
PELASTUSKOIRATOIMIKUNTA

TIEDOTE 5/2011
Yhdistysten puheenjohtajat, ryhmänjohtajat ja peko-vastaavat

VUODEN 2012 SM-KILPAILUT, MM-KARSINTAKOKEET JA JOUKKUEKATSELMUS
Kaipaamme edelleen ensi vuoden SM-kilpailuille, MM-karsintakokeille ja joukkuekatselmukselle 
järjestäjiä.
Yli 10 koiran ja/tai useamman kuin yhden lajin kokeet ajalle 1.5.-31.7.2012 tulee anoa 
31.12.2011 mennessä.
MM-joukkue valitaan karsintakokeiden perusteella.
IRO-MM karsintakriteerit: Joukkueeseen valittavalla tulee olla ko. lajin B-luokassa saavutettu tulos 
arvosanalla erittäin hyvä (vähintään 270 p.), tältä tai edelliseltä koekaudelta, sekä 
karsintakokeessa vähintään hyväksytty tulos. EH-tulos tulee olla saavutettu kokeessa, jonka on 
arvostellut KV pelastuskoirakoetuomari. Joukkueeseen voidaan valita myös koira, joka saavuttaa 
karsintakokeessa ensimmäisen B-luokan EH-tuloksen.

PELASTUSKOIRAKOKEIDEN KANSALLISET SÄÄNNÖT MUUTTUVAT 1.1.2012
Pelastuskoirakokeiden kansalliset koeohjeet ja säännöt muuttuvat 1.1.2012 alkaen.
Palveluskoirat lehdessä 10/2011 on julkaistu koeohjeisiin tulevat olennaisimmat muutoskohdat.
Tässä poiminta muutoksista:  

KANSALLISET PELASTUSKOIRAKOEOHJEET

Kokeen rakenne
Koeluokat
Suomen Palveluskoiraliitto ry:n kansalliset pelastuskoirakoeohjeet (PEKO) sisältävät 
seuraavat koelajit:
Pelastusjälkikoe A PEJÄ A
Pelastusjälkikoe B PEJÄ B
Pelastushakukoe A PEHA A
Pelastushakukoe B PEHA B
Rauniokoe A PERA A
Rauniokoe B PERA B

Jokaisella koiranohjaajalla on oikeus aloittaa valitsemastaan luokasta A. PAJÄ-3 
koulutustunnuksen saavuttaneet koirat voivat osallistua suoraan PEJÄ-kokeen B-luokkaan. 
PAHA-3 tai PAEK-3 koulutustunnuksen saavuttaneet koirat voivat osallistua suoraan PEHA-
kokeen B-luokkaan. Kerran hyväksytysti suoritetun A-kokeen jälkeen koiran tulee siirtyä 
luokkaan B.

Arvosanat:
Erinomainen (E)
Erittäin hyvä (EH)
Hyvä (H)
Tyydyttävä (T)
Puutteellinen (P)
Arvosana riittämätön poistuu käytöstä. Alin arvosana maastossa, on kokeen loppuarvosana.

Tottelevaisuus
Ryömimisliike poistuu ja tasamaan noudon max. pistemäärä on 10 p.
Ampuminen suoritetaan vapaana seuraamisliikkeen aikana.
Liikkeestä istumisessa ohjaaja kävelee 15 askelta ”istu”-käskyn jälkeen.



Vuoden 2012 alusta erillisten tottelevaisuus ja ketteryys kokeiden järjestämisestä luovutaan.

UUTTA Pelastusjälkikoe PEJÄ-A

Vainutyöskentely Arvostelu
Jäljen etsintä E, EH, H, T, P
Esineet E, EH, H, T, P
Henkilö Hyväksytty / hylätty
Työskentelyaika on 30 min. Vieraan henkilön tekemä n.800 m pitkä ja n. 1 h 30 min vanha 
jälki vaihtelevassa maastossa: maaston muutos, 5 - 7 maastoon sopivaa suoraa kulmaa, 5 kpl 
käyttöesineitä. Jäljen viimeiselle 250 m matkalle eri henkilö tekee harhajäljen, joka tulee tehdä 
n. 30 min ennen jälkisuorituksen aloittamista. Harhajäljen on ylitettävä varsinainen jälki n. 90 
asteen kulmassa.  Harhajälki ei saa olla 100 m lähempänä maalihenkilöä. Jäljestäminen 
suoritetaan vapaana tai n. 10 m pitkässä johdattimessa.

