
Koirien rokotusohjeita kaudelle 2021-2022 

 

Kotimaan kilpailut Suomessa 

Kilpailuun osallistuvilla koirilla tulee kansallisten sääntöjen mukaan olla voimassa seuraavat rokotukset:  

1) raivotautia (rabies-rokote),  

2) penikkatautia,  

3) parvovirusta ja  

4) tarttuvaa maksatulehdusta vastaan.  

 

Kolmosrokote suojaa penikkatautia, parvoa ja tarttuvaa maksatulehdusta vastaan. Nelosrokote suojaa 

penikkatautia, parvoa ja tarttuvaa maksatulehdusta ja parainfluenssaa vastaan. 

Mikäli kyseessä on ensirokotus, tulee sen annosta olla kulunut vähintään 21 vrk ennen ensimmäistä 

kilpailupäivää. Rokotteen voimassaoloaika löytyy rokotuskortista, rekisteritodistuksesta tai 

lemmikkieläinpassista. Tarkistakaa aina itse eläinlääkärin merkinnät. 

 

Suositus 

5) Kennelyskärokote nenäsumutteena, joka sisältää sekä parainfluenssan että Bordetella bronchiseptican. 

Suosittelemme vahvasti koirien suojaamista kennelyskältä nenäsumutteena annettavalla rokotteella 

(Parainfluenssa ja Bordetella bronchiseptica), jotta saamme suojattua suuret koiralaumat ja erityisesti 

safarikennelien toiminnan, joille kennelyskä on merkittävä taloudellinen riski. Nelosrokote suojaa 

ainoastaan prainfluenssaa, ei Bordetellaa vastaan. Tämän vuoksi nenäsumutteena annettava 

kennellyskärokote suojaa koiran huomattavasti paremmin kennelyskätartunnalta. 

Sopiva ajankohta antaa kennelyskärokote on esim. joulukuussa. Rokotteen jälkeen koira on hyvä pitää 

levossa tai kevyellä liikunnalla viikon ajan tai kunnes oireet katoavat. Kennelyskärokote on voimassa vain 

vuoden eli tämä suositellaan uusittavaksi vuosittain. 

Kuva: Koiranpennun rokotukset. Lähde: Evidensia (https://evidensia.fi/hoitovinkit/koiran-rokotukset-ja-

rokotusohjelma/) 

 

” 3- tai 4 -

rokote ” 



IFSS World Championships and Masters On-Snow 2022 Åsarna ja Särna, Ruotsi  

Rokotusvaatimukset kaikille koirille, jotka tuodaan kisavarikolle (kilpailevat + varakoirat/maskotit): 

1) Rabies 

2) Distemper = penikkatauti (Nelosrokote sisältää) 

3) Adenovirus-2 (Hepatitis and tracheo-bronchitis = keuhkoputkentulehdus) (Nelosrokote sisältää) 

4) Parvovirus (Nelosrokote sisältää) 

5) "Kennel cough" = kennelyskä (Parainfluenza and Bordetella bronchiseptica)  

Rokotus tehtävä 21 päivää ennen kisaa. Voimassaoloaika määräytyy rokotevalmistajan ohjeen mukaan. 

Tarkistakaa aina itse eläinlääkärin merkinnät, koska virheelliset tai puutteelliset rokotukset estävät 

arvokisastartin. 

Kennelyskärokotteen on suojattava sekä a) Parainfluenssaa JA b) Bordetella bronchisepticaa vastaan. 

Nelosrokote sisältää vain toisen näistä ja suojaa ainoastaan prainfluenssaa vastaan. Tämän vuoksi 

kennelyskärokote suositellaan annettavan nenäsumutteena, joka sisältää molemmat kannat. 

Nenäsumutteena annettava kennellyskärokote suojaa koiran huomattavasti paremmin 

kennelyskätartunnalta. Jos koira on rokotettu nelosrokotteella (DHPPi, DAPPi) vuoden sisällä tapahtumasta, 

voidaan Bordetella bronchisepticaa vastaan käyttää suun kautta annosteltavaa rokotetta (Versican Plus BB 

Oral). 

Leptospiroosirokote ei ole pakollinen, mutta Ruotsin kisajärjestäjät suosittelevat sitä. Leptospiroosi vaatii 

kaksi rokotuskertaa. Pohjoismaissa leptospiroosi ei ole toistaiseksi merkittävä ongelma toisin kuin Keski-

Euroopassa. 

 

Östersund 2022 - WSA Sleddog World Championship, Ruotsi  
 

Lista vaadituista rokotteista tapahtumaan löytyy osoitteesta:  

https://ostersund2022.com/contestants/VACCINATION 

1) Parvovirus (Nelosrokote sisältää) 

2) Leptospiroosi (WSA:n sääntöjen mukaan pakollinen) 

3) Penikkatauti (Nelosrokote sisältää)  

4) Tarttuva maksatulehdus (Nelosrokote sisältää). 

5) Kennelyskä: parainfluenza pakollinen, Bordetella suositus (Nelosrokote annettu vuoden sisällä tai 

erillinen rokote) 

 

Koirien vienti Ruotsiin  

Koirien tuonti- ja vientimääräykset ja ohjeet löytyvät Ruokaviraston ja tullin sivuilta sekä kohdemaan 

vastaavien virastojen sivuilta. Määräykset ja ohjeet voivat muuttua nopeastikin, joten ne on aina 

tarkistettava ennen matkustamista.  

• Koirien vienti ruotsiin 

• Eläimistä pitää tehdä ilmoitus Ruotsin tulliviranomaisille: https://privattjanster-

djuranmalan.tullverket.se/#!/start 

https://ostersund2022.com/contestants/VACCINATION
https://djur.jordbruksverket.se/swedishboardofagriculture/engelskasidor/animals/import/dogscatsandferrets/bringingadogcatorferretfromaneucountryoraneurelatedcountry.4.295b2341134f64e5d6280001082.html
https://privattjanster-djuranmalan.tullverket.se/#!/start
https://privattjanster-djuranmalan.tullverket.se/#!/start


• Koirilla tulee olla lemmikkieläinpassi, josta selviää tunnistenumero (mikrosiru) sekä voimassa oleva 

rokotus raivotautia (rabies) vastaan 

• Mikäli matkustat yli viiden (5) koiran kanssa kilpaluun, on sinulla oltava mukana: 

o Kirjallinen todiste siitä, että koirat ovat osallistumassa tapahtumaan (sirulista ja 

osallistujalista/lähtölista, josta ilmenee osallistuminen tapahtumaan). 

Koirien tuonti Ruotsista Suomeen 

• Ekinokokkilääkitys (pratsikvantelia tai epsiprantelia) vähintään 24 h ja korkeintaan 120 h (5 vrk) 

ennen Suomeen tuloa. Vaihtoehtoisesti voi käyttää 28 vuorokauden sääntöä: Koira pitää lääkitä 

ennen matkaa vähintään kaksi kertaa enintään 28 vuorokauden välein ja kerran Suomeen 

palaamisen jälkeen (tärkein lääkitys!) 28 vrk sisällä edellisestä lääkityksestä. Lääkitykset merkitään 

lemmikkieläinpassiin. 

 

Päivitetty 6.12.2021 by Riitta Kempe 


