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KANSALLISET LAJIT – MAASTO-OSUUDET

•Koiran palkkaaminen - esine- ja henkilöetsintä
• Koiran palkkaaminen on sallittu, kun koira on luovuttanut viimeisen esineen  

ohjaajalle/ilmaissut viimeisen maalihenkilön ja maalihenkilö on noussut ylös 
piilosta niin, että tuomari voi todeta koiran käytöksen. Viimeistä maalihenkilöä ei 
tarvitse tuoda keskilinjalle ennen koiran palkkaamista.
- Tuomari antaa luvan
- Tuomari ei voi kieltää palkkaamista tai palkan mukana pitämistä.

•Työskentelypisteet - esine- ja henkilöetsintä
• Työskentelypisteitä ei voi antaa, jos koira ei löydä yhtään esinettä/maalihenkilöä.
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KANSALLISET LAJIT – MAASTO-OSUUDET

• Jälkikoe
• Tuomarin tulee tarkastaa jälkikaaviot ennen koetta ja huomauttaa, jos kaavio ei 

vastaa koeohjeen vaatimuksia (esim. 2018 uutena 1 terävä kulma 2-luokassa).

• Koira saa työskennellä janalla jälkeä etsien täydet 5 minuuttia, jos tuomari ei 
keskeytä sen suoritusta osaamattomana. Koira saa siis palata takaisin takamerkiltä 
janan alkua kohti, jos se ei ole vielä löytänyt jälkeä.

• Jos koiran jäljestys menee yliajalle, se ei saa pisteitä löytämistään jälkiesineistä, 
mutta se säilyttää janalta saamansa pisteet. Mitään jälkiesinepisteitä ei tällaisessa 
tapauksessa saa merkitä kilpailukirjaan tai pöytäkirjaan.

• Jälkiarvontaa ei saa tehdä ennen, kuin jäljentekijät ovat lähteneet maastoon. Jos 
tottelevaisuus on ensin, on suoritettava uusi arvonta ennen jälkiä.
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KANSALLISET LAJIT – MAASTO-OSUUDET

•Henkilöetsintä (PAHA, PAEK)
• Vain koiran ohjaajan ilmoittamalla tavalla ilmaisemat maalihenkilöt voidaan 

hyväksyä. Jos rullalla ilmaiseva koira rullan sijasta tulee ohjaajan luo esim. joku 
risu suussaan, ilmaisua ei hyväksytä, vaikka ohjaaja niin haluaisi. Tällaisessa 
tilanteessa tuomarin on lisäksi varmistettava, että koira pystyy saamaan rullan 
suuhunsa/pois suusta. 

• Jos koira tuo ohjaajalle jonkun maalihenkilöltä ottamansa varusteen, esim. 
hanskan, kyseessä on vakava maalimiehen häirintä. Koiran suoritus tulee hylätä 
(paitsi jos kyseinen varuste on ollut irtonaisena maalihenkilön luona), mutta 
kilpailukieltoa esitetään vain siinä tapauksessa, että koiran käytös on aiheuttanut 
maalihenkilölle vammoja (esim. raapiminen).
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KANSALLISET LAJIT – MAASTO-OSUUDET

•Henkilöetsintä (PAHA, PAEK)
• Tuomarin on aina seurattava mukana ilmaisulle, jonka ohjaaja (pois lukien esim. 

virheellisesti suoritettu ilmaisu) hyväksyy, myös suuntaan, jossa ei ole 
maalihenkilöä. Virheilmaisun saa keskeyttää vasta, jos koira pysähtyy tai liikkuu 
päämäärättömästi, tai poistuu koealueelta.

• Jos koira käy maalihenkilöllä, mutta ei ilmaise häntä, ohjaaja voi lähettää koiran 
uudelleen samaan paikkaan (vaikka olisi selvää, että ohjaaja on koiran käytöksestä 
arvannut maalihenkilön paikan). Jos koira silloin ilmaisee maalihenkilön, ilmaisu 
voidaan hyväksyä, mutta koiran työskentelyvirhe huomioidaan 
työskentelypisteissä. Jos koira ei useammankaan lähetyksen jälkeen ilmaise 
maalihenkilöä, sen suoritus voidaan keskeyttää osaamattomuuden vuoksi.
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KANSALLISET LAJIT – TOTTELEVAISUUS

