
LIITON TOIMINNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT  

Yleiskuvaus  

Suomen Palveluskoiraliitto on Suomessa toimiva palvelus-, pelastus- ja muun 

koiraharrastustoiminnan 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.  

Vuosi 2023 on Suomen Palveluskoiraliitto ry:n 88. toimintavuosi.   

Palveluskoiraliitto kehittää ja ylläpitää laadukasta koirien koulutus- ja koetoimintaa, joka lisää sekä 

harrastajien että koirien hyvinvointia ja tuottaa yhteiskunnallista hyötyä. Palveluskoiraliitto järjestää 

koulutusta ja jakaa asiantuntijuuteen perustuvaa tietoa ja osaamista jäsenyhdistystensä käyttöön. 

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 ns. 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.  

Palveluskoiraliitto luo harrastajakunnalleen hyvinvointia edistämällä tieteelliseen tutkimukseen 

perustuvia käytäntöjä kaikessa koiraharrastustoiminnassa. Vuorovaikutteisessa yhteistyössä 

jäsenyhdistystensä kanssa Palveluskoiraliitto tarjoaa mahdollisuuksia antoisaan, tasa-arvoiseen ja 

yhteistä hyvinvointia edistävään harrastustoimintaan kaiken ikäisille koiraharrastajille. 

Palveluskoiraliitto vahvistaa eettisiä toimintatapoja koirankoulutuksessa ja koiraharrastajien 

kohtaamisissa. 

Palveluskoiraliitto kehittää ja toteuttaa koiraharrastustoimintaa suomalaisen kennelorganisaation 

osana. Toimintaa pyritään kehittämään sidosryhmien kanssa käytävässä vuoropuhelussa ilmenevien 

suuntaviivojen mukaisesti.   

Toiminnan painopistealueet   

Vuoden 2023 toiminta painottuu koulutus- sekä 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. Koulutustarjonnan sisältöä ollaan 

monilta osin uudistamassa siten, että koulutusta ja kursseja voidaan entistä paremmin suunnata sekä 

aloittelevalle, toiminnasta kiinnostuneelle harrastajalle kuin myös jo pidemmälle harrastuksessaan 

ehtineelle toimijalle. Kurssien sisällössä otetaan huomioon mm. eettisten kysymysten kasvanut 

merkitys ja esille tuominen aiempaa selvemmin. Eettisen toiminnan tukemiseksi ja vahvistamiseksi on 

toteutettu oma verkkokurssi, joka on suunnattu kaikille koiraharrastajille. 

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 koiraurheilun harrastus- ja koetoiminnan kehittymistä maassamme.   

Toisena painopistealueena vuonna 2023 on jo aiemmin aloitettu 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 ja 

kouluttajana lisääntyy. Virkku-järjestelmää pyritään hyödyntämään myös mm. Suomen Kennelliiton 

edellyttämässä suojelulajien harjoitusten kirjaamisessa.  

Koe- ja kilpailujärjestelmä Virkkua kehittämällä mahdollistetaan tulevaisuudessa entistä laajempi 

tietojen jako, joka palvelee mm. rotujärjestöjen ja jäsenyhdistysten tarpeita aiempaa tehokkaammin.  

Vuoden 2022 aikana on tehostettu vuorovaikutteista viestintää Palveluskoiraliiton ja jäsenistön välillä 

lisäämällä mm. sosiaalisen median julkaisuja, parantamalla tiedonkulkua sekä verkkosivuston että 

Virkku-järjestelmän välityksellä, lähettämällä Virkku-käyttäjille ajankohtaisia uutiskirjeitä sekä 

järjestämällä jäsenistölle kyselyjä, joiden avulla saadaan kerättyä tietoa jäsenistön mielipiteistä ja 

toiveista. Tätä työtä tullaan vuonna 2023 jatkamaan edelleen. Tiedon välittämisen tehostamisessa 

tehdään tarvittavassa määrin yhteistyötä ulkopuolisten tahojen, mm. järjestelmäkehityksen sekä 

viestintäammattilaisten kanssa. 

