
Luonnetesti mittaa koiran erilaisia ominaisuuksia, kuten leikkisyyttä ja toimintakykyä. Luonnetesti ei 
yksinään kerro koko totuutta koirasta, vaan testiin vaikuttaa mm. omistajan oma käytös, tuomarin 
kokeneisuus, koiran sen hetkinen mieliala, säätila testin aikana (rankkasade) jne. Esimerkiksi jos omistaja 
jännittää kovasti testiä, koira vaistoaa sen helposti ja voi ylireagoida testiosioihin.

Testissä on osioita, joissa haetaan koiralta reaktiota, kun reaktio tulee, osio on siltä osin ohi. Osion jälkeen 
koiran tulee palautua, esim. käydä nuuskimassa kelkkaa. Jos koira ei palaudu, testi keskeytetään.

Huolimatta luonnetestin puutteista, se kuitenkin kertoo jotain juuri omasta koirasta verrattuna muihin 
koiriin, jotka ovat tehneet saman testin. Koirarotujen välillä on suuria eroja ja niin pitääkin olla. Poliisi 
valitsee saksanpaimenkoiran sen ominaisuuksien tähden ja metsästäjä metsästyskoiran. Kaupungissa asuva 
perhe haluaa seurakoiran ja lammasfarmari paimenkoiran.

Ongelmat alkavat, kun ostetaan koira, jonka käyttöominaisuudet eivät vastaa käyttötarkoitusta. Presa 
Canario on alunperin jalostettu vahtikoiraksi mikä näkyy sen luoteessa, profiili luonnetestissä on siis 
erilainen kuin paimenkoiran, palveluskoiran tai metsästyskoiran.

 Kun vie koiransa luonnetestiin, ei ole tärkeintä, kuinka monta pistettä koira saa, vaan tärkeintä on, saako se
pisteet oikeilta alueilta rotuprofiiliin nähden.

Toki tässäkin vaikuttavat kasvattajan mieltymykset ja näkemykset rodusta ja luonteesta, tämä asiakirja on 
kasattu kultaista keskitietä kulkien ja rotuprofiilia tulkiten. Toivomme että luonne testi avautuisi uudella 
tavalla teille ja käyttäisitte koirianne testissä.  

Luonnetestiä arvostelee aina kaksi kokenutta testituomaria, jotka yhdessä päättävät arvostelusta. Arvostelu
koostuu pisteistä, sekä suullisesta palautteesta testin lopussa, jossa käydään läpi koiran ominaisuuksia. 
Koira voidaan testata, kun se on kaksivuotias.

ROTUMÄÄRITELMÄ: LUONNE Olemukseltaan rauhallinen, ilmeeltään tarkkaavainen. Luonteeltaan 
tasapainoinen ja hyvin itsevarma, epäluuloinen vieraita kohtaan. Käyttäytymiseltään vakaa, ylväs ja hieman 
etäinen. Tarkkaavaisen koiran käytös on hyvin varmaa ja katse valpas.

HYLKÄÄVIÄ PIIRTEITÄ: Vihaisuus ja liiallinen arkuus, Selvästi epänormaali käyttäytyminen

Presa canarion tulisi olla koti oloissa on juurikin näitä, muuttuuko käytös kun ympärillä on enemmän 
ärsykkeitä? tuleeko tutusta koirasta sittenkin esille uusia piirteitä vai onko käsissäsi juurikin se koira 
jonka sinä tunnet ja tiedät.

Tärkeimmät piirteet:

- tasapainoinen ja itsevarma.

- Perheenjäsenilleen tottelevainen ja nöyrä

- Olemukseltaan rauhallinen

- epäluuloinen vieraita kohtaan

Luonnetestiin perustuvat ominaisuudet Presa Canariolla määriteltiin seuraavasti:

- Toivottavat

- Hyväksyttävät

 -Ei-toivottavat 



***************************************************************************************

I TOIMINTAKYKY, 

Toimintakyky on luonteenominaisuus, jonka avulla koira kykenee toimimaan oikealla tavalla ilman ulkoista 
pakkoa, todellisten vaaratilanteiden tai luuloteltujen vaaravaikutusten keskellä joutumatta pelon valtaan, 
keskeyttämättä toimintaansa. Tämä ominaisuus on lähinnä rinnastettavissa inhimilliseen käsitteeseen 
"rohkeus". Testissä tarkkaillaan ennen kaikkea koiran kykyä järjestelmälliseen toimintaan hämmennyttyään 
tai pelästyttyään

Toivottavat: +3 erittäin suuri, +2 suuri 

Hyväksyttävät: +1 kohtuullinen

Ei toivottavat: -1pieni, -2 riittämätön, -3 toimintakyvytön

II TERÄVYYS, 

Terävyys on koiran taipumus reagoida vihamielisesti odottamattoman ärsykkeen sattuessa. Tämä 
ominaisuus kertoo miten herkästi koira reagoi aggressiivisesti tuntemattomaan uhkaajaan.