• Koiralla on tottelevaisuudessa oltava kokoajan kaulassaan yksirivinen, 
metallinen, löysä ketjukaulain, joka ei saa olla kuristavassa asennossa. 
Kokeessa ei saa käyttää muita kaulaimia, kuten esim. nahkakaulaimia, 
punkkipantoja, ym. (Kansallisten maastolajeissa saa käyttää ko. 
kokeen lajiohjeessa mainittuja pantoja)
Ketjukaulaimen on oltava ns. ”pitkälenkkinen”, jolla tarkoitetaan 
ketjukaulainta, jonka mihin tahansa lenkkiin pystyy kiinnittämään 
taluttimen.
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KANSALLINEN PELASTUSKOIRAKOE

• Jos koiralla hakuosuudessa jää yksi maalimies löytymättä, hakuosuuden arvosana 
on P (0 pistettä).

• Pöytäkirjassa tulos (hyväksytty/ei hyväksytty) määräytyy sen mukaan 
oikeuttavatko koiran saamat pisteet koulutustunnukseen – alasvetovalikon 
hylättyä EI saa valita.
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KANSALLINEN PELASTUSKOIRAKOE



21.2.2019

KOE- JA LAJIOHJEIDEN UUDISTUS 2018/2019

• Säännöt – entisellään

• Sääntöihin liittyvät ohjeet
- päivitetty 1.1.2018
- koskevat kaikkia lajeja

• Kansainväliset lajit
- uudet koe- ja lajiohjeet 1.1.2019
- tottelevaisuus uudistuu myös kansallisten lajien osalta 1.1.2019

• Kansallisten lajien lajiohjeet
- uudistettu 1.1.2018
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Sääntöihin liittyviä yleisiä ohjeita

2. Ilmoittautuessaan kokeeseen koiran omistaja ja ohjaaja antavat 
luvan julkaista nimensä ja kotipaikkansa kokeen osallistuja- ja 
tulosluetteloissa.

• Kuten näyttelyissä

• Valokuvien julkaisussa käytettävä harkintaa
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Sääntöihin liittyviä yleisiä ohjeita

3. Mikäli maastossa on lunta siinä määrin, että siellä liikkujan jäljet 
ovat havaittavissa, ei palveluskoirakoetta saa suorittaa niissä lajeissa, 
joiden koeohjeet sen kieltävät. Palveluskoirakoetta (lukuun 
ottamatta valjakkohiihtokokeet) ei saa järjestää, mikäli lämpötila on 
alle -5oC, lumen syvyys on yli 5 cm, tai olosuhteet muutoin voivat 
aiheuttaa vaaraa koirille, ohjaajille tai toimihenkilöille.

Jos olosuhteet muuten voivat aiheuttaa vaaraa: 

• Vaikka lämpötila olisikin korkeampi, kuin -5 °C tai lunta vähemmän kuin 5 cm

• Jos lämpötila kesällä on vaarallisen korkea

• Jos BH tottelevaisuus hallissa, voi kaupunkiosuuden järjestää muutoin turvallisella 
auratulla reitillä, vaikka lunta olisi muualla yli 5 cm. 
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Sääntöihin liittyviä yleisiä ohjeita

 Peruutus/siirto voidaan tehdä ennen koepäivää, jos sääennusteiden mukaan 
olosuhteiden voidaan olettaa koepäivänä täyttävän ym. rajat

 Jos peruutus/siirto tehdään koepäivänä, lämpötila ja lumipeitteen korkeus 
määritetään koepaikalla järjestäjien lämpömittarin/mittaustietojen mukaan

 Koe voidaan myös aloittaa ilmoitettua myöhemmin, jos lämpötilan voidaan 
odottaa nousevan riittävästi myöhemmin päivällä

 Jos kokeessa on useita lajeja, peruutus voi koskea vain jotain/joitakin lajeja

 Koirilla ei saa olla suojavaatteita eikä suoja-alustoja esim. paikallaolossa

 Telineiden mahdollinen liukkaus on poistettava/estettävä (esim. peittämällä 
ne koetta edeltäväksi yöksi)
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Sääntöihin liittyviä yleisiä ohjeita

4. Ohjaajat eivät jälkikokeessa saa fyysisesti merkitä käyttämiään 
reittejä. Tällainen merkitseminen johtaa suorituksen hylkäämiseen. 
Paikannuslaitteen käyttö koiran ohjaajan reitin tallentamiseen on 
sallittu. 
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Sääntöihin liittyviä yleisiä ohjeita

