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1.

Tutkinnon muodostuminen

Hevostalouden ammattitutkinto (150 osaamispistettä) muodostuu kahdesta pakollisesta
tutkinnon osasta (50 osaamispistettä), osaamisalakohtaisista pakollisista tutkinnon osista (80
osaamispistettä) sekä valinnaisesta tutkinnon osasta (20 osaamispistettä).
Hevostalouden ammattitutkinnon osaamisalat ja tutkintonimikkeet ovat:
Hevosavusteisten palvelujen tuottamisen osaamisala, hevospalvelujentuottaja
Hevoshierontapalvelujen tuottamisen osaamisala, hevoshieroja
Hevoskasvatuspalvelujen tuottamisen osaamisala, hevospalvelujentuottaja
Hevosten kengittämisen osaamisala, kengittäjä
Hevosvarusteiden valmistamisen osaamisala, valjasseppä
Ratsastuksenopettamisen osaamisala, ratsastuksenopettaja (AT)
Ratsuhevosen kouluttamisen ja valmentamisen osaamisala, ratsuttaja
Ravivalmennuspalvelujen tuottamisen osaamisala, ravivalmentaja.
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Tutkinnon muodostuminen

•
•
•
•
•
•
•
•

PAKOLLISET TUTKINNON OSAT | 50 OSP
Hevosten hyvinvoinnista huolehtiminen, 25 osp, P
Hevosalan yrittäjänä toimiminen, 25 osp, P
HEVOSAVUSTEISTEN PALVELUJEN TUOTTAMISEN OSAAMISALA | 100 OSP
Tutkintonimike: hevospalvelujentuottaja
Pakolliset tutkinnon osat | 80 osp
Hevosavusteisten palvelujen tuotteistaminen, 40 osp, P
Hevosen käyttäminen hevosavusteisissa palveluissa, 40 osp, P
Valinnaiset tutkinnon osat | 20 osp
Hevosten kouluttaminen, 20 osp
Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta, toisesta ammattitutkinnosta tai
erikoisammattitutkinnosta | 20 osp
Tutkintoon voi sisällyttää tutkinnon osan tai osia ammatillisesta perustutkinnosta, toisesta
ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta vähintään 20 osaamispisteen laajuisesti.
Toisen osaamisalan pakollinen tutkinnon osa | 20 osp
Tutkintoon voi sisällyttää toisen osaamisalan pakollisen tutkinnon osan vähintään 20
osaamispisteen laajuisesti.
HEVOSHIERONTAPALVELUJEN TUOTTAMISEN OSAAMISALA | 100 OSP
Tutkintonimike: hevoshieroja
Pakollinen tutkinnon osa | 80 osp
Hevosten hierominen, 80 osp, P
Valinnaiset tutkinnon osat | 20 osp
Hevosten kouluttaminen, 20 osp
Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta, toisesta ammattitutkinnosta tai
erikoisammattitutkinnosta | 20 osp
Tutkintoon voi sisällyttää tutkinnon osan tai osia ammatillisesta perustutkinnosta, toisesta
ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta vähintään 20 osaamispisteen laajuisesti.
Toisen osaamisalan pakollinen tutkinnon osa | 20 osp
Tutkintoon voi sisällyttää toisen osaamisalan pakollisen tutkinnon osan vähintään 20
osaamispisteen laajuisesti.
HEVOSKASVATUSPALVELUJEN TUOTTAMISEN OSAAMISALA | 100 OSP
Tutkintonimike: hevospalvelujentuottaja

Tutkinnon muodostuminen

Pakolliset tutkinnon osat | 80 osp
Hevoskasvatustallin, tammojen ja varsojen hoitaminen, 40 osp, P
Varsojen opettaminen ja esittäminen, 40 osp, P
Valinnaiset tutkinnon osat | 20 osp
Hevosten kouluttaminen, 20 osp
Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta, toisesta ammattitutkinnosta tai
erikoisammattitutkinnosta | 20 osp
Tutkintoon voi sisällyttää tutkinnon osan tai osia ammatillisesta perustutkinnosta, toisesta
ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta vähintään 20 osaamispisteen laajuisesti.
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Toisen osaamisalan pakollinen tutkinnon osa | 20 osp
Tutkintoon voi sisällyttää toisen osaamisalan pakollisen tutkinnon osan vähintään 20
osaamispisteen laajuisesti.
HEVOSTEN KENGITTÄMISEN OSAAMISALA | 100 OSP
Tutkintonimike: kengittäjä
Pakollinen tutkinnon osa | 80 osp
Hevosten kengittäminen, 80 osp, P
Valinnaiset tutkinnon osat | 20 osp
Hevosten kouluttaminen, 20 osp
Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta, toisesta ammattitutkinnosta tai
erikoisammattitutkinnosta | 20 osp
Tutkintoon voi sisällyttää tutkinnon osan tai osia ammatillisesta perustutkinnosta, toisesta
ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta vähintään 20 osaamispisteen laajuisesti.
Toisen osaamisalan pakollinen tutkinnon osa | 20 osp
Tutkintoon voi sisällyttää toisen osaamisalan pakollisen tutkinnon osan vähintään 20
osaamispisteen laajuisesti.
HEVOSVARUSTEIDEN VALMISTAMISEN OSAAMISALA | 100 OSP
Tutkintonimike: valjasseppä
Pakolliset tutkinnon osat | 80 osp
Hevosvarusteiden valmistaminen ja korjaaminen, 40 osp, P
Satuloiden sovittaminen, toppaaminen ja korjaaminen, 40 osp, P
Valinnaiset tutkinnon osat | 20 osp
Hevosten kouluttaminen, 20 osp
Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta, toisesta ammattitutkinnosta tai
erikoisammattitutkinnosta | 20 osp
Tutkintoon voi sisällyttää tutkinnon osan tai osia ammatillisesta perustutkinnosta, toisesta
ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta vähintään 20 osaamispisteen laajuisesti.
Toisen osaamisalan pakollinen tutkinnon osa | 20 osp
Tutkintoon voi sisällyttää toisen osaamisalan pakollisen tutkinnon osan vähintään 20
osaamispisteen laajuisesti.
RATSASTUKSENOPETTAMISEN OSAAMISALA | 100 OSP
Tutkintonimike: ratsastuksenopettaja (AT)
Ratsastuksenopettajan ratsastaminen, 30 osp, P
Ratsastuksen ja hevostaitojen opettaminen, 30 osp, P
Ratsastuksen valmentaminen, 20 osp, P
Valinnaiset tutkinnon osat | 20 osp
Hevosten kouluttaminen, 20 osp
Nuorten ratsuhevosten kouluttaminen, 40 osp
Kouluhevosten kouluttaminen, 40 osp
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Pakolliset tutkinnon osat | 80 osp

