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PALVELUS- JA PELASTUSKOIRAKOKEIDEN TUOMARIKOULUTUSJÄRJESTELMÄ 

Ohje astuu voimaan 7.3.2018 
Kansallisen pelastuskoirakokeen sekä IPO-R kokeen osalta 17.6.2021 

TUOMARIKOULUTUS 

Koulutusohjelma: 

- peruskurssi, osat 1 ja 2 
- lajikurssi 
- ylituomarikurssi 2 (pk) 
- koearvostelut/esikollegio 
- loppuarvostelu tuomarikollegiolle. 

Jäsenyhdistykset anovat tuomarikurssin järjestämisoikeutta Palveluskoiraliitolta noin 2 kuukautta ennen kurssin 
alkua. Palveluskoiraliiton koe- ja kilpailutoimikunta voi myös esittää hallitukselle tuomarikurssin järjestämistä 
tarpeen mukaan. Suosituksena pidetään, että peruskurssin 1- ja 2-osalla tulee olla vähintään 5 ja enintään 10 
oppilasta. Liiton hallituksen päätöksellä kurssit voidaan järjestää pienemmällekin osallistujamäärälle. 

Osallistujien tulee täyttää kaikki kurssivaatimukset (katso Palveluskoirakokeiden säännöt ja lajiohjeet). 
Ilmoittautumiset kurssille tulee tehdä kirjallisesti oppilasta kurssille puoltavan yhdistyksen allekirjoittamalla 
ilmoittautumislomakkeella. Osallistujat kurssille hyväksyy liiton hallitus. Kurssimaksut määrittää liiton hallitus 
kurssikohtaisesti. 

PERUSKURSSI, osat 1 ja 2 

- Peruskurssin osat 1 ja 2 pitää koe- ja kilpailutoimikunnan nimeämä kouluttaja 
- Peruskurssin osa 1 on tarkoitettu kaikille palveluskoira- tai pelastuskoirakotuomariksi aikoville, lajista 

riippumatta 
- Peruskurssin osa 2 on tarkoitettu kaikille palveluskoirakoe- sekä IPO-R tuomariksi aikoville, lukuun 

ottamatta mondioringkokeen tuomareita 
- Peruskurssin osa 1 sisältää säännön, yleiset koe- ja arvosteluohjeet sekä käyttäytymiskokeen teorian ja 

arvosteluharjoitukset. 
- Peruskurssin osa 2 sisältää FCI:n kansainvälisen koeohjeen mukaisen tottelevaisuusosuuden teorian ja 

arvosteluharjoitukset. 
- Peruskurssin osan 1 kesto on noin 20 tuntia (3 kurssipäivää) 
- Peruskurssin osan 2 kesto on noin 30 tuntia (4 kurssipäivää) 
- Kansallisten pelastuskoira- ja mondioringkokeiden tuomareiksi aikovat jatkavat peruskurssin osan 1 jälkeen 

suoraan lajikurssille 
- Lisäksi peruskurssiin katsotaan kuuluvaksi erikseen suoritettava ylituomarikurssi (2 pv), joka on läpäistävä 

ennen loppuarvostelua tuomarikollegiolle 
- Peruskurssille ei ole pääsykoetta 
- Peruskurssin osaan 1 (käyttäytymiskoe) ja osaan 2 (tottelevaisuusosuus) sisältyy sekä käytännön 

arvosteluharjoituksia, että videoarvosteluja. Jokainen kokelas suorittaa tarvittavan määrän suullisia 
arvosteluja ja koiranohjaajan ohjausta käytännön harjoituksissa sekä videosuoritusten kirjallisia arvosteluja 
(käyttäytymiskoe ja tottelevaisuusosuus) 

- Peruskurssin osan 1 kirjallinen loppukoe: 10 kysymystä säännöistä ja koeohjeista, ja 10 kysymystä 
käyttäytymiskokeen arvostelusta  

