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Kokeen tarkoituksena on arvioida koirien paimennustaipumuksia, tottelevaisuutta, 
aloitekykyä ja lempeyttä.  Koe edistää koirien valintaa paimenkoirien jalostukseen. Sen 
tulee myös edistää koirien koulutustaitoa. Se edustaa ”perinteistä paimenusta”.

Yleistä:

a) Koe on avoinna lammas- ja karjakoirille (poislukien bordercollie ja (australian)kelpie)
jotka ovat vähintään vuoden ikäisiä. Yksi- ja piilokiveksiset koirat tai sairaat koirat eivät saa 
osallistua. Juoksuiset nartut pidetään erillään ja suorittavat viimeisenä.

b) Lauma muodostuu vähintään 10 lampaasta ja se tulee vaihtaa joka suorituksen jälkeen. 
Lampaat tule valita niin että kullakin kilpailijalla on samankaltaiset lampaat. Ihanteellisesti 
kokeessa käytetyt lampaat ovat kaikki samasta katraasta ja samantyyppisiä. Lampaiden 
tulee olla hyvin koiriin tottuneita ja hyvässä kunnossa. Karitsoiden tulee olla vieroitettuja.

Koetoimikunnan tulee huolehtia että käytettävissä on riittävästi lampaita niin että kutakin 
ryhmää ei stressata ja ryhmiä ei käytetä useammin kuin tarpeellista.

Rata tulee suunnitella niin että ohjaaja voi suorittaa seuraavat tehtävät:

• Karsina tai ottoaitaus
• Hallinta ja kuljetus (mukaanlukien 1 pysäytys)
• Laidunnus merkityllä alueella (etäisyys karsinasta laidunnusalueelle tulee olla 

vähintään 75 metriä.)

Koe voidaan järjestää kansallisen kennelliiton ja sen paimennuskolleegion alaisena. 
Kokeen voi arvostella vain kotimaansa kansallisen kennelliiton hyväksymä tuomari.

Tuomarin tulee kontrolloida koiran käytöstä.

Kaikkien FCI:n jäsenten ja sopimuskumppaneiden tulee tunnustaa paimennuskäyttökoe 
(FCI Herding Working Test).

Tulos paimennuskäyttökokeesta (FCI Herding Working Test Certificate) oikeuttaa 
kansainvälisen muotovalion arvoon. 

Koirat, jotka ovat läpäisseet paimennuskäyttökokeen, voivat kilpailla käyttöluokassa FCI:n 
kansainvälisissä näyttelyissä.

TEHTÄVÄT
Karsina tai ottoaitaus  20 pistettä

• aitauksesta ulosotto (10)
• aitaukseen palautus (10)

Hallinta ja kuljetus 30 pistettä
• lauman peittäminen (20)
• 1 pysähdys (10)

Laidunnus 20 pistettä
• laidunnus merkityllä alueella (15 x 15 m)

Käyttäytyminen eläimiä kohtaan, lempeys, aktiivisuus 20 pistettä



Tottelevaisuus 10 pistettä
_________
100 pistettä

- Hyväksytyn tuloksen raja on 60 % -

Tulos tulee  merkitä koiran kilpailukirjaan tai vastaavaan dokumenttiin (esim.: Todistukseen 
paimennsukäyttökokeen suorittamisesta (Herding Working Test Certificate).

ARVOSANAT:

>= 90 pistettä ERINOMAINEN (EXC)
>= 80 - < 90 pistettä ERITTÄIN HYVÄ (VG)
>= 70 - < 80 pistettä HYVÄ (G)
>= 60 - < 70 pistettä RIITTÄVÄ (SUF)
< 60 pistettä RIITTÄMÄTÖN

>= tarkoittaa ”enemmän tai yhtä paljon kuin”
< tarkoittaa ”vähemmän kuin”

Kukin maa myöntää todistuksen paimennuskäyttökokeen suorittamisesta.

Luoksepäästävyyden testaus
Tuomari päättää kuinka testataan. Koiraa tulisi arvioida sen luontaisen käytöksen mukaan. 
Koiraa kohti ei saa hyökätä eikä sitä stressata. Testi voidaan suorittaa niin että ohjaaja 
kulkee (kytketyn) koiran kanssa pienen henkilöryhmän läpi tuomarin puhuessa ohjaajalle. 
Osana testiin kuuluu tunnistusmerkinnän, joko tatuointi tai mikrosiru, tarkastaminen. 
Koiran tulee olla luonteva ja eloisa. Arat tai aggressiiviset koirat tulee sulkea pois 
kokeesta.  Pieni pidättyväisyys vieraita kohtaan sallitaan.

