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LIITON TOIMINNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT  

Yleiskuvaus  

Suomen Palveluskoiraliitto on Suomessa toimiva palvelus- ja pelastuskoiratoiminnan keskusjärjestö, joka 
toimii yhteistyössä muiden koirajärjestöjen sekä koiraa käyttävien viranomaisten kanssa. Jäseninä 
Palveluskoiraliitossa ovat palvelus- ja pelastuskoiratoimintaa harrastavat koirayhdistykset ja rotujärjestöt. 
Lisäksi toiminnan piiriin kuuluu avoimia lajeja (TOKO, rally-toko, koiratanssi), jotka ovat avoinna kaikille 
Kennelliiton rekisterissä oleville koirille (mukaan luettuna omistajarekisteriin merkityt koirat), sekä 
luonteen- ja käyttäytymisenarviointi (luonnetesti ja MH-luonnekuvaus), joka ovat avoinna kaikille 
rekisteröidyille koiraroduille.  

Palveluskoiraliiton tulevaisuuden tavoitteita  

Palveluskoiraliiton toiminta on osa suomalaista ja kansainvälistä koetoimintaa. Liiton vahvuutena on 
suomalaisen koirankoulutuksen sekä koe- ja kilpailutoiminnan tuntemus. Liitto vastaa laaja-alaisesti 
kaikesta hallinnoimiinsa koemuotoihin liittyvästä toiminnasta Suomessa.  

Palveluskoiraliitto keskittyy omassa toiminnassaan hallinnoimiensa lajien kannalta keskeisille alueille 
edistämään koirakoulutustoimintaa. Liitto perustaa toimintansa jäsenjärjestöjensä ja avointen lajien 
harrastajien tavoitteiden tuntemiseen sekä heidän palvelemiseensa avoimella ja vuorovaikutteisella 
toimintatavalla. Lisäksi kehitetään koirien luonteen ja käyttäytymisen arviointia siten, että se palvelee 
parhaiten rotujen jalostusta.  

Palveluskoiraliiton toiminta tähtää tasoon, jossa jäsenjärjestöjen, harrastajien ja sidosryhmien tarpeet ja 
harrastamisen edellytykset täyttyvät. Toimintaa pyritään kehittämään sidosryhmien kanssa käytävässä 
vuoropuhelussa ilmenevien suuntaviivojen mukaisesti.   

YLEISTÄ   

Vuosi 2021 on Suomen Palveluskoiraliitto ry:n 86. toimintavuosi.   

Vuoden 2021 toiminta painottuu koulutus-, koe- ja kilpailutoiminnan edistämiseen ja kehittämiseen 
palveluskoirakoelajien, pelastuskoiratoiminnan ja ns. avointen lajien osalta. Tämä näkyy mm. tuomari- ja 
toimihenkilökoulutustilaisuuksien määrän kasvuna sekä jäsenjärjestöjen, harrastajien ja sidosryhmien 
toiveiden ja tarpeiden kartoituksena. Yhä kasvava osa kursseista ja koulutuksista on tarkoitus järjestää 
verkkoympäristössä. Näin mahdollistetaan suuremmat, maantieteellisestä sijainnista riippumattomat 
osallistujamäärät ja edistetään koko harrastajakunnan toiminnallisten ja koulutuksellisten tavoitteiden 
saavuttamista, mikä osaltaan edistää koko koetoiminnan kehittymistä maassamme.   

Toisena painopistealueena vuonna 2021 on tiedon keräämisen ja jakamisen tehostaminen. Koe- ja 
kilpailujärjestelmä Virkku sisältää suuren määrän tietoa kokeista, kilpailuista, testeistä, tuloksista, kursseista 
ja toimihenkilöpätevyyksistä. Tätä tietoa jalostamalla ja jakamalla voidaan lisätä jäsenistön tietoisuutta koe- 
ja kilpailutoiminnasta ja sen kehittymisestä. Samalla myös tietoisuus Palveluskoiraliiton toiminnasta ja 
roolista koe- ja kilpailutoiminnan hallinnoijana lisääntyy. 

