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1.

Tutkinnon muodostuminen

Hevostalouden erikoisammattitutkinto (180 osaamispistettä) muodostuu kunkin osaamisalan
pakollisista tutkinnon osista (120 osaamispistettä, ratsastuksenopettamisen osaamisalalla 140
osaamispistettä) ja valinnaisista tutkinnon osista (60 osaamispistettä, ratsastuksenopettamisen
osaamisalalla 40 osaamispistettä). Osaamisalat ja tutkintonimikkeet ovat:
Hevostallin toiminnan johtamisen osaamisala, tallimestari
Hevosten kengityksen asiantuntijana toimimisen osaamisala, kengitysseppä
Hevosurheilun johtamisen osaamisala, hevosurheilumanageri
Ratsastuksenopettamisen osaamisala, ratsastuksenopettaja (EAT).
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Tutkinnon muodostuminen

•
•
•
•

HEVOSTALLIN TOIMINNAN JOHTAMISEN OSAAMISALA
Tutkintonimike: tallimestari
Pakolliset tutkinnon osat | 120 osp
Hevosten hoidosta ja terveydenhuollosta vastaaminen, 60 osp, P
Talliympäristöstä huolehtiminen, 60 osp, P
Valinnaiset tutkinnon osat | 60 osp
Hevosten valmennuksesta huolehtiminen, 60 osp
Hevostallin ja -alan kehittäjänä toimiminen, 60 osp
HEVOSTEN KENGITYKSEN ASIANTUNTIJANA TOIMIMISEN OSAAMISALA
Tutkintonimike: kengitysseppä
Pakolliset tutkinnon osat | 120 osp
Hevosten kengittäminen ja erikoiskengityksen tekeminen, 60 osp, P
Kengitysmateriaalien käsitteleminen ja käyttäminen, 60 osp, P
Valinnaiset tutkinnon osat | 60 osp
Sairaskengitysten tekeminen, 60 osp
Kengityksen asiantuntijana ja kehittäjänä toimiminen, 60 osp
HEVOSURHEILUN JOHTAMISEN OSAAMISALA
Tutkintonimike: hevosurheilumanageri
Pakolliset tutkinnon osat | 120 osp
Hevosalan organisaation ja liiketalouden kehittäminen, 60 osp, P
Hevostalouden ja -urheilun kehittäminen, 60 osp, P
Valinnaiset tutkinnon osat | 60 osp
Markkinoinnin ja asiakkuuksien kehittäminen hevosalalla, 60 osp
Hevosalan tapahtumien tuottaminen, 60 osp
RATSASTUKSENOPETTAMISEN OSAAMISALA
Tutkintonimike: ratsastuksenopettaja (EAT)
Pakolliset tutkinnon osat | 140 osp
Ratsastuksenopettajan ratsastustaidon kehittäminen ja hevosen kouluttaminen, 60 osp, P
Ratsastuksen ja hevostaitojen opettaminen ja kehittäminen, 80 osp, P

Tutkinnon muodostuminen

Valinnaiset tutkinnon osat | 40 osp
Ratsastuksen huippuvalmentajana toimiminen, 40 osp
Ratsastusurheilun kehittäminen, 40 osp
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2.

Tutkinnon osat

2.1.

Hevosten hoidosta ja terveydenhuollosta
vastaaminen, 60 osp (300060)

Ammattitaitovaatimukset
Hevosten hyvinvoinnista huolehtiminen
Opiskelija osaa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

tunnistaa hevosyksilöiden kunnon ja laatia sen pohjalta hoitosuunnitelman
hyödyntää tietoa hevosen päivittäisen käsittelyn vaikutuksesta hevosen oppimiseen
hyödyntää tietoaan hevosen ihmiseen ja hoitotoimenpiteisiin liittyvästä tunneehdollistumisesta
ennaltaehkäistä hevoselle tai ihmiselle ongelmallisten käyttäytymismallien ja
tunnereaktioiden oppimista
hyödyntää tietoaan hevosen lajityypillisten käyttäytymistarpeiden merkityksestä hevosen
hyvinvoinnille
tulkita hevosen käyttäytymistä lajityypillisen, iän ja sukupuolen mukaan ottaen tämän
huomioon toiminnassaan
hyödyntää tietoa hevosen lajityypillisen käyttäytymismahdollisuuden rajoittumisen
vaikutuksista stressiperäisten häiriötilojen syntyyn
ennaltaehkäisee hevosen olosuhdeperäisiä stressitiloja
tunnistaa hevosen ongelmallisen käyttäytymisen ja huolehtii korjaavista toimenpiteitä
toimia eläinsuojelusäädösten ja eläinten hyvinvoinnista annettujen virallisten määritelmien
mukaisesti
ottaa huomioon hevosen anatomian ja fysiologian tallin toiminnan suunnittelussa ja
toteutuksessa.

Hevosten terveydenhuollosta huolehtiminen

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

huolehtia talli-, talliyksikkö- ja hevoskohtaisesta hygieniasta
arvioida hevosten terveydentilan yksilökohtaisten merkkien perusteella
huolehtia hevosten rokotuksista
suunnitella ja toteuttaa tallin loishäädön
huolehtia haittaeläinten torjunnasta tallissa
ennaltaehkäistä hevosten tyypillisten vammojen, häiriötilojen ja sairauksien syntyä ja hoitaa
niitä tarvittavien asiantuntijatahojen kanssa
torjua tarttuvien tautien leviämistä talliympäristössä
tehdä toimintasuunnitelman tautitilanteiden varalle
toimia ensiapua edellyttävissä tilanteissa
neuvoa asiakkaita hevosten terveyttä koskevissa asioissa
tunnistaa lääkeaineet ja säilyttää ja käyttää niitä ohjeiden mukaisesti
huolehtia lääkekirjanpidosta
soveltaa hevosten antidopingsääntöjä työssään
avustaa eläinlääkäriä hoitotoimenpiteissä
tehdä hevos- ja tallikohtaista hoitotyötä eläinlääkärin ohjeiden mukaisesti
toimia vuorovaikutteisesti yhteistyössä eri tahojen kanssa.

Hevosten käsittelystä ja ruokinnasta vastaaminen
Opiskelija osaa
•

käsitellä erilaisia hevosia näiden yksilökohtaisten piirteiden mukaan
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Tutkinnon osat

Opiskelija osaa

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

arvioida ja suunnitella hevosryhmien ruokinnalliset tarpeet sisä- ja laidunruokinnassa
tunnistaa vääränlaisen ruokinnan huolehtien sen muuttamisesta oikeanlaiseksi
hankkia tarvittavat rehut kestävän kehityksen periaatteilla
tunnistaa haitalliset rehut ja huolehtii, että niitä ei käytetä
ratkaista hevosten ruoansulatukseen ja rehustukseen liittyvät mahdolliset ongelmat
suunnitella kavionhoidon yhdessä kengityssepän kanssa
kuljettaa hevosia voimassa olevan eläinten kuljetusta koskevan lainsäädännön teknisten ja
hallinnollisten vaatimusten mukaisesti
hallitsee eläinkuljettajalupaan ja kuljettajan ja hoitajan pätevyystodistuksen saamiseen
liittyvät seikat
ohjata henkilöstöä tallin ja hevosten hoidon päivittäisissä ja kausittaisissa töissä sekä
hevosten lääkinnässä ja tilannekohtaisissa erityistehtävissä
vastata tallin työturvallisuudesta ja ergonomiasta.

Oriasemasta vastaaminen
Opiskelija osaa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

hoitaa ja käsitellä siitoshevosia varmistaen niiden hyvinvoinnin
soveltaa työssään tietoaan siittolan toimintaperiaatteista
hyödyntää tietoaan keinosiemennystoiminnan säädöksistä
järjestää oriaseman toiminnan ja jakaa työtehtävät siittolatoiminnan osaamisvaatimuksia
vastaavasti
vastata oriaseman työturvallisuusvaatimusten täyttymisestä
etsiä ja hyödyntää hevosjalostuksen ajantasaista tietoa työssään
soveltaa lisääntymisfysiologian ja -anatomian tietoa työssään
tehdä säädösten mukaiset keinosiemennyksen muistiinpanot ja raportoida niistä
jalostusjärjestölle
tunnistaa tamman kiiman tunnusmerkit ja toimia tilanteen vaatimalla tavalla
tunnistaa lisääntymishäiriöt ja toimia tilanteen edellyttämällä tavalla
hankkia ja hyödyntää alan tutkimustietoa työssään.

Arviointi
Opiskelija

Tutkinnon osat

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

toimii itsenäisesti vaativissa toimintaympäristöissä
kytkee työtehtävät osaksi laajempaa kokonaisuutta
soveltaa teoreettista tietoa alan ongelmien ratkaisemiseen
käyttää alan käsitteistöä asiantuntevasti
toimii alansa erikoisosaajana
suunnittelee ja organisoi työn järjestelmällisesti
kehittää alan asiantuntijana työtä, tuotteita tai palveluita
johtaa ja valvoo toimintaprosesseja tai -ympäristöjä
opastaa ja valvoo työtehtäviä arvioiden ja esittäen näihin kehittämisehdotuksia
huolehtii työturvallisuudesta ja -ergonomiasta
huolehtii toiminnan vastuullisuudesta
toimii kustannustehokkaasti
toimii kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti
toimii vuorovaikutteisesti ja asiakaslähtöisesti.

Ammattitaidon osoittamistavat
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä talliympäristössä erilaisten
hevosten ja hevosryhmien kanssa. Hän osoittaa osaamisensa tallin vuotuisten keskeisten töiden
suunnittelemissa ja toteuttamisessa. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei
4

voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla
tavoin.

2.2.

