
Perustelumuistio LINT-sääntöpäivitykseen 2023 (15.6.2022) 
 

Muutettava 
kohta/asia 

Muutosesitys Perustelu 

   
Säännöt   
3. Kiimaisen nartun 
osallistuminen 
kokeeseen. 

Poistetaan säännöstä. 
Erillisohjeeseen lisätään, että 
kaksipäiväisessä kokeessa 
ohjaajalla on oikeus saada uusi 
maasto, jos kiimainen narttu on 
ollut hänelle arvotussa 
maastossa. Koiranohjaajan 
ohjeeseen lisätään, että 
kiimaista narttua ei saa tuoda 
muiden kokeen koirien 
yhteyteen. 

Kennelliiton ohje ei estä 
kiimaisen nartun 
osallistumista, eikä sitä 
kannata estää LINT-
säännöissäkään, koska sen 
aiheuttama haitta pystytään 
poistamaan. 

7. Kokeen 
peruminen. 

Lisäksi järjestävä yhdistys voi 
perua kokeen, jos siihen ei ole 
ilmoittautunut erillisohjeen 
mukaista määrää koiria. 
 

Vähäisen koiramäärän takia 
kokeen järjestelyt ja 
kustannukset voivat olla 
koiramäärään nähden 
kohtuuttoman suuria. 
Minimimäärä (kolme koiraa) 
kirjoitetaan erillisohjeeseen 

10.1 
Ilmoittautumisaika 

Kokeeseen ilmoittaudutaan 
järjestäjän ilmoittamana aikana. 

Kennelliitto ei edellytä 5 vrk:n 
ilmoittautumisaikaa, joka on 
nykyisissä LINT-säännöissä. 

Lisäksi sääntöihin on tehty Kennelliiton ohjeen koesääntöjen yleisen osan rungoksi 
edellyttämät lisäykset, korjattu koepöytäkirjojen käsittely sähköisen tallennusjärjestelmän 
mukaiseksi ja tehty joitakin pieniä teknisiä korjauksia 
 
 
Erillisohjeet, toiminnalliset muutokset 
4. Auton käyttö erän 
aikana yhden kerran, 
jos koemaasto 
koostuu kahdesta 
palstasta.  

Auton käyttö laajennetaan myös 
koko kauden kokeeseen 
ylituomarin hyväksyessä ennalta 
tarpeen ja konkreettisen 
siirtymisen. 

Maastojen pirstaleisuus 
etenkin Etelä-Suomessa. 
Peruste koemaaston 
jakamiselle on oltava maasto-
olosuhteet, ei tieto linnuista. 

7. Kännykän 
käyttökielto. 

Korvataan kiellolla käyttää 
koeryhmän ulkopuolista 
avustajaa. 

Korostuu, kun myös koko 
kauden kokeessa saa käyttää 
autoa siirtymiseen yhden 
kerran. 

8.1.1 ja 8.3.1 
Maaston ja kelin 
vaikutus haun ja 
seuraamisen 
arvostelussa. 

Jos maasto tai keli on rastitettu 
vaikeiksi, haku ja seuraaminen 
arvostellaan lievemmin. Jos 
olosuhteet on rastitettu 
poikkeaviksi, ylituomari voi 
korottaa pisteitä. 

Asia on sanottu nykyisinkin, 
mutta ei ole annettu ohjetta ei 
miten se otetaan huomioon. 



8.1.1 Puuttuva 
yhteydenpito 

Koiraa ei suljeta kokeesta, jos 
se siihen ei ole ollut yhteyttä 
tuntiin ja se johtuu 
lintutyöskentelystä tai 
häiritsevästä esteestä, vaikka 
tämä todetaan yli tunnin 
kuluttua. 

Nyt asia on sanottu kahdessa 
kohdassa osin ristiriitaisesti. 

8.1.2 
Löytömahdollisuus 

Jos koira lähtee lintuhaukusta ja 
työskentelee linnuilla tai muilla 
eläimillä (tapahtuma 
maastokortissa), jätetty lintu ei 
ole tämän jälkeen enää 
löytömahdollisuus. 

Koira on toiminut huonosti 
lähtiessään haukusta. 

8.1.2 
Löytömahdollisuus 
parvessa 

Jos koira seuraa löytyneestä  
parvesta lähtenyttä lintua 
peitteisessä maastossa alle 250 
metriä ja haukkuu tyhjää, parvi 
ei ole enää uusi 
löytömahdollisuus. 

