Kennelliiton käyttäytymisen
jalostustarkastuksen koulutusohje
Hyväksytty Kennelliitossa 12.12.2019.
Voimassa 1.1.2020 alkaen.

Yleistä
Kennelliiton pätevöimät käyttäytymisen jalostustarkastuksen vastaavat toimitsijat ja käyttäytymisen
jalostustarkastajat voivat toimia minkä tahansa rodun käyttäytymisen jalostustarkastuksessa. Kennelliiton
jalostustieteellinen toimikunta vastaa koulutuksesta Kennelliiton antamien valtuuksien ja ohjeiden
mukaisesti.
Kennelliiton jalostustieteellinen toimikunta ilmoittaa jalostustarkastuksen toimihenkilöiden
koulutustapahtumista sekä pätevöi koulutuksen läpäisseet toimihenkilöt.
Koulutus suoritetaan enintään kolmen vuoden aikana.

1. Vastaavien toimitsijoiden koulutus
1.1 Käyttäytymisen jalostustarkastuksen vastaavien toimitsijoiden koulutuksen järjestäminen
Kennelliiton jalostustieteellinen toimikunta nimeää käyttäytymisen jalostustarkastuksen pätevöidyistä
toimihenkilöistä henkilöt, jotka kouluttavat vastaavat toimitsijat sekä jatkokouluttavat pätevyyden saaneita
vastaavia toimitsijoita.
1.2 Vastaavalle toimitsijalle asetettavat etukäteisvaatimukset
−
−
−
−
−
−
−
−

Kennelliiton jäsen
täysi-ikäinen
koetoimitsijakurssin osa I suoritettu
puolto rotujärjestöltä tai -yhdistykseltä tai rotua harrastavalta järjestöltä sopivuudesta vastaavaksi
toimitsijaksi
hyvät fyysiset ominaisuudet kuten esimerkiksi; kykenee vaivatta istumaan, kyykistymään,
seisomaan ja juoksemaan. Riittävä näkö ja kuulo.
normaali käsityskyky, muisti ja psyykkiset ominaisuudet
hyvä koirankäsittelytaito
riittävä kielellinen taito sekä hyvät sosiaaliset ja vuorovaikutustaidot, kuten esimerkiksi
asiakaspalvelutaidot sekä stressinsieto

Päästäkseen koulutukseen, tulee vastaavaksi toimitsijaksi pyrkivän toimittaa Kennelliittoon anomus
koulutukseen pääsystä sekä puolto rotujärjestöltä, rotuyhdistykseltä tai rotukerholta.
Puollon tulee ottaa kantaa siihen, että hakija on tehtävään sopiva henkilö. Sopivalla henkilöllä on pitkä
kokemus erilaisten koirien käyttäytymisen havainnoinnista ja niiden kanssa toimimisesta erilaisissa
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tilanteissa tai harrasteissa. Hakijalla tulee siis olla hyvä kyky havainnoida ja ymmärtää koiran eleitä ja
käyttäytymistä.
1.3 Vastaavan toimitsijan tehtävät:
−
−
−
−
−
−
−

on läsnä koko jalostustarkastuksen ajan
varmistaa, että jalostustarkastus järjestetään ohjeiden mukaisesti ja että paikalla on tarvittavat
varusteet sekä riittävästi avustajia
hallitsee kaikki avustajien tehtävät ja tarvittaessa opettaa paikan päällä muut avustajat tehtäviinsä
vastaa radan rakentamisesta
toimii käyttäytymisen jalostustarkastuksessa koiraa käsittelevänä avustajana osioissa 1 (ihmisen
kohtaaminen) ja 2 (käsittely)
vastaa tarkastuksissa koirakkojen ohjeistuksesta
opastaa järjestävää tahoa tarkastuksen etukäteisvalmisteluissa, sen aikana ja tarkastustapahtuman
jälkeen

