
PELASTUSKOIRATOIMIKUNTA 

TIEDOTE 3/2014 
Yhdistysten puheenjohtajat, ryhmänjohtajat ja pelastuskoiravastaavat 
Valmiuskouluttajat ja Vapepan maakuntatoimikuntien edustajat 

 
 

PELASTUSKOIRATOIMINNAN KOULUTUSANOMUKSET 
Jäsenyhdistykset voivat anoa liitolta paikallisia ja maakunnallisia pelastuskoirien 
koulutuskursseja, leirejä ja seminaareja. 
 

Koulutusanomukset tulee hakea koulutuskorimallin mukaisille tasovaatimuksille. Koulutukset 
tulee anoa 4 kk ennen kurssia. Poikkeuksena pelastuskoiratoiminnan perusteet ja 
apuohjaajakoulutus, joita voi anoa viimeistään 2 viikkoa ennen kurssia.  
 
Ohjeet koulutusten anomiseksi löytyvät Palveluskoiraliiton Pelastuskoirat –sivuilta (säännöt ja 

ohjeet  OHJE: koulutusten anominen). 

 
PALVELUSKOIRALIITON VALTAKUNNALLISET KOULUTUKSET 

Pelastuskoiraetsintä A-kurssi 17.1.2015 LAPUA (pilottikokeilu 1-päiväisenä) 
Pelastuskoiraetsintä A-kurssi on käyttöönottotarkastukseen ja etsintätehtäviin valmentava 

teoriakurssi. Kurssin tavoitteena on, että kurssilainen tiedostaa toimintaympäristön johon hän 
kuuluu ja osaa toimia osana sitä. Lisäksi kurssilainen saa valmiudet koiranohjaajana toimimiseen; 

valmistautuminen etsintään, toiminta etsinnässä ja toiminta etsinnän jälkeen. 
 

Osallistumisvaatimukset: itse kouluttamallaan koiralla hyväksytysti suoritettu 
pelastuskoirakokeen A-luokka (myös ”vanhentunut” tulos täyttää vaatimukset). 
 

Ilmoittautumiset: 7.1.2015 mennessä palvelus- ja pelastuskoirayhdistysten kautta 

Palveluskoiraliiton toimistolle: Suomen Palveluskoiraliitto, Koulukuja 1, 04200 Kerava tai 

sähköpostilla katja.laitila@palveluskoiraliitto.fi. Ilmoittautumislomake osoitteessa: 

www.palveluskoiraliitto.fi/pdf/pekoilmoittautumislomake.pdf 

Osallistujille ei makseta kulukorvauksia. 
 

 Ryhmänjohtajien jatkokoulutus 7.3.2015 HÄMEENLINNA 
Säilyttääkseen ryhmänjohtaja pätevyytensä, tulee ryhmänjohtajan osallistua heille suunnattuun 
jatkokoulutukseen vähintään joka kolmas vuosi. 
 

Ilmoittautumiset: 15.2.2015 mennessä Palveluskoiraliiton toimistolle: Suomen 
Palveluskoiraliitto, Koulukuja 1, 04200 Kerava tai sähköpostilla katja.laitila@palveluskoiraliitto.fi. 
 
TUOMARIKOULUTUSTA 
21.3.2015 Tampere Pelastuskoirakoetuomareiden jatkokoulutus 

18.-19.4.2015 Kotka Palveluskoirakoe tuomariperuskurssi 
 

Tuomarikoulutusjärjestelmä ja koulutusohjelma: 
www.palveluskoiraliitto.fi/pdf/Tuomarikoulutus.pdf 

 
PELASTUSKOIRAETSINTÄ KURSSIEN JÄRJESTÄMINEN 

Yhdistyksen suunnitellessa pelastuskoiraetsintäkurssin järjestämistä on hyvä huomioida tämä 
ohje pelastuskoiraetsintä A- ja B-kurssien järjestämiseksi. 
 

Pelastuskoiraetsintä A-kurssin valmistelut 
- kurssipaikan valinta ja varaaminen: laadukas, mahdollisuuksien mukaan hyvien kulkuyhteyksien 
läheisyydessä sijaitseva kurssipaikka jonka varustelussa videotykki. Ruokailumahdollisuus 
kurssipaikalla. 
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- kouluttajien majoituspaikka: kouluttajien majoittaminen rauhallisessa paikassa lähellä 
kurssipaikkaa 

- ruokailujen järjestäminen 
 
Pelastuskoiraetsintä B-kurssin valmistelut 

- kurssi-/majoituspaikan valinta ja varaaminen: laadukkaat majoitustilat, majoituspaikassa 

peseytymis- sekä ruokailumahdollisuus. Sijainti kohtuullisen matkan päästä 
harjoittelumaastoista. Vuodenaika huomioiden koirien majoittuminen sisätiloissa/autoissa. 
Kurssipaikan varustelussa fläppitaulu tai vastaava sekä videotykki. 

