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Järjestyksenvalvojan- ja vartijan koiran tottelevaisuustarkastus 

 
Lain yksityisistä turvallisuuspalveluista (1085/2015) 111 §:n mukaan Poliisi-
ammattikorkeakoulu vahvistaa vartioimis- ja järjestyksenvalvontatehtävissä 
käytettävän koiran tottelevaisuustarkastuksen vaatimukset. Laissa yksityi-
sistä turvapalveluista on tottelevaisuustarkastus jaettu vartioimistehtävissä 
ja järjestyksenvalvontatehtävissä käytettävän koiran tarkastusvaatimuksiin.  
 
1. Yleinen osa 
 
1.1 Koiran rekisteröiminen ja tunnistaminen 
Vartioimis- ja järjestyksenvalvontatehtävissä mukana pidettävän koiran tu-
lee olla rekisteröity, yksilöitävissä ja tunnistettavissa luotettavasti. 
 
1.2 Vartioimistehtävissä toimiva koira 
Lain yksityisistä turvapalveluista (1085/2015) 21§:n mukaan vartija voi pi-
tää mukanaan koiraa, joka on hänen ohjauksessaan hyväksytysti suoritta-
nut Poliisiammattikorkeakoulun asettamat vaatimukset täyttävän tottelevai-
suustarkastuksen.  
 
Lisäksi edellytetään, että koira: 
1) on vähintään kaksi mutta enintään 10 vuotta vanha; 
2) on rekisteröity ja tunnistusmerkitty siten, että se on luotettavasti yksilöi-
tävissä; 
3) on hänen hallittavissaan; sekä 
4) ei ole ominaisuuksiltaan osoittautunut sopimattomaksi vartioimistehtä-
vissä mukana pidettäväksi. 
 
Vartija saa pitää tottelevaisuustarkastuksen suorittanutta koiraa mukanaan 
vartioimistehtävissä kaksi vuotta hyväksymisestä. 
 
1.3 Järjestyksenvalvontatehtävissä toimiva koira 
Lain yksityisistä turvapalveluista (1085/2015) 51§:n mukaan järjestyksen-
valvoja saa pitää järjestyksenvalvontatehtävissä mukanaan koiraa, joka on 
hänen ohjauksessaan suorittanut Poliisiammattikorkeakoulun asettamat 
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vaatimukset täyttävän tottelevaisuustarkastuksen. Lisäksi edellytetään, että 
koira: 
1) on vähintään kaksi mutta enintään kymmenen vuotta vanha; 
2) on rekisteröity ja tunnistusmerkitty siten, että se on luotettavasti yksilöi-
tävissä; 
3) on hänen hallittavissaan; sekä 
4) ei ole ominaisuuksiltaan osoittautunut sopimattomaksi järjestyksenval-
vontatehtävissä mukana pidettäväksi. 
 
Järjestyksenvalvoja saa pitää tottelevaisuustarkastuksen suorittanutta koi-
raa mukanaan järjestyksenvalvontatehtävissä kaksi vuotta hyväksymisestä. 
 
1.4 Tottelevaisuustarkastukseen osallistumisen edellytykset 
Tottelevaisuustarkastukseen osallistuvalla tulee olla voimassa oleva hyväk-
syminen vartijaksi tai voimassa oleva hyväksyminen järjestyksenvalvojaksi. 
 
Tarkastukseen osallistuvan koiran oltava terve, ja sillä on oltava todistus 
voimassa olevista rokotuksista. Koiran tulee olla vähintään 2 mutta enin-
tään 10 vuotta vanha. Narttukoira ei saa osallistua 30 vuorokautta ennen 
odotettua penikoimista, eikä 42 vuorokauden kuluessa penikoimisen jäl-
keen. 
 
1.5 Tottelevaisuustarkastuksen suorittaminen  
Tarkastuksen aikana vastuu koiran käyttäytymisestä on koiranohjaajalla. 
Koiralla on oltava tarkastuksessa metallinen kiristymätön ketjukaulain. Kyt-
kettyinä suoritettavissa liikkeissä käytetään talutinta tai liinaa. Koiran kuo-
nokoppa ei saa olla metallinen. 
Tarkastaja keskeyttää tarkastuksen, jos koira: 
1) on osaamaton; 
2) ei kykene selviytymään tehtävästä; 
3) on loukkaantunut tai sairas; 
4) ei ole ohjaajansa hallinnassa; 
5) käyttäytyy aggressiivisesti; tai  
6) osoittaa selvää arkuutta. 
Tarkastaja keskeyttää tottelevaisuustarkastuksen, jos ohjaaja käsittelee 
koiraa väkivaltaisesti tai pakottaen. 
 
1.6 Tottelevaisuustarkastuksen arvioiminen 
Tottelevaisuustarkastuksen hyväksytty suorittaminen edellyttää tarkastuk-
sen kaikkien osien hyväksyttyä suorittamista. Tottelevaisuustarkastuksen 
osat arvioidaan arvosanalla hyväksytty tai hylätty. Jokainen osa tulee suo-
rittaa hyväksytysti.  
 
