
Tulosten tarkistus- ja hyväksymisohje ylituomarille 

Yleistä 

Kaikkien koelajien tulokset hyväksytään kaudesta 2022 lähtien sähköisesti kilpailutietojärjestelmässä. 

Paperista Kennelliiton koepöytäkirjaa ei enää tehdä. 

Ylituomarin näkökulmasta asia toimii kaikissa koelajeissa samoin. Ylituomarin kertomus kirjoitetaan 

suoraan kilpailutietojärjestelmään, jossa myös tarkastetaan ja hyväksytään tulokset. Muista kirjoittaa 

ylituomarinkertomus kaikista tapahtumassa järjestetyistä kokeista. Esim. maastokokeesta kummastakin 

vinttikoirien ja näöllään ajavien koirien maastokokeesta. 

Rata- ja ajuekokeiden osalta tulokset syötetään kilpailutietojärjestelmään jo koepaikalla. Tulokset ovat 

ylituomarin hyväksyttävissä sen jälkeen, kun koetoimitsija on tarkastanut ja kuitannut tulokset omalta 

osaltaan. Tulosten hyväksyminen koepaikalla ei ole kuitenkaan suositeltavaa, sillä yleensä mahdolliset 

virheet paljastuvat vasta koetta seuraavina päivinä. Ratakokeiden osalta on joskus pakko hyväksyä tulokset 

nopeasti, jos seuraavana päivänä on toinen ratakoe samassa paikassa, mutta muiden koelajien osalta 

tällaista tarvetta ei ole.  

Maastokokeiden tulokset siirretään rekisterinpitäjän toimesta kilpailutietojärjestelmään järjestäjän 

toimittaman excel-tiedoston perusteella. Tulokset ovat ylituomarin hyväksyttävissä, kun rekisterinpitäjä on 

ne kuitannut.  

Varmistathan omalta osaltasi, että tulokset on oikeasti tarkistettu ja oikeat ennen niiden hyväksymistä. 

Tuloksia ei voi enää muokata hyväksymisen jälkeen. 

Toimiminen kilpailutietojärjestelmässä 

Jos et ole vielä rekisteröitynyt järjestelmään tulee sinun ensi tehdä se. Kun olet rekisteröitynyt voit kirjautua 

järjestelmään sisään. Valitse nyt etusivulta Hallinta-välilehti. Näkyviin tulee toinen sivu josta voit nyt valita 

Kilpailun hallinta-välilehden. Valitse seuraavaksi kyseessä oleva kilpailu sivun oikeassa reunassa olevasta 

pudotus valikosta 

   



Ratakoe 

Kun olet valinnut pudotusvalikosta kilpailun, saat näkyviin valitun kilpailun loputkin kilpailun hallinnan sivut. 

Ratakokeessa ylituomarille näkyy seuraavat välilehdet 

• Toimihenkilöt, täältä voit tarkastaa, että kokeessa toimineet toimihenkilöt 

• Kisapäivä / Tulokset, täällä tulokset esitetään normaalissa kokeen kulun mukaisessa järjestyksessä 

lähdöittäin. 

• Pöytäkirjat, tämän alta löytyy Suomen Kennelliiton koepöytäkirja -linkki 

o Täällä kirjoitat ylituomarinkertomuksen, tarkistat koepöytäkirjan ja hyväksyt tulokset 

 

 

Tulosten tarkistuksen voi suorittaa joko kilpailun Kisapäivä / Tulokset-sivulla tai Pöytäkirjat-sivulla.  

 

 



 

Valitsemalla Suomen Kennelliiton koepöytäkirja pääset pöytäkirja näkymään, jossa voit kirjoittaa 

ylituomarin kertomuksen (tai kv-kokeessa ylituomarin kertomukset).  

 

Kokeen tiedot osion tiedot järjestelmä kerää koeanomuksen tiedoista valmiiksi. Tarkista että nämä ovat 

oikein ja jos on puutteita, ole yhteydessä Koetoimitsijaan / Koetulosten tarkastajaan. 

Ylituomarin kertomus kohtaan kirjoitat kertomuksesi. Muista kirjata kaikki kokeessa suoritetut 

harjoittelutehtävät kertomukseesi. Jos KV-kokeessa muista kirjoittaa kertomus sekä kv-kokeesta että 

kansallisesta kokeesta. Voit vaihtaa koetta painamalla VIR - kansainvälinen / VIR – kansallinen -napeista. 