- Peruskurssin osan 2 kirjallinen loppukoe: 20 kysymystä tottelevaisuusosuuden arvostelusta 
- Kirjallinen koe hyväksytään, kun vastauksista on oikein vähintään 70 %. 
- Kokelas voi uusia kirjallisen kokeen yhden kerran kummassakin osassa. Osan 1 kirjallinen koe on läpäistävä 

ennen osaan 2 tai lajikurssille osallistumista ja tarvittaessa sen voi uusia koe- ja kilpailutoimikunnan 
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erikseen järjestämässä tilaisuudessa. Osan 2 kirjallinen koe voidaan uusia joko jonkin muun tuomarikurssin 
yhteydessä tai koe- ja kilpailutoimikunnan erikseen järjestämässä tilaisuudessa. 

Peruskurssin osan 1 ja/tai 2 sekä kirjallisen kokeen hyväksytysti suorittaneet kokelaat saavat tuomarikirjan, johon on 
merkitty peruskurssin osa 1 ja/tai 2 hyväksytty suoritus. Tämän jälkeen heillä on oikeus aloittaa koearvostelut 
tottelevaisuuden/käyttäytymiskokeen osalta sekä osallistua lajikursseille niiden osallistumisvaatimusten mukaisesti. 

LAJIKURSSIT 

Lajikurssit suoritetaan koemuodoittain, eikä niitä voi yhdistää. 

Kansallisten lajien (jälki-, haku-, viesti- ja etsintäkokeen) lajikurssit 

Kurssit pitää koe- ja kilpailutoimikunnan nimeämä kouluttaja, jolla on arvosteluoikeus ko. lajissa. 

- teoriaa ja käytännön harjoituksia jälki- ja viestikokeen osalta yhteensä noin 15 tuntia (2 kurssipäivää); haku- 
ja etsintäkokeessa yhteensä noin 30 tuntia (4 kurssipäivää). Jos etsintäkokeen kokelaalla on ennestään 
haku- ja jälkikokeen arvosteluoikeus, riittää osallistuminen 2 koulutuspäivään. 

- käytännön arvosteluharjoituksia vähintään 5 suoritusta/ kokelas 
- teoria ja käytännön harjoitukset kattavat kaikki koemuotoon kuuluvat osuudet 
- kirjallinen koe, 20 kysymystä joista hyväksyttävään tulokseen vaaditaan 14 oikeaa vastausta 
- kirjallisen kokeen saa uusia kerran, joko jonkin muun tuomarikurssin yhteydessä tai koe- ja – 

kilpailutoimikunnan erikseen järjestämässä tilaisuudessa 
- lajikurssin hyväksytysti suorittaneille kokelaille Palveluskoiraliiton hallitus myöntää oikeuden aloittaa 

koearvostelut kyseisessä lajissa, ja tämä koearvosteluoikeus merkitään kokelaan tuomarikirjaan. 

Esine-etsintä 

Jokaiseen kansallisten lajien lajikurssiin sisältyy myös esine-etsintä. Ensimmäistä kansallisen palveluskoira-koelajin 
tuomaripätevyyttä hakevien kokelaiden tulee suorittaa hyväksytysti esine-etsinnästä koearvostelut vähintään 3 
kokeessa ja vähintään 10 koiran osalta siten, että arvostelut kattavat kaikki koeluokat. Kokelaiden, joilla on 
ennestään jonkun muun kansallisen palveluskoirakoelajin arvostelupätevyys, ei tarvitse suorit-taa koearvosteluja 
esine-etsinnästä. 

Jälkikoe 

Jälkikokeen lajikurssille voivat osallistua peruskurssin osat 1 ja 2 hyväksytysti suorittaneet kokelaat sekä jonkun 
muun koelajin arvosteluoikeuden omaavat tuomarit, jotka ovat itse kouluttamallaan koiralla saavuttaneet 3-luokan 
koulutustunnuksen jälki- tai etsintäkokeessa. 

Jälkikokeen koearvosteluissa kokelaan tulee arvostella hyväksytysti jäljen nostaminen etsintälinjalta vähintään 5 
kokeessa ja vähintään 15 koiran osalta, mutta arvosteltujen koirien koeluokilla ei ole merkitystä. 