Talliympäristöstä huolehtiminen, 60 osp
(300061)

Ammattitaitovaatimukset
Opiskelija osaa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

suunnitella tallin ja talliympäristön päivittäisen, kausittaisen ja vuosittaisen toiminnan
taloudellisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla
varmistaa tallin ja talliympäristön hevosten hyvinvointivaatimuksia vastaavaksi
valita tallin ja hevosen tarpeisiin sopivan kuivikkeen
suunnitella ja toteuttaa hevoselle mahdollisimman lajityypilliset elinolosuhteet
toimia asiantuntijana tallin rakennuttamisessa ottaen huomioon tallin toiminnallisuuden,
ilmaston erityispiirteet, maisema- ja ympäristöarvot, taloudellisuuden sekä
rakennuslainsäädännön asettamat vaatimukset
suunnitella tallin, tarhojen, kulkureittien ja pihojen pohjaratkaisut ja ympäristön turvalliseksi,
toiminnallisesti ja maisemallisesti viihtyisäksi sekä eläinsuojelu- ja ympäristölainsäädännön
vaatimusten mukaisiksi
arvioida tarvittavien investointien kannattavuutta ja edistää koneellistamista
kannattavuuden parantamiseksi
suunnitella hevosreittien ja hevosurheilualueiden pohjat ja rakenteet turvallisiksi, siisteiksi,
kestäviksi ja helppohoitoisiksi
varmistaa tallin ja talliympäristön työturvallisuuden ja rakennusten kunnon
arvioida tallin toimivuutta työympäristönä ja huolehtia ergonomiasta
huolehtia talliympäristön tilasta ympäristösäädösten mukaisesti
valita tallin töihin tarkoituksenmukaiset koneet ja laitteet ja opastaa näiden käytössä
huolehtia tarha- ja urheilualueiden hygieniasta ja hoidosta
suunnitella laidunkierron ja laitumien hoitotyöt ja ohjata näiden toteutumista
suunnitella pihattojen käytön hevosryhmittäin ja ohjata pihattojen hoitotyöt
suunnitella ja toteuttaa lannan asianmukaisen varastoinnin ja jatkokäsittelyn
kehittää paikallisia ja alueellisia lantahuollon ratkaisuja energiatehokkuuden huomioon
ottaen
suunnitella ja toteuttaa jätehuollon säädösten edellyttämällä tavalla
arvioida investointien kannattavuutta.

Arviointi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

toimii itsenäisesti vaativissa toimintaympäristöissä
kytkee työtehtävät osaksi laajempaa kokonaisuutta
soveltaa teoreettista tietoa alan ongelmien ratkaisemiseen
käyttää alan käsitteistöä asiantuntevasti
toimii alansa erikoisosaajana
suunnittelee ja organisoi työn järjestelmällisesti
kehittää alan asiantuntijana työtä, tuotteita tai palveluita
johtaa ja valvoo toimintaprosesseja tai -ympäristöjä
opastaa ja valvoo työtehtäviä arvioiden ja esittäen näihin kehittämisehdotuksia
huolehtii työturvallisuudesta ja -ergonomiasta
huolehtii toiminnan vastuullisuudesta
toimii kustannustehokkaasti
toimii kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti
toimii vuorovaikutteisesti ja asiakaslähtöisesti.
5

Tutkinnon osat

Opiskelija

Ammattitaidon osoittamistavat
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä tallin ja talliympäristön,
pihaton, tarhojen ja urheilualueiden toiminnan suunnittelussa sekä töiden ohjaamisessa ja
valvonnassa. Hän osoittaa osaamisensa tallin vuotuisten keskeisten töiden suunnittelemissa ja
toteuttamisessa. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön
perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

2.3.

Hevosten valmennuksesta huolehtiminen, 60
osp (300062)

Ammattitaitovaatimukset
Opiskelija osaa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

suunnitella hevosen terveyttä ja fyysistä hyvinvointia ylläpitävän ja kehittävän käytön ja
valmennuksen
hyödyntää tietoaan hevosen tunnejärjestelmistä ja tunteiden merkityksestä hevosten
käsittelyssä ja valmennuksessa
ehkäistä pelon aiheuttamisen hevosen käsittelyssä ja työssä
laatia hevosten valmennussuunnitelman yhteistyössä valmentajan ja eläinlääkärin kanssa
vastata kokonaisvaltaisesti hevosten valmennus- ja hoitosuunnitelman toteutumisesta
neuvotella hevosen ruokinnan muutostarpeista ja hoidon kehittämisestä hevosen
valmentajan kanssa
arvioida hevosen kunnon tämän yksilöllisten ominaisuuksien ja siltä vaadittavan tehtävän
mukaisesti
hyödyntää hevosen valmennusfysiologian ja -etologian tietoa työssään
hyödyntää tietoaan hevosen valmennuksen ja kilpailuttamisen periaatteista ja menetelmistä
ottaa huomioon kasvavan hevosen kehitysvaiheet valmennuksessa ja koulutuksessa
valita hevosyksilöt valmennukseen käyttötarkoituksen mukaan
hyödyntää biomekaniikan tuntemustaan työssään
valita harjoitteeseen sopivan valmennusalustan ottaen huomioon hevosen terveydentilan
ennaltaehkäistä hevosen työperäisiä fysiologisia ongelmia
ennaltaehkäistä hevosen fysiologiaan ja ergonomiaan liittyviä psyykkisiä ongelmia
suunnitella ja toteuttaa hevosen huoltavaa ja kuntouttavaa harjoittelua
sovittaa ja käyttää ravi- ja ratsastusurheilun varusteita sekä perinteisiä suomalaisia
ajovarusteita
sovittaa ja käyttää valmennuksen apuvälineitä
ajaa ja ratsastaa valmennettavia hevosia
avustaa hevosen valmennustehtävissä
vastata varsojen ajo-opetuksesta.

Arviointi

Tutkinnon osat

Opiskelija
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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toimii itsenäisesti vaativissa toimintaympäristöissä
kytkee työtehtävät osaksi laajempaa kokonaisuutta
soveltaa teoreettista tietoa alan ongelmien ratkaisemiseen
käyttää alan käsitteistöä asiantuntevasti
toimii alansa erikoisosaajana
suunnittelee ja organisoi työn järjestelmällisesti
kehittää alan asiantuntijana työtä, tuotteita tai palveluita
johtaa ja valvoo toimintaprosesseja tai -ympäristöjä
opastaa ja valvoo työtehtäviä arvioiden ja esittäen näihin kehittämisehdotuksia
huolehtii työturvallisuudesta ja -ergonomiasta

•
•
•
•

huolehtii toiminnan vastuullisuudesta
toimii kustannustehokkaasti
toimii kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti
toimii vuorovaikutteisesti ja asiakaslähtöisesti.

Ammattitaidon osoittamistavat
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä vastaamalla
urheiluhevosten valmennustoiminnasta. Hän osoittaa osaamisensa suunnittelemalla ja
toteuttamalla eri-ikäisten hevosten valmennuksen ja varsojen opettamisen eri valmennuskausina
yhteistyössä vastuullisen valmentajan kanssa. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua
ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään
yksilöllisesti muilla tavoin.

2.4.

Hevostallin ja -alan kehittäjänä toimiminen, 60
osp (300063)

Ammattitaitovaatimukset
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

hyödyntää hevostalouden tunnuslukuja yritystoiminnan suunnittelussa
suunnitella talliyrityksen liikeidean ja palvelutoiminnan sekä aikataulun liikeidean
toteutukselle
perustaa talliyrityksen
tehdä talousarvion ja asettaa taloudellisia tavoitteita toiminnalle
suunnitella talliyrityksen toiminnan
tuotteistaa ja hinnoitella talliyrityksen palveluja
laatia tarjouspyynnön, tarjouksen ja laskun
järjestää talliyrityksen kirjanpidon ja laskutuksen
laatia laskelmia talliyrityksen eri tuotantomuotojen kannattavuuden vertailemiseksi
laatia talliyrityksen kannattavuus- ja investointilaskelman
tarkastella alan yritystoiminnan tuloksellisuutta ja siihen vaikuttavia riskitekijöitä ja ottaa ne
huomioon suunnittelussa
tulkita yrityksen tilinpäätöstä
suunnitella talliyrityksen rahoituksen ja verotuksen yhteistyössä asiantuntijan kanssa
hyödyntää hevosalan käytettävissä olevia yritystoiminnan ja maatalouden tukia
hyödyntää hankerahoituksen mahdollisuuksia
kehittää tallin teknologiaa
arvioida tarvittavan henkilöstön määrän ja osaamistarpeet
hoitaa talliyrityksen rekrytointiin kuuluvan menettelyn
suunnitella talliyrityksen henkilöstön työt taloudellisesti ja työhyvinvoinnin vaatimusten
mukaan
johtaa talliyritystä ja henkilöstöä taloudellisesti ja eettisesti kestävällä tavalla
toimia esimiehenä
hyödyntää tietoaan hevosalan tutkinnoista ja kouluttautumismahdollisuuksista
ohjata alan opiskelijoita tallin töissä
noudattaa työnantajan velvollisuuksia
huolehtii työsuojelumääräysten noudattamisesta
kehittää talliyhteisön vuorovaikutusta ja viestintää
edistää työhyvinvointia ja hyödyntää työterveyshuollon palveluja
laatia talliyrityksen turvallisuusasiakirjat yhteistyössä asiantuntijan kanssa ja noudattaa
turvallisuussuunnitelmia
antaa ja vastaanottaa palautetta rakentavasti ja tallin toimintakulttuuria kehittävästi
ohjata henkilöstöä asiakaspalvelussa ja viestinnässä
7

Tutkinnon osat

Opiskelija osaa

•
•
•
•
•
•
•
•
•

kehittää talliyrityksen toimintaa ja kannattavuutta
hyödyntää digitalisaatiota talliyrityksen toiminnassa
markkinoida talliyrityksen palveluja
hyödyntää asiakaspalautetta yrityksen laadukkaiden palvelujen kehittämisessä
kehittää talliyrityksen verkostoyhteistyötä
ymmärtää hevostalouden toimintakokonaisuuden ja -periaatteet
toimii alaa säätelevien lakien, asetusten ja määräysten mukaan
edistää toiminnallaan hevosalan imagoa
toimia yhteistyössä alan kansainvälisten tahojen kanssa hevosalan kehittämisessä.

