
 
 

 
 

Tervetuloa luonnetestiin! 
 
 
Yleistä tietoa luonnetestistä löydät kennelliiton sivuilta: Luonnetesti 

Luonnetestin säännöt löytyvät PK-liiton sivuilta: Luonnetesti 
 
Tarkistathan koirasi osallistumisoikeuden! 
 

Osallistumisoikeus:  
Osallistumisoikeus luonnetestiin on Kennelliiton tai sen hyväksymään koirarekisteriin merkityillä 
puhdasrotuisilla koirilla, jotka ovat vähintään kahden vuoden ikäisiä, mutta eivät ole vielä täyttäneet 
seitsemää vuotta ja ovat sekä Kennelliiton määräysten mukaisesti rokotettuja ja tunnistusmerkittyjä. 
(Kivesvikainen uros saa osallistua testiin). Koirien tunnistusmerkintä (ISO 11784-standardin mukainen 
mikrosiru) on pakollinen ja oltava luettavissa.  
Testiin ei saa osallistua: 

- sairas koira  

- kuuro koira 

- kiimainen narttu 

- koira, jolla ei antidopingsäännön perusteella ole osallistumisoikeutta 

- narttu 30 vrk ennen synnytystä ja alle 75 vrk synnytyksen jälkeen. 

Aikaisemmassa luonnetestissä alle 75 pistettä saavuttanut koira tai koira, jonka testitulos on valionarvon 

tms. edellytyksenä eli ”hyväksytty” tai ”hylätty”, saavat uusia testin kokonaispistemäärästä riippumatta, jos 

koira on saanut negatiivisen arvosanan luoksepäästävyydestä, terävyydestä, hermorakenteesta tai 

laukauspelottomuudesta. Koira saa osallistua uusintatestiin vain yhden kerran, aikaisintaan 6 kk edellisestä 

testistä. 

MH-luonnekuvauksessa ollut koira saa osallistua luonnetestiin aikaisintaan 42 vuorokauden kuluttua MH-

luonnekuvauksesta.  

Panta, talutin ja patukka:  
Ota koirallesi mukaan kiinteä, kuristamaton nahkainen tai tekstiilinen kaulapanta, jonka saa kiristettyä 

riittävän tiukalle, (2 sormea saa sopia pannan ja koiran väliin), jossa on metallinen solkilukko ja tukeva 

lenkki hihnan kiinnitystä varten, ns. klipsilukot ja muoviset lukot eivät ole sallittuja. Sekä sileä, noin 2m 

pitkä talutin. Tarvittaessa voit lainata pantaa ja talutinta testipaikalta. Voit ottaa koirallesi mukaan myös 

oman motivointipatukan tai vastaavan lelun, ei kuitenkaan palloa, taisteluhalu-leikkiä varten. 

Rokotus, tunnistusmerkintä ja rekisteritodistus:  
Luonnetestissä noudatetaan Suomen Kennelliiton rokotusmääräyksiä, ota rokotustodistus mukaan testiin!   

Tarkemmat tiedot löytyvät Koiramme-lehdessä tai Kennelliiton sivuilta: Rokotusmääräykset.  

Ota mukaasi koiran alkuperäinen rekisteritodistus, ilman sitä koiraa ei voida testata. Muusta kuin FCI:n 

hyväksymästä rekisteritodistuksesta tulee ilmetä, että se on American Kennel Clubin (AKC), Kennel Clubin 

(KC) tai Canadian Kennel Clubin (CKC) myöntämä. Koiraa, jonka tunnistusmerkintä ei ole luettavissa, ei 

voida testata. 

https://www.kennelliitto.fi/kasvatus-ja-terveys/koiran-luonne-ja-kayttaytyminen/luonnetesti
https://www.palveluskoiraliitto.fi/lajit/luonnetesti.html
https://www.kennelliitto.fi/koiran-terveys/koiran-rokotusmaaraykset


 
 

 
 

Antidoping:  
Noudatamme testissä Suomen kennelliiton antidopingmääräyksiä:  Antidoping 

Yleinen muutoksenhakumenettely: 
Sääntöjen mukaisesta arvostelusta ei voi valittaa. Erimielisyys tulee tuoda esille ennen testipäivän 

päättymistä ja ensisijaisesti tilanne pyritään ratkaisemaan keskustelemalla. Jos osallistuja kokee tarvetta 

ilmaista erimielisyytensä, se tulee tehdä paikan päällä oheisella lomakkeella, joka löytyy järjestäjältä: 

Ilmoitus erimielisyydestä 

Lisätietoa kennelliiton sivuilta Muutoksenhakumenettely  

Peruutus ja yhteystiedot:  
Jos joudut perumaan osallistumisesi luonnetestiin, ilmoita siitä välittömästi järjestäjälle. Tällöin paikka 

voidaan antaa varasijalla olevalle. Koetoimikunta ei palauta ilmoittautumismaksua, mikäli koiraa ei voida 

testata puutteellisten rokotusten, tunnistusmerkinnän tai puuttuvan rekisteritodistuksen vuoksi. 

Osallistumismaksu palautetaan sairastapauksissa lääkärin/ eläinlääkärin todistuksella.  

Aikataulu:  
Arvioitu testiaikataulu löytyy liitteestä. Huomaa, että aikataulu joustaa koirien mukaan, joten ole paikalla 

hyvissä ajoin, vähintään tuntia ennen oman koiran arvioitua testiaikaa ja varaa hyvin aikaa 

testitapahtumaan.  

Luonnetestiin osallistuva koira on ulkoilutettava ennen testiä siten, ettei se pääse tutustumaan 

testialueeseen tai ratahenkilöstöön. Yhden koiran testaaminen vie yleensä aikaa n. 30-40 minuuttia. 

Halutessasi voit seurata muiden suorituksia. Tällöin koiran tulee odottaa vuoroaan niin, ettei se näe 

testialueelle. Ilmoittaudu paikan päällä ratahenkilölle tai koetoimitsijalle. Älä keskeytä radalla olevan 

koiran suoritusta. 

Luonnetestiin osallistuvan vastuu 
Koiranohjaajan tulee noudattaa testituomareiden tai koetoimitsijan antamia ohjeita. Jos koiranohjaaja ei 

noudata testitilanteeseen liittyviä määräyksiä tai käyttäytyy sopimattomasti, hänet voidaan sulkea pois 

testistä 

Koiranohjaaja vastaa aiheuttamista tai koiralle aiheutuneista vahingoista, koko testipaikalla oloajan, lukuun 

ottamatta testiradalla tuomareihin kohdistuvia vahinkoja 

 

 

Lisäohjeita sekä sallittuja pantamalleja löytyy Palveluskoiraliiton sivuilta: Tiedote 

 

http://www.kennelliitto.fi/koiraharrastukset/antidoping
https://www.kennelliitto.fi/lomakkeet/lomake-erimielisyyden-ilmaisua-varten
https://www.kennelliitto.fi/lomakkeet/ohje-kennelliiton-muutoksenhakumenettelysta
https://www.virkku.net/index.cfm?template=dynamic.cfm&sivuId=4

