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Poliisiammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt partiokoiranohjaajan erikoistumisopintojen 

opetussuunnitelman 30.11.2022 (POL-2020-38160). 
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1  Tavoitteena ammattitaito 

Erikoistumisopinnot ovat korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettavaksi tarkoitettuja, jo työelä-

mässä toimineille suunnattuja ammatillista kehittymistä ja erikoistumista edistäviä pitkäkestoisia 

koulutuksia. Erikoistumisopinnoilla luodaan järjestelmällinen mahdollisuus peruskoulutuksen (po-

liisi (AMK)- tai sitä edeltävät tutkinnot) suorittaneille ja työelämässä jo toimineille henkilöille sy-

ventää asiantuntijuutta, suunnata osaamista uudelleen muu-toin kuin tutkintoon johtavassa kou-

lutuksessa ja tukea joustavasti uusien nousevien asiantuntijuusalueiden tarpeita. 

Poliisilta edellytetään monitasoista osaamista, joka pohjaa poliisitoiminnassa yleisesti hyväksyt-

tyihin arvoihin ja toimintaperiaatteisiin. Poliisiammattikorkeakoulun tehtävänä on antaa sisäisen 
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turvallisuuden alalla tutkimukseen ja sivistyksellisiin lähtökohtiin perustuvaa korkeakouluope-

tusta ammatillisiin asiantuntijatehtäviin ja johtamistehtäviin sekä tukea yksilön ammatillista kas-

vua ja edistää elinikäistä oppimista. Lisäksi Poliisiammattikorkeakoulu harjoittaa soveltavaa tutki-

mus- ja kehitystyötä, joka palvelee poliisitoiminnan ja sisäisen turvallisuuden suunnittelua ja ke-

hittämistä sekä Poliisiammattikorkea-koulun opetusta 

Poliisialan koulutusta säätelevät laki Poliisiammattikorkeakoulusta (1164/2013) ja valtioneuvos-

ton asetus Poliisiammattikorkeakoulusta (282/2014) sekä partiokoiranohjaajan erikoistumisopin-

toihin liittyvänä määräys poliisikoiratoiminnasta (POL-2016-5513). 

Poliisihallituksen määräyksessä Poliisikoiratoiminta (POL-2016-5513) on määritelty, että par-

tiokoiranohjaajan ja erikoiskoiranohjaajan koulutus antaa pätevyyden poliisikoiranohjaajan tehtä-

viin. Partiokoiranohjaajan erikoistumisopinnot vastaavat määräyksessä mainittua partiokoiranoh-

jaajan koulutusta. 

Partiokoiranohjaajan erikoistumisopintojen tavoitteena on, että opiskelija saa riittävät perustiedot 

koiran kouluttamiseksi partiokoiraksi. 

Partiokoiranohjaajan erikoistumisopinnoista valmistunut opiskelija: 

- osaa arvioida omaa ammatillista kasvuaan partiokoiranohjaajana 

- osaa poliisikoiratoiminnan kannalta keskeisimmät toimivalta-, voimankäyttö- ja eläinsuojelu-

säännökset ja osaa soveltaa niitä työtehtävissään ja koiran hoidossa 

- osaa kouluttaa partiokoiran eri koulutusalueille ja tuntee partiokoiran suoritusvaatimukset 

- osaa käyttää partiokoiraa poliisitoiminnassa 

- osaa huolehtia koiran terveydestä ja ravitsemuksesta. 

Opiskelija saa todistuksen saamastaan koulutuksesta Poliisiammattikorkeakoululta. 

2  Pedagogiset linjaukset opetussuunnitelman taustalla 

Poliisiosaamisella tulevaisuuden turvallisuutta 

Meillä yhdistyvät vahva poliisiosaaminen, korkeakoulutus ja niiden vaatimat tiedot, taidot ja 

asenteet. Koulutamme sisäisen turvallisuuden ja johtamisen asiantuntijoita, jotka toimivat eetti-

sesti ja oppivat uutta läpi työuransa. 

Vastaamme tulevaisuutta ennakoivalla koulutuksella poliisiin kohdistuviin odotuksiin ja toimin-

taympäristön muutokseen. Kokeilemme rohkeasti uutta. Kannustamme osallistumaan työelämän 

käytäntöjen tutkimiseen ja kehittämiseen. 

Rakennamme yhteistä käsitystä koulutustoiminnastamme ja varmistamme syvällisen oppimisen 

sekä hyvinvoivan korkeakouluyhteisön. Tuemme opiskelu- ja työkykyä oppivan organisaation 

periaattein. 

Näin saavutamme tavoitteet 

Tulevaisuuteen tähtäävä toiminta 



 

  4 
 

- Hyödynnämme ennakointi- ja toimintaympäristötietoa järjestelmällisesti koulutustoiminnan 

suunnittelussa. 

- Kehitämme osaamistavoitteita, sisältöjä, opetus- ja arviointimenetelmiä sekä oppimisympä-

ristöjä tutkimustiedon ja parhaiden käytäntöjen pohjalta. 

- Vahvistamme työelämävastaavuutta henkilökierroilla ja muilla osaamisen kehittämisen me-

netelmillä. 

Osaava korkeakouluyhteisö 

- Suunnittelemme ja toteutamme koulutukset linjakkaan oppimisen periaatteilla. 

- Rohkaisemme ajattelemaan, toimimaan, tutkimaan ja kokeilemaan luovasti. 

- Arvostamme ja tuemme jatkuvaa osaamisen kehittämistä. 

Vahvat kumppanuudet 

- Toimimme aktiivisesti opetusta ja opiskelua tukevissa koulutus-, tutkimus- ja viranomaisver-

kostoissa. 

- Kehitämme koulutustamme ja työelämää yhdessä kumppaniemme kanssa. 

- Tarjoamme monipuolisia opiskelija- ja henkilökuntavaihtoja sekä ristiinopiskelun mahdolli-

suuksia. 

Yhteiskunnallinen vastuu 

- Toteutamme kestävän kehityksen tavoitteitamme ja vahvistamme vastuullisuusosaamis-

tamme. 

- Noudatamme opetuksen, tutkimuksen, avoimen tieteen ja poliisin eettisiä periaatteita. 

- Tuemme monenlaisia oppimisen tapoja. 

Koulutustoimintamme periaatteet 

Opiskelijakeskeisyys 

Opiskelija on aktiivinen toimija. Otamme huomioon monenlaiset oppijat. Takaamme luottamuk-

sellisen ja turvallisen ilmapiirin. Edistämme oppimista monipuolisilla opetusmenetelmillä, arvioin-

tikäytännöillä sekä autenttisilla ja digitaalisilla oppimisympäristöillä. Rohkaisemme antamaan pa-

lautetta. 

Yhteisöllisyys 

Opiskelemme, opetamme ja teemme työtä moniammatillisissa ryhmissä. Koulutustoimintamme 

rakentuu yhteisopettajuudelle. Kannustamme osaamisen ja tiedon jakamiseen sekä uusien me-

netelmien kokeilemiseen. Otamme vastuuta omasta ja toistemme hyvinvoinnista. Vahvistamme 

yhdessä vuorovaikutteista korkeakouluyhteisöä. 