Arviointi
Opiskelija
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

toimii itsenäisesti vaativissa toimintaympäristöissä
kytkee työtehtävät osaksi laajempaa kokonaisuutta
soveltaa teoreettista tietoa alan ongelmien ratkaisemiseen
käyttää alan käsitteistöä asiantuntevasti
toimii alansa erikoisosaajana
suunnittelee ja organisoi työn järjestelmällisesti
kehittää alan asiantuntijana työtä, tuotteita tai palveluita
johtaa ja valvoo toimintaprosesseja tai -ympäristöjä
opastaa ja valvoo työtehtäviä arvioiden ja esittäen näihin kehittämisehdotuksia
huolehtii työturvallisuudesta ja -ergonomiasta
huolehtii toiminnan vastuullisuudesta
toimii kustannustehokkaasti
toimii kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti
toimii vuorovaikutteisesti ja asiakaslähtöisesti.

Ammattitaidon osoittamistavat
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä talliyrityksen toiminnan
ja hevostalouden kehittämistehtävissä. Hän kehittää alan palveluja ja toimintakokonaisuuksia.
Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella,
ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

2.5.

Hevosalan organisaation ja liiketalouden
kehittäminen, 60 osp (300064)

Ammattitaitovaatimukset
Opiskelija osaa

Tutkinnon osat

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
8

hyödyntää suomalaisen hevostalouden organisaation ja sen toiminnan tuntemusta
työssään
toimia alan organisaation johtamistehtävissä
arvioida ominaisuuksiaan johtajana ja onnistumistaan työssään
hyödyntää tiimityöskentelytaitojaan järjestö- ja yritystasolla
vaikuttaa omalla esimerkillään positiivisesti organisaation toimintakulttuuriin
huolehtia alan työsuojelumääräysten noudattamisesta
edistää työhyvinvointia
asettaa omalle toiminnalleen kehittymistavoitteet
hyödyntää säännöllisesti asiakkailtaan ja kollegoilta saamaansa palautetta
seuraa ja noudattaa toiminnassaan ja ratkaisuissaan alan lainsäädäntöä
edistää päätöksenteossa alan toiminnan ja imagon kannalta kestäviä ratkaisuja

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kehittää alan kannattavuuden arviointia
kehittää alan toimijoiden liiketoimintaosaamista
tukea alalle tulijoita ammattitaidon kehittämisessä
toimia alan kansainvälisessä kentässä hyödyntäen kielitaitoaan ja kulttuurien tuntemustaan
ennakoida alan kehitystä yhteistyössä kansallisten ja kansainvälisten verkostojen kanssa
arvioida alan yritysten erikoistumisen ja tuotteistamisen mahdollisuuksia
arvioida realistisesti omia ammatillisia ja henkilökohtaisia valmiuksiaan toimia alan
managerina
tehdä SWOT-analyysin hevostalouden organisaation toiminnassa ja hyödyntää sitä
toiminnan suunnittelussa
tarkastella organisaation tuloksellisuutta ja siihen vaikuttavia riskitekijöitä (rahoitus ja
kilpailu) ja ottaa ne huomioon suunnittelussa
arvioida alan eri asiakasryhmien kannattavuutta
selvittää alan kilpailutilanteen ja siihen vaikuttavia tekijöitä
ehdottaa liikeideaa hevostalouden organisaatiolle
määritellä toimintastrategian ja aikataulun liikeidean toteuttamiselle
soveltaa laatuajattelua ja toiminnan kestävyyden periaatteita hevosalan palvelutuotantoon
etsiä liiketaloudellisia yhteistyömahdollisuuksia ja -malleja eri alojen kanssa
kehittää alan palvelujen tuotteistamista ja hinnoittelua
soveltaa laatuajattelun periaatteita alan tuotteistamisessa
laatia organisaation kannattavuuslaskelman ja investointilaskelman
laatia laskelmia alan eri tuotantomuotojen kannattavuuden arvioimiseksi
hyödyntää hevostalouden tunnuslukuja toiminnan suunnittelussa
suunnittelee yhteistyössä asiantuntijan kanssa verotuksen
selvittää mahdollisuudet yritystoiminnan ja maatalouden tukiin ja hyödyntää niitä tarpeen
mukaisesti
ottaa huomioon hevosalan verotuksen erityispiirteet ja vaikutukset toimintaan
laatia organisaation turvallisuusasiakirjat yhteistyössä asiantuntijan kanssa ja noudattaa
niitä
tulkita organisaation tilinpäätöstä ja tehdä sen perusteella toimintaan muutosehdotuksia
ottaa huomioon muuttuvan toimintaympäristön vaikutukset hevostalouden yrittäjyyteen
hyödyntää alueellisia elinvoimatekijöitä ja paikalliskulttuuria yritystoiminnan kehittämisessä
arvioi organisaation tarvitseman henkilöstömäärän ja tämän osaamis- ja koulutustarpeen
toimia yhteistyössä alan koulutusorganisaatioiden kanssa
arvioi toiminnan vastuukysymykset taloudellisten, ympäristöön kohdistuvien ja sosiaalisten
vaikutusten kannalta
kehittää sidosryhmäyhteistyötä.

Arviointi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

toimii itsenäisesti vaativissa toimintaympäristöissä
kytkee työtehtävät osaksi laajempaa kokonaisuutta
soveltaa teoreettista tietoa alan ongelmien ratkaisemiseen
käyttää alan käsitteistöä asiantuntevasti
toimii alansa erikoisosaajana
suunnittelee ja organisoi työn järjestelmällisesti
kehittää alan asiantuntijana työtä, tuotteita tai palveluita
johtaa ja valvoo toimintaprosesseja tai -ympäristöjä
opastaa ja valvoo työtehtäviä arvioiden ja esittäen näihin kehittämisehdotuksia
huolehtii työturvallisuudesta ja -ergonomiasta
huolehtii toiminnan vastuullisuudesta
toimii kustannustehokkaasti
toimii kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti
toimii vuorovaikutteisesti ja asiakaslähtöisesti.

9

Tutkinnon osat

Opiskelija

Ammattitaidon osoittamistavat
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä työskentelemällä hevosalan organisaation
liiketaloudellisissa kehittämistehtävissä. Organisaatio voi olla yritys, yhteisö tai julkinen sektori.
Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella,
ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

2.6.

Markkinoinnin ja asiakkuuksien kehittäminen
hevosalalla, 60 osp (300065)

Ammattitaitovaatimukset
Opiskelija osaa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

suunnitella hevosalan organisaation markkinoinnin
arvioida hevosalan tuotteiden ja palvelujen kehittämistä asiakkaiden tarpeiden ja
asiakkuuksien asettamien vaatimusten näkökulmasta
hyödyntää markkina-, asiakas-, tuote- ja kilpailija-analyysejä asiakkuuksien arvioinnissa
hyödyntää arvioinnissa hevosalan asiakkuuksia ja myyntiä koskevia tunnuslukuja
toteuttaa brändäyksen innovatiivisesti
arvioida hevosalan keskeisiä sidosryhmä- ja verkostosuhteita sekä niiden merkitystä
ottaa asiakkuuksien kehittämisessä huomioon oman organisaation kilpailuedut ja
menestystekijät
ottaa asiakkuuksien kehittämisessä huomioon hevosalan organisaatiolle laaditun
strategian asettamat vaatimukset
asettaa strategian mukaiset tavoitteet asiakkuuksien kehittämiselle
välittää tietoa asiakkuuksien tilanteesta hevosalan organisaation johdolle sekä muille
tarvittaville tahoille
ylläpitää ja kehittää hevosalan asiakassuhteita
suunnitella ja toteuttaa tuotteiden tai palveluiden markkinoinnin ja viestinnän
hyödyntää sosiaalista mediaa viestinnässä
suunnitella ja kehittää hevosen omistamisen palveluketjuja
perustaa hevoskimpan kilpa- tai harrastehevosen omistajille tai kasvattajille
kehittää kimppaomistamista ja siihen liittyviä toimintamalleja
tehdä hevoskimpan profilointia ja tuotteistaa hevosen omistamisen
hankkia kimpalle hevosen
suunnitella hevoskimpan toiminnan ja toimia kimpanvetäjänä
toimia hevoskaupan asiantuntijana
hyödyntää suomalaista hevoskulttuuria ja suomenhevosen erityisyyttä kansallisessa ja
kansainvälisessä liiketoiminnassa.

Arviointi

Tutkinnon osat

Opiskelija
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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toimii itsenäisesti vaativissa toimintaympäristöissä
kytkee työtehtävät osaksi laajempaa kokonaisuutta
soveltaa teoreettista tietoa alan ongelmien ratkaisemiseen
käyttää alan käsitteistöä asiantuntevasti
toimii alansa erikoisosaajana
suunnittelee ja organisoi työn järjestelmällisesti
kehittää alan asiantuntijana työtä, tuotteita tai palveluita
johtaa ja valvoo toimintaprosesseja tai -ympäristöjä
opastaa ja valvoo työtehtäviä arvioiden ja esittäen näihin kehittämisehdotuksia
huolehtii työturvallisuudesta ja -ergonomiasta
huolehtii toiminnan vastuullisuudesta

•
•
•

toimii kustannustehokkaasti
toimii kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti
toimii vuorovaikutteisesti ja asiakaslähtöisesti.

Ammattitaidon osoittamistavat
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä työskentelemällä hevosalan organisaatiossa
markkinoinnin ja viestinnän sekä asiakkuuksien hallinnan työtehtävissä. Työtehtävänä on
myös hevosten yhteisomistuskimpan toiminnan johtaminen. Organisaatio, jossa ammattitaito
osoitetaan, voi olla yritys, yhteisö tai julkinen sektori. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua
ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään
yksilöllisesti muilla tavoin.

2.7.

