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PALKINTOTUOMARIT 

l Palkintotuomareiden koulutus- ja pätevöimisohjeet  

Koulutuksen tarkoituksena on valmistaa päteviä ja vastuustaan tietoisia palkintotuomareita sekä 

arvostelutuomareita ja pyrkiä yhtenäistämään koe- ja kilpailuarvostelua sekä pitämään tuomareita 

kehityksen tasalla.  

II Palkintotuomarille asetettavat vaatimukset  

Hänen on oltava luonteensa ja arvostelukykynsä puolesta tähän tehtävään sopiva. Omattava luontaisia 

taipumuksia ja riittävä fyysinen kunto kyseiseen tehtävään. 

Arvosteluvastuussa olevan tuomarin (ryhmätuomarin) on oltava täysi-ikäinen 18 vuotta täyttänyt henkilö, 

jolla on voimassa oleva DRAJ/DKAJ-arvosteluoikeus. Ryhmätuomarin tulisi olla riittävän kokenut dreeverien 

ajokokeiden arvostelussa. 

Tuomariryhmän toisen tuomarin (palkintotuomarin) on oltava 15 vuotta täyttänyt henkilö, jolla on 

voimassa oleva DRAJ/DKAJ-, tai AJOK/BEAJ-arvosteluoikeus, tai hän on suorittanut DRAJ/DKAJ-

palkintotuomarikurssin ja toimii harjoittelijana. Harjoittelijan käyttämistä tuomarin tehtävissä tulisi välttää, 

ellei siihen ole pakottavaa syytä. 

Oltava perehtynyt ennen tuomarikoulutuksen aloittamista dreeverien ajokokeisiin sallittujen rotujen 

käyttöön metsästyksessä. Suoritettava hyväksytysti virallinen koetuomarikurssi siihen mahdollisesti 

sisältyvine harjoitusarvosteluineen ja loppukuulusteluineen. Suoritettava hyväksytty vähintään kahta koetta 

koskeva ja kahden eri ryhmätuomarin johdolla suoritettu käytännön harjoittelu koetuomarikokelaana em. 

kurssin jälkeen.  

Täytettävä Kennelliiton kulloinkin asettamat jäsenyysvaatimukset.  

III Koulutus  

A. TUOMARIKURSSIEN ANOMINEN JA JÄRJESTÄMISOIKEUS  

B. KURSSIEN OHJELMA JA KOULUTUS  

C. TUOMARIEN PÄTEVÖINTI  

D. TUOMAREIDEN JATKOKOULUTUS  

A. Tuomarikurssien anominen ja järjestämisoikeus  

Kyseisiä kursseja saavat järjestää kennelpiirit ja niiden jäsenyhdistykset, rotujärjestöt sekä liitot ja niiden 

jäsenyhdistykset.  

Kurssianomukset jätetään kennelpiireille, rotujärjestöille ja liitoille määräaikaisilmoituksia noudattaen. 

Anomuksesta tulee käydä ilmi aika, paikka, järjestäjä ja kurssinjohtaja.  

Dreeverien ajokokeiden tuomaripätevöinnin suorittaa kennelpiiri, joten kurssiluvat on anottava 

kennelpiiriltä. 

Kursseista ilmoitetaan ennen niiden pitämistä Kennelliiton ja tarvittaessa rotujärjestöjen sekä -liittojen 

julkaisuissa, ellei asiaa ole Kennelliiton erillispäätöksellä toisin määritelty.  

 



B. Kurssien ohjelma ja koulutus  

Kursseille osallistujien velvollisuus on tutustua etukäteen kurssimateriaaliin, mikäli järjestäjä on sellaisen 

esittänyt.  

Hakemuksen dreeverien ajokokeiden palkintotuomarikurssille pääsystä tekee asiasta kiinnostunut itse.  

Kurssien johtajina ja heidän varamiehinään saavat toimia dreeverien ajokokeiden ylituomarit.  

Dreeverien ajokokeiden palkintotuomarikurssin teoreettisen osan pituus on vähintään 3 tuntia. 

Teoreettisen osan päätteeksi voidaan järjestää kirjallinen ja suullinen loppukuulustelu. Kurssin hyväksytysti 

suorittaneelle annetaan siitä todistus.  

