
 

KOIRATANSSIN YLITUOMAREIDEN KOULUTUS, 

PÄTEVÖIMINEN JA TOIMINTAOHJE 

Hyväksytty Suomen Palveluskoiraliitossa 6.3.2020 

Voimassa 6.3.2020 lähtien 

 

1. Vaatimukset koulutukseen osallistuville 

− Suomen Kennelliiton jäsenyys 

− vähintään 18 vuoden ikä 

− suorittanut ylituomarikurssi 1:n 

− Suomen Kennelliiton jäsenyhdistyksen suositus 

− yleistä luottamusta nauttiva, luonteensa ja arvostelukykynsä puolesta ylituomarin 

tehtävään sopiva  

− riittävä fyysinen kunto ja henkiset ominaisuudet tuomarintehtävään 

− kokenut koiratanssin vastaava koetoimitsija 

− on osallistunut kilpailujen järjestelyihin 

− on kilpaillut molemmissa koiratanssin harrastuslajeissa (HTM ja freestyle), joista toisesta 

saavutettu vähintään tulos AVO-luokasta ja toisessa vähintään ALO-luokasta 

− on toiminut koiratanssin koulutusohjaajana 

− hyvä suullinen ja kirjallinen esitystaito 

 

Osallistujat koulutukseen valitsee Suomen Palveluskoiraliiton hallitus koiratanssityöryhmän 

esityksestä. Valinnassa otetaan huomioon hakijan koiratanssiharrastuksen laatu ja laajuus, 

kilpailukokemus, alueellinen tuomaritarve sekä muut vaatimuksiin liittyvät seikat. Vaatimusten 

tulee olla täytetyt ennen kuin hakuaika umpeutuu. Tarvittavat dokumentit suoritetuista 

koulutuksista ja toiminnasta tulee liittää hakemukseen. Mikäli ylituomarikurssi 1 puuttuu 

vaatimuksista, tulee haun yhteydessä ilmoittaa, milloin sen aikoo suorittaa. Mikäli yhdistys 

suosittelee useampaa henkilöä tuomarikurssille, tulee puoltojärjestys mainita. 

 

2. Tuomarikoulutuksen rakenne 

2.1 Ylituomarikurssi 



  1 

 

 

Koiratanssin ylituomarikurssin järjestää Suomen Palveluskoiraliitto. Kurssin vastuukouluttajana 

toimii Palveluskoiraliiton tehtävään nimeämä koiratanssin ylituomari. Vastuukouluttaja järjestää 

kurssille riittävän määrän asiansa tuntevia vierailevia kouluttajia, jotta saadaan taattua 

osallistujille riittävän laaja ja monipuolinen näkemys lajista. Ylituomarikurssi kestää kuusi päivää, 

minkä lisäksi tuomarikokelaan tulee suorittaa hyväksytysti riittävä määrä harjoitusarvosteluja 

sekä loppuarvostelu. Osallistujilta edellytetään täysiaikaista läsnäoloa koulutuspäivissä. 

Kurssin alussa pidetään valintakoe, jossa tarkistetaan seuraavien aineistojen hallinta:  

- ylituomarikurssi 1  

- koetoimitsija 1 ja koetoimitsija 2 (koiratanssi) 

- koiratanssin säännöt ja kilpailuohjeet  

Kurssin lopuksi pidetään kirjallinen koe. Kirjallisen kokeen ja kurssin hyväksytysti suorittaneet 

tuomariharjoittelijat saavat merkinnän ylituomarihakemuskaavakkeeseen. 

 

2.2 Harjoitusarvostelut 

Tuomariharjoittelijan tulee suorittaa vähintään kolmessa (3) kilpailussa hyväksytyt 

harjoitusarvostelut kummassakin lajissa. Kunkin kilpailun tulee sisältää vähintään (15) 

kilpailusuoritusta. Arvosteltavia suorituksia tulee myös olla yhteensä vähintään viisi (5) kussakin 

kilpailuluokassa. Tällöin tuomariharjoittelija suorittaa hyväksyttyjä arvosteltavia suorituksia 

vähintään 45 kpl sisältäen minimissään 15 kpl/laji saavuttaakseen ylituomarin pätevyyden. 

Harjoitusarvostelussa arvostellaan loppuun koko kilpailu, jossa sekä kilpailu- että 

suoritusmäärä täyttyvät, vaikka vaadittu kilpailuluokkakohtainen suoritusmäärä täyttyisi kesken 

kilpailun tai olisi täyttynyt jo aiemmissa kilpailuissa. Mikäli kolmessa kilpailussa vaadittu 

suoritusmäärä - yhteensä viisi (5) - kussakin kilpailuluokassa ei täyty, harjoitusarvostelut pitää 

suorittaa riittävässä määrässä kilpailuja, jotta vaadittu viisi (5) suoritusta kussakin 

kilpailuluokassa täyttyy. 

