
P ISlASTVSOPIST O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.12.2019 

PeODno-2019-623 

Suomen Palveluskoiraliitto ry 

Suomen Pelastuskoiraliitto ry 
Pe lastusla ito kset 

Alueiden Peto-yhteyshenkilöt 

Pelastusopiston varautumiskoulutus 2020 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

PETO/VSS-KOIRANOHJAA JIEN PERUSKURSSI PETOl 30199P/20 

Pelastusopisto järjestää pelastustoimintaan osallistuville pelastuskoiraohjaajille 

koirineen tarkoitetun Peto/VSS-koiranohjaajien PETOl-peruskurssin 

1.-5.6.2020 Kuopiossa. 

Kurssi alkaa maanantaina 1.6. klo 10.00 ja päättyy perjantaina 5.6 klo 14.00 
mennessä. 

Kurssin tavoitteena on kehittää Peto/VSS-koiranohjaajien osaamista pelastustoimen 
johtamiin tehtäviin omalla alueellaan. Kurssin painopisteenä on ohjaajan toiminta 
raunio- ja rakennusetsinnässä. 

Kurssin teemoina ovat 

• Peto/VSS-toiminnan perusteet 

• Koirakolta vaadittava osaaminen ja soveltuvuus 

• Tehtävätyypit 

• Koirakko- ja ryhmätaktiikat 

• Yhteistoiminta pelastustoimen kanssa 

• Kohteen tiedustelu 

• Turvallisuus ja riskienarviointi sekä 

• Soveltavat harjoitteet 

Kurssin kohderyhmänä ovat pelastuskoiran ohjaajat, jotka ovat sitoutuneet 
koulutta utu maa n pelastuslaitosten Peto/VSS-koira nohjaajiksi. 

Etusijalla ovat henkilöt, jotka eivät ole osallistuneet Pelastusopiston 

pelastuskoiraohjaajien koulutuksiin aiemmin tai ovat osallistuneet koulutuksiin 

ennen vuotta 2014. Kurssille valittavilta henkilöiltä edellytetään valmiutta viedä 

kurssilla oppimiaan asioita eteenpäin oman alueensa muille koiranohjaajille. 

Kurssille hakeudutaan koiran kanssa. Koiran tulee olla soveltuva koulutettavaksi 

Peto/VSS-toimintaan ja fyysisesti terve. Koiran tulee olla sosiaalinen ihmisiä 

kohtaan ja ohjaajansa hallittavissa vieraiden koirien läsnä ollessa. Pelastusopisto ei 

vastaa koiralle tapahtuneista vaurioista kurssin aikana. Kairalla tulee olla voimassa 

oleva vakuutus tai koiranohjaajan tulee olla valmis korvaamaan koiransa 
mahdolliset elä in lää kä rikustan n ukset. 
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Kurssille hakija toimittaa hakemuksensa oman alueensa Peto-vastaavalle 28.2.2020 
menn essä (alueiden Peto-vastaavien yhteystietolista on liitteenä). 

Alueen Peto/VSS-vastaava toimittaa hakulomakkeet oman pelastuslaitoksensa 
pelastusvirano maiselle (pelastuskoiratoiminnan yhteyshenkilölle) puollettavaksi 

11.3.2020 mennessä. Mikäli alueella on enemmän kuin yksi hakija, pelastuslaitos 
asettaa hakijat puoltojärjestykseen. 

Pelastuslaitokset toimittavat hakemukset ja puoltojärjestyksen 3.4.2020 mennessä 

Pelastusopistolle, joka suorittaa kurssivalinnat ja toimittaa tämän jälkeen tiedot 

kurssille määrättävistä henkilöistä ao. aluehallintovirastolle. Aluehallintovirasto 

antaa määräyksen Pelastuslain 67 §:n mukaiseen pakolliseen koulutukseen. 

Kurssille ei ole liittokiintiöitä. Pelastuslaitosten alueelliset tarpeet otetaan 

valinnassa huomioon. Hakemuksessa tulee olla pelastusviranomaisen puolta. 

Kurssille voidaan ottaa enintään 20 osallistujaa. 

Kurssille osallistuvat saavat Pelastusopiston järjestämän maksuttoman majoituksen 

sekä valtion matkustussäännön mukaista matkakustannusten korvausta (matkat 

julkisten kulkuneuvojen mukaan ja päiväraha). Peto-kouluttajakoulutus-kurssilla 

järjestetään ruokailut ja maksetaan päivärahoista zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASO% (valtion matkustussääntö 13 

§). Pelastusopisto ei järjestä koiralle muonitusta, vaan maksaa pelastuskoiralle 
muonarahaa. 

Muiden kuin julkisyhteisöjen palveluksessa oleville koulutettaville voidaan 

tarvittaessa maksaa päivärahan sijasta koulutusajalta reservin kertausharjoituksiin 
kutsutun asevelvollisen reserviläispalkkaa vastaava korvaus ja päivärahaa. 

Kurssille valituille toimitetaan valintatiedon yhteydessä luettelo kurssilla 
tarvittavista varusteista. 

Lisätietoja kurssista antaa vanhempi opettaja Petri Tikkanen, puh. 0295 453 486 ja 

kurssijärjestelyistä opintosihteeri Mari Kiminki, puh. 0295 453 488. 

Vanhempi opettaja Petri Tikkanen 
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