Muista tallentaa kertomus, voit tehdä myös välitallennuksia. 



Vierittämällä sivua alaspäin löydät Tuomariharjoittelijat -kohdan. Tarkista että tässä on listattu kaikki 

tuomariharjoittelijat, joita kokeessa on ollut. Jos ei ole listattu tulee Toimihenkilöt välilehdellä täydentää 

näiden osalta toimihenkilölistausta.  

Tulokset -osiossa listataan kokeen tulokset pöytäkirja muodossa roduittain. Tästä voit tarkistaa pöytäkirjan. 

Jos pöytäkirjassa on virheitä, ole yhteydessä koetoimitsijaan, ne tulee korjata ennen kuin tulokset 

hyväksytään. Järjestelmä jakaa kv-kokeessa automaattisesti koirat kv- ja kansallisen kokeen pöytäkirjoihin, 

mikäli kilpailuluokat on tehty oikein. Pöytäkirjaa tarkastaessa on kuitenkin syytä tarkastaa, että oikeat 

koirat ovat oikean pöytäkirjan alla. 

 

 

  



Kun olet kirjoittanut ylituomarinkertomuksen (/kertomukset) ja tarkistanut pöytäkirjat voit merkitä 

koepöytäkirjan valmiiksi painamalla sivun yläosassa olevaa Koepöytäkirja valmis -nappia. Samalla napilla 

merkitään kv-kokeessa kummankin kokeen pöytäkirja valmiiksi. Mikäli nappi ei näy johtuu se siitä, että 

koetoimitsija ei ole omalta osaltaan kuitannut tuloksia vielä valmiiksi.  

 

 

 

Tämän jälkeen, jos olet varma, että tuloksia ei enää ole tarve muokata voit hyväksyä ja kuitata tulokset 

painamalla Hyväksy ja kuittaa tulokset -nappia. Tämä vastaa entistä sertien kuittausta ja pöytäkirjan 

allekirjoitusta paperille. 

HUOM! jos tulokset on hyväksytty niitä ei voi enää muokata. Kun tulokset hyväksytään, siirretään tulokset 

koirien tietoihin eli niiden luokitteluajat päivitetään samoin viimeisimmät ajat ja omat ennätykset 

päivitetään. Samalla tallennetaan radan tietoihin mahdolliset rataennätykset. 

Tulokset tulee hyväksyä kolmen päivän sisällä kilpailusta. Jos samalla radalla on kilpailu seuraavana päivänä, 

tulisi tulokset hyväksyä ennen seuraavan kilpailun alkua. Tämä jotta rataennätysten automaattinen 

jakaminen toimisi oikein. Joka tapauksessa perättäisten kilpailujen tulokset tulee hyväksyä siinä 

järjestyksessä, kun ne on juostu. 

 



Napin painamisen jälkeen järjestelmä vielä varmistaa hyväksymisen. 

 

Hyväksyminen kestää hetken, jonka jälkeen ikkuna sulkeutuu ja näet sivulla tulosten hyväksymisen 

ajankohdan. 

 

Lataa napista voit ladata itsellesi pöytäkirjan pdf-tiedostona. 

 

Kun tulokset on toimitettu järjestelmästä koetulosten tarkastajan toimesta kennelliittoon näet siitä tiedon 

tällä samalla sivulla. 

 



Maastokoe 

Kun olet valinnut pudotusvalikosta kilpailun, saat näkyviin valitun kilpailun loputkin kilpailun hallinnan sivut. 

Maastokokeessa ylituomarille näkyy seuraavat välilehdet 

• Toimihenkilöt, täältä voit tarkastaa, että kokeessa toimineet toimihenkilöt 

• Tulokset, tulokset esitetään normaalissa kokeen kulun mukaisessa luokkajärjestyksessä, 

lopputulokset ovat sijoituksen mukaan ja niissä esitetään alkuerä, finaali ja yhteispisteet sekä kaikki 

muut kokeen tuloksiin kirjatut merkinnät. 