Ulkoisille sidosryhmille kohdennettua viestintää toteutetaan hyödyntämällä Palveluskoiraliiton 

julkaisemaa materiaalia, mm. maastoharjoittelua kuvaavaa Metsään! -esitettä sekä Palveluskoirat-

lehden tiettyjä numeroita ja liiton esittelyliitettä, joita jaetaan erilaisissa tapahtumissa, kuten 

messuilla, arvokilpailuissa sekä Kennelliiton Koiramessut-tapahtumassa. Palveluskoirat-lehden 

printtijulkaisun lisäksi suunnitellaan verkkojulkaisua, jonka sisältöä voidaan tuottaa printtijulkaisua 

ajankohtaisemmin. Aiempaa merkityksellisempään asemaan noussutta sortumaetsintätoimintaa ja 

poikkeusoloihin varautumista esittelevä esite tultaneen julkaisemaan vuonna 2023.  

Vuoden 2021 lopulla on käynnistetty järjestelmällinen strategiatyöskentely, jonka tavoitteena on 

selkeyttää Palveluskoiraliiton toiminta-ajatusta, asemaa ja tehtäviä, tehostaa hallituksen ja 

toimikuntien yhteistyötä yli lajirajojen ja suunnitella toimenpiteitä tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Strategiatyöskentely on pitkäkestoinen prosessi, johon ohjataan resursseja käytettävissä olevien 

voimavarojen mukaisesti. Strategiatyöskentelyssä on nostettu esille kolme painopistealuetta, joihin 

liittyviä toimenpiteitä suoritetaan vuoden 2023 aikana: 

- Palveluskoiraliiton sääntöuudistus 

- Lajien välinen yhteistyö 

- Nuorisotoiminnan kehittäminen 



Sääntöuudistuksen tavoitteena on selkiyttää yhdistyksen sääntöjä, huomioida aiempaa paremmin 

liiton hallinnoimien lajien ja toimintojen kokonaisuus, korostaa koirien eettisen kohtelun merkitystä 

kaikessa koulutus-, koe- ja kilpailutoiminnassa sekä mahdollistaa seuraamusten määrääminen 

mahdollisissa eettisyyteen liittyvissä rikkomuksissa. Sääntömuutosesitys on tarkoitus tuoda 

yleiskokouksen käsiteltäväksi viimeistään syksyllä 2023. 

Palveluskoiraliiton hallinnoimien lajien välisen yhteistyön kehittämisen tavoitteena on vahvistaa 

koirien koulutuksen yhteiskunnallista merkitystä lajeista riippumatta, edesauttaa mielekkään ja 

eettisiin arvoihin perustuvan harrastuksen tarjoamista koirille ja koiranohjaajille sekä hyödyntää 

lajikirjoa liiton tarjoamissa koulutuskokonaisuuksissa. 

Nuorisotoiminnan kehittämisen tavoitteena on tukea nuoria harrastajia liiton alaisissa lajeissa, 

innostaa jäsenyhdistyksiä tarjoamaan harrastustoimintaa nuorille, kiinnittää nuoria jäsenyhdistysten 

toimintaan ja lisätä nuorten hyvinvointia koiraharrastuksen myötä. Nuorisotoimintaa pyritään 

tarjoamaan toko- ja rally-tokonuorten lisäksi myös palvelus- ja pelastuskoiratoimintaa sekä 

koiratanssia harrastaville nuorille. 

Näihin painopistealueisiin liittyviä toimenpiteitä suoritetaan vuoden 2023 aikana. Tulosten 

mittaamiseen pyritään kehittämään sopivia mittareita. 

Yllä kuvattujen painopistealueiden lisäksi kehitetään yhteistyötä koiraa käyttävien viranomaisten sekä 

palvelus- ja pelastuskoiratoiminnan sidosryhmien kanssa.  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, Suomen Punaisen Ristin alaisuudessa 

toimivan Vapaaehtoisen Pelastuspalvelun, 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.  

Kansainvälinen toiminta 

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.   

Yhteistyösopimukset  

Palveluskoiraliiton yhteistyökumppaneihin kuuluvat Royal Canin Finland Oy, Orion Pharma 

Eläinlääkkeet, Back on Track Finland Oy ja D & C Dogsport. Yhteistyön tavoitteena on edistää 

Palveluskoiraliiton ja sopimuskumppanien toimintaa pitkäjänteisellä yhteistyöllä, josta on hyötyä 

molemmille osapuolille. Vuoden 2023 aikana pyritään vahvistamaan nykyisiä 

yhteistyökumppanuuksia. Lisäksi uusien yhteistyökumppaneiden hankintaa jatketaan. 