Osaamisperustaisuus 

Koulutustoimintamme perustuu tutkintojen kansalliseen viitekehykseen. Varmistamme osaamis-

perustaisilla opetussuunnitelmilla korkeakoulutasoisuuden, työelämäläheisyyden sekä ammatil-

listen ja yleisten kompetenssien kehittymisen. 

Jaettu pedagoginen johtajuus 
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Pedagoginen johtajuus on meillä jaettua. Edistämme toimijoiden yhteistyötä ja kollegiaalisuutta. 

Tuemme ja ohjaamme koulutustoiminnan suunnittelua, kehittämistä ja arjen opetustyötä. Joh-

damme osaamista, jonka avulla yksilö, tiimi ja koko organisaatio oppii, kehittyy ja saavuttaa ta-

voitteet. 

3  Kestävä kehitys poliisikoulutuksessa 

Poliisin visio on: Poliisi on kaikkien turvaaja, kaikkina aikoina. Poliisin tavoitteena on: 

- turvata arki ja pitää luottamus poliisiin korkeana 

- estää rikoksia ja häiriöitä ennalta 

- paljastaa ja selvittää tehokkaasti erityisesti vakavia rikoksia 

- tuottaa nykyaikaisia, turvallisia ja kehittyviä palveluita 

- tehdä yhteistyötä ja viestiä tehokkaasti. 

Oikeudenmukaisuus, osaaminen, palvelu ja henkilöstön hyvinvointi ovat arvot, joiden mukaan 

poliisi toimii. Poliisilla on vuonna 2019 vahvistettu eettinen koodisto. 

Kestävä kehitys jaetaan usein ekologiseen, taloudelliseen ja sosiaalis-kulttuuriseen ulottuvuu-

teen, jotka vaikuttavat toisiinsa (Rohweder L. ym. 2008) 1. Koulutuksen ekologista kestävyyttä 

voidaan edistää esimerkiksi luonnonvaroja säästävillä opetusmenetelmillä, kuten verkko-opiske-

lulla tai simulaatioiden hyödyntämisellä. Taloudellinen kestävyys asettaa reunaehtoja poliisi 

(AMK) -tutkintokoulutuksen suunnittelulle ja toteuttamiselle. 

Sosiaalis-kulttuurinen kestävyys on luonteva osa poliisikoulutusta ja sen sisältöjä. Se näkyy mm. 

perus- ja ihmisoikeuksien sekä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kunnioittamisena niin koulutuk-

sen sisällöissä kuin toteutuksessa. Poliisitoiminnan sosiaalis-kulttuurista ulottuvuutta mitataan 

säännöllisesti poliisibarometrilla, jonka tulokset kertovat luottamuksesta poliisiin. Polamkin koulu-

tus tukee etenkin sosiaalis-kulttuurisesti kestävää kehitystä yhteiskunnassa. Tavoitteena on kou-

luttaa tasa-arvoisesti, yhdenvertaisesti, oikeudenmukaisesti ja eettisesti toimivia poliiseja. 

4  Osaamisperustainen opetussuunnitelma 

Polamkin opetussuunnitelmat ovat osaamisperustaisia. Osaamisperustaisissa opetussuunnitel-

missa määritellään tutkinnon ja tutkinnon opintojen osaamistavoitteet eli sen, mitä opiskelijan tu-

lee tietää, ymmärtää ja osata oppimisprosessin tuloksena. Arviointi kohdistuu oppimistuloksiin ja 

perustuu osaamistavoitteisiin. Arvioinnin periaatteista on Poliisiammattikorkeakoulun tutkinto-

säännössä. 

Opetusta ja opiskelua ohjaavana tekijänä ovat tavoitteellinen osaamisen kehittäminen, oppimi-

sen näkökulman vahvistaminen ja työelämäläheisten opintokokonaisuuksien rakentaminen. 

                                                
1 Rohweder Liisa, Virtanen Anne, Tani Sirpa, Kohl Johanna ja Arja Sinkko (2008). Näkökulmia opetukseen 

ja oppimiseen. Rohweder, L. & Virtanen, A. (toim.). Kohti kestävää kehitystä. Pedagoginen lähestymis-
tapa. Opetusministeriön julkaisuja 2008:3. Luettavissa elektronisesti: valtioneuvosto.fi.  

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79112/opm03.pdf?sequence=1
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Osaamisperustaisuuden piirteitä ovat mm. seuraavat: 2 

- opiskelijan itsearviointi on merkittävässä roolissa opintopolulla 

- osaamista tunnistetaan ja tunnustetaan riippumatta siitä, missä, milloin tai miten osaaminen 

on hankittu 

- koulutuksessa toteutuu henkilökohtaistetut ja yksilölliset opintopolut 

- opettajalla vahva rooli ohjaajana ja osaamisen tunnistajana 

- opetussuunnitelma rakentuu työelämärelevanteista osaamisalueista 

- osaamisalueet sisältävät opiskelijalähtöiset osaamistavoitteet 

- osaamistavoitteille on määritelty selkeät arviointikriteerit 

- puuttuvaa osaamistavoitteiden mukaista osaamista voidaan hankkia ja täydentää eri tavoin 

- osaamista arvioidaan jatkuvasti, monipuolisesti ja monen arvioijan toimesta. 

5  Opiskelijavalinnat ja opintojen suoritusaika 

Partiokoiranohjaajan erikoistumisopintoihin voi hakea poliisi, jolla on ennen koulutuksen alka-

mista työkokemusta poliisin kenttätehtävistä vähintään kaksi vuotta (2 v) poliisin peruskoulutuk-

sen (poliisin perustutkinto, poliisi (AMK) -tutkinto) suorittamisen jälkeen. 

Poliisiyksiköt valitsevat koiranohjaajakoulutukseen lähetettävät poliisit. Hakijan soveltuvuus polii-

sikoiranohjaajan työhön arvioidaan koulutuksen aikana poliisikoiralaitoksella. 

Poliisikoiralaitos hankkii ja omistaa poliisin käyttöön tulevat koirat. Koiranohjaajalta edellytetään 

pitkäaikaista sitoutumista ammattiin. 

Partiokoiranohjaajan erikoistumisopintojen jälkeen opiskelija voidaan hyväksyä partiokoiranoh-

jaajan täydennyskoulutukseen, jossa partiokoiranohjaaja voi erikoistua joko huumausaineiden, 

räjähdysaineiden, palavien nesteiden, vainajien hajun tai jonkin muun aineen etsintään tai harjoi-

tusavustajaksi. Partiokoiranohjaajan erikoistumiskoulutuksen jälkeen koiranohjaaja voi toimia 

koulutusalueensa mukaisilla erikoisetsintätehtävillä tai harjoitusavustajana. 

Partiokoiranohjaajan erikoistumisopintojen laajuus on 40 opintopistettä ja opintojen tavoitteelli-

nen suoritusaika on 2,5 vuotta. Opiskelijan opiskeluoikeus on varsinaisen opintojen suoritusajan 

lisäksi yksi vuosi. 

