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SUOMEN VALIONARVOSÄÄNNÖT 
 
Voimassa alkaen 1.1.2023  
 
KAIKKIA ROTUJA KOSKEVAT VAATIMUKSET 
 
Valionarvo on anottava koiralle viimeistään viisi (5) vuotta viimeisestä siihen oikeuttavasta 
tuloksesta, jonka jälkeen sitä ei enää myönnetä. (Valt. 22.11.20) 
 
Kokeista ja kilpailuista myönnettäviin valionarvoihin vaaditaan, että koiran näyttelytulos on vähintään 
laatumaininta "hyvä" jostain FCI:n jäsen- tai kumppanimaan kenneljärjestön hyväksymästä 
näyttelystä koiran täytettyä 15 kk. (Valt. 30.5.21) 
 
 
Muotovalion arvo (FI MVA) 
 
Vähintään kolme sertifikaattia näyttelystä Suomessa kolmelta eri palkintotuomarilta. Vähintään yksi 
sertifikaateista on saatava koiran täytettyä 24 kk. Lisäksi tulevat mahdolliset rotukohtaiset 
koepalkintovaatimukset.  Muutos astuu voimaan 1.6.2011. (Valt. 29.5.11) Valionarvosääntöön 
liittyvät koetulosvaatimukset ovat vähimmäisvaatimuksia. 
 
Suomalaisen omistamalta / hallitsemalta koiralta hyväksytään Pohjoismaissa saavutetut koetulokset 
rodunomaisista kokeista FI MVA -arvoon vaadittaviksi koetuloksiksi. (Valt. 24.11.07) 
 
 
Juniorimuotovalion arvo (FI JMVA) 
 
Kolme juniorisertifikaattia näyttelystä Suomessa kolmelta eri palkintotuomarilta. Suomen 
juniorimuotovalionarvon saamiseksi ei ole käyttötulosvaatimusta. Mahdolliset muiden maiden 
juniorivalionarvot eivät vaikuta Suomen juniorivalionarvon saavuttamiseen. 
 
 
Veteraanimuotovalion arvo (FI VMVA) 
 
Kolme veteraanisertifikaattia näyttelystä Suomessa kolmelta eri palkintotuomarilta. Suomen 
veteraanimuotovalion arvon saamiseksi ei ole käyttötulosvaatimusta. Mahdolliset muiden maiden 
veteraanivalionarvot eivät vaikuta Suomen veteraanivalionarvon saavuttamiseen. 
 
 
Agilityvalion arvo (FI AVA) 
 
Koira saa Suomen agilityvalion arvon, kun sillä on agilitykilpailujen korkeimmassa tasoluokassa 
kolme agilitysertifikaattia kolmelta eri agilitytuomarilta.  
 
Ulkomainen koira saa Suomen agilityvalion arvon, kun se on oman maansa agilityvalio ja saa 
agilitysertifikaatin agilitykilpailujen korkeimmassa tasoluokassa Suomessa. (Valt. 23.11.19) 
 
 
Hyppyvalion arvo (FI AVA-H) 
 
Koira saa hyppyvalion arvon, kun sillä on agilitykilpailujen korkeimmassa tasoluokassa kolme 
hyppysertifikaattia kolmelta eri agilitytuomarilta.  
 
Ulkomainen koira saa Suomen hyppyvalion arvon, kun se on oman maansa hyppyvalio ja saa 
hyppysertifikaatin agilitykilpailujen korkeimmassa tasoluokassa Suomessa. (Valt. 23.11.19) 
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Jäljestämisvalion arvo (FI JVA) 
 
Koira saa jäljestämisvalion arvon, kun sillä on 3 x 1. palkinto metsästyskoirien jäljestämiskokeen 
voittajaluokassa vähintään kahdelta eri tuomarilta. (Valt. 31.5.08) 
 
 
Koiratanssivalionarvot 
 
Heelwork to Music (FI KTV-HTM) 
Koira saa koiratanssivalionarvon (FI KTV-HTM), kun sillä on kolme (3) koiratanssisertifikaattia 
heelwork to music-kilpaillusta. Ensimmäisen ja kolmannen sertifikaatin välillä tulee olla vähintään 
kuusi (6) kuukautta. (Valt. 23.11.19) 
 
Freestyle FI KTV-FS 
Koira saa koiratanssivalionarvon (FI KTV-FS), kun sillä on kolme (3) koiratanssisertifikaattia 
freestyle-kilpailusta. Ensimmäisen ja kolmannen sertifikaatin välillä pitää olla vähintään kuusi (6) 
kuukautta. (Valt. 23.11.19) 
 
 
Käyttövalion arvo (FI KVA) 
 
Näyttelytuloksen lisäksi tulevat rotukohtaiset koepalkintovaatimukset. Suomen Kennelliiton 
myöntämien Suomen koe- tai kilpailuvalionarvoon oikeuttavien käyttötulosten on kaikkien oltava 
Suomesta saatuja. (Valt. 27.5.12) 
 
Palveluskoirakokeiden käyttövalion arvo 
(Rodut, joilla kilpailuoikeus palveluskoirakokeissa on merkitty *) 
 
3 x ylimmän luokan 1. palkinto samasta palvelus- tai pelastuskoirakoelajista tai vähintään arvosana 
erittäin hyvä, joka on vähintään 90 % maksimipistemäärästä, vähintään kahden eri kalenterivuoden 
aikana ja vähintään kahdelta eri tuomarilta. (Valt. 23.11.19) 
 
Myönnetyt valionarvot kirjataan palvelus- ja pelastuskoirakoelajeittain seuraavasti; 
Kansallinen pelastuskoirakoe FI KVA-PEKO 
Kansainvälinen pelastuskoirien hakukoe FI KVA-RH-FL 
Kansainvälinen pelastuskoirien jälkikoe FI KVA-RH-F  
Kansainvälinen pelastuskoirien rauniokoe FI KVA-RH-T 
Palveluskoirien jälkikoe  FI KVA-PKJ 
Palveluskoirien hakukoe  FI KVA-PKH 
Palveluskoirien etsintäkoe FI KVA-PKE 
Palveluskoirien viestikoe FI KVA-PKV 
Palveluskoirien suojelukoe FI KVA-IGP 
Mondioring  FI KVA-MR 
Erikoisjälkikoe  FI KVA-IFH 
Kansainvälinen jälkikoirakoe FI KVA-IGP-FH 
 
 
Käyttövalion arvo (FI KVA-VAHI) 
 
2 x hyväksytty tulos vahingoittuneen hirvieläinten jäljestämiskokeesta ja 1 hyväksytty tulos 
hirvikoirien jäljestämiskokeesta. Koiran saavutettua käyttövalionarvoon vaadittavat koetulokset, ei se 
enää saa osallistua kokeeseen. (Valt. 26.11.06) 
 
