
Toimitsijoiden luokittelu ja lisenssit 

AKK:lla on yksinoikeus antaa kaikkien järjestettyjen kansainvälisten ja kansallisten autokilpailujen johtoon kuuluville 
toimitsijoille asianmukainen toimitsijalisenssi ja määritellä siihen liittyvät pätevyysvaatimukset. Lisenssi on voimassa 
lisenssin myöntämisvuoden loppuun ja kolme (3) seuraavaa kalenterivuotta, jollei AKK katso erityisten syiden vaativan 
sen peruuttamista. Toimitsijalisenssin luokka määräytyy lisenssinhaltijan toiminnan ja AKK:n harkinnan mukaan näiden 
sääntöjen edellyttämällä tavalla kussakin tapauksessa erikseen. Autourheilua harrastavat kerhot ovat velvollisia 
huolehtimaan toimitsijoiden kouluttamisesta ja oikeutettuja tekemään esityksiä lisenssien myöntämisestä. 

Lisenssihakemukset on täytettävä yksityiskohtaisesti. Vain edellisen lisenssin myöntämisien jälkeiset toimitsija- ja 
kilpailija-ansiot otetaan huomioon. 

Lisenssin myöntäminen tapahtuu lajikohtaisten kriteereiden perusteella. 

Toimitsijalisenssin saamiseksi edellytetään vähintään 16 vuoden ikää (nuorisolisenssi voidaan kuitenkin myöntää 12–15 
-vuotiaille). 

Nuorisolisenssi on 12–15 -vuotiaille tarkoitettu lisenssi, joka sisältää saman tapaturmavakuutuksen kuin 
toimitsijalisenssi. Nuorisolisenssi haetaan samaan tapaan kuin perustoimitsijalisenssi.  

Luokittelu: Perustoimitsijalisenssi, Päätoimitsijalisenssi, Nuorisolisenssi. 

Toimitsijalisenssien tasovaatimukset eri lajeissa 

Päätoimitsijalisenssi Ralli Nopeus Karting Muu laji Tekniikka Turva 

Tumariston pj, Tuomaristo x x x x     

Kilpailunjohtaja(t) x x x x     

Kilpailutapahtumanjohtaja   x x       

Kilpailun sihteeri x           

Ratamestari x      x     

Ratatuomareiden päällikkö   x x       

Faktatuomari   x x       

Turvapäällikkö x x x     x 

Pääkatsastaja x x x x x   

Katsastuspäällikkö x x x x x   

  
   

      

Perustoimitsijalisenssi, 
Nuorisolisenssi Ralli Nopeus Karting Muu laji Tekniikka Turva 

Muu nimetty toimitsijatehtävä x x x x x x 

Lisenssiluokkien määräytyminen  

Perustoimitsijalisenssi voidaan myöntää hakijalle joka on aktiivinen seuratoiminnassa ja osoittaa kiinnostusta 
toimitsijatehtävien hoitamiseen. Kaikkien kilpailusäännöissä/kilpailukutsussa nimettyjen toimitsijoiden tulee olla vähintään 
Perustoimitsijalisenssin haltijoita. 

Pätevöityminen päätoimitsijatasolle tapahtuu ko. lajin sääntöjen määrittämien tehtävien sekä lajin 
päätoimitsijakoulutuksen perusteella.  



Toimitsijalisenssien myöntämiskriteerit 

Perustoimitsijalisenssit myönnetään haettaessa ilman koulutus- tai tehtävävaatimuksia. Päätoimitsijalisenssien osalta 
myöntäminen tapahtuu lajikohtaisten myöntämiskriteereiden perusteella. Alla olevasta listaukseen on kerätty eri lajien 
päätoimitsijalisenssien myöntämiskriteerit.  
 
Autosuunnistus Päätoimitsijalisenssi  
 
Vaatimukset: 
Lajin päätoimitsijakoulutus suoritettu. 
Vanhan Autosuunnistuksen I-tason toimitsijalisenssin omaaville ilman koulutusvaatimusta, kun haetaan lisenssin 
voimassaoloaikana 
 
Karting Päätoimitsijalisenssi  
 
Vaatimukset: 
Seuraavilta osa-alueilta tulee olla tehtävä tehtynä vaaditulta kilpailutasolta: SM/CUP kilpailut (arvok), kansallinen (K) tai 
seura- ja jäsentenvälinen (SJ) kilpailu. 