Estehevosten kouluttaminen, 40 osp
Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta, toisesta ammattitutkinnosta tai
erikoisammattitutkinnosta | 20 osp
Tutkintoon voi sisällyttää tutkinnon osan tai osia ammatillisesta perustutkinnosta, toisesta
ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta vähintään 20 osaamispisteen laajuisesti.
Toisen osaamisalan pakollinen tutkinnon osa | 20 osp
Tutkintoon voi sisällyttää toisen osaamisalan pakollisen tutkinnon osan vähintään 20
osaamispisteen laajuisesti.
RATSUHEVOSEN KOULUTTAMISEN JA VALMENTAMISEN OSAAMISALA | 100 OSP
Tutkintonimike: ratsuttaja
Pakollinen tutkinnon osa | 40 osp
Ratsuhevosten valmentaminen ja kilpailuttaminen, 40 osp, P
Valinnaiset tutkinnon osat 1 | 40 osp
Nuorten ratsuhevosten kouluttaminen, 40 osp
Kouluhevosten kouluttaminen, 40 osp
Estehevosten kouluttaminen, 40 osp
Valinnaiset tutkinnon osat 2 | 20 osp
Hevosten kouluttaminen, 20 osp
Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta, toisesta ammattitutkinnosta tai
erikoisammattitutkinnosta | 20 osp
Tutkintoon voi sisällyttää tutkinnon osan tai osia ammatillisesta perustutkinnosta, toisesta
ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta vähintään 20 osaamispisteen laajuisesti.
Toisen osaamisalan pakollinen tutkinnon osa | 20 osp
Tutkintoon voi sisällyttää toisen osaamisalan pakollisen tutkinnon osan vähintään 20
osaamispisteen laajuisesti.
RAVIVALMENNUSPALVELUJEN TUOTTAMISEN OSAAMISALA | 100 OSP
Tutkintonimike: ravivalmentaja
Pakolliset tutkinnon osat | 80 osp
Ravihevosten valmentaminen, 50 osp, P
Ravihevosten kilpailuttaminen, 30 osp, P
Valinnaiset tutkinnon osat | 20 osp

Tutkinnon muodostuminen

Hevosten kouluttaminen, 20 osp
Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta, toisesta ammattitutkinnosta tai
erikoisammattitutkinnosta | 20 osp
Tutkintoon voi sisällyttää tutkinnon osan tai osia ammatillisesta perustutkinnosta, toisesta
ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta vähintään 20 osaamispisteen laajuisesti.
Toisen osaamisalan pakollinen tutkinnon osa | 20 osp
Tutkintoon voi sisällyttää toisen osaamisalan pakollisen tutkinnon osan vähintään 20
osaamispisteen laajuisesti.
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2.

Tutkinnon osat

2.1.

Hevosten hyvinvoinnista huolehtiminen, 25 osp
(200060)

Ammattitaitovaatimukset
Opiskelija osaa
•
•
•
•

käsitellä erilaisia hevosia
huolehtia hevosten hyvinvoinnista
suunnitella hevosten ruokinnan
arvioida talliympäristön soveltuvuutta hevosille.

Arviointi
Opiskelija käsittelee erilaisia hevosia.
Opiskelija
Hyväksytyn
suorituksen kriteerit

•
•
•
•
•

toimii työssään hevosen lajinomaisen käyttäytymisen ja
oppimisen periaatteiden vaatimusten mukaan
ottaa huomioon hevosen iän ja sukupuolen vaikutukset hevosen
käyttäytymiseen
kohtelee hevosia ottaen huomioon niiden yksilölliset
ominaisuudet ja hevosen jatkuvan oppimisen
toimii eläinsuojelulain ja eläinten hyvinvoinnista annettujen
vaatimusten mukaisesti
käsittelee hevosia ergonomisesti ja työturvallisuusnäkökohdat
huomioiden.

Opiskelija huolehtii hevosten hyvinvoinnista.
Hevosyksilön tunnistaminen ja arvioiminen
Hyväksytyn
suorituksen kriteerit

•
•
•
•
•
•
•
•
•

toimii eläintunnistusjärjestelmälainsäädännön hevosten pitoa
koskevien vaatimusten mukaisesti
tunnistaa hevosen värien ja merkkien perusteella verraten
hevosta sen tunnistusasiakirjaan
ottaa huomioon hevosen anatomian ja fysiologian hevosyksilöä
arvioidessaan
arvioi hevosen käyttäytymistä ja käsiteltävyyttä
arvioi hevosen lihavuuskunnon ja lihaskunnon ja määrittää ne
suhteessa hevosen työhön havaiten mahdolliset ongelmat
arvioi hevosen rakenteen ja sen vaikutuksen hevosen liikkeisiin,
suorituskykyyn ja kestävyyteen
arvioi hevosen kengityksen vaikutusta liikkeisiin ja
terveydentilaan
arvioi hevosen perusterveydentilan kokonaisvaltaisesti
käyttää arvioinnissa tilanteeseen ja tavoitteeseen soveltuvia
menetelmiä.
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Opiskelija

Hevosen terveydestä huolehtiminen
Opiskelija
Hyväksytyn
suorituksen kriteerit

•
•
•
•
•
•
•

huolehtii ja ohjeistaa asiakkaalle hevoskohtaisen
ennaltaehkäisevän terveydenhuollon
huolehtii ja ohjeistaa asiakkaalle talliyksikön ennaltaehkäisevän
terveydenhuollon
arvioi talliolosuhteiden vaikutusta hevosen hyvinvointiin
arvioi hevosten tarhojen ja laitumien pohjan ja rakenteiden
vaikutuksia hevosen hyvinvoinnille ja vammojen
ennaltaehkäisyyn
tunnistaa lajityypillisten käyttäytymistarpeiden merkityksen
hevosten hyvinvoinnille
arvioi liikunnan määrän ja laadun sekä työskentelyalustan
vaikutuksia hevosen hyvinvoinnille ja vammojen
ennaltaehkäisyyn
määrittää arvioiden pohjalta hevosen terveyttä edistävät
toimenpiteet.

Hevosen sairauksien tunnistaminen ja hoitaminen
Opiskelija
Hyväksytyn
suorituksen kriteerit

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tutkinnon osat

•
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erottaa hevosen normaalista poikkeavan käytöksen ja toimii
tilanteen vaatimalla tavalla
tunnistaa hevosen kipukäyttäytymisen sekä stressin oireet
tunnistaa yleisimmät suolisto-, hengitystie- ja
liikuntaelinsairaudet ja suunnittelee hoitotoimenpiteet
tunnistaa vakavien tartuntatautien oireita ja ennaltaehkäisee
niitä ja rajoittaa niiden leviämistä tarvittavilla toimenpiteillä
huolehtii vakavien tartuntatautien ilmoittamisesta säännösten
mukaisesti
tunnistaa haavatyypit ja hoitaa haavoja sekä ohjeistaa
asiakasta haavojen hoidossa tilanteen edellyttämällä tavalla
ennaltaehkäisee tartuntatautien leviämistä ja huolehtii niiden
ilmoittamisesta viranomaisten ohjeiden mukaisesti
antaa ensiavun tarvittaessa ja arvioi eläinlääkärin avun tarpeen
hoitaa ja lääkitsee hevosta eläinlääkärin ohjeiden mukaan
huolehtii tarvittaessa hevosen tuskattomasta kuolemasta ja
loppusijoituksesta ohjeiden ja lainsäädännön mukaisesti
huolehtii tallin lääkekirjanpidosta ja ohjeistaa asiakkaat
toimimaan lääkintäohjeiden mukaisesti
noudattaa voimassa olevia lääkeaineiden varoaikoja ja
dopingmääräyksiä.

