
MÄÄRÄAIKAISILMOITUKSET  
Hyväksytty Kennelliiton valtuustossa 8.5.1997, Voimassa alkaen 1.1.1998. Muutettu ohjeeksi 
valtuustossa 21.5.2009 

 
B. KOETOIMINTA 
 
1. KENNELLIITOLTA ANOTTAVAT KOKEET 
 
1.1. KOTIMAISTEN ROTUJEN VALTAKUNNALLISET OTTELUT 
 
 Kotimaisten rotujen valtakunnalliset ottelut ja niiden valintakokeet anotaan otteluiden ja niiden 
 valintakokeiden sääntöjen mukaisesti. Anomusten käsittelyaikataulu on seuraava: 
 

 ANOMUS  
KENNEL- 
PIIRILLÄ 

VIIMEISTÄÄN 

ANOMUS  
ROTU- 

JÄRJESTÖLLÄ 
VIIMEISTÄÄN 

ANOMUS 
KENNEL- 
LIITOSSA 

VIIMEISTÄÄN 
OTTELUT 31.12. 31.1. 30.4. 
VALINTAKOKEET 31.1 28.2 30.4 

 
 Kilpa-, Haukku- ja Hirvenhaukut -ottelu ovat Kennelliiton otteluita, joissa järjestelyvastuu on 
 kennelpiireillä. Suomen Ajokoirajärjestö ja Suomen Pystykorvajärjestö ovat laatineet 
 valtakunnallisten otteluiden ja niiden valintakokeiden järjestämisvuorottelun ja vastaavat 
 rotukohtaisesti säädetystä toteutuksesta sekä tiedottavat siitä ennen anomisajan loppumista 
 järjestämisvastuussa olevalle kennelpiirille. 
 Vuorottelulista on lopussa erillisenä liitteenä. 
 
1.2.  MUUT SM-KOKEET JA MAAOTTELUT 
 

KOKEEN 
PITOAIKA 

ANOMUS  
KENNELPIIRILLÄ 

VIIMEISTÄÄN 

ANOMUS  
ROTUJÄRJESTÖLLÄ

VIIMEISTÄÄN 

ANOMUS 
KENNELLIITOSSA 

VIIMEISTÄÄN 
    
1.1.-30.4. .             30.4.               31.5.                30.9. 
1.5.-31.7.             31.8.              30.9.                31.1. 
1.8.-31.12.             31.12.              31.1.                30.4.  

 
 Tämä on yleisohje. Näin menetellään, ellei Kennelliiton hyväksymä ko. kilpailun sääntö toisin 
 määrää. Asianomaisen rotujärjestön tulee tiedottaa tapahtumasta ennen anomisajan päättymistä 
 sille kennelpiirille, jonka alueella koe tai ottelu on suunniteltu järjestettäväksi. 
 
1.3.  KANSAINVÄLISET KOKEET 
 
 Kansainväliset kokeet anotaan kohdan 1.2 mukaisesti, mutta kuitenkin viimeistään 6 kk ennen 
 kokeen pitoa.  
 Luvan myöntää FCI.  
 
 Suomen Palveluskoiraliitto toimittaa seuraavan vuoden kansainväliset vetokoeanomukset 



 Kennelliittoon 30.4. mennessä edellisenä vuonna ja muut seuraavan vuoden kansainväliset 
 koeanomukset Kennelliittoon 30.9. mennessä edellisenä vuonna. 
 
2.  KENNELPIIREILTÄ ANOTTAVAT KOKEET 
 
 Muut  kuin kohdassa 1. mainitut kokeet. 
 Kokeet anotaan siltä kennelpiiriltä, jonka alueella kokeet pidetään. Kennelpiirit ovat velvollisia 
 toimittamaan ilmoituksen hyväksymistään kokeista Kennelliitolle. 
 

