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KOULUTUSOHJE 

 
MH-TOIMIHENKILÖKOULUTUS 

Hyväksytty Kennelliitossa 9.4.2014, voimassa 1.5.2014.  
 
 
1. Luonnekuvaajien koulutus- ja pätevöintiohjeet 
 
Yleistä 
 
1.1 
MH luonnekuvaajien koulutuksesta vastaa Kennelliitto käyttäen apunaan asiantuntijaryhmää. 
 
Kennelliiton asiantuntijaryhmä laatii ohjeet ja vastaa luonnekuvaustoiminnasta, kuvaaja-, testinohjaaja ja 
toimihenkilökoulutuksesta Kennelliiton antamien valtuuksien ja ohjeiden mukaan. Ohjeet hyväksyy 
Luonnetoimikunta. 
 
1.2 
Koulutuksen tarkoituksena on valmistaa päteviä ja vastuustaan tietoisia luonnekuvaajia ja testinohjaajia. 
Päämääränä on jatkuvalla koulutuksella pitää kuvaajien kuvaustaso yhtenäisenä ja kuvaajat määräysten ja 
ohjeiden osalta ajan tasalla, sekä testinohjaajien taidot yhtenäisenä. 
 
1.3 
Luonnekuvaajien kurssien järjestämiskuluista vastaa Kennelliitto, kaikista osallistumismaksuista vastaavat 
kurssilaiset itse. 
 
2. Luonnekuvaajalle asetettavat vaatimukset 
 
2.1 
Luonnekuvaajalle asetettavat vaatimukset 
- Täyttää Kennelliiton kulloinkin asettamat jäsenyysvaatimukset 
- Omaa luontaiset taipumukset ja riittävän fyysisen kunnon tehtävään 
- On täysi-ikäinen 
- Omaa paikallisen kennelyhdistyksen, rotua harrastavan yhdistyksen tai rotujärjestön suosituksen, jonka  
  tulee sisältää selvitys ehdokkaan sopivuudesta ja perehtyneisyydestä luonnekuvaustoimintaan 
- Toiminut vastaavana toimitsijana ja testinohjaajana luonnekuvauksissa, joista on luonnekuvaajien  
  lausunnot 
- Omaa hyvän suullisen ja kirjallisen esitystaidon 
 
3. Pätevöinti 
 
3.1 
Luonnekuvaajakokelaan on suoritettava Kennelliiton Ylituomarikurssi 1 ennen luonnekuvaajakurssia. Kun 
oppilas on suorittanut vaadittavat harjoituskuvaukset virallisissa luonnekuvauksissa sekä loppukokeen, 
Kennelliitto pätevöi hänet luonnekuvaajaksi. Kennelliiton nimeämät luonnekuvaajat antavat arvostelun 
harjoituskuvauksista.  
 
- Kokelaan suoritettua vaaditut harjoituskuvaukset ja loppukokeen hyväksytysti hän tekee  
  pätevöintianomuksen Kennelliitolle. Anomuksen tulee sisältää kaikki tarpeelliset tiedot ratkaisua varten. 
 
- Luonnekuvaaja katsotaan pätevöidyksi silloin, kun hän on saanut siitä kirjallisen ilmoituksen Kennelliitosta. 
 
4. Tehtävät 
 
4.1 
Luonnekuvaaja 
- Toimii kuvauksissa luonnekuvaajana ja vastaa kuvaustilaisuudesta 
- Varmentaa kuvaamiensa koirien kuvauslomakkeet allekirjoituksellaan ja kuvaajanumerollaan sekä tekee  
  merkinnät koiran alkuperäiseen rekisteröintitodistukseen. 
 



5. Luonnekuvaajan asema 
 
Luonnekuvaaja on ylituomari. 
 
5.1 
Tuomarietiikka 
Luonnekuvaajan tehtävä on vaativa, arvostettu ja näkyvä. Luonnekuvaaja toimii aina Kennelliiton 
valtuuttamana luottamushenkilönä. Luonnekuvaajan edellytetään olevan toiminnoissaan puolueeton. 
Suhtautumisen Kennelliittoon, kuvaajakollegoihin sekä toimihenkilöihin tulee aina kaikissa tilanteissa 
myöskin kuvaustilanteen ulkopuolella olla asiallista. 
 