Tuomariharjoittelijan on suoritettava harjoitusarvostelunsa kolmen eri ylituomarin 

valvonnassa. Tuomariharjoittelijan on sovittava harjoitusarvostelusta arvostelevien tuomareiden 

ja kilpailujärjestäjän kanssa vähintään kuukautta ennen kilpailupäivää. Kullakin arvostelevalla 

tuomarilla voi olla samanaikaisesti vain yksi harjoitusarvostelija kussakin kilpailuluokassa. 

Samassa kilpailussa voi olla useampi harjoitusarvostelija. Tuomariharjoittelija ei voi toimia 

samassa kilpailussa harjoitusarvostelijana ja koiranohjaajana. 
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Tuomariharjoittelija tekee oman rinnakkaisen arvostelunsa ja ylituomari vertaa sitä 

antamaansa arvosteluun. Harjoitusarvostelun suoritus ei saa kohtuuttomasti haitata kilpailun 

kulkua. 

Harjoittelua valvovan tuomarin on huomioitava, että harjoitusarvostelu on myös 

koulutustilaisuus. Harjoitusarvostelu hylätään vain, jos tuomariharjoittelijan arvostelu poikkeaa 

selvästi harjoittelua valvovan tuomarin arvostelusta. Harjoittelua valvova tuomari kirjoittaa 

ylituomarihakemuskaavakkeeseen harjoitusarvostelun arvosanoina hyväksytty tai hylätty. 

 

Kun tuomariharjoittelija on suorittanut vaaditun määrän harjoitusarvosteluja hyväksytysti, tulee 

hänen ilmoittaa siitä kirjallisesti YT-kurssin johtajalle, jonka jälkeen hänellä on mahdollisuus 

osallistua loppuarvostelutilaisuuteen. 

 

2.3 Loppuarvostelu 

Loppuarvostelu suoritetaan Palveluskoiraliiton nimeämälle tuomarikollegiolle. Kollegioon 

nimetään kolme ylituomaria. Samaan loppuarvostelutilaisuuteen voi osallistua useampia 

tuomariharjoittelijoita. 

Loppuarvostelussa tuomariharjoittelija arvostelee vähintään kymmenen (10) koiran suoritukset 

kattaen kaikki kilpailuluokat. Mikäli loppuarvostelua ei hyväksytä, tulee tuomariharjoittelijan 

harjoitusarvostella hyväksytysti vähintään kaksi kilpailua (vähintään 15 suoritusta/kilpailu) eri 

ylituomarien valvonnassa ennen uutta loppuarvostelua. 

Loppuarvostelun arvosana merkitään ylituomarihakemuskaavakkeeseen arvosanoina 

hyväksytty tai hylätty. 

 

2.4. Ylituomarioikeuksien hakeminen ja pätevöinti 

Kun tuomariharjoittelija on läpäissyt YT2-kurssin ja suorittanut tarpeelliset harjoittelut 

hyväksytysti, kurssinjohtaja tekee esityksen pätevöinnistä koiratanssityöryhmälle. Työryhmä 

tekee tästä esityksen Suomen Palveluskoiraliiton hallitukselle, joka myöntää arvosteluoikeudet. 

Palveluskoiraliiton hallitukselta esitys lähtee liitteineen Kennelliittoon. 

 

3. Ylituomareiden jatkokoulutus ja toimintavaatimus 

Ylituomareiden jatkokoulutuksen järjestää Suomen Palveluskoiraliitto. Koulutuksen 

tarkoituksena on yhtenäistää kilpailuarvostelua sekä pitää tuomarit oman lajinsa kehityksen 
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tasalla. Koulutuksissa on käsiteltävä lajikohtaisten asioiden lisäksi Kennelliiton yleiset kokeisiin 

ja kilpailuihin liittyviin asioihin tulleet muutokset. 

Jatkokoulutustilaisuuksista on ilmoitettava hyvissä ajoin ennen tilaisuutta Kennelliiton 

julkaisussa tai henkilökohtaisella kutsulla. Ylituomarin on osallistuttava hänelle suunnattuun 

jatkokoulutukseen vähintään joka toinen kerta. Jatkokoulutukseen osallistumisesta tehdään 

merkintä Virkkuun. 

Ylituomarin on toimittava tuomarin tai koetoimitsijan tehtävissä tai osallistuttava 

kilpailuihin koiranohjaajana vähintään kerran kahden vuoden aikana. Koiratanssityöryhmän on 

valvottava, että edellä mainitut vaatimukset täyttyvät ennen kuin henkilölle annetaan uusia 

tuomaritehtäviä. 


