
 

 
Toimitsijalisenssiohjeet ja –hakemus 

 
Toimitsijalisenssin ikärajat  
 
Nuorisolisenssiä voivat hakea 12–15 -vuotiaat, perustoimitsijalisenssin saamiseksi edellytetään 
vähintään 16 vuoden ikää ja päätoimitsijalisenssin hakijan tulee olla vähintään 18-vuotias.  
 
Toimitsijalisenssin haku  
 
Toimitsijalisenssiä haetaan toimitsijalisenssihakemuksella joka löytyy tämän ohjeen viimeisiltä 
sivuilta. Hakemukseen tulee merkitä haettavat lajit, koulutukset ja suoritetut tehtävät 
(3kpl/laji). Mikäli olet uusi päätoimitsijalisenssin hakija, liitä myös tehtäväkortti 
hakemukseesi. Seuran puheenjohtaja varmentaa vielä hakemuksen allekirjoituksellaan. 
Hakemus tulee lähettää sähköpostilla (lisenssit@autourheilu.fi) tai kirjepostina AKK-Motorsport 
ry/toimitsijalisenssit, PL 19, 01300 Vantaa. Hakemuksesta on hyvä säilyttää kopio. Liiton 
toimistolla toimitsijalisenssiasioista vastaa Anne Kärki (etunimi.sukunimi@autourheilu.fi) 
 
Perustoimitsijalisenssi ja koulutus   
 
Perustoimitsijakoulutukset toteutetaan pääasiassa seurojen järjestäminä pois lukien tekniikan 
ja karting-tekniikan koulutukset, jotka järjestetään alueen toimesta. Perustoimitsija- 
kouluttajalta edellytetään lajin päätoimitsijalisenssi sekä kokemusta kilpailujen 
järjestämisestä. Alueiden koulutusvastaavat toimivat yhteys- ja apuhenkilöinä perustoimitsija-
koulutuksiin liittyvissä kysymyksissä. Alueiden koulutusvastaavien yhteystiedot löytyvät 
http://www.autourheilu.fi/alueet/  
 
Perustoimitsijalisenssin saantiehtona on suoritettu perustoimitsijakoulutus ja kolme toimitsija-
tehtävää lajin kansallisissa kilpailuissa. Tehtäviä ovat mm. liikenteenohjaus, 
järjestyksenvalvonta, lipunmyynti, varikko- ja lähtöalueen tehtävät sekä erilaiset aputehtävät 
kilpailuissa. Perustoimitsijalisenssiä uusittaessa ei ole uusintakoulutustarvetta (uusittaessa ei 
vaadita myöskään voimassa olevaa tutkintoa), mutta perustason toimitsijatehtäviä tulee olla 
suoritettu uusittavan lajin kansallisissa kilpailuissa vähintään kolme (3) kappaletta lisenssin 
voimassaoloajalta. Perustoimitsijalisenssiä ei uusita automaattisesti vaan uusintaan vaaditaan 
hakemus. 
 
Seuraavat voimassaolevat kuljettajatutkinnot rinnastetaan perustoimitsijakoulutuksiksi; 
jokamiehenluokan tutkinto, rallin perustutkinto, endurance-tutkinto ja hyväksytysti suoritettu 
rataleima. Lisenssin hakijan on suoritettava lisäksi kolme toimitsijatehtävää kansallisissa 
kilpailuissa. Kuljettajatutkinto ja tutkinnon suorituspäivä on merkittävä 
perustoimitsijalisenssihakemukseen koulutuksen kohdalle. Perustoimitsijakoulutuksella voi 
hakea nopeuden perustoimitsijalisenssiä edellyttäen, että lajikohtaiset kriteerit täyttyvät 
(koulutus ja 3 tehtävää) 
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Päätoimitsijalisenssi ja koulutus  
 
Kaikista päätoimitsijakoulutuksista ilmoitetaan liiton koulutuskalenterissa. Ilmoittautuminen 
tehdään koulutusilmoituksessa olevalle yhteyshenkilölle sähköpostilla, määräaikaan mennessä. 
Olisi suotavaa, että seura ilmoittaisi koulutukseen tulijat kootusti. Laskutus tapahtuu 
koulutuksen jälkeen suoraan seuroille. Päätoimitsijatason koulutukseen 
pääsyvaatimuksena on voimassaoleva perustoimitsijalisenssi.  
 
Kaikkien päätoimitsijalisenssien ylläpitämiseksi uutta lisenssiä on haettava edellisen lisenssin 
voimassaoloaikana, kuitenkin viimeistään neljän (4) kuukauden kuluessa edellisen lisenssin 
voimassaolon päättymisestä. Hakemuslomake on toimitettava AKK:n toimistoon viimeistään 
tämän neljän kuukauden määräaikana. Mikäli hakemus tulee määräajan jälkeen, 
myönnetään hakijalle perustason toimitsijalisenssi haettaviin lajeihin. Saadakseen 
päätoimitsijalisenssin uudelleen voimaan, hakijan on suoritettava ensikertalaiselle tarkoitettu 
päätoimitsija-koulutus tehtävineen ja lähetettävä uusi hakemus. 
 