13.….
Kaikenlaisten siteiden, teippausten ym. käyttö koiralla on kielletty 
kokeissa, samoin kuin suojatossujen käyttö, lukuun ottamatta 
valjakkohiihtokokeita, joissa kokeesta vastaava tuomari voi sallia 
suojatossut keliolosuhteiden niin vaatiessa.
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Sääntöihin liittyviä yleisiä ohjeita

23. Suomen Palveluskoiraliiton tiedotuslehtenä käytetään Palveluskoirat 
-lehteä. Kaikki palveluskoirakokeisiin liittyvät muutokset, 
tarkennukset, tulkinnat tms. julkaistaan tässä lehdessä sekä 
Palveluskoiraliiton verkkosivuilla ja sähköisessä 
koetietojärjestelmässä.

• Kiireelliset asiat julkaistaan ensin verkossa, kiireettömät ensin tai pelkästään pk-
lehdessä.
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Sääntöihin liittyviä yleisiä ohjeita

24. Koiran voi ilmoittaa vain sellaiseen lajiin ja luokkaan mihin sillä on 
osallistumisoikeuden edellyttämät tulokset sillä hetkellä, kun se 
ilmoitetaan kokeeseen.

• Koiraa ei saa myöskään ilmoittaa kahteen luokkaan siltä varalta, että se nousee 
ennen koetta ylempään luokkaan
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Sääntöihin liittyviä yleisiä ohjeita

26. Palveluskoirakokeeseen osallistuvalla koiranohjaajalla tulee olla 
Palveluskoiraliiton myöntämä ja voimassa oleva SPKL-lisenssi. 
Lisenssivaatimus ei koske seuraavia kokeita: käyttäytymiskoe, 
kansallinen pelastuskoirakoe, opastuskoe. Ulkomaalaisilta 
koiranohjaajilta ei edellytetä lisenssiä. 

• Suojelulisenssi vaaditaan erikseen, kuten ennenkin
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Sääntöihin liittyviä yleisiä ohjeita

Luoksepäästävyyden tarkastus

Jokaisen kokeen aluksi ennen ensimmäistä koeosaa tuomarin tulee suorittaa 
koiralle luoksepäästävyyden tarkastus. Tunnistusmerkinnän (tatuointi, mikrosiru, 
jne.) tarkastus on osa luoksepäästävyyden tarkastusta. Koirat, joilta sirua ei 
tarkastuksessa löydy, eivät voi osallistua kokeeseen, vaan ne on suljettava pois 
kokeesta. Koirat, jotka eivät läpäise luoksepäästävyyden tarkastusta 
aggressiivisuuden tai arkuuden vuoksi, eivät voi osallistua kokeeseen, vaan ne on 
hylättävä.

Tuomari jatkaa koiran luoksepäästävyyden (luonteen) arviointia koko kokeen ajan. 
Mikäli koira osoittaa luonneongelmia, tuomarilla on velvollisuus hylätä se 
välittömästi kokeesta. Hylkääminen ja selvitys luonneongelmasta merkitään 
kilpailukirjaan.
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Sääntöihin liittyviä yleisiä ohjeita

Luoksepäästävyyden tarkastuksen suoritus

1. Luoksepäästävyyden tarkastus suoritetaan normaalissa ympäristössä paikassa, 
joka on koiran kannalta neutraali.

2. Kaikki kokeeseen osallistuvat koirat tuodaan yksitellen tuomarin luo. Koesihteeri 
voi toimia tuomarin avustajana tunnistusmerkinnän tarkastuksessa, mutta 
muita henkilöitä ei saa olla tarkastuksessa koiran lähellä.

3. Koiralla on oltava yleisesti myynnissä oleva eläinsuojelumääräykset täyttävä 
kaulain ja siihen kytkettynä tavallinen talutin. Taluttimen on oltava löysällä, 
mutta ohjaaja saa antaa koiralle käskyjä sen hallinnassa pitämiseksi. Koiralla ei 
saa käyttää kuonokoppaa eikä sillä saa olla suussaan mitään lelua tms.

4. Tuomarin tulee välttää koiran ärsyttämistä. Koiran on hyväksyttävä, että siihen 
kosketaan.
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Sääntöihin liittyvät ohjeet toimihenkilöistä

• Ohje koulutusohjaajista, kilpailuavustajista, kokeesta vastaavista 
toimitsijoista, tuomareista ja ylituomareista.