Hevostalouden ja -urheilun kehittäminen, 60 osp
(300066)

Ammattitaitovaatimukset
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

arvioida suomalaisen hevostalouden kehitystä ja sen erityispiirteitä
hyödyntää tietoa suomalaisen hevostalouden rakenteesta, organisaatioista ja
kokonaisuuden toiminnasta
arvioida eurooppalaisen ja globaalin hevostalouden tilaa
hahmottaa suomalaisen hevostalouden kehitysnäkymät, haasteet ja mahdollisuudet alan
kansainvälisessä kentässä
arvioida yhteiskunnallisen kehityksen vaikutuksia hevostaloudelle
hyödyntää kielitaitoaan ja kulttuurien tuntemustaan alan kansainvälisessä yhteistyössä
vaikuttaa hevoskasvatuksen riittävän määrän ja laadun kestävään ylläpitämiseen
ennakoida hevoskannan rakenteen kehittämisvaatimuksia suhteessa kysynnän trendeihin
hyödyntää suomenhevosen erityistä roolia alan palvelutuotannossa
koota ja levittää tietoa hevostaloudesta ja alan ominaispiirteistä viranomaisille ja muille
yhteistyötahoille
toimii aktiivisesti hevostaloutta koskevien säädösten ja poliittisten linjausten
valmisteluprosesseissa
arvioida hevosalaa koskevaa tukipolitiikkaa, alan rahoitusmahdollisuuksia ja verotusta
edistää valtakunnallisesti yhteneviä ja tasapuolisia toimintamalleja alan toimijoiden
kohtelussa
arvioida alaa koskevia ympäristö- ja maankäyttökysymyksiä ja näiden merkitystä
hevostalouden toimintaedellytyksiin
edistää tiedonkulkua viranomaisten ja hevosalan välillä
hyödyntää tietoa hevosten hyvinvoinnin perus- ja erityistekijöistä alan kehittämisessä
arvioida hevosen yhteiskunnallisen roolin kehitystä uudistuvassa hevostaloudessa
arvioida hevosen käyttömuotojen sekä hevosurheilun ja -harrastuksen lajien kehittymistä
ihmisen hyvinvointipalvelujen tuotannossa
arvioida hevosen käyttäjäprofiilin muutosta ja sen edellyttämää alan kehittämistä
arvioida uusien rahoitusmallien mahdollisuuksia hevosenomistamiseen
osallistua hevostalouden koulutuksen ja neuvonnan kehittämistyöhön
kehittää hevostaloutta ohjaavien laatu- ja ympäristöasioita
aktivoida hevosyrittäjiä ja sidosryhmiä hyvien toimintamallien jakamiseen
vaikuttaa alan yrittäjien hyvinvoinnin ja jaksamisen edistämiseen.

Arviointi
Opiskelija
11

Tutkinnon osat

Opiskelija osaa

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

toimii itsenäisesti vaativissa toimintaympäristöissä
kytkee työtehtävät osaksi laajempaa kokonaisuutta
soveltaa teoreettista tietoa alan ongelmien ratkaisemiseen
käyttää alan käsitteistöä asiantuntevasti
toimii alansa erikoisosaajana
suunnittelee ja organisoi työn järjestelmällisesti
kehittää alan asiantuntijana työtä, tuotteita tai palveluita
johtaa ja valvoo toimintaprosesseja tai -ympäristöjä
opastaa ja valvoo työtehtäviä arvioiden ja esittäen näihin kehittämisehdotuksia
huolehtii työturvallisuudesta ja -ergonomiasta
huolehtii toiminnan vastuullisuudesta
toimii kustannustehokkaasti
toimii kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti
toimii vuorovaikutteisesti ja asiakaslähtöisesti.

Ammattitaidon osoittamistavat
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä työskentelemällä hevosalan organisaatiossa
kehittämisen työtehtävissä. Organisaatio voi olla yritys, yhteisö tai julkinen sektori. Siltä osin kuin
tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon
osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

2.8.

Hevosalan tapahtumien tuottaminen, 60 osp
(300067)

Ammattitaitovaatimukset
Opiskelija osaa
•
•
•
•
•
•

Tutkinnon osat

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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ideoita hevosalan tapahtumia
ottaa huomioon tapahtumaideoinnissa eri kohderyhmien ja markkinoiden tarpeet
testata tapahtumaideaa ja arvion pohjalta kehittää sitä edelleen
hyödyntää toimialueen matkailupalveluja ja -rakenteita niin, että pystyy luomaan
ohjelmapalveluja ja tuotepaketteja niiden pohjalta
hakea matkailualaa ja -toimijoita koskevia tietoja eri informaatiolähteistä
määritellä tapahtuman tuottamisen keskeiset periaatteet hevosalan arvojen ja etiikan
vaatimukset huomioon ottaen
suunnitella hevosalan tapahtuman
määritellä tapahtumalle mitattavat tavoitteet
määritellä strategiat tavoitteisiin pääsemiseksi
tehdä tapahtumasta tuotantosuunnitelman
hankkia tapahtumalle yhteistyöverkoston ja -kumppaneita esittelemällä tapahtumaa, sen
taustoja ja vaikutuksia
järjestää ja johtaa tapahtuman järjestämisen edellyttämät kokoukset ja työpalaverit
laatia tapahtuman edellyttämät asiakirjat
laatia tapahtumakäsikirjoituksen
hahmotella tapahtumaan visuaalisesti toimivat ratkaisut
suunnitella ja jakaa tapahtumaan osallistuvien kumppanien tehtävät
ottaa huomioon yhteistyömahdollisuudet muiden toimijoiden kanssa
suunnitella tapahtumaorganisaation
rekrytoida työntekijät ja vapaaehtoistyövoiman tapahtumaan
johtaa tapahtuman valmistelua ja toteutusta
suunnitella ja hallinnoida tapahtuman henkilöstön ja vapaaehtoistyövoiman ajankäytön
neuvotella henkilöstön kanssa tapahtuman järjestämissuunnitelman toteutumisesta ja
tarvittavista muutoksista suunnitelmaan

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

tehdä tapahtuman budjetin kustannus- ja katelaskelmineen
suunnitella tapahtuman rahoituksen ja tehdä kassavirtalaskelmat
selvittää mahdolliset avustukset
suunnitella sponsorituotteita
ottaa huomioon verotukseen liittyvät kysymykset ja järjestää kirjanpidon
suunnitella tapahtuman markkinoinnin asiakkaiden segmentoinnin pohjalta
järjestää markkinoinnin graafisen suunnittelun
suunnitella tapahtuman mainostamisen medioissa
suunnitella tapahtuman lipunmyynnin ja tapahtumassa toteutettavan muun
myyntitoiminnan
laatia tapahtuman turvallisuusasiakirjat, joissa on mukana pelastussuunnitelma ja
suunnitelma kriisiviestinnästä
ottaa huomioon kuluttajansuojaan ja muu toimintaan vaikuttavat säädökset ja ohjeet
hakea tapahtumaan tarvittavat luvat ja vakuutukset ja tekee viranomaisten edellyttämät
ilmoitukset
suunnitella toiminnan ympäristösäädösten ja -tavoitteiden mukaisesti
tehdä tarvittavat sopimukset ymmärtäen niistä syntyvät vastuut ja velvoitteet
laatia tapahtuman toimintaympäristöön liittyvän alue- ja rakennesuunnitelman ottaen
huomioon viihtyvyyden, turvallisuuden ja palvelun toimivuuden
suunnitella tapahtuman minimoiden tapahtuman alueeseen ja ympäristöön kohdistuvaa
rasitusta
hyödyntää ja hankkia tarvittavan ääni-, valo- ja AV-tekniikan
järjestää henkilöiden ja tarvikkeiden kuljetuksen ennen tapahtumaa ja tapahtuman aikana
suunnitella ja huolehtia tapahtumaan sopivasta ruokailusta
hyödyntää tapahtuman järjestämistä palvelevaa tietotekniikkaa
toimia vieraalla kielellä ottaen huomioon erilaisten kulttuurien tapahtumalle ja sen
järjestämiselle asettamat odotukset
kerätä tietoa tapahtuman onnistumisesta ja määritellä kehittämistarpeet
tuotteistaa tapahtumapalvelut helposti ostettaviksi ja myytäviksi kokonaisuuksiksi
arvioi tuotepaketoinnin mahdollisuudet ja suunnittelee niiden hyödyntämisen
tulevaisuudessa.

Arviointi
Opiskelija
toimii itsenäisesti vaativissa toimintaympäristöissä
kytkee työtehtävät osaksi laajempaa kokonaisuutta
soveltaa teoreettista tietoa alan ongelmien ratkaisemiseen
käyttää alan käsitteistöä asiantuntevasti
toimii alansa erikoisosaajana
suunnittelee ja organisoi työn järjestelmällisesti
kehittää alan asiantuntijana työtä, tuotteita tai palveluita
johtaa ja valvoo toimintaprosesseja tai -ympäristöjä
opastaa ja valvoo työtehtäviä arvioiden ja esittäen näihin kehittämisehdotuksia
huolehtii työturvallisuudesta ja -ergonomiasta
huolehtii toiminnan vastuullisuudesta
toimii kustannustehokkaasti
toimii kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti
toimii vuorovaikutteisesti ja asiakaslähtöisesti.

Ammattitaidon osoittamistavat
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä työskentelemällä hevosalan organisaatiossa
tapahtumien järjestäjän tehtävissä. Organisaatio voi olla yritys, yhteisö tai julkinen sektori.
Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella,
ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.
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Tutkinnon osat

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2.9.

Ratsastuksenopettajan ratsastustaidon
kehittäminen ja hevosen kouluttaminen, 60 osp
(300068)

Ammattitaitovaatimukset
Opiskelija osaa
•
•
•

ratsastaa tasolla vaativa
kouluttaa nuoren hevosen tai ratsukon kansallisiin kilpailuihin
huolehtia urheiluhevosen hyvinvoinnista.

Arviointi
OPISKELIJA RATSASTAA TASOLLA VAATIVA.
Ratsastaminen
Opiskelija
Hyväksytyn
suorituksen kriteerit

•
•

•

kouluratsastukseen suuntautuessaan ratsastaa vähintään
tasolla FEI vaativa B kaksi tulosta vähintään 63% tasolla ja
esteratsastuksessa hevosta kehittävällä tavalla 100 cm tasolla
esteratsastukseen suuntautuessaan ratsastaa tasolla
130 cm kaksi kertaa kilpailusuoritukset enintään 8vp
ja kouluratsastustaitonsa hän esittää työskentelemällä
estehevosta esteratsastukseen valmistelevalla tavalla
hyödyntäen kouluratsastusliikkeitä
kenttäratsastukseen suuntautuessaan ratsastaa
kenttäkilpailuissa tasolla vaativa A** kvaalikelpoisen tuloksen
tasolla vaativa A ** kouluosuudessa vähintään tuloksen
-60p , esteosuudessa enintään 12vp, maasto-osuudessa 0vp
enimmäisajan ylitys enintään 90s kaksi suoritusta koulu-, esteja maastokokeessa.
Hevosen kanssa työskenteleminen

Opiskelija
Hyväksytyn
suorituksen kriteerit

•
•
•
•
•

Tutkinnon osat

•
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juoksuttaa ja työskentelee hevostaan maasta käsin hevosta
kehittävällä tavalla
työskentelee hevostaan kansainvälisen koulutusasteikon
mukaan
hyödyntää vaativan tason kouluratsastusliikkeitä
työskentelyssään hevosen kanssa
hyödyntää erilaisia estetehtäviä hevosta valmentaessaan
hyödyntää maastossa ratsastamista hevosensa
valmennuksessa
arvioi työskentelynsä vaikuttavuutta määrittäen tarvittavat
kehittämistoimenpiteet.