 
Metsästysvalion arvo (FI KVA-LUT ja FI KVA-LUME) 
 
Saadakseen metsästysvalion on koiran saatava kaksi hyväksyttyä luolakoirien metsästyskokeen 
tulosta kahdelta eri tuomarilta, ja saavutettu arvo merkitään FI KVA-LUME. Koira, joka on 
saavuttanut FI KVA-LUME arvoon oikeuttavat tulokset, ei enää saa osallistua luolakoirien 
metsästyskokeisiin. Mikäli koira saavuttaa luolavalionarvon on tämän tunnus FI KVA-LUT. Näin ollen 
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sekä luolavalion että metsästysvalion arvon saavuttaneen koiran tittelit merkitään FI KVA-LUT FI 
KVA-LUME. (Valt. 5.5.05)  
 
 
Paimennusvalion arvo (FI PVA-TS) 
 
Koira saa paimennusvalion arvon (FI PVA.TS), kun sillä on 3 x erinomainen (ERI) paimennuskokeen 
(PAIM) ylimmästä luokasta vähintään kahdelta eri tuomarilta. (Valt. 29.5.22) 
 
Paimennusvalion arvo (FI PVA-BCAK) 
 
Koira saa paimennusvalion arvon (FI PVA-BCAK), kun sillä on 3 x 1. palkinto paimennuskokeesta 
bordeecollieille ja australiankelpieille (PAUM-BC&AK) ylimmästä luokasta kahdelta eri tuomarilta. 
(Valt. 29.5.22) 
 
 
Nosework valionarvo  
 
3 x ylimmän luokan 100 pisteen tulos ilman virhepisteitä samasta Nosework-kokeen 
etsintämuodosta vähintään kahdelta eri tuomarilta.  (Valt. 28.11.21) 
 
Myönnetyt valionarvot kirjataan Nosework-koelajeittain seuraavasti; 
Kaikkien etsintämuotojen koe FI NW-KEK 
Sisäetsintä FI NW-S 
Laatikkoetsintä FI NW-L 
Ajoneuvoetsintä FI NW-A 
Ulkoetsintä FI NW-U 
 
 
Rally-tokovalion arvo (FI RTVA) 
 
Koira saa Suomen rally-tokovalionarvon, kun sillä on kolme vähintään 95 pisteen tulosta 
mestariluokasta vähintään kahdelta eri tuomarilta.. (Valt. 23.11.14) 
 
 
Tottelevaisuusvalion arvo (FI TVA) 
 
Koira saa tottelevaisuusvalion arvon, kun sillä on 3 x 1. palkinto tottelevaisuus-kokeen 
erikoisvoittajaluokassa vähintään kahden eri palkintotuomarin arvostelemana. 
 
 
Vesipelastusvalion arvo (FI VPVA) 
 
Koira saa vesipelastusvalion arvon, kun sillä on 3 x 1. palkinto vesipelastuskokeen voittajaluokassa 
vähintään kahdelta ylituomarilta. (Valt. 26.5.19) 
 
 
Vetovalion arvo (FI VVA) 
 
Vetovalionarvo myönnetään koiralle, joka on vähintään 3 kertaa voittanut vähintään 10 km matkan 
miesten tai naisten valjakkohiihtoluokissa tai saavuttanut ko. luokassa ajan, joka on enintään 10 % 
hitaampi kuin voittajalla. Kilpailuluokassa tulee olla vähintään 4 osallistujaa. Tulokset tulee olla 
saavutettu vähintään kahden eri kilpailukauden aikana. Lisäksi koiralla tulee olla hyväksytysti 
suoritettu käyttäytymiskoe (PAKK). (Valt. 25.5.14) 
 
 
Pohjoismaiden käyttövalion arvo (POHJ KVA) 
 
Koiralle, joka ennestään on saavuttanut kolmen eri Pohjoismaan (Suomi, Ruotsi, Norja, Islanti tai 
Tanska) koe- tai kilpailuvalionarvon, myönnetään Pohjoismaiden ko. koemuodon koe- tai 
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kilpailuvalionarvo. Pohjoismaiden käyttövalionarvoa voi anoa 1.1.2010 alkaen. Sitä ennen saadut 
valionarvot hyväksytään koiran saavutuksiksi. (Valt. 21.5.09, 27.5.12) 
 
 
Uusi Pohjoismaiden muotovalion arvo (NORDIC MVA) (PKU 12.10.16) 
Koiralle, joka on saanut kolme NORD-sertifikaattia kolmesta eri Pohjoismaasta, kolmelta eri 
tuomarilta. Vähintään yksi NORD-sertifikaateista on saatava koiran täytettyä 24 kuukautta.  
Saadakseen NORDIC MVA -arvon koiran tulee olla kansallinen valio siinä maassa, jossa koira on 
rekisteröity.   
 
 
Muotovalion arvoon vaadittavat koetulokset voi saada myös muissa Pohjoismaissa. Muista 
maista saavutettujen koetulosten kelpoisuuden muotovalion arvoon hyväksyy Kennelliitto 
koemuodon haltijan esityksestä. Muihin valionarvoihin vaadittavat näyttelytulokset voi saada 
jostain FCI:n hyväksymän maan kenneljärjestön hyväksymästä näyttelystä. (Valt. 29.5.16) 
 
Koiralta, joka 24 kk täytettyään on saavuttanut jonkin muun maan muotovalionarvon, 
vaaditaan vain yksi sertifikaatti Suomesta sekä mahdolliset lisävaatimukset. Sen 
mahdollisesti Suomesta alle 24 kk:n iässä saama sertifikaatti lasketaan Suomen 
muotovalionarvoon oikeuttavaksi. Muutos tulee voimaan 1.1.2011. (Valt. 29.5.11) 
 
Ulkomaalaisen omistaman / hallitseman koiran ulkomailla saavuttama koetulos hyväksytään 
FI MVA -arvoon vaadittavaksi koetulokseksi vain, mikäli se on saavutettu FCI:n hyväksymän 
kenneljärjestön kokeesta, joka vastaa Suomessa rodulta vaadittavaa rodunomaista koetta. 
Koetuloksesta tulee Kennelliittoon toimittaa anomuksen yhteydessä FCI:n hyväksymä 
Working Class Certificate (WCC). (Valt. 24.11.07) 
 
Koiralta, joka ennestään on jonkin muun maan koe- tai kilpailuvalio vaaditaan ko. koe- tai 
kilpailumuodosta vain yksi valionarvoon oikeuttava korkeimman luokan tulos Suomesta sekä 
mahdolliset lisävaatimukset.  (Valt. 27.11.04, 27.5.12) 

