
Tulosten voimassaolo ja VIRTA-käyttöönottotarkastuksen suorittaminen 
Voimassa 8.9.2022 alkaen 

Hyväksytysti suoritettu PEKO-T-koe on koiralle minimihälytyskelpoisuuden raja, ja tällä koetuloksella 

koiralla on mahdollisuus osallistua VIRTA-tarkastukseen koepäivästä laskien päivälleen kaksi (2) vuotta. 

Koiran minimihälytystaso on voimassa kaksi (2) vuotta hyväksytysti suoritetusta PEKO-T-koepäivämäärästä. 

Koiran tulee suorittaa VIRTA-tarkastus hyväksytysti tänä kahden (2) vuoden aikana saadakseen osallistua 

etsintätehtäviin. Jos VIRTA-tarkastusta ei tänä aikana suoriteta, pitää PEKO-T-koe suorittaa hyväksytysti 

uudestaan ennen VIRTA-tarkastukseen osallistumista. 

Kerran hyväksytysti suoritettu VIRTA-käyttöönottotarkastus on voimassa niin kauan kuin koirakon 

hälytysoikeus säilyy oman liiton minimihälytysvaatimuksien pysyessä täytettyinä. 

Mikäli minimihälytystason kokeesta tai hyväksytysti suoritetusta VIRTA-tarkastuksesta on kulunut kaksi (2) 

vuotta, täytyy käyttöönottotarkastus uusia. 

Käyttöönottotarkastusta ei kuitenkaan tarvitse uusia, jos minimihälytyskokeet uusitaan sen 

kalenterivuoden aikana, jolloin koesuorituksesta tai VIRTA-tarkastuksesta on kulunut mainittu kaksi (2) 

vuotta. 

Hälytyskelpoisuus siis päättyy, kun minimihälytystason kokeet vanhenevat tai hyväksytysti suoritetusta 

VIRTA-tarkastuksesta on kulunut kaksi vuotta. 

Esimerkki 1 

Koiran suorittaa PEKO-T-kokeen hyväksytysti 30.9.2020. Koiraa ei voida käyttää etsintätehtävissä 30.9.2022 

jälkeen, jos koiralla ei ole hyväksyttyä PEKO-T-koetulosta tai se ei ole suorittanut VIRTA-tarkastusta 

hyväksytysti 30.9.2020 - 30.9.2022 välillä. Jos koira suorittaa VIRTA-tarkastuksen hyväksytysti esim. 

30.8.2021, sen hälytyskelpoisuus jatkuu 30.8.2023 saakka, ja PEKO-T-koe on suoritettava hyväksytysti 

ennen 30.8.2023. 

Koira suorittaa PEKO-T-kokeen hyväksytysti saman koekauden aikana, ennen 31.12.2022. Koira on 

hyväksytyllä tuloksella hälytyskelpoinen ja sitä voidaan käyttää taas etsintätehtävissä kaksi (2) vuotta tämän 

koesuorituksen jälkeen, eikä koiran tarvitse suorittaa VIRTA-käyttöönottotarkastusta uudelleen. 

Esimerkki 2 

Koiran PEKO-T-kokeen tulos vanhenee 30.9.2020, ja Virta-tarkastuksesta on yli kaksi (2) vuotta. Koiraa ei 

voida käyttää etsintätehtävissä 30.9.2022 jälkeen. Koira suorittaa PEKO-T-kokeen hyväksytysti seuraavan 

koekauden aikana, esim. 4.4.2023. Koirakon tulee suorittaa VIRTA-käyttöönottotarkastus hyväksytysti 

ennen kuin koiraa voidaan käyttää etsintätehtävissä. 

Meri- tai järvipelastuksessa aluksesta tapahtuvan ilmavainuisen etsinnän näyttökokeen voimassaolo 

Kerran hyväksytysti suoritettu näyttökoe on voimassa niin kauan kuin koirakko täyttää 

hälytysvaatimustason. Mikäli hälytyskelpoisuuteen vaadittava koe vanhenee tai hyväksytystä VIRTA-

tarkastuksesta on kulunut 2 vuotta, pitää myös näyttökoe uusia. Näyttökoetta ei kuitenkaan tarvitse uusia, 

jos hälytysvaatimuksen mukainen koe uusitaan sen kalenterivuoden aikana, jolloin PEKO-T-koetulos 

vanhenee. 

Sortumaetsintätarkastuksen (PETO-tarkastus) voimassaolo 



Kerran hyväksytysti suoritettu tarkastus on voimassa niin kauan kuin koirakko täyttää edustamansa liiton 

minimivaatimukset ja hälytysoikeus säilyy. Mikäli minimihälytystason kokeet vanhenevat, pitää myös PETO-

tarkastus uusia. Tarkastusta ei kuitenkaan tarvitse uusia, jos minimihälytyskokeet uusitaan kyseisen vuoden 

aikana. 

Muuta 

Pelastuskoiraliiton alaisessa toiminnassa VIRTA-tarkastettu koira voi liittyä suoraan Palveluskoiraliiton 
alaiseen hälytysryhmään, mikäli koiralla on hyväksytty tulos käyttäytymiskokeesta (BH). Koirakon tulee 
suorittaa PEKO-T-koe sen kalenterivuoden loppuun mennessä, jona liittyminen tapahtuu. 
 
Mikäli koiralla ei ole hyväksyttyä tulosta käyttäytymiskokeesta, tulee käyttäytymiskoe suorittaa ennen 
koiran käyttämistä etsinnöissä. Hyväksytyn käyttäytymiskokeen jälkeen koiran hälytyskelpoisuus säilyy 
edellä kuvatulla tavalla ja jatkossa normaalin Palveluskoiraliiton hälytyskelpoisuusohjeen mukaan. 
 