Opiskelija suunnittelee hevosten ruokinnan.
Opiskelija
Hyväksytyn
suorituksen kriteerit

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

arvioi hevosten ravinnon tarpeen yksilökohtaisesti
soveltaa tietoaan hevosen ruuansulatusjärjestelmän
toiminnasta
määrittää hevosten tarvitsemat ravintoaineet yksilökohtaisten
tarpeiden mukaisesti
valitsee hevosen ruokinnassa käytettävät rehut näiden
ominaisuuksien perusteella
arvioi korsi- ja väkirehujen ravintoarvon rehuanalyysin
perusteella sekä rehujen soveltuvuuden ruokintaan
ottaa huomioon eri rehujen terveydelliset vaikutukset
valitsee rehut taloudellisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla
suunnittelee erilaisten hevosten ruokinnan sisä- ja
laidunkautena
hyödyntää rehulaskuja ruokinnan suunnittelussa
arvioi rehujen hygieenisen laadun ja tunnistaa laatuvirheet
huolehtii hevosen nestetasapainosta
tunnistaa yleisimmät virheellisestä ruokinnasta johtuvat
ongelmat ja korjaa ruokintaa tilanteen vaatimalla tavalla.

Opiskelija arvioi talliympäristön soveltuvuutta hevosille.
Opiskelija
Hyväksytyn
suorituksen kriteerit

•
•
•
•
•
•

arvioi talliympäristön sen fyysisten piirtein pohjalta ottaen
huomioon hevosmäärän
soveltaa tietoaan hevosen lajityypillisen käyttäytymisen piirteistä
arvioi kuivikevaihtoehtojen sopivuutta tallin ja hevosten
tarpeisiin
ottaa huomioon eläinsuojelu- ja ympäristölainsäädännön
vaatimukset tallirakennusten ja tarhojen rakenteille sekä lantaja jätehuollolle
arvioi tallin toimivuutta työympäristönä sen turvallisuuden ja
ergonomisuuden näkökulmista
arvioi talliympäristöä kestävän kehityksen ekologisista,
sosiaalisista ja taloudellisista näkökulmista.

Ammattitaidon osoittamistavat
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä työskentelemällä hevosten hyvinvoinnin ja hoidon
työtehtävissä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön
perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

2.2.

Hevosalan yrittäjänä toimiminen, 25 osp
(200061)

Opiskelija osaa
•
•
•
•

suunnitella hevosalan yrityksen toimintaa
toimia hevosalan yritystoiminnassa
markkinoida yrityksen tuotteita ja palveluja
huolehtia omasta ja työyhteisön fyysisestä ja psyykkisestä hyvinvoinnista.
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Ammattitaitovaatimukset

Arviointi
Opiskelija suunnittelee hevosalan yrityksen toimintaa.
Omien yrittäjävalmiuksien arvioiminen
Opiskelija
Hyväksytyn
suorituksen kriteerit

•
•
•

arvioi realistisesti henkilökohtaisia valmiuksiaan toimia yrittäjänä
hevosalalla
arvioi yrittäjänä toimimiseen liittyvät henkilökohtaiset
mahdollisuudet ja riskit monipuolisesti
asettaa itselleen kehittämistavoitteita realistisesti.

Yrityksen toimintaedellytysten arvioiminen
Opiskelija
Hyväksytyn
suorituksen kriteerit

•

•
•
•
•

hankkii tietoa toimialasta monipuolisesti, jotta pystyy
tarkastelemaan kehitys- ja markkinanäkymien sekä
liiketoimintaan liittyvien riskien perusteella oman yritystoiminnan
mahdollisuuksia
hyödyntää erilaisia tunnuslukuja toimialansa nykytilan
analyysissä
seuraa muuttuvan toimintaympäristön vaikutuksia ja ottaa
muutokset huomioon yritystoiminnan suunnittelussa
arvioi alan yritystoimintaan liittyvät keskeisimmät riskit ja laatii
tarvittaessa riskikartoituksen asiantuntijan avustuksella
selvittää yrityksen keskeiset asiakas- ja sidosryhmätahot ja
niiden merkityksen yritystoiminnalle.

Hevosalan yrityksen toiminnan suunnittelu
Opiskelija
Hyväksytyn
suorituksen kriteerit

•
•
•
•
•
•

laatii liikeidean ottaen huomioon markkinoiden kysyntä- ja
kilpailutekijät
arvioi liikeidean menestymismahdollisuudet realistisesti
määrittää yrityksen toiminnan kannalta keskeiset tuotteet ja
palvelut
laatii vuosibudjetin ensimmäiselle vuodelle
arvioi asiakkuuksia ja markkinointikanavia ja hyödyntää arviota
toimintansa suunnittelussa
suunnittelee yritystoiminnan kestävän kehityksen periaatteita
noudattaen.
Yritystoiminnan aloittaminen

Opiskelija
Hyväksytyn
suorituksen kriteerit

•

Tutkinnon osat

•
•
•
•
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arvioi eri yritysmuotojen soveltuvuutta toiminnalleen
aloittamistoimenpiteiden, vastuiden määräytymisen, tarvittavien
resurssien ja riskien sekä verotuksen suhteen
laatii tarvittavat investointilaskelmat ja rahoitussuunnitelman
hyödyntäen tarvittavia asiantuntijoita
laatii yrityksen perustamiseen tarvittavat asiakirjat tarvittaessa
asiantuntijan avustuksella
suunnittelee tarvittavan vakuutusturvan
käyttää tarpeen mukaan toimintaympäristönsä asiantuntija- ja
tukipalveluja sekä rahoituskanavia.

Opiskelija toimii hevosalan yritystoiminnassa.
Hevosalan yrityksen hoitaminen
Opiskelija
Hyväksytyn
suorituksen kriteerit

•
•
•
•
•
•
•
•
•

toimii avoimesti, rehellisesti ja vastuullisesti tuottaessaan
palveluja tai tuotteita
edistää yrityksessä sosiaalisesti ja ekologisesti kestäviä
toimintatapoja
koordinoi yrityksen päivittäiset ja kausittaiset työt
johdonmukaisesti
ottaa huomioon toiminnassaan yritysverotuksen pääperiaatteet
toimii yritystoimintaan liittyvien säädösten, määräysten ja
sopimusten mukaisesti
toimii yhteistyössä oman alansa ja alueensa sidosryhmien
kanssa ja verkostoituu muiden yrittäjien kanssa
molemminpuolisen hyödyn edistämiseksi
toimii luotettavana yhteistyökumppanina
kehittää yrityksen toimintaa markkinatilanteen,
asiakaspalautteen ja laadun kehittämisen tarpeiden mukaisesti
tekee tarvittavat sopimukset asiakkaiden kanssa.

