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Yleiset kommentit FCI:n sääntöihin 
Perusteluina FCI:n sääntöjen tarkoituksen ja tavoitteiden muuttumisesta Kollegio esittää seuraavaa 
ja täydentää perustelujaan yksityiskohtaisilla kommenteilla. 
 
Kollegio katsoo, että FCI:n uudet koesäännöt eivät vastaa perinteisen paimennuksen tarkoitusta. 
Säännöt muun muassa pienentäisivät laumakokoja ja koeluokkien suorittaminen perustuisi pitkälti 
ennaltamäärättyihin ja opeteltuihin tehtäviin. 

Perinteisen paimennuksen kokeiden tulisi mitata koiran ja sen ohjaajan todellista osaamista ja 
mahdollisuuksia onnistua jokapäiväisestä työstä. Kokeissa tulisi hyödyntää mahdollisimman paljon 
luonnollisia esteitä ja haasteita, niiden tulisi kuvastaa oikeita töitä lammastilalla tai lampaiden 
kuljettamisessa pitkiäkin matkoja. Koetilanteessa tulisi olla mahdollisimman vähän keinotekoisia 
”esteitä”.  

Sääntöjen tulisi mahdollistaa kokeet, joissa vaadittuja asioita ei voi harjoitella valmiina estekuvioina 
tai askelsarjoina, sillä oikeissa töissä tulee eteen hyvin erilaisia tapahtumia. Vaikeusasteen ja 
laumakokojen tulisi myös selvästi kasvaa luokkien kasvaessa. 

Kokeiden tulisi mitata mahdollisimman hyvin koiran luontaisia käytösmalleja paimenen apulaisena 
eikä opittuja ominaisuuksia saisi suosia. Koiran tulisi toimia paimenen apuna mahdollisimman 
itsenäisesti ilman ylimääräisiä käskyjä.  

Kollegion näkemyksen mukaan FCI:n säännöt ovat merkittävästi  ristiriidassa kansallisen 
eläinsuojelulainsäädännön kanssa. Koesääntöjen tulisi olla sellaiset, ettei koiran tai paimennettavien 
eläinten liiallisen rasittumisen, kivun tai kärsimyksen riskiä ole. FCI:n säännöissä on puutteita muun 
muassa paimennusryhmässä käytettävien eläinten riittävän iän ja kunnon sekä turvallisten 
sääolosuhteiden määrittämisessä. Taipumuskokeen sääntöihin on myös lisätty mahdollisuus nauta- 
ja lammas-nautasekaryhmien käyttöön, mikä tulisi kieltää eläinten, koiran ja ohjaajan turvallisuuden 
takia. 
 
FCI:n säännöissä sallitaan nykyistä pienemmät laumakoot, mikä heikentää paimennettavien eläinten 
mahdollisuutta lajityypilliseen käyttäytymiseen ja lisää niiden turhaa stressiä. Lisäksi perinteisen 
paimennuksen koemuodon tulisi mitata koiran toimintaa mahdollisimman suurien lammasmäärien 
kanssa. 
 
FCI:n säännöissä on vakavia puutteita liittyen tuomarin toimintaan. Säännöissä ei ole esimerkiksi  
velvoitettu tuomaria keskeyttämään koe, mikäli koira pyrkii puremaan tai jahtaamaan lampaita. Sen 
sijaan säännöissä on annettu tuomarille mielivaltainen oikeus keskeyttää ohjaajan suoritus ilman 
perusteluja. Lisäksi FCI:n säännöistä puuttuvat kokonaan arvosteluohjeet eli säännöt antavat 
tuomareille hyvin laajat oikeudet suorituksen arvosteluun, mutta eivät anna perusteluja arvostelulle 
ja pisteytykselle. Sääntömuutosten tulisi parantaa tilannetta niin, että tietyn luokan koesuoritusten 
taso on vaativuudeltaan ja arvostelultaan toisiaan vastaava tuomarista ja paikasta riippumatta. 
Tähän tarvitaan FCI:n uusia sääntöjä tarkempi ohjeistus sekä koejärjestelyn että arvostelun suhteen.  
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