• Kaikkien Suomen Palveluskoiraliiton toimihenkilöiden, joita ovat 
koulutusohjaajat, kilpailuavustajat, kokeesta vastaavat toimitsijat, 
tuomarit ja ylituomarit, tulee olla Palveluskoirat-lehden tilaajia. 
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Sääntöihin liittyvät ohjeet toimihenkilöistä

• Koulutusohjaajat, kilpailuavustajat, koetoimitsijat

• Kurssien anominen: 2 kk ennen

• Toimitsijakursseja järjestetään jatkossa myös verkkokursseina
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Sääntöihin liittyvät ohjeet toimihenkilöistä

Tuomari/ylituomari

• Ainoastaan Palveluskoiraliiton sekä FCI -maiden vastaavien järjestöjen 
hyväksymät tuomarit saavat toimia palveluskoirakokeiden tuomareina. 
Palveluskoirakokeen kokeesta vastaavana tuomarina voi toimia joko Kennelliiton 
hyväksymä ylituomari tai (korkeintaan 10 koiran/yhden lajin kokeet) 
Palveluskoiraliiton hyväksymä vastaava tuomari.

• Palveluskoirakokeiden tuomareiden ja ylituomarin tulee osallistua 
Palveluskoiraliiton järjestämään tuomareiden jatkokoulutukseen vähintään joka 
toinen vuosi. Ylituomareiden tulee osallistua Kennelliiton järjestämiin 
ylituomareiden jatkokoulutuksiin Kennelliiton ohjeiden ja määräysten mukaisesti.
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Sääntöihin liittyvät ohjeet toimihenkilöistä

Arvosteluoikeuksien poistaminen

• Suomen Palveluskoiraliitto poistaa arvosteluoikeuden tuomarilta, joka ei ole 
osallistunut Suomen Palveluskoiraliiton järjestämään tuomareiden 
jatkokoulutukseen kahden edellisen vuoden aikana. Arvosteluoikeudet 
palautetaan, jos tuomari osallistuu kolmantena vuonna tuomareiden 
jatkokoulutukseen. Myöhemmin arvosteluoikeuksien palauttaminen edellyttää, 
että arvostelukiellossa oleva tuomari suorittaa jatkokoulutuskurssin ja osoittaa 
pätevyytensä Suomen Palveluskoiraliiton määräämälle henkilölle. Jos tuomari ei 
ole osallistunut jatkokoulutuksiin 5 vuoteen, hänen on suoritettava uudelleen 
tuomarikoulutukseen kuuluvat kurssit. Ylituomarin ollessa kyseessä asia 
ilmoitetaan Suomen Kennelliiton hallitukselle. Arvosteluoikeus poistuu myös 
silloin, jos henkilö laiminlyö Suomen Kennelliiton jäsenmaksun. Tässä 
tapauksessa arvosteluoikeus palautuu jäsenmaksun suorittamisen jälkeen.
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Tuomarin oikeudet, vastuut ja velvollisuudet

• Niin vastaavien tuomareiden kuin arvostelevienkin tuomareiden 
tulee kaikessa toiminnassaan huomioida tarkoin sääntöihin, 
koeohjeeseen ja muihin Palveluskoiraliiton ohjeisiin perustuvat 
oikeutensa, vastuunsa ja velvollisuutensa

• Jos koejärjestäjä esittää koejärjestelyjä (esim. suorituspaikat, 
välineet, arvonnat, ym.), jotka eivät ole koeohjeen tai 
kokeenjärjestämisohjeen mukaisia, vastaava tuomari ei saa 
hyväksyä niitä – lopullinen vastuu on aina vastaavalla tuomarilla

SPKL tuomareiden jatkokoulutus 2019



21.2.2019

Tuomarin oikeudet, vastuut ja velvollisuudet

Vastaavan tuomarin on jo tuomarikutsun saadessaan tarkastettava 
seuraavat seikat:
 Koe anotaan koeohjeen ja kokeen järjestämisohjeen mukaisesti

Koe- ja lajikohtaiset rajoitukset: 

- vähintään 6 koiraa/laji (lukuun ottamatta PAEJ), vähintään 2 koiraa/luokka;

- ”etusijakokeissa” (BH tai yhdistyskoe) tulisi olla kaksi eri ilmoittautumisaikaa (BH-kokeeseen 
ja osakokeisiin osallistujia ei saa hyväksyä kokeeseen mukaan, ennen kuin ilmoittautumisaika 
on umpeutunut IGP-koirien osalta)
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Tuomarin oikeudet, vastuut ja velvollisuudet