Tuotteiden ja palvelujen hinnoitteleminen ja laskutuksen hoitaminen
Opiskelija
Hyväksytyn
suorituksen kriteerit

•
•
•
•

hinnoittelee tuotteet ja palvelut kannattavasti ja
markkinalähtöisesti
laskee arvonlisäveron tuotteille ja palveluille oikein
hoitaa laskutukseen liittyvät toimenpiteet oikein
hoitaa yrityksen maksuliikenteen huolehtien aikatauluista.
Työntekijän rekrytointi

Opiskelija
Hyväksytyn
suorituksen kriteerit

•
•
•
•

hallitsee alan työehdot, palkkaustavat sekä työantajan
ja työntekijän velvollisuudet ja oikeudet siten, että osaa
tarvittaessa työllistää henkilön
laskee työntekijän palkkaamisesta aiheutuvat kulut
arvioi henkilöstökustannusten vaikutuksen yrityksen toiminnan
tulokseen ja ottaa sen huomioon hinnoittelussa
perehdyttää tarvittaessa työntekijän, harjoittelijan tai sijaisen
antaen selkeät työohjeet.

Opiskelija markkinoi yrityksen tuotteita ja palveluja.
Markkinoinnin suunnitteleminen
Hyväksytyn
suorituksen kriteerit

•
•
•
•

seuraa oman toimialueen kilpailutilannetta ja reagoi siihen
tarvittavilla toimenpiteillä
laatii markkinointisuunnitelman liikeidean mukaisesti
seuraa alan markkinoinnissa tapahtuvia muutoksia ja
suunnittelee markkinoinnin edistääkseen oman yrityksensä
markkinoinnin onnistumista
hyödyntää digitaalisia markkinointikanavia.
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Tutkinnon osat

Opiskelija

Markkinoinnin toteuttaminen
Opiskelija
Hyväksytyn
suorituksen kriteerit

•
•
•
•
•

käyttää sopivia paikallisia, alueellisia ja valtakunnallisia
markkinointikanavia hankkien näihin soveltuvaa
markkinointimateriaalia
toimii markkinointiyhteistyössä erilaisten intressitahojen ja
sidosryhmien kanssa
rakentaa yrityksen jatkuvuuden kannalta tärkeitä asiakas-,
toimittaja- ja muita verkostosuhteita
seuraa yrityksen markkinoinnin toteutumista ja tuloksia sekä
tekee tarvittaessa korjaavia toimenpiteitä
toimii markkinoita säätelevän lainsäädännön mukaisesti.

Opiskelija huolehtii omasta ja työyhteisön fyysisestä ja psyykkisestä hyvinvoinnista.
Opiskelija
Hyväksytyn
suorituksen kriteerit

•
•
•
•
•

arvioi oman sosiaaliturvansa kattavuutta
priorisoi ja jakaa työtehtäviään siten, että selviytyy
asettamistaan tavoitteista
seuraa omaa ajankäyttöään ja aikaansaannoksiaan ja
tarvittaessa muuttaa toimintaansa
toteuttaa yrityksessään työhyvinvointia edistävää toimintaa
hallitsee ensiaputaidot EA1-tasoisesti.

Ammattitaidon osoittamistavat
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä toimivassa hevosalan yrityksessä arvioimalla
omaa toimintaansa, tarkentamalla liikeideaa, arvioimalla liiketoimintaa ja laatimalla
kehittämissuunnitelman tai toteuttamalla aloittavan yrityksen perustamiseen liittyvät työt ja
laatimalla tarvittavat asiakirjat. Ammattitaito osoitetaan työntekijän tai yrittäjän työtehtävissä.
Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella,
ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

2.3.

Hevoskasvatustallin, tammojen ja varsojen
hoitaminen, 40 osp (200062)

Ammattitaitovaatimukset
Opiskelija osaa

Tutkinnon osat

•
•
•
•
•
•
•
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toimia osana suomalaista hevostalouden toimintaympäristöä
suunnitella ja toteuttaa tallin ja talliympäristön rakenteet ja tekniset ratkaisut
valita jalostukseen soveltuvat hevoset
suunnitella ja toteuttaa tammojen ja varsojen tallin terveydenhuollon
hoitaa ja ruokkii siitostammat tiineyttämisestä varsomiseen
hoitaa ja käsitellä tammoja ja varsoja varsomisesta vierotukseen
kuljettaa tammoja ja varsoja.

Arviointi
Opiskelija toimii osana suomalaista hevostalouden toimintaympäristöä.
Opiskelija
Hyväksytyn
suorituksen kriteerit

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ymmärtää hevostalouden sijoittumisen koko yhteiskuntaan ja
merkityksen siinä
ymmärtää hevostalouden kokonaisuuden ja yksittäisen toimijan
roolin siinä
toimii alan verkostoissa ja sidosryhmissä ja kommunikoi
keskeisissä ammatillisissa kysymyksissä myös vieraalla kielellä
tietää kotimaisen hevoskasvatuksen roolin ja merkityksen
käytettävän hevoskannan ylläpitämiselle ja kehittämiselle ravija ratsastusurheilussa ja harrastustoiminnassa
toimii kasvatustyössä suomalaisen hevosjalostuksen
rotukohtaisten tavoitteiden mukaisesti
hyödyntää tietoaan suomalaisista hevosrekistereistä,
kantakirjoista ja jalostusohjesäännöistä
hoitaa varsomiseen ja varsan rekisteröintiin kuuluvat
hallinnolliset työt
pitää lääkekirjanpitoa
markkinoi ja myy varsoja ja toimii asiantuntijana varsa- ja
siitoshevoskaupassa
toimii eettisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla
kasvatustoiminnan eri prosesseissa.

Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa tallin ja talliympäristön rakenteet ja tekniset ratkaisut.
Opiskelija
•
•
•
•
•
•
•

suunnittelee tallin ja pihaton rakenteet ja tekniset ratkaisut
suunnittelee ja valitsee hevoselle turvalliset tarhojen ja
ulkoilualueiden rakenteet ja pohjaratkaisut vuodenajat
huomioon ottaen hevoselle turvallisiksi
suunnittelee tammojen ja varsojen ryhmittelyn ja sijoittelun
tallissa ja pihatossa lauman muodostumisen ja arvojärjestyksen
edellyttämällä tavalla
suunnittelee laitumet ja toteuttaa laidun kierron sekä hevosten
ryhmittelyn hevosten terveyttä edistävällä tavalla
huolehtii laidun- ja tarhahygieniasta
järjestää talliyrityksen lantahuollon kestävällä tavalla
käyttää tallin koneita ja laitteita.
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Tutkinnon osat

Hyväksytyn
suorituksen kriteerit

Opiskelija valitsee jalostukseen soveltuvat hevoset.
Jalostusvalinta
Opiskelija
Hyväksytyn
suorituksen kriteerit

•
•
•
•
•
•
•
•

hyödyntää perinnöllisyyden ja populaatiogenetiikan perusteita
jalostusvalinnassa
ottaa huomioon suvun, yksilön ja jälkeläisnäyttöjen merkityksen
jalostuvalinnassa
arvioi hevosyksilön rakenteen ja liikkeet sekä hyödyntää
jalostusarvostelua työssään
hyödyntää käytössä olevia jalostusindeksejä
arvioi tamman laatua ja soveltuvuutta jalostuskäyttöön
valitsee tammalle sopivan oriin
ohjaa tamman omistajaa eettisiin ja jalostuksellisesti kestäviin
ratkaisuihin orivalinnassa
hyödyntää jalostusvalinnoissa kansainvälisiä hevosmarkkinoita.
Näyttelytoiminta

Opiskelija
Hyväksytyn
suorituksen kriteerit

•
•
•

ilmoittaa tamman näyttelyyn
valmistelee tamman näyttelyyn rodun ja käyttömuodon
mukaisesti
esittää tamman näyttelyssä rotuun ja käyttömuotoon kuuluvan
kulttuurin sekä näyttelyohjeiden suositusten mukaisesti.

Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa tammojen ja varsojen tallin terveydenhuollon.
Terveydenhuollon suunnitteleminen ja toteutus
Opiskelija
Hyväksytyn
suorituksen kriteerit

•
•
•
•

laatii terveydenhuoltosuunnitelmat tammoille ja varsoille
suunnittelee tarvittavat rokotukset, hampaiden huollon ja
loishäädön
ylläpitää lääkekirjanpitoa
huolehtii rokotusten, hampaiden huollon ja loishäädön
toteutuksesta.

Kavionhoidon suunnitteleminen ja toteuttaminen
Opiskelija

Tutkinnon osat

Hyväksytyn
suorituksen kriteerit
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•
•
•
•

laatii tammojen ja varsojen kavionhoitosuunnitelman
huolehtii tammojen kavionhoidosta ja kengityksestä
huolehtii varsojen kavionhoidosta ja kengityksestä
arvioi varsojen jalka-asennot ja osaa ryhtyä tarvittaessa
toimenpiteisiin yhteistyössä kengityssepän ja eläinlääkärin
kanssa.

Opiskelija hoitaa ja ruokkii siitostammat tiineyttämisestä varsomiseen.
Opiskelija
Hyväksytyn
suorituksen kriteerit

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

tunnistaa tiineyttämisen ajankohdan kiiman tunnusmerkkien
avulla
hoitaa tamman tiineyttämisen yhteistyössä eläinlääkärin kanssa
huolehtii tarvittavat tiineystarkastukset
toimii tamman kanssa hevosen lajinomaisen käyttäytymisen
edellyttämällä tavalla sekä kotitallilla että matkoilla ja
oriasemalla
suunnittelee ruokinnan ja ruokkii tamman tiineyden eri vaiheissa
huolehtii tamman riittävästä liikunnasta tiineyden aikana
arvioi varsomisajankohdan
valvoo varsomisen varmistaen hevosten hyvinvoinnin
varautuu normaalista varsomisprosessista poikkeaviin
tilanteisiin
toimii eläinlääkärin kanssa yhteistyössä varsomisen
ongelmatilanteissa

Opiskelija hoitaa ja käsittelee tammoja ja varsoja varsomisesta vieroitukseen.
Opiskelija
•
•
•
•
•

suunnittelee ja toteuttaa varsallisen tamman ruokinnan sisä- ja
laidunruokinnassa
suunnittelee ja toteuttaa varsallisen tamman ja varsan
ruokinnan vieroitusta edeltävien viikkojen ja vieroituksen
ajanjaksolla
totuttaa ja opettaa pikkuvarsoja käsittelyyn ja erilaisiin rutiineihin
valmistelee tammat ja varsat vieroitukseen
toteuttaa vierotuksen hevosen lajinomaisen käyttäytymisen
edellyttämällä tavalla.
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Tutkinnon osat

Hyväksytyn
suorituksen kriteerit

Opiskelija kuljettaa tammoja ja varsoja.
Opiskelija
Hyväksytyn
suorituksen kriteerit

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

hallitsee ja toimii voimassa olevan eläinten kuljetusta koskevan
lainsäädännön teknisten ja hallinnollisten näkökohtien
mukaisesti
hallitsee eläinkuljettajalupaan ja kuljettajan ja hoitajan
pätevyystodistuksen saamiseen vaaditut seikat
toimii voimassa olevan eläinten suojelua kuljetuksen aikana
koskevan lainsäädännön teknisten ja hallinnollisten näkökohtien
mukaisesti
laatii tarvittavat kuljetusasiakirjat ja säilyttää ne asianmukaisesti
varmistaa hevosen kuljetuskuntoisuuden
varmistaa kuljetusvälineen kunnon, riittävän tilan ja
asianmukaisen varustelun
suunnittelee kuljetusreitin, kuljetuksen keston ja mahdolliset
pysähdykset matkalla pyrkien tekemään kuljetusmatkan
mahdollisimman lyhyeksi
valmistelee hevosen kuljetusta varten yksilölliset tarpeet
huomioon ottaen
lastaa ja kiinnittää hevosen turvallisesti
huolehtii hevosesta kuljetuksen aikana
ruokkii ja juottaa hevosen ennen kuljetusta, sen aikana ja
kuljetuksen jälkeen hevoskohtaisten tarpeiden mukaisesti
kuljettaa hevosia eläinten suojelua kuljetuksen aikana koskevan
lainsäädännön mukaisesti pyrkien kaikissa kuljetuksen
vaiheissa ennaltaehkäisemään hevosen stressiä
toimii ergonomisesti ja ottaa turvallisuusnäkökohdat huomioon
kattavasti.

Ammattitaidon osoittamistavat
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä työskentelemällä siittolatallissa tammojen
ja varsojen hoitotehtävissä. Hän työskentelee yhdessä eläinlääkärin kanssa tammojen
kiimakontrolleissa ja tiineystarkastuksissa. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua
ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään
yksilöllisesti muilla tavoin.

2.4.

Varsojen opettaminen ja esittäminen, 40 osp
(200063)

Ammattitaitovaatimukset
Opiskelija osaa

Tutkinnon osat

•
•
•
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opettaa varsat käsittelyyn
valmistella varsat näyttelyyn ja esittää ne
opettaa varsat rodun ja käyttötarkoituksen mukaisesti.