KOKEEN 
PITOAIKA 

ANOMUS  
KENNELPIIRILLÄ 

VIIMEISTÄÄN 

ILMOITUS 
KENNELLIITOSSA 

VIIMEISTÄÄN 
   
1.1.-30.4.              31.8.              30.9. 
1.5.-31.7.              31.12.              31.1. 
1.8.-31.12.              31.3.              30.4. 

 
3.  SUOMEN PALVELUSKOIRALIITOLTA ANOTTAVAT KOKEET 
 
 Muut kuin kohdissa 1.2 ja 1.3 mainitut palveluskoirakokeet sekä luonnetestit anotaan Suomen 
 Palveluskoiraliitolta. Palveluskoiraliitto on velvollinen toimittamaan ilmoituksen 
 hyväksymistään kokeista Kennelliitolle. Kokeet anotaan Palveluskoiraliiton antamien ohjeiden 
 mukaisesti. 
 

KOKEEN 
PITOAIKA 

ANOMUS  
PALVELUSKOIRALIITOSSA 

VIIMEISTÄÄN 

ILMOITUS 
KENNELLIITOSSA 

VIIMEISTÄÄN 
   
1.1.-30.4.              31.8.          30.9. 
1.5.-31.7.              31.12.          31.1. 
1.8.-31.12.              31.3.          30.4.  

 
 Kansainväliset kokeet anotaan kohdan 1.3 mukaisesti.  
 
4. PALVELUSKOIRIEN SM-KOKEET 
  

ANOMUS  
PALVELUSKOIRALIITOSSA 

ANOMUS  
KENNELLIITOSSA 

  
1.1. edellistä vuotta 1.2. edellistä vuotta 

 
5. ENINTÄÄN KYMMENEN (10) KOIRAN YHDEN LAJIN  
 PALVELUSKOIRAKOKEET 
 
 Koeanomusten on oltava kaksi (2) ehjää kalenterikuukautta aikaisemmin SPKL:n toimistossa. 
 SPKL toimittaa kuukausittain luettelon myönnetyistä kokeista, joista ilmenee seuraavat tiedot:  
  
 Aika, paikka, laji, ylituomari, järjestäjä, osanottomaksu ja yhteystiedot. 
 Kokeita ei katsota hyväksytyksi, jos niitä ei ole julkaistu etukäteen Palveluskoiralehdessä. 



 
6. SUOMEN VINTTIKOIRALIITOLTA ANOTTAVAT KOKEET 
 
 Muut kuin kohdissa 1.2 ja 1.3 mainitut vinttikoirakokeet anotaan Suomen Vinttikoiraliitolta. 
 Vinttikoiraliitto on velvollinen toimittamaan ilmoituksen hyväksymistään kokeista  
 Kennelliitolle. 
 

KOKEEN 
PITOAIKA 

ANOMUS  
VINTTIKOIRALIITOSSA 

ILMOITUS 
KENNELLIITOSSA 

   
1.1.-30.4.               31.8.              30.9. 
1.5.-31.7.               31.12.              31.1. 
1.8.-31.12.               31.3.              30.4.  

 
 Suomen Vinttikoiraliitto toimittaa koekalenterinsa 31.1. mennessä Kennelliitolle. 
 Anomismenettelyyn on Vinttikoiraliitolla tarkemmat ohjeet. 
 
7. TOTTELEVAISUUSKOKEET JA AGILITY 
 
 Näyttelyn yhteydessä järjestettävät kokeet ja kilpailut 
 
 Kokeen myöntää näyttelyn hyväksyjä. 
 Anomus tehdään samanaikaisesti näyttelyanomuksen kanssa. 
 
 Muut tottelevaisuuskokeet  ja agilitykilpailut 
 
 Anotaan kuten B1. ja 2.. 
 
8.  KOEANOMUSTEN LÄHETTÄMINEN 
 
 Koeanomukset lähetetään sille kennelpiirille, jonka alueella kokeet järjestetään. 
 Palveluskoiraliitolle ja Vinttikoiraliitolle lähetetään niiden hyväksyttäväksi kuuluvat 
 koeanomukset. 
 