Opiskelijan opinnot voidaan keskeyttää hänet opintoihin komentaneen poliisiyksikön perustel-

lusta esityksestä enintään (1) vuoden ajaksi. Poliisiammattikorkeakoulun opintoasiainpäällikkö 

ratkaisee keskeytysesityksen ja tekee siitä kirjallisen päätöksen. Poliisiyksikön esityksestä 

myönnetty keskeytys ei kuluta opiskeluoikeuden määräaikaa. 

Mikäli erikoistumisopintoihin valittu opiskelija pidätetään virasta tai hänen poliisimiesvirkansa 

päättyy opintojen aikana, niin Poliisiammattikorkeakoulun opintoasiainpäällikkö tekee kirjallisen 

päätöksen siitä, menettääkö opiskelija myös samanaikaisesti opiskeluoikeutensa. Poliisiammatti-

korkeakoulun opintoasiainpäällikkö voi opiskeluoikeuden näin menettäneen kirjallisesta hake-

muksesta päättää opinto-oikeuden palauttamisesta, mikäli poliisimiesvirasta poissaolo on ollut 

                                                
2 Alaniska, Hanna, Keurulainen Harri, Tauriainen Tiia-Mariia (toim.) 2019. Osaamisperustaisia käytäntöjä 

korkeakouluissa. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut, ePooki 58/2019. 
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alle kuusi (6) kuukautta. Kirjalliseen hakemukseen tulee liittää poliisimiesvirkaan palanneen ja 

uutta opiskeluoikeutta hakevaa poliisimiestä koskeva hakijan poliisiyksikön hyväksymislausunto 

erikoistumisopintoihin komentamisesta. 

Muihin opinto-oikeuden peruuttamisen ja opiskelun keskeyttämisen perusteisiin sekä kurinpito-

menettelyyn sovelletaan Poliisiammattikorkeakoululain (1164/2013) 37, 38, 39 ja 40 §:ää niiltä 

osin kuin ne ovat Poliisiammattikorkeakoulun päätettävissä. Päätösmenettelyssä Poliisiammatti-

korkeakoulu voi pyytää lausunnon opiskelijan opintoihin komentaneelta poliisiyksiköltä. 

Opinto-oikeuden peruuttamisen ja opiskelun keskeyttämisen perusteista sekä kurinpitomenette-

lystä säädetään tarkemmin laissa Poliisiammattikorkeakoulusta (1164/2013, 37, 38, 39 ja 40 §). 

6  Opetukseen osallistuminen 

Opinnoilla edellytetään läsnäoloa luennoilla ja harjoituksissa. 

Koulutuksessa eteneminen edellyttää, että opiskelijan on suoritettava hyväksytysti kaikki koulu-

tukseen kuuluvat opintosuoritukset. Erikoistumisopintoihin sisältyy kehittämistyö. 

Mikäli opiskelija ei suorita opintoja hyväksytysti, hänen on osallistuttava opetukseen uudelleen 

vastuuopettajan kanssa erikseen sovittavalla tavalla, jos jäljellä oleva opiskeluoikeusaika sen 

sallii. Vastuuopettajan on keskusteltava opiskelijan ja hänen päällystöön kuuluvan lähiesimie-

hensä kanssa opintojakson uudelleen suorittamisen edellytyksistä ennen kuin opiskelija määrä-

tään suorittamaan opintokokonaisuus huonon opintomenestyksen vuoksi uudelleen. 

Partiokoiranohjaajien erikoistumisopintojen opiskelijat ovat lähtökohtaisesti kaikki poliisiyksikön 

koulutukseen komentamia virkamiehiä, jotka koulutukseen osallistumalla täyttävät virkamiehelle 

kuuluvaa työntekovelvoitettaan. 

Opiskelijan lyhyet enintään viikon poissaolot koulutuksesta päättää opiskelijan päällystöön kuu-

luva lähiesimies. Pidemmistä poissaoloista on komentavan yksikön tehtävä opintojen keskeytys-

esitys. 

Yksittäisellä opettajalla on oikeus myöntää poissaolo enintään yhdeksi päiväksi sellaisissa erityi-

sen pakottavissa poissaoloa edellyttävissä tilanteissa, joissa opiskelijalla ei ole ollut mahdolli-

suutta hakea päällystöön kuuluva lähiesimiehensä päätöstä poissaolosta. Opiskelijan sairastu-

essa hänen on ilmoitettava näin syntyneestä poissaolostaan normaalin työpaikan sairaustapauk-

sista ilmoittamisen ohjeistusten lisäksi myös vastuuopettajalle. Vastuuopettaja informoi opiskeli-

jan päällystöön kuuluvaa esimiestä kaikista opiskelijan poissaoloista. 

Mikäli opiskelijalle tulee lähiopetusjaksolla poissaoloja, tulee hänen suorittaa erikseen vastuu-

opettajan määräämät korvaavat harjoitukset/oppimistehtävät tai tarvittaessa suorittaa opintoko-

konaisuus uudelleen. Vastuuopettajan on keskusteltava opiskelijan ja hänen päällystöön kuulu-

van lähiesimiehensä kanssa opintojen jatkamisen edellytyksistä ennen kuin opiskelija määrätään 

suorittamaan opintokokonaisuus poissaolojen vuoksi uudelleen. 
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7  Opintosuoritusten arviointi 

Arvioinnilla ohjataan ja varmistetaan opiskelijan opintojen tavoitteiden saavuttamista. Opintojen 

arviointi on osa oppimis- ja opetusprosessia. Arvioinnin perusperiaate on, että opiskelijan suori-

tuksia verrataan opetussuunnitelman osaamistavoitteisiin. 

Opintojaksojen opintosuoritukset arvioidaan moduulien päätyttyä. Suoritukset arvioidaan as-

teikolla hyväksytty/hylätty ja kehittämistehtävä asteikolla 0–5. Suorittaakseen opinnot hyväksy-

tysti opiskelijan on osallistuttava opetukseen ja saavutettava kaikissa moduulien opintosuorituk-

sissa sekä kehittämistyössä hyväksytty suoritus. 

Moduuleihin voi sisältyä yksi tai useampi arvioitava suoritus toteutussuunnitelmassa määritellyllä 

tavalla. Hylätyn opintosuorituksen voi uusia kaksi kertaa. Asianomainen opettaja ilmoittaa opis-

kelijalle, miten ja milloin suoritus voidaan uusia. Uusinta- ja korvaavat suoritukset arvioidaan sa-

moilla perusteilla kuin alkuperäinen suoritus. 

Mikäli opiskelija ei suorita moduulia hyväksytysti edellä kuvatulla tavalla, hänen on osallistuttava 

moduulissa olevaan opetukseen uudelleen vastuuopettajan kanssa erikseen sovittavalla tavalla, 

jos jäljellä oleva opiskeluoikeusaika sen sallii. Vastuuopettajan on keskusteltava opiskelijan ja 

hänen päällystöön kuuluvan lähiesimiehensä kanssa opintojakson uudelleen suorittamisen edel-

lytyksistä ennen kuin opiskelija määrätään suorittamaan opintosuoritus uudelleen. 

Opintosuoritusten tulokset arvioidaan ja julkistetaan viimeistään kolmen (3) viikon kuluessa. 

Tämä edellyttää sitä, että opiskelija on tehnyt vaadittavat opintosuoritukset annetussa ajassa. 