Hakukoe 

Hakukokeen lajikurssille voivat osallistua peruskurssin osat 1 ja 2 hyväksytysti suorittaneet kokelaat sekä jonkun 
muun koelajin arvosteluoikeuden omaavat tuomarit, jotka ovat itse kouluttamallaan koiralla saavuttaneet 3-luokan 
koulutustunnuksen haku- tai etsintäkokeessa. 

Hakukokeen koearvosteluissa kokelaan tulee arvostella hyväksytysti henkilöetsintäosuus vähintään 5 kokeessa ja 
vähintään 30 koiran osalta niin, että hän arvostelee jokaisesta koeluokasta vähintään 3 koiraa. 

Etsintäkoe 

Etsintäkokeen lajikurssille voivat osallistua peruskurssin osat 1 ja 2 hyväksytysti suorittaneet kokelaat sekä jonkun 
muun koelajin arvosteluoikeuden omaavat tuomarit, jotka ovat itse kouluttamallaan koiralla saavuttaneet 3-luokan 
koulutustunnuksen etsintäkokeesta, ja tuomarit, joilla on arvosteluoikeus haku- ja jälkikokeessa. 



17.6.2021 

 

 
 
 
 
 
www.palveluskoiraliitto.fi 

Etsintäkokeen koearvosteluissa kokelaan tulee arvostella hyväksytysti etsintäkokeen maasto-osuudet esine-etsintää 
lukuun ottamatta vähintään 5 kokeessa ja vähintään 15 koiran osalta, mutta arvosteltujen koirien koeluokilla ei ole 
merkitystä. 

Tuomareiden, joilla on haku- ja jälkituomaripätevyys sekä lisäksi etsintäkokeen koulutustunnus 3-luokassa itse 
kouluttamallaan koiralla voivat anoa Palveluskoiraliiton hallitukselta suoraan koearvostelulupaa etsintäkokeessa 
tarvitsematta osallistua etsintäkokeen lajikurssille. Tällöin etsintäkokeen pätevyyttä hakeva kokelas suorittaa vain 
koearvostelut ja loppuarvostelun tuomarikollegiolle etsintäkokeessa. Tuomarin, joka haluaa aloittaa etsintäkokeen 
koearvostelut, tulee toimittaa liiton toimistoon tiedot koiran saavuttamasta tuloksesta etsintäkokeen 3-luokassa. 
Koe- ja kilpailutoimikunta esittää hallitukselle koearvosteluoikeuden myöntämistä ja myönnetty oikeus suorittaa 
etsintäkokeen koearvostelut kirjataan ko. henkilön tuomarikirjaan. 

Viestikoe 

Viestikokeen lajikurssille voivat osallistua peruskurssin osat 1 ja 2 hyväksytysti suorittaneet kokelaat sekä jonkun 
muun koelajin arvosteluoikeuden omaavat tuomarit, jotka ovat itse kouluttamallaan koiralla saavuttaneet 3-luokan 
koulutustunnuksen viestikokeessa tai omaavat vastaavat tiedot viestikokeesta. Viestikokeen tuomarikokelaille, joilla 
ei ole viestikokeesta itse kouluttamallaan koiralla saavutettua 3-luokan tulosta tai vastaavia tietoja, nimetään 
viestituomarioikeuden omaava kouluttaja, joka opettaa viestiradan tekemistä sekä ohjaa ja neuvoo muissa 
viestikokeen järjestelyihin liittyvissä asioissa. Kyseinen koulutus tulee merkitä kokelaan tuomarikirjaan ja se on 
suoritettava ennen viestikokeen koearvosteluoikeuden myöntämistä kokelaalle. 

Viestikokeen koearvosteluissa kokelaan tulee arvostella hyväksytysti vähintään viestiosuus 5 kokeessa ja vähintään 
15 koiran osalta, mutta arvosteltujen koirien koeluokilla ei ole merkitystä. 