1.4 Vastaavien toimitsijoiden koulutusohjelma
Koulutukseen hyväksytyt opiskelevat neljässä jaksossa, jotka sisältävät itseopiskelua sekä lähiopiskelua.
1. jakso
Koulutettavat perehtyvät käyttäytymisen jalostustarkastuksen ohjeisiin ja sääntöihin sekä annettuun
etukäteismateriaaliin itsenäisesti.
2. jakso
Koulutettavat osallistuvat kahden (2) päivän lähikoulutukseen, joka painottuu koirien käsittelyyn ja testin
järjestämiseen.
3. jakso
Koulutettavat harjoittelevat itsenäisesti osallistumalla kokelaana jalostustarkastuksiin sekä laatimalla
harjoitteluvideoita. Läsnäolot jalostustarkastuksissa vahvistetaan pätevöityjen toimihenkilöiden toimesta.
4. jakso
Koulutettavat osallistuvat kahden (2) päivän lähikoulutukseen, jonka aikana järjestetään näyttökoe.
Näyttökokeen läpäistyään kokelas voidaan pätevöidä vastaavaksi toimihenkilöksi tai kokelaalle voidaan
antaa lisätehtäviä. Mikäli kokelaalle annetaan lisätehtäviä, tulee hänen läpäistä näyttökoe myöhemmin,
jotta hänet voidaan pätevöidä vastaavaksi toimihenkilöksi. Näyttökoe sisältää koirien kohtaamisen ja
käsittelyn (osiot 1 ja 2) sekä koirakkojen ohjeistamisen tarkastuksessa.
1.5 Pätevyyden ylläpito ja jatkokoulutus
Vastaavan toimihenkilön tulee osallistua jatkokoulutukseen joka toinen vuosi säilyttääkseen pätevyytensä.

2. Jalostustarkastaja
2.1 Käyttäytymisen jalostustarkastajien koulutuksen järjestäminen
Kennelliiton jalostustieteellinen toimikunta nimeää pätevöidyistä jalostustarkastajista henkilöt, jotka
kouluttavat uusia jalostustarkastajia sekä jatkokouluttavat pätevyyden saaneita jalostustarkastajia.
2.2 Jalostustarkastajalle asetettavat etukäteisvaatimukset
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−
−

vastaavan toimitsijan pätevyys
Ylituomarikoulutus osa 1

2.3 Jalostustarkastajan tehtävät:
−
−
−

hyväksyy käyttäytymisen jalostustarkastuksen radan
vastaa tarkastuksen järjestymisestä Kennelliiton ohjeiden mukaisesti
kirjaa jalostustarkastuksen arvostelut ohjeiden mukaisesti

2.4 Jalostustarkastajien koulutusohjelma
Koulutukseen hyväksytyt opiskelevat kahdessa jaksossa, jotka sisältävät itseopiskelua että lähiopiskelua.
1. jakso
Koulutettavat perehtyvät käyttäytymisen jalostustarkastuksen ohjeisiin ja sääntöihin sekä annettuun
etukäteismateriaaliin itsenäisesti.
2. jakso
Koulutettavat osallistuvat kahden (2) päivän lähikoulutukseen, jonka lopussa järjestetään näyttökoe.
Näyttökokeen läpäisyn perustella, koulutettava voidaan pätevöidä jalostustarkastajaksi. Mikäli koulutettava
ei läpäise näyttökoetta, tulee hänen suorittaa harjoitusarviointeja ja osallistua uudelleen näyttökokeeseen.
Kokeen läpäisyvaatimuksena tulee koulutettavan saada 80 % arvioinneista oikein. Tehdyissä virheissä
huomioidaan virheiden laatu (ovatko virheet isoja vai pieniä). Virheiden osuudesta tekee päätöksen
koulutuksesta vastaava jalostustarkastaja.
Mikäli koulutettava ei ole suorittanut tai läpäissyt näyttökoetta jaksolla 2., tulee hänen osallistua
jalostustarkastuksiin ja suorittaa harjoitusarviointeja. Osallistumiset jalostustarkastuksiin tulee
dokumentoida pätevöityjen jalostustarkastajien lausunnoilla. Harjoitusarviointien jälkeen, koulutettavalla
on mahdollisuus osallistua uuteen näyttökokeeseen. Läpäistyään näyttökokeen koulutettava anoo
Kennelliitolta jalostustarkastajan pätevyyttä. Anomuksen liitteenä tulee olla näyttökokeen vastaanottajan
lausunto.
2.5 Pätevyyden ylläpito ja jatkokoulutus
Jalostustarkastajan tulee osallistua jatkokoulutukseen joka toinen vuosi säilyttääkseen pätevyytensä.