 

Vuoden 2021 aikana tehostetaan vuorovaikutteista viestintää Palveluskoiraliiton ja jäsenistön välillä 
lisäämällä mm. sosiaalisen median julkaisuja, tehostamalla tiedonkulkua sekä verkkosivuston että Virkku-
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järjestelmän välityksellä, lähettämällä Virkku-käyttäjille ajankohtaisia uutiskirjeitä sekä järjestämällä 
jäsenistölle kyselyjä, joiden avulla saadaan kerättyä tietoa jäsenistön mielipiteistä ja toiveista. 

Ulkoisille sidosryhmille kohdennettua viestintää toteutetaan julkaisemalla Palveluskoiraliiton toimintaa, 
toimintaedellytyksiä ja tavoitteita kuvaava painettu ja sähköinen esite, jota jaetaan mm. metsänomistajille 
ja jonka tarkoituksena on lisätä tietoisuutta palvelus- ja pelastuskoirien harjoittelusta ja edesauttaa 
jäsenistön maastoharjoitteluun tarvittavien lupa-alueiden saamista harjoittelukäyttöön. 

Palveluskoiraliitto osallistuu aktiivisesti kansainväliseen palvelus- ja pelastuskoiratoimintaan. Lisäksi liitto 
toimii kaikkien hallinnoimiensa koemuotojen kansainvälisen toiminnan edistämiseksi. Palveluskoiraliitolla 
on hyvät kontaktit kansainvälisesti tärkeisiin koiratoimintaa ohjaaviin kattojärjestöihin. Näitä suhteita 
ylläpidetään ja kehitetään niin, että suomalaisen palvelus- ja pelastuskoiratoiminnan sekä avoimien lajien 
tarpeet ja toimintaedellytykset tulevat huomioiduiksi myös kansainvälisesti. Pohjoismaiden 
kennelunionissa (PKU) sekä FCI:ssä ovat edustettuina palveluskoira- ja pelastuskoirakokeet, Mondioring, 
tottelevaisuuskokeet, koiratanssi sekä rally-toko.   

Yhteistyötä koiraa käyttävien viranomaisten sekä palvelus- ja pelastuskoiratoiminnan sidosryhmien kanssa 
kehitetään.   

Lisääntyvä viranomaiskoirien sekä henkilökohtaisten hyötykoirien käyttö asettaa myös Palveluskoiraliitolle 
ja sen toiminnalle erilaisia tavoitteita. Poliisin ja muiden viranomaisten kanssa kehitetään niitä toimintoja, 
jotka nämä tahot katsovat oman toimintansa kannalta keskeisiksi ja tärkeiksi. Hyötykoiria kouluttavien 
yhdistysten kanssa etsitään ne yhteistyömahdollisuudet, jotka molempien kannalta ovat luontevia.   

Sidosryhmäyhteistyön tavoitteena on löytää parhaat toimintakokonaisuudet sujuvan ja vuorovaikutteisen 
toiminnan kehittämiseksi. Sisäministeriön, Punaisen Ristin, Opaskoirayhdistyksen, Suomen Pelastusalan 
Keskusjärjestön, Kennelliiton ja muiden vastaavien järjestöjen kanssa kehitetään yhteistyömuotoja ja 
menettelytapoja, jotka parhaiten palvelevat kaikkia osapuolia.   

Palveluskoiraliitto osallistuu Kennelliiton toimintaan monitasoisesti ja aktiivisesti. Edustajiensa välityksellä 
Palveluskoiraliitto myötävaikuttaa hallinnoimiensa koemuotojen kehittymiseen tiiviinä osana yhteistä 
suomalaista ja kansainvälistä kennelyhteisöä.   