  
Suomen ja kansainväliset valionarvot haetaan kirjallisesti Suomen Kennelliitolta. Ulkomaiset 
valionarvot haetaan ao. maan kenneljärjestöltä. Muutos astuu voimaan 1.1.2005. (Valt. 
27.11.04) 
 
Lyhenteiden selitykset: 
 
AJOK = suomenajokoirien ajokoe 
ALO = alokasluokka (1-luokka) 
AVO = avoin luokka (2-luokka) 
BEAJ = beaglein ajokoe 
CACIT =  FCI:n myöntämä kansainvälinen käyttösertifikaatti 
DRAJ = dreeverien ajokoe 
DKAJ = dreeverien ketunajokoe 
EVL = erikoisvoittajaluokka 
HIRV = hirvenhaukkukoe 
HIRV-J = hirvikoirien jäljestämiskoe 
IPO = kansainvälinen suojelukoe (IGP) 
IPOR = kansainvälinen pelastuskoirakoe 
KAER = kanakoirien erikoiskoe 
KEAJ = ketunajokoe 
KVK = alaskanmalamuuttien kuormanvetokoe 
L = lumikeli 
LUME =  luolakoirien matsästyskoe 
LUTA = luolakoirien taipumuskokeen A-aste 
LUTB = luolakoirien taipumuskokeen B-aste 
LUTC = luolakoirien taipumuskokeen C-aste 
LUO1 = hyväksytty luonnonluolantarkastus 
LINT = linnunhaukkukoe 
NKM1 = hyväksytty noutajien käytännön metsästyskoe 
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NOU1 = hyväksytty noutajien taipumuskoe 
MEJÄ = metsästyskoirien jäljestämiskoe 
MÄAJ = mäyräkoirien ajokoe 
NW = nosework koe 
P = paljas maa 
PAIM-E =  paimennuksen esikoe (FCI HWT TS) 
PIKA = kääpiö- ja kaniinimäyräkoirien käyttötaipumuskoe 
(R)CACIT =  FCI:n myöntämä kansainvälinen vara-käyttösertifikaatti  
SERT = kokeesta saatava valionarvoon vaikuttava palkinto 
SPA1 = hyväksytty spanieleiden taipumuskoe 
SPME = spanieleiden metsästyskoe 
SPME-V = spanieleiden metsästyskoe vesilinnulla 
TOKO = tottelevaisuuskoe 
WACH = viiriäiskoirien metsästyskoe 
WACH-M = viiriäiskoirien metsäkoe 
VAHI = vahingoittuneen hirvieläimen jäljestämiskoe 
VERI = vesiriistakoe 
VOI = voittajaluokka (3-luokka) 
 
Mikä tahansa palveluskoirista voi tulla Suomen muotovalioksi myös seuraavilla Ruotsissa tai 
Norjassa saaduilla palveluskoiratuloksilla: ”GK lkl, uppfl. hkl” tai ”tjänstehundcert”, ”gk 
bruksprov- kvalifikation vid draghundsprov”, ”gk vallhundsprov vid lokalprov”. Muut 
hyväksyttävät koetulokset: IPO -koe tai SchH -koe. 
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FCI 1 
 
Australiankarjakoira* 
FI MVA 
Koulutustunnus palveluskoira- tai pelastuskokeessa (IPOR) 1- tai A-luokassa tai hyväksytty luonnetesti. 
(Valt. 17.11.01) 
 
 
Australiankelpie* 
FI MVA 
Hyväksytysti suoritettu paimennuskokeen perusrata tai koulutustunnus 1-luokassa palveluskoira- tai 
pelastuskoira (IPOR) kokeesta tai hyväksytty luonnetesti. (Valt. 18.11.00) 
 
 
Australianpaimenkoira* 
FI MVA 
Ei koepalkintovaatimuksia. (Valt. 30.5.21) 
 
 
Beaucenpaimenkoira* 
FI MVA 
Hyväksytty tulos jostakin palveluskoira- tai pelastuskoirakokeiden alimmasta luokasta (ei käyttäytymis- tai 
soveltuvuuskokeesta). Luokanvaihtoon oikeuttava tulos paimennuskokeen alimmasta luokasta (ei esikoe) ja 
lisäksi hyväksytty luonnetestitulos. (Valt. 31.5.15) 
 
 
Belgianpaimenkoirat* 
FI MVA 
Hyväksytty tulos jostakin palveluskoira- tai pelastuskoiralajin alimmasta luokasta, joka sisältää 
laukausvarmuusosan. Hyväksytty tulos erikoisjälkikokeesta tai paimennuskokeen alimmasta luokasta (ei 
esikokeesta) ja lisäksi hyväksytty tulos luonnetestistä. (Valt. 29.11.15) 
 
 
Bordercollie* 
FI MVA 
Hyväksytysti suoritettu paimennuskokeen perusrata tai koulutustunnus 1-luokassa palveluskoira- tai 
pelastuskoira (IPOR) kokeesta tai hyväksytty luonnetesti. (Valt. 18.11.00) 
 
 
Bouvier* ja ardennienkarjakoira 
FI MVA 
Hyväksytty tulos jostakin palveluskoira- tai pelastuskoiralajin alimmasta luokasta, ei käyttäytymiskoe eikä 
pelastuskoiralajin soveltuvuuskoe. (Valt. 29.5.22) 
 
 
Brienpaimenkoira* 
FI MVA 
Koulutustunnus jostakin palveluskoirakokeiden alimmasta luokasta (ei käyttäytymiskokeesta) tai hyväksytty 
tulos pelastuskoirakokeiden alimmasta luokasta tai hyväksytysti suoritettu paimennuskokeen 1-luokka. (Valt. 
23.11.13) 

 
Ceskoslovensky vlcak* 
FI MVA 
Ei koepalkintovaatimuksia. 
 
 
Colliet* 
FI MVA 
Ei koepalkintovaatimuksia. (Valt. 25.11.18) 
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Etelävenäjänkoira 
FI MVA 
Suoritettu luonnetesti tai suoritettu MH-luonnekuvaus. Keskeytettyä luonnetestiä tai keskeytettyä 
luonnekuvausta ei hyväksytä. (Valt. 26.5.13) 
 
 
Hollanninpaimenkoirat* 
FI MVA 
Hyväksytty luonnetesti tai koulutustunnus 1-luokassa palvelus- tai pelastuskoira (IPOR) kokeesta. (Valt. 
18.11.00) 
 
 
Katalonianpaimenkoira* 
FI MVA 
Ei koepalkintovaatimuksia. 
 
Mudi* 
FI MVA 
Ei koepalkintovaatimuksia. 
 