Hyväksytty suoritus:
Löydettävä vähintään 3 käyttöesinettä ja henkilö

Pelastushakukoe PEHA-A

Vainutyöskentely Arvostelu
Koiran ohjattavuus E, EH, H, T, P
Ohjaajan käyttäytyminen E, EH, H, T, P
Henkilön ilmaisu E, EH, H, T, P
Maksimi hakuaika 20 min. Koiran kuntoa koetteleva maasto, maastosta riippuen n. 20.000 m2. 
2 henkilöä.

Suoritusohjeet:
Maalihenkilöt sijoitetaan piiloihin, joista toinen on siten, että voidaan todeta koiran 
käyttäytyminen maalihenkilön luona. Jotta kaikilla koirilla olisi samat mahdollisuudet, menee 
avustaja nollakoiran kanssa koealueen yli, ei kuitenkaan koiran aloittaessa etsintää. 
Kätkettävät henkilöt viedään koealueelle ennen kokeen aloittamista niin, ettei koira tai 
koiranohjaaja näe heitä.
Koiranohjaaja tekee etsintäsuunnitelman kartalle. Alueella saa olla kaksi etsintälinjaa.

Pelastushakukoe A ja B
Suoritusohjeita:
Etsintäalueesta tulee olla kartta, jonka tulee olla vähintään maaston peruskartta. Kartta 
jaetaan jokaiselle ohjaajalle, joka tekee siihen etsintäsuunnitelman (alueella saa olla kaksi 
etsintälinjaa).

Rauniokoe A
Hakuaika 15 min. Raunioalue n. 1000-1500 m2. 2 henkilöä.

Rauniokoe B
Raunioalue n. 2000-2500m2. 3-5 henkilöä ja löytyneitä henkilöitä ei välttämättä tarvitse ottaa 
pois piilosta. Päätöksen henkilön pois ottamisesta tekee tuomari. Mikäli henkilöt jätetään 
piiloihin, merkitään ne viireillä.

Suoritusohjeet:
Koiranohjaajan on annettava koiralle työskentelyrauha, ohjaaja ei saa olla liian lähellä koiraa.

Pelastuskoiratoiminnan valmiuskoulutusjärjestelmä
Hälytystasoon koiralta edellytetään vähintään kaksi hyväksytysti suoritettua lajia (toisen tulee 
olla B-kokeen suoritus ja toinen voi olla A-kokeen suoritus) ja lisäksi ohjaajalle määritellyt 
vaatimukset (viranomaishälytystaso).

SPKL:n pelastuskoirakoeohjeen hyväksyttävät koesuoritukset kursseille:
Pelastushakukoe A ja B PEHA-A, PEHA-B
Pelastusjälkikoe A ja B PEJÄ-A, PEJÄ-B



Rauniokoe A ja B PERA-A, PERA-B

Hakukoe: Palveluskoirakokeiden hakukoe 3-luokka PAHA
Palveluskoirakokeiden etsintäkoe 3-luokka PAEK
Kansainvälinen pelastuskoirakoe IPO-R haku A- ja B- koe

Jälkikoe: Palveluskoirakokeiden jälkikoe 3-luokka PAJÄ
Kansainvälinen pelastuskoirakoe IPO-R jälki A- ja B-koe

Rauniokoe A ja B Kansainvälinen pelastuskoirakoe IPO-R raunio A- ja B-koe
Meri- ja järvipelastuskoirakoePEME

Kokeiden voimassaolo
Hyväksytysti suoritettu koe on voimassa 2 vuotta/laji koepäivästä.

