä olevat tiedot ja mikäli niissä on virhe, tulee siitä ilmoittaa heti 

Palveluskoiraliittoon, mieluiten kirjallisesti. Jos testin tietoihin tulee myöhemmin muutoksia, tulee  

myös niistä ilmoittaa Palveluskoiraliittoon mahdollisimman nopeasti. 

 

Luonnetestin anomusmaksu vuonna 2014 on 25 €/testi, ja se maksetaan Suomen Palveluskoiraliitto ry:n 

tilille Danske Bank FI41 8000 1800 2309 80. Anomusmaksu on samansuuruinen riippumatta siitä, onko testi 

http://www.palveluskoiraliitto.fi/lomakkeet.html


yksi- vai kaksipäiväinen. Yhdistykset, jotka eivät ole SPKL:n jäsenyhdistyksiä, maksavat anomusmaksun 

etukäteen ja liittävät kopion maksukuitista anomuksen mukaan. 

 

LUONNETESTIN SIIRTÄMINEN TAI PERUUTTAMINEN 

Pakottavista syistä testipäivää voidaan kerran siirtää. Siirrosta on ilmoitettava kirjallisesti SPKL:n  

toimistoon.  

Testi voidaan peruuttaa erittäin pakottavista syistä tai mikäli testiin on ilmoittautunut vähemmän  

kuin viisi koiraa/testipäivä. Testin peruuttamisesta on tehtävä kirjallinen ilmoitus Palveluskoiraliiton 

toimistoon. Peruutuksesta on ilmoitettava tuomareille viimeistään viisi päivää ennen sovittua testipäivää. 

 

LOMAKKEIDEN HANKINTA 

Luonnetestipöytäkirjoja ja luonnetestisäännön voi tilata joko Kennelliitosta tai Palveluskoiraliitosta. 

Lomakkeita tarvitaan 1 kpl/arvosteltava koira + muutama varakappale. 

Testin järjestäjällä on aina oltava testipaikalla luonnetestisääntö. Pöytäkirjaan merkitään koiran rotu  

rotukoodilla, joten sihteeri tarvitsee rotukoodiluettelon, joka löytyy Kennelliiton nettisivuilta. 

 

ILMOITTAUTUMISTEN VASTAANOTTO JA VASTAUSKIRJEET 

Testiin otetaan enintään 10 koiraa/testipäivä, joten ensin osallistujat ilmoittautuvat puhelimitse ja  

varaavat paikan. Puhelinilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoituksen vastaanottajan tarkistaa,  

että koira täyttää kaikki osallistumisvaatimukset. Säännöissä mainituista rajoituksista ei voi  

missään tapauksessa poiketa. 

Puhelinilmoittautumisen jälkeen ilmoittautujan tulee lähettää kirjallinen ilmoittautuminen ja liittää  

siihen mukaan kopio testimaksun maksukuitista. Ilmoittautumisten vastaanottaja ilmoittaa  

päivämäärän, mihin mennessä kirjallisen ilmoittautumisen tulee olla perillä. Mikäli kirjallista  

ilmoittautumista ei tule, otetaan tilalle mahdollisesti varalla oleva ilmoittautuja.  

 

Testiin saa osallistua 

- SKL-FKK:n tai sen hyväksymään koirarekisteriin merkitty puhdasrotuinen koira (ulkomaisessa 

alkuperäisessä rekisterikirjassa tulee olla FCI:n merkki, venäläisen rekisterikirjan lisäksi koiralla tulee 

olla Export Pedigree. USA:n, Kanadan ja Englannin rekisterikirjojen sijasta riittää myös ko. maan 

alkuperäinen omistajatodistus) 

- iältään vähintään 2-vuotias koira, ei täyttänyt 7 vuotta 

- kivesvikainen tai kastroitu uros 

Koiran on oltava rokotettu SKL-FKK:n määräysten mukaisesti sekä tunnistusmerkitty, joko tatuoinnilla tai 

mikrosirulla. Jos koira on merkitty muulla mikrosirulla kuin Indexel tai Datamars, tulee koiran omistajalla 

olla lukulaite mukana testiin tullessaan. 