Opiskelijalla on oikeus saada tieto arviointiperusteiden soveltamisesta opintosuoritukseensa. 

Opiskelijalla on myös mahdollisuus tutustua arvioituun kirjalliseen tai muuten tallennettuun opin-

tosuoritukseen. 

Opintosuoritusten arviointiin tyytymätön opiskelija voi pyytää kirjallisesti oikaisua arvioinnin suo-

rittaneelta opettajalta. Oikaisupyyntö on tehtävä14 päivän kuluessa siitä, kun opiskelijalla on ollut 

tilaisuus saada omalta kohdaltaan tietoonsa arvioinnin tulokset ja arviointiperusteiden soveltami-

nen. Opiskelija, joka on tyytymätön edellä mainittuun päätökseen, voi hakea siihen kirjallisesti 

oikaisua Poliisiammattikorkeakoulun tutkintolautakunnalta 14 päivän kuluessa siitä, kun hän on 

saanut tiedon päätöksestä. Poliisiammattikorkeakoulun tutkintolautakunnan oikaisuvaatimuk-

sesta antamaan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. (Laki Poliisiammattikorkeakou-

lusta 34 §.) 

8  Opiskelijapalaute 

Opinnoista kerätään palautetta säännöllisesti. Opiskelijapalautteen lisäksi opiskelijoilla on mah-

dollisuus antaa jatkuvasti avointa palautetta Polamkin yhteisen palautekanavan kautta. 
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9  Opintojaksojen opetus- ja toteutussuunnitelmatiedot 

Opetussuunnitelma on kokonaiskuvaus vaadittavista opintosuorituksista. Opetussuunnitelman 

hyväksyy Poliisiammattikorkeakoulun hallitus. 

Opetussuunnitelmassa on kuvattu partiokoiranohjaajan erikoistumisopintojen koulutuksen ra-

kenne. Opetussuunnitelma on kokonaiskuvaus tutkinnosta. Opintojen tarkempi sisältö ja toteutus 

kuvataan toteutussuunnitelmassa. Toteutussuunnitelman hyväksyy koulutuspäällikkö. 

Moduulin opetussuunnitelmatiedoissa on kuvattu 

- laajuus 

- kuvaus 

- osaamistavoitteet 

- asiakokonaisuudet 

- vaadittavat suoritukset ja arviointi 

- arviointiasteikko 

- edeltävät opinnot. 

Toteutussuunnitelmassa on kuvattu 

- sisällöt 

- toteutustavat 

- opiskelijan työmäärä 

- vaadittava kirjallisuus 

- arviointikriteerit 

- hyväksiluettavuus 

- opettajatiedot. 

Kirjallisten töiden sekä kehittämistyön analysoimisessa käytetään plagioinnintunnistusohjelmaa. 

Opiskeluvilppitapausten käsittelyssä noudatetaan Poliisiammattikorkeakoulun ohjetta opiskelu-

vilppitapausten käsittelystä. 

10  Koulutuksen rakenne ja osa-alueet 

Opinnot koostuvat yhteensä neljästä moduulista: Poliisikoiratoiminnan perusteet (10 op), Poliisi-

koiran peruskoulutus (17 op), Syventyminen poliisikoiranohjaajan tehtäviin (10 op) sekä kehittä-

mistehtävä (3 op). Jokaisessa moduulissa on läpileikkaavana juonteena: 1) yleinen osaaminen, 

2) etsintäkoulutus (henkilö- ja esine-etsintä), 3) jälkikoulutus ja 4) suojelukoulutus (voiman-

käyttö). Jokainen moduuli painottuu koiran ikä- ja kehityskauden huomioiviin harjoituksiin. 

Moduulit toteutetaan lähiopintoina ja etäopintoina sekä verkko-opintoina. Lähiopetusjakson jäl-

keen on aina etäopintojakso, jonka aikana opiskelija tekee vaadittavia oppimistehtäviä ja koulut-

taa koiraansa työnsä ohella ja ryhmänjohtajansa ohjauksessa. 

Opinnot etenevät pääsääntöisesti ajallisesti siten, että seuraavaan moduuliin siirtyminen edellyt-

tää edellisten moduulien hyväksyttyä suorittamista. 
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Opintoihin sisältyy kehittämistehtävä, joka aloitetaan moduuli 2 aikana. 

 

Kuva 1 Partiokoiranohjaajan erikoistumisopinnot (40 op) 

11  Koulutuksen läpileikkaavat juonteet 

11.1  Yleinen osaaminen 

Opiskelija perehtyy koiran ohjaamiseen tottelevaisuus- ja hallintaharjoituksissa, syventää osaa-

mistaan koiran terveydenhuollosta, ruokinnasta sekä tapaturmien ehkäisemisestä. Koulutus si-

sältää poliisikoirien käyttäytymistarkastuksen ja kestävyyskokeen. 

Osaamistavoitteet 

Opiskelija osaa 

- kouluttaa koiraa turvallisesti tottelevaisuus- ja hallintaharjoituksissa sen eri ikäkausina 

- käsitellä koiraa eri tilanteissa ja toiminnoissa 

- antaa tarvittavan ensiavun poliisikoiralle  

- tietää koiran terveydenhuollon järjestämisen perusteet 

- ennalta ehkäistä koiran vammoja ja vaaratilanteita 

- ylläpitää koiran fyysistä ja henkistä hyvinvointia. 

Asiakokonaisuudet 

- Koiran käyttäytyminen ja oppiminen 

- Koiran kouluttaminen eri tilanteissa ja paikoissa 

- Tottelevaisuuskoulutus 

- Koirien terveydenhuolto 

- Koiran ensiapukoulutus 

- Poliisikoiratoimintaa määräävät-, ohjaavat- ja sovittavat asiat 
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11.2  Etsintäkoulutus 

Opiskelija perehtyy poliisikoiran kanssa tehtäviin erilaisiin maasto- ja esine-etsintöihin. Koulutus 

sisältää henkilö- ja esine-etsinnän käyttöönottotarkastuksen. 

Osaamistavoitteet 

Opiskelija osaa 

- kouluttaa koiraa etsintätehtävissä sen eri ikäkausina 

- henkilö- ja esine-etsinnän käyttöönottotarkastuksen 

- käyttää harjoituksissa eri menetelmiä 

- kouluttaa koiralle oikean ilmaisutavan niin esine- kuin henkilöetsinnässä 

- harjoitella itsenäisesti koiran kanssa maasto- ja esine-etsintöjä 

- ohjata koiraansa niin, että koiraa voidaan käyttää esine- ja henkilöetsintätehtävillä 

- käyttää koiraa erilaisissa etsintätehtävissä työturvallisesti ja taktisesti oikein. 

Asiakokonaisuudet 

- Koiran käyttäytyminen ja oppiminen 

- Eri vuodenaikojen ja maastojen vaikutus jäljestämiseen 

- Koiran kouluttaminen eri tilanteissa ja paikoissa 

- Hallinta etsinnöissä 

- Toimivalta, yhteistoiminta ja virka-apu 

- Kadonneen henkilön etsintä 

- Etsinnän käynnistäminen 

11.3  Jälkikoulutus 

Opiskelija perehtyy koiran oppimiseen ja koiran ohjaamiseen eri jäljestystilanteissa. Koulutus si-

sältää jäljen käyttöönottotarkastuksen. 

