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SÄÄNTÖMUUTOSESITYKSET 
 

Oulun palveluskoirayhdistys ry. (myöhemmin ”OPKY”) yhdessä esitystä puoltavien 

yhdistysten kanssa haluaa esittää valjakkohiihdon kokeisiin muutosta koirien 

osallistumisoikeuksiin, joka edistäisi valjakkohiihdon potentiaalia vähentämällä niitä 

osallistuviin koiriin liittyviä tekijöitä, jotka rajoittavat tai estävät lajin parissa 

aloittamista, harrastamista, motivaatiota ja siten myös kokeisiin/kilpailuihin 

osallistumista. Kokeisiin ja kilpailuihin osallistuminen on harrastajakuntamme yksi 

suurimmista motivaatioista. 

Valjakkohiihto on pohjoismaissa hyvin voimakkaasti perinteet omaava laji, joka on 

ollut myös suomalaisille koiraurheiluharrastajille suosiotaan viime vuosina nostanut 

laji.  

Seuraavat ehdotukset koirien osallistusmisoikeuksiin perustuvat lajin kehitettävissä 

oleviin sudenkuoppiin, jotka estävät tai rajoittavat osallistumista Suomen 

Palveluskoiraliiton (myöhemmin ”SPKL”) valjakkohiihdon kokeisiin. 

1. Osallistumisoikeus kaikille rekisteröidyille koirille 
valjakkohiihdon A-luokkaan 

OPKY ehdottaa, että SPKL muuttaisi valjakkohiihdon osalta Kansallisten 

palveluskoirakokeiden säännöt ja lajiohjeet kohdasta ”Luokat ja 

osallistumisoikeus” siten, että ne mahdollistaisivat kokeisiin osallistumisen 

kaikilla rekisteröidyillä koirilla (pois lukien Suomenmestaruus-kokeet, kuten 

muissakin alla mainituissa lajeissa) valjakkohiihdon A-luokassa. 

Osallistuminen on mahdollista kaikilla rekisteröidyillä koirilla myös muun 

muassa Palveluskoiraliiton alaisissa lajeissa kuten tottelevaisuudessa, 

rallytokossa, koiratanssissa, pelastuskoiralajeissa, BH/BHA-kokeissa sekä 

Suomen agilityliiton agilitykilpaluissa ja flyball-kilpailuissa. (Ks. alta ”Säännöt 

koirien osallistumisoikeuksista eri lajeissa”) Palveluskoiraliitto myös sallii 

monirotuisten rekisteröityjen koirien osallistumisen nuorten ohjaajien 

palveluskoiralajien SM-kilpailuissa, mikä kannustaa ja motivoi nuoria ohjaajia 



harrastuskoiran rodusta tai monirotuisuudesta riippumatta koiraharrastuksiin. 

(Ks. alta ”Säännöt koirien osallistumisoikeuksista nuorten ohjaajien 

palveluskoirakokeiden suomenmestaruuskilpailuissa”) 

2. Osallistumisoikeus kiimaisen nartun kanssa 

OPKY ehdottaa, että SPKL muuttaisi valjakkohiihdon osalta ”Kansallisten 

palveluskoirakokeiden säännöt ja lajiohjeet” kohdasta ”Luokat ja 

osallistumisoikeus” siten, että ne sallisivat osallistumisen 

valjakkohiihtokilpailuihin myös kiimaisen nartun kanssa. 

Valjakkohiihtokokeissa koirat ovat aina kytkettyinä suoritusta ennen, sen 

aikana ja sen jälkeen, sekä kaikki toiminta tapahtuu ulkotiloissa. 

Sääntöpäivitys yhdenmukaistaisi harrastus- ja koemahdollisuuksia mm. SPKL 

lajeista tottelevaisuuden ja rallytokon sekä agilityn kesken. (Ks. alta ” Säännöt 

koirien osallistumisoikeuksista eri lajeissa”). Esimerkiksi Suomen 

valjakkourheilijoiden liiton toiminnassa ei ole huomattu minkäänlaista 

vaikutusta kiimasta koiralle itselleen tai muille kilpailu- tai koetilanteissa. 
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1. TOTTELEVAISUUSKOKEET SUOMESSA 
 
Tottelevaisuuskokeeseen koiran osallistumisoikeus ja sen 
rajoittaminen 

Vastaava koetoimitsija tai ylituomari tarkastaa koiran osallistumisoikeuden. Kokeisiin 

saavat osallistua 10 kuukautta täyttäneet koirat alla mainituin rajoituksin. 

Osallistuminen erikoisvoittajaluokkaan edellyttää, että koira on vähintään 15 

kuukauden ikäinen. Koiralla on oikeus osallistua saman kokeen aikana vain yhteen 

luokkaan. Sama ohjaaja saa kilpailla vain yhdellä koiralla kussakin luokassa, lukuun 

ottamatta erikoisvoittajaluokkaa, jossa ohjaaja voi kilpailla kahdella koiralla, mikäli 

tämä on koejärjestelyjen kannalta mahdollista. Koiran ohjaajaa ei saa vaihtaa 

kokeen aikana. 