Arviointi
Opiskelija opettaa varsat käsittelyyn.
Opiskelija
Hyväksytyn
suorituksen kriteerit

•
•
•
•
•
•

totuttaa vastasyntyneet varsat käsittelyyn hevosen lajinomaisen
käyttäytymisen ja oppimisen periaatteiden edellyttämällä tavalla
totuttaa varsan riimuun
totuttaa varsat talutukseen johdonmukaisesti ja varmaotteisesti
totuttaa varsat jalkojen nostamisen rutiiniin
totuttaa varsat seisomaan rauhallisesti kiinnitettyinä
varmistaa toiminnan turvallisuuden kaikessa työskentelyssä
maitovarsojen kanssa.

Opiskelija valmistelee varsat näyttelyyn ja esittää ne.
Opiskelija
Hyväksytyn
suorituksen kriteerit

•
•
•
•

suunnittelee varsojen näyttelyohjelman
ilmoittaa varsat näyttelyyn
valmistelee varsat näyttelyyn
esittää varsat näyttelyssä rotuun ja käyttömuotoon kuuluvan
kulttuurin sekä näyttelyohjeiden suositusten mukaisesti.

Opiskelija opettaa varsat rodun ja käyttötarkoituksen mukaisesti.
Opiskelija
Hyväksytyn
suorituksen kriteerit

•
•
•
•
•

suunnittelee ja aikatauluttaa varsojen opetuksen tehokkaasti
ottaen huomioon erilaisten yksilöiden ominaisuudet
valitsee ja käyttää varsanopetuksessa tarvittavia lisä- ja
turvavarusteita
ohjeistaa avustajat niin, että opetus on johdonmukaista,
tehokasta ja turvallista
opettaa varsat niiden rodun ja käyttötarkoituksen edellyttämällä
tavalla
ottaa työturvallisuusnäkökohdat huomioon varsojen
opetuksessa.

Ammattitaidon osoittamistavat
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä työskentelemällä siittolatallissa eri-ikäisten varsojen
ja varsaryhmien opetukseen liittyvissä työtehtävissä. Hän opettaa varsoja ja esittää varsan
näyttelyssä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön
perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

2.5.

Ravihevosten valmentaminen, 50 osp (200064)

Opiskelija osaa
•
•
•
•

suunnitella eri-ikäisten ravihevosten valmennuksen
valita, opettaa ja valmentaa varsoja
valmentaa ravihevosia
toimia työnantajana.
15

Tutkinnon osat

Ammattitaitovaatimukset

Arviointi
Opiskelija suunnittelee eri-ikäisten ravihevosten valmennuksen.
Opiskelija
Hyväksytyn
suorituksen kriteerit

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

laatii valmennussuunnitelmia ravihevosille niiden yksilölliset
ominaisuudet huomioiden
hyödyntää monipuolisesti valmennuskausia ja menetelmiä sekä
olosuhteita eri vuodenaikoina valmennuksen suunnittelussa
arvioi eri-ikäisten urheiluhevosten ravinnon tarpeen eri
valmennuskausina
valitsee erilaiset korsi- ja väkirehut niiden ravintoainesisällön ja
terveydellisten vaikutusten perusteella
huolehtii hevosen nestetasapainosta
arvioi tekemänsä suunnitelman toimivuutta välitavoitteiden
avulla
muuttaa valmennussuunnitelmaa tarvittaessa hevosen
yksilöllisten tarpeiden ja edistymisen vaatimalla tavalla
soveltaa tarvittavaa tutkimustietoa valmennuksen
suunnittelussa
hyödyntää valmennusfysiologiaa ja -etologiaa laatiessaan
valmennussuunnitelmia hevoskohtaisesti
seuraa valmennuksen toteutumista ja vaikuttavuutta sekä pitää
valmennuspäiväkirjaa.

Opiskelija valitsee, opettaa ja valmentaa varsoja.
Varsojen valitseminen
Opiskelija
Hyväksytyn
suorituksen kriteerit

•
•
•

arvioi ravivarsan lahjakkuuden sen rakenteen, suorituskyvyn,
luonteen ja suvun perusteella
tulkitsee hevosen jalostusarvoa kuvaavia tietoja ja hyödyntää
tietoa ravihevosjalostuksen pääperiaatteista työssään
antaa asiakkaille asiantuntijaohjeita ravihevosjalostukseen ja
varsojen valintaan liittyvissä asioissa.
Varsojen opettaminen

Opiskelija
Hyväksytyn
suorituksen kriteerit

•
•
•
•

Tutkinnon osat

•
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suunnittelee ja aikatauluttaa varsojen opetuksen tehokkaasti
ottaen huomioon erilaisten yksilöiden ominaisuudet, hevosen
oppimisen periaatteet sekä lajinomaisen käyttäytymisen
opettaa varsat ohjasajolle ja ajolle
valitsee ja käyttää varsanopetuksessa tarvittavia lisä- ja
turvavarusteita
ohjeistaa avustajat niin, että opetus on johdonmukaista,
tehokasta ja turvallista
ottaa työturvallisuusnäkökohdat huomioon varsojen ajoopetuksessa.

Varsojen valmentaminen
Opiskelija
Hyväksytyn
suorituksen kriteerit

•
•
•

arvioi varsan valmiutta siirtyä opetusvaiheesta varsinaiseen
valmennukseen
arvioi varsan lahjakkuutta, kypsyyttä ja valmennuksen
sietokykyä
ymmärtää rakenteen, ravin sujuvuuden ja liikkumisen rentouden
vaikutuksen valmennuksen vaikuttavuuteen ja ottaa sen
huomioon työssään.

Opiskelija valmentaa ravihevosia.
Opiskelija
Hyväksytyn
suorituksen kriteerit

•
•
•
•
•
•
•
•
•

käyttää ja soveltaa erilaisia valmennusmenetelmiä
hevoskohtaisesti
ottaa huomioon valmennusolosuhteiden ja -ympäristön
vaikutuksen valmennustyössään
valitsee ja sovittaa valmennussuunnitelmansa mukaiset
varusteet hevoskohtaisesti
käyttää ravikilpailusääntöjen sallimia varusteita
harjoitusvaikutuksen parantamiseksi
valmentaa hevosia ajamalla erilaisia nopeus-, kestävyys- ja
voimaharjoitteita suunnitelmallisesti
arvioi valmennuksen vaikutusta, rasittavuutta ja hevosen
palautumisen tarvetta hevoskohtaisesti
arvioi kriittisesti valmennuksen toteutumista ja muuttaa
valmennussuunnitelmaa tarvittaessa
etsii ja hyödyntää valmennusta koskevaa tutkimustietoa ja
soveltaa uusia menetelmiä ja apuvälineitä hevosen kehityksen
mittaamiseen ja valmennustyöhön
ottaa työturvallisuusnäkökohdat huomioon pukeutumisessa ja
toiminnassaan.