Tapahtuma on erittäin 
harvinainen ja koira tässä 
tapauksessa toimii huonosti. 

8.1.2 
Löytömahdollisuus 
parvessa 

Jos koira seuraa löytyneestä 
parvesta lähtenyttä lintua niin, 
että parvi on uusi 
löytömahdollisuus, parven lintu 
on löytömahdollisuus vain jos 
koira saa sitä ensihaukun. 

Parvi voi olla arkiintunut 
ryhmän läheisyyden vuoksi ja 
löytö ilman ensihaukkua 
laskee ansiopisteitä 
keskimäärin kahdella. 

8.2.1 Merkintäpisteet 
havainnon 
perusteella 

Taulukosta ”Korkeimmat 
merkintäpisteet havainnon 
perusteella” poistetaan sana 
pääsääntöisesti. 

Sana pääsääntöisesti on 
aiheuttanut hyvin erilaisia 
tulkintoja. 

8.3.2 Uusintahaukku 
vai siirtymä 

Peitteisessä maastossa 
uusintahaukkua ei hyväksytä 
alle 80 metrin siirtymisestä. 

Nykyinen ilmaisu ”jopa alle 
100 metriä” on liian 
tulkinnanvarainen. 

8.3.2. 
Uusintahaukun 
pistetaulukko 

Pisteitä muutettu niin, että 
kahdella uusintahaukulla saa 
vähintään 7,  kolmella 9 ja 
neljällä 10 pistettä. 

Hyvien suoritusten 
arvostuksen lisääminen 

9.2 Haukun 
jättäminen 

Hyväksytyn merkinnän alueelta 
maasta lähtevän tai alueen läpi 
lentävän linnun taikka  
haukkupuusta varman 
näkölinnun perään lähteminen 
on haukun jättö. 

Haukun jättö ei ole merkinnän 
alueelta puusta lähtevän 
linnun perään lähteminen (pl 
varma näkölintu). Kyseinen 
lintu voi olla oikeasti tai koiran 
mielestä haukun kohde. 
Muissa tapauksissa koira ei 
voi käsittää lintua 
haukkulinnuksi. 

9.2 Haukun 
jättäminen 

Lyhytkestoinen epäselvä 
haukku, joka keskeytyy, ei ole 
haukku eikä haukun jättö. 

Tulkintaohjeen siirtäminen 
sääntötekstiin. 



9.3.4 Lintupuun 
raapiminen ja 
pureminen 

Poistetaan virheistä. Ilmiötä ei esiinny käytännössä 
ollenkaan. 

   
Erillisohjeet, tekniset muutokset 
3. Määritelmiä Lisätään erillisohjeiden alkuun. Joitakin asioita (esim 

lintutyöskentely) ei ole ollut 
määritelty 

8.1.1. ja 8.3.1 Haun 
ja seuraamisen 
pisteytystaulukot 

Kaksiportaiset vaihtoehdot 
pisteytyksessä muutettu 
kolmiportaisiksi. 

Otantojen mukaan 
kaksiportaisissa 
vaihtoehdoissa valitaan 
valtaosin korkeampi pisteytys. 
Kolmiportainen asteikko tuo 
arviointiin enemmän 
harkintaa. 

8.1.1 Hakulenkkien 
mittaaminen 

Hakulenkit mitataan 
ensisijaisesti metreinä 
paikantimen avulla ja 
toissijaisesti minuutteina kellon 
avulla. 

Paikanninta käyttää 90 % 
ohjaajista ja se antaa kelloa 
luotettavamman tiedon haun 
ulottuvuudesta. 

8.1.2 
Löytömahdollisuus 

Löytömahdollisuus ei ole 
välittömästi ennen toteamatonta 
haukkua tai välittömästi sen 
jälkeen ryhmän karkottama lintu. 

Välittömästi ennen ja jälkeen 
toteamattoman haukun koira 
on mahdollisesti 
lintutyöskentelyssä. 

8.2.1 Tyydyttävä 
merkintä 

Haukkukohteen vaihtaminen ei 
laske koiran merkintäpisteitä, 
jos koira ei siirry sen takia 
toiseen paikkaan. 

Kuvattu toiminta ei ole 
metsästystä haittaavaa 
toimintaa. 

8.2.2 Haukkutiheys Kiitettävä haukkutiheys 
muutetaan vähintään 90 
haukahdukseen minuutissa. 

Nykyinen sanamuoto ”yli 90” 
(eli vähintään 91) aiheuttaa 
sekaannusta. 