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. Palveluskoiraliiton syyskokouksessa marraskuussa 

2022 päätetään hallituksen kokoonpano vuodelle 2023. 

TOIMISTO  

Palveluskoiraliitossa liiton toimistolla Keravalla työskentelee neljä kokoaikaista ja yksi puolipäiväinen 

työntekijä. Toimiston tehtäviin kuuluvat yhteistyökumppanuuksien hallinnoinnin, taloushallinnon, 

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 2023 jatketaan vuorovaikutteista viestintää harrastajien kanssa ja pyritään 

järjestämään harrastajille ja kouluttajille suunnattuja koulutustilaisuuksia: 

- maastolajien kouluttajaleiri 

- koulutusohjaajakoulutuksen kehittäminen yhteistyössä pelastuskoiratoimikunnan kanssa 

- koulutusohjaajakoulutuksen osittainen vienti sähköiselle alustalle 

Kansalliset lajit nousuun -työryhmä: 

Kansallisten palveluskoirakoelajien toimikunnan kanssa yhteistyössä toimii Kansalliset lajit nousuun -

työryhmä, jonka tavoitteena on nimensä mukaisesti tuoda esille kansallisten palveluskoiralajien 



monipuolisuutta ja toimia yhdyslinkkinä lajien harrastajien kesken mm. tarjoamalla harrastajille 

keskustelukanava sosiaalisessa mediassa. Työryhmän suunnitelmia vuodelle 2023: 

- Palveluskoiralajien osa-alueiden teemaviikot työryhmän ylläpitämässä Facebook-ryhmässä 

(mm. jäljen jana) 

- Teemaviikkojen aikana esiteltyihin osa-alueisiin liittyvät pop-up -tilaisuudet ja 

tutustumispäivät 

- lajiesittelyvideoiden käsikirjoittaminen ja kuvaukset 

- Kansallisten lajien koulutusohjaajille järjestettävät tottelevaisuuskoulutuspäivät 

- Kansallisten lajien koulutusohjaajille järjestettävä maastoleiri 

- Palveluskoiratapahtuman yhteyteen esittely eri palveluskoirakoelajeista  

- leikkimielisiä kilpailuja sosiaalisessa mediassa, esim. nimikkopentu 2023 

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.   

Toukokuussa 2023 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 ja 

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 2023 toimikunnan on tarkoitus järjestää seuraavat koulutustilaisuudet, kurssit ja kollegiot: 

- pk-tuomareiden jatkokoulutus, kaksi tilaisuutta 

- avointen lajien tuomareiden jatkokoulutustilaisuudet lajeittain 

- IPO-R -lajikurssi 

- haun lajikurssi 

- IGP-tuomarikurssi, jossa koulutusputki räätälöidään osallistujien mukaan 

- kollegioita tarpeen mukaan, mm. jälki, IPO-R, Mondioring, peko-T, haku, EK ja viesti 

Uusien sääntöjen ja lajien osalta toimikunta selvittää kaikkien kansainvälisten sääntöjen mukaisten 

lajien käyttöönottoa. FCI:n palveluskoirakomissio laatii muutoksia kansainvälisten lajien sääntöihin, ja 

mahdollisten uusien lajien jatkuminen on varmistettava ennen lajien käyttöönottoa. 



Toimikunta käsittelee Kansallisten palveluskoirakoelajien toimikunnan esittämät ehdotukset 

kansallisten lajien tottelevaisuuden muutoksista ja juoksuisten narttujen osallistumisoikeudesta 

kokeisiin ja/tai kilpailuihin. Sääntöjen muuttaminen on mahdollista aikaisintaan vuoden 2024 alussa 

Kennelliiton määräämän viiden vuoden voimassaoloajan täytyttyä. 

Koe- ja kilpailutoimikunta pyrkii löytämään järjestäjät kaikkien liiton alaisten lajien 

suomenmestaruuskilpailuille sekä Suomessa järjestettäville Pohjoismaiden mestaruuskilpailuille.  