OPISKELIJA KOULUTTAA NUOREN HEVOSEN TAI RATSUKON KANSALLISIIN
KILPAILUIHIN.
Opiskelija
Hyväksytyn
suorituksen kriteerit

•
•
•
•
•
•
•

tekee koulutus- ja valmennussuunnitelman
valitsee tarkoitukseen sopivat varusteet
käsittelee ja kouluttaa hevosen toimivaksi maastakäsin
kouluttaa hevosen lajin mukaisiin tehtäviin
kouluttaa hevosta kansainvälisen koulutusasteikon mukaan
kilpailuttaa hevosta tai ratsukkoa lajissaan
arvioi koulutus- ja valmennustaitoaan sekä hevosen
kehittymistä tehtävissä.

OPISKELIJA HUOLEHTII URHEILUHEVOSEN HYVINVOINNISTA.
Urheiluhevosen kunnon arviointi
Opiskelija
Hyväksytyn
suorituksen kriteerit

•
•
•

arvioi urheiluhevosen kunnon tehden sen pohjalta
kehittämissuunnitelman
toteuttaa suunnitelman johdonmukaisesti
arvioi kunnon kehittymistä määrittäen muutostarpeet
suunnitelmaan.
Urheiluhevosen varusteet

Opiskelija
Hyväksytyn
suorituksen kriteerit

•
•
•

valitsee ja sovittaa urheiluhevoselle valittuun
työskentelymuotoon sopivat varusteet hevoskohtaisesti
arvioi varusteiden vaikuttavuutta hevosen liikkumiseen
valitsee kilpailuihin sopivat varusteet kilpailusääntöjen mukaan.
Urheiluhevosen ruokinta

Opiskelija
Hyväksytyn
suorituksen kriteerit

•
•
•

hyödyntää ajantasaista tietoa urheiluhevosen ruokinnasta
hevosensa valmentamisessa
tekee ruokintasuunnitelman urheiluhevoselle
arvioi ruokinnan vaikutusta määrittäen tarvittavat
kehittämistarpeet.
Urheiluhevosen kengitys

Opiskelija
•
•

arvioi kengityksen vaikutuksen hevosen hyvinvointiin ja
liikkumiseen
toimii kengittämisessä yhteistyössä kengityssepän kanssa.
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Hyväksytyn
suorituksen kriteerit

Urheiluhevosen terveydenhuolto
Opiskelija
Hyväksytyn
suorituksen kriteerit

•
•
•
•
•

huolehtii urheiluhevosen terveydestä yksilön tarpeiden
mukaisesti
hyödyntää tarvittavaa tietoa anatomiasta, fysiologiasta ja
biomekaniikasta hevosen valmentamisessa
ennaltaehkäisee vammoja ja antaa tarvittavan ensiavun
ottaa huomioon valmennuksessa hevosen yksilöllisen
terveyden
toimii yhteistyössä hevosen terveydenhuollon ammattilaisten
kanssa.

Hevosen valmennuksen vaikuttavuuden arviointi
Opiskelija
Hyväksytyn
suorituksen kriteerit

•
•

arvioi valmennussuunnitelman toimivuutta ja vaikuttavuutta
hyödyntäen lajin mittareita
analysoi saatuja tuloksia tehden tarvittavat muutokset
suunnitelmaan.

Ammattitaidon osoittamistavat
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä ratsastamalla liitteenä olevat radat ja tehtävät
tai kilpailusuoritukset. Ratsastustaito osoitetaan kouluratsastuksen, esteratsastuksen tai
kenttäratsastuksen osalta eri kriteerien mukaisesti. Hän osoittaa ammattitaitonsa valmentamalla
nuoren hevosen tai ratsukon ja huolehtimalla urheiluhevosesta. Siltä osin kuin tutkinnon
osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista
täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

2.10.

Ratsastuksen ja hevostaitojen opettaminen ja
kehittäminen, 80 osp (300069)

Ammattitaitovaatimukset
Opiskelija osaa

Tutkinnon osat

•
•
•
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suunnitella ja kehittää ratsastuksen opetusta
opettaa ratsastustaitoa kehittävällä tavalla
opettaa hevostaitoja.

Arviointi
OPISKELIJA SUUNNITTELEE JA KEHITTÄÄ RATSASTUKSEN OPETUSTA.
Opiskelija
Hyväksytyn
suorituksen kriteerit

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

suunnittelee opetustaan pedagogisten ja asiakasryhmien
tavoitteiden mukaisesti
hyödyntää erilaisia opetusmenetelmiä opetuksessaan
eriyttää opetustaan oppilaiden tarpeiden mukaisesti
arvioi opetuksensa vaikuttavuutta
arvioi toimintansa vaikuttavuutta oppimisilmapiiriin ja
oppimiseen
toimii opettajana hyödyntäen kasvatustieteen perusteita
työssään
opettaa eri-ikäisiä ja -tasoisia ratsastajia kehittävällä tavalla
hyödyntää digitaalisuutta opetuksessaan
toimii esimerkillisesti tehtävässään lajin imagoa edistävällä
tavalla
opettaa ratsastusta englannin kielellä
huolehtii työhyvinvoinnistaan ja ammatillisen osaamisen
kehittämisestä
hyödyntää kansainvälisiä kontakteja opetuksensa
kehittämisessä.

OPISKELIJA OPETTAA RATSASTUSTAITOA KEHITTÄVÄLLÄ TAVALLA.
Ratsastajan istunnan ja apujenkäytön opettaminen
Opiskelija
Hyväksytyn
suorituksen kriteerit

•
•
•
•
•

opettaa ja korjaa ratsastajan perusistuntaa hyödyntäen ihmisen
anatomian ja fysiologian tietämystä
opettaa ja korjaa apujen käyttöä erilaisille hevosille sopivalla
tavalla
ohjaa ratsastajaa tekemään istuntaan ja apujenkäyttöön
tarvittavat muutokset
arvioi istunnan vaikutuksen hevosen liikkumiseen
antaa ratsastajalle ohjeet istunnan kehittämiseen.
Kouluratsastuksen opettaminen

Hyväksytyn
suorituksen kriteerit

•
•
•
•
•
•

opettaa ratsastajalle kouluratsastuksen tarkoituksen
opettaa ratsastajan ratsastamaan hevostaan tahdissa,
tasapainossa ja peräänannossa
opettaa, miten hevoseen vaikutetaan puolipidätteen, asetuksen
ja taivutuksen avulla sekä mikä merkitys on hevosen
suoruudella
etenee opetuksessaan kansainvälisen koulutusasteikon
mukaan
opettaa kouluratsastusliikkeitä tasolle vaativa
arvioi ratsastajan taidon oppimisen kehittymistä ja opetuksensa
vaikuttavuutta.
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Opiskelija

Esteratsastuksen opettaminen
Opiskelija
Hyväksytyn
suorituksen kriteerit

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

opettaa este- ja kevyen istunnan sekä vaikuttamisen istunnan
avulla
opettaa esteelle lähestymisen ja mukautumisen hyppyyn
opettaa lyhyen, pitkän ja automaattisen myötäämisen
opettaa askeleen lyhentämisen ja pidentämisen
opettaa rytmiin vaikuttamisen ja eri teillä lähestymisen
opettaa laukanvaihdon esteellä
arvioi ratsastajan taidon vaikutusta hevoseen
esteratsastuksessa
valitsee sopivat ja kehittävät tehtävät eri tasoisille ratsukoille
toteuttaa tehtävät hevosta ja ratsastajaa kehittävällä tavalla
arvioi opetuksensa vaikuttavuutta
kehittää opetustaitoaan esteopettamisessa.

Maastoesteratsastuksen opettaminen
Opiskelija
Hyväksytyn
suorituksen kriteerit

•
•
•
•
•
•

opettaa maastoesteratsastuksessa käytettävät istunnat
opettaa eri estetyypeille sopivat lähestymistavat ja
mukautumisen
opettaa miten erilaiset pohjat vaikuttavat
valitsee sopivat tehtävät eritasoisille ratsukoille ja toteuttaa ne
kehittävällä tavalla
ottaa huomioon voimassa olevat turvallisuusmääräykset ja
toteuttaa opetuksensa niiden edellyttämällä tavalla
arvioi osaamistaan maastoesteratsastuksen opettamisessa ja
toteuttaa sen ratsukkoa kehittävällä tavalla.

OPISKELIJA OPETTAA HEVOSTAITOJA.
Hevostaitojen opettaminen
Opiskelija
Hyväksytyn
suorituksen kriteerit

•
•
•
•
•
•

suunnittelee hevostaitojen opettamista hyödyntäen tietoaan
hevosen hyvinvoinnista ja lajinomaisesti käyttäytymisestä
opettaa hevostaitojen opettamista ottaen huomioon hevosen
hyvinvoinnin ja lajinomaisen käyttäytymisen
ohjaa asiakkaita toimimaan hevosten kanssa
ongelmatilanteissa ja ennaltaehkäisee näiden syntymistä
ohjaa ratsastuskoulussa opetushevosten hoitoa, ruokintaa,
kengitystä ja käsittelyä
ohjaa hevosenomistajia hevosten hoidossa, ruokinnassa,
kengityksessä ja käsittelyssä
toimia ensiaputilanteissa EAII-tasoisesti.