Kansainväliset koelajit (IGP, mondioring) 

Kansainvälinen suojelukoe (IGP) ja erikoisjälkikoe (FH) 

Suojelukokeen lajikurssin pitää koe- ja kilpailutoimikunnan nimeämä kouluttaja, jolla on arvosteluoikeus 
suojelukokeessa. Suojelukokeen lajikurssi sisältää suojelukokeen (IGP), erikoisjälkikokeet (FH ja IGP-FH) ja muut 
kansainvälisen koeohjeen mukaiset Suomessa koeohjelmaan kuuluvat koelajit. 

Suojelukokeen lajikurssi sisältää teoriaa ja käytännön harjoituksia yhteensä noin 60 tuntia. (8 kurssipäivää) 

Suojelukokeen lajikurssille voivat osallistua peruskurssin osat 1 ja 2 hyväksytysti suorittaneet kokelaat sekä jonkun 
muun koelajin arvosteluoikeuden omaavat tuomarit, jotka ovat itse kouluttamallaan koiralla saavuttaneet 3-luokan 
koulutustunnuksen suojelukokeen 3-luokasta, ja joilla on kilpailuavustajan pätevyys tai vastaavat tiedot, sekä 
kokelaat, jotka täyttävät FCI:n tuomareille määrittämät vähimmäisvaatimukset. Mikäli kurssille ilmoittautuu 
henkilöitä, joilla ei ole kilpailuavustajapätevyyttä, järjestetään heille maalimieskurssin teoriaosuus ja 
kenttätyöskentelyharjoitukset. 

Suojelukokeen koearvostelukertoja tulee suorittaa hyväksytysti vähintään 5 kokeessa, joissa on yhteensä vähintään 
30 koiraa, jakautuen kaikkiin koeluokkiin. Koearvostelu kattaa aina kokeen kaikki osat (A, B, C). Erikoisjäljen 
koearvostelukertoja kokelaan tulee suorittaa hyväksytysti vähintään 3 kokeessa, joissa on yhteensä vähintään 10 
koiraa. 

Mondioringkoe 

Mondioringkokeen lajikurssin pitää koe- ja kilpailutoimikunnan nimeämä kouluttaja, jolla on arvosteluoikeus 
mondioringkokeessa. 

Mondioringkokeen lajikurssi sisältää teoriaa ja käytännön harjoituksia yhteensä noin 45 tuntia (6 kurssipäivää).  

Mondioringin lajikurssille voivat osallistua peruskurssin osan 1 hyväksytysti suorittaneet kokelaat sekä jonkun muun 
koelajin arvosteluoikeuden omaavat tuomarit, jotka ovat itse kouluttamallaan koiralla saavuttaneet 
mondioringkokeesta 2-luokan koulutustunnuksen. 
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Mondioringkokeen koearvostelukertoja tulee suorittaa hyväksytysti vähintään 3 kokeessa, joissa on yhteensä 
vähintään 20 koiraa, jakautuen kaikkiin koeluokkiin. 

Valjakkohiihto 

Valjakkohiihtokokeiden osalta ei järjestetä erillisiä lajikursseja, vaan valjakkohiihtokokeen tuomaripätevyyttä voivat 
hakea jonkun muun lajin tuomaripätevyyden omaavat tuomarit osallistumalla suoraan loppukokeeseen, joka 
järjestetään Palveluskoiraliiton koe- ja kilpailutoimikunnan esityksestä tuomareiden jatkokoulutustilaisuuden 
yhteydessä omana osionaan. Ennen loppukokeeseen osallistumista kokelaiden on suoritettava hyväksytysti 
valjakkohiihtokokeen koearvosteluja vähintään kaksi kertaa kokeen ylituomarin määräämässä tehtävässä. 
Koearvostelut tulee suorittaa virallisen kokeen yhteydessä. 

Opastuskoe 

Opastuskokeen lajikurssille pääsyvaatimuksena on jonkin muun lajin arvostelupätevyys tai hyväksytysti suoritettu 
peruskurssin osa 1 sekä opaskoirayhdistyksen paikallisen yhteyshenkilön antama todistus vähintään 2 vuoden 
peesarikokemuksesta. 