Kilpailujen yhteydessä pyritään järjestämään myös NOM- ja MM-kilpailujen joukkuevalinnat.  

IGP- JA MONDIORING-TYÖRYHMÄT  

IGP- ja Mondioring-työryhmät on perustettu syksyllä 2022 ja niiden tehtävänä on valmistella liiton 

hallitukselle esitys IGP- ja Mondioring-kilpailuavustajien koulutuspolusta. Vuoden 2023 alussa 

hallitus nimeää uudet työryhmät, joiden tehtävänä on vastata kilpailuavustajien koulutuksesta 

hallituksen hyväksymien esitysten mukaisesti. 

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.   

Vuoden 2023 aikana pelastuskoiratoimikunta toteuttaa valtakunnallisena koulutuksena 4 

pelastuskoiraetsintä A -kurssia, 4 pelastuskoiraetsintä B -kurssia sekä 4 pelastuskoiraetsintä C -

kurssia. Paikallisena koulutuksena toteutetaan 8 PEKO-infoa, 8 Apuohjaaja- ja pelastuskoiranohjaajan 

perustaidot -kurssia ja 3 PETO-/sortumaetsintäkurssia.  

 

Toimihenkilöiden koulutuksena toimikunta järjestää yhden ryhmänjohtajapäivän, yhden 

ryhmänjohtajakoulutus osa 1:n, yhden VIRTA-tarkastajien koulutuksen yhdessä poliisin ja 

Pelastuskoiraliiton kanssa sekä neljä PK-/PEKO-koulutusohjaajien peruskurssia. Tuomarikoulutuksena 

yhdessä Koe- ja kilpailutoimikunnan kanssa toteutetaan yksi PEKO T-tuomareiden jatkokoulutus ja 

yksi IPO-R-tuomareiden perus- ja jatkokoulutus.  

Koulutusmateriaalin siirtämistä verkko-oppimisalustalle jatketaan.  

 

Alueellisia pelastuskoiraharrastajien tapaamisia toteutetaan mahdollisuuksien mukaan viisi. Lisäksi 

toteutetaan yksi joukkuekatselmus sekä yksi pelastuskoiraharrastajien leiri.  

 

Suunnitelmissa on toteuttaa noin 50 kansallista pelastuskoirakoetta (PEKO-T), yksi kansallinen 

rauniokoe (PERA), viisi meri- ja järvipelastuksen näyttökoetta yhteistyössä Meripelastusseuran 

kanssa, viisi PETO-sortumaetsintätarkastusta yhteistyössä alueellisten pelastuslaitosten kanssa, 30 

VIRTA-tarkastusta yhteistyössä poliisin kanssa sekä yksi pelastuskoirien SM-kilpailu IPO-R -haku / -

jälki / -raunio.  

 

Kansainvälisen toiminnan osalta lähetetään joukkueet pelastuskoirien IRO- ja FCI MM -kilpailuihin 

yhteistyössä Koe- ja kilpailutoimikunnan kanssa.  

 

Pelastuskoiratoimikunta nimeää edustajat Vapepan keskustoimikuntaan, SPEK:n liittovaltuustoon, 

VIRTA-seurantaryhmään, FCI:n pelastuskoirakomissioon ja Kennelliiton hyötykoiratoimikuntaan. 



 

Muita pelastuskoiratoimikunnan työryhmiä ovat koulutustyöryhmä, MePe-työryhmä, raunio-

/sortumaetsintätyöryhmä sekä viestintätyöryhmä. Työryhmien kokoonpano päätetään toimikunnan 

vuoden 2023 ensimmäisessä kokouksessa.  

 

Vuodelle 2023 perustetaan oma viestintätyöryhmä tehostamaan tiedottamista ja lisäämään 

pelastuskoiratoiminnan näkyvyyttä. Verkkosivuja kehitetään pelastuskoiratoiminnan osalta. PEKO-

artikkeleita toimitetaan Palveluskoirat-lehteen.  

 

TOKOTOIMIKUNTA 

 

Tokotoimikunta on tokon asiantuntija ja lajiin liittyvien asioiden valmistelija ja valvoja. Toimikunnan 

toiminnan painopiste vuonna 2023 on toimihenkilöiden koulutuksen järjestäminen.  