Partacollie* 
FI MVA  
Ei koepalkintovaatimuksia. 
 
 
Picardienpaimenkoira* 
FI MVA 
Hyväksytty luonnetesti tai koulutustunnus 1-luokassa palvelus- tai pelastuskoira (IPOR) kokeesta. (Valt. 
18.11.00) 
 
Pumi* 
FI MVA 
Ei koepalkintovaatimuksia. 
 
 
Pyreneittenpaimenkoirat* 
FI MVA 
Ei koepalkintovaatimuksia.  
 
 
Saksanpaimenkoira* 
FI MVA 
Hyväksytty tulos jostakin palveluskoira- tai pelastuskoiralajin alimmasta luokasta, ei käyttäytymiskoe eikä 
pelastuskoiralajin soveltuvuuskoe. (Valt. 30.5.21) 
 
 
Schapendoes* 
FI MVA 
Ei koepalkintovaatimuksia.  
 
 
Tsekinpaimenkoira* 
FI MVA 
Koulutustunnus jostakin palveluskoirakokeiden alimmasta luokasta (ei käyttäytymiskokeesta) tai hyväksytty 
tulos pelastuskoirakokeiden alimmasta luokasta (ei soveltuvuuskokeesta) tai luokanvaihtoon oikeuttava tulos 
paimennuskokeen alimmasta luokasta (ei esikokeesta) tai hyväksytty tulos luonnetestistä. (Valt. 29.5.16) 
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Valkoinenpaimenkoira* 
FI MVA 
Koulutustunnus 1-luokassa palveluskoirakokeesta tai hyväksytty pelastuskoira (IPOR-A) koe tai hyväksytty 
luonnetesti. (Valt. 26.11.06) 
 
 
FCI 2 
 
Appenzellinpaimenkoira* 
FI MVA 
Ei koepalkintovaatimuksia. 
 
Berninpaimenkoira* 
FI MVA 
Ei koepalkintovaatimuksia. 
 
 
Bokseri* 
FI MVA 
Koulutustunnus 1-luokassa palveluskoirien jälki-, haku-, viesti-, etsintä-, IPO-, suojelu- (VPG, SchH), 
erikoisjälki- (FH) tai pelastuskoirakokeesta (IPOR). (Valt. 18.11.00) 
 
 
Dobermanni* 
FI MVA 
Hyväksytty tulos jostakin palveluskoira- tai pelastuskoiralajin alimmasta luokasta, ei käyttäytymiskoe eikä 
pelastuskoiralajin soveltuvuuskoe. (Valt. 30.5.21) 
 
 
Cane corso* 
FI MVA 
Ei koepalkintovaatimuksia. 
 
Dogo argentino* 
FI MVA 
Ei koepalkintovaatimuksia. 
 
Entlebuchinpaimenkoira* 
FI MVA 
Ei koepalkintovaatimuksia. 
 
 
Hovawart*  
FI MVA 
Koulutustunnus palvelus- tai pelastuskoirakokeen alimmasta luokasta (ei käyttäytymiskoe eikä esikoe) (Valt. 
23.11.19) 
 
 
Keskiaasiankoira  
FI MVA 
Suoritettu luonnetesti tai suoritettu MH-luonnekuvaus. Keskeytettyä luonnetestiä tai keskeytettyä 
luonnekuvausta ei hyväksytä. (Valt. 28.5.17) 
 
 
Mustaterrieri* 
FI MVA 
Ei koepalkintovaatimuksia (Valt. 22.11.09) 
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Rottweiler* 
FI MVA 
Koulutustunnus 2-luokassa palvelus- tai pelastuskoira (IPOR) kokeesta. (Valt. 18.11.00) 
 
 
Sarplaninac 
FI MVA 
Hyväksytty luonnetesti tai koulutustunnus 1-luokassa palvelus- tai pelastuskoira (IPOR) kokeesta. (Valt. 
18.11.00) 
 
 
Snautseri*  
FI MVA 
Ei koepalkintovaatimuksia. 
 
 
Suursnautseri* 
FI MVA 
Koulutustunnus 1-luokassa palveluskoirakokeesta tai hyväksytty pelastuskoira (IPOR-A) koe. (Valt. 
23.11.03) 
 

 
FCI 3 
 
Airedalenterrieri* 
FI MVA 
Hyväksytty luonnetesti tai koulutustunnus 1-luokassa palvelus- tai pelastuskoira (IPOR) kokeesta. (Valt. 
18.11.00) 
 
Amerikanstaffordshirenterrieri*  
FI MVA 
Ei koepalkintovaatimuksia. 
 
 
Borderterrieri 
FI MVA 
Ei koepalkintovaatimuksia. 
 
FI KVA-LUT 
2 x LUTB + 1 x LUTA + LUO 1 vähintään kahdelta eri ylituomarilta Suomessa ja vähintään yksi niistä 
yleisestä kokeesta. 
 
FI KVA-LUME 
2 x LUME 1, kahdelta eri tuomarilta Suomessa. (Valt. 5.5.05) 
 
FI KVA-VERI 
3 x VERI 1 vähintään kahdelta eri ylituomarilta Suomessa. (Valt. 22.11.09) 
 
 
Brasilianterrieri 
FI MVA 
Ei koepalkintovaatimusta. 
 
FI KVA-VERI 
3 x VERI 1 vähintään kahdelta eri ylituomarilta Suomessa. (Valt. 22.11.09) 
 
 
Cairnterrieri 
FI MVA 
Ei koepalkintovaatimuksia. 



 11 

 
FI KVA-LUT 
2 x LUTB + 1 x LUTA + LUO 1 vähintään kahdelta eri ylituomarilta Suomessa ja vähintään yksi niistä 
yleisestä kokeesta. 
 
FI KVA-LUME 
2 x LUME 1, kahdelta eri tuomarilta Suomessa. (Valt. 5.5.05) 
 
FI KVA-VERI 
3 x VERI 1 vähintään kahdelta eri ylituomarilta Suomessa. (Valt. 22.11.09) 
 
 
Ceskyterrieri 
FI MVA 
Ei koepalkintovaatimuksia. 
 
FI KVA-LUT 
2 x LUTB + 1 x LUTA + LUO 1 vähintään kahdelta eri ylituomarilta Suomessa ja vähintään yksi niistä 
yleisestä kokeesta. 
 