Muuttuva toimintaympäristö ja sen vaatimukset asettavat Palveluskoiraliiton useiden uusien haasteiden 
eteen. Sidosryhmät, yhteistyökumppanit ja kansainvälisyys asettavat liiton toimintaan vaatimuksia, joihin 
sen tulee pystyä vastaamaan nopeasti ja parhaalla mahdollisella osaamisella. Tästä johtuvat sekä 
toiminnalliset että taloudelliset vaatimukset edellyttävät Palveluskoiraliitolta mahdollisesti uutta ajattelua 
organisaationsa valmiuksiin ja siitä johtuviin henkilöstötarpeisiin.  

HALLITUS   

Hallitus kokoontuu säännöllisesti. Hallitus vastaa liiton toiminnasta yleiskokousten päätösten mukaisesti 
sekä koordinoi ja valvoo tehtyjen päätösten toteuttamista, hoitaa yhteydet Suomen Kennelliittoon ja 
muihin kenneljärjestöihin kotimaassa ja ulkomailla sekä valvoo ja ohjaa alaisinaan toimivien toimikuntien 
ja työryhmien toimintaa.   

TOIMISTO  

Palveluskoiraliitossa liiton toimistolla työskentelee kolme kokoaikaista työntekijää, osoitteessa Koulukuja 1, 
Kerava. Henkilöresursseja on tarkoitus lisätä yhdellä pelastuskoiratoimintaan keskittyvällä henkilöllä 
vuonna 2021. Toimiston tehtäviin kuuluvat yhteistyökumppanuuksien hallinnoinnin, taloushallinnon, 



Suomen Palveluskoiraliitto ry toimintasuunnitelma 2021 Hyväksytty syyskokouksessa 14.11.2020
   

 
 
 
 
 
www.palveluskoiraliitto.fi 

viestinnän ja kokousvalmistelujen lisäksi mm. pelastuskoiratoimintaan liittyvät projektit, 
vapaaehtoistoiminnan seuranta (esim. VIRTA, hälytysryhmät), Virkku.net-kehitysprojektit sekä koe-, 
kilpailu-, testi- ja kurssianomusten käsittely ja tulosseuranta, toimihenkilöpätevyyksien ylläpito ja 
asiakaspalvelu. 

TYÖTOIMIKUNTA   

Toimikunta suunnittelee liiton operatiivista toimintaa ja toimii tarvittaessa nopeaa päätöksentekoa 
vaativissa tilanteissa ratkaisijana. Toimikunta seuraa liiton taloudellista tilaa sekä laatii tarvittaessa 
hallitukselle selvityksiä liiton taloudellisesta tilanteesta.  

KANSALLISTEN PALVELUSKOIRAKOELAJIEN TOIMIKUNTA  

Toimikunnan tavoitteena on kehittää ja koordinoida kansallisten lajien koulutusohjaajien koulutusta 
Suomessa. Vuonna 2021 jatketaan vuorovaikutteista viestintää harrastajien kanssa ja pyritään järjestämään 
harrastajille ja kouluttajille suunnattuja koulutustilaisuuksia.   

JALOSTUSTOIMIKUNTA   

Toimikunta on jalostusasioiden asiantuntija ja ohjaa niiden rotujen jalostusasioita, joiden rotujärjestö se 
on. Toimikunta tekee yhteistyötä Kennelliiton sekä muiden sidosryhmien kanssa jalostusta ja koulutusta 
koskevissa kysymyksissä.   

Vantaalla 13.5.2021 järjestetään Palveluskoiratapahtuma yhdessä rotuyhdistysten kanssa. Toimikunta 
organisoi alaistensa rotujen ulkomuototuomareiden koulutustilaisuudet ja tuomarikollegiot yhdessä 
rotuyhdistysten kanssa.  

Palveluskoiraliitto toimii seuraavien rotujen rotujärjestönä: australiankarjakoira, australian töpöhäntäinen 
karjakoira, beaucenpaimenkoira, etelävenäjänkoira, itäeuroopanpaimenkoira, hollanninpaimenkoirat, 
kaukasiankoira, keskiaasiankoira, venäjänmustaterrieri, picardienpaimenkoira, sarplaninac ja 
tsekinpaimenkoira.  