Osaamistavoitteet 

Opiskelija osaa 

- kouluttaa koiraa jäljestyksessä sen eri ikäkausina 

- käyttää harjoituksissa eri menetelmiä 

- kouluttaa koiraa jäljestämään eri alustoilla 

- käyttää koiraa jäljestämiseen eri tilanteissa 

- hyödyntää poliisin erityisosaamista, erityisryhmiä ja muiden viranomaisten osaamista. 

Asiakokonaisuudet 

- Koiran käyttäytyminen ja oppiminen 

- Eri vuodenaikojen ja maastojen vaikutus jäljestämiseen 

- Koiran kouluttaminen eri tilanteissa ja paikoissa 

- Hallinta jäljestyksessä 

- Toimivalta, yhteistoiminta ja virka-apu 

- Koiratoiminnan erikoisosaaminen ja ryhmätoiminta 

- Koiratoiminta tilanneorganisaatiossa 
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- Kadonneen henkilön jäljestäminen 

11.4  Suojelukoulutus 

Opiskelija perehtyy koiran oppimiseen ja koiran ohjaamiseen eri suojeluharjoituksissa. Koulutus 

sisältää voimankäytön käyttöönottotarkastuksen ja antaa valmiudet kouluttaa koira tulevaan kou-

lutustasontarkastukseen. 

Osaamistavoitteet 

Opiskelija osaa 

- kouluttaa koiraa suojeluharjoituksissa turvallisesti sen eri ikäkausina 

- käyttää harjoituksissa eri suojavälineitä 

- kouluttaa koiraa kuonokopalla 

- käyttää koiraa voimankäyttövälineenä eri tilanteissa 

- hyödyntää poliisin erityisosaamista, erityisryhmiä ja muiden viranomaisten osaamista. 

Asiakokonaisuudet 

- Koiran käyttäytyminen ja oppiminen 

- Koiran kouluttaminen eri tilanteissa ja paikoissa 

- Tottelevaisuuskoulutus 

- Hallinta voimankäytössä 

- Toimivalta, yhteistoiminta ja virka-apu 

- Koiratoiminnan erikoisosaaminen ja ryhmätoiminta 

- Koiratoiminta tilanneorganisaatiossa 

12  Partiokoiraohjaajan erikoistumisopintojen moduulit  

12.1  Moduuli 1: Poliisikoiratoiminnan perusteet (10 op) 

Kuvaus 

Opiskelija perehtyy koiranpennun kasvatuksen perusasioihin, koiran tasapainoiseen ravintoon, 

terveydenhuoltoon sekä poliisikoiratoimintamääräykseen ja sopimukseen poliisikoiran hoitami-

sesta ja kouluttamisesta. Lisäksi opiskelija perehtyy pentukoiran hoitoon, käsittelyyn ja erityisesti 

koiran opettamiseen liittyviin perusasioihin sekä hallittavuuden, jäljestämisen, etsintöjen ja voi-

mankäytön perusteisiin, koiran oppimiseen ja ohjaajana toimimiseen. Opiskelija ymmärtää koi-

ran käyttäytymiseen ja käyttäytymismallien merkityksen koiran kouluttamisessa. Hän tutustuu 

poliisikoiratoiminnan koulutusjärjestelmän rakenteeseen ja poliisikoiratoiminnan kannalta keskei-

siin viranomais- ja siviilisidosryhmiin. 

Osaamistavoitteet 

Moduulin suorittamisen jälkeen opiskelija 
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- pystyy ottamaan vastuun pennun kasvattamisesta ja hoidosta sekä osaltaan poliisikoiran ter-

veydenhuollosta 

- tietää poliisikoiratoimintaa ohjaavat asiakirjat 

- osaa kuvata koiran käyttäytymis- ja oppimismallit ja soveltaa niitä käytännössä 

- osaa kuvata eri viranomaistahot ja koiraharrastusjärjestöt sekä niiden tehtävät ja roolit 

- osaa hoitaa ja käsitellä koiraa sekä leikkiä koiran kanssa 

- ymmärtää koiran elekielen ja osaa ennakoida koiran käyttäytymisen 

- osaa poliisikoiran eri koulutusalueiden perusteet. 

Asiakokonaisuudet 

- Koiran olosuhteet kotona 

- Koiran ulkoiluttaminen 

- Koiran kuljettaminen kulkuvälineissä 

- Koiran ottaminen töihin 

- Koiran hoito ja käsittely 

- Koiran oppiminen, käyttäytyminen ja etologia 

- Koiran ruokinta 

- Koiran hyvinvointi 

- Nuoren koiran kouluttaminen sisätiloissa 

- Voimankäyttö, suojeluharjoittelun perusteet 

- Jäljestäminen erilaisilla alustoilla 

- Etsinnät 

- Tottelevaisuus 

Vaadittavat suoritukset ja arviointi 

Osallistuminen lähiopetukseen. 

Harjoitusten, oppimistehtävien, ryhmätöiden ja koulutusharjoitteiden suunnittelun hyväksytty 

suorittaminen. 

Arviointiasteikko 

Moduuli arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. 

Edeltävät opinnot 

Ei edellytetä. 

12.2  Moduuli 2: Poliisikoiran peruskoulutus (17 op) 

Kuvaus 

Opiskelija syventää osaamistaan poliisikoiralla tehtäviin erilaisiin jäljestys, maasto- ja esine-et-

sintöihin sekä poliisikoiralla tehtäviin voimankäytön perustaktiikoihin ja poliisikoiran hallittavuu-

teen. Suojeluharjoituksissa opiskelija perehtyy kuonokoppaharjoittelun perusteisiin. Moduulin ai-

kana suoritetaan myös jäljestämisen ja esine- ja henkilöetsinnän käyttöönottotarkastus. 

Osaamistavoitteet 
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Moduulin jälkeen opiskelija 

- ymmärtää poliisikoiran hallittavuuden koulutuksen merkityksen poliisikoiran työtehtävällä ja 

osaa kouluttaa hallittavuutta poliisikoiralle 

- osaa huomioida vuodenaikojen merkityksen poliisikoiran koulutuksessa 

- osaa itsenäisesti harjoitella koiran kanssa henkilö- ja esine-etsintöjä eri alustoilla 

- osaa ohjata koiraansa niin, että koiraa voidaan käyttää koirankoulutusta tukevilla jäljitys- ja 

esine- sekä henkilöetsintätehtävillä 

- osaa kouluttaa koiraansa jäljestämään myös vaativilla alustoilla 

- ymmärtää kuonokoppaharjoittelun merkityksen suojeluharjoittelussa ja osaa tehdä koiralle 

kuonokoppaharjoituksia 

- osaa soveltaa poliisin perustaktiikoita partiokoiran harjoittelussa ja erilaisissa toimintatakti-

sissa tilanteissa. 

