KUULOKOIRAN KÄYTTÄYTYMISKOE
1. KÄYTTÖTURVALLISUUS
a. VIERAS IHMINEN KOSKETTAA OMISTAJAA
Vieras ihminen koskettaa koiraa varoittamatta takaapäin. Koira ei saa olla käskyn
alla. Koiran on sallittava koskettaminen siihen puuttumatta.
b. VIERAAN IHMISEN KOHTAAMINEN
Omistaja tervehtii testaajaa. Koira ei saa olla käskyn alla. Koira ei saa
hankaloittaa/häiritä ihmisten kanssakäymistä. Se saa kuitenkin huomioida vieraan
ihmisen.
c. VIERAS IHMINEN KOSKETTAA KOIRAA
Vieras ihminen koskettaa koiraa varoittamatta takaapäin. Koira ei saa olla käskyn
alla. Koiran on sallittava koskettaminen siihen puuttumatta. Pieni väistöliike
sallitaan.
d. VIERAAN KOIRAN OHITUS
Testattava koira ei saa olla käskyn alla. Testataan sekä uros- että narttukoiralla.
Koiria ei päästetä kosketusetäisyydelle. Testattava koira saa huomioida vieraan
koiran, mutta ei reagoida ohitukseen häiritsevällä tavalla.

2. KYKY SIETÄÄ STRESSAAVIA TILANTEITA
a. YKSIN JÄÄMINEN
Koira jää testaajan kanssa odottamaan omistajaansa kolmeksi minuutiksi. Omistaja
poistuu näkyvistä kokonaan. Koiralle voidaan kertoa, että se jää odottamaan. Koiran
on käyttäydyttävä tyynesti ja ympäristöä häiritsemättä.
b. YMPÄRISTÖN HÄIRIÖT
Tätä osiota arvostellaan koko testin ajan. Koiran on kestettävä ympäristön hälinää
ilman että se osoittaa selvästi nähtäviä stressaantumisen merkkejä tai
menettämättä toimintakykyään.

3. KOIRAN HALLINTA
a. HIHNAKÄYTTÄYTYMINEN
Tätä osiota arvostellaan koko testin ajan. Koira ei saa olla käskyn alla. Koiran tulee
kulkea hihnassa kiskomatta ja niin, ettei talutin aiheuta haittaa ohi kulkeville
ihmisille. Omistaja ei saa nykiä koiraa tai muutoin aiheuttaa koiralle epämukavuutta.
b. PYYNNÖSTÄ PYSÄHTYMINEN (poistettu testistä)
c. LUOKSETULO
Koira kytketään viisi metriä pitkään liinaan. Omistaja kutsuu koiraa, jolloin se
viipymättä tulee niin lähelle omistajaansa, että sen pannasta voi ottaa otteen.

4. ERILAISISTA TILANTEISTA SELVIÄMINEN
a. JULKINEN KULKUVÄLINE
Koiran kanssa matkustetaan testaajan valitsemassa julkisessa kulkuvälineessä
kahden pysäkin välinen matka. Koiran on asetuttava matkustamaan omistajansa
kanssa niin, että heidän vieressään voi häiriöttä istua vieras ihminen. Koiralle
voidaan antaa matkustusasentoa koskeva kehotus/merkki/pyyntö.
b. KAHVILA
Koira asettuu kahvilassa tai muussa vastaavassa paikassa aloilleen niin, että se ei
käytöksellään häiritse omistajansa tai muiden paikalla olevien henkilöiden toimia.

Omistaja nauttii testin aikana kupin valitsemaansa juomaa ja täyttää testaajan
osoittaman lomakkeen. Koiraa voidaan pyytää asettumaan paikoilleen.
MUUT ARVOSTELUA KOSKEVAT OHJEET
-

Testi suoritetaan testattavan koiran asuinpaikkaa lähinnä olevan suuren kaupungin
keskeisellä paikalla sellaiseen aikaan, jolloin siellä on normaali määrä liikennettä.
Testaajan tulee olla koiralle entuudestaan tuntematon.
Testissä käytettävien häiriökoirien tulee olla testaajan tai avustajien hallinnassa.
Testissä kiinnitetään erityistä huomiota siihen, miten koiran läsnäolo vaikuttaa läsnä oleviin
ihmisiin. Poikkeuksena kohta 2b, jossa kiinnitetään huomiota koiran hyvinvointiin.
Hyväksytty testi vaatii hyväksytyn suorituksen kaikissa kohdissa.
Testi on mahdollista uusia kolmen kuukauden kuluttua edellisestä testikerrasta.
Testin aikana koiralle ei saa antaa makupaloja tai muita palkintoja.
Koiralle saa puhua normaalisti. Koiran kanssa kommunikointi ei kuitenkaan saa olla muuta
toimintaa häiritsevää. Erillisistä käyttäytymistä koskevista käskyistä mainitaan jokaisessa
kohdassa erikseen.