KOE- JA KILPAILUTOIMIKUNTA   

Toimikunta on koe- ja kilpailutoiminnan asiantuntija ja niihin liittyvien asioiden valmistelija sekä 
valvoja.  Toimikunta valmistelee palvelus- ja pelastuskoirakokeiden säännöt ja koeohjeet, järjestää 
tuomarikoulutukset sekä laatii hyväksymiensä kurssien koulutusmateriaalit. Toimikunta tekee hallitukselle 
esitykset arvokilpailuiden ja edustusjoukkueiden karsintakriteereistä, tuomareista ja joukkueenjohtajista. 
Toimikunta esittää hallitukselle vuoden parhaan palveluskoiran hallituksen laatiman pisteytyksen 
mukaan.     

Vuonna 2021 toimikunta järjestää kaksi pk-tuomareiden jatkokoulutustilaisuutta sekä pk-/peko -
koetoimitsijoiden jatkokoulutuksen, joka pyritään järjestämään verkkokoulutuksena. Hakukoetuomarien 
lajikurssi saatetaan järjestää, mikäli kurssille ilmaantuu tarvetta vuoden aikana. Toimikunnan alaisille lajeille 
pyritään löytämään SM-kilpailujen järjestäjäyhdistykset. 2021 FCI IGP FH:n MM-kilpailun ja 
oheistapahtumien suunnittelua jatketaan. 

MAALIMIESTOIMIKUNTA  
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Toimikunta on suojelukoemuotojen maalimiestoiminnan ja kilpailuavustajakoulutuksen asiantuntija. 
Toimikunta vastaa liiton maalimiestoiminnasta järjestäen harjoitusmaalimiesten ja kilpailuavustajien 
koulutustilaisuuksia.   

Kilpailuavustajien taidontarkistustilaisuuksia järjestetään tarvittaessa keväällä ja kesällä järjestettävien 
lisäkoulutusten yhteydessä. Uusien kilpailuavustajien korttikoe järjestetään leirin yhteydessä.   

PELASTUSKOIRATOIMIKUNTA   

Toimikunta on pelastuskoirien koulutus- ja koetoiminnan asiantuntija sekä niihin liittyvien asioiden 
valmistelija ja valvoja. Pelastuskoiratoiminnan laajuuteen vaikuttaa oleellisesti Sosiaali- ja 
Terveysjärjestöjen avustuskeskukselta (STEA) saatava vuotuinen avustus, jota varten toimikunta laatii 
yksityiskohtaisemman toimintasuunnitelman.   

Toimikunnan toiminnan ensisijaisena painopistealueena on vuonna 2021 tuomareiden, toimihenkilöiden, 
ryhmänjohtajien, vapaaehtoisten koiranohjaajien ja apuohjaajien koulutus. Pelastuskoirien 
käyttöönottotarkastuksia (VIRTA) toteutetaan alueellisesti. Koulutuksissa ja tarkastuksissa tehdään 
yhteistyötä poliisin ja Suomen Pelastuskoiraliiton kanssa. Kansallisissa pelastuskoiralajeissa järjestetään 
pelastuskoirakokeita (PEKO-T) ja rauniokokeita (mm. raunio-SM). Kansainvälisiin IRO:n ja FCI:n alaisiin 
pelastuskoirien MM-kilpailuihin valitaan ja lähetetään edustusjoukkue. Lisäksi Palveluskoiraliitto on 
päivittänyt yhteistyössä Suomen Pelastuskoiraliiton kanssa pelastuskoirien meri- ja järvipelastuksen 
näyttökoeohjetta, jonka käyttöönotto pyritään aloittamaan vuonna 2021 toimihenkilöiden koulutuksella.  