Toivottavat: +3 kohtuullinen ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua, +2 suuri ilman jäljelle jäävää 
hyökkäyshalua

Hyväksyttävät +1a Pieni ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua 

Ei-toivottavat: -1 pieni jäljelle jäävin hyökkäyshaluin -2 kohtuullinen jäljelle jäävin hyökkäyshaluin -3 suuri 
jäljelle jäävin hyökkäyshaluin, +1b koira joka ei osoita ollenkaan terävyyttä

III PUOLUSTUSHALU, 

Puolustushalu on perinnöllinen ominaisuus asettua vaaratilanteessa puolustamaan ohjaajaansa ja itseään. 
Tällä arvosanalla kuvataan koiran synnynnäistä halua puolustaa uhattua laumaansa (=ohjaajaansa).

Toivottavat: +3 kohtuullinen, +2 suuri

Hyväksyttävät: +1 pieni, 

Ei-toivottavat: -1 Haluton, -3 hillitsemätön, -2 erittäin suuri

IV TAISTELUHALU, 

Taisteluhalu on perinnöllinen taipumus nauttia taistelemisesta itsestään, leukojen ja lihasten käytöstä. 
Taisteluhalu on koiran synnynnäinen halu leikkimieliseen kamppailuun. Esimerkiksi monelle koiralle 
mieluisat riepotusleikit perustuvat tähän palveluskoirille tyypilliseen ominaisuuteen.

Toivottavat: +3 suuri, +2a kohtuullinen

Hyväksyttävä: +2b kohtuullisen pieni

Ei-toivottavat: -1 pieni, -2 riittämätön, -3 haluton, +1 erittäin suuri



V HERMORAKENNE,

Hermorakenteella tarkoitetaan koiran synnynnäistä vahva- tai heikkohermoisuutta, joka ilmenee kun koira 
syystä tai toisesta joutuu voimakkaaseen, vaihtelevaan sisäiseen jännitystilaan. Tämä testin tärkein 
arvosana kuvaa koiran hermojen kokonaiskestävyyttä ja se näkyy testissä koiralle aiheutettujen paineiden 
sietokykynä.

Toivottavat: +3 rauhallinen ja varma, +2 suhteellisen rauhallinen 

Hyväksyttävä: +1a&b hieman rauhaton,

Ei-toivottavat: -1 vähän hermostunut -2 hermostunut -3 erittäin hermostunut

Kommentit: Koira, jolla on huono hermorakenne saattaa olla jo arkielämän tilanteissa hyvin hankala ja 
koulutettavuudeltaan huono. Hermorakenteeseen ei juuri koulutuksella pysty vaikuttamaan, joka tekee 
ominaisuudesta erittäin tärkeän.

VI TEMPERAMENTTI

Temperamentti on kyky nopeasti reagoida ja järjestäytyneesti kohdata ympäristöärsykkeitä samoin kuin 
kyky nopeasti sopeutua muuttuneisiin tilanteisiin. Tämä arvosana kuvaa koiran kykyä havannoida ja 
osallistua ympäristönsä tapahtumiin, sen vilkkautta.

Toivottavat: +3 vilkas, +2 kohtuullisen vilkas

Hyväksyttävät: +1 erittäin vilkas. -1b hieman välinpitämätön 

Ei-toivottavat: -1a häiritsevän vilkas, -1c impulsiivinen -2 välinpitämätön -3 apaattinen

Kommentit: Vilkas, iloinen, ja toimelias koira on helppo kouluttaa.

VII KOVUUS

Koiran luonteen kovuudella tarkoitetaan sitä, miten koira antaa epämiellyttävän tuntuisten järkytysten 
vaikuttaa vastaiseen toimintaansa. Koiran kovuudella tarkoitetaan koiran taipumusta muistaa 
epämiellyttäviä tapahtumia. Pehmeä koira ei kerran pelästyttyään enää vapaaehtoisesti palaa uudelleen 
samaan tilanteeseen, kun kova koira taas unohtaa tapahtuneen heti, eikä "muista" tapahtumapaikkaa 
mitenkään.

Toivottavat: +3 kohtuullisen kova, +2 kova

Hyväksyttävät, +1 hieman pehmeä

Ei-toivottavat: -3 erittäin pehmeä, -2 pehmeä, -1 erittäin kova

Kommentit: ”Seurakoiralle” on hyödyksi, että se muistaa epämiellyttävät asiat suhteellisen helposti. 
Liiallinen pehmeys aiheuttaa kuitenkin vaikeuksia. Erityisesti tämän kohdan arvioinnissa olisi selvitettävä 
itselleen, millainen on luonnetestin ”pehmeä” koira, sillä luonnetestin nimitykset poikkeavat ”arkikielessä” 
käytettävistä termeistä.