Kokeisiin ei saa osallistua 

- Sairas koira. 

- Kiimainen narttu, lukuun ottamatta SM-kokeen erikoisvoittajaluokkaa ja 

edustusjoukkueen valintakokeita. 



- Narttu 30 vrk ennen odotettua synnytystä (arvioitu aika = 63 vrk 

ensimmäisestä astutuksesta) ja alle 42 vrk synnytyksen jälkeen. Huomaa! 

Kansainvälisiin tottelevaisuuskokeisiin ja TOKO:n 

maailmanmestaruuskokeisiin eivät saa osallistua nartut, joiden tulevaan 

synnytykseen on vähemmän kuin neljä viikkoa tai joiden synnytyksestä on 

kulunut alle kaksitoista viikkoa. 

- Koira, jota ei ole tunnistusmerkitty ja merkitty johonkin rekisteriin. 

- Koira, jolla on epäselvä tatuointi tai toimimaton mikrosiru. 

- Koira, joka ei täytä Kennelliiton voimassa olevia rokotusmääräyksiä ja 

typistämiskieltoa koskevia määräyksiä. 

- Koira, joka ei täytä Kennelliiton voimassaolevia antidoping-määräyksiä. 

- Koira, joka on vihainen ihmisille tai toisille koirille. 

- Koetauolle määrätty koira. Koetaukoon liittyvät ohjeet määritellään 

koeohjeissa. 

Kansainväliseen tottelevaisuuskokeeseen osallistuvan koiran tulee olla palkittu 

ainakin kerran aikaisemmin maansa korkeimmassa tottelevaisuuskoeluokassa 

(erikoisvoittajaluokka / class 3). Muilta osin kansainvälisen tottelevaisuuskokeen 

osallistumisoikeus määritellään kansainvälisen tottelevaisuuskokeen säännöissä. 

Tottelevaisuuskokeen Suomenmestaruuskilpailujen 
järjestämisohje 

Järjestämisohje on hyväksytty Kennelliitossa 1.4.2020. Voimassa 1.4.2020 alkaen. 

Tokon Suomenmestaruuskilpailussa noudatetaan lisäksi SPKL:n SM-kilpailujen 

yleistä järjestämisohjetta. 

1. TOKOn Suomenmestaruuskilpailu 

Näillä ohjeilla kilpaillaan vuosittain tottelevaisuuskokeiden yksilö- ja 

joukkuesuomenmestaruuksista. Kilpailu on virallinen ja siinä noudatetaan kaikilta 

osin tottelevaisuuskokeiden sääntöjä ja ohjeita. 

2. Osallistumisoikeus 



Osallistumisoikeus on puhdasrotuisilla, Kennelliiton rekisterissä olevilla koirilla ja 

kaikilla Kennelliiton jäsenyhdistyksillä kulloinkin voimassa olevien 

karsintakriteerien mukaisesti. Koiran ohjaajan tulee olla Suomen kansalainen tai 

Suomessa vakituisesti asuva henkilö. 

 

  



2. RALLYTOTTELEVAISUUSKOKEET SUOMESSA 
Rallytokon osallistumisoikeus ja sen rajoittaminen 

Kilpailuihin saavat osallistua 10 kuukautta täyttäneet koirat alla mainituin rajoituksin. 

Osallistuminen mestariluokkaan edellyttää, että koira on vähintään 15 kuukauden 

ikäinen.  

 

Koiralla on oikeus osallistua saman kilpailun aikana vain yhteen luokkaan. Koiran 

ohjaajaa ei saa vaihtaa kilpailun aikana.  

 

Kilpailuihin ei saa osallistua:  

- sairas koira  

- narttu 30 vuorokautta ennen odotettua penikoimista ja alle 42 vuorokautta 

penikoimisen jälkeen 

- koira, jota ei ole tunnistusmerkitty 

- koira, joka ei täytä Kennelliiton voimassa olevia rokotusmääräyksiä ja 

typistämiskieltoa koskevia määräyksiä 

- koira, joka ei täytä Kennelliiton voimassaolevia antidoping vaatimuksia 

- koira, joka on vihainen ihmisille tai toisille koirille 

- juoksuisen nartun osallistumisoikeus määritellään järjestämisohjeessa 

Rallytokon Suomenmestaruuskilpailujen järjestämisohje 

Nailla ohjeilla kilpaillaan vuosittain rally-tokon yksilo- ja joukkueen 

Suomenmestaruuksista. Kilpailu on virallinen ja siina noudatetaan kaikilta osin rally-

tokon saantoja ja ohjeita. 

1. Osallistumisoikeus 

Osallistumisoikeus on puhdasrotuisilla, Suomen Kennelliiton rekisterissä olevilla 

koirilla, jotka tayttavat Palveluskoiraliiton hallituksen asettamat 

osallistumisvaatimukset ja valintakriteerit (liite 1), ja kaikilla Suomen Kennelliiton 

jäsenyhdistyksillä kulloinkin voimassa olevien karsintakriteerien mukaisesti. Koiran 

ohjaajan tulee olla Suomen kansalainen tai Suomessa vakituisesti asuva henkilo. 