FI KVA-LUME 
2 x LUME 1, kahdelta eri tuomarilta Suomessa. (Valt. 5.5.05) 
 
FI KVA-VERI 
3 x VERI 1 vähintään kahdelta eri ylituomarilta Suomessa. (Valt. 22.11.09) 
 
 
Jackrussellinterrieri 
FI MVA 
Ei koepalkintovaatimuksia. (Valt. 9.5.02) 
 
FI KVA-LUT 
2 x LUTB + 1 x LUTA + LUO 1 vähintään kahdelta eri ylituomarilta Suomessa ja vähintään yksi niistä 
yleisestä kokeesta. (Valt. 9.5.02) 
 
FI KVA-LUME 
2 x LUME 1, kahdelta eri tuomarilta Suomessa. (Valt. 21.11.98) 
 
FI KVA-VERI 
3 x VERI 1 vähintään kahdelta eri ylituomarilta Suomessa. (Valt. 22.11.09) 
 
 
Karkea- ja sileäkarvainen kettuterrieri 
FI MVA 
Ei koepalkintovaatimuksia. 
 
FI KVA-LUT 
2 x LUTB + 1 x LUTA + LUO 1 vähintään kahdelta eri ylituomarilta Suomessa ja vähintään yksi niistä 
yleisestä kokeesta. 
 
FI KVA-LUME 
2 x LUME 1, kahdelta eri tuomarilta Suomessa. (Valt. 5.5.05) 
 
FI KVA-VERI 
3 x VERI 1 vähintään kahdelta eri ylituomarilta Suomessa. (Valt. 22.11.09) 
 
 
Lakelandinterrieri 
FI MVA 
Ei koepalkintovaatimuksia. 
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FI KVA-LUT 
2 x LUTB + 1 x LUTA + LUO 1 vähintään kahdelta eri ylituomarilta Suomessa ja vähintään yksi niistä 
yleisestä kokeesta. 
 
FI KVA-LUME 
2 x LUME 1, kahdelta eri tuomarilta Suomessa. (Valt. 5.5.05) 
 
FI KVA-VERI 
3 x VERI 1 vähintään kahdelta eri ylituomarilta Suomessa. (Valt. 22.11.09) 
 
 
Parson russellinterrieri 
FI MVA 
Ei koepalkintovaatimuksia. (Valt. 8.5.97) 
 
FI KVA-LUT 
2 x LUTB + 1 x LUTA + LUO 1 vähintään kahdelta eri ylituomarilta Suomessa ja vähintään yksi niistä 
yleisestä kokeesta. (Valt. 8.5.97) 
 
FI KVA-LUME 
2 x LUME 1, kahdelta eri tuomarilta Suomessa. 
 
FI KVA-VERI 
3 x VERI 1 vähintään kahdelta eri ylituomarilta Suomessa. (Valt. 22.11.09) 
 
 
Saksanmetsästysterrieri 
FI MVA 
1 x LUME 1 tai 2 x LUTB vähintään kahdelta eri ylituomarilta tai 1 x LUTB ja VERI 1 tai MEJÄ-AVO 1 
tai VAHI 1  (Valt. 23.11.14) 
 
FI KVA-LUT 
2 x LUTB + 1 x LUTA + LUO 1 vähintään kahdelta eri ylituomarilta Suomessa ja vähintään yksi niistä 
yleisestä kokeesta. 
 
FI KVA-LUME 
2 x LUME 1, kahdelta eri tuomarilta Suomessa. 
 
FI KVA-VERI 
3 x VERI 1 vähintään kahdelta eri ylituomarilta Suomessa. (Valt. 22.11.09) 
 
 
Vehnäterrieri * 
FI MVA 
Ei koepalkintovaatimuksia. 
 
 
FCI 4 
 
 
Mäyräkoirat (normaalikokoiset) 
FI MVA 
a) 1 x LUTB tai 2 x LUTC 
b) 1 x MÄAJ-1 tai 2 x MÄAJ-2 
c) 1 x MEJÄ-AVO 1 tai 2 x MEJÄ-AVO 2 
d) 1 x LUME1 (Valt. 17.5.2007) 
e) 1 x VERI 1 tai 2 x VERI 2, tulokset saatu 1.1.2009 jälkeen (Valt. 30.11.08) 
f) 1 x VAHI (Valt. 30.11.08) 
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Käyttövalionarvot 
a) FI KVA-LUT 2 x LUTB + 1 x LUTA + LUO1 Suomessa vähintään kahdelta eri ylituomarilta ja vähintään 
yksi koepalkinnoista yleisestä kokeesta. 
b) FI KVA-MÄAJ 3 x MÄAJ-1 vähintään kahdelta eri ylituomarilta Suomessa ja vähintään yksi niistä yleisestä 
kokeesta. 
c) FI KVA-LUME 2 x LUME 1, kahdelta eri tuomarilta Suomessa. (Valt. 5.5.05) 
d) FI KVA-VERI 3 x VERI 1 vähintään kahdelta eri ylituomarilta Suomessa. (Valt. 22.11.09) 
 
 
Kaniini- ja kääpiömäyräkoirat 
FI MVA 
a) 1 x MEJÄ-AVO 1 tai 2 x MEJÄ-AVO 2 
b) 1 x MÄAJ-1 tai 2 x MÄAJ-2 
c) 1 x VAHI (Valt. 30.11.08) 
d) 1 x PIKA 1, 1.6.2009 jälkeen saavutetut tulokset (Valt. 30.11.08) 
 
FI KVA-MÄAJ 
3 x MÄAJ-1 Suomessa vähintään kahdelta eri ylituomarilta, vähintään yksi niistä yleisestä kokeesta. 

 
 

FCI 5 
 
 
Alaskanmalamuutti 
FI MVA 
Ei koepalkintovaatimuksia. 
 
FI KVVA 
2 x KVK1 tai 1 x KVK1 + 2 x KVK2 vähintään kahdelta eri koekaudelta. (Valt 25.11.18) 
 
 
Basenji 
FI MVA 
Ei koepalkintovaatimuksia. 

 
FI KVA-VIC 
5 x maastojuoksusertifikaatti vähintään kahdelta eri kilpailukaudelta. (Valt. 23.11.13)  
 
FI KVA-VIR 
5 x ratajuoksusertifikaatti juostuna vähintään kahdella eri kilpailukaudella, ja vähintään kahdelta eri 
juoksuradalla. (Valt. 9.5.02) 
 
FI KVA-VICA 
5 x ajuesertifikaatti vähintään kahdelta eri kilpailukaudelta. (Valt. 23.11.13) 
 
 
Cirneco dell’etna 
FI MVA 
Ei koepalkintovaatimuksia. 

 
FI KVA-VIC 
5 x maastojuoksusertifikaatti vähintään kahdelta eri kilpailukaudelta. (Valt. 23.11.13) 
 
FI KVA-VIR 
5 x ratajuoksusertifikaatti juostuna vähintään kahdella eri kilpailukaudella, ja vähintään kahdelta eri 
juoksuradalla. (Valt. 9.5.02) 
 
FI KVA-VICA 
5 x ajuesertifikaatti vähintään kahdelta eri kilpailukaudelta. (Valt. 23.11.13) 
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Faaraokoira 
FI MVA 
Ei koepalkintovaatimuksia. 
 
