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Liite 
 
 
 
 
1. LUOKSE PÄÄSTÄVYYS 
 
 Koira tuodaan kytkettynä kuonokoppa päässä henkilöryhmän läpi tarkastajan luokse. 
 

Koiralle suoritetaan varusteiden ja tunnistusmerkinnän tarkastus sekä koiran käyttäy-
tyminen arvioidaan. 
  
Koira ei saa osoittaa häiritsevää aggressiivisuutta tai selvää arkuutta. 
 

 
2. HALLITTAVUUS 
 

Hallittavuusosassa arvioidaan ohjaajan kykyä ohjata koiraa sekä koiran kykyä suoriu-
tua vaadituista liikesuorituksista. Liikesuoritukset liittyvät koiran ohjattavuuteen ja 
hermojen hallintaan.  
 
Jokainen liikesuoritus alkaa ja päättyy perusasentoon, jossa koira istuu ohjaajan va-
semmalla puolella oikea lapa ohjaajan polven kohdalla. Liikesuoritus alkaa tarkastajan 
antamalla luvalla perusasennosta. 
 

Liike 2.1 Paikallaolo 
 
 Käskyt: maahan, paikalla, istu 
 
 Koira tuodaan suoritukseen varustettuna kuonokopalla. 
 

Tarkastajan käskyn saatuaan ohjaaja irrottaa taluttimen, jättää koiran maahan ja pois-
tuu osoitettuun näkösuojaan. 
 
Viiden minuutin kuluttua ohjaaja siirtyy tarkastajan luvalla koiran viereen ja ottaa pe-
rusasennon. 

 
Liike 2.2 Käyttäytyminen ammuttaessa 
 
 Käskyt: maahan, paikalla, istu 
 

Koira tuodaan suoritukseen varustettuna kuonokopalla. 
 
Tarkastajan luvan saatuaan ohjaaja kytkee koiran ja käskee sen maahan. 
 
Koirasta noin 20 metrin päähän eteen sijoittunut seisova henkilö ampuu kolme lauka-
usta. Laukausten aikana koiran on maattava hiljaa rauhallisena ja valppaana. 

 
Liike 2.3 Seuraaminen kytkettynä 
 
 Käskyt: seuraa, istu 
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Liike suoritetaan siten, että koira on kytkettynä ohjaajan vasemmassa kädessä olevaan 
taluttimeen. Taluttimen tulee olla liikkeen suorituksen aikana löysällä. 
  
Liike suoritetaan ennakkoon annetun kaavion mukaisesti ja se aloitetaan tarkastajan 
luvalla. Liikkeelle lähdettäessä, suunnan ja nopeuden muutoksissa sekä pysähdyksissä 
koiralle saa antaa käskyn.  
 
Liikkeen lopussa suoritetaan henkilöryhmässä käännökset oikealle ja vasemmalle sekä  
pysähdytään tarkastajan eteen. 

 
Liike 2.4 Liikkeestä maahan meno ja luokse tulo 
 
 Käskyt: seuraa, maahan, tänne, sivulle, istu 
 

Ohjaaja lähtee tarkastajan luvalla perusasennosta vapaana seuraavan koiran kanssa 
kävelyvauhtia eteenpäin. 
 
Noin 10 – 15 askeleen jälkeen ohjaaja antaa koiralle käskyn ”maahan”, jota koiran on 
noudatettava ripeästi. 
 
Ohjaaja jatkaa kulkuaan juosten noin 30 askeleen päähän, jonka jälkeen hän 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 istuuduttava ohjaajan vierelle perusasentoon. 

 
Liike 2.5 Eteen lähettäminen ja maahan meno 
 
 Käskyt: seuraa, eteen, maahan, istu 
 

Ohjaaja lähtee tarkastajan luvalla perusasennosta vapaana seuraavan koiran kanssa 
kävelyvauhtia eteenpäin.  
 
Noin 10 – 15 askeleen jälkeen ohjaaja antaa koiralle käskyn ”eteen”, jolloin koiran on 
irtauduttava nopeasti ja suoraviivaisesti noin 30 metriä.  
 
Käskyn antamisen jälkeen ohjaaja jää paikoilleen.  
 
Kun koira on edennyt vaaditun matkan, ohjaaja antaa sille käskyn ”maahan”, jota koi-
ran on noudatettava välittömästi. 
 
