
 
 
 
 
 
www.palveluskoiraliitto.fi 

Suomen Palveluskoiraliiton pelastuskoirakouluttajien koulutusjärjestelmän uudistus  

30.4.2019 

Päätetty hallituksen kokouksessa 7/2019 
 

Luovutaan nykyisestä vaatimuksesta etsinnän valmiuskouluttajapätevyydestä (VAK VAPEPA) A- ja B-
kurssin sekä ryhmänjohtajakoulutuksen kouluttajina. Tilalle suunnitellaan lähtötasoltaan 
ryhmänjohtajatasoista kouluttajakoulutusta, joka korvaisi valmiuskouluttajat kurssien kouluttajina. 
Tuloksena täysin uusi rooli PEKO-kouluttajat. Kouluttajiksi voivat hakeutua halukkaat, käytännön 
kokemusta omaavat PEKO- ryhmänjohtajat. PEKO-kouluttajia käytettäisiin valmiuskoulutusjärjestelmän 
koulutuksissa kouluttajina.   

 PEKO-kouluttaja kouluttaa ensisijaisesti oman lähialueensa PEKO-ryhmiä. Toimii PEKO- 
toimikunnan kanssa tiiviissä yhteistyössä mm.  

o Oman alueen koulutustarpeen kartoituksessa. 
o Tuo toimikunnalle tietoon uusia koulutukseen liittyviä kehitysehdotuksia viranomaistarve 

huomioiden. 
 PEKO-kouluttajan matkakulut sisällytetään SPKL:n hallituksen vuosittain hyväksymään 

matkustusohjeeseen. 

Koulutukseen voi hakea henkilö, joka on: 

 SPKL:n PEKO-ryhmänjohtaja 
 Hänellä on halu toimia kouluttajana ja ottaa haasteita vastaan.  
 Omaa vahvan käytännön kokemuksen pelastuskoiran kouluttamisesta ja hälytysryhmässä 

toimimisesta. 
 Sitoutuu SPKL:n PEKO- arvoihin ja tavoitteisiin sekä valmiuskoulutusjärjestelmään. 
 Haluaa syventää omaa osaamistaan pelastuskoiratoiminnasta. 
 Hänellä on aikaa PEKO- kouluttajana toimimiseen sekä mahdollisuus sitoutua 

koulutusaikatauluun. 
 Omaa hyvän fyysisen kunnon.  
 Osoittaa kiinnostusta opettelemaan uusia asioita esim. erikoiskoulutuksien osalta. 
 Lupautuu mahdollisuuksien mukaan olemaan käytettävissä koulutuksissa. 
 Henkilöllä on halu osallistua vuosittaiseen PEKO- kouluttajakoulutukseen. 
 Ilmoittaa oman käytettävyytensä eri kurssien ja koulutusten osalta.  

TAVOITE:  

 Luovutaan valmiuskouluttaja vaatimuksesta SPKL:n A ja B koulutuksissa sekä 
ryhmänjohtajakoulutuksessa. Jatkossa koulutuksia toteuttavat SPKL:n koulutusjärjestelmän 
läpikäynyt kouluttaja.  

 PEKO- kouluttajajärjestelmällä pyritään takaamaan valtakunnallisen pelastuskoirakoulutuksen 
jatkuvuus. 

 Tuottaa enemmän kouluttajia, parantaa koulutuksen tasoa ja järjestää enemmän koulutuksia. 
 Pyritään takaamaan kouluttajien osaaminen ja näin koulutuksen laatu valtakunnallisesti. 
 Koulutusjärjestelmän ollessa käytössä, sitä sovelletaan kaikkiin koulutusjärjestelmän 

koulutuksiin. 
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 Koulutusvaatimusten siirtymäaika 1.1.2014 jälkeen: Ne kouluttajat, jotka ovat toimineet 
kouluttajana SPKL:n A, B ja ryhmänjohtajakursseilla ei tarvitse osallistua PEKO- 
kouluttajakoulutuksen perusosaan. 

 Laaditaan pätevyysmatriisi, missä jokaisen kouluttajan osaamisen osa-alueet on merkitty. 
Kursseja anottaessa PEKO-toimikunta valitsee kouluttajan kurssin sisällön ja tavoitteiden 
mukaan esim. A- tai B-kurssi, paikalliskoulutus jälki, haku, partiointi, rakennusetsintä, 
taajamaetsintä jne. 

TOTEUTUS: 

• Muutoksen tavoitteisiin päästään järjestämällä PEKO- kouluttajakoulutusta seuraavasti  

1. Perusosa verkko-opiskeluna 
- Läpäistävä teoriakoulutukseen päästäkseen 
- Perusosan loppukoe pyrkii mittaamaan koulutukseen hakeutuvan soveltuvuutta kouluttajaksi ja 
SPKL:n tavoitteisiin sitoutumista. 

2. Teoriakoulutuspäivä, jossa käydään läpi käytössä olevat kurssimateriaalit 

3. Näyttökoe, jossa koulutukseen osallistuva toimii kouluttajana kokeneen kouluttajan kanssa ja 
antaa näyttökokeen, jonka ottaa vastaan toimikunnan valitsema henkilö. Näyttökokeita on 
tehtävä jokaisessa koulutuskorin mukaisessa koulutuksessa: 
- PEKO-perusteet 
- Apuohjaajakoulutus ja pelastuskoiraohjaajan perustaidot 
- Pelastuskoiraetsintä A-kurssi (lähikurssi / verkkokurssi) 
- Pelastuskoiraetsintä B-kurssi 
- Ryhmänjohtajakoulutus 

Ensimmäinen verkkokurssina järjestettävä perusosa järjestetään 2020 kevään aikana. 

 

 