Asemansa vuoksi luonnekuvaajan tulee noudattaa seuraavia ohjeita: 
- Siitä hetkestä alkaen, jolloin luonnekuvaaja saapuu kuvauspaikalle, hän on Kennelliiton edustaja katsojana  
  tai osanottajana 
- Luonnekuvaaja noudattaa Kennelliiton yleistä jääviyssääntöä 
- Koirien luonnekuvaaminen muualla kuin virallisissa luonnekuvauksissa tai Kennelliiton järjestämissä  
  tilaisuuksissa on kielletty 
 
6.  Luonnekuvaajien jatkokoulutus 
 
6.1 
Osallistuminen jatkokoulutukseen 
- Luonnekuvaajan on osallistuttava jatkokoulutustilaisuuteen vähintään joka toinen vuosi 
- Mikäli luonnekuvaaja ei täytä edellä mainittua velvoitetta, hän menettää kuvaamisoikeutensa kunnes on  
  osallistunut jatkokoulutukseen. Jos hän ei sellaiseen osallistu, hänen on suoritettava koekuvaus tai muu  
  määrätty pätevyyden näyte. 
 
6.2 
Luonnekuvaajaoikeuksien peruuttaminen 
Kennelliitto voi peruuttaa luonnekuvaamisoikeuden määräajaksi tai poistaa kuvaajaoikeudet mikäli kuvaaja 
on rikkonut vakavasti sääntöjä, tuomarietiikkaa tai ei ole suorittanut jatkokoulutusvelvoitteitaan. 
 
7. Testinohjaajien koulutus- ja pätevöintiohjeet 
 
Yleistä 
7.1 
Testinohjaajien koulutuksesta vastaa Kennelliitto käyttäen apunaan asiantuntijaryhmää.  
 
Kennelliiton asiantuntijaryhmä laatii ohjeet ja vastaa luonnekuvaustoiminnasta, kuvaaja-, testinohjaaja ja 
toimihenkilökoulutuksesta Kennelliiton antamien valtuutuksien ja ohjeiden mukaan. Ohjeet hyväksyy 
Luonnetoimikunta. 
 
7.2 
Koulutuksen tarkoituksena on valmistaa päteviä ja vastuustaan tietoisia testinohjaajia. Päämääränä on 
jatkuvalla koulutuksella pitää testinohjaajien taidot yhtenäisenä. 
 
7.3 
Testinohjaajien kurssien järjestämiskuluista vastaa Kennelliitto, kaikista osallistumismaksuista vastaavat 
kurssilaiset itse. 
 
8. Testinohjaajalle asetettavat vaatimukset 
 
- Täyttää Kennelliiton kulloinkin asettamat jäsenyysvaatimukset 
- Omaa luontaiset taipumukset ja riittävän fyysisen kunnon tehtävään 
- On täysi-ikäinen 
- Toiminut vastaavana toimitsijana luonnekuvauksissa 
- Omaa hyvän suullisen esitystaidon 
 
 
 



9. Testinohjaajan pätevyyden säilyttäminen ja jatkokoulutus 
 
Kortti uusitaan viiden vuoden välein sen yhdistyksen suosituksesta, jonka jäsen testinohjaaja on, mikäli 
testinohjaaja on toiminut virallisessa MH-luonnekuvauksessa vähintään kerran vuodessa ja osallistunut 
testinohjaajien jatkokoulutukseen vähintään joka toinen kerta. 
 
Mikäli testinohjaaja ei täytä edellä mainittuja velvoitteita, menettää hän testinohjaajaoikeutensa kunnes on 
osallistunut jatkokoulutukseen. Jos hän ei sellaiseen osallistu, hänen on suoritettava määrätty pätevyyden 
näyte. 
 