Nopeus 
 
Ensimmäistä nopeudenpäätoimitsijalisenssiä haettaessa hakijoilta edellytetään voimassaoleva 
perustoimitsijalisenssi, yksipäiväinen päätoimitsijakoulutus sekä harjoitukset kansallisissa 
kilpailuissa. Harjoituksina suoritetaan kaksi eri päätoimitsijatason tehtävää. Ne toteutetaan 
kilpailujen yhteydessä kilpailuun nimetyn päätoimitsijan kanssa. Harjoitukset voi suorittaa joko 
ennen tai jälkeen koulutuksen (edeltävän ja seuraavan vuoden aikana). Ohjaava päätoimitsija 
kuittaa harjoitukset suoritetuksi päätoimitsija-koulutuksessa saatavaan tehtäväkorttiin. 
Täytetty tehtäväkortti liitetään lisenssihakemuksen mukaan.  On huomioitava, että tehtävät 
olisivat mahdollisimman monipuolisia. Harjoitustehtäviä ovat kilpailunjohtajan 
apulainen, kilpailusihteerin apulainen, turvapäällikön apulainen, 
lippupiste/ratatuomarien päällikön apulainen, sekä rallisprintissä ratamestarin 
apulainen.  Vaihtoehtoisesti hakija voi suorittaa kaksipäiväisen päätoimitsijakoulutuksen, 
jossa harjoitukset toteutetaan koulutuksen ohjelmassa. Päätoimitsijalisenssiä voi hakea vasta 
sen jälkeen, kun koulutukset ja tehtävät on suoritettu. 
 
Päätoimitsijalisenssin uusijoille pidettävä jatkokoulutus on yksipäiväinen. Koulutus keskittyy 
päätoimitsijatason sääntömuutosten ja aiheiden kertaamiseen sekä osaamisen syventämiseen. 
Koulutuksen lisäksi päätoimitsijalisenssin uusimiseksi vaaditaan kolme (3) lajin päätoimitsija-
tehtävää lisenssin voimassaoloaikana. Jatkokoulutuksia järjestään tarvittaessa myös laji- ja 
aihepainotteisena. Tuomariston puheenjohtaja- sekä kouluttajakoulutukset rinnastetaan 
päätoimitsijakoulutuksiin. Voimassa oleva nopeuden päätoimitsijalisenssi rinnastetaan 
jokamiehenluokan kuljettajatutkinnoksi. Päätoimitsijatehtäviä ovat kilpailunjohtajat, 
kilpailusihteeri, turvapäällikkö, lippupiste/ratatuomarien päällikkö, tuomari, 
faktatuomari sekä rallisprintissä ratamestari. Nopeuden päätoimitsijakoulutuksella voi 
hakea karting-, JM-, rallicross-, rallisprint, jäärata-, rata-ajo- ja endurance – kilpailujen 
järjestämisessä tarvittavaa päätoimitsijalisenssiä edellyttäen, että hakukriteerit täyttyvät 
(koulutus ja 3 tehtävää).  
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Ralli 
 
Ensimmäistä rallin päätoimitsijalisenssiä haettaessa hakijoilta edellytetään voimassaoleva 
perustoimitsijalisenssi sekä kaksipäiväinen päätoimitsijakoulutus, joka sisältää omat osiot mm. 
kilpailunjohtajille, kilpailusihteereille, ratamestareille ja turvallisuuspäälliköille. Lisenssin 
uusiminen vaatii yksipäiväisen jatkokoulutuksen. Tuomariston puheenjohtaja- sekä 
turvatarkkailijakoulutus rinnastetaan päätoimitsijakoulutukseksi. Päätoimitsijalisenssin 
omaavan henkilön, joka ei ole käynyt kaksipäiväistä päätoimitsijakoulutusta 2008 vuoden 
jälkeen, päätoimitsijalisenssin uusiminen edellyttää kaksipäiväisen koulutuksen käymistä. 
Voimassa oleva rallin päätoimitsijalisenssi rinnastetaan rallin perustutkinnoksi. 
 
Rallin kaksipäiväisellä päätoimitsijakoulutuksella ja rallin päätoimitsijan jatkokoulutuksella voi 
hakea rallin päätoimitsijalisenssiä edellyttäen, että lajikohtaiset hakukriteerit täyttyvät 
(koulutus ja 3 tehtävää).  
 
Rallisprint 
 
Koulutus on tarkoitettu kaikille, etenkin uusille rallisprint-kilpailun järjestäjille ja tekijöille. 
Koulutuksessa ovat omat osiot kilpailunjohtajille, kilpailusihteereille, ratamestareille ja 
turvallisuuspäälliköille. Koulutus on kaksipäiväinen ja se rinnastetaan nopeuden 
päätoimitsijakoulutukseksi. Rallisprintin päätoimitsijakoulutuksella voi hakea karting-, JM-, 
rallicross-, rallisprint, jäärata-, rata-ajo- ja endurance – kilpailujen järjestämisessä tarvittavaa 
päätoimitsijalisenssiä edellyttäen, että lajikohtaiset hakukriteerit täyttyvät (koulutus ja 3 
tehtävää). 
 