Hyväksytysti suoritetun kurssin jälkeen tuomarikokelas suorittaa kahta koetta koskevan ja kahden eri 

ryhmätuomarin johdolla suoritetun käytännön harjoittelun. Harjoittelu hyväksytään, kun kaikki 

arvosteltavat ominaisuudet voidaan arvostella. Tuomarikokelas voidaan siirtää kokeen aikana toiseen 

maastoon täydentämään ne arvostelukohdat, joita hän ei ole voinut täyttää sijoitetussa maastossa. 

Harjoittelu voidaan myös hyväksyä, mikäli ajotapahtumaan liittyviä arvostelukohtia ei voida sääntöjen ja 

ohjeiden rajoituksien mukaisesti täyttää varsinaiseen arvosteluun, mutta ajo on kuitenkin kokeen aikana 

hyväksytysti tapahtunut ja ryhmätuomari on todennut sen riittävän harjoittelijan arvosteltavaksi 

harjoittelun hyväksyttävään suorittamiseen. Tällöin harjoittelijan tulee arvostella myös nämä 

arvostelukohdat, vaikka varsinaiset tuomarit eivät näin tee. 

C. Tuomareiden pätevöinti  

Anomuslomakkeena pätevöimiseksi käytetään tätä tarkoitusta varten laadittua kokelaskorttia. Anomuksen 

tulee sisältää kaikki siinä vaaditut tarpeelliset tiedot ratkaisua varten.  

Arvostelu- tai palkintotuomarikortin 15 vuotta täyttäneelle jäsenyhdistyksensä jäsenelle myöntää henkilön 

asuinpaikan kennelpiiri. Arvostelu- tai palkintotuomari katsotaan pätevöidyksi silloin, kun hänelle on 

hyväksytty dreeverien ajokokeiden tuomarikortti.  

D. Tuomareiden jatkokoulutus  

Koulutuksen tarkoituksena on yhtenäistää koe- ja kilpailuarvostelua sekä pitää tuomarit oman lajinsa 

kehityksen tasalla. 

Arvostelu- ja palkintotuomareiden velvollisuus on pysyä ajan tasalla tuomaritehtävien hoidossa, jotta heille 

voitaisiin antaa uusia tehtäviä. 

Heidän on toimittava tuomarina, osallistuttava jatkokoulutukseen tai toimittava dreeverien ajokokeissa 

koiranohjaajana tai kilpailijana vähintään kerran kahdessa vuodessa.  

Arvosteluoikeutensa edellisen vaatimuksen laiminlyönnin takia menettänyt tuomari saa 

arvosteluoikeutensa takaisin osallistumalla jatkokoulutukseen. 

Sääntöjen muuttuessa merkittävästi on tuomarien osallistuttava jatkokoulutukseen erikseen 

määriteltävällä tavalla. Tällaisesta tilanteesta informoidaan erikseen. 

Tuomareiden pätevyyksien tarkistaminen kuuluu koetoimikunnalle ja kokeen ylituomarille.  

 

 

 



YLITUOMARIT  

I YLITUOMARIEN KOULUTUS JA PÄTEVÖIMISOHJEET  

Tarkoituksena on kouluttaa päteviä ja vastuustaan tietoisia ylituomareita.  

II YLITUOMARIKSI AIKOVALLE ASETETTAVAT YLEISET VAATIMUKSET  

Henkilön on oltava Kennelliiton sekä Suomen Dreeverijärjestön tai Suomen Bassetkerhon jäsen.  

Ylituomariksi aikovan on oltava luonteensa ja arvostelukykynsä puolesta tehtävään sopiva. Hänen on 

ymmärrettävä, mitä Kennelliiton myöntämä ylituomarin pätevyys häneltä edellyttää kaikessa hänen 

kenneltoiminnassaan: koiranohjaajana, kilpailijana, arvostelevana tuomarina, kouluttajana, jne.  

Hänellä on oltava riittävä fyysinen kunto ja henkiset ominaisuudet kyseiseen tehtävään.  

Koulutukseen pyrkivä henkilö on kokenut dreeverien ajokokeiden vastaava koetoimitsija ja osallistunut 

kokeiden tai kilpailujen järjestelyihin.  

Hänen on pystyttävä koetuomarien ja koetoimihenkilöiden koulutukseen.  