- kouluttajien majoituspaikka: kouluttajien majoittaminen lähellä kurssipaikkaa, kuitenkin erillään 
kurssilaisista 
- harjoittelumaastojen hankkiminen: harjoitteluluvat (metsästysseurat/maanomistajat). Kuusi 
samankaltaista aluetta. Yhden harjoittelualueen koko vähintään 500 m x 500 m. Siirtymiä 
alueiden välillä saa olla. 

- kartat harjoittelualueista: jokaisesta harjoittelualueesta 5 kpl karttoja. Alueiden suunnittelu ja 
merkitseminen valmiiksi karttoihin (alueiden tarkistukset maastossa). Alustava ehdotus 
maalihenkilöiden sijainnista. Kartat vähintään viikkoa aikaisemmin tiedoksi kouluttajille. 
- maalihenkilöt: vähintään neljä maalihenkilöä koko kurssin ajaksi. Harjoituksissa käytettäväksi 
käyttöesineitä sekä maalihenkilöille makuualustat tmv. 

- ruokailujen järjestäminen: kurssipäivien aikana välipalaa ja juotavaa tarjolla kurssipaikalla. 
Lisäksi muut ruokailut (aamupala, lounas ja iltapala). 

- vetovastaava järjestäjän toimesta: raportointi järjestäjän puolelta Palveluskoiraliiton toimistolle 
sekä kouluttajille järjestelyjen osalta ennen kurssia. 
 
Yhdistys on vastuussa anotun kurssin järjestämisestä (kurssin puitteet ja resurssit järjestetty 

oikein). Päivitetyt ohjeet julkaistaan Palveluskoiraliiton PELASTUSKOIRAT-sivuilla (säännöt ja 
ohjeet). 

 

RYHMÄNJOHTAJIEN KOULUTTAJAVERKOSTO 
Palveluskoiraliiton toimisto kerää tietoja niistä ryhmänjohtajista, jotka ovat käytettävissä eri 
koulutustilaisuuksissa kouluttajina. Uudistetun koulutusjärjestelmän mukaisesti ryhmänjohtajat 
voivat toimia kouluttajina pelastuskoiratoiminnan perusteet ja apuohjaajakoulutuksissa. 

Ilmoittaudu kouluttajaverkostoon lähettämällä vapaamuotoinen ilmoitus ja CV Palveluskoiraliiton 

toimistolle sähköpostilla katja.laitila@palveluskoiraliitto.fi. CV:ssä tulee mainita oma ammatti, 
käytännön kokemus, kokemus koiranohjaajana, itse kouluttamat koirat, aikaisempi toiminta 
koulutusohjaajana ja ryhmänjohtaja sekä oma osaamisalue (lajikohtainen). Liitä mukaan 

ilmoitus/lupa siitä, saako tiedot julkaista Palveluskoiraliiton www-sivuilla. 

 
PELASTUSKOIRIEN SM-KILPAILUT JA JOUKKUEKATSELMUS 2015  

Pelastuskoirien SM-kilpailuille ja joukkuekatselmukselle ei ole vielä ilmoittautunut järjestäjää. 
Toivomme yhteydenottoja kilpailujen järjestämisestä kiinnostuneilta yhdistyksiltä 
Palveluskoiraliiton toimistolle. 

 
TILASTOLOMAKKEET VUODEN 2014 PELASTUSKOIRATOIMINNASTA 

Tilastointilomakkeet vuoden 2014 pelastuskoiratoiminnasta lähetetään 
pelastuskoirayhdistyksille tammikuussa. 

 
Samassa yhteydessä lähetämme ryhmänjohtajille hälytyskorttipohjat. Hälytyskortilla kerätään 

samalla erillinen tieto niistä hälytysryhmän jäsenistä, jotka antavat luvan julkaista 
koirakkotietonsa Palveluskoiraliiton pelastuskoiratoiminnan www-sivuilla. 

 

VIRTA – KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS 
VIRTA – käyttöönottotarkastus on astunut voimaan 1.1.2014. 

Pelastuskoirat –sivujen alle on avattu oma VIRTA–sivu, josta löytyy ohjeet 
käyttöönottotarkastusten järjestämiseen, ilmoittautumiseen ja tulosten julkaisemiseen. 



http://www.palveluskoiraliitto.fi/virta.html. Sivuilta löytyy luettelo hyväksytysti VIRTA–
käyttöönottotarkastuksen suorittaneista koirakoista sekä luettelo tarkastuksista. 

Käyttöönottotarkastuksessa käytettäviä lomakkeita on myös päivitetty. 
 
TULOSTEN VOIMASSAOLO JA VIRTA-KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUKSEN SUORITTAMINEN 

Hyväksytysti suoritettu koe on voimassa 2 vuotta/laji koepäivästä (päivälleen). 

Hälytyskelpoisuuden voimassa pitämiseksi on hyvä osallistua kokeeseen hyvissä ajoin ennen 
tuloksen vanhenemista. 
 

Kerran hyväksytysti suoritettu VIRTA-käyttöönottotarkastus on voimassa niin kauan, kun koirakon 
hälytysoikeus säilyy oman liiton minimihälytysvaatimuksien täyttämisellä. 
 
