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1. YLEISTÄ 
Tässä osassa määritellään kaikkia paimennuskokeita koskevat Kennelliiton hyväksymät yleiset 
säännöt ja määräykset. Yleistä sääntöosaa seuraa aina kunkin paimennuskoemuodon 
yksityiskohtaiset säännöt ja koeohjeet. Paimennuskokeiden säännöstön liitteenä ovat Kennelliiton 
yleiset kokeita ja kilpailuja koskevat säännöt ja ohjeet. 
 
2. PAIMENNUSKOKEIDEN TARKOITUS 
Paimennuskokeiden tarkoitus on saada selville koirien paimennusominaisuudet jalostusta ja koirien 
työkäyttöä varten sekä testata ohjaajien taitoa kouluttaa koira annettuihin paimennustehtäviin. 
 
3. JÄÄVIYDET 
Kulloinkin voimassa oleva Kennelliiton yleinen jääviyssääntö. 
 
4. KOKEEN ANOMINEN 
 
4.1 Luvan anoja ja järjestelyvastaava 
Kokeiden toimeenpanoluvan anoo järjestävä yhdistys, jonka pitää olla Kennelliiton jäsen. Kokeen 
järjestelyistä huolehtii järjestävän yhdistyksen nimeämä koetoimikunta. 
 
4.2 Anomisen määräaika 
Kokeet on anottava Suomen Kennelliiton kulloinkin voimassa olevan määräaikaisilmoitussäännön 
mukaan. 
 
4.3 Anomuksen sisältö 
Koeanomuksessa on mainittava järjestävä yhdistys, kokeen nimi ja luonne, osanottorajoitukset, 
etuoikeudet osallistumiseen, koeaika ja -paikka, luokat, osanottomaksun suuruus sekä kenelle ja 
milloin ilmoittautuminen ja osanottomaksu suoritetaan, tehtävään suostunut ylituomari ja hänen 
varamiehensä sekä vastaava koetoimitsija ja koetoimikunnan puheenjohtaja. Anottaessa kokeeseen 
rajoitettua osanottajamäärää tulee rajoittamisessa noudattaa Suomen Kennelliiton antamia ohjeita. 
 
4.4 Anomus osoitetaan 
Anomus osoitetaan sen kennelpiirin hallitukselle, jonka alueella koe järjestetään. 
 
4.5 Kokeesta ilmoittaminen/tiedottaminen 
Kennelpiirit tai rotujärjestöt ilmoittavat myöntämänsä kokeet Suomen Kennelliiton 
määräaikaisilmoitusten mukaisesti julkaistavaksi Koiramme-lehdessä. 
 
5 JÄRJESTÄMISLUVAN MYÖNTÄMINEN 
Näitä sääntöjä noudatetaan FCI:n, Kennelliiton hallituksen ja kennelpiirien myöntämissä 
paimennuskokeissa. FCI myöntää kansainväliset kokeet. Kennelliiton hallitus myöntää 
valtakunnalliset mestaruuskilpailut, niiden valintakokeet ja maaottelut. Kennelpiirit myöntävät 
yleiset ja jäsentenväliset kokeet. 
 
6. KOKEIDEN JA KILPAILUJEN AJANKOHDAN SIIRTO TAI PERUUTTAMINEN 
Kulloinkin voimassa oleva Kennelliiton yleissääntö kokeiden ja kilpailujen siirrosta ja 
peruuttamisesta. 
 
7. OSALLISTUMISOIKEUDEN RAJOITUKSET 
Kokeeseen ei saa osallistua: 

− sairas koira 



− kantava narttu 30 vuorokautta ennen synnytystä  ja 42 vuorokautta synnytyksen jälkeen 
− koira, joka ei täytä Kennelliiton voimassa olevia rokotus- tai tunnistusmerkintämääräyksiä 
− koira, joka ei täytä Kennelliiton antidopingsäännön vaatimuksia. 

 
Vastaava koetoimitsija tai ylituomari tarkistaa osallistumisoikeuden. 
 
8. KOKEEN TULOKSET 
Tulosten tarkastus ja lähettäminen 
Ylituomarin on lähetettävä tarkastamansa ja vahvistamansa koepöytäkirjat viikon kuluessa 
koeluvan myöntäjälle, joka toimittaa ne edelleen Kennelliitolle ja rotujärjestöille. 
 
9. ERIMIELISYYDET JA VALITUKSET 
Sääntöjen mukaisesta arvostelusta ja tuomarin näkemyksestä ei voi valittaa. Kokeissa ja kilpailuissa 
syntyneet erimielisyydet ratkaistaan Suomen Kennelliiton kulloinkin voimassa olevan 
muutoksenhakusäännön mukaisesti. 
 
10. MUUTOKSET SÄÄNTÖIHIN 
Muutokset näihin sääntöihin tekee Kennelliiton valtuusto koe- ja kilpailutoimikunnan esityksestä. 
 
 