• Pöytäkirjat, tämän alta löytyy SKL koepöytäkirja -linkki 

o Täällä kirjoitat ylituomarinkertomukset, tarkistat koepöytäkirjat ja hyväksyt tulokset 

 

Tulosten tarkistuksen voi suorittaa joko kilpailun Tulokset-sivulla tai Pöytäkirjat-sivulla. 

 

Huomaa että Tulokset-sivulla on tulokset jaoteltu päivän mukaan ja jos kokeessa on juostu useammalla 

kuin yhdellä radalla myös radan mukaan. Saat vaihdettua päivää tai rataa painamalla haluamasi päivän tai 

radan nappia. 



 

Valitsemalla SKL koepöytäkirja pääset pöytäkirja näkymään, jossa voit kirjoittaa ylituomarin 

kertomuksen/kertomukset. Huomaa että kaikista tapahtuman kokeista (KV, kansallinen, näöllään ajavat) 

kirjoitetaan oma ylituomarin kertomus. 

  

Kokeen tiedot osion tiedot järjestelmä kerää koeanomuksen tiedoista valmiiksi. Tarkista että nämä ovat 

oikein ja jos on puutteita, ole yhteydessä Koetoimitsijaan / Koetulosten tarkastajaan. 

Ylituomarin kertomus kohtaan kirjoitat kertomuksesi. Muista kirjata kaikki kokeessa suoritetut 

harjoittelutehtävät kertomukseesi. Huomaa että kaikista tapahtuman kokeista (KV, kansallinen, näöllään 

ajavat) kirjoitetaan oma ylituomarin kertomus. Voit vaihtaa koetta painamalla VIC - kansainvälinen / VIC – 

kansallinen / VIC-R – näöllään ajavat -napeista. Muista tallentaa kertomus, voit tehdä myös 

välitallennuksia. 



Vierittämällä sivua alaspäin löydät Tuomariharjoittelijat -kohdan. Tarkista että tässä on listattu kaikki 

tuomariharjoittelijat, joita kokeessa on ollut. Jos ei ole listattu tulee Toimihenkilöt välilehdellä täydentää 

näiden osalta toimihenkilölistausta.  

Tulokset -osiossa listataan kokeen tulokset pöytäkirja muodossa roduittain/luokittain. Tästä voit tarkistaa 

pöytäkirjan. Jos pöytäkirjassa on virheitä, ole yhteydessä koetoimitsijaan, ne tulee korjata ennen kuin 

tulokset hyväksytään. Järjestelmä jakaa kv-kokeessa automaattisesti koirat kv- ja kansallisen kokeen 

pöytäkirjoihin, mikäli kilpailuluokat on tehty oikein. Pöytäkirjaa tarkastaessa on kuitenkin syytä tarkastaa, 

että oikeat koirat ovat oikean pöytäkirjan alla. Näöllään ajavat tulevat aina omaan pöytäkirjaansa. 

 

Kun olet kirjoittanut ylituomarinkertomuksen (/kertomukset) ja tarkistanut pöytäkirjat voit merkitä 

koepöytäkirjan valmiiksi painamalla sivun yläosassa olevaa Koepöytäkirja valmis -nappia. Samalla napilla 

merkitään kaikki kokeen pöytäkirjat valmiiksi. Mikäli nappi ei näy johtuu se siitä, että koetulosten tarkastaja 

ei ole kuitannut tuloksia vielä valmiiksi.  

 



Tämän jälkeen, jos olet varma, että tuloksia ei enää ole tarve muokata voit hyväksyä ja kuitata tulokset 

painamalla Hyväksy ja kuittaa tulokset -nappia. Tämä vastaa entistä sertien kuittausta ja pöytäkirjan 

allekirjoitusta paperille. 

 

HUOM! jos tulokset on hyväksytty niitä ei voi enää muokata. Kun tulokset hyväksytään, siirretään tulokset 

koirien tietoihin. Tulokset tulee hyväksyä viikon sisällä kilpailusta. 

Napin painamisen jälkeen järjestelmä vielä varmistaa hyväksymisen. 

 

Hyväksyminen kestää hetken, jonka jälkeen ikkuna sulkeutuu ja näet sivulla tulosten hyväksymisen 

ajankohdan. 

  



Lataa napista voit ladata itsellesi pöytäkirjan(t) pdf-tiedosona. 