Opiskelija toimii työnantajana.
Työnantajan velvollisuuksien noudattaminen
Opiskelija
•
•
•
•
•

hyödyntää tietoaan alan työehdoista ja palkkaustavoista
sekä työnantajan ja työntekijän vastuista, velvollisuuksista ja
oikeuksista palkatessaan työntekijän
perehdyttää työntekijän ja antaa selkeät työohjeet
noudattaa vaitiolovelvollisuutta
kunnioittaa arvoja ja oikeuksia sekä noudattaa tasa-arvon ja
tasapuolisuuden periaatteita
huolehtii yrityksensä lakisääteisistä vakuutuksista ja ottaa
tarvittavat työeläke- ja tapaturmavakuutukset sekä huolehtii
omasta sosiaaliturvastaan
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Tutkinnon osat

Hyväksytyn
suorituksen kriteerit

Työturvallisuus ja työkyvyn ylläpitäminen
Opiskelija
Hyväksytyn
suorituksen kriteerit

•
•
•
•

noudattaa alan työsuojelumääräyksiä ja -ohjeita
hyödyntää työterveyshuollon palveluja tarvittaessa
toimii työhyvinvointia parantavasti yrityksessä ja hyödyntää
työhyvinvointia kehittäviä asiantuntijapalveluja
toimii yrityksen turvallisuussuunnitelman tai -ohjeiden
mukaisesti.

Työntekijän rekrytoiminen ja töiden suunnitteleminen
Opiskelija
Hyväksytyn
suorituksen kriteerit

•
•
•
•
•

laskee tarvittavan henkilöstön määrän, saatavuuden ja
osaamisen sekä henkilöstön koulutuksen tarpeen
huolehtii sujuvan työnteon edellytyksistä ja organisoi työt
tasaisesti
käyttää tarvittaessa monipuolisesti eri rekrytointikanavia
tekee työhaastattelun tarvittaessa
laatii työsuhteeseen liittyvät asiakirjat.
Ohjaajana toimiminen

Opiskelija
Hyväksytyn
suorituksen kriteerit

•
•
•
•
•
•

ottaa selville hevosalan tutkinnot ja koulutusmahdollisuudet
toimii yhteistyössä koulutusorganisaatioiden kanssa tarpeen
mukaan
ohjaa kannustavasti ja positiivisesti työssä sekä toimii
esikuvana alan uusille ammattilaisille
kehittää itseään tarpeen mukaan hyödyntäen alan jatko- ja
täydennyskoulutuksia
antaa rakentavaa palautetta
tukee tulevaa alan ammattilaista ammattitaidon kehittymisessä.

Ammattitaidon osoittamistavat
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä toimimalla ravitallilla
eri-ikäisten ravihevosten valmennustehtävissä, varsojen opetustehtävissä ja näihin liittyvissä
muissa töissä. Ammattitaito osoitetaan lämmin- tai kylmäveristen ravihevosten valmennustöissä.
Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella,
ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

2.6.

Ravihevosten kilpailuttaminen, 30 osp (200065)

Ammattitaitovaatimukset

Tutkinnon osat

Opiskelija osaa
•
•
•
•
•
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suunnitella eri-ikäisten ravihevosten kilpailuttamisen
huolehtia ravihevosten terveydestä
kilpailuttaa ravihevosia
kuljettaa hevosia
toimia erilaisissa raviurheilun toimintaympäristöissä.

Arviointi
Opiskelija suunnittelee eri-ikäisten ravihevosten kilpailuttamisen.
Opiskelija
Hyväksytyn
suorituksen kriteerit

•
•
•
•
•

määrittelee tavoitteet ja suunnittelee ravihevosten kilpailu-uran
sekä hevosen että asiakkaan kannalta
laatii kilpailusuunnitelman erilaisille hevosille suorituskyvyn ja
lahjakkuuden perusteella sekä tekee tarvittaessa muutoksia
kilpailuohjelmaan
tuntee opetus-, koe- ja nuoret lähtö -järjestelmät
tuntee suomalaiset ikäluokkakilpailut ja nuorten hevosten
kilpailumahdollisuudet
ottaa selvää ravikilpailujen kansainvälisistä eroavaisuuksista.

Opiskelija huolehtii ravihevosten terveydestä.
Opiskelija
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

arvioi ja seuraa ravihevosen terveydentilaa ja huomioi
muutokset päivittäisessä valmennuksen toteuttamisessa
tunnistaa kivun ja stressin aiheuttamia muutoksia hevosen
käyttäytymisessä ja olemuksessa sekä ennaltaehkäisee niiden
syntymistä huomioimalla hevosen yksilölliset tarpeet
tekee hevosen päivittäiset terveyttä ylläpitävät ja edistävät
hoitotoimenpiteet ennaltaehkäisten vammojen syntyä
arvioi lihashuollon tarpeen ja valitsee sopivan hoitomuodon
tekee yhteistyötä eläinlääkärin, hevoshierojan ja kengityssepän
kanssa
valitsee harjoitteeseen sopivan valmennusalustan ottaen
huomioon hevosen terveydentilan
hyödyntää tietoa hevosen anatomiasta ja fysiologiasta
tunnistaen ravihevosen yleisimmät sairaudet ja rasitusvammat
antaa yleisimpiin sairauksiin ja vammoihin ensiavun ja
tarvittaessa hankkii eläinlääkärin apua
suunnittelee yhteistyössä eläinlääkärin ja hevoshierojan kanssa
kuntoutussuunnitelman ja arvioi hevosen kuntoutumista
käyttää lääkkeitä ravikilpailusääntöjen mukaisesti ja ylläpitää
lääkekirjanpitoa
työskentelee ottaen huomioon työturvallisuusnäkökohdat.
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Tutkinnon osat

Hyväksytyn
suorituksen kriteerit

Opiskelija kilpailuttaa ravihevosia.
Opiskelija
Hyväksytyn
suorituksen kriteerit

•
•
•
•
•
•
•
•
•

on käynyt Suomen Hippoksen vastuuvalmentajakurssin tai
hänellä on ravikilpailijan C-ajolupa, jolla on oikeus ilmoittaa
valmennettavia hevosia kilpailuihin
ilmoittaa hevosen kilpailuihin Suomen Hippoksen
ravikilpailusääntöjen mukaisesti
toimii ravikilpailuissa vastuuvalmentajana ravikilpailusääntöjen
mukaisesti
valitsee, sovittaa ja käyttää ravikilpailuissa sallittuja varusteita ja
perustelee niiden käytön hevosen suorituskyvyn parantamiseksi
valitsee hevoselle sopivan kengitysbalanssin ottaen huomioon
hevosen liikkeet, kavioiden ja radan kunnon
irrottaa ja kiinnittää kengät sekä vaihtaa nauloja ja hokkeja
tekee kilpailusuoritukseen positiivisesti vaikuttavat toimenpiteet
ennen ja jälkeen startin
toimii yhteistyössä hoitajan ja ohjastajan kanssa hevosen
parhaaksi
arvioi ja analysoi hevosen suorituksen kokonaisvaltaisesti.