10. Tehtävät 
 
10.1 
Testinohjaaja 
- Toimii kuvauksissa testinohjaajana 
 
11. MH-toimitsijapätevyyden säilyttäminen 
 
Kortti uusitaan viiden vuoden välein sen yhdistyksen suosituksesta, jonka jäsen toimihenkilö on, mikäli 
toimihenkilö on toiminut virallisessa MH-luonnekuvauksessa toimihenkilönä vähintään kolme kertaa kortin 
voimassaoloaikana. 
 
12. Ratahenkilöstön koulutus 
 
Toimitsijakortit ja vaatimukset 
 
B-taso Oikeuttaa työskentelemään luonnekuvauksen radalla kaikissa avustajan tehtävissä. 

Hyväksytty kurssi antaa myös pätevyyden toimia vastaavana koetoimitsijana.  
Vaatimukset:  
- Suomen Kennelliiton jäsen 
- Ikä vähintään 18 vuotta 
- Koetoimitsija 1 –kurssi käyty 

 
A-taso Testinohjaaja.  

Vaatimukset:  
- Suomen Kennelliiton jäsen 
- Ikä vähintään 18 vuotta 
- B-tason toimitsijakortti 
- Toimiminen vähintään 40 koiran luonnekuvauksessa B-tasolla 
- Toimiminen vähintään 20 koiran luonnekuvauksessa etäleikkijän tehtävässä 

 
MH kuvauksissa toimitsijoina voivat toimia henkilöt, jotka ovat suorittaneet em. toimitsijakortin ja ovat 
Suomen Kennelliiton jäseniä. 
Suositus on, että mikäli toimihenkilö joutuu perumaan tulonsa, pyrkii hän auttamaan järjestäjää korvaavan 
henkilön hankkimisessa. 
Pätevöity toimihenkilö tai luonnekuvaaja ei saa toimia toimitsijana muualla kuin virallisissa Suomen 
Kennelliiton luonnekuvauksissa tai erikseen järjestetyissä koulutustilaisuuksissa. 
 
Kouluttajina voivat toimia vain Luonnetoimikunnan nimeämät henkilöt. 
 
 
B-taso Mikä on MH (1 tuntia) 
 Kennelliiton määräykset ja ohjeet (1 tunti) 
 Koiran elekieli (1 tuntia) 

Kuvausympäristölle asetettavat vaatimukset (1 tunti) 
MH-teoriaa (3 tuntia); Laitteet, yleisön ohjaaminen, mikrosirulaitteen käyttö, ampuminen, sekä 
toiminta etäleikki- ja aaveosioissa. Puvuille ja leikkiesineelle asetettavat vaatimukset. 
Kuvausympäristön suunnittelu ja rakentaminen käytännössä (1 tuntia) 

 Aaveympäristön ja Etäleikkiympäristön suunnittelu ja rakentaminen (1 tuntia) 
 Käytännön toiminnan harjoittelu ilman koiria (3 tuntia) 



 Käytännön harjoittelu koirien kanssa (6 tuntia) 
 Käytännön koe (1 tunti) 
 Kirjallinen koe (1 tunti)   Yhteensä 20 tuntia 
      
 
 Kennelliitto pätevöi toimihenkilön ja merkitsee sen toimitsijakorttiin. 
 
 B-tason suorittaminen antaa oikeuden toimia ratahenkilönä MH:n kaikissa osa-alueissa, sekä 
 toimia vastaavana toimitsijana MH-luonnekuvauksessa. 
 
A-taso MH-teoriaa, toimiminen testinohjaajana (4 tuntia) 
 Kuvausympäristön rakentaminen testinjohtajan näkökulmasta (2 tuntia) 
 Käytännön toiminnan harjoittelu kuvaustilanteessa (4 tuntia) 
 Käytännön harjoittelu koirien kanssa (8 tuntia) 
 Kirjallinen koe (2 tuntia) 
 Käytännön koe (8 tuntia)   Yhteensä 28 tuntia 
 
 Edellytys A-tason suorittamiseen on toiminta B-tasolla 40 koiran luonnekuvauksessa 
 hyväksytysti suoritetun teoriaosuuden jälkeen sekä toimiminen hyväksytysti  
 testinohjaajaharjoittelijana 40 koiralle. Testinohjaajan pätevöi Kennelliitto.  
 Suoritukset varmentaa Luonnetoimikunnan nimeämä luonnekuvaaja toimitsijakorttiin.  
 
