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Hallituksen muutosesitys ajokokeen ja  
ketunajokokeen sääntöihin ja ohjeeseen 

Muutosehdotus ajokokeen ja ketunajo kokeen 
sääntöjen kohtiin 3.2. ja 10.1.

3.2. Rajoitukset
Koe voidaan järjestää vain, jos siihen osallistuu vä-
hintään kolme (3) koiraa.
Kokeen järjestäjä voi perua kokeen, mikäli osallis-
tujia on vähemmän kuin kolme (3).
Koetoimikunnalla on oikeus rajoittaa osallistuvi-
en koirien lukumäärää ilmoittautumisjärjestyksen 
mukaisesti, jos koejärjestelyt niin vaativat.
Kokeeseen ei saa osallistua.
1) Sairas koira.
2) Kantava narttu 30 vuorokautta ennen  

arvioitua penikoimista ja 42 vuorokautta  
penikoimisen jälkeen.

3) Koira, joka ei täytä Kennelliiton antidoping-
säännön vaatimuksia.

4) Kiimainen narttu

10. 1. Ilmoittautuminen
Kokeeseen on ilmoittauduttava ja osanottomaksu 
on maksettava aikaisintaan kuukautta ja viimeis-
tään viisi päivää ennen kokeen alkua. Koiranomis-
tajille ilmoitetaan kokeeseen pääsystä viimeistään 
heti ilmoittautumisajan päätyttyä.
Kokeeseen ilmoittaudutaan järjestäjän määrää-
mällä tavalla.

Muutosehdotus ajokokeen yleisohjeeseen
3.1. Koirien arvonta maastoihin  (s. 12-13)
Koira osallistuu kokeeseen, jos se on mukana ar-
vonnassa.
Koirat arvotaan maastoihin ylituomarin puhutte-
lun jälkeen, mikäli järjestelyt eivät vaadi tekemään 
sitä etukäteen. Arvonta suoritetaan ylituomarin 
hyväksymällä puolueettomalla tavalla.
Mikäli ilmenee voittamattomia järjestelyvaikeuk-
sia, ylituomarilla on arvonnan jälkeenkin oikeus 
siirtää palkintotuomareita ryhmästä toiseen.
Kahden viikon kokeessa koiranohjaajalla on oikeus 
ehdottaa koiralleen koemaastoa koetoimikunnan 
hyväksyttäväksi. Koirien arvonta maastoihin suori-

tetaan tarvittaessa.

3.8. Sulkeminen kokeesta  (s. 15-16)
…
Koira suljetaan niin ikään kokeesta, jos se koettelu-
aikana alkaa ajaa sorkkaeläintä (poisluettuna villi-
sika) ja ajaa sitä yhtäjaksoisesti 30 minuutin ajan tai 
ajo päättyy sorkkaeläimen raateluun. Mikäli koiraa 
ei saada kytketyksi, seurataan ajoa koetteluajan 
päätyttyäkin, jotta nähdään johtaako se sulkemi-
seen vai ei.
…

Muutosehdotus ketunajokokeen  
yleisohjeeseen
3.1. Koirien arvonta maastoihin  (s. 11-12)
Koira osallistuu kokeeseen, jos se on mukana ar-
vonnassa.
Koirat arvotaan maastoihin ylituomarin puhutte-
lun jälkeen, mikäli järjestelyt eivät vaadi tekemään 
sitä etukäteen. Arvonta suoritetaan ylituomarin 
hyväksymällä puolueettomalla tavalla.
Mikäli ilmenee voittamattomia järjestelyvaikeuk-
sia, ylituomarilla on arvonnan jälkeenkin oikeus 
siirtää palkintotuomareita ryhmästä toiseen.
Kahden viikon kokeessa koiranohjaajalla on oikeus 
ehdottaa koiralleen koemaastoa koetoimikunnan 
hyväksyttäväksi. Koirien arvonta maastoihin suori-
tetaan tarvittaessa.