FI KVA-VIC 
5 x maastojuoksusertifikaatti vähintään kahdelta eri kilpailukaudelta. (Valt. 23.11.13) 
 
FI KVA-VIR 
5 x ratajuoksusertifikaatti juostuna vähintään kahdella eri kilpailukaudella, ja vähintään kahdelta eri 
juoksuradalla. (Valt. 9.5.02) 
 
FI KVA-VICA 
5 x ajuesertifikaatti vähintään kahdelta eri kilpailukaudelta. (Valt. 23.11.13) 
 
 
Harmaa norjanhirvikoira, musta norjanhirvikoira, valkoinen ruotsinhirvikoira, hälleforsinkoira ja 
jämtlanninpystykorva 
FI MVA 
2 x HIRV1 (Valt. 27.5.12) 
 
FI KVA-HIRV 
4 x HIRV1. Tulokset on saatava vähintään kahdelta eri ylituomarilta. Enintään kaksi tulosta saa olla koko 
koekauden kestävästä kokeesta. (Valt. 27.5.12) 
 
 
Ibizanpodencot 
FI MVA 
Ei koepalkintovaatimuksia. 

 
FI KVA-VIC 
5 x maastojuoksusertifikaatti vähintään kahdelta eri kilpailukaudelta. (Valt. 23.11.13) 
 
FI KVA-VIR 
5 x ratajuoksusertifikaatti juostuna vähintään kahdella eri kilpailukaudella, ja vähintään kahdelta eri 
juoksuradalla. (Valt. 9.5.02) 
 
FI KVA-VICA 
5 x ajuesertifikaatti vähintään kahdelta eri kilpailukaudelta. (Valt. 23.11.13) 
 
 
Islanninlammaskoira 
FI MVA 
Ei koetulosvaatimuksia. (Valt. 29.5.22) 
 
 
Laikat 
FI MVA 
1 x LINT1 tai 2 x LINT2 tai 1 x HIRV1 tai 2 x HIRV2 tai LINT2 ja HIRV2 tai KARH1. 
Koiran ennen 1.8.2018 saavuttamat LINT AVO1 tai 2 tulos vastaa LINT1 ja 2 tulosta. (Valt 25.11.18) 
 
FI KVA-LINT 
4 x LINT1, koiran ennen 1.8.2018 saavuttamat LINT AVO1 ja LINT VOI1 vastaavat LINT1 tuloksia.  
  
FI-KVA-HIRV 
4 x HIRV1, tulokset saatava vähintään kahdelta eri ylituomarilta. 
Enintään kaksi tulosta saa olla koko koekauden kestävästä kokeesta. (Valt 25.11.18) 
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Lapinporokoira* 
FI MVA 
Ei koepalkintovaatimuksia. (Valt. 21.11.98) 
 
 
Portugalinpodengot 
FI MVA 
Ei koepalkintovaatimuksia. 

 
FI KVA-VIC 
5 x maastojuoksusertifikaatti vähintään kahdelta eri kilpailukaudelta. (Valt. 23.11.13) 
 
FI KVA-VIR 
5 x ratajuoksusertifikaatti juostuna vähintään kahdella eri kilpailukaudella, ja vähintään kahdelta eri 
juoksuradalla. (Valt. 9.5.02) 
 
FI KVA-VICA 
5 x ajuesertifikaatti vähintään kahdelta eri kilpailukaudelta. (Valt. 23.11.13) 
 
 
Samojedinkoira 
FI MVA 
Ei koepalkintovaatimuksia. 
 
FI KVA-REK 
2 x hyväksytty rekikoirien kilpailukoe koiran täytettyä 15 kk sekä 1 x kiitettävä tulos rekikoirien 
käyttökokeessa johtajakoirana tai 2 x kiitettävä tulos rekikoirien käyttökokeessa muualla valjakossa. (Valt. 
15.11.97) 

 
 

Siperianhusky 
FI MVA 
Arvosana kiitettävä rekikoirien kilpailukokeesta, tai 1 x arvosana kiitettävä rekikoirien käyttökokeista ja 1 x 
arvosana hyväksytty rekikoirien kilpailukokeesta, tai 2 x hyvä arvosana rekikoirien käyttökokeista ja 1 x 
hyväksytty arvosana rekikoirien kilpailukokeesta. (Valt. 27.11.05) 
 
FI KVA-REK 
1 x kiitettävä rekikoirien kilpailukokeesta ja 1 x kiitettävä arvosana johtajakoirana rekikoirien käyttökokeesta. 
 
 
Suomenlapinkoira* 
FI MVA 
Ei koepalkintovaatimuksia. (Valt. 21.11.98) 
 
 
Suomenpystykorva, karjalankarhukoira ja pohjanpystykorva 
FI MVA 
1 x LINT 1 tai 2 x LINT 2 tai 1 x HIRV1 
Koiran ennen 1.8.2018 saavuttama LINT AVO 1 tai 2 tulos vastaa LINT 1 tai 2 tulosta. 
 
FI KVA-LINT 
4 x LINT 1. Tulokset on saatava vähintään kahdelta eri ylituomarilta vähintään kahden eri koekauden aikana. 
Vähintään yksi niistä on saatava yleisestä kokeesta. Enintään kaksi tulosta saa olla koko koekauden 
kestävästä kokeesta. Yksi koekausi on metsästysvuosi 1.8.–31.7. 
Koiran ennen 1.8.2018 saavuttamat LINT AVO 1 ja LINT VOI 1 tulokset vastaavat LINT 1 tuloksia. 
 