Viranomaishälytystason koesuoritukset ovat: 

Jälkiosuus: Palveluskoirien jälkikoe 3-luokka, IPOR -jälkikoe B-koe, PEJÄ-B-koe 
Hakuosuus: Palveluskoirien hakukoe tai etsintäkoe 3-luokka, IPOR -haku B-koe, PEHA-B-
koe
Raunio-osuus:IPO-R raunio B-koe, PERA B-koe

UUDET IPOR-SÄÄNNÖT ASTUVAT VOIMAAN 1.1.2012
Uudet IPOR-säännöt on julkaistu IROn kotisivuilla (http://iro-
dogs.org/fileadmin/user_upload/pdf/Regelwerke/IPO-R_2012_E.pdf). IPO-R koeohjeet ovat 
muuttuneet kaikkein eniten ja saksankielisessä koeohjeessa on selviä puutteita joita joudutaan 
tarkentamaan myöhemmin IRO:n ja FCI:n järjestämissä tuomarikoulutuksissa.
Suurimmat IPO-R koesuorituksiin tulevat muutokset:

Soveltuvuus koe
Tottelevaisuus /ketteryys osuus
Kokonaispistemäärä 100 pistettä
Liike 1: Kytkettynä seuraaminen   10 pistettä
Liike 2: Henkilöryhmän läpi kulkeminen  10 pistettä
Liike 3: Vapaana seuraaminen  10 pistettä
Liike 4: Tunneli  10 pistettä
Liike 5: Liikkuminen epämiellyttävällä materiaalilla 10 pistettä
Liike 6: Koiran kantaminen ja luovutus 10 pistettä
Liike 7: Paikallaolo häiriön alaisena 10 pistettä
Liike 8: Kiinteän puusillan ylitys 15 pistettä
Liike 9: Kolmen erilaisen esteen ylitys 15 pistettä

Henkilöryhmän läpi kulkeminen
Liikettä varten tarvitaan:
Henkilöryhmässä on oltava vähintään 4 henkilöä. Kahdella ryhmän henkilöistä on oltava 
mukanaan kytketty koira (uros ja narttu). Ryhmä liikkuu ympyrässä myötäpäivään.

Tunneli
• Kiinteä sisäänmeno-osa, korkeus 0,50 m, pituus 3 m
• Sopiva ryömintäputki, pehmeää materiaalia, pituus 3 m 
Liikkeen suoritus:
Ohjaaja siirtyy koiran kanssa sopivalle etäisyydelle esteestä ja ottaa perusasennon. Koiran 
tulee käskystä ja käsimerkistä ryömiä esteen läpi. Koiran tultua esteestä ulos, sen tulee 
pysähtyä ohjaajan käskystä ja käsimerkistä makaavaan asentoon. 
Tuomarin merkistä ohjaaja menee koiran luo. Koiran tulee käskystä tai käsimerkistä nousta 
perusasentoon.

Soveltuvuuskoe jälki
Jälki muuten sama kuin aiemmin, mutta jäljen pituus on vain 400 askelta. 

http://iro-dogs.org/fileadmin/user_upload/pdf/Regelwerke/IPO-R_2012_E.pdf
http://iro-dogs.org/fileadmin/user_upload/pdf/Regelwerke/IPO-R_2012_E.pdf


Soveltuvuuskoe haku
Henkilöetsintäalue on 5000 m2. 

Soveltuvuuskoe raunio
Etsintäaika lyhenee 10 min ja maalihenkilö on umpipiilossa. 

JÄLKI A- JA B-KOE
Arvostelukriteerit ja kokonaispisteet
Kokonaispisteet 200 pistettä
Jäljen etsiminen 10 pistettä
Jäljen ajaminen 50 pistettä
Tunnistusesine 20 pistettä
Esineet 5 x 8 pistettä 40 pistettä
Maalimiehen ilmaisu 80 pistettä

Jälki lähtee A-kokeessa 20 x 20 m alueelta ja B- kokeessa 30 x 30 m alueelta.

HAKU A- JA B-KOE
Arvostelukriteerit ja kokonaispisteet
Kokonaispisteet 200 pistettä 

Ohjattavuus Yhteistyö ohjaajan kanssa, nopea ja
määrätietoinen työtehtävien suoritus
ja etsintämotivaation säilyminen    30 pistettä B-koe 20p.

Etsintä Etsintävietti, etsintäkäytös, temperamentti,
intensiivisyys, motivaatio, innokkuus,
fyysinen kunto    10 pistettä

Liikkuvuus Liikkuvuus alueella, esteistä selviytyminen    10 pistettä
Itsenäisyys Ilmaisee hyvää työviettiä    10 pistettä
Ohjaajan taktiikka Valitun taktiikan toteutus, ohjaajan toiminta

koko työskentelyn ajan    20 pistettä B-koe 30 p.
Ilmaisut A-koe 2 henkilöä, kumpikin 60 pistettä,  120 pistettä

B-koe 3 henkilöä. á 40 p 
mahdolliset valeilmaisut vähennettynä

A-kokeen suoritusohjeet kuten aiemmin.