Karsina tai ottoaitaus

Aitauksesta otto: Tuomarin luvan saatuaan, ohjaaja voi avata aitauksen portin jotta koira 
pääsee sisään. Ohjaaja voi seurata koiraa sisälle tai jäädä portille lauman aitauksesta ulos 
kuljetuksen ajaksi. Lauman kuljetuksen tulee tapahtua koiran aktiivisen työskentelyn 
seurauksena ohjaajan käskyjä noudattaen. Se tulee tapahtua rauhallisesti ja lauma tulee 
saada haltuun välittömästi. Tuomari arvio koiran käyttäytymistä laumaa kohtaan, sen 
rauhallisuutta ja päättäväisyyttä.

Aitaukseen palautus: tulee tapahtua koiran aktiivisen työskentelyn seurauksena ohjaajan 
käskyjä noudattaen. Se tulee tapahtua rauhallisesti ja ilman tönimistä. Aitauksen lähellä 
koiran tulee pysäyttää lauma ja pitää se paikallaan sillä aikaa kun paimen avaa portin.

Hallinta ja kuljetus

a) Aitauksesta poistumisen jälkeen lauma kuljetetaan laidunnusalueelle. Matka aitaukselta 
laidunnuslueelle tulee olla vähintään 75 metriä tietä tai muuta kulkureittiä pitkin. Tuomari 
arvioi lauman kulkua kokeen kaikissa osioissa. Koiran kyky ohjata laumaa arvioidaan.

b) Laidunnus. Tehtävänä on laidunnus joko nelikulmaisella tai pitkänomaisella 
luonnollisella pellolla tai tilapäisellä alueella joka on merkitty neljällä paalulla kulmissa tai 
alueen etuosassa  (15 x 15 metriä).



Tuomari arvio ohjaajan toimintaa, koiran sijoittumista laumaan nähden ja sen kykyä tuoda 
lauma osoitetulle alueelle ja pitää se siinä rauhallisesti, tehokkaasti ja omatoimisesti (aika 
on tuomarin päätettävissä).

c) Pysähdys: Koiran tulee pystyä pysäyttämään lauma. Tämä voidaan suorittaa kun 
ohjaaja palaa laidunnuksesta ja on viemässä laumaa takaisin aitaukseen. Tuomari osoittaa 
pysähdyspaikan.

Intelligence of execution

a. Käskyt: Käskyt voidaan antaa sanallisesti, eleillä tai pillillä ja niiden vaikutuksen tulee 
selvästi näkyä koiran käytöksessä ja reaktioissa.

b. Tottelevaisuus: tulee olla välitöntä ja täydellistä: siitä riippuu lauman hyvä hallinta.

c. Aktiivisuus – omatoimisuus – lempeys – käytös (käyttäytyminen paimennettavia eläimiä 
kohtaan): Tuomari arvioi koiran kykyä koota, ohjata, pysäyttää tai liikuttaa laumaan 
ohjaajan käskyjen mukaan, samoin kuin koiran omatoimista kykyä tarvittaessa ohjata, 
pysäyttää tai pitää paikallaan laumaa sekä palauttaa karkulaiset.

Poikkeuksellsia tilanteita lukuun ottamatta koira ei saa purra lampaita ja kaikesta 
väkivaltaisesta käytöksestä rangaistaan vakavasti. Lyhyt näykkäisy on sallittu tarvittaessa 
lauman hallinnassa pitämiseksi. Vakavat tai tarpeettomat puremiset johtavat välittömään 
hylkäykseen eikä koira saa vaarantaa lampaita.