Tekniikka 
 
Ensimmäistä tekniikan päätoimitsijalisenssiä haettaessa hakijoilta edellytetään voimassaoleva 
tekniikan perustoimitsijalisenssi, yksipäiväinen tekniikan päätoimitsijakoulutus sekä 2 kpl lajin 
harjoituksia kansallisissa kilpailuissa. Harjoitukset toteutetaan kilpailujen yhteydessä 
katsastuspäällikön kanssa. Ohjaava katsastuspäällikkö kuittaa harjoitukset suoritetuksi 
päätoimitsijakoulutuksessa saatavaan tehtäväkorttiin. Harjoitukset voi suorittaa joko ennen tai 
jälkeen koulutuksen (edeltävän ja seuraavan vuoden aikana). Päätoimitsijalisenssiä voi hakea, 
kun tehtävät on suoritettu. Täytetty tehtäväkortti liitetään lisenssihakemuksen mukaan. 
Tehtäviksi luetaan apulaiskatsastuspäällikkö ja apulaislinja/ryhmäpäällikkö. Huomioikaa, että 
merkinnät katsastuskorttiin saa tehdä vain tekniikan päätoimitsijalisenssin omaava 
henkilö.  
 
Päätoimitsijalisenssin uusijoille pidettävä jatkokoulutus on yksipäiväinen. Koulutus keskittyy 
päätoimitsijatason sääntömuutosten ja aiheiden kertaamiseen sekä osaamisen syventämiseen. 
Koulutuksen lisäksi päätoimitsijalisenssin uusimiseksi vaaditaan kolme lajin 
päätoimitsijatehtävää lisenssin voimassaoloaikana. Tekniikan jatkokoulutuksia järjestetään 
myös laji-/aihepainotteisena. Koulutukset voivat olla myös kaksipäiväisiä, jolloin harjoitukset 
ovat osana koulutuksen ohjelmaa. Pääkatsastaja- ja kouluttajakoulutukset rinnastetaan 
päätoimitsijakoulutukseksi. Tekniikan päätoimitsijakoulutuksella voi hakea tekniikan 
päätoimitsijalisenssiä edellyttäen, että lajikohtaiset hakukriteerit täyttyvät (koulutus ja 3 
tehtävää). 
HUOM! Kartingille on oma tekniikan koulutus, joka oikeuttaa karting-tekniikan 
päätoimitsijalisenssin hakemiseen. 



Nimi 

Motorsport ID

Lähiosoite

Postinumero ja - paikka

Puhelinnumero

Sähköposti

Seura

Toimitsijalisenssin uusinta 

Edellinen lisenssi päättynyt:

Päättymisaika merkitään pp/kk/vvvv

Ohjeet hakemuksen täyttämiseen:

Vanha= edellinen lisenssi :  Merkitse lajikohtaisesti päättyneen lisenssin lisenssitasot (perus/pää)   

Uusi: Merkitse lajikohtaisesti haettavan lisenssin lisenssitasot (perus/pää)   

Koulutus: Merkitse lajikohtaisesti käydyt koulukset 

Tehtävät: Tehtävät  täytetään lajikohtaisesti toiselle lomakkeelle, joka on tämän hakemuksen liitteenä

Päivä- KOULUTUS

määrä Koulutuksen nimi, taso (perus/pää), Paikkakunta 

Perus/Pää Perus/Pää pp/kk/vvvv

Autosuunnistus

Pienoisautoilu

Karting tekniikka

Karting

Off Road

Ralli

Tekniikka

Nopeus

Turva 

Nuoriso

Seuran puheenjohtajan allekirjoitus Hakijan allekirjoitus 

Nimen selvennys Nimen selvennys

Lisenssit@autourheilu.fi

UUSIVANHA

TOIMITSIJALISENSSIHAKEMUS 

1. toimitsijalisenssihakemus 

(ei aikaisempaa toimitsijalisenssiä) 

Paikkakunta ja päivämää 

AKK-Motorsport ry/toimitsijalisenssit                           

PL 19 

01300 Vantaa 

HUOM! Säilytä kopio hakemuksesta 

LAJI 

mailto:Lisenssit@autourheilu.fi�


Tehtävät Lisenssinumero:

Mainitse toimitsijalisenssiohjeen mukaisesti lajikohtaiset tehtävät. 

Autosuunnistus 

Pienoisautoilu

Karting tekniikka

Karting

Offroad

Ralli 

Tekniikka 

Nopeus

Turva 

Kilpailu päivä

päivä

Kilpailu päivä

Kilpailu päivä

Kilpailu päivä

 Tehtävä

Kilpailu päivä

Nimi:

Kilpailu päivä

Kilpailu 

 Tehtävä

 Tehtävä

 Tehtävä

Kilpailu päivä

päiväKilpailu  Tehtävä

 Tehtävä

 Tehtävä

 Tehtävä

 Tehtävä
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