3.8. Sulkeminen kokeesta  (s. 14-15)
…
Koira suljetaan niin ikään kokeesta, jos se koet-
teluaikana ajaa sorkkaeläintä (poisluettuna vil-
lisika) yhteensä 30 minuuttia tai ajo päättyy 
sorkkaeläimen raateluun. Mikäli koiraa ei saada 
kytketyksi, seurataan ajoa koetteluajan päätyttyä-
kin, jotta nähdään johtaako se sulkemiseen vai ei.
…

Muutosesitys ajokokeen palkintotuomarin  
ohjeen kohtiin 1.3 ja 2.2.
1.3. Koiranohjaajaa koskevia ohjeita (s. 20)
Koiranohjaaja, jolla tarkoitetaan koiran omistajaa 
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tai hänen edustajaansa, tulee noudattaa ylituoma-
rin, ryhmänjohtajan ja palkintotuomarin hänelle 
antamia ohjeita.
Koiralla tulee olla sama ohjaaja koko koepäivän 
ajan, pakottavissa tapauksissa ohjaajan vaihdon 
hyväksyy ylituomari.
Koiranohjaaja ei saa millään tavalla auttaa koiraan-
sa eikä ilman palkintotuomarin lupaa puuttua koi-
ransa työskentelyyn eikä kytkeä koiraansa muul-
loin kuin luopuessaan kokeesta.
Kohtuuttoman häiriön keskeyttäessä ensimmäi-
sen ajoerän, koiranohjaajalla on oikeus päättää, 
jatketaanko erä loppuun vai siirrytäänkö seuraa-
vaan erään.
Mikäli toisen erän jälkeen on hakuaikaa käyttämät-
tä, koiranohjaajalla on oikeus päättää, lasketaanko 
koira hakemaan uutta jänistä. Mahdollisen ajon 
alettua, voidaan keskeytyneestä ensimmäisestä 
ajoerästä jäänyt ajattamisaika käyttää loppuun. 
Kohtuuttoman häiriön keskeyttäessä viimeisen 
ajoerän, koiranohjaajalla on oikeus päättää, jatke-
taanko erä loppuun vai keskeytetäänkö koe.
…

2.2. Kohtuuton häiriö 
…
Kohtuuttoman häiriön viemä aika (s. 22-23)
Kohtuuttoman häiriön aiheuttaman keskeytyksen 
aikaa ei lasketa haku- tai ajattamisaikaan. Häiriön 
alkamisen ajankohdan palkintotuomari päättää 
tilannekohtaisesti tekemiensä havaintojen perus-
teella.
Häiriön aiheuttaman keskeytyksen aikaan kuuluu 
myös koiran kiinniottamiseen ja siirtymiseen kulu-
nut aika. Koiran kiinniotto, siirtyminen ja irtilasku 
on suoritettava viivyttelemättä.
Ajon päättyessä kohtuuttomaan häiriöön koiran-
ohjaaja päättää jatketaanko ajoerä loppuun vai 
siirrytäänkö seuraavalle erälle, jos se on vielä otta-
matta.
Mikäli toisen erän jälkeen on hakuaikaa käyttämät-
tä, koiranohjaajalla on oikeus päättää, lasketaanko 
koira hakemaan uutta jänistä. Mahdollisen ajon 
alettua, voidaan keskeytyneestä ensimmäisestä 
ajoerästä jäänyt ajattamisaika käyttää loppuun. 
Haku ja ajoaika merkitään ensimmäisen erän ar-
vostelukorttiin. Arvioinnissa huomioidaan kaikki 
osasuoritukset käyttäen hyväksi apusarakkeita.
Mikäli kokeen viimeinen erä päättyy kohtuutto-

maan häiriöön, koiranohjaaja päättää jatketaanko 
erä loppuun, vai keskeytetäänkö koe.
Mikäli koiranohjaaja päättää jatkaa erän loppuun, 
koira saa hakea uutta tai ajettua jänistä. Hakuun 
käytetty aika lasketaan hakuaikaan. Koira saa ajaa 
siinä erässä käyttämättä olevan ajattamisajan. 
Haku ja ajo arvostellaan kaikilta osin sääntöjen ja 
palkintotuomariohjeiden mukaisesti.

Muutosehdotus ajokokeen palkintotuomarin 
ohjeeseen kohtaan 
5. Lisätiedot
Yleisohje
Vain todettua arvostellaan. Numeroiden on olta-
va oikeassa suhteessa annettuihin ominaisuus-
numeroihin. Kumpikin tuomari tekee arvioinnin 
erikseen seuraavaa pääsääntöä noudattaen, ellei 
jäljempänä ole toisin määritelty:
5 = erinomainen
4 = erittäin hyvä
3 = hyvä
2 = välttävä 
1 = heikko
Palkintotuomari merkitsee lisätiedot rastilla tai täy-
sillä numeroilla. Matkat merkitään 0,1 km tarkkuu-
della.