Juoksuaikaisella nartulla on osallistumisoikeus vain yksilokilpailun mestariluokassa 

(MES). Juoksuaikainen narttu kilpailee luokkansa viimeisenä. Jokaisella koiralla on 

pakollinen eläinlääkäarin tarkastus ennen omaa kilpailuluokkaa. 

 

  



3. KOIRATANSSIKILPAILUT SUOMESSA 
Ohjaaja vastaa omasta ja koiransa kilpailukelpoisuudesta. Alle 18-vuotiaan henkilön 

osalta ohjaajan ja koiran kilpailukelpoisuudesta vastaa ohjaajan huoltaja. Vastaava 

koetoimitsija tai ylituomari tarkastaa ohjaajan ja koiran osallistumisoikeuden. 

Koirakko on suljettava pois kilpailusta, mikäli se ei täytä kilpailukelpoisuuden 

edellytyksiä. 

Ilman kilpailukelpoisuutta kilpailleen koirakon tulokset mitätöidään. Kilpailuun 

osallistuvien koirien on täytettävä Kennelliiton rekisteröinti-, tunnistusmerkintä- ja 

rokotusvaatimukset. Kilpailuihin saavat osallistua 12 kuukautta täyttäneet koirat alla 

mainituin rajoituksin. 

Kilpailuihin ei saa osallistua 

- sairas, loukkaantunut tai vammautunut koira 

- narttu 30 vuorokautta ennen odotettua penikoimista (arvioitu aika = 63 vrk 

ensimmäisestä astutuksesta) ja 

- alle 42 vuorokautta penikoimisen jälkeen 

- koira, joka ei täytä Kennelliiton voimassa olevia antidoping-vaatimuksia 

- koira, joka on vihainen ihmisille tai toisille koirille 

- kiimainen narttu lukuun ottamatta arvokilpailuja ja edustusjoukkueen 

karsintakilpailuja 

- kilpailutauolle määrätty koira. 

Kilpailun järjestäjällä on oikeus rajoittaa osallistuvien koirien lukumäärää kulloinkin 

voimassa olevien ohjeiden mukaisesti. 

 

Koiratanssin SM-kilpailujen järjestämisohje 

Ei erillistä koeohjetta tai osallistumisoikeuksia määritelty SM-kilpailuille. 

  



4. PELASTUSKOIRAKOKEET SUOMESSA 
Osallistumisoikeus ja ikärajat 

• Kansalliseen pelastuskoirakokeeseen saavat osallistua kaikki 

tunnistusmerkityt koirat rodusta tai koosta riippumatta. 

• Koepäivänä täytyy koiran olla täyttänyt 14 kk. Koiran täytettyä kymmenen 

vuotta koiralta vaaditaan eläinlääkärin todistus osallistumiskelpoisuudesta 

kokeeseen. Todistus on voimassa yhden vuoden sen antamispäivästä 

laskien. Ennen osallistumistaan pelastuskoirakokeeseen koiralla on oltava 

hyväksytty tulos käyttäytymiskokeesta (BH). 

• Kiimaiset nartut saavat osallistua kokeeseen, mutta ne on pidettävä erillään 

muista osallistuvista koirista, ja ne suorittavat kokeen viimeisinä. Kiimaiset 

nartut eivät osallistu arvontaan. 

• Kokeen luonne vaatii ohjaajalta kykyä liikkua maastossa, joten se asettaa 

ohjaajalle vaatimuksen hyvästä fyysisestä suorituskyvystä. Jos ohjaaja ei 

kykene liikkumaan maastossa koeohjeen edellyttämällä tavalla, koesuoritus 

keskeytetään. 

 



5. AGILITYKILPAILUT SUOMESSA 

 

 



6. SÄÄNNÖT KOIRIEN OSALLISTUMISOIKEUKSISTA 
NUORTEN OHJAAJIEN PALVELUSKOIRAKOKEIDEN 
SUOMENMESTARUUSKILPAILUISSA 
Osallistumisoikeus ja sen rajoittaminen  

- Osallistumisoikeus alkaa sen vuoden alusta, jonka aikana kilpailija täyttää 10 

vuotta ja päättyy sen vuoden lopussa, jonka aikana kilpailija täyttää 18 vuotta. 

- Kilpailuun saa osallistua myös toisen henkilön omistamalla koiralla. 

- Kilpailuun saavat osallistua kaiken rotuiset koirat. Myös monirotuinen koira, 

jolla on FIX-numero, saa osallistua. 

- Osallistuvan koiran tulee suhtautua neutraalisti toisiin koiriin ja kaikkiin 

ihmisiin. Koiran tulee olla nuoren hallittavissa kaikissa tilanteissa. 

- Kukin ohjaaja voi osallistua kokeeseen vain yhdellä koiralla. 

- Juoksuinen narttu ei saa osallistua kokeeseen.  

 

 