Opastuskokeen lajikurssin pitää koe- ja kilpailutoimikunnan nimeämä kouluttaja, jolla on arvosteluoikeus 
opastuskokeessa. 

Opastuskokeen lajikurssi sisältää teorian ja käytännön harjoitukset yhteensä noin 30 tuntia. (4 kurssipäivää) 

Opastuskokeen koearvostelukertoja kokelaan tulee suorittaa hyväksytysti vähintään 3, joissa on yhteensä vähintään 
10 koiraa. 

Pelastuskoirakokeet 
 
Pelastuskoirakokeiden tuomarikursseja on kaksi eri sisältöistä ja ne järjestetään seuraavasti:  

1. Kansallisen pelastuskoirakokeen (PEKO-T) lajikurssina tai 
2. IPO-R-lajikurssina, joka sisältää raunio-, jälki- ja hakuosuuden sekä kansallisen raunioetsinnän. 
3. Kurssit voidaan järjestää myös niin, että ne yhdistetään yhdeksi kurssikokonaisuudeksi. 

 
Tuomarikoulutusohje Kansallinen pelastuskoirakoe (PEKO-T) 
 
Kurssin järjestelyistä vastaa pelastuskoiratoimikunta, joka nimeää myös kurssin kouluttajat. 
 
Kansallisen pelastuskoirakokeen tuomarikurssille pääsyvaatimuksena on hyväksytysti suoritettu tuomareiden 
peruskurssin osa 1 sekä itse kouluttamallaan koiralla hyväksytysti suoritettu Kennelliiton hyväksymä 
pelastuskoirakoe. 
 
Kansallisten pelastuskoirakokeiden tuomarikurssi sisältää teoriaosuuden sekä käytännön harjoituksia. 
Ennen loppukoetta kokelaan tulee suorittaa hyväksytysti koearvostelukertoja niin, että hän arvostelee vähintään 10 
koiran koesuorituksen kansallisessa pelastuskoirakokeessa (PEKO-T). 
  
Tuomarikoulutusohje IPO-R-kokeet 
  
Kurssin järjestelyistä vastaa kansallisen pelastuskoirakokeen osalta pelastuskoiratoimikunta ja IPO-R lajikurssin 
osalta koe- ja kilpailutoimikunta. Toimikunnat nimeävät vastuullaan olevien kurssien kouluttajat. 
  
IPO-R-tuomarikurssin osallistumisvaatimuksena on hyväksytysti suoritetut tuomareiden peruskurssin osat 1 ja 2 
sekä itse kouluttamallaan koiralla suoritettu B-luokan hyväksytty tulos IPO-R-koemuodon kokeesta, joka sisältää 
raunio- tai hakuosuuden. Kurssin sisällössä huomioidaan FCI:n vaatimukset tuomarikoulutuksessa. 
  
IPO-R-tuomarikurssi sisältää teoriaosuuden sekä käytännön harjoituksia. Ennen loppukoetta kokelaan tulee 
suorittaa hyväksytysti koearvostelukertoja niin, että IPO-R-jälkikokeessa tai FH-kokeessa hän arvostelee vähintään 10 
koiran koesuorituksen, kuitenkin siten, että IPO-R-jälkikoe sisältyy arvosteluihin.  
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Ennen loppukoetta kokelaan tulee suorittaa hyväksytysti IPO-R-haku-, rauniokokeessa ja kansallisessa 
rauniokokeessa vähintään 15 koiran koesuoritukset. Koearvostelujen tulee sisältää sekä IPO-R-haku- että 
rauniokokeen koearvosteluja. Sortumaetsintäkoearvostelujen tulee sisältää molempien koemuotojen IPO-R-
rauniokokeen ja kansallisen rauniokokeen suorituksia. 
 