Tarkastuksesta laaditaan tarkastuspöytäkirja, jossa on koiran tunnistetie-
dot, koiran ohjaajana toimineen nimi, tarkastajan nimi sekä tarkastuksen 
tulos. 
 
1.7 Tottelevaisuustarkastuksen uusiminen 
Hylätty tarkastuksen osa tulee uusia viimeistään vuoden kuluessa suorituk-
sen tai sen osan hylkäämisestä. Sama tarkastuksen osa voidaan uusia 
kolme kertaa, jonka jälkeen koko tarkastus uusitaan. 
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2 Tottelevaisuustarkastuksen vaatimukset 

2.1 Luokse päästävyys 
Koira tuodaan kytkettynä henkilöryhmän lävitse tarkastajan luokse. Koiralle 
suoritetaan varusteiden ja tunnistusmerkinnän tarkastus. Koiran käyttäyty-
minen arvioidaan lähestyessä ihmisiä ja muita koiria. Koiran osoittaessa 
aggressiivisuutta tai arkuutta tai jos koiraa ei voida tunnistaa luotettavasti, 
koira hylätään.  

2.2 Hallittavuus ja tottelevaisuus 
Osiossa arvioidaan ohjaajan kykyä ohjata koiraa sekä koiran kykyä suoriu-
tua vaadittavista liikesuorituksista. Jokainen liikesuoritus alkaa ja päättyy 
perusasentoon. Jokainen liikesuoritus alkaa tarkastajan antamalla luvalla 
perusasennosta. Suoritusten välillä koiraa saa palkita. Liike päättyy tarkas-
tajan luvalla, esim. ”kiitos”.  Mikäli ohjaaja koskettaa koiraa liikkeen aikana, 
liike hylätään. Mikäli koiraa ei saada lähtöpaikassa lähtöasentoon (esim. 
istumaan perusasentoon tai maahan), liike hylätään. Mikäli koira haukkuu 
tai vinkuu häiritsevästi liikkeen aikana, liike hylätään. Mikäli koira ei kol-
mannenkaan käskyn jälkeen tee suoritusta, liike hylätään.  

2.2.1 Paikallaolo 
Liike suoritetaan kytkettynä, ja koira on varustettuna kuonokopalla. 
Suoritus voidaan tehdä ryhmässä. Ohjaaja jättää käskystä koiran maahan 
ja poistuu osoitettuun näkösuojaan. Viiden minuutin kuluttua ohjaaja siirtyy 
tarkastajan luvalla koiran viereen ja päättää liikkeen perusasentoon. Mikäli 
koira liikkuu asennosta kahden metrin päähän tai koira haukkuu lähes 
koko suorituksen ajan, liike hylätään.

2.2.2 Käyttäytyminen ammuttaessa 
Koira on varustettuna kuonokopalla. Ohjaaja kytkee koiran ja käskee 
koiran maahan. Koirasta noin 20 metrin päähän eteen sijoittunut seisova 
henkilö ampuu kaksi laukausta. Laukausten aikana koiran on maattava 
hiljaa rau-hallisena ja valppaana. Mikäli koira lähtee liikkeelle siten, että 
talutin kiris-tyy tai koira pitää voimakkaasti ääntä, liike hylätään. 

2.2.3 Seuraaminen 
Liike suoritetaan ennakkoon annetun kaavion mukaisesti, ja se aloitetaan 
tarkastajan luvalla. Koira suorittaa seuraamisen vapaana. Kaaviossa voi 
olla käännös/käännöksiä oikeaan ja vasempaan sekä täyskäännös, lisäksi 
kaaviossa on vaihdot kävelystä juoksuun ja hitaaseen kävelyyn sekä liik-
keestä pysähtyminen. Liikkeelle lähdettäessä, suunnan ja nopeuden muu-
toksissa sekä pysähdyksissä koiralle saa antaa käskyn. Koiran tulee seu-
rata ohjaajaa halukkaasti tämän vasemmalla puolella ja koiran lavan tulee 
olla ohjaajan polven kohdalla. Koiran ja ohjaajan rintamasuunnan tulee olla 
yhdensuuntainen. Koiran tulee seurata ohjaajaa halukkaasti. Ohjaajan tu-
lee liikuttaa käsiään ja jalkojaan luontevasti kaikissa liikkeissä. Liikkeen lo-
pussa suoritetaan henkilöryhmässä käännökset oikealle ja vasemmalle 
sekä pysähdytään tarkastajan eteen. Mikäli koira seuraa suurimman osan 
matkasta yli metrin päässä toivotusta seuraamispaikasta, liike hylätään  
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2.2.4 Liikkeestä maahan meno ja luokse tulo 
Ohjaaja lähtee tarkastajan luvalla perusasennosta seuraavan koiran 
kanssa eteenpäin. Noin 10 - 15 askeleen jälkeen ohjaaja antaa koiralle 
käskyn ”Maahan”, jota koiran on toteltava. Ohjaaja jatkaa juosten noin 30 
askeleen päähän, jonka jälkeen pysähtyy ja kääntyy koiraan päin. Ohjaaja 
kutsuu tarkastajan luvalla koiran luokseen, jolloin koiran on tultava ripeästi 
ohjaajan luo ja istuttava tämän eteen. Käskystä ”Sivulle” koiran on istuudut-
tava ohjaajan vierelle perusasentoon. Mikäli koira ei mene maahan tai liik-
kuu yli kaksi metriä ennen kuin ohjaaja on kääntynyt, liike hylätään.  
 