3. Luonnetestituomarien ja MH- luonnekuvaajien pätevöityminen jalostustarkastajiksi
Kennelliiton jalostustieteellinen toimikunta nimeää käyttäytymisen jalostustarkastuksen pätevöidyistä
jalostustarkastajista henkilöt, jotka kouluttavat luonnetestituomarit sekä MH-luonnekuvaajat
jalostustarkastajiksi.
Etukäteisvaatimuksena koulutukseen pääsylle on voimassa oleva luonnetestituomarin tai MHluonnekuvaajan pätevyys. Päästäkseen koulutukseen, tulee jalostustarkastajaksi pyrkivän
luonnetestituomarin tai MH- luonnekuvaajan toimittaa Kennelliittoon anomus koulutukseen pääsystä.
3.1 Luonnetestituomarin ja MH- luonnekuvaajan kouluttautuminen jalostustarkastajaksi
Koulutukseen hyväksytyt perehtyvät kahdessa jaksossa jalostustarkastajan tehtäviin, jotka sisältävät sekä
itseopintoja että lähiopiskelua.
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1. jakso
Koulutettavat perehtyvät käyttäytymisen jalostustarkastuksen ohjeisiin ja sääntöihin sekä annettuun
etukäteismateriaaliin itsenäisesti.
2. jakso
1) Tutustuminen viralliseen tarkastukseen vähintään yhden päivän ajan. Tarkastuksessa tulee olla vähintään
kuusi koiraa. Osallistumiset jalostustarkastuksiin tulee dokumentoida pätevöidyn jalostustarkastajan
antamalla lausunnolla/läsnäolotodistuksella.
2) Jalostustarkastajaksi pätevöitymisen vaatimuksena on vähintäänkin 10 koiran havainnoiminen, joista
koulutettava on arvioinut kuusi (6) koiraa nimetylle jalostustarkastajalle. Läpäisyvaatimuksena on saada 80
% arvioinneista oikein. Tehdyissä virheissä huomioidaan virheiden laatu (ovatko virheet isoja vai pieniä).
Virheiden osuudesta tekee päätöksen nimetty jalostustarkastaja. Läpäistyään arvioinnit, kokelas anoo
Kennelliitosta pätevöintiä. Anomuksen liitteenä tulee olla nimetyn jalostustarkastajan lausunto.
3.2 Pätevyyden ylläpito ja jatkokoulutus
Jalostustarkastajan tulee osallistua jatkokoulutukseen joka toinen vuosi säilyttääksensä pätevyyden.

4. Jalostustarkastajan asema
Jalostustarkastajan tehtävä on vaativa, arvostettu ja näkyvä. Tarkastaja toimii aina Kennelliiton
valtuuttamana luottamushenkilönä. Tarkastajan edellytetään olevan toiminnassaan puolueeton.
Suhtautumisen Kennelliittoon ja tarkastajakollegoihin tulee olla asiallista tarkastustilanteissa sekä niiden
ulkopuolella. Asemansa vuoksi tarkastajan tulee noudattaa seuraavia ohjeita:
−
−
−
−

siitä hetkestä alkaen, jolloin tarkastaja saapuu tarkastuspaikalle, hän on Kennelliiton edustaja ja
järjestäjän vieras
hänen tulee osoittaa aina tahdikkuutta koirien ohjaajia ja yleisöä kohtaa oli hän sitten tarkastajana,
katsojana tai osanottajana
tarkastaja noudattaa Kennelliiton yleistä jääviyssääntöä
koirien tarkastaminen Kennelliiton käyttäytymisen jalostustarkastuksella muualla kuin virallisissa
jalostustarkastuksissa tai Kennelliiton järjestämissä tilaisuuksissa on kielletty

5. Pätevyyksien voimassaolo
Vastaavien toimitsijoiden ja jalostustarkastajien pätevyys on voimassa toistaiseksi siihen saakka, kunnes se
poistetaan jostain seuraavasta syystä:
−
−
−
−

pätevyyden haltija ilmoittaa Kennelliittoon itse luopuvansa pätevyydestä
Kennelliiton jäsenyyden katkeaminen katkaisee myös pätevyyden voimassaolon siksi ajaksi, jolloin
henkilö ei ole jäsen
jatkokoulutusvelvollisuuden laiminlyönti
Kennelliitto voi peruuttaa arvosteluoikeuden määräajaksi tai poistaa tuomarioikeudet kokonaan,
mikäli tarkastaja on rikkonut sääntöjä tai tarkastajan etiikkaa

6. Poikkeustapaukset
Kennelliiton jalostustieteellisellä toimikunnalla on oikeus erittäin painavista syistä poiketa tämän ohjeen
määräyksistä.
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