OLOSUHTEET
10. Koiralle rasittavat olosuhteet
Merkitään, mikäli olosuhteet ovat erityisen rasitta-
vat.
11. Paljas maa
12. Lumikeli, upottavan lumikerroksen pak
suus senttimetreinä
13. Kohtalainen tai kova tuuli
14. Kuiva keli
15. Kostea keli
16. Kohtalainen tai kova sade
17. Lämpötila, asteluku merkitään
18. Maasto
Arvioinnissa otetaan huomioon jäniskannan lisäk-
si ajoa vaikeuttavat maastokohdat esim. tiet, hak-
kuumurrokot, kynnökset, vesiesteet, avokalliot ja 
maapohjan rehevä kasvusto. Alueella toiminnassa 
olevat koneet ja laitteet saattavat myös haitata koi-
ran työskentelyä.
19. Lumipeitteen laatu
5 = Kauttaaltaan pehmeä lumikerros
4 = Kantava lumikerros, päällä pehmeä lumi
3 = Kantava, kova lumikerros
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2 = Kauttaaltaan karkea, upottava lumikerros
1 = Upottava lumikerros, päällä kuori

HAKU
20. Laajuus
Arvioinnin tulee olla ainoastaan ominaisuutta 
kuvaava ottamatta kantaa siihen, mikä on hyvä 
tai huono 5 = erittäin laajahakuinen, ei pidä yh-
teyttä
4 = laajahakuinen
3 = keskinkertainen, normaali hakulaajuus
2 = hakee ryhmän läheltä
1 = ei hae itsenäisesti

21. Vainuamistapa
Ainoastaan ominaisuutta kuvaava ottamatta kan-
taa siihen, mikä on hyvä tai huono
5 = täysin ilmavainuinen
4 = enimmäkseen ilmavainuinen
3 = vaihteleva
2 = enimmäkseen jälkitarkka 
1 = täysin jälkitarkka

22. Hakulöysyyden laatu
5 = erittäin lievä
4 = lievä
3 = häiritsevä
2 = harhaanjohtava
1 = niin runsas, ettei voi tietää ajaako koira vai 
haukkuuko tyhjää

23. Hakukuvio
5 = erinomainen, peittävä, rengastava
4 = erittäin hyvä, edellisen kaltainen, mutta ei niin 
peittävä
3 = hyvä
2 = välttävä, huonosti peittävä
1 = heikko, ei tarkoituksenmukainen

24. Suurin etäisyys
Suurin hakulenkin laajuus.

25. Yöjälki löytyi
Lyhin etäisyys irtilaskupaikasta paikkaan, mistä  
yöjälki löytyi.

26. Eteneminen yöjäljellä
Pääsäännön mukaisesti.

27. Aika yöjäljellä
Yöjälkityöskentelyn aika minuutteina.

HAUKKU
30. Kuuluvuus

5 = erinomainen
4 = erittäin hyvä
3 = hyvä
2 = välttävä 
1 = heikko

31. Kertovuus
5 = erinomainen
4 = erittäin hyvä
3 = hyvä
2 = välttävä 
1 = heikko

32. Intohimoisuus
5 = erinomainen
4 = erittäin hyvä
3 = hyvä
2 = välttävä
1 = heikko

33. Tiheys
5 = erinomainen
4 = erittäin hyvä
3 = hyvä
2 = välttävä 
1 = heikko

34. Äänien määrä
5 = täysin moniääninen
4 = enimmäkseen moniääninen
3 = kaksiääninen
2 = enimmäkseen yksiääninen
1 = yksiääninen

35. Sukupuolileima
5 = täysin selvä
4 = selvä
3 = epäselvä
2 = virheellinen
1 = täysin virheellinen

36. Beaglen haukku
Lisätietonumero on vain ominaisuutta kuvaava ot-
tamatta kantaa siihen, mikä on hyvä ja mikä huono
5 = ei käytössä
4 = haukkuva
3 = enimmäkseen haukkuva, osaksi ulvova 
2 = enimmäkseen ulvova, osaksi haukkuva
1 = ulvova

37. Todettu kuuluvuus
Merkitään suurin etäisyys, mistä haukkua on  
arvosteltu.
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METSÄSTYSINTO
40. Metsästysinto haun aikana
5 = jäljettömässä haussa vähäistä huomautetta-
vaa
4 = yöjälkityössä vähäistä puutetta
3 = jäljettömässä haussa selvää haluttomuutta 
2 = ei hae itsenäisesti jäljettömässä maastossa
1 = jättää yöjäljen ja on haluton työskentelemään