B-koe
Etsintäalue n. 35.000 – 40.000 m2, alue selvästi rajattu. Vähintään 50 % alueesta tulee olla 
maastoa loppu alue voi olla esim. rakennus. 3 maalimiestä. Ohjaaja tekee 
etsintäsuunnitelman jota tulee noudattaa.
Etsintäaika 30 min. 

RAUNIO A- JA B-KOE
Arvostelukriteerit ja kokonaispisteet
Kokonaispisteet 200 pistettä 

Ohjattavuus Yhteistyö ohjaajan kanssa, nopea ja
määrätietoinen työtehtävien suoritus 
ja etsintämotivaation säilyminen  20 pistettä

Etsintä Etsintävietti, etsintäkäytös, temperamentti,
intensiivisyys
motivaatio, innokkuus, fyysinen kunto  10 pistettä

Liikkuvuus Liikkuvuus, liikkuminen raunioilla,
esteistä selviytyminen  10 pistettä

Itsenäisyys Ilmaisee hyvää työviettiä  10 pistettä
Ohjaajan taktiikka Tilanteen arviointi, valitun taktiikan laatu ja toteutus,

ohjaajan toiminta koko työskentelyn ajan  30 pistettä
Ilmaisut A-koe 2 henkilöä, kumpikin 60 pistettä, 120 pistettä

B-koe 3 henkilöä, kukin 40 pistettä
mahdolliset valeilmaisut vähennettynä



A-koe: alueen koko 800 – 1000 m2, etsintäaika 20 min.
B-koe: alueen koko 1200 – 1500 m2, aina 3 maalihenkilöä, etsintäaika 30 min.  

Tottelevaisuus ja ketteryys A ja B-kokeet
Kokonaispistemäärä 100 pistettä
Liike 1: Vapaana seuraaminen 10 pistettä
Liike 2: Luoksetulo 10 pistettä
Liike 3: Tasamaanouto 10 pistettä
Liike 4: Liikkuva tynnyrisilta 10 pistettä
Liike 5: Tikapuut vaakatasossa 10 pistettä
Liike 6: Tunneli 10 pistettä
Liike 7: Kauko-ohjaus 10 pistettä
Liike 8: Koiran kantaminen ja luovutus 10 pistettä
Liike 10: Paikallaolo häiriön alaisena 20 pistettä

Tunneli
Kuten soveltuvuuskokeessa.

Luoksetulo
Liikkeen suoritus:
Ohjaaja lähtee perusasennosta vapaana seuraavan koiransa kanssa suoraan eteenpäin. 10 -
15 askeleen jälkeen koiran on istuuduttava nopeasti käskystä ja/tai käsimerkistä ilman, että 
ohjaaja muuttaa kulkutapaansa tai kääntää päätään. Kuljettuaan vielä 40 askelta ohjaaja 
pysähtyy ja kääntyy rauhallisesti istuvaan koiraansa päin. Tuomarin merkistä ohjaa kutsuu 
koiransa luokseen käskyllä ja/tai käsimerkillä. Kun koira on tullut noin puolet matkasta 
nopeasti ja iloisesti, ohjaaja antaa sille käskyn ja/tai käsimerkin, jolloin koiran on heti mentävä 
maahan. Tuomarin merkistä koiran on noustava ohjaajan käskystä ja/tai käsimerkistä 
seisomaan. Edelleen tuomarin merkistä ohjaaja kutsuu koiran luokseen käskyllä ja/tai 
käsimerkillä. Koiran on tultava iloisesti ja nopeasti ja istuttava tiiviisti ohjaajan eteen. Käskystä 
tai käsimerkistä on koiran siirryttävä perusasentoon.

Kiitämme kuluneesta vuodesta ja aktiivisuudestanne ja 
toivotamme Hyvää Joulua & menestystä Uudelle Vuodelle!

PELASTUSKOIRATOIMIKUNTA
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