
PERINTEISEN (TS) PAIMENNUSKOKEEN YLEISOHJEET 

Paimennuskollegion lisäykset yleisohjeisiin, koskien koetoimitsija-  ja  ylituomarikoulutuksia 

PERINTEISEEN PAIMENNUSKOKEESEEN LIITTYVÄT OHJEET TOIMIHENKILÖISTÄ: 

KOETOIMITSIJA: 

Koetoimitsijakurssi haetaan voimassaolevien Kennelliiton ohjeiden mukaan. 

Kurssin johtajana ja hänen varamiehenään voivat toimia paimennuskokeiden ylituomarit. 

Paimennuskokeiden koetoimitsijakurssi (osa2) anotaan Suomen Kennelliiton voimassa olevien määräysten 

mukaisesti siltä kennelpiiriltä, jonka alueella kurssi järjestetään. 

VAATIMUKSET KOETOIMITSIJALLE OVAT: 

Koetoimitsijakoulutukseen yleisinä pääsyvaatimuksina noudatetaan Kennelliiton voimassaolevaa 

ohjeistusta. 

Lajikohtaiset tarkennukset: 

- on suorittanut Kennelpiirin järjestämän koetoimitsijakurssin 1-osan  

- on täyttänyt 18 vuotta  

- on Suomen Kennelliiton jäsen  

- on ominaisuuksiltaan koetoimitsijaksi sopiva, ja Kennelliiton tai kennelpiirin jäsenyhdistys puoltaa 

ko. henkilöä kurssille  

- toiminut aktiivisesti lajin parissa 

VASTAAVAN KOETOIMITSIJAN VELVOLLISUUDET JA TEHTÄVÄT: 

Koetoimitsija on velvollinen noudattamaan tehtävässään ko. koemuodon sääntöjä ja ohjeita. Hänen on 

noudatettava toiminnassaan yleisesti hyväksyttyjä tapoja tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti. 

Koetoimitsija vastaa muiden toimitsijoiden työskentelystä järjestäen heille mm. riittävän valmennuksen ja 

seuraa heidän toimintaansa kokeen aikana. Hän antaa tarvittaessa lausunnon kokeen kulusta ja 

järjestelyistä. 

KOETOIMITSIJAN LAJIKOHTAINEN KOULUTUSSUUNNITELMA: 

Ennen koetoimitsijakoulutukseen osallistumista henkilön on tutustuttava voimassaolevaan koesäännöstöön 

erityisesti niiltä osin, kun säännöstössä määritellään koetoimitsijan tehtäviä. 

Teoriaosassa käsitellään koetoimitsijan velvollisuudet ja tehtävät ennen koetta, sen aikana ja sen jälkeen. 

Teoriaosassa käydään läpi koepöytäkirjojen täyttämiseen liittyvät lajikohtaiset määräykset. 

Hyväksytysti suoritetusta teoriaosuudesta annetaan osallistujalle kirjallinen todistus kurssin päätteeksi. 

(Kennelliiton todistus koetoimitsijakurssin suorittamisesta.) 

Koetoimitsijan pätevöinnissä noudatetaan Kennelliiton voimassaolevaa ohjeistusta. 



Koetoimitsijakortin voi anoa, kun on hyväksytysti suorittanut koulutuksen osiot. Koetoimitsijan on 

ylläpidettävä taitojaan. Hänen on toimittava koetoimitsijana vähintään kahden vuoden välein.  

Koetoimitsijat, jotka eivät täytä edellä mainittuja ehtoja, eivät ole oikeutettuja toimimaan toimitsijan 

tehtävissä ennen kuin he ovat osallistuneet jatkokoulutukseen vähintään yhden kerran. Koetoimitsijaoikeus 

voidaan esittää peruutettavaksi kennelpiirille tehdystä perustellusta hakemuksesta. 

YLITUOMARI 

Ainoastaan Kennelliiton hyväksymät ylituomarit voivat toimia paimennuskokeen ylituomarina. FCI 

hyväksymien kenneljärjestöjen hyväksymät kyseisen koemuodon tuomarit saavat toimia 

paimennuskokeiden arvostelevina tuomareina. 

Paimennuskollegio (tai muu vastaava kennelliiton alainen taho) järjestää ylituomarikoulutuksen. 