 Kokeelle on nimetty vastaava koetoimitsija (jääviysmääräykset, doping-testit)
- vastaavan toimitsijan on oltava paikalla koko kokeen ajan

- jääviysmääräykset kuten vastaavalla tuomarilla (lisätty 2018: kokeeseen ei saa osallistua 
vastaavan toimitsijan kasvattamia koiria)

- voi toimia kokeessa muissa tehtävissä, mutta ei tuomarina

- mahdollisesta doping-testistä ilmoitetaan vastaavalle toimitsijalle, joten on tärkeää, että 
toimitsijan vaihtumisesta ilmoitetaan välittömästi liiton toimistoon

- vastaavan toimitsijan on allekirjoitettava osaltaan mahdolliset erimielisyysilmoitukset, 
puremistapausilmoitukset, jne.

SPKL tuomareiden jatkokoulutus 2019
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Tuomarin toiminta kokeessa

• Vastaavan tuomarin ja arvostelevien tuomareiden on kokeen aikana 
tarkkailtava, että
kokeessa ei ole sairaita/loukkaantuneita koiria;

koirilla ei käytetä muuta, kuin sääntöjen/koeohjeen sallimia pantoja, valjaita ja taluttimia 
(esim. punkkipannat on poistettava kokeen ajaksi);

koirilla ei käytetä suojavaatteita, -tossuja, siteitä, teippejä, ym. (alustasuoja sallittu 
sisähallissa järjestettävässä BH-kokeen tottelevaisuusosassa, ns. juoksuhousut ei)

koirien käsittely on kaikilta osin asianmukaista sekä sääntöjen, koeohjeen ja 
eläinsuojelumääräysten mukaista.
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Tuomarit ja sosiaalinen media

• FCI hallitus/pk-komissio 2018: tuomarit eivät saa kommentoida 
sosiaalisessa mediassa toisten tuomareiden arvosteluja!

• Tuomareiden tulee käyttää huolellista harkintaa sosiaalisessa 
mediassa palveluskoirakokeiden tuomaritehtäviin liittyvien asioiden 
osalta:
• Tuomarin ei pitäisi jatkaa arvostelua sosiaalisessa mediassa – sen paremmin 

positiivisessa kuin negatiivisessakaan mielessä – harrastajat tulkitsevat yhden 
osallistujan kehumisen ja onnittelemisen puolueellisuuden osoitukseksi; 

• Tuomarin tulee välttää koeolosuhteiden, maastojen jne. kommentointia 
some-keskusteluissa itse arvostelemiensa kokeiden osalta;

SPKL tuomareiden jatkokoulutus 2019
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Tuomarit ja sosiaalinen media

• Tuomarin tulee välttää kokeeseen liittyvän keskustelun jatkamista kokeen 
jälkeen osallistujan kanssa somessa tai esim. sähköpostilla;

• Tuomarin tulee välttää palveluskoirakokeisiin liittyviin keskusteluihin 
osallistumista "tuomarin painoarvolla" – yleensä somessa on tiedossa vain 
toisen osapuolen käsitys tapahtumista ja kyseisen käsityksen tukeminen 
tuomarin ominaisuudessa voi johtaa virheellisiin tulkintoihin muiden 
harrastajien mielessä;

• Olisi suositeltavaa, että tuomarit omalla esimerkillään osoittaisivat myös 
kilpailijan roolissa asianmukaiset menettelyt asioiden viestittämiseen 
Palveluskoiraliiton eri elimille.
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Hylkäys, keskeytys, kokeesta sulkeminen

• Koiran suorituksen hylkäämiseen johtavia syitä ovat koiran aggressiivisuus 
(ihmisiä tai toisia koiria kohtaan), arkuus, paukkuarkuus sekä ohjaajan 
epäurheilijamainen käytös (lisäksi C-osan hylkäystapaukset). Koira hylätään myös 
siinä tapauksessa, että se karkaa ohjaajaltaan jossakin kokeen vaiheessa, eikä 
ohjaajan kolmannenkaan käskyn jälkeen (käskyt annetaan paikallaan seisten 
tuomarin ohjeiden mukaan) palaa ohjaajan luokse. Sivulliset eivät saa vaikuttaa 
koiran käyttäytymiseen. Tottelevaisuusosassa koira hylätään, jos se ei irrota 
noutoesineestä kolmannellakaan käskyllä, koska tottelevaisuusosaa ei voida enää 
jatkaa.