 A-tason suorittaminen antaa oikeuden toimia testinohjaajana. 
 
 
13. MH-luonnekuvaajien koulutus 
 
Luonnekuvaaja 

 
Ennen kurssille pääsyä tulee suorittaa kirjallinen koe hyväksytysti 
Hyväksymisen kriteerit: Saavutettava vähintään 80% kokeessa jaettavista pisteistä. 
 

- Neljän päivän kurssi, jonka päätteeksi kuvauksen arvostelukoe.  
- Kurssin sisältö neljä (4) päivää jakaantuvat seuraavasti: 

o MH-teoriaa, toimiminen luonnekuvaajana (8 tuntia 1 päivää) 
o Kuvausympäristön rakentaminen käytännössä ja kuvausharjoittelua(8 tuntia, 1 

päivä) 
o Käytännön toiminnan harjoittelu kuvaustilanteessa (8 tuntia, 1 päivä) 
o Kuvausharjoittelua ja kuvauskoe (8 tuntia, 1 päivä) 
o Hyväksymisen kriteerit: Lopussa koekuvaus (koiramäärä 6 - 10) Kuvauksessa 

saa olla kymmenen (10) pientä ja kolme (3) isoa virhettä yhtä koiraa kohden. 
 

- Suoritettuaan hyväksytysti em. kurssin, henkilö jatkaa harjoitusarvostelijana virallisissa 
luonnekuvauksissa. Harjoitusarvostelut saa tehdä pätevöidyille luonnekuvaajille. 

- Harjoitusarvostelijan tulee suorittaa 80 koiran luonnekuvaus hyväksyttävästi. 
o Hyväksymisen kriteerit: Yhtä koiraa kohti saa olla kahdeksan (8) pientä + kaksi (2) 

isoa virhettä.  
- Harjoitusarvostelujen suorittamisen jälkeen on loppukoe, joka sisältää sekä kirjallisen että 

kymmenen koiran kuvauksen kuvaamisen. Loppukokeen kuvausosuus tulee suorittaa 
niin, että toisena kuvaajana on Käyttäytymisen arviointi-työryhmän jäsen.  

o Hyväksymisen kriteerit: Yhtä koiraa kohti saa olla kahdeksan (8) pientä virhettä + 
yksi (1) iso virhe 

o Yhteensä 66 tuntia + 10 koiran kuvauskoe 
 

- Tämän jälkeen henkilö jatkaa koearvostelijana.  
o Hyväksymisen kriteerit: tulee suorittaa 40 koiran kuvaus. Yhtä koiraa kohti saa 

olla neljä (pientä) virhettä. Lisäksi 20 viimeisen koiran kuvauksen 
oikeellisuusprosentti pitää olla vähintään 80 %. 

- Tämän jälkeen henkilö voi anoa pätevyyttä MH-luonnekuvaajaksi. 



- Ensimmäiset 100 koiraa tulee kuvata kuvaajan kanssa, joka ei ole ollut samalla 
kuvaajakurssilla.  

 
 
 
 
 
Vaatimukset  
 MH luonnekuvaus toimihenkilöiden A-tason suorittaminen 
 Henkilön täytyy olla sopiva luonnekuvaajaksi 
 Koulutukseen otettavat luonnekuvaajaharjoittelijat valitsee Kennelliitto 
 
 Luonnekuvaajan pätevöi Kennelliitto. 
 
 Pätevöity luonnekuvaaja voi toimia luonnekuvaajana Kennelliiton virallisissa MH- 
 luonnekuvauksissa. Pätevöity luonnekuvaaja ei saa kuvata koiria muualla kuin virallisissa 
 Kennelliiton luonnekuvauksissa tai erikseen järjestetyissä koulutustilaisuuksissa. 
  
 