8.2.3 Haukku vai 
kysely 

Jatkuva kysely tulkitaan 
haukuksi, kun sen tiheys ylittää 
40/minuutti. Lisätään, että linnun 
puuttuessa tämä on tyhjä 
haukku. 

Selvennys. 

8.3.2 Uusintahaukku, 
riittävä toteaminen 

Jos haukkupaikalla on vain yksi 
lintu, sitä ei ole pakko tunnista, 
jos uusintahaukku alkaa sen 
lentosuunnassa jokseenkin heti 
seuraamisen päätyttyä. 

Koulutuspaketin asian siirto 
sääntötekstiin. 

9.2 Haukun 
jättäminen 

Haukun jättämisestä annetaan 
virhepisteet myös, jos se 
tapahtuu 10 minuutin 
haukkuajan jälkeen. 
 

Selvennys. 

10. Kokeen 
poikkeuksellinen 
päättäminen 

Palkintotuomarin on oltava 
yhteydessä ylituomariin ennen 
kokeen keskeyttämistä taikka 
koiran sulkemista tai 

Mahdollista nykyisillä 
viestiyhteyksillä. 



hylkäämistä. 
 

12. 
Osallistumisoikeuden 
puute koko kauden 
kokeeseen 

Poistetaan maininta koko 
kauden AVO-kokeesta. 

Siirtymäkauden voidaan 
katsoa päättyneen. 

   
Toimintaohjeet 
Kokeessa 
tapahtuneiden 
asioiden 
selvittäminen 

Ylituomarin, palkintotuomarin ja 
koiranohjaajan on annettava 
kennelpiirille sen pyynnöstä 
selvitys kokeessa tapahtuneista 
asioista. 

Jos kennelpiirin on ratkaistava 
erimielisyys tai vastaava 
seikka, sitä varten sen on 
saatava tietoon tarpeelliset 
tosiasiat. 

 
Lisäksi erillis- ja toimintaohjeissa on parannettu joitakin huonosti ilmaistuja asioita. 
Ohjeet on myös päivitetty sähköisen koetallennusjärjestelmän mukaisiksi. 
 

 
Liitteessä esitetään keskeistä päivitystyössä käytettyä linnunhaukkukokeiden tilastotietoa. 

  



      LIITE 1 

 

Sääntöpäivityksessä käytettyä tilastotietoa johtopäätöksineen 

 

Alla esitetään tilastotietoa koekausilta 2019-2021.Tilasto koostuu yhteensä 4189 
koesuorituksesta, ja siinä ovat mukana kaikki LINT-kokeisiin osallistuneet koirarodut. 

 

1. Haun vaikutus löytöihin, niistä saatuihin ensihaukkuihin ja pysyttämiseen 

 

 

Johtopäätös: Haun laajuus ei vaikuta yhtään lintujen löytymiseen. Laajahakuisilla koirilla 
tosin osa löydöistä jäänee toteamatta. 
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Johtopäätös: Nopeat hakijat löytävät eniten lintuja. 
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Johtopäätös: Hyvät hakijat saavat eniten ensihaukkuja löydöistä ja linnut pysyvät hyvin 
haukuissa. Tämä on hyvän haun tärkein merkitys. 

 

2. Äänenannon vaikutus pysyttämiseen 
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Äänenanto ja pysyttämispisteet 



Äänenannon pisteet laskevat tasaisesti pysyttämispisteiden mukana. Alla esitetään, mikä 
ominaisuus äänenannossa vaikuttaa pysyttämiseen. 

                                                                         Haukkutiheys 

Parhailla pysyttäjillä on suurin haukkutiheys 

Parhailla pysyttäjillä on kuuluvuus jonkin verran muita parempi. 

 

Parhailla pysyttäjillä haukku on jonkin verran muita yhtäjaksoisempi. 
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Pysyttämiseen vaikuttaa eniten siis haukkutiheys. Alla tämä esitetään tarkemmin.  

Haukkutiheys ja pysyttämispisteet
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Johtopäätös: Pysyttäminen paranee selvästi, kun koiran haukkutiheys ylittää 100 
haukahdusta minuutissa. 

 

Usein arvellaan, että lähihakuiset koirat saavat eniten puustalöytöjä, kun ne pystytään 
toteamaan. Alla esitetään tilasto haun vaikutuksesta puustalöytöihin. 

 

 

Puustalöytöjä saavatkin eniten laajahakuiset koirat. 
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