KOE- JA LOPPUARVOSTELUT 

Koearvostelu 

Käytyään peruskurssin (osat 1 ja/tai osa 2) hyväksytysti ja saatuaan tuomarikirjan, Palveluskoiraliiton hallitus 
myöntää kokelaalle luvan aloittaa koearvostelut tottelevaisuuden ja/tai käyttäytymiskokeen osalta. Lajikohtaisia 
koearvosteluja kokelas voi suorittaa hyväksytysti suoritetun lajikurssin jälkeen. Palveluskoiraliiton hallituksen 
myöntämä koearvostelulupa merkitään kokelaan tuomarikirjaan. 

Käyttäytymiskokeen hyväksyttyjä koearvostelukertoja tulee peruskurssin molemmat osat käyneillä olla vähintään 3, 
joissa yhteensä vähintään 10 koiraa. Kokelaiden, jotka eivät koearvostele tottelevaisuutta vaan jatkavat joko 
pelastuskoirakokeen tai Mondioringkokeen lajikurssille, on suoritettava käyttäytymiskokeesta vähintään 5 
koearvostelukertaa, joissa yhteensä vähintään 20 koiraa. 

Tottelevaisuuden hyväksyttyjä koearvostelukertoja tulee olla vähintään 5, joissa yhteensä vähintään 20 koiraa 
jakautuneena siten, että jokaisessa koeluokassa tulee arvosteltavien koirien määräksi vähintään 5. 

Lajikohtaisten koearvostelujen määrä (kokeet ja koirat) on määritetty jokaisen lajin osalta erikseen. 

Tuomarikokelaan tulee suorittaa koearvostelut 3 vuoden kuluessa tuomarikurssista. Koearvostelut on suoritettava 3 
eri arvostelevalle tuomarille, joilla on ollut ko. lajin pätevyys vähintään 2 vuotta. 

Koearvostelukäytäntö: 

- Koearvosteluun ilmoittaudutaan ennen koepäivää kokeen vastaavalle tuomarille. 
- Kokeesta vastaava tuomari määrää kenelle tuomarille kokelas suorittaa koearvostelun ja varmistaa, että ko. 

tuomarilla on ollut ko. lajin tuomaripätevyys vähintään 2 vuotta. 
- Tuomarilla voi olla samanaikaisesti useampi koearvostelija, mutta ei yhtä aikaa samaa koiraa 

arvostelemassa. 
- Tuomarikokelas ei saa toimia samassa kokeessa koearvostelijana ja koiranohjaajana. 
- Kokelaan tulee huolehtia, että hänellä on itsellään arvostelulomakkeita. 
- Kokelas suorittaa kirjallisen arvostelun ja laskee ko. kokeen osan loppupisteet. 
- Arvostelevan tuomarin tulee suorittaa koesuoritusten valvonta, ohjaus ja arviointi suorituksen kaikilta osin 

(esim. henkilöetsinnässä ilmaisutilanteessa menevät koiran perässä sekä tuomari että koearvostelija). 
- Ennen suullisen arvostelun antamista tuomari merkitsee antamansa arvosanan ja pisteet sekä 

varmennuksen (nimikirjoitus) kokelaan arvostelulomakkeeseen. 
- Koearvostelu ei saa kohtuuttomasti hidastaa kokeen kulkua (ei suullista arvostelua kahteen kertaan tms.) 
- Tuomarin on huomioitava, että koearvostelu on myös koulutustilaisuus. 
- Kokeesta vastaava tuomari kirjoittaa kokelaan tuomarikirjaan koearvostelun arvosanoina hyväksytty tai 

hylätty. 
- Koearvostelu hylätään, mikäli koearvostelijan arvostelu poikkeaa selvästi arvostelevan tuo-marin 

arvostelusta eikä kokelas pysty perustelemaan antamaansa arvostelua. 
- Koe- ja kilpailutoimikunta voi järjestää tuomarikokelaille nk. esikollegioita, jotka lasketaan yhdeksi 

koearvostelukerraksi. 
- Kun kokelas on suorittanut vaaditun määrän koearvosteluja hyväksytysti, tulee hänen ilmoittaa siitä 

kirjallisesti Palveluskoiraliiton toimistoon. Koe- ja kilpailutoimikunta päättää loppuarvostelutilaisuuksien 
järjestämisestä.  
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Loppuarvostelut 

