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KONTROLLERIRAPORTTI – TEKNISTEN (TS/TC) ITSEARVIOINNIN PERUSTEET 
 
5 (erittäin hyvä)  Hallitsee säännöt ja arviointiperusteet erinomaisesti ja osaa soveltaa niitä 

toiminnassaan erittäin hyvin 
- TS/TC jokunen pieni nimeämisvirhe sallittu 
- DO/RO muutama pieni virhe sallittu 
 

4 (hyvä)  Hallitsee säännöt ja arviointiperusteet hyvin ja osaa soveltaa niitä  
toiminnassaan hyvin 
- TS/TC elementtien uudelleen katselussa ei vaikeuksia nimetä vaadittuja 

kriteereitä/askeleita 
- TS/TC nopeus ja selkeys kertoa mitä elementistä toistossa katsotaan 
- DO videotoiston käynnistys, elementtien muuttaminen ja listan lukeminen 

vaivatonta 
- RO leikkeet oikeat tai korjaukset siten, etteivät muut huomaa niitä olleen 
- TS/TC/DO/RO sallittu yksittäinen (ei toistuva) isompi virhe ja/tai useampi pienempi 

virhe 
- tuloslaskentaan ja tuomareille menevät oikeat elementit ja tasot 
 

3 (kohtalainen)  Hallitsee säännöt ja arviointiperusteet kohtalaisesti ja osaa soveltaa niitä 
toiminnassaan kohtalaisesti 
- TS/TC toistuva isompi virhe/useampia selkeitä eroavuuksia muihin teknisiin 

nähden 
- DO/RO  ohjelman käytössä toistuvia käyttövirheitä, jotka hidastavat teknisten ja 

tuomareiden työtä 
- TS/TC/DO/RO tiimityöskentelyssä joitain vaikeuksia tai päätöksenteossa 

erimielisyyksiä 
- TS/TC/DO tuloslaskentaan ja tuomareille oikeat elementit ja tasot menevät 

selkeällä viiveellä/virheet korjataan välittömästi tulostarkistuksen 
yhteydessä (lähinnä paperikilpailut) 

 
2 (heikko)  Sääntötuntemuksessa ja arviointiperusteissa parannettavaa kuten myös  

käytössä parannettavaa 
- TS/TC teknisellä enimmäkseen poikkeava ja perustelematon näkemys muihin 

teknisiin verrattuna  
- TS/TC  elementtien uudelleen katselutilanteessa päätöksenteon vaikeus tai 

kriteereitä ei käydä ääneen läpi 
- TS/TC  poikkeamia elementtien ja tasojen määrityksissä läpi koko kilpailun 
- DO/RO jatkuvia ongelmia ohjelman käytössä ja elementtien korjauksissa sekä 

listan lukemisessa, lajituntemus puutteellinen 
- TS/TC/DO listaan jää vääriä elementtejä, jotka lähetetään edelleen ja korjauksissa 

viivettä 
- TS/TC/DO/RO tiimityöskentelyssä vaikeuksia 
 

1 (erittäin heikko) Sääntötuntemuksessa ja arviointiperusteissa merkittävästi parannettavaa ja käytössä 
merkittävästi parannettavaa tai uudelleen opiskeltavaa 
- TS/TC teknisellä täysin poikkeava ja perustelematon näkemys elementeistä 

muihin TS/TC verrattuna.  
- TS/TC elementtien ja tasojen määritykset eivät ole hallinnassa tai 

johdonmukaiset kilpailun läpi/erittäin heikko. 
- DO/RO ei osaa eikä opi kilpailun aikana käyttämään ohjelmaa ja toiminnallaan 

häiritsee muiden työskentelyä 
- TS/TC/DO listaan jää vääriä elementtejä, jotka lähetetään edelleen ja virheiden 

korjauksissa selkeitä viiveitä 
- TS/TC/DO/RO tiimityöskentelystä ei ole tietoakaan 
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”iso” eroavuus:  

 tekninen muistanut jonkun säännön tai kriteerin väärin/virhe toistuu  

 tekninen katsonut läpi sormien jonkun kriteerin 
YL esimerkiksi: heikko istuma-asento tai väärä lähtökaari / virhe toistuu 

 selvästi liian korkea tai matala tason määritys live-tilanteessa, itseluottamuksen puute 
 

 Arvosanan lisäksi myös lyhyt kirjallinen palaute omasta toiminnastaan ko. kilpailussa.  
- avoin itsearviointi auttaa omaa oppimista 
- itsearviointi on annettava kontrollerille viikon kuluessa kilpailun päättymisestä 

 

 TC:n tekemässä arviossa lähtökohtana vertailussa on teknisen raportoitavassa kilpailussa osoittama 
sääntötuntemus ja arviointikriteerien hallinta ja/tai oman toiminta-alueen osaaminen. 

 

 TC antaa arvosanan myös omasta toiminnastaan 
 

 TC antaa palautteen TS/DO/RO kuinka meni etenkin niissä tapaukissa, kun oma arvio ja TC:n arvio 
poikkeavat toisistaan 
- nuorelle toimijoille laajempi palaute 

 

 TS/DO/RO antavat, halutessaan anonyymisti, nettilomakkeella YT:n, TC:n ja tarvittaessa myös 
tuomareiden ja muiden teknisten toiminnasta palautteen.  
- palautteet liitetään TC-raporttiin 
- palaute annettava viikon kuluessa kilpailun päättymisestä 

 
 