Vuoden 2021 ajaksi on tarkoitus rekrytoida toimistolle kokopäiväinen suunnittelija, jonka tehtäväkuva 
kattaa pelastuskoiratoimintaan liittyvien koulutusten suunnittelun ja kehittämisen yhteistyössä 
pelastuskoiratoimikunnan kanssa. Eräänä suunnittelijan tehtävän tärkeänä osa-alueena on 
verkkokoulutusmahdollisuuksien monipuolistaminen, jonka osalta on tarkoitus tehdä yhteistyötä myös 
verkko-oppimistoimikunnan kanssa. Suunnittelijan tehtävä on määräaikainen, mutta sitä voidaan jatkaa, 
mikäli STEA:n rahoitus antaa siihen mahdollisuuden. 

Palveluskoiraliitto on Vapaaehtoisen pelastuspalvelun (Vapepa) yksi perustajajäsen. Liitolla on edustajat 
Vapepan keskustoimikunnassa, 14 maakuntatoimikunnassa ja jäsenjärjestöillä on edustajat 
paikallistoimikunnissa. Palveluskoiraliitto tekee yhteistyötä Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön, Suomen 
Meripelastusseuran, Suomen Punaisen Ristin ja Suomen Pelastuskoiraliiton kanssa.  

AVOIMET KOE- JA KILPAILULAJIT TOIMIKUNTA 

Toimikunta on TOKO:n, rally-tokon ja koiratanssin asiantuntija ja niihin liittyvien asioiden valmistelija sekä 
valvoja. Toimikunnan alaisuudessa on kolme työryhmää: koiratanssityöryhmä, rally-tokotyöryhmä sekä 
TOKO-työryhmä.   

TOKO-työryhmän toiminnan painopiste vuonna 2021 on toimihenkilöiden koulutuksen järjestäminen. 
Paikalliset koulutukset käsittävät kursseja arkitottelevaisuuskoulutusohjaajille, 
kilpatottelevaisuuskoulutusohjaajille ja liikkeenohjaajille. Lisäksi on tarkoitus järjestää Koetoimitsija 2 -
kurssi. Osa koulutuksista järjestetään verkkokoulutuksina. Vuoden aikana toteutettavia valtakunnallisia 
koulutustilaisuuksia ovat mm. ylituomarien, koetoimitsijoiden ja liikkeenohjaajien jatkokoulutukset. 
Ylituomarikurssin haku toteutetaan loppuvuonna 2021.  

Vuonna 2021 järjestetään viisi TOKO:n arvokilpailujen edustusjoukkueiden valintakoetta yhteistyössä 
paikallisten jäsenyhdistysten kanssa. Valintakokeiden perustella valitaan edustusjoukkue TOKO:n PM- ja 
MM-kilpailuihin. TOKO:n SM-kilpailut järjestetään kesällä 2021. 
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Rally-toko -työryhmä järjestää Ylituomari 2 -kurssin vuoden 2021 aikana sekä edistää osaltaan kurssi- ja 
koulutustoimintaa. Työryhmä aloittaa rally-tokon kilpailuohjeen ja kilpailusääntöjen uudistustyön, jonka 
tarkoituksena on viedä kilpailuohjeet ja -säännöt kohti rally-tokon Nordic-sääntöjä. 

Koiratanssityöryhmä saattaa loppuun vuonna 2020 aloitetun ylituomarikoulutuksen ja järjestää kurssin 
tuomarikollegiot. Lisäksi työryhmä toteuttaa koiratanssituomareiden jatkokoulutuksen. Koetoimitsija- ja 
tuomarikurssien materiaalia uudistetaan tarpeen mukaan. Työryhmä määrittelee edustusjoukkueen 
valintakriteerit sekä koordinoi karsintakilpailujen ja koiratanssin SM-kilpailun järjestelyitä. 

Avointen lajien toimikunta esittää liiton hallitukselle toimintaansa liittyvät edustusjoukkueet.  