Loppuarvostelu suoritetaan Palveluskoiraliiton hallituksen nimeämälle tuomarikollegiolle. Kollegioon nimetään koe- 
ja kilpailutoimikunnan esityksen pohjalta 3 henkilöä, joilla kaikilla on ko. lajin/lajien arvostelupätevyys. Samaan 
loppuarvostelutilaisuuteen voi osallistua useampia tuomarikokelaita. 

Loppuarvostelussa kokelas arvostelee vähintään kahden (2) koiran suoritukset suullisesti ja lisäksi vähintään kahden 
(2) koiran suoritukset kirjallisesti. 

Peruskurssin osat 1 ja 2 suorittaneet kokelaat eivät voi suorittaa tottelevaisuuden loppuarvostelua ennen, kuin ovat 
suorittaneet hyväksytysti paitsi tottelevaisuuden myös käyttäytymiskokeen koearvostelut, sekä jonkun lajikurssin ja 
siihen sisältyvät koearvostelut. Peruskurssin osan 1 suorittaneet kokelaat eivät voi suorittaa käyttäytymiskokeen 
loppuarvostelua ennen, kuin ovat suorittaneet hyväksytysti myös mondioringkokeen tai pelastuskoirakokeen 
lajikurssin ja siihen sisältyvät koearvostelut. Lajikohtaiseen loppuarvosteluun kokelaat voivat osallistua 
suoritettuaan tottelevaisuuden ja/tai käyttäytymiskokeen loppuarvostelun hyväksytysti. Kaikki loppuarvostelut 
voidaan suorittaa myös samassa kollegiotilaisuudessa, jos se on järjestelyjen kannalta mahdollista. 

Mikäli loppuarvostelua ei hyväksytä, tulee kokelaan suorittaa hyväksytysti Palveluskoiraliiton hallituksen koe- ja 
kilpailutoimikunnan esityksestä määrittämä määrä lisäkoearvosteluja nimetyille vastaaville tuomareille ja sen 
jälkeen osallistua uuteen loppuarvosteluun, mikäli hallitus on niin määrännyt. 

KURSSIOHJELMAT 

Peruskurssi osa 1 

- kennelorganisaatio 
- palveluskoirakokeiden säännöt 
- kennelliiton ohjeet 
- metsästyslaki (soveltaen) 
- ohjeet toimihenkilöistä 
- kokeiden järjestämisohje 
- tuomarietiikka 
- käyttäytymiskokeen koeohje 
- käyttäytymiskokeen arvosteluohjeet 
- arvostelutekniikka 
- käyttäytymiskokeen käytännön harjoittelu 
- käyttäytymiskokeen arvostelukoe 
- peruskurssin osan 1 kirjallinen koe 

Peruskurssi osa 2 

- tottelevaisuusosan koeohje 
- tottelevaisuusosan arvosteluohjeet 
- arvostelutekniikka 
- tottelevaisuusosan käytännön harjoittelu 
- tottelevaisuusosan arvostelukoe 
- peruskurssin osan 2 kirjallinen koe 
- Lajikurssit 
- lajiohjeet 
- lajin kokeenjärjestämisohjeet 
- lajin arvosteluohjeet 
- käytännön harjoittelu 
- kirjallinen koe 
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YLITUOMARIKURSSI osa 2 (palveluskoirakokeet) 

Kurssin järjestää Suomen Palveluskoiraliitto. Kurssin pitävät liiton hallituksen määräämät ylituomarit. Kokelaiden on 
suoritettava Kennelliiton ylituomarikurssi (osa 1) hyväksytysti ennen osallistumista palveluskoirakokeiden 
ylituomarikurssille (osa 2), joka tulee suorittaa hyväksytysti ennen koelajin loppuarvostelua (kollegio). 

Arvosteluoikeuksien palauttaminen 

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. 