 Hyväksytyt kokeet ilmoitetaan Koiramme - Våra hundar -lehdessä. Kokeet, joita ei ole 
 hyväksytty tai joihin on tehty muutoksia, ilmoitetaan kokeen anojalle hyvissä ajoin.  
 
9. KOEPÖYTÄKIRJAT 
 

Järjestävä yhdistys lähettää tarkastetut tulokset ja koepöytäkirjat sille kennelpiirille, jonka 
alueella kokeet on järjestetty viikon kuluessa kokeen päättymisestä. Kennelpiiri lähettää 
tulokset kahden viikon kuluessa Kennelliitolle. Vastaavasti toimitaan kun tulokset lähetetään 
Palveluskoiraliitolle ja Vinttikoiraliitolle. 

 
 
 
 



10. RIISTANHOITOPIIRIEN LUVAT KOIRIEN IRTIPITÄMISEKSI 
KOKEISSA JA KOIRIEN KOULUTTAMISESSA 
 
 Lähtökohta Metsästyslaki 51 ja 52 §. 
 
 1.3.-19.8. välisenä aikana tarvitaan metsästyslain 52 §:n mukainen riistanhoitopiirin lupa koiran 
 irtipitämiseksi tai sen kouluttamiseksi sellaisissa kokeissa tai harjoituksissa, jossa koiraa ei 
 voida välittömästi kytkeä kokeen tai harjoituksen aikana. 
 
 Ohjeisto: 
 
 Lupia voidaan myöntää vain kokeisiin, jossa riistaeläimiä ei häiritä niiden 
 lisääntymisaikana. Toisin sanoen koemuodon tulee olla sellainen, ettei kyseistä häirintää 
 tapahdu. Tämä määrittely saattaa tulla vastaan, jos joku hakee lupaa kanakoirien metsä-, 
kenttä- tai erikoiskokeita varten maalis-huhtikuulle. 
 
 Lupia koirien irtipitämiseksi koirakokeissa myönnetään vain Kennelliiton hyväksymiin 
 koemuotoihin. 
 
 Työmäärän helpottamiseksi on syytä myöntää kokeita koskevat luvat kootusti kennelpiirien 
 kautta tulevilla yhteishakemuksilla. 
 
 Koirien koulutusta varten luvat hakee pääsääntöisesti metsästysseura jäsentensä puolesta. 
 Mikäli hakijana on yksittäinen koiranomistaja, on häneltä syytä pyytää selvitys koulutusalueen 
 metsästysoikeuden haltijan suostumuksesta alueen käyttöön. 
 
 Luettelo niistä koirakokeista, joihin riistanhoitopiiri voi myöntää 
 ML 52 §:n mukaisen luvan koirien irtipitämiseen 1.3.-19.8. 
 
 Palveluskoirat 
 - viestikoe 
 - muissa palveluskoirien koemuodoissa koirat ovat kytkettyinä tai kytkettävissä, 
  eivätkä tarvitse lupia 
 
 Kanakoirat 
 - vesi- ja jälkityökoe 
 - metsäkoe, kenttäkoe 
 - tunturikokeet (Enontekiö, Inari, Utsjoki) lupa ajalle 1.4.-19.8 
 - kanakoirien erikoiskokeet 
 
 Muut lintukoirat 
 - noutajien taipumuskoe 
 - noutajien metsästyskoe 
 - spanieleiden taipumuskoe 
 
 Luolakoirat 
 - luolakoirien vesikoe 
 



 Sellaisissa koirakokeissa, jotka pidetään ajalla 20.8 - 28.2., ei tarvita riistanhoitopiirin lupia 
 koirien irtipitämiseksi. 
 