Pistevähennykset: (-)

A. Karsina tai ottoaitaus
• ennakoi liikkeellelähtöä 2
• hätäinen tai liian hidas työskentely 2 - 5
• sallii eläinten palata aitaukseen 2 - 5
• sallii eläinten/eläimen karkaavan enemmän kuin 30 metriä 2 - 5
• ei työskentele, ei hallitse eläimiä 2 - 8
• ei pidä eläimiä pois ohjaajan tieltä kun molemmat ovat aitauksen/karsinan  sisällä 

2-5
• ei hyppää 2 - 5
• sallii eläinten/eläimen karkaavan enemmän kuin 50 metriä  2 – 5

B. Hallinta ja kuljetus
• koira huonosti sijoittunut 1
• eteneen radalla liian nopeasti tai hitaasti 1 - 5
• myöhästyminen lauman osoitettuun paikkaan viemisessä 1 - 5
• vaikeudet lauman paikallaan pitämisessä 1 - 5
• epävarmuus merkityn lampaan kiinniotossa 1 - 5
• katkonainen, kiemurteleva, epätarkka eteneminen radalla 1 - 8
• lauman hajottaminen tai töniminen 2 - 8
• laidunnus merkityn alueen ulkopuolella 2 - 5
• koira huonosti sijoittunut (auton ohitus) 2 - 8
• hallinnan menetys, liian vähäinen työskentely 2 – 10
• ei pysty pysäyttämään lampaita 5
• lauman liikkuminen pysäytyksen ja lauman paikallaanpidon aikana 5
• koira palaa ohjaajan luo laidunnuksen aikana 5
• lauman täydellinen karkaaminen 10

C. Pysähdys
• ohi tunkeva lammas 1 - 5
• lampaat työnnetään liian kauas 0.5
• lauma pysyy hallinnassa, mutta ajautuu hieman pysähdyksen ohi 2 - 5
• hidas uudelleen liikkeellelähtö 2 – 5
• ohjaaja pysäyttää lauman koiran sijasta 2 - 8
• koira jatkaa työskentelyä eikä pysähdy 2 - 8
• pysähdystä ei tapahdu 10

D. Suorituksen laatu

a) käskyt
• tarpeettomat tai suorittamattomat käskyt 1 - 3
• liian monet, tehottomat käskyt 1 – 3
• väärä käsky 2 - 5
• koiran kutsuminen luokse sen jättäessä työnsä 3
• koiran rankaiseminen 6

b) tottelevaisuus
• käskyn tottelematta jättäminen 1



• hidas reagointi käskyihin 1 – 3
• noudattaa käskyä väärin 2 - 5
• jättää lauman: hylkäys

c) aktiivisuus – omatoimisuus - lempeys
• harhailu, jahtaaminen 1 – 3
• voiman puute, arkuus 3
• lauman hajoittaminen, laumaan juokseminen 3
• kiinnostuksen puute, tarkkaamattomuus  2 - 5
• koira sijoittuu huonosti, sallii karkurit 1 - 3
• ei liiku käskettäessä 1 – 3
• väkivaltaisuus, kova pureminen 2 - 5
• tarpeeton pureminen 1 (max.5)

E. Hylkäyksen syyt
• ohjaajan virhe
• juopunut tai huumeiden vaikutuksen alainen
• perusteeton riitely
• normaalin suorituksen häiritseminen
• lauman jättäminen
• vakava tottelemattomuus, käskyjen noudattamattomuus
• tarpeettomat tai vaaralliset puremiset
• koiran tai ohjaajan toistuva väkivaltaisuus
• toistuva lauman hajoittaminen
• arkuus tai aggressiivisuus
• lauman hallinnan puutteellisuus
• koira harhailee vapaana toisen kilpailijan suorituksen aikana

Tämä on suomenkielinen käännös virallisista englanninkielisistä säännöistä. Epäselvissä  
tapauksissa noudatetaan englanninkielistä versiota.
1.6.2008 – 31.12.2013 on viiden vuoden siirtymäaika jo kansallisiin paimennuskokeisiin 
osallistuneille koirille. Kansallisissa kokeissa saavutetut tulokset oikeuttavat ne 
osallistumaan FCI kansainväliseen paimennuskokeeseen (perinteinen tyyli) ja FCI 
paimennuskäyttökokeeseen (perinteinen tyyli).
Nämä säännöt on hyväksynyt FCI General Commitee Berliinissä 31.10.2007 
pidetyssä kokouksessa. Ne tulivat voimaan 1.6.2008.
Lihavoidut ja kursiivilla merkityt muutokset hyväksyi FCI General Commitee  
maaliskuussa 2009.