 

Testiin ei saa osallistua 

- testituomarin tai hänen perheenjäsenensä omistama tai kasvattama koira 

- testin koetoimitsijan tai hänen perheenjäsenensä omistama tai kasvattama koira 

- ratamestarin, sihteerin tai heidän perheenjäsentensä omistama koira 

- sairas tai heikossa kunnossa oleva koira 

- lääkitty koira. Huom! antidopingmääräykset ja lääkkeiden varoajat 

- koira, jonka MH-kuvaukseen osallistumisesta on kulunut vähemmän kuin 42 vrk 

- kiimainen narttu 



- narttu 30 vrk ennen odotettua penikoimista tai 75 vrk penikoimisen jälkeen  

- koira, jonka häntä tai korvat on typistetty 

Koira voi osallistua luonnetestiin vain kerran. Mikäli koira saa testissä alle 75 pistettä tai mikäli koiralle on 

annettu arvostelu Hylätty, se saa kuitenkin osallistua uusintatestiin aikaisintaan 6 kuukauden kuluttua 

edellisestä testistä. 

 

Ilmoittautuneille lähetetään kirjallinen vahvistus ilmoittautumisen saapumisesta. Vastauskirjeessä  

tulee mainita seuraavat asiat: 

- suunniteltu arvosteluaika, n. 30–40 min/koira, urokset ensin 

- testattavien tulee ole testipaikalla n. 1 tunti ennen omaa testiaikaansa, jotta koiranohjaaja voi 

seurata edellisen koiran testin 

- ajo-ohje testipaikalle 

- muistutus alkuperäisen rekisterikirjan mukaanotosta, kopio ei kelpaa 

- muistutus antidopingsäännöstä 

- muistutus tarkistaa koiran rokotusten voimassaolo, todistus mukaan testipaikalle 

- muistutus tunnistusmerkintäpakosta 

- muistutus osallistumisoikeuden rajoituksista 

- yhteyshenkilön puhelinnumero ja osoite 

- ohje, miten toimitaan, mikäli osallistuminen peruutetaan 

- testissä käytetään tarvittaessa SKL-FKK:n voimassaolevaa valitusmenettelyä 

 

PERUUTUKSET JA OSALLISTUMISMAKSUN PALAUTUS 

Mikäli narttukoiran kiima alkaa, koira sairastuu tai kuolee juuri ennen testiä, tulee osallistuminen peruuttaa 

ja sen osallistumismaksu palautetaan. Peruutuksesta on aina ilmoitettava ennen testiä ja sairaudesta on 

toimitettava lääkärintodistus. Peruuttaneen tilalle järjestäjä voi ottaa varakoiran. Tuomarimuutoksen 

vuoksi osallistumisensa peruuttaneille ei osallistumismaksuja palauteta. 

 

TUOMAREILLE TIETO KOIRAMÄÄRÄSTÄ JA AJO-OHJE TESTIPAIKALLE  

Nämä tiedot toimitetaan mieluiten kirjallisesti. Mikäli testi on kaksipäiväinen ja tuomarit tulevat niin 

kaukaa, että heidän on yövyttävä testipaikkakunnalla, on testin järjestäjä velvollinen järjestämään 

yöpymisen (1 hengen hotellihuone), jollei toisin ole tuomareiden kanssa sovittu.  

 

Mikäli testiin ilmoittautuu luonnetestituomariharjoittelija tai -kokelas, on järjestäjän tarjottava  

testipaikalla hänelle samat ateriat kuin tuomareille. Testiin voi osallistua kerralla vain 1 harjoittelija  

tai kokelas. Kokelaan tulee sopia ensin tuomareiden kanssa ja sen jälkeen ilmoittaa testin  

järjestäjälle osallistumisestaan. Testituomarit ohjaavat harjoittelijoiden ja kokelaiden työskentelyä.  

 

RATAMESTARIN TEHTÄVÄT 

Ratamestariksi valitaan luonnetestitoimintaan hyvin perehtynyt henkilö. 

Hän toimii yhteistyössä koetoimitsijan kanssa huomioiden tämän antamat yleisjärjestelyohjeet.  