 Tuloslaskenta/lähtö- ja maalituomari (SJ/K) 

 Kilpailun johtaja/apulaiskilpailun johtaja (SJ/K) 

 Katsastuspäällikkö/katsastaja (SJ/K/arvok) 

 Ratatuomareiden päällikkö (SJ/K/) 

 Ratatuomari/lippupiste (SJ/K/arvok) 

 Tuomari (SJ/K) 

 Kilpailun sihteeri (K/arvok) 
 
Osallistuminen johonkin liiton järjestämään päätoimitsijakoulutukseen: 

 Kilpailun johtajan koulutus 

 Ratatuomareiden päällikkö koulutus 

 Tuomariston puheenjohtaja koulutus 

 Turvapäällikkökoulutus 
 
Vanhan Karting I-tason toimitsijalisenssin omaaville ilman koulutus- ja tehtävävaatimusta, kun haetaan lisenssin 
voimassaoloaikana 
 
Karting Tekniikka Päätoimitsijalisenssi  
 
Vaatimukset: 
Voimassaoleva perustoimitsijalisenssi tai vanha III- tai II-tason lisenssi 
Vähintään yksi kartingin katsastustehtävä suoritettuna 
Karting katsastuspäällikön koulutus suoritettu 
 
Nopeus Päätoimitsijalisenssi  
 
Vaatimukset: 
Pitää olla voimassaoleva perustoimitsijalisenssi tai entiset III- tai II-lisenssi. 
Vähintään kolme (3) erilaista toimitsijatehtävää  
Nopeuden jonkun lajin päätoimitsijakoulutuksen suorittaminen. 
Vanhan Nopeuden I-tason toimitsijalisenssin omaaville ilman koulutus- ja tehtävävaatimusta, kun haetaan lisenssin 
voimassaoloaikana. 
 
Off Road Päätoimitsijalisenssi  
 
Vaatimukset: 



Lajin päätoimitsijakoulutus suoritettu. 
Vanhan Off Road I-tason toimitsijalisenssin omaaville ilman koulutusvaatimusta, kun haetaan lisenssin 
voimassaoloaikana. 
 
Pienoisautoilu Päätoimitsijalisenssi  
 
Vaatimukset: 
Lajin päätoimitsijakoulutus suoritettu. 
Vanhan Pienoisautoilun I-tason toimitsijalisenssin omaaville ilman koulutusvaatimusta, kun haetaan lisenssin 
voimassaoloaikana. 
 
Ralli Päätoimitsijalisenssi  
 
Vaatimukset: 
Rallin päätoimitsijakoulutus hyväksytysti suoritettu. 
Vanhan Rallin I-tason toimitsijalisenssin omaaville ilman koulutusvaatimusta, kun haetaan lisenssin voimassaoloaikana 
 
Tekniikan päätoimitsijalisenssi  
 
Vaatimukset: 
Pitää olla voimassaoleva perustoimitsijalisenssi tai entinen III-tason toimitsijalisenssi. 
Tekniikan päätoimitsijakoulutuksen (katsastuspäällikkökoulutuksen) suorittaminen. 
Vähintään yksi tekniikan toimitsijatehtävä. 
Vanhan tekniikan I-tason toimitsijalisenssin omaaville ilman koulutus- ja tehtävävaatimusta, kun haetaan lisenssin 
voimassaoloaikana. 
Vanhan tekniikan 2-tason omaaville, jos koulutuksesta ei ole kulunut kolmea vuotta kauempaa, kun haetaan lisenssin 
voimassaoloaikana. 
 
Turva Päätoimitsijalisenssi 
 
Vaatimukset: 
Turvatyöryhmän valtakunnallinen turvakoulutus suoritettu 
(tai) Rallin päätoimitsijakoulutus suoritettu 
(tai) Nopeuden turvakoulutus suoritettu 

Päätoimitsijalisenssin ylläpitäminen 

Päätoimitsijalisenssin ylläpitämiseksi vaaditaan kolme päätoimitsijatehtävää sekä kertauskouluttautuminen lisenssin 
voimassaoloaikana. 
 
I -ja päätoimitsijalisenssin haltijat ovat oikeutettuja vapaaseen sisäänpääsyyn ja oleskeluun järjestäjän osoittamassa 
paikassa liiton luvalla järjestetyissä kansallisissa kilpailuissa. Vapaaseen sisäänpääsyyn oikeutetut henkilöt tunnistetaan 
henkilökohtaisen Motorsport ID-kortin hologrammimerkinnästä tai voimassaolevasta I-tason toimitsijalisenssistä. 
Sisäänpääsyoikeudesta Suomessa järjestettäviin kansainvälisiin tai FIA:n mestaruuskilpailuihin päättää erikseen ko. 
kilpailun järjestäjä. 
 
Toimitsijalisenssin hakeminen 

Lisenssihakemukset on täytettävä yksityiskohtaisesti ja myös kilpailun laji on merkittävä. Vain edellisen lisenssin 
myöntämisien jälkeiset toimitsija-ansiot otetaan huomioon. 

 Täytä anomuskaavake huolellisesti. 

 Tehtävät merkitään lajeittain aikajärjestyksessä. Tehtävät huomioidaan edellisen lisenssin myöntämisestä alkaen. 



 Toimita hakemuksesi, kopio edellisestä lisenssistä liitteenä, oman seurasi käsittelyyn (seuran suositukset ja 
allekirjoitus). 

 Seurasta lisenssihakemukset (kopio edellisestä lisenssistä liitteenä) toimitetaan oman alueen aluekoordinaattorin 
käsittelyyn (osoitetiedot mm. aluekalenterista ja Internet-sivuilta). Aluekoordinaattori myöntää perus- ja 
päätoimitsijalisenssit. 

 Epätäydelliset tai väärään paikkaan toimitetut hakemukset palautetaan hakijalle. 