2.2.5 Eteen lähettäminen ja maahan meno 
Ohjaaja lähtee tarkastajan luvalla perusasennosta seuraavan koiran 
kanssa kävelyvauhtia eteenpäin. Noin 10 - 15 askeleen jälkeen ohjaaja an-
taa koiralle käskyn ”Eteen” jolloin koiran on irtauduttava nopeasti ja suora-
viivaisesti noin 30 metriä. Käskyn antamisen jälkeen ohjaaja jää paikalleen. 
Kun koira on edennyt vaaditun matkan, ohjaaja antaa käskyn ”Maahan” 
jota koiran on noudatettava välittömästi. Liike päättyy, kun ohjaaja siirtyy 
tarkastajan luvalla koiran luokse ja käskee koiran istumaan. Mikäli koira ei 
etene vähintään 10 metriä, liike hylätään. 
 
 
3 Vartijakoiralta vaadittava suoritusvaatimus 
 
3.1 Hätävarjelutilanne 
Vartija saapuu koiransa kanssa osoitetun kiinteistön ovelle, jossa on hen-
kilö (maalimies), jonka on syytä olettaa oikeudettomasti olevan vartiointialu-
eella. Vartijan lähestyessä maalimiestä, tekee maalimies yllättävän hyök-
käyksen kohti vartijaa ja koiraa. Koiran tulee torjua hyökkäys suoraviivai-
sesti hyökkäämällä ja puremalla. Hyökkäyksen tulee olla riittävän tehokas 
ja purun riittävän voimakas estääkseen maalimiehen etenemisen. Koira hy-
lätään, jos se ei estä maalimiehen hyökkäystä puremalla tai luopuu taiste-
lutilanteesta ja ei irrota viimeistään kolmannella käskyllä. Koiran suoritus 
hylätään myös, jos sen tekemä hyökkäys on vaarallinen (hyökkäys kohdis-
tuu pään tai kaulan alueelle). Jos koira hyökkäystilanteessa menettää ot-
teensa, mutta käy heti uudestaan kiinni, ei suoritusta hylätä. Koiralla ei ole 
kuonokoppaa tilanteessa. Maalimiehellä on kokosuojapuku. 
 
3.2 Turvallisuustarkastus 
Vartijalle annetaan tehtäväksi kulkea koiran kanssa tietyn kiinteistön läpi. 
Koira on kytkettynä. Tarkastaja ilmoittaa alueen, jossa on useampia huo-
neita tai kerroksia sekä noudatettavan kulkureitin. Vartija ja koira kohtaavat 
kohteessa maalimiehen, jolle on tehtävä turvallisuustarkastus. Vartija jättää 
koiran paikalle ja tekee turvallisuustarkastuksen maalimiehelle (turvalli-
suustarkastuksen kulku näytetään ennen suoritusta). Koiran tulee pysyä 
tarkastuksen ajan paikalla. Maalimiehellä on turvallisuussyistä suojahiha. 
 
 
4 Järjestyksenvalvontatehtävissä toimivan koiran suoritusvaatimus 
 
4.1 Vartijalle annetaan tehtäväksi case- tyylinen tapaus, missä henkilö tai 
henkilöt aiheuttavat meteliä tai muuta sopimatonta käytöstä. Paikalle saa-
puu vartija koiran kanssa. Koiran tulee tilanteen alussa olla perusasen-
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nossa istumassa vartijan vierellä ja etäisyys noin 10 metriä ryhmään. Varti-
jan puhuttaessa henkilöä/henkilöitä, yksi henkilöistä lähtee kesken tapahtu-
man kohti vartijaa aggressiivisesti. Tällöin koiran tulee osoittaa puolustus-
halua ja estää mahdollinen hyökkäys. Koiralla on oltava kuonokoppa liik-
keen aikana. Koira ei saa osoittaa väistämiskäytöstä tai pelokkuutta kohde-
henkilön aggressiivisen käytöksen aikana.  
 
4.2 Turvallisuustarkastus 
Vartijalle annetaan tehtäväksi kulkea koiran kanssa tietyn kiinteistön läpi. 
Koira on kytkettynä. Tarkastaja ilmoittaa alueen, jossa on useampia huo-
neita tai kerroksia sekä noudatettavan kulkureitin. Vartija ja koira kohtaavat 
kohteessa maalimiehen, jolle on tehtävä turvallisuustarkastus. Vartija jättää 
koiran paikalle ja tekee turvallisuustarkastuksen maalimiehelle (turvalli-
suustarkastuksen kulku näytetään ennen suoritusta). Koiran tulee pysyä 
tarkastuksen ajan paikalla. Maalimiehellä on turvallisuussyistä suojahiha. 
 
 
 
 
 
 
 
 


