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TULOSTEN VOIMASSAOLO JA VIRTA-KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUKSEN SUORITTAMINEN 

Palveluskoiraliiton hallitus on kokouksessaan 8.9.2022 vahvistanut hälytyskelpoisuuden uusimisohjeen ja se 

astui voimaan välittömästi.  

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. 
 

Tämä ohje on kokonaisuudessaan luettavissa myös Palveluskoiraliiton verkkosivujen PEKO-osiossa, 

kohdassa PEKO-ohjeet ja lomakkeet. 

  

 

VALTAKUNNALLINEN PELASTUSKOIRALEIRI 2023 

Pelastuskoiratoimikunta suunnittelee valtakunnallista PEKO-leiriä Kokemäellä 27.-29.5.2022. 

Leirille on suunnitteilla eri tasoisia ryhmiä pelastuskoiratoiminnan eri osa-alueilta. Päivämäärä 

kannattaa laittaa muistiin jo nyt. Lisätietoa tulossa! 

  

PEKO-TEAMS 24.11.2022 
Kalenteriin voi myös lisätä marraskuisen PEKO-teamsin, jossa pelastuskoiratoimikunta käy läpi 
ajankohtaisia aiheita. Ilmoittautumislinkki lähetetään lähempänä tapahtumaa ja sinne ovat 
tervetulleita niin uudet kuin kokeneemmatkin harrastajat. 
 
 
JOUKKUEKATSELMUS JA PELASTUSKOIRIEN SM-KILPAILUT 
Etsitään järjestäjää joukkuekatselmukselle sekä pelastuskoirien IPO-R SM kilpailuille. Tiedustelut 
peko@palveluskoiraliitto.fi. 
 

mailto:peko@palveluskoiraliitto.fi


EETTISET KOULUTUKSET 
Liiton järjestämät eettiset koulutukset ovat avoinna kaikkien lajien harrastajille ja erittäin 
suositeltava myös pelastuskoiraharrastajille. Kursseja järjestetään säännöllisin välein ja se on 
osallistujille ilmainen. Kurssi suoritetaan omaan tahtiin kahden viikon aikana verkossa. Lisätietoa ja 
ilmoittautuminen Virkussa; www.virkku.net. 
 
 
Mukavaa syksyn jatkoa kaikille! 
 
Ystävällisin terveisin, 
 
Kirsi Liikanen 
Pelastuskoiratoiminnan suunnittelija 
+358 50 3011945 
Suomen Palveluskoiraliitto ry 
www.palveluskoiraliitto.fi  
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