FI KVA-HIRV 
4 x HIRV1. Tulokset on saatava vähintään kahdelta eri ylituomarilta. Enintään kaksi tulosta saa olla koko 
koekauden kestävästä kokeesta. (Valt. 26.11.17) 
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FCI 6 
 
Alppienajokoira 
FI MVA 
1 x MEJÄ-AVO 1 tai 1 x VAHI 1 tai DRAJ-AVO 1 tai DKAJ-AVO 1 (Valt. 25.11.12) 
 
 
Beagle 
FI MVA 
1 x BEAJ 1 P  tai 1 x BEAJ 1 L + 1 x BEAJ 3 P (Valt. 8.5.97) 
 
FI KVA-BEAJ 
3 x BEAJ 1 Suomessa vähintään kahdelta eri koekaudelta. Yksi koekausi on metsästysvuosi 1.8—31.7. 
Vähintään yksi BEAJ 1 -tulos tulee olla paljaalta maalta ja vähintään yksi yleisestä 
metsästyskokeesta sekä korkeintaan yksi saatu koekauden kestävästä kokeesta tai ennen 1.8.2017 
saavutetusta kahden viikon kokeesta. (Valt. 26.11.17) 
 
FI KVA-KEAJ 
3 x KEAJ-1 Suomessa kahden eri koekauden aikana, joista vähintään yksi yleisestä kokeesta. Yksi koekausi 
on metsästysvuosi 1.8.—31.7. Koekauden kestävästä kokeesta tai ennen 1.8.2017 saavutetusta kahden 
viikon kokeesta hyväksytään kettukäyttövalion arvoon yksi KEAJ-1 -palkinto. Ketunajokoetta ei pidetä 
beagleilla rodunomaisena kokeena, eikä siinä saavutettu palkinto oikeuta muotovalion arvoon. (Valt. 
26.11.17) 
 
 
Dalmatiankoira* 
FI MVA 
Ei koepalkintovaatimuksia. 
 
 
Dreeveri 
FI MVA 
1 x DRAJ-1 tai ennen 1.8.2018 saavutettu DRAJ-VOI 2 tulos tai 1 x DKAJ-1 ja DKAJ-2 (Valt. 25.11.18) 
 
FI KVA-DRAJ 
3 x DRAJ-1 näistä korkeintaan yksi tulos voidaan korvata AJOK-1 tuloksella. Yksi tulos saa olla kokokauden 
kokeesta. Vähintään yksi tulos tulee olla paljaalta maalta. Ennen 1.8.2018 saavutetut DRAJ AVO-1 ja DRAJ-
VOI 1 vastaavat DRAJ-1 tulosta. (Valt 25.11.18) 
 
FI KVA-DKAJ 
3 x DKAJ-1 tai 3 x KEAJ-1 tai näiden yhdistelmä (Valt. 26.11.17) 
 
 
Eestinajokoira  
FI MVA 
1 x BEAJ 1 tai 1 x KEAJ 1 tai 1 x AJOK 1 (Valt. 26.5.13) 
 
FI KVA-BEAJ 
4 x BEAJ 1 Suomessa vähintään kahdelta eri koekaudelta. Yksi koekausi on metsästysvuosi 1.8.-31.7. (Valt. 
22.11.09). Vähintään yksi BEAJ 1 tulos tulee olla lumikeliltä ja vähintään kaksi paljaalta maalta sekä 
korkeintaan yksi BEAJ 1 saatu kahden viikon kokeesta. Ennen 1.8.2011 saavutetut AJOK 1 tulokset 
rinnastetaan BEAJ 1 tuloksiksi. (Valt. 26.5.13) 
 
FI KVA-KEAJ 
4 x KEAJ-1 saavutettuna vähintään kahden eri koekauden aikana. Yksi koekausi on metsästysvuosi 1.8.-
31.7. Käyttövalion arvoon hyväksytään yksi KEAJ-1 palkinto koko koekauden kestävästä kokeesta tai ennen 
1.8.2016 saavutetusta kahden viikon kokeesta. (Valt. 28.11.21) 
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Suomenajokoira ja muut korkeajalkaiset ajokoirat 
FI MVA 
1 x AJOK-1 tai 1 x KEAJ-1 
Siirtymäkauden aikana hyväksytään ennen 1.8.2002 saavutettu ajokokeiden tai ketunajokokeiden AVO-1 
tulos. 
 
FI KVA-AJOK 
4 x AJOK-1 saavutettuna vähintään kahden eri koekauden aikana. Yksi koekausi on metsästysvuosi 1.8.-
31.7. Käyttövalion arvoon oikeuttavia tuloksia on oltava vähintään kaksi paljaalta maalta ja yksi lumikeliltä. 
Käyttövalion arvoon hyväksytään yksi AJOK-1 palkinto koko koekauden kestävästä kokeesta tai ennen 
1.8.2016 saavutetusta kahden viikon kokeesta. (Valt. 29.5.16) 
 
FI KVA-KEAJ 
4 x KEAJ-1 saavutettuna vähintään kahden eri koekauden aikana. Yksi koekausi on metsästysvuosi 1.8.-
31.7. Käyttövalion arvoon hyväksytään yksi KEAJ-1 palkinto koko koekauden kestävästä kokeesta tai ennen 
1.8.2016 saavutetusta kahden viikon kokeesta. (Valt. 29.5.16) 
 
 
Bretagnenbassetti   
FI MVA 
1 x MEJÄ-AVO 3 tai 1 x DRAJ-3 tai 1 x DKAJ-3 tai 1 x AJOK-3 tai 1 x KEAJ-3 
 
FI KVA-DRAJ 
3 x DRAJ-1 Näistä korkeintaan yksi tulos voidaan korvata AJOK-1 tuloksella. Yksi tulos saa olla kokokauden 
kokeesta. Vähintään yksi tulos tulee olla paljaalta maalta. 
Ennen 1.8.2018 saavutetut DRAJ AVO-1 ja DRAJ-VOI 1 vastaavat DRAJ-1 tulosta.  (Valt. 26.5.19) 
 
FI KVA-DKAJ 
3 x DKAJ-1 tai 3 x KEAJ-1 tai näiden yhdistelmä 
 
Pieniberninajokoira, pienijuranajokoira, pieniluzerninajokoira ja pienischwyzinajokoira   
FI MVA 
1 x MEJÄ-AVO 3 tai 1 x DRAJ-3 tai 1 x DKAJ-3 tai 1 x AJOK-3 tai 1 x KEAJ-3 
 
FI KVA-DRAJ 
3 x DRAJ-1 Näistä korkeintaan yksi tulos voidaan korvata AJOK-1 tuloksella. Yksi tulos saa olla kokokauden 
kokeesta. Vähintään yksi tulos tulee olla paljaalta maalta. 
Ennen 1.8.2018 saavutetut DRAJ AVO-1 ja DRAJ-VOI 1 vastaavat DRAJ-1 tulosta. (Valt. 26.5.19) 
 
FI KVA-DKAJ 
3 x DKAJ-1 tai 3 x KEAJ-1 tai näiden yhdistelmä (Valt. 26.11.17) 
 
Baijerinvuoristovihikoira ja hannoverinvihikoira   
FI MVA 
1 x MEJÄ-AVO 1 tai 2 x MEJÄ-AVO 2 (Valt. 26.5.19) 
 
Vihikoira    
FI MVA 
HIJÄ ALO-1 (Valt. 31.5.15) 
 
FI JVA-H 
3 x hyväksytty tulos VOI-luokasta vihikoirien jälkikokeessa (Valt. 27.11.11) vähintään kahdelta eri 
ylituomarilta. (Valt. 21.11.98) 
 
Muut Suomen Bassetkerho ry:n alaiset rodut   
FI MVA 
Ei koepalkintovaatimuksia 
 
FI KVA-DRAJ 
3 x DRAJ-1 Näistä korkeintaan yksi tulos voidaan korvata AJOK-1 tuloksella. Yksi tulos saa olla 
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kokokauden kokeesta. Vähintään yksi tulos tulee olla paljaalta maalta. 
Ennen 1.8.2018 saavutetut DRAJ AVO-1 ja DRAJ-VOI 1 vastaavat DRAJ-1 tulosta. (Valt. 26.5.19) 
 
FI KVA-DKAJ 
3 x DKAJ-1 tai 3 x KEAJ-1 tai näiden yhdistelmä. 
 
