
 

 

 

Valkoistenpaimenkoirien luonnetestin ihanneluonneprofiili 2015 -> 

 

Selvitys luonnetestin osa-alueista Valkoinenpaimenkoira 
rotumääritelmän mukaan 

Ihanneluonneprofiilin osa-alueet 

Toimintakyky: 
Kuvaa koiran rohkeutta ja kykyä 
toimia itsenäisesti pelosta/uhasta 
huolimatta. Erikoiskokeina kelkka 
ja pimeähuone, mutta 
toimintakyky näkyy läpi testin.  

Valkoinenpaimenkoira on 
rotumääritelmän valossa 
oppivainen työ- ja harrastuskoira, 
joka on alun perin jalostettu 
saksanpaimenkoirasta. Hyvältä 
työ- ja harrastuskoiralta 
vaaditaan hyvää toimintakykyä. 
Valkoinenpaimenkoira ei saa 
koskaan olla pelokas.  

Toivotut: 
+2 Hyvä 
+1a Kohtuullinen 
 
Hyväksytyt: 
+1b Kohtuullisen pieni  
+3 Suuri 
 
Ei toivotut: 
-1 Pieni 
 
Ei hyväksytyt:  
-2 Riittämätön 
-3 Toimintakyvytön 
 
 

Terävyys: 
Koira on kiinnitettynä seinään, 
ilman omistajaa, ja sitä kohtaan 
hyökätään.  Koiran kyky 
puolustaa itseään.  

 

Palveluskoirana 
valkoisenpaimenkoiran kuuluisi 
pystyä puolustamaan myös 
itseään kovan paikan tullen. 
 
Valkoisellapaimenkoiralla ei saa 
koskaan olla jäljelle jäävää 
hyökkäyshalua.   

Toivotut: 
+3 Kohtuullinen ilman jäljelle 
jäävää hyökkäyshalua 
 
Hyväksytyt: 
+1a Pieni ilman jäljelle jäävää 
hyökkäyshalua 
+1b Koira, joka ei osoita lainkaan 
terävyyttä 
 
Ei toivotut:  
+2 Suuri ilman jäljelle jäävää 
hyökkäyshalua 
 
Ei hyväksytyt:  
-1 Pieni jäljelle jäävin 
hyökkäyshaluin 
-2 Kohtuullinen jäljelle jäävin 
hyökkäyshaluin 
-3 Suuri jäljelle jäävin 
hyökkäyshaluin 
 

Puolustushalu: 
Koiraa ja omistajaa kohtaan 
tehdään hyökkäys. Koiran halu 
puolustaa laumaansa. Koiran 
pitää palautua hyökkäyksen 

Valkoinenpaimenkoira on 
kiintynyt omistajaansa ja 
palveluskoirana sen tulee 
puolustaa omaa laumaansa.  

Toivotut: 
+3 Kohtuullinen, hillitty 
 
Hyväksytyt: 
+2 Suuri, hillitty 



 

 

jälkeen.   +1 Pieni 
 
Ei toivotut: 
-1 Haluton 
 
Ei hyväksytyt: 
-2 Erittäin suuri 
-3 Hillitsemätön 
 

Taisteluhalu:  
Mitataan koiran halua leikkiä 
kepillä sekä haastaa uhka 
hyökkäyksissä ja kelkalla.  

Valkoinenpaimenkoira on 
rotumääritelmän mukaan 
helposti koulutettava. 
Koulutuksen kannalta on hyvä, 
että koiralla on taisteluhalua, 
jolloin sitä voi palkata leikkimällä.  

Toivotut: 
+3 Suuri 
+2a Kohtuullinen 
 
Hyväksytyt: 
+2b Kohtuullisen pieni  
 
Ei toivotut: 
+1 Erittäin suuri 
-1 Pieni 
 
Ei hyväksytyt: 
-2 Riittämätön 
-3 Haluton 
 

Hermorakenne: 
Synnynnäinen ominaisuus, joka 
kuvaa koiran kykyä palautua 
henkisistä ristiriitatilanteista 
testin aikana.  