Liike päättyy, kun ohjaaja siirtyy tarkastajan luvalla koiran luokse ja käskee koiran is-
tumaan. 

 
 
3. SUOJELU 
 

Suojeluosassa arvioidaan koiran hallittavuutta, ohjaajan ja koiran välistä yhteistyötä 
sekä koiran kykyä puolustaa itseään ja ohjaajaansa. Suojeluosa sisältää kaikkiaan 
kahdeksan (8) erikseen arvioitavaa liikesuoritusta.  
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Koira voidaan suorituksen ajaksi kytkeä noin 5 metriä pitkään liinaan. Maalimiehellä 
on oltava tarpeellinen suojavarustus. 
 
Erinomaiseen suoritukseen edellytetään, että koira on kytkemättä ja se on hyvin hal-
linnassa sekä tottelee välittömästi ohjaajan antamia käskyjä. Koiran puruotteen on ol-
tava voimakas ja rauhallinen. Koiran on irrotettava puruote välittömästi käskyn saatu-
aan. Koira ei saa häiritä maalimiestä missään liikkeen osassa. 

 
 
3.1 Seuraaminen 
 

Ohjaaja lähtee tarkastajan luvan saatuaan liikkeelle perusasennosta. 
 
Noin 50 askeleen päässä seisoo liikkumaton näkyvällä suojahihalla ja pehmustetulla 
patukalla varustautunut maalimies.  
 
Ohjaaja etenee maalimiestä kohti, jolloin koiran tulee seurata valppaasti sivulla. 
 
Noin 3 metriä ennen maalimiestä ohjaaja pysähtyy maalimiehen eteen ja komentaa 
koiran perusasentoon. 

 
 
3.2 Tarkastus 
 

Ennen tarkastusta ohjaajan on kerrottava maalimiehelle nimensä sekä sen, mitä hän 
aikoo tehdä tälle. Toimenpide voidaan toteuttaa esimerkiksi seuraavasti: ”Olen vartija 
N.N., pysykää liikkumatta, tulen suorittamaan teille turvallisuustarkastuksen, nostakaa 
kätenne ylös”.  
 
Ohjaaja käskee koiran maahan tai istumaan ja jättää sen paikalleen. 
 
Ohjaaja suorittaa maalimiehelle tarkastuksen ja siirtyy sen jälkeen noin 5 askelta koi-
ran taakse.  
 
Koiran tulee pysyä paikalla koko liikkeen ajan ja sen tulee seurata tarkkaavaisesti 
maalimiestä. 

 
 
3.3 Vartiointi 
 

Koiran tulee vartioida tarkkaavaisesti maalimiestä. 
 
 
3.4 Pako 
 

Kun koira on vartioinut maalimiestä noin 20 sekuntia tarkastaja antaa  maalimiehelle 
luvan lähteä liikkeelle. 
 
Maalimies lähtee kävelemään reippaasti pois päin koirasta. Koiran tulee estää maali-
miehen pako oma-aloitteisesti puremalla tätä suojahihaan. 
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3.5 Irrotus ja jälkivartiointi 
 

Tarkastajan luvalla ohjaaja antaa maalimiehelle käskyn olla liikkumatta, jonka jälkeen 
ohjaaja antaa koiralle käskyn irrottaa. Käskyn saatuaan koiran on välittömästi irrotet-
tava otteensa maalimiehestä. Jos koira on kytkettynä liinaan, saa ohjaaja ottaa liinan 
käteensä ennen kuin antaa maalimiehelle käskyn olla liikkumatta. Liinan on kuitenkin 
oltava koko ajan löysänä. 
 
Välittömästi irrotuksen jälkeen koiran on jäätävä vartioimaan maalimiestä. Koira ei 
saa häiritä tai purra liikkumatonta maalimiestä. Jos koira on liinassa, liinan on oltava 
löysällä. Jälkivartiointi kestää noin 10 sekuntia. 

 
 
3.6 Selkäkuljetus  
 

Ohjaaja siirtyy tarkastajan luvalla koiran vierelle tai käskee koiran sivulle perusasen-
toon. 
 
Ohjaaja käskee maalimiestä kävelemään noin 3–5 askelta hänen edellään tarkastajan 
osoittamaan suuntaan. Koiran tulee seurata ohjaajan vasemmalla sivulla ja tarkkailla 
valppaasti maalimiestä. 

