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LUONNETESTI- ERILLISOHJEISTUS KOIRANOHJAAJILLE 
OHJEISTUS 1.8.2020 JÄLKEEN PIDETTÄVIÄ TESTEJÄ VARTEN 
 
Koronaviruspandemian takia viranomaiset ovat lieventäneet yleisötapahtumia koskevia ohjeistuksia. 

Testin järjestäjien, koetoimitsijoiden ja tuomareiden pitää noudattaa kaikkia Kennelliiton ja Suomen 
Palveluskoiraliiton antamia ohjeita. Tähän tiedotteeseen on kerätty Luonnetestiä varten laaditut erityisohjeet 
sekä ohjaajille ennakkoon lähetettävään kutsukirjeeseen lisättävät tiedot. 

Aluehallintoviraston ohjeistukset: 

http://www.avi.fi/web/avi/usein-kysytyt-kysymykset#yleiso10 

Opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeistus: 

https://stm.fi/documents/1271139/21429433/Ohje+yleis%C3%B6tilaisuuksiin+yleisiin+kokoontumisiin+ja+ju
lkisten+tilojen+k%C3%A4ytt%C3%B6%C3%B6n_140520.pdf/b90ac145-b4db-23db-c966-874570ee1b03 

YLEISTÄ 
 

• Jokainen kokeeseen, kilpailuun tai testiin osallistuva henkilö osallistuu tapahtumaan omalla 
vastuullaan. Kennelliitto, tapahtuman järjestäjä, kokeen, kilpailun tai testin toimihenkilöt tai ylituomari 
eivät ole vastuussa osallistujan mahdollisesta korona-altistumisesta tai koronaan sairastumisesta, 
eivätkä näistä aiheutuvista vahingoista. 

• Jos koiranohjaajalla on lisäkysymyksiä tai hän on epävarma jostain ohjeistuksesta, lisätietoja antaa 
vastaava koetoimitsija. 

• Testaavat tuomarit ohjeistavat koko testin ajan ja heiltä voi kysyä lisäohjeita. 

 LUONNETESTIN ERITYISOHJEET KOIRANOHJAAJALLE: 
 

• Riskiryhmään kuuluvaa henkilöä ei suositella koiranohjaajaksi. Koiranohjaajan tulee olla testiin 
tullessa oireeton. 

• Testin aikana on noudatettava koetoimitsijan ja tuomarien ohjeita. 
• Jos tietää koiransa suhtautuvan avoimesti vieraisiin ihmisiin, koira tuodaan mikrosirun lukuun pitkällä 

hihnalla, ohjaaja voi käskeä koiraa istumaan tai muuten ohjata koiraa. Jos koira kuitenkin väistää 
mikrosirunlukijaa, tämä antaa lukulaitteen ohjaajalle joka lukee sirun ohjeiden mukaisesti. 

• Narttukoiran juoksu tarkistetaan samalla kun mikrosiru luetaan, koiraa voi pitää kevyesti pannasta 
kiinni, mutta jos koira väistää voimakkaasti, toimihenkilö ohjeistaa ohjaajan tarkistamaan juoksun. 

• Koiralla tulee olla testiä varten riittävän leveä panta, joka saadaan kiristettyä riittävän tiukalle, jotta 
koira ei pääse tahattomasti irti. Pannan tulee olla koiran kaulaan riittävän leveä, materiaalin tulee olla 
joko nahkaa tai tukevaa tekstiiliä. Pannan lukon tulee olla metallia, ns. klipsilukot ja muoviset lukot 
eivät ole sallittuja. Myöskään kuristava tai puolikuristava panta ei ole sallittu ks. ohje alla. 

http://www.avi.fi/web/avi/usein-kysytyt-kysymykset#yleiso10
https://stm.fi/documents/1271139/21429433/Ohje+yleis%C3%B6tilaisuuksiin+yleisiin+kokoontumisiin+ja+julkisten+tilojen+k%C3%A4ytt%C3%B6%C3%B6n_140520.pdf/b90ac145-b4db-23db-c966-874570ee1b03
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• Pannan soveltuvuus kannattaa testata jo kotona, nyrkkisääntö on se että panta on riittävän tiukalla 
kun koira ei saa riuhtomalla tai vääntämällä pantaa niin ylös että toinen korva tulee pannan läpi, 
silloin sieltä tulee koko pää! Pantaan on syytä tehdä riittävästi reikiä jotta sen saa oikeasti riittävän 
tiukalle. 

• Koiran taluttimen tulee olla myös vahva ja riittävän pitkä jotta koira voi liikkua vapaasti noin 2 metrin 
alueella.  

• HUOM: Pantaa tai hihnaa voi pyytää lainaan järjestäjältä, mutta suositus on että ohjaaja pitää huolen 
että koiran panta ja hihna ovat oikeanlaiset. 

Hyväksyttyjä pantamalleja luonnetestissä: 

Materiaali on nahkaa tai tukevaa tekstiilimateriaalia. Pannassa on metallinen solkilukko ja tukeva 
lenkki hihnan kiinnitystä varten. 

 

 

 

 

 

 

Luonnetestissä ei hyväksytä: 

Klipsilukkoja, muovilukkoja, puolikuristavia tai kuristavia pantoja, metallipantoja tai liian ohuita 
pantoja (suhteessa koiran kaulaan). 
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• Koiran ohjaaja voi pitää testissä kasvomaskia, etenkin käsineet ovat suositeltavat. Testin 
toimihenkilöillä saa olla testin aikana kasvomaskit, joten koiraa on syytä totuttaa ihmisiin joilla on 
kasvomaskeja. Tuomarilla ei kasvomaskia voi olla. 

• Koska luonnetestin alussa tapahtuva kättely on osa testiä ja koiran käyttäytymisen arviointia, 
suoritamme kättelyn seuraavasti:  

o Toinen tuomari pyytää ohjaajan luokseen ja kertoo missä kohdassa ohjaaja seisoo, koiran 
tulee saada olla koko ajan pitkässä taluttimessa. Tämän jälkeen tuomari tervehtii ohjaajaa 
samoin elein kuin normaalisti eli lähestyy ohjaajaa ja ojentaa käden kuten normaalissa 
kättelytilanteessa mutta ilman kosketusta. Ohjaajan ja tuomarin kädet käyvät 
sivusuunnassa n. 10 cm päässä toisistaan. Ohjaaja seisoo paikallaan. Tämän jälkeen 
tuomari siirtyy vähintään kahden metrin päähän haastattelua varten. Koira on koko ajan 
pitkässä taluttimessa. 
 

• Koiran leikitystä varten on varattu riittävästi leluja järjestäjän puolesta, jos ohjaaja tuo oman 
lelunsa, se on jätettävä leikin jälkeen lopun testin ajaksi järjestäjän osoittamaan paikkaan. 

• Puolustushyökkäyksessä ohjaaja pysyy paikoillaan ohjeistuksen mukaan, tuomari lähestyy 
hyökkäyksen aikana, mutta ei koske ohjaajaan. Tuomari ohjeistaa ohjaajaa hyökkäyksen jälkeen. 

• Pimeässä huoneessa ohjaajan tulee noudattaa tuomarien ohjeita, tuomarit jäävät 2 metrin 
päähän ohjaajasta. 

• Jos ohjaaja ei ole varustautunut käsineillä testiin, on hyvä varata käsienpesu- tai 
desinfiointimahdollisuus testin jälkeen. 

 
Kiitos yhteistyöstä ja tsemppiä matkaan testeihin! 

 
Ystävällisin terveisin 
Luonnetoimikunta 
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