 

Toimikunta toteuttaa vuoden aikana valtakunnallisia koulutustilaisuuksia kuten ylituomareiden, 

koetoimitsijoiden ja liikkeenohjaajien jatkokoulutukset. Osa koulutuksista järjestetään 

verkkokoulutuksina, ja tavoitteena on uudistaa koulutusmateriaalia verkkokoulutukseen soveltuvaksi. 

Toimikunta järjestää yhteistyössä paikallisten yhdistysten kanssa liikkeenohjaaja- ja koetoimitsija 2 -

kursseja sekä koulutusohjaajakursseja (arkitottelevaisuus ja kilpatottelevaisuus). Toimikunta päivittää 

kurssien koulutusaineistoja, ja tavoitteena on myös tuottaa verkkoaineistoja.  

Vuonna 2022 järjestetty ylituomarikurssi saadaan päätökseen. Osalla koulutettavista on vielä 

harjoitusarvostelut kesken, ja he suorittavat koearvostelun tuomarikollegiolle vuoden 2023 keväällä. 

Lisäksi uusille tuomareille pidetään kurssinjohtajakoulutus syksyllä 2023. Kurssi on kaksipäiväinen ja 

siinä on myös verkko-osuus. 

Vuonna 2023 järjestetään viisi valintakoetta tokon edustusjoukkueen valitsemiseksi. Valintakokeiden 

käytännön järjestämisestä huolehtivat paikalliset jäsenyhdistykset. Valintakokeiden perusteella 

esitetään edustusjoukkue tokon PM- ja MM-kilpailuihin. Pyritään järjestämään tokon SM-kilpailu 

yhteistyössä paikallisen yhdistyksen kanssa. SM-kilpailun ajankohta on vielä avoin. 

Jatketaan yhteisten käytäntöjen hakemista ja toteuttamista Koe- ja kilpailutoimikunnan ja muiden 

toimikuntien kanssa. Yhteistyötä ja viestintää kennelpiireille aktivoidaan. 

RALLY-TOKOTOIMIKUNTA 

Toimikunta edistää lajin kurssi- ja koulutustoimintaa. 

Rally-tokotoimikunnan kokoukset ovat pääsääntöisesti Teams- tai puhelinkokouksia. Kokoukset 

pyritään ajoittamaan ennen hallituksen aineiston jättöpäiviä. 

Vuoden 2023 aikana toimikunta aloittaa rally-tokokilpailuohjeiden ja -kilpailusääntöjen uudistustyön. 

Uudistustyön tarkoituksena on muokata kilpailuohjeet ja säännöt rally-tokon kansainvälisten 

kilpailuohjeiden ja sääntöjen mukaisiksi. 

Rally-tokon ylituomareiden virallinen tuomareiden jatkokoulutuspäivä pidetään 7.10.2023.   

KOIRATANSSITOIMIKUNTA 



Koiratanssitoimikunta on koiratanssin asiantuntija ja lajiin liittyvien asioiden valmistelija ja valvoja. 

Koetoimitsija-, koulutusohjaaja- ja tuomarikurssien materiaalia uudistetaan ja ylläpidetään tarpeen 

mukaan. Koiratanssituomareille järjestetään tuomaripäivät lähitapaamisena vuoden 2023 aikana. 

Toimikunta osallistuu koiratanssin SM-kilpailun järjestelyihin paikallisen yhdistyksen tukena. SM-

kilpailut järjestetään 6.5.2023 Janakkalassa. 

Koiratanssin Pohjoismaiset mestaruuskilpailut järjestetään Suomessa joulukuussa 2023. Toimikunta 

koordinoi mestaruuskilpailun järjestelyjä. 

Toimikunta määrittelee edustusjoukkueen valintakriteerit, koordinoi valintakilpailujen järjestelyitä ja 

esittää edustusjoukkueiden kokoonpanot Palveluskoiraliiton hallitukselle. 

Toimikunta vastaa yhteydenpidosta Palveluskoiraliiton, tuomareiden, jäsenyhdistysten ja harrastajien 

välillä ja tuottaa lajia koskevia artikkeleita Palveluskoirat-lehteen. 

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

Pohjoismaisen Kennelunionin kanssa. 