- Ratamestari vastaa ensisijaisesti siitä, että testiin kuuluvat osasuoritukset voidaan suorittaa 

turvallisesti ja joustavasti.  

- Hän hankkii eri osasuorituksissa tarvittavat välineet ja suunnittelee radan.  

- Vastaa siitä, että rata on valmis tuntia ennen testin alkamisajankohtaa.  

- Esittelee radan tuomareille.  



- Suorittaa mahdollisesti esiin tulevat muutokset.  

- Vastaa radan toimivuudesta koko testin ajan.  

- Ratamestarin apuna toimivat avustajat, jotka toimivat ratamestarin ja tuomareiden ohjeiden 

mukaisesti. 

 

TESTIVÄLINEIDEN RAKENTAMINEN JA HANKINTA 

Koetoimitsijan/ratamestarin tulee ajoissa hankkia tarvittavat välineet ja tarkistaa niiden kunto ja  

toimivuus. 

Testissä tarvittavat välineet: 

- leikkimisvälineet 

- ihmishahmokelkka (mörkö) ja sille vaatteet sekä n. 25 m pitkä naru 

- kovuuskokeen pelotusvälineet, haalarit ja naru tai sateenvarjo 

- temperamenttikokeen tynnyrinpyöritysteline ja tynnyri 

- pimeähuone, mahdolliset pimennysverhot ja muut rakenteet, taskulamppu 

- 9 mm starttipistooli, paukkupanokset (vara-ase), kuulosuojaimet ampujalle 

- terävyyskokeen seinustalle kiinnityskoukku, ketju, kaulapannat 

- piiskoja (n. 1 m), ratsastusraippa 

- pitkä liina n. 5 m ja lyhyt liina ilman lukkoa 

 

TESTIPAIKAN RAKENTAMINEN 

Testipaikka tulee rakentaa ajoissa ennen testin alkua siten, että testin kaikki suorituspaikat ovat valmiina 

viimeistään 1 tunti ennen ensimmäisen koiran suorituksen alkamista. Tuomarit tarkastavat testiradan ja 

päättävät testin osasuoritusten suoritusjärjestyksen sekä mahdollisesti pyytävät korjaamaan havaitsemansa 

puutteet. 

 

Testipaikka, yleistä: 

- paikoitusalue tulee rajata siten, etteivät autoissa olevat koirat häiritse testin kulkua 

- koirien ulkoilutusalue 

- testin toimisto, lämmin sisätila 

- kanttiini 

- yleisön paikat siten, että yleisö näkee mahdollisimman hyvin suoritukset, eikä heidän tarvitse kovin 

paljon liikkua paikaltaan eri osasuoritusten välillä 

- testiin osallistuvat eivät saa harjoitella testiradalla 

 

SUORITUSPAIKAT 

Ratamestari ja koetoimitsija suunnittelevat radan. 

Radan tulee täyttää määrätyt vaatimukset ja sen tulee olla sellainen, ettei siinä suoritusten aikana ole 

normaalia suurempaa vaaraa koiran tai koiranohjaajan vahingoittumiseen.  

Kaikissa niissä osasuorituksissa, joissa koira todennäköisesti väistää voimakkaasti, on väistön suunta 

ennakoitava ja tarkistettava, että väistöön on turvallista tilaa. 

  

Luoksepäästävyys ja taisteluhalu 

- Merkitään kohta, johon ohjaaja tuo koiran. 

- Puukapulat (mieluimmin koivun oksista) eri paksuisia 30–50 cm pitkiä, pallo, rätti, purupatukka. 

- Leikkimisesineet sopivalle etäisyydelle laatikkoon tai telineeseen. 



Toimintakyky uhan alaisena 

- Kelkan sijoittaminen vähintään 25 m:n etäisyydelle näkösuojaan, huomaa ääniärsyke. 

- Kelkan liikkumisuran raivaaminen, esteetön vetoalue. 

- Kelkan pukeminen, takki ja lakki. Mahdollisuus riisua vaatteettomaksi. 

- Koeveto. 

- Kelkan palautus lähtöpaikkaan ennen seuraavan koiran testin alkua. 