Ylituomarikurssin järjestämistä anotaan Kennelliitolta. Kurssi järjestetään laaditun ohjelman mukaisesti. 

Ylituomarikurssin, koearvostelut ja virallisen loppukokeen hyväksytysti suorittaneet ylituomarikokelaat 

saavat lajikohtaiset ylituomarioikeudet. 

Perinteisen paimennuskokeen ylituomareiden tulee osallistua lajikohtaiseen ylituomareiden 

lisäkoulutukseen ja Kennelliiton järjestämiin jatkokoulutuksiin vähintään joka toinen kerta. 

KENNELLIITON VAATIMUKSET YLITUOMARIKURSSILLE OVAT  

Vaatimuksia ei ole vielä yhdenmukaistettu FCI:n tuomariohjeen kanssa, joten kansainväliset 

ylituomarikoulutusohjeet ja mahdolliset lisäykset päivittyvät myöhemmin.  

- asuinpaikan mukaisen kennelpiirin puolto 

- vähintään 18 v ikä 

- kyseisen koemuodon kilpailuoikeudet omaavan rotuyhdistyksen jäsenyys  

- Kennelliiton henkilöjäsenyys 

- on itse kouluttamallaan, kyseisen koemuodon kilpailuoikeudet omaavalla rodulla osallistunut TS 

paimennuskokeen 3-luokkaan 

- on aktiivisesti tehnyt työtä TS paimennuskokeen kilpailuoikeudet omaavien rotujen 

paimennusominaisuuksien säilyttämiseksi ja edistämiseksi  

- on pätevöity koetoimitsija ja on toiminut vähintään kaksi kertaa vastaavana koetoimitsijana 

kyseisessä koemuodossa  

- on hyväksytysti suorittanut ylituomarin peruskurssin 

YLITUOMARIN LAJIKOHTAINEN KOULUTUS:  

Paimennuskollegio (tai muu vastaava kennelliiton alainen taho) huolehtii lajikohtaisen ylituomarikurssin 

anomisesta ja järjestämisestä.  

Ylituomarikoulutus järjestetään 3 vaiheessa: 

1. Peruskurssi kennelpiirien toimesta  

2. Lajikurssit - rotutuntemus, historia, käyttökulttuuri - paimennettavien eläinten käyttäytyminen - 

säännöt, arvosteleminen  

3. Koe ja harjoitusarvostelut 



Ylituomarikoulutuksen koe- harjoitusarvosteluiden ja loppukokeen on tapahduttava 2 vuoden sisällä kurssin 

aloittamisesta tai ne on suoritettava uudelleen. 

Harjoitusarvostelut (vähintään 4 kpl) voi suorittaa koti- ja ulkomailla virallisen TS Paimennuskokeen 

yhteydessä FCI:n hyväksymälle ylituomarille ja ne jakautuvat seuraavalla tavalla:  

1 kpl harjoitusarvosteluja Paimennustaipumustestauksessa ja 3 kpl kyseisen koemuodon 

koulutustunnuksiin oikeuttavissa luokissa, jotka ovat TS Paimennuskokeen Esikoe ja Paimennuskokeen 

luokat 1, 2 ja 3. 

Paimennuskokeen ylituomarin arvosteluoikeuksien säilyttäminen edellyttää aktiivista tietojen päivittämistä 

ja syventävää oppimista koeoikeudet omaavien rotujen suhteen myös virallisten kurssien ulkopuolella. 

ARVOSTELUOIKEUKSIEN POISTAMINEN  

Noudatetaan Kennelliiton kulloinkin voimassa olevia sääntöjä ja ohjeita. 

KOKEEN YLITUOMARIN TEHTÄVÄT: 

Kokeesta vastaa aina kyseisen lajin Kennelliiton hyväksymä ylituomari 

- Tutustua ennalta koejärjestelyihin ja koeratojen karttoihin sekä pitää ylituomaripuhuttelun  

- Vastata paimennettavien eläinten arvioinnista (ovatko ryhmät hyväkuntoisia, ryhmät oikean 

kokoiset, eläimet paimennettavissa) koko kisan ajan  

- Antaa kirjallinen arvostelu koiran ja ohjaajan työskentelystä  

- Huolehtia omalta osaltaan etteivät sivulliset pääse häiritsemään koesuoritusta  

- Ratkaista keskeytykset,  hylkäykset ja syntyneet erimielisyydet 

 

 