LUONNETOIMIKUNTA  

Luonnetoimikunta järjestää vuoden 2023 huhtikuussa tuomarikoulutukset luonnetesti- ja MH-

tuomareille. Vuoden 2023 aikana järjestetään lisäksi luonnetestituomarien sekä MH-kuvaajien ja -

testinohjaajien vuosittaiset jatkokoulutukset sekä MH-toimihenkilökoulutus. Aloitetaan 

luonnetestituomarien koulutuksen suunnittelu, arvoitu koulutuksen aloitus tapahtuu talvella 2023-

2024. 

Toimikunta koordinoi luonnetestin tuomari- ja toimihenkilökoulutusohjeeseen tulleita muutoksia ja 

ylläpitää ohjetta. MH-kuvaajien, -testinohjaajien ja -toimihenkilöiden koulutusohjeen uudistaminen 

otetaan työn alle. Luonnetestin koetoimitsijamateriaalia päivitetään vuoden 2023 aikana 

 

 

VERKKO-OPPIMISTOIMIKUNTA  

Toimikunta vastaa digitaaliseen oppimisympäristöön siirrettävistä koulutuksista sekä niiden sisällön 

muuttamisesta verkkokoulutukseen sopivaksi. Verkkokoulutuksella pyritään helpottamaan 

harrastajien osallistumismahdollisuuksia kursseille maantieteellisestä sijainnista riippumatta. 

Toimikunta järjestää koulutuksia ja kursseja tarpeen mukaan harrastajille.  

VIRKUN OHJAUSRYHMÄ 

Koe- ja kilpailujärjestelmä Virkun tulevaisuuden kehittämistarpeita koordinoimaan perustettu 

työryhmä suunnittelee Virkun uusia toimintoja ja niiden hyödyntämistä tiedon jakamisen 

tehostamiseksi. Virkun ohjausryhmä toimii yhteistyössä järjestelmäkehittäjän kanssa. Yhteistyötä 

tehdään eri toimikuntien kanssa, ja Virkkua pyritään kehittämään ja uudistamaan toimikuntien 

tarpeiden mukaisesti. 



PALVELUSKOIRAT-LEHDEN TOIMITUSKUNTA  

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

Liiton Palveluskoirat-lehteä julkaistaan vuonna 2023 printtilehtenä. Toimituskunta valmistelee ja 

suunnittelee lehden ja teemat numeroittain sekä toteuttaa yhdessä päätoimittajan kanssa lehden 

markkinointia. Vuoden 2023 aikana pyritään julkaisemaan myös verkkolehti, joka mahdollistaa 

printtilehteä ajankohtaisemman tiedon julkaisemisen. 

SUUNNITTEILLA OLEVIA TAPAHTUMIA  v. 2023 

TOKO MM Kesäkuu 2023, El Asturcón, Espanja 

TOKO PM Pvm avoin, Ruotsi 

Koiratanssi MM 18.-21.5.2023 Tanska 

Koiratanssi PM Joulukuu 2023, Suomi 

Koiratanssi European Open Championship Paikka ja pvm avoin 

IGP MM 6.-10.9.2023 Slovenia 

NOM Pvm avoin, Suomi 

IGP-FH MM 15.-20.5.2023, Suomi 

IRO MM  

Rally-toko PM Pvm avoin, Norja 

Mondioring MM 9.-10.9.2023 Slovenia 

FCI PEKO MM 1.-4.6.2023 Romania 

  

SM-kilpailut 2023  

PK SM, kansalliset lajit Paikka ja pvm avoin 

IGP SM  Paikka ja pvm avoin 

Valjakkohiihto SM 11.3.2023 Oulu 

Valjakkohiihto sprintti SM 19.2.2023 Lieksa 

TOKO SM Paikka ja pvm avoin 

Rally-toko SM 12.-13.8.2023 Joensuu 

Koiratanssi SM 6.5.2023 Janakkala 

IGP-FH SM Paikka ja pvm avoin 

Mondioring SM 22.7.2023 Nokia 

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

Hallituksen talousarvioesityksen perusteena olevat maksut vuodelle 2023:    

• 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: 45,00 €  

• SPKL-lisenssi: 45,00 €  

• Perheenjäsenlisenssi: 20,00 €  

• Kertalisenssi: 12,00 €  



• Alle 18-vuotiaiden lisenssimaksu 0 €  