- Toinen tuomareista suorittaa aina kelkan vedon. 

 

Kovuuskoe 

- Haalarit, kiviä puntteihin ja vaatepuu hartioihin ja naru. 

- Sateenvarjo ja rakennuksen nurkka. 

Tarkoituksena on aiheuttaa koiralle voimakas pelästyminen. Haalarit sidotaan lahkeista maahan tai  

lahkeisiin pannaan kivet, haalarin hartioihin pannaan puu ja kaulukseen naru, ja naru viedään puun oksan 

yli avustajalle, joka narusta nykäisemällä tempaisee haalarit n. 1,5–2 m korkeuteen. Kun koira tulee 

määrättyä, rajattua reittiä ja on noin puolen metrin päässä haalareista, tempaistaan ne ylös ja annetaan 

saman tien pudota takaisin. 

Mikäli käytetään sateenvarjoa, tulee sen käyttäjän räväyttää varjo auki aivan koiran edessä, kun se on 

tulossa rakennuksen nurkalle. Tämän jälkeen koira vedetään pois ja sateenvarjon käyttäjä poistuu nurkalta. 

Koira ei saa nähdä laitteita käyttävää avustajaa. 

 

Temperamenttikoe 

- Tynnyrinpyöritysteline ja tynnyri, jossa kiviä tai muuta ääntä antavaa materiaalia sisällä. 

Koira ja ohjaaja kulkevat määrättyä reittiä telineen sivuitse ja kun koira on telineen loppuosan kohdalla, 

tönäistään tynnyri liikkeelle niin, että se liikkuu voimalla koiran perässä ja aiheuttaa meteliä (takaa-

ajotilanne). Tynnyrin tulisi pyöriä n. 5 metrin matka. 

Koira ei saa nähdä avustajaa. 

 

Puolustushalukoe 

Suunnitellaan piilo, josta hyökkäys tapahtuu, ei yleisön joukosta. 

- Piiskat, ratsastusraippa.  

- Lyhyt talutin. 

Hyökkäyksen suorittaa aina toinen tuomareista. 

 

Toimintakykykoe, ilman uhkaa 

- Pimeä huone, vaja, lato, tms. rakennus. 

- Taskulamppu. 

- Tuoli ja esteet. 

Huoneeseen tulee saada n. 10 m pitkä, melko hämärä kulkureitti, jota pitkin koiran tulee kulkea 

päästäkseen ohjaajansa luo. Huoneen pimeyttä tulee voida muuntaa vähällä vaivalla, mieluiten  

luonnonvalon avulla. Pimeän huoneen ovi tulee olla siten suljettavissa, ettei koira voi työntää sitä  

auki. Tarvittaessa avustaja pidättelee ovea ulkopuolelta. 

Kulkureitille tulee sijoittaa helpohkoja esteitä ja tuomareille on tehtävä mahdolliseksi erilaisten lisä- 

äänien ja -valon käyttö harkintansa mukaan. Ohjaajalle tuoli pimeän huoneen perälle. Varattava  

mahdollisuus myös materiaalin muutoksiin lattiapinnassa, esim. jätesäkki levitettynä. 

Toinen tuomareista päästää koiran pimeään etsimään ohjaajaa. 



Terävyyskoe 

- Ketju, mieluiten muovitettu vaijeri, ja erikokoisia nahkapantoja. 

- Vitsat. 

- Ohjaajan näkösuoja. 

Koira kiinnitetään kiinteästä nahkapannasta rakennuksen seinään n. 60–70 cm pitkällä ketjulla.  

Seinustan on oltava sellainen, ettei koira voi vahingoittaa itseään. Seinän on ulotuttava maahan ja  

kiinnityskoukku ei saa olla terävä tai muuten vaarallinen. 

Toinen tuomareista valvoo koiran kytkemistä ja toinen suorittaa hyökkäyksen. 

 

Laukauspelottomuuskoe 

- Ampujan paikka, näkösuojassa. 

- Ase ja 9 mm paukkupanokset, varattava vähintään 5 kpl/koira. 

Huomioitava, että ampujan on oltava koiralta näkösuojassa ja hänen tulee nähdä hyvin tuomari,  

joka antaa hänelle merkin ennen jokaista laukausta. 

