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VIRANOMAISHÄLYTYSTASON VAATIMUKSET MUUTTUIVAT 26.4.2013 
Koska tulevassa käyttöönottotarkastuksessa tarkistetaan ohjaajan ja koiran osaamisen taso 
käytännön etsinnässä, ja jotta molempien liittojen ohjaajat olisivat tasa-arvoisessa asemassa, 
hallitus teki 26.4.2013 kokouksessa päätöksen, että viranomaishälytystasoon koiralta 
edellytetään vähintään yksi hyväksytysti suoritettu laji (B-kokeen suoritus). 

Käyttöönottotarkastukseen voi osallistua joko PEJÄ-B tai PEHA-B kokeen hyväksytysti suorittanut 
koirakko. VSS-organisaatioon soveltuva käyttöönottotarkastus (PERA-B) valmistellaan vuoden 
2014 aikana. 
Päivitetty valmiuskoulutusjärjestelmä kaavio löytyy PELASTUSKOIRAT –sivuilta. 
 

KOULUTUSKORI 
 Päivitetty koulutuskorimalli on julkaistu PELASTUSKOIRAT sivuilla. 

Koulutuskorin tarkoituksena on ohjata yhdistyksiä tavoitteellisten ja tuloksellisten koulutusten 

suunnittelussa. 
  

IRO-KOE JA -KOULUTUKSET VUODELLE 2014 
Palveluskoiraliitto on anomassa vuodelle 2014 kansainvälistä IRO IPO-R haku- ja jälkikoetta sekä 
lumietsintäkoulutusta. 

 
Mikäli yhdistyksissä on kiinnostusta ulkomaisten kouluttajien koulutuksiin, otamme mielellämme 
vastaan ideoita ja ehdotuksia kouluttajista ja koulutuksen aiheista 31.5. mennessä. 

 

PELASTUSKOIRATOIMINNAN KOULUTUSANOMUKSET JA SELVITYKSET KOULUTUKSISTA 
Pelastuskoiratoiminnan koulutukset on jaettu kolmeen eri ryhmään; paikalliset-, maakunnalliset- 
ja valtakunnalliset koulutukset. Koulutusanomukset tulee hakea koulutuskorimallin mukaisille 

tasovaatimuksille. 

Koulutukset tulee anoa 4 kk ennen kurssia. Poikkeuksena PEKO-perusteet ja avustajakurssit, 
joita voi anoa viimeistään 2 viikkoa ennen kurssia. 

Koulutukset anotaan uudistetulla koulutusanomus -lomakkeella, johon tulee täyttää myös kurssin 

kustannusarvio sekä liittää mukaan koulutussuunnitelma/ohjelma. 
 

Koulutusten jälkeen järjestäjän tulee laatia Palveluskoiraliitolle kurssiselvitys erillisellä 
lomakkeella. 
 
Pelastuskoiratoiminnan paikalliskoulutukset on tarkoitettu Palveluskoiraliiton jäsenyhdistysten 
jäsenille. Koulutukseen osallistuvan tulee olla jonkin Palveluskoiraliiton jäsenyhdistyksen jäsen. 

Osallistujaluetteloon tulee merkitä kurssilaisen jäsenyhdistys. Osallistujaluettelo on 

kokonaisuudessaan uudistettu. 

 
Osallistujaluettelo, kurssiselvitys liitteineen sekä palautelomakkeet tulee palauttaa 
Palveluskoiraliiton toimistolle. Ilman lomakkeita kurssin laskuja ei makseta. 
 
Tarkemmat ohjeet ja lomakkeet koulutuksiin löytyvät PELASTUSKOIRAT –sivulta (säännöt ja 

ohjeet  OHJE: Koulutusten anominen) 

 



VALTAKUNNALLISET KOULUTUKSET 
Pekoetsintä B -kurssi syksyllä 2013 

Kurssin tarvetta on kartoitettu mm. ryhmänjohtajien jatkokoulutuspäivillä. Kurssin tarvetta 
kartoitetaan vielä 25.-26.5.2013 järjestettävällä pekoetsintä A-kurssilla. 

Kurssivaatimukset: Osallistuja on suorittanut pekoetsintä A –kurssin tai etsintäkurssi 2:n ja on 
itse kouluttamallaan koiralla suorittanut hyväksytysti B-kokeen. 
 
Alueelliset tapaamiset 2013 
Pelastuskoiratoimikunta jalkautuu jälleen harrastuskentälle. Alueelliset tapaamiset ovat avoimia 

kaikille alueen pelastuskoiraharrastajille. Myös oman alueen ulkopuolella järjestettävään 
tapaamiseen voi osallistua. 

 
Alustavan suunnitelman mukaan alueelliset tapaamiset tullaan järjestämään kuudella eri 
paikkakunnalla: 

2.11. Oulu 
3.11. Seinäjoki 
9.11. Mikkeli 

10.11. Tampere 
16.11. Helsinki (SPKL:n yleiskokouksen jälkeen) 
17.11. Turku 
 

PELASTUSKOIRASEMINAARI PELASTUSKOIRAOHJAAJILLE 

Alustavasti suunnitteilla työpajaseminaari jäljestämisestä Tampereella 30.11.2013. 
 

KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS JA KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTAJAKOULUTUS 
Pelastuskoiran käyttöönottotarkastus on Suomen Palveluskoiraliiton ja Suomen 
Pelastuskoiraliiton yhdessä viranomaisten kanssa laatima tarkastus hälytysryhmään hakeville 

koirakoille. Tarkastus on yhtenäinen kummassakin liitossa. Käyttöönottotarkastukseen 
pääsemisen edellytyksenä on SPKL tai SPeKL nykyisen koejärjestelmän hälyryhmävaatimusten 

täyttäminen. Päivitetty käyttöönottotarkastuksen järjestely ja arviointiohje löytyy 

PELASTUSKOIRAT –sivulta (säännöt ja ohjeet  pelastuskoirakon käyttöönottotarkastus) 

 

Käyttöönottotarkastajakoulutuksen ensimmäinen osa on järjestetty 20.-21.4.2013. 
Suomen Palveluskoiraliitosta tarkastajakoulutuksessa ovat: 

Michaela Grönlund, Minna Hildén, Harri Huomo, Taina Juvonen, Mirja Konnu, Matti Lääperi, Anna-
Mari Matikainen, Sari Rantanen, Maarit Rokkamäki, Eija Rytkönen, Kimmo Sairanen ja Ulla 
Öhberg. 

Koulutuksen yhteydessä käyttöönottotarkastus sai uuden nimilyhenteen – VIRTA. 
 

TARKASTAJIEN YHDISTYSKÄYNNIT 
Vuoden 2013 aikana tarkastajakoulutukseen osallistuvat henkilöt voivat käydä yhdistyksissä 
informoimassa tulevasta tarkastuksesta ja siihen liittyvistä asioista. Tarkastajat ovat yhteydessä 
yhdistyksiin. Mikäli yhdistyksenne haluaa sopia yhdistyskäynnistä, saatte alueenne tarkastajan 
yhteystiedot Palveluskoiraliiton toimistolta. 

 

SM-KILPAILUT 2013 
Porvoon Palveluskoirat ry on lupautunut järjestämään IPOR haku SM-kilpailun. Koe on samalla 
IRO MM 2013 Suomen joukkueen hakukoirien karsintakilpailu. Kilpailu järjestetään joko 

yksipäiväisenä 13.7. tai jos koiria on paljon, 2-päiväisenä 13.-14.7. 
 
13.-14.7.2013 PORVOO, klo 9.00 IPOR HAKU -B. Järj. Porvoon Palveluskoirat. Kokeesta vastaava 

tuomari: Juha Kuronen. Ilm. 28.6. menn. Christina Mielonen puh. 040-524 4054, s-posti 

sihteeri@porvoonpalveluskoirat.fi. Osallistumismaksu 40€ FI68 5358 0640 5554 93 

 



IRO MM-2013, SUOMEN JOUKKUE 
IRO MM-2013 Suomen joukkueen hakukokeen koirat valitaan IPOR SM kilpailun tulosten 

perusteella siten, että joukkueeseen valittavilla koirilla tulee olla karsintakokeesta hyväksytty 
tulos ja lisäksi koiralla tulee olla IRO:n MM-osallistumisvaatimuksissa mainittu vähintään yksi B-

luokan EH-koetulos, siinä lajissa johon MM kilpailussa osallistuu. Tulos tulee olla saavuttu 
aikaisintaan 3.7.2011 ja se voi olla saavutettu myös karsintakokeessa. 
IRO-MM kilpailun Suomen joukkueeseen halukkaiden IPOR raunio-, ja jälkikokeen koiranohjaajien 
tulee lähettää hakemus, jossa on koiran ja ohjaajan tiedot, sekä kopio koiran kilpailukirjasta, 
15.7.2013 mennessä Palveluskoiraliiton toimistolle osoite Koulukuja 1, 04200 Kerava tai s-posti 

lea.yli-suvanto@palveluskoiraliitto.fi 
 

VAPEPA-PIMEÄETSINTÄLEIRI 
Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) järjestää Vapepa-pimeäetsintäleirin 28.-29.9.2013 
Tikkakosken ilmasotakoululla. Kouluttajana Seppo Perko. 
Osallistumaan pääsee 8 hälykortillista koirakkoa apuohjaajineen. 

Lisätietoja leiristä www.mpk.fi (koulutuskalenteri – Keski-Suomi – VAPEPA-pimeäetsintäleiri). 

 
TAPAHTUMAKALENTERI (Katso myös pelastuskoiratoiminnan vuosikello Palveluskoiraliiton www-sivuilta)  

2013 
3.-7.6. Pelastuskoiraohjaajien valmiusryhmäkurssi (Pelastusopisto), Kuopio 
10.-14.6. Pelastuskoiraohjaajien peruskurssi (Pelastusopisto), Kuopio 
13.-14.7. IPOR haku B SM-kilpailu, Porvoo 

14.-15.9. Käyttöönottotarkastajakoulutus (2-osa), Hämeenlinna 
20.-22.9. Joukkuekatselmus 2013, Tampere 

25.-29.9. IRO MM-kilpailu 2013, Romania, Bukarest 
28.-29.9. Vapepa-pimeäetsintäleiri 
30.10.-3.11. IRO MRT-testi 

marraskuu Alueelliset tapaamiset 
30.11. Pelastuskoiraseminaari pelastuskoiraohjaajille, Tampere 

 
IROn tapahtumakalenterissa (http://www.iro-dogs.org/en/infos/dates.html)lisätietoja mm. MRT-

testiin valmistavasta koulutuksesta, IROn koiraryhmänjohtajakurssista (moduuli 8) ja muista IROn 

koulutustapahtumista. 

 

 
Suomen Palveluskoiraliitto 
Pelastuskoiratoimikunta 
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