Ylituomarikoulutukseen hakeutuvien henkilöiden kennelpiirit hyväksyvät omasta tai jonkun muun 

Kennelliiton jäsenyhdistyksen esityksestä peruskurssille ne henkilöt, jotka täyttävät edellä mainitut 

vaatimukset.  

III KOULUTUKSEN KOOSTUMINEN  

A. YLITUOMARIKURSSIN JÄRJESTÄMINEN  

B. UUSIEN YLITUOMARIEN KOULUTUS  

C. YLITUOMARIOIKEUKSIEN HAKEMINEN JA PÄTEVÖINTI  

D. YLITUOMARIEN JATKO- JA TÄYDENNYSKOULUTUS  

A. YLITUOMARIKURSSIN JÄRJESTÄMINEN  

Ylituomarikursseja järjestävät rotujärjestöt, lajiliitot ja Kennelliitto. Dreeverien ajokokeiden ylituomarin 

lajikohtaisen kurssin järjestää Suomen Dreeverijärjestö. 

Kurssien järjestämisestä on ilmoitettava niin, että hakijalla on mahdollisuus hankkia koulutukseen 

vaadittavat pätevyydet riittävän ajoissa.  

Kursseista ilmoitetaan ennen niiden pitämistä Kennelliiton, rotujärjestöjen tai lajiliittojen julkaisuissa.  

B. UUSIEN YLITUOMARIEN KOULUTUS  

Ylituomarikokelas käyttää koulutuksen kaikissa vaiheissa Kennelliiton hyväksymää 

ylituomarihakemuskaavaketta todistuksena eri koulutusvaiheiden suorittamisesta.  

Koulutus jakautuu dreeverien ajokokeissa kolmeen vaiheeseen:  

1. Ylituomareiden peruskurssi kennelpiirien toimesta (aluekouluttajat/ylituomarit)  

2. Erikoistumiskoulutus ko. koelajin ylituomariksi rotujärjestöjen tai lajiliittojen toimesta  

3. Harjoitusarvostelut  

 

1. YLITUOMAREIDEN PERUSKOULUTUS KENNELPIIRIEN TOIMESTA  

Ylituomareiden peruskurssin järjestää kennelpiiri.  



Peruskurssilla käydään läpi Kennelliiton hyväksymä Ylituomareiden peruskurssin koulutusmateriaali.  

Kouluttajina peruskurssilla toimivat laajan kenneltietoisuuden omaavat ylituomarit yhdessä 

aluekouluttajien kanssa.  

Ylituomarin peruskurssin suorittamisesta tehdään merkintä ylituomarihakemuskaavakkeeseen.  

2. ERIKOISTUMISKOULUTUS ROTUJÄRJESTÖJEN TAI LIITTOJEN TOIMESTA  

Erikoistumiskoulutuksen avulla ylituomarikokelaan tulee saavuttaa dreeverien ajokokeiden riittävä 

tuntemus. Hänen tulee omaksua sääntöjen ja arvosteluohjeiden mukainen tapa hoitaa tehtävänsä, jotta 

lopputulos on tasapuolinen ja oikea. 

Suomen Dreeverijärjestö valitsee erikoistumiskurssille kokelaat koe- ja kilpailumuotojen lisävaatimukset 

täyttäneistä peruskurssin hyväksytysti suorittaneista henkilöistä.  

Kouluttajina toimivat Suomen Dreeverijärjestön tai Kennelliiton nimeämät ylituomarit, jotka katsotaan 

riittävän päteviksi ja kokeneiksi mainittuun tehtävään. Pääsääntöisesti kouluttajana toimii Suomen 

Dreeverijärjestön pääkouluttaja. 

Erikoistumiskoulutuksessa käsitellään ainakin seuraavia asioita:  

- koe- ja kilpailusääntöjen ja arvosteluohjeiden käytön ja erityispiirteiden yksityiskohtainen selvittäminen - 

ylituomarin toimintaohjeet - koetoimitsijaohjeet  

- dreeverien ajokokeita koskevat yleiset säädökset  

- dreeverien ajokokeiden koeasiapaperit  

- ongelmatilanteet ja niiden käsittely  

Kurssin päätteeksi on suoritettava hyväksytysti asianmukaiset loppukokeet. Erikoistumiskoulutuksen 

suorittamisesta tehdään merkintä ylituomarihakemuskaavakkeeseen.  