41. Metsästysinto ajon aikana
5 = vähäistä huomautettavaa pitkään jatkuneella 
hukalla
4 = vähäistä puutetta hukalla
3 = selvää haluttomuutta hukkatyöskentelyn ai-
kana
2 = jättää hukkatyöskentelyn ja on haluton työs-
kentelemään
1 = jättää ajojäljen ja on haluton työskentelemään

42. Metsästysinto koetteluaikana
5 = koiralla moitteeton metsästysinto koko 
koetteluajan
4 = koiran innossa lievää huomautettavaa 
haku- tai ajotyöskentelyn aikana rasittavissa 
olosuhteissa
3 = koiran innossa lievää huomautettavaa 
haku- tai ajotyöskentelyn aikana normaaleissa 
olosuhteissa
2 = koiran innossa huomautettavaa niin, että se 
haittaa koesuoritusta
1 = koiran into selvästi puutteellinen niin, että 
koesuoritus ei onnistu. Koira suljetaan.

AJO
50. Sujuvuus
Ajon sujuvuus ja etenevyys ottamatta kantaa ajon 
pituuteen.
5 = sujuvuudeltaan ja etenevyydeltään erinomai-
nen, lähes katkoton ajo, hyvä yhteys ajettavaan
4 = sujuvuudeltaan ja etenevyydeltään erittäin 
hyvä ajo, muutamia katkoja, hyvä yhteys ajetta-
vaan
3 = sujuvuudeltaan hyvä ajo, hyvä yhteys ajetta-
vaan
2 = sujuvuudeltaan välttävä, katkonainen tai 
etenevyydeltään huono ajo, huono yhteys ajetta-
vaan
1 = ajon sujuvuus huonoa tai koira ajaa kävellen, 
yhteys ajettavaan huono

51. Nopeus
Ominaisuutta kuvaava
5 = vaihteleva, sovittaa vauhdin tilanteen mukaan
4 = nopea
3 = keskinkertainen
2 = hidas
1 = erittäin hidas (kävelee)

52. Tie- ja estetyöskentely
5 = ajaa katkotta esteissä tai liikennöidyllä tiellä
4 = lyhyitä katkoja esteissä ja liikennöidyllä tiellä
3 = selvittää nopeasti hukat, pystyy ajamaan met-
säautotiellä
2 = selvittää hukat, pystyy ajamaan metsäautotiel-
lä, jos on hyvässä tuntumassa ajettavaan 1 = ajo 
päättyy esteeseen tai vähäiseenkin tiehen

53. Vainuamistapa
Ominaisuutta kuvaava
5 = täysin ilmavainuinen
4 = enimmäkseen ilmavainuinen
3 = vaihteleva
2 = enimmäkseen jälkitarkka 
1 = täysin jälkitarkka

54. Havainnot herkkyydestä
Merkitään minuutteina suurin havaittu etäisyys 
ajettavaan haukkuen tapahtuneessa ajossa.

55. Ajolöysyyden laatu
5 = Lievä, yksittäisiä haukahduksia hukalla
4 = Häiritsevä, haukkusarjoja hukan aikana
3 = Harhaanjohtava, kertaa ajettua jälkeä
2 = Harhaanjohtava, ajaa takajälkeä
1 = Harhaanjohtava, haukkuu ilman jälkeä

56. Ajettava nähty
Merkitään näköhavaintojen lukumäärä. Ryhmä-
tuomari merkitsee arvostelukorttiinsa myös koe-
ryhmän erilliset yhteenlasketut havainnot.