 

TESTISSÄ TARVITAAN AVUSTAJAT SEURAAVIIN TEHTÄVIIN 

- Tunnistusmerkinnän ja kiiman tarkistus. 

- Toimintakykykoe: kelkan siirtäminen. 

- Kovuuskoe: haalarin veto tai sateenvarjon avaus. 

- Temperamenttikoe: tynnyrin pyöritys. 

- Laukauspelottomuus: ampuja. 

Koetoimitsijan ja ratamestarin tulee neuvoa ja opastaa avustajia, mutta ensisijassa tuomarit määräävät, 

miten osasuoritukset tehdään. 

 

SIHTEERIN TEHTÄVÄT 

Ennen testipäivää 

- Ottaa vastaan ilmoittautumiset. 

- Laatii testille aikataulun yhdessä kokeesta vastaavan toimitsijan kanssa: varattava aikaa n. 30–40 

min/testattava koira + mahdollinen ruokailutauko. 

- Lähettää ilmoittautuneille vastauskirjeet. 

- Huolehtii, että testipaikalla on mikrosirun lukulaite (kennelpiireiltä lainattavissa). 

- Tilaa lomakkeet SPKL:lta tai SKL-FKK:lta viimeistään 2 viikkoa ennen testiä. 

- Täyttää ennakkoon testipöytäkirjojen yläosat. Pöytäkirjojen täytössä otettava huomioon: 

pöytäkirjat on täytettävä tekstaten tai kirjoituskoneella siten, että myös alimmasta kappaleesta saa 

hyvin selvää. 

o Koirien nimien ja rekisterinumeroiden oltava oikein, nämä on tarkistettava vielä koepaikalla 

koiran rekisterikirjasta. 

o Koiran rotu merkitään rotukoodilla, rotukoodiluettelon voi tilata SKL-FKK:sta. 

- Varaa testipaikalle mukaan kyniä, laskukone, rotukoodiluettelo ja kuittivihko (maksut tuomareille) 

ja paperia muistiinpanoja varten. Luettelo koirista, joille testi on hylätty/hyväksytty. SKL:n 

voimassaoleva valitusmenettely. 

 

Testipäivänä 

- On testipaikalla viimeistään ½ tuntia ennen testin alkua. 

- Panee yleisölle näkyville luettelon osallistuvista koirista. 



- Ottaa vastaan ilmoittautumiset: rekisterikirjasta tarkistettava TM-numeron ja koiran tatuoinnin tai 

mikrosirun numeron yhtäläisyys, koiran ohjaaja näyttää. Mikäli koiran tunnistusmerkintä ei ole 

luettavissa tai mikrosirua ei löydy, koira testataan, mutta koiranomistajan on toimitettava 1 kk:n 

kuluessa testin järjestäjälle todistus uusintamerkinnästä. Mikäli omistaja ei lähetä todistusta, tulee 

yhdistyksen ilmoittaa siitä Suomen Kennelliittoon. 

- Narttujen kiiman tarkistus. 

- Tarkastaa koirien rokotusten voimassaolon. SKL:n määräykset (Koiramme-lehti). 

- Ilmoittaa koiran ohjaajalle hänen koiransa arvosteluajan ja edellisen koiran testauksen alkamisaika 

sekä neuvoo koiran ulkoilutuksesta. 

- Tarkastaa testipöytäkirjan yläosan (tietojen yhtäpitävyys rekisterikirjan tietojen kanssa). 

- Toimii testituomareiden sihteerinä. Pöytäkirjan täytössä huomioitava:  

o Katso mallista miten pöytäkirja täytetään ja tulos lasketaan. 

o Testipöytäkirjan tulososaan saa tulla ainoastaan yksi korjaus, mikäli tulee useampia 

virheitä, tulee pöytäkirja kirjoittaa kokonaan uudelleen. 

o Testituloksen laskeminen, tarkastaminen ja merkitseminen koepöytäkirjaan. Huomioitava 

rodut, joilla testitulos oikeuttaa valionarvoon, hyväksytty/hylätty, joka kirjoitetaan myös 

rekisterikirjaan lopputuloksen perään. Luettelon roduista, joilla luonnetesti on 

rodunomainen koe, voi tilata SPKL:sta tai SKL-FKK:sta. 