Asiakokonaisuudet 

- Tottelevaisuuskoulutus 

- Jäljestämisen, esine- ja henkilöetsinnän käyttöönottotarkastus 

- Suojelukoulutus ja voimankäyttö 

- Jäljestämiskoulutus 

- Etsintäkoulutus 

- Koirien hoito ja käsittely 

- Hallittavuus 

Vaadittavat suoritukset 

Osallistuminen lähiopetukseen. 

Harjoitusten, oppimistehtävien, ryhmätöiden ja koulutusharjoitteiden suunnittelun hyväksytty 

suorittaminen. 

Jäljestämisen, esine- ja henkilöetsinnän käyttöönottotarkastuksen hyväksytty suorittaminen tai 

hyväksytty oppimispäiväkirja osaamisesta. Suoritusvaatimus on Poliisihallituksen määräyksen 

Poliisikoiratoiminta mukaan erikseen ohjeistettu. 

Arviointiasteikko 

Moduuli arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. 

Edeltävät opinnot 

Moduuli 1 hyväksytty suorittaminen. 

12.3  Moduuli 3: Syventyminen poliisikoiranohjaajan tehtäviin (10 op) 

Kuvaus 

Opiskelija perehtyy poliisikoiratehtäviin yleisillä paikoilla. Hän perehtyy partiokoiratoiminnan kan-

nalta keskeisimpiin toimivalta-, voimankäyttö ja eläinsuojelusäädöksiin. Lisäksi opiskelija pereh-
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tyy erilaisiin toiminta- ja ryhmätaktisiin asioihin eri tilanteissa ja olosuhteissa. Moduulissa suorite-

taan voimankäytön käyttöönottotarkastus, poliisikoiran käyttäytymiskoe (BH-koe) sekä poliisikoi-

ran kestävyyskoe (AD-koe). 

Osaamistavoitteet 

Moduulin jälkeen opiskelija 

- on kouluttanut koiransa niin, että sillä voidaan suorittaa poliisikoiran käyttäytymiskoe (BH-

koe) ja poliisikoiran kestävyyskoe (AD-koe) 

- osaa huomioida työtehtävät ja harjoittelun yleisillä paikoilla 

- tuntee poliisikoiratoiminnan kannalta keskeisimmät toimivalta-, voimankäyttö ja eläinsuojelu-

lainsäädännön sekä osaa soveltaa lainsäädäntöä toiminnassaan 

- osaa ohjata ja käyttää poliisikoiraa poliisin erilaisissa toimintataktisissa tilanteissa 

- osaa käyttää poliisikoiraa työturvallisesti eri työtehtävillä. 

Asiakokonaisuudet 

- Hallittavuus 

- Etsinnät 

- Jäljestäminen 

- Suojelu 

- Voimankäytön käyttöönottotarkastus 

- Toimivalta ja poliisikoira 

- Poliisikoirapartio ja ryhmätoiminta 

Vaadittavat suoritukset 

Osallistuminen lähiopetukseen. Harjoitusten, oppimistehtävien, ryhmätöiden ja koulutusharjoittei-

den hyväksytty suorittaminen. 

Poliisikoiran käyttäytymiskoe (BH-koe, liite 1, poliisikoiran kestävyyskoe (AD-koe, liite 2)) tai hy-

väksytty oppimispäiväkirja osaamisesta. 

Voimankäytön käyttöönottotarkastuksen suorittaminen tai hyväksytty oppimispäiväkirja osaami-

sesta. Suoritusvaatimus on Poliisihallituksen määräyksen Poliisikoiratoiminta mukaan erikseen 

ohjeistettu. 

Arviointiasteikko 

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. 

Edeltävät opinnot 

Moduuli 2 hyväksytty suorittaminen. 

12.4  Moduuli 4: Kehittämistehtävä (3 op) 

Kuvaus 
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Opiskelija tekee käytännönläheisen kehittämistehtävän, jonka tavoitteena on kehittää ja syven-

tää opiskelijan tietoja ja taitoja sekä työelämävalmiuksia: tiedonetsintää, tietojen ja taitojen laaja-

alaista soveltamista, oman työn arviointia sekä kirjallisen ja suullisen viestinnän taitoja. Kehittä-

mistehtävän aiheen tulee olla poliisikoiratoimintaa tukeva. 

Partiokoiranohjaajan erikoistumisopintojen kehittämistehtävätyöskentelyssä sekä -raportoinnissa 

noudatetaan soveltuvin osin poliisi (AMK) -tutkinnon opinnäytetyöohjeita. 

Kehittämistehtävä voidaan tehdä joko yksilö- tai parityönä. Se voi olla toteutukseltaan toiminnalli-

nen, tutkimuksellinen tai portfolio. Erityyppisten kehittämistehtävien toteutustapa ja prosessi 

eroavat toisistaan, ja niitä myös arvioidaan hieman eri tavoin. Arvioinnissa huomioidaan sekä 

sen sisältö, että ulkoasu. 

Osaamistavoitteet 

Kehittämistehtävän hyväksytysti laadittuaan opiskelija osaa 

- laatia kehittämistehtävän suunnitelman / projektisuunnitelman 

- toteuttaa käytännönläheisen kehittämishankeen 

- raportoida kehittämistehtävän tuloksista. 

Asiakokonaisuudet 

- Toiminnan, laadun tai tiedonhankinnan kehittäminen 

- Kehittämistehtävän suunnittelu ja raportointi 

- Kehittämistehtävän toteuttaminen 

Vaadittavat suoritukset  

Kehittämistehtävän hyväksytty suorittaminen. 

Arviointiasteikko 

Kehittämistehtävä arvioidaan asteikolla 0–5 siten, että 0 on hylätty, 1–2 tyydyttävä, 3–4 hyvä ja 5 

kiitettävä. 

Edeltävät opinnot 

Moduulien 1–3 hyväksytty suorittaminen. 

13  Liite 1: Poliisikoirien käyttäytymistarkastus 

Tarkastus suoritetaan osana poliisikoirien partiokoiranohjaajakoulutusta. 

Koiranohjaajan on osoitettava kouluttamallaan koiralla, että hän on kyennyt opettamaan hallin-

nassaan olevan koiransa niin, että se suoriutuu hyväksytysti käyttäytymistarkastuksesta. 

Tarkastus suoritetaan Poliisikoiralaitoksen toimesta peruskoulutuksen jaksolla 9 (perusjakso VI). 
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Tarkastus jakautuu kahteen erilliseen osasuoritukseen: hallittavuuteen ja ympäristöön suhtautu-

miseen. 

Ennen tarkastuksen alkua suoritetaan välinpitämättömyyskoe. Sen yhteydessä tarkistetaan tatu-

ointinumero ja/tai mikrosirun numero. Välinpitämättömyyden arvostelu tapahtuu myös kokeen 

muissa osissa. 

Hallittavuuden osiossa on kuusi liikesuoritusta. Ympäristöön suhtautuminen pitää sisällään 

useita pienempiä osasuorituksia. Tarkastuksen ottaa vastaan Poliisi-koiralaitoksen opettaja/kou-

luttaja tai Poliisikoiralaitoksen hyväksymä tarkastaja. 

Tarkastuksessa annetaan arvosana hyväksytty tai hylätty. 

Saadakseen arvosanan hyväksytty on koiranohjaajan ja koiran (koirakon) saatava jokaisesta 

osasuorituksesta arvosana hyväksytty. 