Tallihenkilöstön ja työssäoppijan ohjaus

Tutkinnon osat

Opiskelija
Hyväksytyn
suorituksen kriteerit
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•
•
•
•

ohjaa tallihenkilöstön toimintaa työtehtävissä asiantuntevasti
opettaa työssäoppijaa työtehtävissä tavoitteiden mukaisesti
antaa rakentavasti palautetta
lisää toiminnallaan työpaikan henkilöstön hyvinvointia ja
kehittää työilmapiiriä.

Ammattitaidon osoittamistavat
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä suunnittelemalla ja
kehittämällä ratsastuksen opetusta sekä opettamalla ratsastajien ratsastus- ja hevostaitoja.
Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella,
ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

2.11.

Ratsastuksen huippuvalmentajana toimiminen,
40 osp (300070)

Ammattitaitovaatimukset
Opiskelija osaa
•
•
•
•
•

suunnitella ratsastuksen valmennuksen
ohjata urheilijan urakehitystä
toteuttaa valmennuksen valitsemassaan lajissa
suunnitella ja toteuttaa kilpailemisen
kehittää valmennuskulttuuria.

Arviointi
OPISKELIJA SUUNNITTELEE RATSASTUKSEN VALMENNUKSEN.
Opiskelija
Hyväksytyn
suorituksen kriteerit

•
•
•
•
•

tekee valmennussuunnitelman hyödyntäen tietoaan
kokonaisvaltaisesta valmentautumisesta
hyödyntää tietoaan ihmisen ja hevosen anatomiasta ja
fysiologiasta tehdessään valmennussuunnitelmaa olympiadille
ohjaa urheilijan urakehitystä kokonaisvaltaisesti
hyödyntää teknologiaa valmennuksen toteutuksen
suunnittelussa
arvioi valmennussuunnitelman toimivuutta ja tuloksellisuutta.

OPISKELIJA OHJAA URHEILIJAN URAKEHITYSTÄ.
Opiskelija
•
•
•
•

määrittää ratsukon lähtötason ja tekee urheilijan urakehityksen
suunnitelman yhdessä urheilijan kanssa
toimia 365-harjoittelun laadullisten tavoitteiden mukaisesti
ohjaa urheilijan harjoittelemaan 365-mallin mukaisesti
valmentaa eri ikäisiä ratsastusurheilijoita.

19

Tutkinnon osat

Hyväksytyn
suorituksen kriteerit

OPISKELIJA TOTEUTTAA VALMENNUKSEN VALITSEMASSAAN LAJISSA.
Opiskelija
Hyväksytyn
suorituksen kriteerit

•
•
•
•
•
•
•

valmentaa ratsukon vaativalle tasolle valitsemassaan lajissa
hyödyntää tietoa lajin valmennuksesta
käyttää valmennusmenetelmiä monipuolisesti ja tuloksellisesti
hyödyntää fyysisen ja psyykkisen valmennuksen osaamistaan
valmentaa ratsukoita harjoitus- ja kilpailukaudella
valmennussuunnitelman mukaan
ottaa huomioon hevosten ja ratsastajien yksilölliset erot ja
tavoitteet
määrittää oman valmennusosaamisensa kehittymistarpeet.

OPISKELIJA SUUNNITTELEE JA TOTEUTTAA KILPAILEMISEN.
Kilpailusuunnitelman laadinta
Opiskelija
Hyväksytyn
suorituksen kriteerit

•
•
•
•

tekee kilpailusuunnitelman valmennettavalleen yhdessä
valmennettavan tiimin kanssa
hyödyntää lajiosaamistaan kilpailusuunnitelman teossa
arvioi suunnitelman toimivuutta ottaen huomioon hevosen
yksilölliset erot ja kapasiteetin
hyödyntää psyykkisen valmennuksen osaamistaan
kilpailuvalmennuksessa.
Kilpailusuunnitelman toteuttaminen

Opiskelija
Hyväksytyn
suorituksen kriteerit

•
•
•
•
•

valmistelee ratsukon kilpailuihin
valmentaa ratsukkoa kilpailuissa
toimii kilpailusääntöjen mukaan
toimii eettisesti kestävällä tavalla
hyödyntää psyykkisen valmennuksen osaamistaan
kilpailutilanteessa.
Kilpailusuorituksen arviointi

Opiskelija
Hyväksytyn
suorituksen kriteerit

•
•
•
•

arvioi kilpailusuoritusta rakentavalla tavalla
analysoi syyt ja seuraukset sekä tekee kehittämisehdotuksia
tunnistaa onnistumiseen vaikuttavat tekijät
analysoi tulosten kehittymistä ja vaikutusta tavoitteisiin.

OPISKELIJA KEHITTÄÄ VALMENNUSKULTTUURIA.
Valmentajana toimiminen

Tutkinnon osat

Opiskelija
Hyväksytyn
suorituksen kriteerit

•
•
•
•
•
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toimii Suomen Ratsastajainliiton valmentaja III-tason mukaisesti
huolehtii työhyvinvoinnistaan sekä itsensä kehittämisestä alalla
toimii valmennustoimintaa ohjaavien lakien ja asetusten
mukaan
tekee yhteistyötä valmentaja ja asiantuntijatiimissä ratsukon
eteen
toimii liiketoiminnassaan vastuullisesti.

Valmennuskulttuurin kehittäminen
Opiskelija
Hyväksytyn
suorituksen kriteerit

•
•
•
•
•
•

kehittää valmentajien välistä vuorovaikutusta
toimii valmentajatiimissä
toimii ratsastusvalmentajan mentorina
toimii yhteistyössä valmennuksen toimijoiden kanssa
varmistaa hevosen hyvinvoinnin toiminnassaan
toimii esimerkillisesti lajin imagoa edistävällä tavalla.

Ammattitaidon osoittamistavat
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä tekemällä valmennus- ja kilpailusuunnitelmat sekä
valmentamalla ratsukkoa harjoitus- ja kilpailutilanteessa vaativalle tasolle. Siltä osin kuin tutkinnon
osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista
täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

2.12.

Ratsastusurheilun kehittäminen, 40 osp
(300071)

Ammattitaitovaatimukset
Opiskelija osaa
•
•
•

hyödyntää osaamistaan hevostaloudessa alan osaajana
toimia ratsastuskoulutoiminnan kehittäjänä
toimia ratsastusurheilun kehittäjänä.

Arviointi
OPISKELIJA HYÖDYNTÄÄ OSAAMISTAAN HEVOSTALOUDESSA ALAN OSAAJANA.
Hevostalouden tuntemus
Opiskelija
Hyväksytyn
suorituksen kriteerit

•
•
•

hyödyntää tietämystään hevostalouden keskusjärjestöjen
toimintaperiaatteista ja vastuualueista
toimii hevostalouden toimintaa säätelevien lakien ja asetusten
sekä määräysten mukaan
ottaa huomioon oman yrityksen toimintamahdollisuudet ja
vaikuttavuuden hevostaloudessa.
Hevostaloudessa toimiminen

Hyväksytyn
suorituksen kriteerit

•
•
•
•

hyödyntää hevosalan osaamistaan asiantuntijatehtävissä
toimii eettisesti kestävällä tavalla
toimii liiketoiminnassaan vastuullisesti
toimii esimerkillisesti alan imagoa kehittävällä tavalla.
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Opiskelija

OPISKELIJA TOIMII RATSASTUSKOULUTOIMINNAN KEHITTÄJÄNÄ.
Ratsastuskoulutoiminnan suunnittelu
Opiskelija
Hyväksytyn
suorituksen kriteerit

•
•
•
•
•

kehittää ratsastuskoulun toimintaa laatujärjestelmän
vaatimukset huomioiden
suunnittelee ratsastuskoulun toiminnan resurssien mukaan
järkevästi ja asiakkaiden tarpeiden mukaisesti
suunnittelee ratsastuskoulun palvelutarjonnan
suunnittelee henkilöstön käytön taloudellisesti ja tehokkaasti
ottaa huomioon henkilöstön työhyvinvoinnin.
Ratsastuskoulun toiminta

Opiskelija
Hyväksytyn
suorituksen kriteerit

•
•
•
•
•

opettaa ja toimii ratsastuskoulussa
ohjaa ratsastuskoulun toimintaa tuloksellisesti
johtaa ja kehittää ratsastuskoulun toimintaa tavoitteiden
mukaisesti
toimii esimiestehtävissä varmistaen työntekijöiden hyvinvoinnin
toteuttaa hevosten käytön ottaen huomioon hevosten
hyvinvoinnin.

Ratsastuskoulun markkinointi ja viestintä
Opiskelija
Hyväksytyn
suorituksen kriteerit

•
•
•
•
•

markkinoi ratsastuskoulun tuotteita ja palveluja valittuja kanavia
käyttäen
toimii vuorovaikutteisesti asiakaspalvelutilanteissa
hyödyntää teknologiaa ja digitaalisuutta tarpeen mukaisesti
antaa ja vastaanottaa palautetta rakentavalla tavalla
hyödyntää asiakaspalautetta toiminnan laadun arvioinnissa ja
kehittämisessä.

OPISKELIJA TOIMII RATSASTUSURHEILUN KEHITTÄJÄNÄ.
Tapahtumien ja kilpailujen suunnittelu
Opiskelija
Hyväksytyn
suorituksen kriteerit

•
•

Tutkinnon osat

•
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suunnittelee ratsastusurheilun tapahtuman tai kilpailun
ratsastuskoulun tavoitteiden mukaisesti
ottaa huomioon tapahtumien ja kilpailujen suunnittelussa
voimassaolevat säädökset ja määräykset
tekee yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa.

Tapahtumien ja kilpailujen järjestäminen
Opiskelija
Hyväksytyn
suorituksen kriteerit

•
•
•
•
•
•
•

jakaa käytössä olevat resurssit taloudellisesti tehokkaasti ja
tarkoituksenmukaisesti
toimii kilpailun tai tapahtuman johtajana
järjestää tapahtuman tai kilpailun sääntöjen edellyttämällä
tavalla
toimii turvallisuusnäkökohdat huomioon ottaen
ohjaa tapahtumassa tai kilpailuissa toimivaa henkilöstöä
rakentavalla ja kannustavalla tavalla
hyödyntää teknologiaa ja digitaalisuutta tapahtuman
järjestämisessä tarpeen mukaisesti
toimii kansainvälisten toimijoiden kanssa yhteistyössä.
Tapahtumien ja kilpailujen arviointi

Opiskelija
Hyväksytyn
suorituksen kriteerit

•
•
•

arvioi tapahtuman onnistumista taloudellisesta, elämyksellisestä
ja toiminnallisesta näkökulmasta
määrittää tapahtuman tai kilpailun kehittämistarpeet
ideoi tulevaisuuden tapahtuman innovatiivisesti.