 

Kun tulokset on toimitettu järjestelmästä koetulosten tarkastajan toimesta kennelliittoon näet siitä tiedon 

tällä samalla sivulla. 

 

  



Ajuekoe 

Kun olet valinnut pudotusvalikosta kilpailun, saat näkyviin valitun kilpailun loputkin kilpailun hallinnan sivut. 

Ajuekokeessa ylituomarille näkyy seuraavat välilehdet 

• Toimihenkilöt, täältä voit tarkastaa, että kokeessa toimineet toimihenkilöt 

• Alkuerät, alkuerätulokset 

• Finaalit, finaalitulokset 

• Tulokset, tulokset esitetään normaalissa kokeen kulun mukaisessa järjestyksessä, lopputulokset 

ovat sijoituksen mukaan ja niissä esitetään alkuerä, finaali ja yhteispisteet sekä kaikki muut kokeen 

tuloksiin kirjatut merkinnät. 

• Pöytäkirjat, tämän alta löytyy SKL koepöytäkirja -linkki 

o Täällä kirjoitat ylituomarinkertomukset, tarkistat koepöytäkirjat ja hyväksyt tulokset 

 

Tulosten tarkistuksen voi suorittaa joko kilpailun Tulokset-sivulla tai Pöytäkirjat-sivulla. 

 



 

Valitsemalla SKL koepöytäkirja pääset pöytäkirja näkymään, jossa voit kirjoittaa ylituomarin kertomuksen. 

 

Kokeen tiedot osion tiedot järjestelmä kerää koeanomuksen tiedoista valmiiksi. Tarkista että nämä ovat 

oikein ja jos on puutteita, ole yhteydessä Koetoimitsijaan / Koetulosten tarkastajaan. 

Ylituomarin kertomus kohtaan kirjoitat kertomuksesi. Muista kirjata kaikki kokeessa suoritetut 

harjoittelutehtävät kertomukseesi. Muista tallentaa kertomus, voit tehdä myös välitallennuksia. 



Vierittämällä sivua alaspäin löydät Tuomariharjoittelijat -kohdan. Tarkista että tässä on listattu kaikki 

tuomariharjoittelijat, joita kokeessa on ollut. Jos ei ole listattu tulee Toimihenkilöt välilehdellä täydentää 

näiden osalta toimihenkilölistausta.  

Tulokset -osiossa listataan kokeen tulokset pöytäkirja muodossa. Tästä voit tarkistaa pöytäkirjan. Jos 

pöytäkirjassa on virheitä, ole yhteydessä koetoimitsijaan, ne tulee korjata ennen kuin tulokset hyväksytään.  

 

Kun olet kirjoittanut ylituomarinkertomuksen ja tarkistanut pöytäkirjat voit merkitä koepöytäkirjan 

valmiiksi painamalla sivun yläosassa olevaa Koepöytäkirja valmis -nappia. Samalla napilla merkitään kaikki 

kokeen pöytäkirjat valmiiksi. Mikäli nappi ei näy johtuu se siitä, että koetulosten tarkastaja ei ole kuitannut 

tuloksia vielä valmiiksi.  

 



Tämän jälkeen, jos olet varma, että tuloksia ei enää ole tarve muokata voit hyväksyä ja kuitata tulokset 

painamalla Hyväksy ja kuittaa tulokset -nappia. Tämä vastaa entistä sertien kuittausta ja pöytäkirjan 

allekirjoitusta paperille. 

 

HUOM! jos tulokset on hyväksytty niitä ei voi enää muokata. Kun tulokset hyväksytään, siirretään tulokset 

koirien tietoihin. Tulokset tulee hyväksyä viikon sisällä kilpailusta. 

Napin painamisen jälkeen järjestelmä vielä varmistaa hyväksymisen. 

 

Hyväksyminen kestää hetken, jonka jälkeen ikkuna sulkeutuu ja näet sivulla tulosten hyväksymisen 

ajankohdan. 

 



Lataa napista voit ladata itsellesi pöytäkirjan pdf-tiedostona. 

 

Kun tulokset on toimitettu järjestelmästä koetulosten tarkastajan toimesta kennelliittoon näet siitä tiedon 

tällä samalla sivulla. 

 