• Hylätty koira menettää kaikki siihen mennessä kokeessa saavuttamansa pisteet 
eikä se saa jatkaa koetta muissa osasuorituksissa. Hylkääminen (ja hylkäämisen 
syy) merkitään kokeen pöytäkirjaan ja koiran kilpailukirjaan.
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Hylkäys, keskeytys, kokeesta sulkeminen

• Koiran suorituksen keskeyttämiseen johtavia syitä ovat koiran yleinen 
osaamattomuus kokeen jossain vaiheessa, sekä koe- ja lajiohjeissa erikseen 
mainitut tilanteet. 

• Koira, jonka suoritus on keskeytetty, saa pitää kaikki siihen mennessä kokeessa 
saavuttamansa pisteet (IGP C-osassa poikkeuksia) ja se saa jatkaa kokeen muissa 
osasuorituksissa. Poikkeuksena on tilanne, jossa tuomari keskeyttää koiran 
suorituksen koiran loukkaantumisen tai sairauden vuoksi. Tällöin koira saa pitää 
siihen mennessä saavuttamansa pisteet, mutta se ei saa jatkaa kokeen muissa 
osasuorituksissa. Keskeytys (ja keskeytyksen syy) merkitään kokeen pöytäkirjaan 
ja koiran kilpailukirjaan.
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Hylkäys, keskeytys, kokeesta sulkeminen

• Ohjaaja voi myös halutessaan itse keskeyttää koiran suorituksen kokeen jossain 
osasuorituksessa ilmoittamalla asiasta tuomarille. Koira säilyttää kaikki siihen 
mennessä kokeessa saavuttamansa pisteet ja se voi edelleen jatkaa koetta muissa 
osasuorituksissa (lukuun ottamatta koiran loukkaantumisesta tai sairastumisesta 
johtuvia keskeytyksiä). Kokeen pöytäkirjaan ja koiran kilpailukirjaan tehdään 
merkintä "ohjaaja luopui” (lisätietoihin maininta, jos syynä sairaus/ 
loukkaantuminen).

• Koira suljetaan pois kokeesta, jos käy ilmi, että se ei täytä kokeen 
osallistumisvaatimuksia. Esimerkkinä vanhentuneet rokotukset tai 
rokotustodistuksen puuttuminen, ja tunnistusmerkinnän puuttuminen. Kokeen 
pöytäkirjaan ja koiran kilpailukirjaan tehdään merkintä "suljettu kokeesta".
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Aggressiivinen koira

• Koirien aggressiiviseen käytökseen on ehdottomasti aina puututtava kokeessa.

• Toiseen koiraan kohdistuva aggressiivisuus:

Ohjaaja saa koiran nopeasti hallintaan ennen, kuin se ehtii mitenkään vaikuttaa toisen koiran 
suoritukseen: huomioidaan liikekohtaisessa arvostelussa (= 0 pistettä).

Ohjaaja ei saa koiraa heti hallintaan, mutta kuitenkin ennen, kuin se ehtii lähikontaktiin 
aggressiivisuuden kohteena olevan koiran kanssa: koiran suoritus hylätään, täytetään Kennelliiton 
ilmoitus koiran vihaisesta käytöksestä (IGP/FH: koiran on suoritettava BH-koe uudelleen aina, kun 
se hylätään aggressiivisen käytöksen vuoksi).

Ohjaaja ei saa koiraa hallintaan, vaan se pääsee lähikontaktiin aggressiivisuuden kohteena olevan 
koiran kanssa, ja pyrkii vahingoittamaan sitä: koiran suoritus hylätään, koiralle esitetään 
kilpailukieltoa; täytetään Palveluskoiraliiton vahinkoilmoitus puremistapauksesta sekä 
Kennelliiton ilmoitus koiran vihaisesta käytöksestä ja nämä lähetetään koiran kilpailukirjan kanssa 
Palveluskoiraliiton toimistoon
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Aggressiivinen koira

• Ihmiseen kohdistuva aggressiivisuus:

Koira käyttäytyy aggressiiviseksi tulkittavalla tavalla ihmistä kohtaan pyrkimättä kuitenkaan 
varsinaisesti puremaan tai vahingoittamaan ihmistä: koiran suoritus hylätään, täytetään 
Kennelliiton ilmoitus koiran vihaisesta käytöksestä (IGP/FH: koiran on suoritettava BH-koe 
uudelleen aina, kun se hylätään aggressiivisen käytöksen vuoksi).