Ammattitaidon osoittamistavat
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä kehittämällä
ratsastuskoulun toimintaa, hevostaloutta ja ratsastusurheilua. Opiskelija suunnittelee ja järjestää
ratsastusurheilun kilpailun tai tapahtuman. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua
ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään
yksilöllisesti muilla tavoin.

2.13.

Hevosten kengittäminen ja erikoiskengityksen
tekeminen, 60 osp (300072)

Ammattitaitovaatimukset
Opiskelija osaa
suunnitella ja toteuttaa oman työnsä ja pitää asiakasrekisteriä
käsitellä erilaisia hevosia vaativissa kengitystilanteissa
vuolla eri-ikäisten hevosten kaviot
tehdä hevosen erikoiskengityksen
työskennellä yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa.
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•
•
•
•
•

Arviointi
OPISKELIJA SUUNNITTELEE JA TOTEUTTAA OMAN TYÖNSÄ JA PITÄÄ
ASIAKASREKISTERIÄ.
Opiskelija
Hyväksytyn
suorituksen kriteerit

•
•
•
•

suunnittelee päivittäiset ja viikoittaiset työt ennakkoon
asiakkaiden ja resurssien mukaisesti
pitää asiakasrekisteriä päivittäen sitä tarpeen mukaisesti
hankkii työssä tarvittavat työkalut ja tarvikkeet kustannus- ja
ekotehokkaasti
huoltaa työvälineet varmistaen niiden toimintakunnon.

OPISKELIJA KÄSITTELEE ERILAISIA HEVOSIA VAATIVISSA KENGITYSTILANTEISSA.
Opiskelija
Hyväksytyn
suorituksen kriteerit

•
•
•
•
•
•

käsittelee erilaisia hevosia vaativissa kengitystilanteessa
rauhallisesti ja varmaotteisesti
toimii hevosen lajityypillisen käyttäytymisen huomioiden
huomioi varsojen ja nuorten hevosten kanssa toimiessaan
johdonmukaisten ja rauhallisten otteiden merkityksen
kengitykseen totuttamisessa
ratkaisee hevosen kengitykseen liittyviä käyttäytymis- ja
käsittelyhaasteita yhteistyössä asiakkaan, eläinlääkärin ja
hevoshierojan kanssa
noudattaa kengitystyössään eläinsuojelu- ja
työturvallisuusmääräyksiä ja ohjeistaa tarvittaessa avustajia
toimimaan turvallisesti
hallitsee ensiaputaidot EA1-tasoisesti.

OPISKELIJA VUOLEE ERI-IKÄISTEN HEVOSTEN KAVIOT.
Opiskelija
Hyväksytyn
suorituksen kriteerit

•
•
•

Tutkinnon osat

•
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arvioi kengitettävän hevosen, varsan ja kengättömän hevosen
rakenteen, liikkeet ja kavioiden muodot sekä niiden vaikutuksen
hevosen terveyteen, kestävyyteen ja käyttöominaisuuksiin
tekee kavioiden hoitosuunnitelman hevosen yksilölliset
ominaisuudet ja tarpeet huomioiden ja sen pohjalta
yksityiskohtaisen työsuunnitelman
vuolee eri ikävaiheissa olevien varsojen ja kengättömien
hevosten kaviot huomioiden jalan ja kavion anatomian ja
kaviomekanismin sekä kavion verenkierron
tunnistaa kavion virheelliset muodot ja vuolee niitä jalan
rakenteen mukaisesti.

OPISKELIJA TEKEE HEVOSEN ERIKOISKENGITYKSEN.
.
Opiskelija
Hyväksytyn
suorituksen kriteerit

•
•
•
•
•
•

•
•

valitsee hevosen yksilölliset ominaisuudet ja tarpeet huomioiden
käyttötarkoitukseen ja vuodenaikaan sopivat erikoiskengät
valmistaa hevosen yksilöllisten vaatimusten mukaisia
erikoiskenkiä
muotoilee ja sovittaa kengät ottaen huomioon virheelliset jalkaasennot ja kaviomuodot
sovittaa kengät kylmänä ja kuumana
kiinnittää kengät kestävästi ja turvallisesti
lajittelee ja kierrättää syntyviä kemikaaleja ja metallia sekä ottaa
huomioon valinnoissaan tuotteiden, välineiden ja menetelmien
ympäristöystävällisyyttä kehittäen toimintaa kestävämpään
suuntaan
työskentelee ergonomisesti oikein
käyttää työtä helpottavia apuvälineitä.

OPISKELIJA TYÖSKENTELEE YHTEISTYÖSSÄ ERI SIDOSRYHMIEN KANSSA.
Opiskelija
Hyväksytyn
suorituksen kriteerit

•
•
•
•

toimii yhteistyössä asiakkaan, hevostenhoitajan, eläinlääkärin
sekä tallin muun henkilökunnan kanssa
keskustelee asiakkaan kanssa hevosen kengitystarpeesta ja
siihen vaikuttavista hevoskohtaisista tekijöistä asiantuntevasti
ohjeistaa hevosenomistajaa hevosen kengitykseen ja kavioiden
hoitamiseen liittyvissä asioissa ammattikäsitteistöä käyttäen
ohjaa asiakkaita ja hevosenomistajia hevosten hyvinvointiin
liittyvissä asioissa vastuuntuntoisesti.

Ammattitaidon osoittamistavat
Tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä kengittämällä
hevosen ja tekemällä erikoiskengityksen. Hän suunnittelee ja toteuttaa työn kokonaisuudessaan.
Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella,
ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

2.14.

Kengitysmateriaalien käsitteleminen ja
käyttäminen, 60 osp (300073)

Ammattitaitovaatimukset
•
•
•
•

työskennellä kengityspajassa
muokata kenkämateriaaleja
valmistaa hevosen peruskengän
tehdä erilaisia erikoiskenkiä.
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Tutkinnon osat

Opiskelija osaa

Arviointi
OPISKELIJA TYÖSKENTELEE KENGITYSPAJASSA.
Opiskelija
Hyväksytyn
suorituksen kriteerit

•
•
•
•
•
•

toimii paloturvallisuusmääräyksien mukaan huolehtien
tarvittavista tulitöihin liittyvistä luvista ja korteista
huoltaa ja käyttää kengityspajan koneita ohjeiden mukaisesti
huoltaa ja käyttää kengityspajan työkaluja ammattimaisesti
käyttää tarvittavia suojavarusteita
työskentelee ergonomisesti oikein
ottaa työturvallisuusmääräykset huomioon työssään.

OPISKELIJA MUOKKAA KENKÄMATERIAALEJA.
Opiskelija
Hyväksytyn
suorituksen kriteerit

•
•
•
•

huomioi eri materiaalien käyttöön liittyvät ympäristöriskit ja
välttää ympäristöhaittojen lisäämistä
hyödyntää erilaisia materiaaleja kenkiä tehdessään
poraa, kierteyttää ja hioo kengitysmateriaaleja
hitsaa erilaisia kengitysmateriaaleja laadukkaasti.

OPISKELIJA VALMISTAA HEVOSEN PERUSKENGÄN.
Opiskelija
Hyväksytyn
suorituksen kriteerit

•
•
•
•
•
•
•
•

valitsee kengän tekemiseen soveltuvan teräksen
mittaa ja merkitsee materiaalin selkeästi
lämmittää materiaalin tarvittavaan lämpötilaan
valmistaa tarvittavia työmenetelmiä käyttäen kenkäaihion
oikeaan muotoon ja mittoihin kavioon sopivaksi
valmistaa kenkäaihioon kuuluvat naulaurat, naulanreiät,
käänteet ja tarvittaessa erilaisia rakenteita erikoiskenkiä varten
viimeistelee kengän muodoltaan käyttöturvalliseksi
varmistaa naulanreikien käyttökelpoisuuden
muokkaa ja työstää myös muita kengityksessä käytettäviä
materiaaleja, joita ovat alumiini, muovi ja puu.

OPISKELIJA TEKEE ERILAISIA ERIKOISKENKIÄ.
Opiskelija
Hyväksytyn
suorituksen kriteerit

•
•
•
•
•
•

Tutkinnon osat

•
•

valitsee hevosyksilön tarpeeseen soveltuvan kenkämallin
valitsee käytettävän materiaalin tilanteeseen sopivasti
mittaa ja merkitsee materiaalin selkeästi
lämmittää materiaalin tarvittavaan lämpötilaan
valmistaa tarvittavia työmenetelmiä käyttäen kenkäaihion
oikeaan muotoon ja mittoihin kavioon sopivaksi
valmistaa kenkäaihioon kuuluvat naulaurat, naulanreiät,
käänteet ja tarvittaessa erilaiset rakenteet erikoiskenkiä varten
viimeistelee kengän muodoltaan käyttöturvalliseksi
varmistaa naulanreikien käyttökelpoisuuden.

Ammattitaidon osoittamistavat
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä tekemällä hevosen
peruskengän ja erikoiskengän. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida
arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.
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2.15.

Sairaskengitysten tekeminen, 60 osp (300074)

Ammattitaitovaatimukset
Opiskelija osaa
•
•
•
•
•
•
•

antaa ensiavun kaviovammoissa
suunnitella yhteistyössä eläinlääkärin kanssa hevosen kaviosairauden hoitoprosessin
tehdä hevoskohtaisen sairaskengityssuunnitelman ja arvioida sen toteutumista
tehdä erilaisia sairaskengityksiä
arvioida yhteistyössä eläinlääkärin kanssa varsan jalkojen kunnon ja korjaustarpeet
tehdä varsan kavioiden hoitosuunnitelman ja arvioida sen toteutumista
tehdä varsojen virheellisten jalka-asentojen hoitavan kengityksen.

