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1. Testitoiminnan tarkoitus 
 
Luonnetestin tarkoitus on kerätä aineistoa koiran käyttäytymisestä ohjeen määrittelemisissä tilanteissa, 
joissa koiran hermostoa rasitetaan. Yksittäisen koiran testitulos kuvaa näin koiran luonteenominaisuuksia 
sekä yksilönä että rodulle tyypilliseen ja ihannetestitulokseen verrattuina. Testitulosta voidaan hyödyntää 
myös koulutuskelpoisuuden arviointiin. Testituloksia yhdistelemällä saadaan tietoa rodulle tyypillisestä 
luonteesta. 
 
 
2. Osallistumisoikeus ja -rajoitukset 
 
2.1. Osallistumisoikeus 
Osallistumisoikeus on Kennelliiton tai sen hyväksymään koirarekisteriin merkityillä puhdasrotuisilla koirilla, 
jotka ovat vähintään kahden ja alle seitsemän vuoden ikäisiä sekä Kennelliiton määräysten mukaisesti 
rokotettuja ja tunnistusmerkittyjä. Testattavasta koirasta on oltava mukana testipaikalla alkuperäinen 
rekisteritodistus, johon tuomarit merkitsevät luonnetestissä käynnin. Kivesvikainen uros saa osallistua testiin.  
 
2.2. Osallistumisrajoitukset 
Testitoimikunnalla on oikeus rajoittaa testiin osallistuvien koirien lukumäärää Kennelliiton yleisiä kokeita ja 
kilpailuja koskevia sääntöjä ja ohjeita noudattaen.  
 
Testiin ei saa osallistua: 
– sairas koira 
– kuuro koira 
– antidopingsäännön vastainen koira  
– kiimainen narttu 
– narttu 30 vrk ennen synnytystä ja alle 75 vrk synnytyksen jälkeen 
 
Luonnetestin ja MH-luonnekuvauksen välisen ajan pitää olla vähintään 42 vrk. 
 
Vastaava toimitsija tai testituomari tarkastaa koiran osallistumisoikeuden.  
 
2.3 Osallistumismaksun palautus 
Tuomarivaihdos ei velvoita järjestäjää palauttamaan osallistumismaksua. 
 
Osallistumismaksu palautetaan takaisin vain seuraavissa tapauksissa: 
– testi joudutaan peruuttamaan osallistujista riippumattomista syistä 
– ohjaaja on sairastunut tai loukkaantunut. Lääkärintodistus tulee esittää. 
– koira on sairastunut tai kuollut. Eläinlääkärintodistus tulee esittää. 
– nartulla on kiima 
– rajoitettuna anotun testin ylimääräisten ilmoittautujien maksut. 
Poisjääneen koirakon tilalle voidaan ottaa toinen, osanottomaksun maksanut koirakko. 
 
 
3. Jääviys  
 
Luonnetestin suhteen noudatetaan Kennelliiton yleistä jääviyssääntöä koskien näyttelyitä, kokeita ja 
kilpailuja. 
 
Jääviyssäännön lisäksi noudatetaan seuraavia luonnetestiä koskevia rajoituksia: 
Testiin ei voi osallistua arvostelevan luonnetestituomarin tai hänen perheenjäsenensä omistama tai 
kasvattama koira, eikä vastaavan toimitsijan, ratamestarin tai testin sihteerin tai heidän perheenjäsentensä 
omistama koira. 
 
 



4. Testin järjestämisluvan anominen 
 
4.1. Luvan anoja ja järjestelystä vastaava 
Testin järjestäjänä toimii Kennelliiton jäsenyhdistys. 
 
4.2 Anomisajan määräaika 
Järjestämislupaa anotaan Suomen Palveluskoiraliitolta Kennelliiton määräaikaisilmoitusten mukaisesti. 
 
4.3 Anomuksen sisältö 
Anomuksessa on mainittava 
– järjestävä yhdistys 
– testituomarit ja vastaava toimitsija 
– testipaikka ja -aika 
– tiedot mihin mennessä ja miten ilmoittautumiset suoritetaan 
– osanottomaksu sekä tiedot mihin mennessä ja miten maksu suoritetaan 
– mahdolliset rajoitukset 
 
4.4. Testistä tiedottaminen 
Tiedot hyväksytyistä luonnetesteistä sekä mahdollisista osallistumisrajoituksista julkaistaan Kennelliiton ja 
Suomen Palveluskoiraliiton virallisia tiedotuskanavia käyttäen.  
 
 
5. Luonnetestin siirto tai peruutus 
 
Luonnetestissä noudatetaan Kennelliiton yleistä ohjetta kokeiden ja kilpailujen ajankohdan siirrosta tai 
peruuttamisesta. 
 