Mikäli minimihälytystason kokeet vanhenevat, täytyy myös käyttöönottotarkastus uusia. 
Käyttöönottotarkastusta ei kuitenkaan tarvitse uusia, jos minimihälytyskokeet uusitaan kyseisen 

kalenterivuoden aikana. 
 
Hälytyskelpoisuus päättyy, kun minimihälytystason kokeet vanhenevat. 
 
Esimerkki 1 

Koiran PEHA B-kokeen tulos menee vanhaksi 30.9.2014. Koiraa ei voida käyttää 
etsintätehtävissä 30.9.2014 jälkeen. Koira suorittaa PEHA B-kokeen hyväksytysti 12.10.2014 

(ennen 31.12.2014). Koira on hyväksytyllä tuloksella hälytyskelpoinen ja sitä voidaan käyttää 
etsintätehtävissä. Koiran ei tarvitse suorittaa VIRTA-käyttöönottotarkastusta. 
 
Esimerkki 2 

Koiran PEHA B-kokeen tulos menee vanhaksi 30.9.2014. Koiraa ei voida käyttää 
etsintätehtävissä 30.9.2014 jälkeen. Koira suorittaa PEHA B-kokeen hyväksytysti 4.4.2015. 

Koirakon tulee suorittaa VIRTA-käyttöönottotarkastus hyväksytysti ennen kuin koiraa voidaan 
käyttää etsintätehtävissä. 

 

TUNNISTUSJÄLKI (ID) 
Kuluvan syksyn aikana tunnistusjälki on ollut usein keskustelun aiheena, ja sen tuomasta 

lisäarvosta pelastuskoiratoimintaan on monta mielipidettä. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön 

(SPEK) pelastuskoiratoimikunnassa on myös otettu asiaan selvä kanta; tunnistusetsintä on 
osaamisalueena erikoisosaamista, joka ei yksin riitä Vapepan tai poliisin johtovastuulla oleviin 
tehtäviin. 

 
Poliisin ja Vapepan yhteistoimintasopimuksessa määritelty hyväksytysti suoritettu VIRTA-

käyttöönottotarkastus on aina edellytys viranomaisten hälyttämiin tehtäviin osallistumiseen, 
lukuun ottamatta niitä koiria, joilla on ollut hälytyskelpoisuus 1.1.2014. 

 
PELASTUSOPISTO KERÄÄ TIETOJA: ALUEELLISET PETO-YHTEYSHENKILÖT 

Pelastuslaitokset ovat esittäneet toiveen, että pelastuskoirayhdistykset nimeäisivät 
pelastuslaitosten alueilta yhden yhteyshenkilön (ja tälle varahenkilön), joka toimii 
yhteyshenkilönä kaikkiin alueen pelastuskoirakoulutusta antaviin yhdistyksiin liitosta 
riippumatta. 

 
Alueenne pelastuskoirayhdistysten olisi hyvä kokoontua ja yhdessä nimetä pelastuslaitoksenne 
alueelta pelastuskoiratoiminnan yhteyshenkilö. 

 
Ryhmänjohtajien tulee toimittaa tiedot erikseen lähetetyllä lomakkeella osoitteisiin 
katja.laitila@palveluskoiraliitto.fi ja spekl@pelastuskoirakoiraliitto.fi 15.1.2015 mennessä 

 
PELASTUSKOIRAKOKEIDEN JÄRJESTÄMISKULUT 

Palveluskoiraliitto maksaa pelastuskoirakokeista kokeen järjestämiskuluja 30 euroa / maastoon 

osallistunut koira. Hälytysryhmiin nimetyille koiranohjaajille maksetaan pelastuskoirakoetuloksiin 

rinnastettavista palvelus- tai ipor-kokeiden hyväksytyistä tuloksista osallistumismaksun 
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korvausta 30 euroa/laji. Mikäli koira on suorittanut kansallisen pelastuskoirakokeen hyväksytysti, 
ei vastaavan palveluskoira- tai ipor-kokeen osallistumismaksun korvausta makseta. 

Anomuslomakkeet löytyvät palveluskoiraliiton www-sivuilta 
www.palveluskoiraliitto.fi/lomakkeet.html - Muut lomakkeet. 

 

PELASTUSKOIRATOIMINNAN TAPAHTUMAKALENTERI 2015 

17.-18.1. pelastuskoiraetsintä A-kurssi, Lapua 
24.-25.1. apuohjaajakoulutus, Porvoo 

14.-15.2. maakunnallisen yhteistyön kehittämisseminaari, Seinäjoki 
7.3. ryhmänjohtajien jatkokoulutus, Hämeenlinna 
21.3. pelastuskoirakoetuomareiden jatkokoulutus 
18.-19.4. palveluskoirakoe tuomariperuskurssi 

 23.-27.9. IRO MM-kilpailu, Tanska 

 16.-18.10. IRO joukkuekilpailu, Romania 

 
 

  
 

Kiitos kuluneesta vuodesta ja Hyvää Joulua & menestystä Uudelle 
Vuodelle! 

 

Suomen Palveluskoiraliitto 
Pelastuskoiratoimikunta 

http://www.palveluskoiraliitto.fi/lomakkeet.html