Arviointi
OPISKELIJA ANTAA ENSIAVUN KAVIOVAMMOISSA.
Opiskelija
Hyväksytyn
suorituksen kriteerit

•

•
•
•
•

tunnistaa tyypillisten kaviovammojen, joita ovat kaviopaise,
kaviohalkeama, kantapolkema, kavioruhje, naulan pisto
ja -painama sekä vierasesine, oireet arvioiden niiden
vakavuusasteen
antaa ensiapua tyypillisissä kaviovammoissa ja ohjaa hevosen
tarvittaessa eläinlääkärin hoitoon
tekee hevoselle kaviohauteen
huolehtii kaviopihti- ja ontumatutkimuksesta ohjeiden mukaisesti
käyttäen tarpeen mukaisesti eläinlääkärin apua
suunnittelee yhteistyössä asiakkaan ja eläinlääkärin kanssa
kaviovamman jatkohoidon.

OPISKELIJA SUUNNITTELEE YHTEISTYÖSSÄ ELÄINLÄÄKÄRIN KANSSA HEVOSEN
KAVIOSAIRAUDEN HOITOPROSESSIN.
Opiskelija
•
•
•
•

tunnistaa tyypillisten kaviosairauksien oireet havaintojen
perusteella
antaa tilanteen edellyttämän ensiavun
ohjaa hevosen eläinlääkärin hoitoon tilanteen sitä edellyttäessä
suunnittelee sairauden hoitoprosessin eläinlääkärin ohjeiden
mukaan yhteistyössä hevosenomistajan ja eläinlääkärin kanssa.
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Hyväksytyn
suorituksen kriteerit

OPISKELIJA TEKEE HEVOSKOHTAISEN SAIRASKENGITYSSUUNNITELMAN JA ARVIOI
SEN TOTEUTUMISTA.
Opiskelija
Hyväksytyn
suorituksen kriteerit

•
•
•
•

suunnittelee hevosen sairaskengityksen eläinlääkärin ohjeiden
mukaan yhteistyössä hevosenomistajan kanssa
toteuttaa suunnitelmaa ja arvioi kengityksen vaikutusta
kengitysväleittäin
arvioi suunnitelman muutostarpeita ja neuvottelee niistä
hevosenomistajan ja eläinlääkärin kanssa
arvioi kengityssuunnitelman tavoitteita pidemmällä tähtäimellä
yhdessä eläinlääkärin ja hevosenomistajan kanssa.

OPISKELIJA TEKEE ERILAISIA SAIRASKENGITYKSIÄ.
Opiskelija
Hyväksytyn
suorituksen kriteerit

•
•
•
•
•

tekee sairaskengityksen hevoskohtaisen suunnitelman pohjalta
valitsee ja muokkaa materiaalin korjattavan kohteen
vaatimusten mukaan
tunnistaa kavionpaikkauksessa käytettävät materiaalit ja niiden
ominaisuudet käyttäen materiaaleja oikein
valitsee sopivat kavionpaikkausaineet ja materiaalit
kengitystarpeen mukaisesti
paikkaa vaativia paikkausta tarvitsevia kavioita yksilöllisten
tarpeiden mukaisesti.

OPISKELIJA ARVIOI YHTEISTYÖSSÄ ELÄINLÄÄKÄRIN KANSSA VARSAN JALKOJEN
KUNNON JA KORJAUSTARPEET.
Opiskelija
Hyväksytyn
suorituksen kriteerit

•
•
•

hyödyntää tietoaan varsan kasvu- ja kehitysvaiheista
arvioidessaan varsan jalkojen kuntoa
keskustelee hevosenomistajan kanssa varsan siihenastisen
kehityksen vaiheista ja ongelmien ilmenemisestä
neuvottelee eläinlääkärin ja hevosenomistajan kanssa
korjaavista toimenpidevaihtoehdoista asiantuntevasti.

OPISKELIJA TEKEE VARSAN KAVIOIDEN HOITOSUUNNITELMAN JA ARVIOI SEN
TOTEUTUMISTA.
Opiskelija
Hyväksytyn
suorituksen kriteerit

•
•
•
•

Tutkinnon osat

•
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suunnittelee varsan kavioiden hoidon ja jalka-asentojen
hoitotoimet eläinlääkärin ohjeiden mukaan yhteistyössä
varsanomistajan kanssa
ottaa huomioon varsan yksilölliset piirteet
toteuttaa suunnitelmaa ja arvioi kavionhoidon ja toimien
vaikutusta
arvioi suunnitelman muutostarpeita ja neuvottelee niistä
varsanomistajan ja eläinlääkärin kanssa
arvioi kavionhoitosuunnitelman tavoitteita pidemmällä
tähtäimellä yhdessä eläinlääkärin ja varsanomistajan kanssa.

OPISKELIJA TEKEE VARSOJEN VIRHEELLISTEN JALKA-ASENTOJEN HOITAVAN
KENGITYKSEN.
Opiskelija
Hyväksytyn
suorituksen kriteerit

•
•
•
•
•
•

arvioi varsojen virheellisten jalka-asentojen hoitotoimien
tarpeellisuuden yhdessä eläinlääkärin kanssa
valitsee tarvittavat materiaalit ja tuotteet virheellisten jalkaasentojen korjaamiseen
tekee varsan virheellisten jalka-asentojen hoitavan kengityksen
suunnittelee jatko-hoidon varsan yksiöllisten tarpeiden
mukaisesti
ohjeistaa omistajaa asiantuntevasti
dokumentoi työn toteutuksen sovitulla tavalla.

Ammattitaidon osoittamistavat
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä tekemällä
sairaskengitykseen ja varsojen jalka-asentoihin liittyviä työtehtäviä. Siltä osin kuin tutkinnon
osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista
täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

2.16.

Kengityksen asiantuntijana ja kehittäjänä
toimiminen, 60 osp (300075)

Ammattitaitovaatimukset
Opiskelija osaa
toimia kengitysyrittäjänä
toimia kengityksen asiantuntijana
toimia kengitysalan kehittäjänä.
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Tutkinnon osat

•
•
•

Arviointi
OPISKELIJA TOIMII KENGITYSYRITTÄJÄNÄ.
Liiketoiminnna kehittäminen
Opiskelija
Hyväksytyn
suorituksen kriteerit

•
•
•
•
•
•
•
•
•

arvioi ja kehittää valmiuksiaan yrittäjänä toimimiseen
kehittää yrityksen toimintaa, toiminnan laatua ja kannattavuutta
ja elinkelpoisuutta asettaen selkeitä tavoitteita ja varaa niihin
tarvittavat resurssit
kehittää yrityksen liikeideaa ja palvelutoimintaa kysynnän
huomioon ottaen
seuraa yrityksen maksuvalmiutta
seuraa ja tulkitsee yrityksen tuloslaskelmaa ja tasetta
muuttaa ja kehittää tarvittaessa yrityksen toimintaa
toimintaympäristössä, markkinoilla, kilpailutilanteessa ja
asiakaskunnassa tapahtuneiden muutosten mukaisesti
hoitaa yrittäjänä toimimisen vastuut ja velvollisuudet
toimii aktiivisesti yhteistyössä verotus- ja vakuutus- ja
talousasiantuntijoiden kanssa
toimii hevostalouden toimintaa säätelevien lakien ja asetusten
sekä määräysten mukaan
Markkinointi ja viestintä

Opiskelija
Hyväksytyn
suorituksen kriteerit

•
•
•
•
•
•
•

markkinoi kengitysyrityksen tuotteita ja palveluja
asiakaslähtöisesti
edistää toiminnallaan hevosalan imagoa
hyödyntää asiakaspalvelutaitoa erilaisten asiakkaiden
kohtaamisessa
hyödyntää teknologiaa ja digitaalisuutta työssään
hyödyntää asiakaspalautetta toiminnan laadun arvioinnissa ja
kehittämisessä
kerää palautetta tuotteistaan ja palveluistaan hyödyntäen sitä
toiminnassaan
kehittää yrityksen toiminnan laatua kouluttautumisen,
verkostoitumisen tai muunlaisten kehittämistoimien avulla.

OPISKELIJA TOIMII KENGITYKSEN ASIANTUNTIJANA.
Opiskelija

Tutkinnon osat

Hyväksytyn
suorituksen kriteerit

•
•
•
•
•
•
•
•
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päivittää omaa ammattitaitoaan ja yrittäjätaitojaan
kouluttautumalla ja yhteistyöllä
hyödyntää hevosalan osaamistaan asiantuntijatehtävissä
ohjaa ja neuvoo asiakkaita hevosten hyvinvoinnista
huolehtimisessa käyttäen hyviä vuorovaikutustaitoja
ohjaa kengitysasioissa asiantuntijaroolissa
toimii alan järjestötoiminnan periaatteita soveltaen
toimii eettisesti kestävällä tavalla
toimii vastuullisesti liiketoiminnassaan
toimii esimerkillisesti alan imagoa kehittävällä tavalla.

OPISKELIJA TOIMII KENGITYSALAN KEHITTÄJÄNÄ.
Opiskelija
Hyväksytyn
suorituksen kriteerit

•
•
•

seuraa kengitysalan kansainvälistä kehitystä ja uudistuksia
soveltaen sitä omaan toimintaansa
toimii kansainvälisten toimijoiden kanssa yhteistyössä
kengitysalan kehittäjänä
soveltaa verkostoista kerättyä tietoa kengitysalan
kehittämistehtävissä.

Ammattitaidon osoittamistavat
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Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä kehittämällä yrityksen liiketoimintaa ja toimimalla
kengityksen asiantuntija- ja kehittämistehtävissä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua
ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään
yksilöllisesti muilla tavoin.

3.

Liite. Radat ja tehtävät.

Liite. Radat ja tehtävät.

Kouluratsastusohjelma VII. 20x60m, enimmäispisteet 310, aika noin 7 min.
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Liite. Radat ja tehtävät.
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Liite. Radat ja tehtävät.

Kouluratsastusohjelma VIII.
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Liite. Radat ja tehtävät.
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Liite. Radat ja tehtävät.
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Esterata 8. Soveltuu noin 20x60 kentälle/maneesiin tai suuremmalle kentälle.

Esterata 9.
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Liite. Radat ja tehtävät.

Esterata 10.

Liite. Radat ja tehtävät.
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