Mikäli koirakko saa jostain liikkeestä arvosanan hylätty tulee tämä liike suorittaa uudestaan an-

netun määräajan kuluessa. Suoritusten aikana koiralla tulee olla kaulassa metallinen ketjukau-

lain kiristymättömässä asennossa. Koiranohjaaja on pukeutuneena virkapukuun. 

Koiran kiittäminen jokaisen liikkeen jälkeen on sallittu. 

Suorituksesta riippuen koira on kytkettynä taluttimeen tai pitkään liinaan (5 metriä) tai se on kyt-

kemättä. 

Suoritusten jälkeen tarkastaja antaa suullisen arvioinnin ohjaajalle sekä laatii kirjallisen yhteen-

vedon suorituksesta. 

Kirjallinen arvio taltioidaan poliisikoiralaitokselle ja lähetetään tiedoksi koiranohjaajan poliisipii-

riin. 

Hyväksytyistä suorituksista lähetetään tieto Suomen Kennelliittoon. 

Hallittavuus 

Hallittavuudessa seurataan koiran ja ohjaajan suhdetta sekä koiran käyttäytymistä ja alttiutta 

häiriöille. Koiran on osoitettava, että se tunnistaa tilanteessa mukana olevan poliisin henkilöstön 

niin, että sitä voidaan vaaratta käyttää taktisena välineenä ryhmätoiminnassa. Koira ei saa vin-

kua, haukkua tai ulista ilman syytä. Liikkeet arvioidaan asteikolla hyväksytty - hylätty. 

Hallittavuudessa koiran on pysyttävä maassa paikallaan ohjaajan poistuessa näkyvistä viiden 

minuutin ajaksi. Ohjaajan palattua koiransa luo ammutaan kaksi laukausta, joiden aikana koiran 

on oltava paikoillaan. Koira saa olla kytkettynä. 

Seuraamisessa koiran on pysyttävä ohjaajansa sivulla kävely- ja juoksuvauhdissa, käännöksissä 

molempiin suuntiin sekä täyskäännöksessä. Seuraaminen suoritetaan kytkettynä. 

Irtaantumisessa koiran on ohjaajan käskystä edettävä noin 40 metrin päähän eteen ja mentävä 

maahan käskystä. Ohjaaja siirtyy käskystä koiransa luokse. 
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Liikkeestä maahan menossa koiran on mentävä käskystä maahan ja jäätävä paikoilleen. Oh-

jaaja jatkaa n. 30 askelta ja koiran on tultava kutsusta ohjaajansa luo. 

Koiran on noudettava ohjaajan heittämä esine ja luovutettava se ohjaajalle. 

Ympäristöön suhtautuminen 

Tässä osiossa tarkkaillaan koiran käyttäytymistä vaihtelevissa paikoissa ja tilanteissa sekä oh-

jaajan kykyä ohjata ja hallita koiraansa. 

Ympäristöön suhtautuminen suoritetaan yhtäjaksoisena tapahtumana. Tarkkailtavat suoritukset 

järjestetään ns. normaalin poliisipartioinnin yhteydessä. 

Kokonaisvaikutelma on määräävä tekijä tarkastuksen hyväksymiseksi. 

Osasuoritus tulee suorittaa päiväsaikaan. Suorituksen aikana liikutaan poliisikoira-partioautolla, 

välillä jalkautuen suorittamaan erilaisia tehtäviä. 

Osasuorituksen tulee pitää sisällään ainakin seuraavia elementtejä: erilaisia lattiapintoja, erilaisia 

portaikoita, korkeita paikkoja, avoimia suuria tiloja, normaalia kaupunkiympäristöä, vilkasta ajo-

neuvoliikennettä, muiden koirien kohtaamisia, eri tavalla liikkuvien henkilöiden kohtaamisia, hen-

kilöryhmän kohtaaminen ja puhuttaminen. 

Suoritusten aikana ohjaaja saa antaa koiralleen tarvittavia opetettuja käskyjä. 

Tarkastajalla on oikeus uusia suorituksia tai muunnella niitä, mikäli hän katsoo sen tarpeel-

liseksi. 

Seuraavassa kuvatut suoritukset ovat ehdotuksia, ja tarkastaja voi yksilökohtaisesti muunnella 

niitä suorituspaikkaan ja tilanteeseen nähden sopivaksi. 

Koira on suoritusten aikana kytkettynä tarkastajan ohjeiden mukaisesti sekä sillä on kaulassa 

metallilenkkinen kaulain. 

Koiran tulee seurata isäntänsä vasemmalla puolella ja pysähdyksissä sen tulee istuutua ohjaa-

jansa vasemmalle puolelle. Koirapartiomies voi kulkea myös koiran vasemmalla puolella. Odo-

tusten aikana koira voi istua, maata tai seisoa rauhallisesti ohjaajansa luona. 

Käyttäytymistarkastuksen kulku 

1) Koirapartiomieheen tutustuminen 

Koiranohjaaja ilmoittautuu koiransa kanssa tarkastajalle koirapartioauton luona. 

Tarkastaja kertoo tässä vaiheessa tarkemmin osasuorituksen kulun. Koiran annetaan tutustua 

tarkastajaan, joka toimii partiossa partiomiehenä sekä auton kuljettajana. Koiran suhtautumista 

tarkastajaan tarkkaillaan koko suorituksen ajan. 

2) Käyttäytyminen autossa 
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Suorituksen aikana koiran tulee käyttäytyä autossa rauhallisesti. Autoon laitoissa ja ulos ottami-

sissa koiran on oltava ohjaajansa hallinnassa. Kun koira otetaan autosta ulos, tulee se kytkeä 

partiotaluttimeen. 

Kerran suorituksen aikana koira jätetään yksin lukittuun autoon, noin 5-10 minuutin ajaksi. Auto 

tulee pysäköidä keskustan alueelle, niin että sen vierestä kulkee normaali liikenne. Koiranoh-

jaaja poistuu autosta näköyhteyden ulkopuolelle. Yhden kerran auton vierestä tulee kulkea ns. 

maalikoiranohjaaja koirineen. 

3) Käyttäytyminen vilkkaassa kaupunkiliikenteessä 

Tämä osa suoritetaan jalkapartiona vilkkaassa kaupunkiliikenteessä. 

Koira on koko ajan kytkettynä partiotaluttimeen, sen tulee liikkua rauhallisesti ohjaajansa vasem-

malla puolella ja pysähdyksissä sen tulee istua rauhallisesti ohjaajansa vasemmalla sivulla. 

Jalkapartiointi tulee toteuttaa torilla, rautatie/linja-autoasemalla, kävelykadulla tms. paikalla. Sii-

hen tulee sisältyä kadun ylityksiä ja pysähtymisiä sekä paikallaan olemisia. Samoin kulkureitille 

tulee sisältyä erilaisia portaikoita ja alustapintoja. 

Koiran tulee suhtautua välinpitämättömästi jalankulkijoihin ja ajoneuvoihin, ja sen tulee tarkkailla 

valppaasti ympäristöään. 

