
SUOMEN VALIONARVOSÄÄNNÖT 

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) 

Suomenajokoira ja muut korkeajalkaiset ajokoirat 

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)  

 

Eestinajokoira  

 

FI KVA-BEAJ 

4 x BEAJ 1 Suomessa vähintään kahdelta eri koekaudelta. Yksi koekausi on metsästysvuosi 1.8.–31.7. 

Vähintään yksi BEAJ 1 tulos tulee olla lumikeliltä ja vähintään kaksi paljaalta maalta sekä korkeintaan yksi 

BEAJ 1 saatu koko kauden kokeesta tai ennen 1.8.2017 saavutetusta kahden viikon kokeesta. (Valt. 

28.11.21)  

 

FI KVA-KEAJ 

4 x KEAJ-1 saavutettuna vähintään kahdelta eri koekaudelta. 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) 

 

Pohjoismaiden käyttövalion arvo (POHJ KVA)  

Koiralle, joka ennestään on saavuttanut kolmen eri Pohjoismaan (Suomi, Ruotsi, Norja, Islanti tai Tanska) 

käyttövalionarvon, myönnetään Pohjoismaiden ko. koemuodon käyttövalionarvo.  

Koiralta, joka ennestään on jonkin muun maan käyttövalio, vaaditaan ko. koemuodosta vain yksi 

valionarvoon oikeuttava tulos Suomesta sekä mahdolliset lisävaatimukset. 

Muotovalion arvo (FI MVA)  

Vähintään kolme sertifikaattia näyttelystä Suomessa kolmelta eri palkintotuomarilta. Vähintään yksi 

sertifikaateista on saatava koiran täytettyä 24 kk. Lisäksi koetulosvaatimus 1 x AJOK-1 tai 1 x KEAJ-1 (tai 1 x 

BEAJ-1 eestinajokoiralla). Valionarvosääntöön liittyvät koetulosvaatimukset ovat vähimmäisvaatimuksia. 

Suomalaisen omistamalta/hallitsemalta koiralta hyväksytään Pohjoismaissa saavutetut koetulokset 

rodunomaisista kokeista FI MVA -arvoon vaadittaviksi koetuloksiksi. 

 

Näyttelysääntöihin valtuuston kokouksessa 30.5.2021 tehdyn lisäyksen myötä näyttelyyn osallistuva koira 

ei voi vastaanottaa sertifikaattia, mikäli sillä on Suomen muotovalion arvoon oikeuttavat näyttelytulokset, 



siltä puuttuu muotovalion arvosta vain siihen määrätyt lisävaatimukset tai alle kaksivuotiaalla koiralla on jo 

kaksi aikaisemmin vastaanotettua sertifikaattia. Tällöin sertifikaatti siirtyy seuraavalle sertifikaatin arvoisen 

(SA:n) saaneelle koiralle. 

 

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. 

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.  

 

Muiden maiden muotovalionarvot 

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.  

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).  

Kansainvälisen muotovalion arvo C.I.B 

Rodut, joilta FCI vaatii käyttökoetuloksen: 

Jotta koira voisi saada kansainvälisen muotovalion arvon, sen tulee täyttää seuraavat vaatimukset:  

a) saanut 2 x CACIB kahdesta eri maasta ja kahdelta eri tuomarilta, riippumatta näyttelyyn osallistuneiden 

koirien lukumäärästä;  

b) ensimmäisen ja viimeisen CACIBin välillä on kulunut vähintään yksi vuosi ja yksi päivä; esim. tammikuun 

1. päivästä 2011 tammikuun 1. päivään 2012.  

Kohtiin a) ja b) voidaan kansallisille kenneljärjestöille myöntää poikkeuksia, edellyttäen että FCI:n hallitus 

on ne hyväksynyt. Kohtien a) ja b) lisäksi koirien, joiden roduilta FCI vaatii käyttökoetuloksen, on täytynyt 

saada hyväksytty tulos kansallisessa rodunomaisessa kokeessa (kokeessa jossa kilpaillaan kansallisesta 

käyttökoesertifikaatista CACT= koepuolen valionarvoon oikeuttava tulos) missä tahansa FCI:n jäsen- tai 

kumppanimaassa. Kokeen ajankohdalla ei ole merkitystä.  

Anomukset C.I.B.-arvon myöntämiseksi roduille, joilta FCI vaatii käyttökoetuloksen, toimitetaan koiran 

omistajan kotimaan kansalliselle kenneljärjestölle, joka vastaa koetuloksen oikeellisuuden tarkistamisesta. 

Anomus on tehtävä käyttäen FCI:n virallista lomaketta. 

 

Suomen ja kansainväliset valionarvot haetaan kirjallisesti Suomen Kennelliitolta. Ulkomaiset valionarvot 

haetaan ao. maan kenneljärjestöltä. 