Koira käyttäytyy aggressiivisesti ihmistä kohtaan ja pyrkii puremaan tai vahingoittamaan ihmistä: 
koiran suoritus hylätään, koiralle esitetään kilpailukieltoa; täytetään Palveluskoiraliiton 
vahinkoilmoitus puremistapauksesta sekä Kennelliiton ilmoitus koiran vihaisesta käytöksestä ja 
nämä lähetetään koiran kilpailukirjan kanssa Palveluskoiraliiton toimistoon

Huom: myös omaan ohjaajaan kohdistuva aggressiivisuus arvioidaan samojen periaatteiden 
mukaan!

• Pöytäkirjassa valitaan alasvetovalikosta HYLÄTTY ja merkitään syy 
lisätietoihin (koiraan/ihmiseen kohdistuva aggressiivisuus) – Virkku
nollaa automaattisesti kaikki pisteet
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Vahinkoilmoitus purematapauksesta (SPKL) 

• Koira pääsee lähikontaktiin 
aggressiivisuuden kohteena olevan 
koiran kanssa, ja pyrkii 
vahingoittamaan sitä.

• Koira käyttäytyy aggressiivisesti 
ihmistä kohtaan ja pyrkii puremaan 
tai vahingoittamaan ihmistä.

• Koiran suoritus hylätään, koiralle 
esitetään kilpailukieltoa. Kirjoita 
se tähän

• Allekirjoita ja lähetä lomake 
kilpailukirjan kanssa SPKL 
toimistoon 
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Ilmoitus koiran vihaisesta käyttäytymisestä

• Koira käyttäytyy aggressiivisesti 
ihmistä (myös oma ohjaaja) tai 
toista koiraa kohtaan vaikuttaen 
toisen koiran suoritukseen.

• Riippumatta siitä ehtiikö koira 
lähikontaktiin kohteen kanssa 
vai ei.

• Allekirjoita ja lähetä SPKL 
toimistoon.
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Käytännön ohjeita kokeeseen

• Tuomarin tulee ennen kilpailukirjan/koepöytäkirjan kuittaamista 
tarkastaa huolellisesti, että ne on täytetty oikein:
• Kokeen tiedot ja koeluokka merkitty oikein kilpailukirjaan;

• Koirien tulokset vastaavat annettuja pisteitä, koulutustunnukset ja 
palkintosijat on merkitty oikein;

• Mahdolliset merkinnät hylätty/keskeytetty/ohjaaja luopui/suljettu kokeesta 
tehty oikein ja pisteet merkitty vastaavasti

• Kaikille C-osassa vähintään yhden puolustautumisliikkeen suorittaneille 
koirille on merkitty VIK-arvosana

SPKL tuomareiden jatkokoulutus 2019
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Käytännön ohjeita kokeeseen

• Pöytäkirja Virkussa:
• Pääsivulta pääsee koirakohtaisiin tuloksiin napsauttamalla koiran nimeä

• Mahdollisten muutosten jälkeen muista napsauttaa ”tallenna”

• PAKK tulos ”ei hyväksytty” valitaan rastittamalla hyl-kohta tottelevaisuuden 
ja/tai kaupunkiosan kohdalta. Alasvetovalikon ”hylätty” EI SAA valita. 

• Tarkasta, että VIK-arvosana on merkitty koirille, joille se kuuluu

• Jos sijoitukset merkitään, ne merkitään luokkakohtaisesti ja vain tuloksen 
saaneille

SPKL tuomareiden jatkokoulutus 2019
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Käytännön ohjeita kokeeseen

• Pöytäkirja Virkussa:
• Jos alasvetovalikosta valitaan ”hylätty”, koiran kaikki pisteet nollautuvat 

automaattisesti. Lisätietoihin merkittävä hylkäämisen syy (aggressiivisuus, 
laukausarkuus, tottelemattomuus)

• ”Tuomari keskeytti” on tarkoitettu lähinnä tapauksiin, joissa suoritus 
keskeytetään osaamattomuuden, koiran paineistumisen, koiran tai ohjaajan 
loukkaantumisen tms. vuoksi

• PAEJ-kokeessa ei ole tarpeen valita ”tuomari keskeytti”, jos koira esim. lähtee 
harhalle tai poistuu jäljeltä. Koiran saamien pisteiden merkitseminen riittää.