 
6. Muutoksenhaku 
 
Luonnetestissä noudatetaan Kennelliiton yleistä ohjetta kokeiden ja kilpailujen muutoksenhakumenettelystä. 
 
 
7. Luonnetestituomarit 
 
Tuomarin on oltava Kennelliiton jäsen, Kennelliiton hyväksymä luonnetestituomari ja täytettävä 
luonnetestikoulutusohjeen mukaiset koulutus- ja jatkokoulutusvaatimukset.  
 
Koirien testaaminen Kennelliiton luonnetestillä muualla kuin virallisissa luonnetesteissä tai Kennelliiton 
järjestämissä tilaisuuksissa on kielletty.   
 
Luonnetestituomarin on oltava täysi-ikäinen. Yläikäraja luonnetestituomarille on 70 vuotta, minkä jälkeen 
henkilö säilyttää arvosteluoikeutta lukuun ottamatta muut tuomarioikeutensa. Arvosteluoikeuksien 
säilyttämistä voi anoa Kennelliitolta kahdeksi vuodeksi kerrallaan. 
 
 
8. Testin toimihenkilöt 
 
Luonnetestin järjestävä yhdistys nimeää seuraavat henkilöt: vastaava toimitsija, ratamestari, sihteeri ja 
tarvittava määrä avustajia. Vastaavalla toimitsijalla tulee olla luonnetestin koetoimitsijakortti.  
 
 
9. Luonnetestiin osallistuvan vastuu 
 
Koiran ohjaaja vastaa koiran testipaikalla aiheuttamista tai koiralle aiheutuneista vahingoista, tämä ei koske 
testaavaan tuomariin kohdistunutta vahinkoa.  
 
Ohjaaja, joka ei noudata testituomareiden antamia testitilanteeseen liittyviä määräyksiä tai käyttäytyy 
sopimattomasti testipaikalla, voidaan sulkea pois ko. testistä.  
 



Koiraa ei saa kurittaa testin aikana, testipaikalla tai sen välittömässä läheisyydessä.  
 
 
10. Luonnetestin osasuoritukset 
 
Toimintakyky, terävyys, puolustushalu, taisteluhalu, hermorakenne, temperamentti, kovuus, 
luoksepäästävyys ja laukauspelottomuus. Tuomareilla on oikeus teettää lisäsuorituksia. 
 
Testi katsotaan suoritetuksi, kun sen kaikki osakokeet on suoritettu.  
 
 
11. Testin arvostelu 
 
Testin arvostelee aina kaksi tuomaria yhdessä. Arvostelussa noudatetaan arvosteluohjetta. Tuomarit saavat 
arvostella 10 koiraa päivässä. Tuomarit voivat käyttää testissä apunaan luonnetestituomarikoulutuksessa 
olevia harjoitus- ja koearvostelijoita, mistä koiran ohjaajalla ei ole oikeutta kieltäytyä.  
 
11.1. Testituloksen muodostuminen 
Testitulos muodostuu koiran saamista luonteenpiirteiden määrityksistä, jotka kirjataan 
luonnetestipöytäkirjaan. Testin loppupistemäärä on välillä -300 ja +300. Testin loppupistemäärä on 
merkitsevä vain jos se on vähemmän kuin +75 pistettä, jolloin testin saa uusia, tai jos testi on rodun 
valionarvon tms. edellytys (ks. kohta 11.2.2.). 
 
11.2. Testin uusiminen  
11.2.1. 
Koira, joka on saanut testissä vähemmän kuin +75 pistettä on oikeutettu uusintatestiin aikaisintaan 6 
kuukauden kuluttua edellisestä testauksesta. Testin saa uusia kerran. 
 
11.2.2. 
Niiden rotujen koirat, joille testitulos on valionarvon tms. edellytys eli ”hyväksytty” tai ”hylätty”, saavat uusia 
testin kokonaispistemäärästä riippumatta, jos koira on saanut negatiivisen arvosanan luoksepäästävyydestä, 
terävyydestä, hermorakenteesta tai laukauspelottomuudesta. 
 
11.3 Testin keskeyttäminen 
Tuomareilla on oikeus testin keskeyttämiseen ja koiran ohjaajalla on oikeus luopua kesken testin. 
Testi voidaan keskeyttää koska tahansa testin aikana. Keskeytyksen syy merkitään testipöytäkirjaan.  
 
 
12. Luonnetestiä koskevat erillisohjeet 
 
Luonnetestin suorittamisessa ja koirien arvostelussa noudatettavat yksityiskohtaiset määräykset ja ohjeet 
sekä ohjeet testituomarille ovat näihin sääntöihin liittyvissä Kennelliiton hallituksen hyväksymissä ohjeissa.  
 