 Hirvikoirakokeet eivät kuulu piirin lupaharkintaan. ML 52 §:n mukaan hirvikoiria voidaan 
 kouluttaa ja kokeita pitää vain 20.8. - 31.12. välisenä aikana. 
 
 Luvan ehdot myönteisessä päätöksessä 
 
 Luvan saaja vastaa siitä, että metsästyslain ja -asetuksen säädöksiä sekä tämän päätöksen ehtoja 
 noudatetaan koirien koulutuksessa / kokeissa. 
 
 Koirien koulutuksessa / kokeissa ei ole lupa poiketa riistaeläinten rauhoitusajoista, eikä 
 rauhoitettuja riistaeläimiä saa häiritä. 
 
 Tästä luvasta on ilmoitettava paikallisen poliisipiirin päällikölle ennen toimenpiteisiin
 ryhtymistä. 
 
 Mikäli väärinkäytöksiä esiintyy voidaan lupa peruuttaa. 
 
 

C. ANOMUKSET KURSSI- JA KOULUTUSTILAISUUKSISTA 
 
 Kurssianomukset käsittelee kennelpiiri. Myöntämistään kursseista kennelpiiri lähettää 

tiedon Kennelliitolle. Kennelpiirin ja rotujärjestön kursseista anomukset lähetetään 
Kennelliitolle vähintään kolme kuukautta ennen kurssin alkamista. Anomusten tulee olla 
kennelpiirillä vähintään neljä kuukautta ennen kurssin alkua. 

 
 Rotujärjestö lähettää ilmoituksen järjestämistään kursseista sille kennelpiirille jonka alueella 
 kurssi järjestetään. Yhdistykset voivat edellä mainituista määräajoista poiketen järjestää 
 yksinomaan omille jäsenilleen tarkoitettua koulutusta tarpeen mukaan. 
  
 

D. ANSIOMERKKIESITYKSET 
 
Ansiomerkkiesitykset viiriesityksiä lukuun ottamatta lähetetään Kennelliiton hallitukselle vuosittain 
31.12. mennessä kennelpiireittäin ja piirin nimeämässä puoltojärjestyksessä. Myös rotujärjestöt 
merkitsevät puoltojärjestyksen ennen piirille lähettämistä. 
 

 
E. TOIMINTAMÄÄRÄRAHAT 
 
28.2. mennessä anomukset, jotka koskevat piirien ja rotuyhdistysten toiminnan tukemista, tutkimus- 
ym. toimintaa. 
 
 

 
 
F. VUOSITILASTOT 



 
31.3. mennessä jäsenyhdistysten vuositilastot kennelpiireille. 30.4. mennessä kennelpiirien ja 
rotujärjestöjen vuositilastot Kennelliitolle. Piirien tilastojen liitteinä on lähetettävä kunkin 
jäsenyhdistyksen vuositilastot (yhtenä kappaleena). 
 
 

G. MÄÄRÄYKSISTÄ POIKKEAMINEN 
 
Kennelliiton hallitus voi erityisistä syistä poiketa tämän säännön määräyksistä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



      LIITE 1 
 
VALTAKUNNALLISTEN KILPA-, HAUKKU- JA HIRVENHAUKUT 
OTTELUIDEN JÄRJESTÄMISVASTUU 
Kennelpiireittäin  
 
I=Idän, P=Pohjan, L=Lännen ja E=Etelän lohko 
 
VUOSI KILPA-OTTELU HAUKKU-OTTELU HIRVENHAUKUT-OTTELU 
 
 
 
2010 E: Kymi  P: Keski-Pohjanmaa L: Etelä-Pohjanmaa 
 
2011 I: Pohjois-Karjala L: Etelä-Pohjanmaa E: Uusimaa / Helsinki 
 
2012 P: Lappi  E: Uusimaa / Helsinki I: Pohjois-Savo 
 
2013 L: Vaasa  I: Pohjois-Karjala P: Lappi 
 
 