SPKL tuomareiden jatkokoulutus 2019
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Hyväksytty suoritus:

SPKL tuomareiden jatkokoulutus 2019
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Hyväksytty suoritus:

• Punaisella ympyröityyn kohtaan kaikki tulokset tottelevaisuudesta ja 
kaupunkiosuudesta. 

• Hyväksytty (HYV) tai ei hyväksytty (HYL). Muuta ei tarvita.

• Hyl kummassa tahansa kentässä antaa kokeelle Ei hyväksytty 
”tuloksen”.

• Jos koira suoritus keskeytyy tai hylätään tuomarin toimesta eli 
tapahtuu jotain muuta (karkaa kentältä, käyttäytyy agressiivisesti jne) 
valitaan valikosta keskeytyksen syy. Lisätietoja kenttään voi tarkentaa 
tapahtumaa.
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Tuomarin keskeyttämä suoritus:
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Hylätty suoritus:
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Käytännön ohjeita kokeeseen

• Koearvostelijat:
• Uudessa tuomarikoulutusohjeessa esitetty koearvostelijoita koskevat ohjeet.

• Uutta: koearvostelun vastaanottavalla arvostelevalla tuomarilla täytyy olla 
ollut ko. lajin arvosteluoikeus vähintään 2 vuotta (vastaavan tuomarin on 
varmistettava tämä);

• IGP-koearvostelu on aina suoritettava kaikissa osissa A, B, C

• Vastaavan tuomarin tulee arvioida huolellisesti (arvostelevan tuomarin 
lausunnon perusteella), onko koearvostelijan suoritus hyväksyttävä.

SPKL tuomareiden jatkokoulutus 2019
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Poikkeusluvat

• Palveluskoiraliiton myöntämä poikkeuslupa on pysyvä, ellei 
poikkeusluvassa muuta mainita.

• Kokeen vastaava tuomari voi sallia käsineiden käytön 
tottelevaisuudessa ilman ohjaajan esittämää poikkeuslupaa, jos 
tuomari voi todeta käsissä esim. ihottumaa, joka voisi haitata kapulan 
heittoa
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Tuomarin käytös

• Tuomari arvostelee koiran ko. kokeessa esittämät suoritukset, ei 
koiran rotua, käytettyjä koulutusmenetelmiä, ulkonäköä ym.

• Käyttäytymiskokeessa ei-pk-rotuiset arvostellaan kuten muutkin koirat 
eikä tuomari saa arvioida esim. kyseisen rodun koulutettavuutta

• Tuomarin on kaikissa tilanteissa käyttäydyttävä asiallisesti niin 
osallistujia kuin kokeen toimihenkilöitäkin kohtaan: esiteltävä itsensä, 
annettava selkeä ja asiallinen ohjeistus, jne.

• Koirien ja ohjaajien ulkonäön, painon, liikunnallisuuden jne. arvostelu 
on ehdottomasti kielletty

• Kiroilu ja muuten epäasiallinen kielenkäyttö on ehdottomasti 
kielletty kaikissa tilanteissa
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Arvostelevat tuomarit

Yleistä:

• Arvosteluoikeudet: IGP-kokeen mitään osaa ei saa arvostella tuomari, jolla ei ole 
IGP-kokeen tuomarioikeuksia (edes paikallaolon nk. aputuomarina)

SPKL tuomareiden jatkokoulutus 2019
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Kokeen valmistelu ja kulku

Tuomari saa yhtenä päivänä arvostella korkeintaan 36 osasuoritusta. Jotta koe 
voidaan järjestää, siihen tulee osallistua vähintään 2 koiraa (3 koiralla pakko 
järjestää).

Jos kokeessa on BH täydentävänä kokeena, on varsinaiseen lajiin osallistuvilla 
koirilla etusija – ilmoittautuminen mielellään kahdessa vaiheessa (ensin 
varsinaiseen lajiin osallistuvat ja sen jälkeen BH-osallistujat mahdollisesti vapaaksi 
jääneille paikoille).

Arvonnat on järjestettävä niin, että jälkiarvonnat tapahtuvat vasta jälkien teon 
jälkeen – tarvittaessa on arvottava ensin jälkiryhmät ja sitten uudelleen varsinaiset 
jäljet.

-----