57. Tie ja esteajoa
Merkitään ajoerän aikana tapahtuneiden esteajo-
jen matkat yhteensä.

58. Todellinen ajoaika
Merkitään todellinen ajoaika. 
59. Hukkatyöskentely
5 = Erinomainen. Oikaisee paluuperät tai rengas-
taa nopeasti, säännöllisesti ja sopivan laajasti
4 = Erittäin hyvä. Kuten edellä, mutta ei niin teho-
kas
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Roduilla ei ole ”omaa” valionarvonsääntöä, vaan 
se menee kategoriaan ”suomenajokoira ja muut 
korkeajalkaiset ajokoirat”, joten tällä hetkellä FI 
MVA -arvoon vaaditaan vähintään 1 x AJOK-1 
tai 1 x KEAJ-1. Käyttökokeisiin osallistuminen li-
säisi rotujen tunnettavuutta, toisi mielenkiintoa 
rotuja kohtaan perinteisempien ajokoiraharras-
tajien keskuudessa sekä aktivoisi rotujen omis-
tajia enemmän kennel- ja yhdistystoiminnan 
pariin. Kannustimena osallistua koetoimintaan 
haluamme hivenen lisätä muotovalionarvon 
käyttötulosvaatimusta sekä monipuolistaa sitä 
rotumääritelmien mukaisesti niin, että myös 
metsästyskoirien jäljestyskoetulos (MEJÄ) hy-
väksyttäisiin. Ajavista roduista MEJÄ-tulos hy-
väksytään muotovalionarvoon mäyräkoirilla, 
alppienajokoirilla, bretagnenbasseteilla ja pie-
nillä sveitsinajokoirilla (neljä eri rotumuunnos-
ta).

Esitämme karkeakarvaisen istrianajokoiran, 
karkeakarvaisen bosnianajokoiran ja sveitsin-
ajokoiran uudeksi muotovalionarvosäännöksi 
(FI MVA) vuodesta 2020 alkaen seuraavaa:
1 x AJOK-1, 1 x KEAJ-1, 3 x MEJÄ-VOI 1 = JVA

Haminassa 19. tammikuuta 2020
Kirsi-Marja Pentti, Villakintun Kennel,  
Anu Rahikka, Karhutarhan Kennel,  
Marjo-Riitta Öling, Hanna Lintuneva

3 = Hyvä. Ajaa paluuperään, palaa jälkeä ja ajo 
jatkuu
2 = Välttävä. Liian laaja tai rengastaa huonosti 
1 = Heikko. Ei osaa rengastaa, ajautuu pois hukka-
paikalta tai kulkee edestakaisin ajettua jälkeä

MUUT OMINAISUUDET
60. Muiden eläinten ja sorkkaeläimen ajo
Arvostelukorttiin ja koirakohtaiseen pöytäkirjaan 
huomautuskohtaan merkitään mistä eläimestä on 
kysymys.
5 = ei kiinnostu lainkaan
4 = karkottaa ja seuraa jonkin matkaa, tulee itse 
pois
3 = ajaa, tulee kutsumalla pois
2 = ajaa eikä saada kutsumalla pois
1 = ottaa ajon kylmenneeltä jäljeltä, ajaa kiinteästi 
eikä tule kutsumalla pois

61. Hallittavuus
5 = tulee kutsumalla ajosta näkymättömistä
4 = tulee kutsumalla hukalta tai yöjäljeltä näky-
mättömistä
3 = tulee kutsumalla ollessaan koiranohjaajan 
lähietäisyydellä
2 = ei tule kutsumalla 
1 = ei antaudu kiinni

62. Matka ajoerässä
Merkitään koiran kulkema matka ajoerän 
aikana.

LIITE 2
 
Esitys karkeakarvaisen istrianajokoiran, 
karkeakarvaisen bosnianajokoiran ja 
sveitsinajokoiran muotovalionarvo
säännöstä

Karkeakarvainen istrianajokoira, karkeakarvai-
nen bosnianajokoira ja sveitsinajokoira ovat 
rotumääritelmän mukaan keskikokoisia (48-54 
cm) erittäin kestäviä ajokoiria jäniksen, ketun 
ja villisian metsästykseen, mutta soveltuvat 
myös kytkettynä jäljestäviksi koiriksi. Rotujen 
suosio on Suomessa kasvanut hitaasti, mutta 
tasaisesti: kymmenen vuoden aikana (2008-
2019) istrianajokoiria on rekisteröity noin sata, 
bosnianajokoiria 40 ja sveitsinajokoiria 149 yk-
silöä. Sekä kotimaissaan Kroatiassa, Bosniassa 
ja Sveitsissä että täällä Suomessa rodut ovat 
pysyneet hyvin alkuperäisessä käyttötarkoituk-
sessaan metsästyskoirana. Käyttökokeissa koiria 
ei kuitenkaan valitettavasti juurikaan näe, mm. 
kymmenen vuoden aikana ainoastaan kolme 
starttia ajokokeissa (AJOK-) sekä kahdeksan 
starttia MEJÄ-kokeissa (AVO0 - VOI0). Karkea-
karvaisella istrianajokoiralla, karkeakarvaisella 
bosnianajokoiralla ja sveitsinajokoiralla on, ku-
ten oikeilla metsästyskoiraroduilla kuuluukin, 
muotovalionarvoon vaatimuksena käyttötulos. 