Toimikunta tekee kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä mm. Suomen Kennelliiton, FCI:n ja Pohjoismaisen 
Kennelunionin kanssa. 

LUONNETOIMIKUNTA  

Toimikunta järjestää MH-kuvaajien ja luonnetestituomareiden jatkokoulutukset vuosittain. Myös MH-
testinohjaajille järjestetään vuonna 2021 jatkokoulutus. Toimikunta järjestää 1-2 MH-toimihenkilö- ja 
koetoimitsijakurssia tarpeen mukaan vuoden aikana. Luonnetestin koetoimitsijakurssit järjestetään, mikäli 
ei tarvittavaa määrää järjestäjiä löydy jäsenyhdistyksistä.  

VERKKO-OPPIMISTOIMIKUNTA  

Toimikunta vastaa digitaaliseen oppimisympäristöön siirrettävistä koulutuksista sekä niiden sisällön 
muuttamisesta verkkokoulutukseen sopivaksi. Verkkokoulutuksella pyritään helpottamaan harrastajien 
osallistumismahdollisuuksia kursseille. Toimikunta järjestää koulutuksia ja kursseja tarpeen mukaan 
harrastajille.  

PALVELUSKOIRAT-LEHDEN TOIMITUSKUNTA  

Toimituskunta on viestinnän asiantuntija. Se suunnittelee ja toteuttaa lehden julkaisutoimintaa.   

Liiton Palveluskoirat-lehteä julkaistaan vuonna 2021 kuusi printtinumeroa, joista vähintään yksi myös 
verkkojulkaisuna. Toimituskunta valmistelee ja suunnittelee lehden ja teemat numeroittain sekä toteuttaa 
yhdessä päätoimittajan kanssa lehden markkinointia.    

 

TAPAHTUMIA   

6.-7.3.2021  Valjakkohiihdon naruluokkien ja viestisarjojen SM, Kontiolahti  
  Kansallisten palveluskoirakoelajien kouluttajaviikonloppu 
huhtikuu  Palveluskoiraliiton kevätkokous  
2.-4.4.2021 Maalimiesten kevätleiri, Tammela 

23.-25.4.2021 TOKO PM-kilpailu, Lieto 

11.-15.5.2021  FCI IGP-FH MM, Lahti  
13.5.2021 Palveluskoiratapahtuma, Vantaa  
10.-13.6.2021 FCI TOKO MM, Sveitsi, Müsingen 
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10.-11.7.2021  TOKO SM, Mikkeli  
24.-30.7.2021 Maalimiesten kesäleiri, Tammela 
elokuu Palveluskoirakokeiden SM  
 FCI pelastuskoirien joukkue-MM  
8.-12.9.2021 FCI IGP MM, Hollanti 

syyskuu  Palveluskoirien Pohjoismaiden mestaruuskilpailu NOM 

16.-17.10.2021 Rally-toko SM, Hyvinkää 
 IRO MM, Romania, Craiova 
  FCI Mondioring MM  
  Koiratanssi SM  
  Rally-toko PM, Ruotsi  
  Koiratanssi PM  
  Koiratanssi MM  
marraskuu  Palveluskoiraliiton syyskokous  

 Lisäksi järjestetään jäsenyhdistysten anomia kansainvälisiä kokeita.  

  Suomen Palveluskoiraliitto (SPKL) ry Hallitus   

==========================================================    

Hallituksen talousarvioesityksen perusteena olevat maksut vuodelle 2021:    

 Jäsenmaksu: 3,00 € jäsenyhdistyksen jäsen, vähintään 60,00 € ja enintään 600,00 €  
 Koe- ja testimaksut: 4,00 € / tapahtuma + 3,50 € / osallistunut koira  

 Palveluskoirat-lehden tilausmaksu: 40,00 €  
 SPKL-lisenssi: 40,00 €  
 Perheenjäsenlisenssi: 20,00 €  
 Kertalisenssi: 10,00 €  
 Alle 18-vuotiaiden lisenssimaksu 0 €  