Rhodesiankoira 
FI MVA 
Ei koepalkintovaatimuksia. 
 
FI KVA-VICR 
5 x maastojuoksusertifikaatti vähintään kahdelta eri kaudelta (Valt. 30.5.10) 
 
FI KVA-VICA 
5 x ajuesertifikaatti vähintään kahdelta eri kilpailukaudelta. (Valt. 23.11.13) 
 
 
 
FCI 7 
 
Kanakoirat 
FI MVA 
1 x AVO 1 tai 2 x AVO 2 kanakoirakokeesta. 
 
FI KVA-KAER ja FI KVA-KK 
3x KAER-VOI 1 tai 3 x muusta kanakoirakokeesta saatu sertifikaatti vähintään kahdelta eri ylituomarilta 
Suomessa. Vähintään yksi koepalkinto on saatava yleisestä kokeesta. KAER VOI 1-tuloksista vähintään yksi 
on saavutettava metsälinnulla ja vähintään yksi peltolinnulla. Ennen käyttövalioksi tulemistaan koiralla on 
oltava kaksi (2) kappaletta vähintään AVO 2-tasoista koepalkintoa, joiden saavuttamiseksi riistaa on 
kaadettu tai pudotettu, koetuloksessa koodi P. 
 
 
FCI 8 
 
Noutajat* 
FI MVA 
Hyväksytty tulos noutajien taipumuskokeesta Suomessa tai noutajien metsästyskokeesta Ruotsissa tai 
Norjassa. 
 
FI KVA-B 
3 x NOME-B VOI1, joista vähintään yksi on riistakokeesta. Palkinnot on saatava vähintään kahdelta eri 
tuomarilta. Lisäksi NKM1 tai NOME-A tai NOME-KV -kokeesta vähintään A3-tulos. (Valt. 29.11.15) 
 
FI KVA-FT  
3 x SERT (myös CACIT ja (R)CACIT huomioidaan) NOME-A-kokeesta Suomessa tai kansainvälisestä 
kokeesta Suomessa. Vara-SERT muutetaan automaattisesti SERT:ksi, mikäli SERT on annettu koiralle, joka 
on jo saavut-tanut FI KVA-FT -arvoon oikeuttavat koetulokset tai jos SERT:n saaneen koiran koetulos 
hylätään tai mitätöidään. (Valt. 29.11.15) 
 
FI KVA-WT 
3 x SERT Suomessa. Lisäksi NKM1 tai NOME-A tai NOME-KV -kokeesta vähintään A3-tulos. 
Vara-SERT muutetaan automaattisesti SERT:ksi, mikäli SERT on annettu koiralle, joka on jo saavuttanut FI 
KVA-WT -arvoon oikeuttavat koetulokset tai jos SERT:n saaneen koiran koetulos hylätään tai mitätöidään. 
(Valt. 29.11.15) 
 
 
Amerikancockerspanieli, portugalinvesikoira* 
FI MVA  
Ei koepalkintovaatimuksia. 
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FI KVA-SPME 
3 x SPME-VOI 1 Suomessa vähintään kahdelta eri ylituomarilta, vähintään yksi niistä yleisestä kokeesta ja 
vähintään yksi niistä vesilintukokeesta (SPME-V). 
 
 
Espanjanvesikoira* 
FI MVA 
Ei koepalkintovaatimusta  
 
 
Barbet, cockerspanieli, clumberinspanieli, fieldspanieli, irlanninvesispanieli, sussexinspanieli  
FI MVA 
Hyväksytty tulos spanieleiden taipumuskokeesta SPA 1 tai vähintään AVO 3 spanieleiden 
metsästyskokeista.  
 
FI KVA-SPME 
3 x spanielien metsästyskokeista - VOI 1 Suomessa vähintään kahdelta eri ylituomarilta, vähintään yksi 
niistä yleisestä kokeesta. (Valt. 27.11.11) 
 
 
Amerikanvesispanieli, kooikerhondje, lagotto romagnolo*, wetterhoun 
FI MVA  
Ei koepalkintovaatimuksia. 
 
FI KVA-SPME 
3 x spanielien metsästyskokeista - VOI 1 Suomessa vähintään kahdelta eri ylituomarilta, vähintään yksi 
niistä yleisestä kokeesta. (Valt. 27.11.11) 
 
 
Springerspanielit 
FI MVA 
Hyväksytty tulos spanieleiden taipumuskokeesta SPA 1 tai vähintään AVO 3 spanieleiden 
metsästyskokeista.  
 
FI KVA-SPME 
3 x SPME-VOI 1 Suomessa vähintään kahdelta eri ylituomarilta, vähintään yksi niistä yleisestä kokeesta ja 
vähintään yksi niistä vesilintukokeesta (SPME-V). 
 
 
Viiriäiskoira  
FI MVA 
1 x WACH ALO2 tai NUO2. (Valt. 26.5.13) 
 
FI KVA-WACH 
1 x WACH AVO1 + 2 x WACH-M1 joista yksi paljaalta maalta ja yksi lumikeliltä. Tulokset tulee olla vähintään 
kahdelta eri ylituomarilta. (Valt. 26.5.13) 
 
 
FCI 10 
 
Vinttikoirat 
FI MVA 
Ei koepalkintovaatimuksia. (Valt. 9.5.02) 
 
FI KVA-VIC 
5 x maastojuoksusertifikaatti vähintään kahdelta eri kilpailukaudelta. (Valt. 23.11.13) 
 
FI KVA-VIR 
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5 x ratajuoksusertifikaatti juostuna vähintään kahdella eri kilpailukaudella, ja vähintään kahdelta eri 
juoksuradalla. (Valt. 9.5.02) 
 
FI KVA-VICA 
5 x ajuesertifikaatti vähintään kahdelta eri kilpailukaudelta. (Valt. 23.11.13) 
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