
AVAUS (HYÖKKÄYSKÄYTTÄYTYMINEN) 
 

5: Ehdottoman määrätietoinen/nopea. 

4: Hieman määrätietoisemmin/nopeammin. 

3: Jarruttaa, menee kuitenkin määrätietoisesti kiinni. 

1: Jarruttaa voimakkaasti, ei ota heti otetta, irtoaa mutta menee uudelleen 

kiinni. 

0: Väistää, ei ota otetta, irtoaa eikä tartu uudelleen. 
 

OTETYÖSKENTELY 
 

5: Ehdottoman voimakas, täysi (voi olla hieman vajaa), rauhallinen. 

Maalimiehen kuormitus ei vaikuta koiraan. tasapainoinen ylimenovaiheessa 

4:Pitää olla hieman voimakkaampi, täydempi, tai rauhallisempi. Maalimiehen 

kuormitus ei vaikuta koiraan. pitää olla hieman tasapainoisempi 

ylimenovaiheessa. 

3: Ote on voimaton, rauhaton tai vajaa. Maalimiehen kuormitus vaikuttaa koiran 

otetyöskentelyyn. Pitää olla tasapainoisempi ylimenovaiheessa tai ei esitä 

ylimenovaihetta. 

1: Erittäin voimaton, rauhaton tai vajaa, irtoaa mutta tarttuu heti uudelleen. 

Maalimiehen kuormitus vaikuttaa koiran otetyöskentelyyn tai ei esitä 

ylimenovaihetta. 

0: Ei ota otetta, irtoaa eikä tartu uudelleen. 
 

VARTIOINTI 

5: Ehdottoman painostava/tarkkaavainen. 

4: Pitää olla hieman painostavampi/tarkkaavaisempi. 

3: Painostavampi, tarkkaavaisempi, osoittaa ohjaajasidonnaisuutta. 

1: Selvästi painostavampi, tarkkaavaisempi, aikoo jättää maalimiehen, palaa 

kuitenkin heti, voimakkaasti ohjaajasidonnainen. 

0: Jättää maalimiehen 
 



VIETTIKÄYTTÄTYMINEN 

5: Voimakas ja tasapainoinen viettikäyttäytyminen. Luonnollinen 

agressiokäyttäytyminen. Erittäin tasapainoinen vietin vaihdoissa. 

4: Voimakas viettikäyttäytyminen. Hieman reaktiivinen joissakin osin, muutoin 

varma tai hieman epäpuhtaat vietinvaihdot. 

3: Hieman puutteita vietin voimakkuudessa.  Reaktiivinen, kuitenkin vielä 

varma.  Epäpuhdas vietinvaihdoissa. (Ei osoita agressiokäyttäytymistä!) 

1: Selvästi puutteita vietin voimakkuudessa. Epävarma, hallitsee kuitenkin vielä 

tilanteen. Ei osoita agressiokäyttäytymistä. 

0: Voimakkaita puutteita vietin voimakkuudessa. Epävarma/hallitsematon. 
 

Kokonaisviettiarvosana määräytyy: 
 

5: Koiralla pitää olla vähintään kolmesta kohdasta arvosana ”a5” ja ainoastaan 

yksi voi olla arvosana ”a4”. 
 

4/3: Mikäli toisia on enemmän määrää se kokonaisarvosanan. Mikäli arvosanat 

menevät tasan, kokonaisuus ratkaisee. 
 

1: Mikäli koira saa kahdesta kohdasta arvosanan ”vh1”, tulee se olla myös 

kokonaisarvosana. 
 

0: Yksikin kohta tarkoittaa ”ng0” 
 



”a5”(V) määrätietoiset ja voimakkaat hyökkäykset, voimakas, rauhallinen, 

täysi (voi olla hieman vajaa) ote, ei kuormitu, dominoi tilannetta, 

tasapainoiset ylimenovaiheet, varma vietinvaihdossa, 

painostava/tarkkaavainen vartiointi luonnollinen ja hallittu 

aggressiokäyttäytyminen,  tasapainoiset ja vahvat viettialueet. 

”a4” (sg) hieman puutteita joko hyökkäys, otekäyttäytymisessä tai 

vartioinneissa ei kuitenkaan kuormitu, omaa korkean viettitason mutta 

viettialueet eivät välttämättä aivan tasapainossa. 

”a3” (g) puutteita sekä vartiointi että hyökkäys- ja otekäyttäytymisessä, 

voi hieman kuormittua,   puutteita vietin voimakkuudessa ja tasapainossa. 

”vh1” (b) selvästi puutteita sekä vartiointi että hyökkäys- ja 

otekäyttäytymisessä, kuormittuu selvästi/voimakkaasti,  selvästi puutteita 

vietin voimakkuudessa ja tasapainossa 

”ng0” (m) jättää maalimiehen, ei tartu kiinni/irtoaa eikä hyökkää 

uudelleen, kuormittuu voimakkaasti. 
 