- Merkitsee testin lopputuloksen koiran rekisterikirjaan. 

o Rekisterikirjamerkintämallit:  

10.5.11 Lahti LT+150 tuomareiden nimet ja numerot 

22.5.11 Turku LT miinus 10 hylätty tuomareiden nimet ja numerot 

- Valvoo, että molemmat tuomarit allekirjoittavat sekä koepöytäkirjan että rekisterikirjan.  

- Tuomarin allekirjoitukseen kuuluu aina myös hänen tuomarinumeronsa. Tuomareiden 

nimenselvennykset tekstaten ja aina samalla tavalla etunimi ensin ja sitten sukunimi (sihteeri 

kirjoittaa etukäteen). 

- Testipöytäkirjan alimmainen (punainen) osa annetaan koiran ohjaajalle yhdessä rekisterikirjan 

kanssa. 

- Varmentaa koepöytäkirjan myös omalla nimikirjoituksellaan. 

- Tuomareiden matkakorvaukset maksetaan pääsääntöisesti käteisenä SKL-FKK:n matkustusohjeen 

mukaisesti, mikäli tuomarin kanssa ei ole muuta sovittu. 

- Sihteerin tehtävä on luottamuksellinen. Sihteeri ei saa kertoa kenellekään, mitä tuomarit ovat 

keskustelleet koirien arvosteluja antaessaan.  

 

Testin jälkeen 

- Tarkistaa vielä kerran koepöytäkirjat, että ne ovat kaikilta osin oikein täytetty ja tulos oikein 

laskettu.  

- Mikäli mahdollista, ottaa testipöytäkirjoista kopiot yhdistyksen arkistoon (postissa on viime aikoina 

hävinnyt luvattoman paljon kirjeitä). 

- LT-pöytäkirjat, kaikki jäljellä olevat kopiot lähetetään viipymättä testin jälkeen osoitteeseen 

Suomen Palveluskoiraliitto ry, Koulukuja 1, 04200 Kerava. 

o Liiton toimistolla tarkistetaan, että testipöytäkirjat on oikein täytetty. Mikäli niissä on 

virheitä, palautetaan virheellinen lomake sihteerille korjattavaksi. Sihteerin tulee kirjoittaa 

uusi korjattu LT-pöytäkirjalomake ja lähettää se tuomareiden allekirjoitettavaksi. Sihteerin 

tulee myös ilmoittaa koiran omistajalle tuloksen muuttumisesta ja pyytää koiran 



rekisterikirja, jotta hän voi tehdä siihen korjauksen. Myös rekisterikirjaan tehtyyn 

korjausmerkintään tulee pyytää tuomareiden vahvistukset. 

o Tulokset julkaistaan Palveluskoirat-lehdessä. 

- Ilmoittaa yhdistyksen rahastonhoitajalle testimaksun (vuonna 2014 anomusmaksu on 25 €/testi) 

suorittamisesta Palveluskoiraliiton tilille FI41 8000 1800 2309 80. 

 

TUOMAREIDEN TEHTÄVÄT 

- Tuomarit ovat vastuussa koko testistä. 

- Tuomarit neuvovat ja ohjaavat testin avustajia. 

- Tuomarit arvostelevat koirat.  

- Tuomarit tarkastavat ja allekirjoittavat luonnetestipöytäkirjat ja rekisterikirjamerkinnät. 

- Tuomarit antavat suullisen arvostelun jokaisesta testatusta koirasta. 

- Tuomarit vastaavat ja valvovat tuomarikokelaiden ja -harjoittelijoiden toimintaa ja antavat niistä 

kirjallisen lausunnon. 

 

TESTITOIMIKUNTA TESTIN JÄLKEEN 

- Testipaikan purku ja siivous. 

- Yhteenveto teknisestä toteutuksesta ja taloudesta. Plussat ja miinukset. 

- Raportti yhdistyksen hallitukselle, vähintään koiramäärä ja selvitys taloudesta. 