 
 
3.7 Hyökkäyksen torjuminen 

 
Kuljetuksen aikana maalimies hyökkää ohjaajaa ja koiraa kohti tarkastajan merkin 
saatuaan. Maalimies kuormittaa koiraa pehmustetulla patukalla tehtävin valelyönnein 
siten, etteivät lyönnit osu koiraan. Maalimies lopettaa vastarinnan tarkastajan merkistä 
ja jää liikkumattomana paikalleen. 
 
Koiran täytyy torjua hyökkäys ilman ohjaajan myötävaikutusta. Koiran on purtava 
maalimiestä varmasti ja rauhallisella koko suun puruotteella. 
 
Koiran on irrotettava otteensa maalimiehestä välittömästi ohjaajan käskystä. Ohjaaja 
komentaa koiran istumaan sivulleen sekä komentaa maalimiestä kävelemään edellään 
niin kuin tapahtui ennen hyökkäystä. 
 
 

3.8 Ohjaajan puolustus 
 

Koira tuodaan suoritukseen varustettuna kuonokopalla. 
 
Liike suoritetaan alueella, jossa ohjaaja pystyy kävelemään suoraan eteenpäin noin 50 
askelta koiran seuratessa sivulla kytkettynä. Koira ja ohjaaja eivät näe ennakkoon pii-
loutunutta maalimiestä. Kun ohjaaja on saapunut noin 3 askeleen päähän maalimiehen 
piilosta maalimies hyökkää ohjaajan päälle kädet koholla huutaen. 
  
Koiran on torjuttava hyökkäys puskemalla voimakkaasti maalimiestä keskivartaloon.  
 
Maalimies jää liikkumattomaksi, jos koira estää hyökkäyksen tehokkaasti. Koira ei 
saa koskettaa liikkumatonta maalimiestä. Tämä jälkeen ohjaaja kutsuu koiran välittö-
mästi sivulleen. Lopuksi maalimies kuljetetaan tarkastajan luokse. 
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4. PIILOUTUNEEN HENKILÖN ILMAISEMINEN  
 

Osa suoritetaan mukailtuna työtilanteena, jossa ohjaajan tehtävänä on tutkia alue jär-
jestelmällisesti koiran kanssa sekä löytää piilossa oleva henkilö koiran avulla. Maali-
mies ei käytä suojavarusteita. 
 
Koiran tulee olla kytkettynä 5–10 metriä pitkään liinaan. Tarkastaja ilmoittaa etsittä-
vällä alueella, joka voi olla varasto- tai muu vastaava alue, noudatettavan kulkureitin.  
 
Koiran tulee ilmaista piiloutuneen maalimiehen löytäminen voimakkaasti haukkuen. 
Koira ei saa purra liikkumatonta maalimiestä. 
 
Koiran haukkuessa ja vartioidessa maalimiestä ohjaaja komentaa koiran sivulleen ja 
suorittaa maalimiehelle turvallisuustarkastuksen sekä selkäkuljetuksen liikkeen 3.6 
mukaisesti.  

 
 
5.  OHJAAJAN PUOLUSTUS  
 

Koira tuodaan suoritukseen varustettuna kuonokopalla. 
 
Ohjaaja lähtee liikkeelle tarkastajan luvalla perusasennosta tarkastajan ilmoittamaa 
reittiä pitkin koira ollessa kytkettynä lyhyeen taluttimeen.  
 
Ohjaajan ja koiran liikkuessa pehmeällä patukalla varustautunut maalimies tulee esille 
piilosta ja lähestyy kädet koholla uhkaavasti hyökäten ohjaajaa ja koiraa.  
 
Koiran on ilmennettävä hyökkäyksen aikana selvää puolustushalua. Koira ei saa kos-
kettaa hyökkääjää.  
 
Todettuaan koiran käyttäytymisen tarkastaja käskee maalimiestä lopettamaan hyökkä-
yksen. Suoritusta ei hyväksytä, jos koira osoittaa hyökkäyksen aikana pelokkuutta tai 
väistää hyökkäyksen. 
 
Hyökkäyksen päättyä ja tilanteen rauhoituttua koiran tulee osoittaa, ettei sille ole jää-
nyt jäljelle hyökkäyshalua normaalisti käyttäytyvää maalimiestä kohtaan. 

 
 


