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YT-RAPORTTI – TUOMARIN ITSEARVIOINNIN PERUSTEET 
 
5 (erittäin hyvä)  Hallitsee säännöt ja arviointiperusteet ja osaa soveltaa niitä toiminnassaan erittäin  
  hyvin 

- jokunen perusteltu eroavaisuus laatupisteissä (GOE) sallittu 
- osaa käyttää kutakin viittä esittämispistettä erikseen ja pystyy perustelemaan 

mahdolliset eroavaisuudet loogisesti 
 

4 (hyvä)  Hallitsee säännöt ja arviointiperusteet ja osaa soveltaa niitä toiminnassaan hyvin 
- yksittäinen (ei toistuva) isompi virhe ja/tai useampi pienempi eroavuus laatupisteissä 

sallittu 
- osaa käyttää esittämispisteitä harkitusti ja mahdolliset eroavaisuudet ovat 

perusteltuja 
 

3  (kohtalainen)  Hallitsee säännöt ja arviointiperusteet ja osaa soveltaa niitä toiminnassaan kohtalaisesti 
- arvioinnissa tuomarilla on toistuva isompi virhe/useampia selkeitä eroavuuksia laatu- 

ja/tai esittämispisteissä 
- pyrkimys viiden esittämispisteen eriteltyyn käyttöön on havaittavissa 
  

2 (heikko)  Sääntöjen ja arviointiperusteiden tuntemuksessa ja käytössä parannettavaa 
- arvioinnissa tuomarilla enimmäkseen poikkeava arviointi muuhun tuomaristoon 

verrattuna. 
- laatupisteiden (GOE) plussien ja miinusten hallinta ja esittämispisteiden skaalan 

(PCS) käyttö heikkoa (= suppea skaala, samat pisteet suurelle osalle luistelijoita, 
eikä eroja eri osa-alueiden välillä) 
 

1 (erittäin heikko) Sääntöjen ja arviointiperusteiden tuntemuksessa ja käytössä merkittävästi parannettavaa 
tai uudelleen opiskeltavaa  
- tuomarilla täysin poikkeava arviointi muuhun tuomaristoon verrattuna.  
- tuomari ei osaa käyttää laatupisteiden (GOE) plussia ja miinuksia eikä 

esittämispisteiden (PCS) skaalaa. 
 

 Arvosanan lisäksi tuomari antaa lyhyen kirjallisen palautteen omasta toiminnastaan ko. kilpailussa.  
- avoin itsearviointi auttaa omaa oppimista 
- itsearviointi on annettava ylituomarille viikon kuluessa kilpailun päättymisestä 

 YT:n tekemässä arviossa lähtökohtana on tuomarin raportoitavassa kilpailussa osoittama sääntötuntemus 
ja arviointiperusteiden hallinta. Lisäksi käytetään apuna laatupisteiden (GOE) majoriteettia ja 
esittämispisteiden keskiarvoa (PCS) sekä tuomarin kykyä perustella antamansa pisteet. 

 

 Tuomarikokouksessa ja YT-raporttia laadittaessa tuloksista pyritään löytämään suuret eroavaisuudet ja 
keskusteluissa keskitytään niihin rakentavassa hengessä. 

 Ylituomari antaa arvosanan myös omasta arvioinnistaan 

 Ylituomari antaa tuomarille palautteen suorituksesta ainakin silloin, kun oma arvio ja ylituomarin arvio 
poikkeavat toisistaan. 

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

 
Isolla eroavuudella tarkoitetaan: 

 tuomari muistanut jonkin säännön tai vähennyksen väärin / virhe toistuu  

 tuomari katsonut jonkin vähennyksen läpi sormien / virhe toistuu (GOE) 
YL esimerkiksi: heikko istuma-asento tai väärä lähtökaari / virhe toistuu 
ML esimerkiksi: tuomari ei huomioi otteen irtoamisia tai läpimenoissa askelten ja vapaaluistelu-liikkeiden 
osumista läpimenon hetkelle. 

 pluspisteiden käyttö heikkoa (GOE) (ei rohkene antaa plussia) 

 selvästi liian korkea tai matala skaala (PCS) 

 osa-aluepisteiden välillä ei eroa / virhe toistuu (PCS) 