4) Suhtautuminen häiriöihin puistossa 

Jalkapartiointi suuntautuu puistoon tms. missä koiran tulee kohdata seuraavat tilanteet: 

Koirapartio kulkee puistokäytävää, katua, tietä tms. pitkin ja polkupyöräilijä ohittaa sen takaapäin 

soittaen samalla kelloa. Pidemmältä etäisyydeltä polkupyöräilijä kääntyy ja tulee ohjaajaa ja koi-

raa kohti. Samalla hän soittaa vielä kerran kelloa. Ohituksen tulee tapahtua siten, että partiota-

luttimeen kytketty koira on ohjaajan ja ohittavan pyöräilijän välissä. 

Samalla tehtävällä partio kohtaa toisen koiran. Ohittaessaan tai kohdatessaan ohjaajansa 

kanssa kulkevan toisen koiran tulee koiran käyttäytyä neutraalisti. 

Vähintään kaksi hölkkääjää ohittaa koirakon hidastamatta juoksuaan. Kun hölkkääjät ovat etään-

tyneet, tulee uusi hölkkääjä koirakkoa vastaan ja ohittaa heidät juosten hidastamatta vauhtiaan. 

Koiran ei tarvitse seurata täsmällisesti, mutta se ei saa kuitenkaan häiritä ohittavia tai vastaan 

tulevia henkilöitä. 

Ohjaaja voi toistaa käskyn ”seuraa” tai käskeä koiransa istumaan tai maahan. 

5) Henkilöryhmän kohtaaminen 

Koirapartio kohtaa henkilöryhmän. Henkilöryhmään tulee kuulua 2–6 henkilöä ja he keskustele-

vat normaalia äänekkäämmin. Koiraa ei saa kuitenkaan millään lailla provosoida. 

Tarkastaja puhuttaa henkilöitä ja esimerkiksi tarkastaa heidän henkilöllisyytensä sekä poistaa 

heidät paikalta. Koiran ja ohjaajan tulee pysyä taustalla noin 5 metrin päässä ja koiran tulee olla 

ohjaajansa vieressä rauhallisena mutta tarkkaavaisena. 
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6) Käyttäytyminen suuressa avoimessa sisätilassa 

Koirapartio siirtyy autolla kohteeseen, joka voi olla jäähalli, iso ja laaja varastorakennus tai vas-

taava. 

Tässä osiossa koira on kytkettynä pitkään liinaan (5 metriä) tai se liikkuu vapaana. Tarkastaja 

antaa ohjeet tilannekohtaisesti koiran vapaana liikkumisesta tai liinassa etenemisestä. 

Tilan tarkastamisen aikana tulee koiran liikkua erilaisilla lattiapinnoilla (betoni, liukas pinta, epä-

vakaa alusta) ja portaikoissa (kierreportaat, ritiläportaat), ja sen tulee mennä useammasta oviau-

kosta sisälle. Osan tiloista tulee olla pimeitä ja ohjaajalla on käytössään käsivalaisin. 

Tarkastamisen aikana tulee tietoisesti aiheuttaa muutamia voimakkaampia äkillisiä ääniä. 

14  Liite 2: Partiokoiran Kestävyyskokeen (AD-koe) 

suoritusvaatimukset 

Arviointi 

Koiran suorituksesta ei anneta pisteitä tai arvosanoja, vaan hyväksytty tai ei hyväksytty. Hyväk-

sytystä suorituksesta koiralle annetaan AD-tunnus. 

Kokeen suorittaminen noudattaa Saksanpaimenkoiraliiton suoritusvaatimusta kestävyysko-

keesta 3. Kokeen tuomarina on Poliisikoiralaitoksen kutsuma tuomari. 

20 kilometrin matkan kulkeminen 12–15 kilometrin tuntivauhtia 

Koiran on juostava kytkettynä normaalia ravia ohjaajan oikealla puolella polkupyörän vieressä. 

Ylikiihtynyttä juoksemista on vältettävä. Talutin on pidettävä tarpeeksi löysällä, jotta koiralla on 

mahdollisuus sopeutua kulloiseenkin vauhtiin. Kevyt vetäminen taluttimesta (edessä juoksemi-

nen) ei ole virheellistä, mitä sitä vastoin on jatkuva perässä riippuminen. 

8 km:n juoksun jälkeen pidetään 15 minuutin tauko. Tauon aikana arvosteleva tuomari tarkkailee 

koirissa mahdollisesti esiintyviä väsymyksen merkkejä. Yliväsyneet koirat eivät saa jatkaa ko-

etta. 

Tauon jälkeen ajetaan seuraavat 7 kilometria, minkä jälkeen pidetään 20 minuutin tauko. Tämän 

tauon aikana on koiralle annettava mahdollisuus liikkua vapaasti olematta pakon alaisena. Hie-

man ennen seuraavan juoksuosuuden alkua on arvostelevan tuomarin tarkastettava, esiintyykö 

koirissa mahdollisia väsymyksen merkkejä tai mahdollisia polkuanturoiden haavaumia. Yliväsy-

neet koirat tai ne, joiden tassut ovat rikkoutuneet, eivät saa jatkaa koetta. 

Viimeisen juoksuosuuden (5 km) päätyttyä on pidettävä 15 minuutin tauko, jonka aikana koiralle 

on annettava mahdollisuus liikkua vapaana vailla pakotteita. Arvostelevan tuomarin on nyt todet-

                                                
3 http://www.spl.fi/toiminta/koulutus/lajiesittelyt/kestavyyskoe-ad 

http://www.spl.fi/toiminta/koulutus/lajiesittelyt/kestavyyskoe-ad
http://www.spl.fi/toiminta/koulutus/lajiesittelyt/kestavyyskoe-ad
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tava osoittaako koira väsymystä tai ovatko sen polkuanturat rikkoutuneet. Tehdyt huomiot on kir-

jattava. Tuomarin ja kokeen johtajan on saatettava koiria, jos mahdollista niin polkupyörällä tai 

seurata autolla. On välttämätöntä, että kokeeseen osallistujia seuraa auto, jotta koirat, jotka 

osoittavat, etteivät ne selviydy rasituskokeesta voidaan kuljettaa autolla pois. 

Koesuoritusta ei hyväksytä, jos koira menettää kaiken temperamenttinsa ja kovuutensa, osoittaa 

epänormaalin voimakasta väsymystä tai ei jaksa ravata 12 kilometrin tuntivauhtia (1 km/5 min), 

vaan tarvitsee suoritukseen huomattavasti pitemmän ajan. 

Juoksukokeen päätyttyä järjestäytyvät ohjaajat tuomarin antamien ohjeiden mukaan harjoitus-

kentälle koirien seuratessa ohjaajaansa taluttimessa perusasentoon. Kukin osallistuja suorittaa 

vuorollaan koiransa kanssa suorituksen ”seuraaminen vapaana”. Liike voidaan myös suorittaa 

kytkettynä löysässä taluttimessa. Suoritus täytyy tehdä koeohjeen mukaisesti. Liikkeen aikana ei 

suoriteta ampumakoetta. 

Tämän lisäksi on tuomarin varmistauduttava koiran moitteettomasta henkisestä tilasta. Kokeen 

suorittamistapa on arvostelijan määrättävissä. 
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