VIII LUOKSEPÄÄSTÄVYYS

Luoksepäästävyys Koiran suhtautuminen vieraaseen henkilöön. Tämä arvosana kuvaa koiran suhtautumista 
vieraaseen, ystävälliseen ihmiseen. Optimitilanteessa koiran tulisi suhtautua tuttavuutta tekevään ihmiseen
ystävällisesti ja avoimesti, kuitenkaan mielistelemättä tätä.

Toivottavat: +3 hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin +2a luoksepäästävä, aavistuksen pidättyväinen



Hyväksyttävä: +2b luoksepäästävä hieman pidättäytyvä

Ei-toivottavat: -1a&b selvästi pidättyväinen, -2 hyökkäävä, -3 salakavala, +1 mielistelevä

Kommentit: Luoksepäästäväksi kutsutaan myös sellaista koiraa, joka ei tutustu ihmisiin oma- aloitteisesti, 
mutta sallii tutustuttaa itsensä heihin.  Canarion tulisi olla välinpitämätön / epäluuloinen vieraita kohtaan.

Laukauspelottomuus Koiran laukauskestävyys testataan 9mm paukkupanoksin terävyyskokeen jälkeen 
koiran ollessa kytkettynä seinään tai koiran puuhastellessa ohjaajan kanssa. Puuhailu on yleensä liikkumista 
ohjaajan kanssa tähän tarkoitukseen varatulla alueella, maaperän haistelua. leikkimistä ohjaajan kanssa 
tms. (+ laukausvarma + laukauskokematon + paukkuärtyisä sekä - laukausaltis - laukausarka)

toivottava +++, ++, +

ei toivottava ---, --, -

************************

 Toimintakyky Terävyys Puolustushalu Taistelutahto Hermorakenne Tempperamentti kovuus Luoksepäästävyys

Toivottava 3 3 3 3 3 3 3 3
 2 2 2 2a 2 2 2 2a
         
Hyväksyttävä 1 1a+ 1 2b 1a 1 1 2b
   1b 1b-   
         
EI-toivottava -1 -1 -2 1 -1 1a- -2 1B
 -2 -2 -1 -1 -2 1c- -3 -2
 -3 -3 -3 -2 -3 -2 -1 -3
  1b+  -3  -3  -1

Tähän taulukkoon on kerätty yhteenvetona Presa Canarion profiili, voit verrata siihen oman koirasi 
testituloksia.

Testitulos = loppupistemäärä muodostuu arvostelutaulukon mukaan saadusta pistemäärästä, joka on -300 
ja +300 välillä. 

**************************

FAKTAA: Luonnetesti kehitettiin Ruotsin armeijan tarpeisiin vuonna 1947. Sillä testattiin sotakoirien 
koulutettavuutta. Alunperin testi oli 12-osainen, nykyinen luonnetesti on vain yksi osa alkuperäisestä 
testistä. Suomeen luonnetesti tuli 1968, rotujärjestöille se esiteltiin 1975.

Luonnetesti otettiin Suomessa käyttöön 1977, jolloin määriteltiin virallinen säännöstö ja viralliset testit. 
Ensimmäinen luonnetestituomarikurssi oli Suomessa 1979. Ennen vuotta 1995 oikeus osallistua oli vain 
palveluskoirilla.

15 rotua on ottanut luonnetestin argumentiksi valion arvon saavuttamiseksi.

ToimintakykyTerävyysPuolustushaluTaistelutahtoHermorakenneTempperamenttikovuusLuoksepäästävyys
Toivottava33333333

2222a2222a

Hyväksyttävä11a+-22b1a1-12b
11b1b-

EI-toivottava-1-11-11a--21B
-2-2-1-1-21c--3-2
-3-3-3-2-3-21-3

1b+-3-3-1



Suomessa (1.5.2002) 35 luonnetestituomaria, joista naisia 8. Kun koira arvostellaan, paikalla on aina kaksi 
tuomaria. Testin aikana ei koiralle saa puhua, mutta oma lelu saa olla mukana. Testi tehdään aina koiran 
ehdoilla. "Pelokkaammille" vähemmän rasitusta, tavoitteena vain reaktio. Mikäli koiran hermot eivät kestä, 
testi keskeytetään. Jokaisen reaktion jälkeen koiran on palauduttava ja tutustuttava testivälineisiin. Jos 
koira osoittaa testin aikana kasvavaa hermostuneisuutta, se saa hermorakenteesta negatiivisen 
pistemäärän.

Luentomuistiinpanot:

Genetic variation in dog behavior and selective breeding for mental and physical health in dog populations
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