Rotumääritelmän mukaan 
valkoisellapaimenkoiralla on 
tasapainoinen luonne, jolloin sillä 
tulee olla myös hyvä 
hermorakenne.  

Toivotut: 
+2 Tasapainoinen 
+1a Hieman rauhaton 
 
Hyväksytyt: 
+3 Tasapainoinen, varma 
+1b Hermostunein pyrkimyksin 
 
Ei hyväksytyt: 
-1 vähän hermostunut 
-2 hermostunut 
-3 erittäin hermostunut 
 

Temperamentti: 
Kuvaa koiran kykyä havainnoida 
ympäristöään ja kykyä reagoida 
ärsykkeisiin.  

Valkoinenpaimenkoira on 
rotumääritelmän mukaan 
tarkkaavainen, joka kertoo sen 
kyvystä havainnoida 
ympäristöään. 
Temperamentiltaan vilkas koira 
reagoi oikea aikaisesti ja oikea 
suuntaisesti ärsykkeisiin.  

Toivotut: 
+3 Vilkas 
 
Hyväksytyt: 
+2 Kohtuullisen vilkas 
+1 Erittäin vilkas 
 
Ei toivotut: 
-1 a) häiritsevän vilkas 
 
Ei hyväksytyt: 
-1 b) hieman välinpitämätön 
    c) impulsiivinen 
-2 Välinpitämätön 



 

 

-3 Apaattinen 
 

Kovuus 
Koiran taipumus muistaa asioita. 
Erikoiskokeena haalari ja tynnyri.  

Monipuolisen harrastuskoiran on 
hyvä olla kohtalaisen kova, jotta 
se ei turhaan muistele kokemiaan 
huonoja tilanteita.   

Toivotut: 
+3 Kohtuullisen kova 
+1 Hieman pehmeä 
 
Ei toivottavat:  
+2 Kova 
 
Ei hyväksytyt: 
-1 Erittäin kova 
-2 Pehmeä  
-3 Erittäin pehmeä 
 

Luoksepäästävyys: 
Kuvaa koiran kykyä suhtautua 
ystävällisesti vieraaseen ihmisiin.  
 
Erikoiskokeena alkuhaastattelu ja 
palautuminen hyökkäysten 
jälkeen.  
 

Rotumääritelmässä sanotaan, 
että valkoinenpaimenkoia on 
ystävällinen ihmisiä kohtaan eikä 
se saa koskaan olla vihainen.  
 
Arjessa koiran tulee ottaa 
ystävällisesti ja avoimesti vieraat 
ihmiset vastaan.  

Toivotut: 
+3 Hyväntahtoinen, 
luoksepäästävä, avoin 
 
Hyväksytyt: 
+2a Luoksepäästävä, aavistuksen 
pidättyväinen 
 
Ei toivotut: 
+2b Luoksepäästävä, hieman 
pidättyväinen 
+1 Mielistelevä 
 
Ei hyväksytyt: 
-1a Selvästi pidättyväinen, ei yritä 
purra 
-1b Selvästi pidättyväinen, yrittää 
purra 
-2 Hyökkäävä 
-3 Salakavala 
 

Laukaukset:  
Ammutaan laukauksia, miten 
koira reagoi.  

Työ- ja harrastuskoirana 
valkoinenpaimenkoira ei saa olla 
koskaan laukausaltis tai –arka.  
 
Paukkuarkuus voi arjessa ilmetä 
esim. pelkona ukkosta, raketteja 
ja muita kovia ääniä kohtaan.   

Toivotut: 
+++ Laukausvarma 
 
Hyväksytyt: 
++ Laukauskokematon 
+ Paukkuärtyisä 
 
Ei hyväksytyt: 
- Laukausaltis 
-- Laukausarka 
 

 