3. HARJOITUSARVOSTELUT  

Ylituomarikokelaan on hyväksytysti suoritettava kaksi harjoitusarvostelua, jotka suoritetaan vähintään 

kahdelle kokeneelle ylituomarille.  

Harjoitus- ja koearvostelujen suorittamisesta tehdään merkintä ylituomarihakemuskaavakkeeseen.  

Harjoitusarvostelut on suoritettava kahden vuoden kuluessa siitä hetkestä, kun lajikohtainen koulutus on 

suoritettu. 

C. YLITUOMARIOIKEUKSIEN HAKEMINEN JA PÄTEVÖINTI 

Anomuksen tekee tuomarikokelas käyttäen ylituomarihakemuskaavaketta tarpeellisine liitteineen.  

Anomukseen hankitaan lausunto Suomen Dreeverijärjestöltä, joka lähettää sen Kennelliitolle.  

Kennelliitto pätevöi ylituomarit.  

Ylituomari katsotaan pätevöidyksi, kun hän on saanut siitä tiedon Kennelliitolta.  

Ylituomarilla on oltava voimassa dreeverien ajokokeiden palkintotuomarikortti ja arvosteluoikeus.  

 

 



D. YLITUOMARIEN JATKO- JA TÄYDENNYSKOULUTUS OSALLISTUMINEN JATKO- JA 

TÄYDENNYSKOULUTUKSEEN  

Ylituomarin on osallistuttava hänelle suunnattuun jatkokoulutukseen vähintään joka toinen kerta, ja hänen 

on toimittava tuomarin tai koetoimitsijan tehtävissä tai osallistuttava kokeisiin koiranohjaajana tai 

kilpailijana vähintään kerran kahden vuoden aikana. Kennelpiirien, rotujärjestöjen ja lajiliittojen on 

valvottava, että ym. vaatimukset täyttyvät ennen kuin henkilölle annetaan uusia ylituomaritehtäviä.  

Sääntöjen muuttuessa merkittävästi on ylituomarien osallistuttava jatkokoulutukseen. Tällaisesta 

tilanteesta informoidaan erikseen. 

 

JATKO- JA TÄYDENNYSKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN  

Ylituomarien jatko- ja täydennyskoulutukset järjestää Suomen Dreeverijärjestö. Jatko- ja 

täydennyskoulutuksissa on käsiteltävä lajikohtaisten asioiden lisäksi Kennelliiton yleiset kokeisiin ja 

kilpailuihin liittyviin asioihin tulleet muutokset. Jatko- ja täydennyskoulutustilaisuuksista on ilmoitettava 

hyvissä ajoin ennen tilaisuutta Kennelliiton, rotujärjestön, lajiliiton julkaisussa tai henkilökohtaisella 

kutsulla.  

IV YLITUOMARIOIKEUKSIEN PERUUTTAMINEN JA PALAUTTAMINEN  

Kennelliitto voi poistaa ylituomarioikeudet tai peruuttaa arvosteluoikeudet henkilöltä, joka todetaan 

tehtäväänsä epäpäteväksi ja joka ei enää täytä kohdan ylituomariksi aikovalle asetettuja yleisiä 

vaatimuksia. Kennelliitto peruuttaa arvosteluoikeudet kennelpiirin, rotujärjestön tai lajiliiton esityksestä 

henkilöltä, joka ei täytä jatko-, täydennyskoulutus- ja toimintavaatimusvelvoitettaan. Mikäli ylituomarille 

ollaan esittämässä kurinpidollisia toimenpiteitä, voi Kennelliitto pidättää arvosteluoikeudet asian käsittelyn 

ajaksi.  

Kennelliitto palauttaa arvosteluoikeudet pidättämisesityksen tekijän perustellusta esityksestä. Ylituomarin, 

jolla arvosteluoikeudet ovat olleet poistettuna jatko-, täydennyskoulutus- ja toimintavaatimusvelvoitteen 

laiminlyömisen takia, tulee osallistua jatkokoulutukseen ennen kuin hänen arvosteluoikeutensa voidaan 

palauttaa. 