Opiskelija kuljettaa hevosia.
Opiskelija
Hyväksytyn
suorituksen kriteerit

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tutkinnon osat

•
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hallitsee ja toimii voimassa olevan eläinten kuljetusta koskevan
lainsäädännön teknisten ja hallinnollisten näkökohtien
mukaisesti
hallitsee eläinkuljettajalupaan ja kuljettajan ja hoitajan
pätevyystodistuksen saamiseen vaaditut seikat
toimii voimassa olevan eläinten suojelua kuljetuksen aikana
koskevan lainsäädännön teknisten ja hallinnollisten näkökohtien
mukaisesti
laatii tarvittavat kuljetusasiakirjat ja säilyttää ne asianmukaisesti
varmistaa hevosen kuljetuskuntoisuuden
varmistaa kuljetusvälineen kunnon, riittävän tilan ja
asianmukaisen varustelun
suunnittelee kuljetusreitin, kuljetuksen keston ja mahdolliset
pysähdykset matkalla pyrkien tekemään kuljetusmatkan
mahdollisimman lyhyeksi
valmistelee hevosen kuljetusta varten yksilölliset tarpeet
huomioon ottaen
lastaa ja kiinnittää hevosen turvallisesti
huolehtii hevosesta kuljetuksen aikana
ruokkii ja juottaa hevosen ennen kuljetusta, sen aikana ja
kuljetuksen jälkeen hevoskohtaisten tarpeiden mukaisesti
kuljettaa hevosia eläinten suojelua kuljetuksen aikana koskevan
lainsäädännön mukaisesti pyrkien kaikissa kuljetuksen
vaiheissa ennaltaehkäisemään hevosen stressiä
toimii ergonomisesti ja ottaa turvallisuusnäkökohdat huomioon
kattavasti.

Opiskelija toimii erilaisissa raviurheilun toimintaympäristöissä.
Opiskelija
Hyväksytyn
suorituksen kriteerit

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

tuntee raviurheilun sidosryhmät ja hyödyntää niiden tarjoamia
mahdollisuuksia toiminnassaan
toimii eri sidosryhmien kanssa vuorovaikutteisesti ja
monipuolisesti viestien myös vieraalla kielellä
organisoi toimintaansa ammatillisissa asioissa, kuten
ajanhallinnassa ja tavoitettavuudessa realistisesti
esiintyy ammatillisesti julkisissa tiedotusvälineissä alan imagoa
kohottavasti pukeutuen tilanteen vaatimalla tavalla
palvelee ja neuvoo asiakkaita selkeästi, kohteliaasti,
vuorovaikutteisesti ja ammattitaitoisesti
tietää kimppaomistamisen pelisäännöt ja toimii yhteistyössä
kimpanvetäjän kanssa
tiedottaa omistajille hevosen edistymisestä, suunnitelman
toteutumisesta ja tulevaisuuden suunnitelmista digitaalisuutta
hyödyntäen
toimii asiantuntijana hevosten ostamisessa, myymisessä ja
maahantuonnissa sekä maastaviennissä
markkinoi valmennuspalvelujaan
on selvillä omista vaikuttamismahdollisuuksistaan ja vastuistaan
käyttää Heppa-järjestelmää ja tuntee suomalaisen raviurheilun
lisenssijärjestelmän
huomioi eläinsuojelumääräykset ja toimii noudattaen korkeaa
ammattietiikkaa sekä edistää toiminnallaan raviurheilu
positiivista imagoa.

Ammattitaidon osoittamistavat
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä kilpailuttamalla ravihevosia, huolehtimalla
ravihevosten terveydestä ja toimimalla yhteistyössä yrityksensä sidosryhmien kanssa. Siltä osin
kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon
osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

2.7.

Ratsuhevosten valmentaminen ja
kilpailuttaminen, 40 osp (200066)

Ammattitaitovaatimukset
Opiskelija osaa
ratsastaa tasolla vaativa
valmentaa ja kilpailuttaa hevosia
kuljettaa hevosia
huolehtia ratsuhevosten terveydestä
suunnitella ratsutallin varustehuollon ja tekniset puitteet
toimia työhön kuuluvissa viestinnällisissä ja neuvonnallisissa tehtävissä.
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Tutkinnon osat

•
•
•
•
•
•

Arviointi
Opiskelija ratsastaa tasolla vaativa.
Opiskelija
Hyväksytyn
suorituksen kriteerit

•
•

•

•

•

nuoren hevosen ratsuttajan ratsastaa tasolla vaativa B
kouluratsastuksessa tuloksella 62% ja esteratsastuksessa
tasolla 130 cm enintään 8 vp TAI
nuoren hevosen ratsuttajana ratsastaa kenttäkilpailuissa
kvaalikelpoisen tuloksen tasolla Vaativa A ** kouluosuudessa
vähintään tuloksen -60p, esteosuudessa enintään 12vp ja
maasto-osuudessa 0vp enimmäisajan ylitys enintään 90s TAI
nuoren hevosen ratsuttajana ratsastaa kouluratsastuksessa
Vaativa B tasolla kansallisissa kilpailuissa vähintään tuloksella
62% ja ajamalla kansallisissa valjakkoajokilpailuissa hyväksytyn
tuloksen tasolla kansainvälinen Vaativa TAI
kouluhevosen ratsuttajana ratsastaa tasolla Vaativa A
kouluohjelmat vähintään tuloksella 62% kaksi kertaa ja
ratsastaa suunnittelemansa kavalettitehtävä kouluhevosta
kehittävällä tavalla TAI
estehevosen ratsuttajana ratsastaa tasolla 140cm
estekilpailuissa tuloksella enintään 8vp kaksi kertaa ja
työskentelee estehevosta hyvässä tahdissa ja tasapainossa
hyödyntäen avo- ja sulkutaivutusta, laukanvaihtoja ja askeleen
lyhentämistä ja pidentämistä estehevosen kuuliaisuuden ja
lihaksiston kehittämiseksi sekä kestävyyden parantamiseksi.

Opiskelija valmentaa ja kilpailuttaa hevosia.
Hevosen valmentaminen
Opiskelija
Hyväksytyn
suorituksen kriteerit

•
•
•
•
•
•
•
•

Tutkinnon osat

•
•
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laatii hevoselle valmennussuunnitelman ottaen huomioon
asiakkaan asettamat tavoitteet ja hevosen piirteet
toteuttaa hevosen valmentamisen suunnitelmansa mukaisesti
arvioi valmennuksen vaikuttavuutta hevoseen riittävin väliajoin
tekee tarvittavat muutokset valmennussuunnitelmaan
hyödyntäen valmennusfysiologian, biomekaniikan ja hevosen
ruokinnan tietämystä
huolehtii hevosen valmennuksessa käytettävien alueiden
pohjan sopivuudesta ja kunnosta
huolehtii hevosen kengityksestä yhteistyössä kengityssepän
kanssa
käyttää lajin edellyttämiä erikoisvarusteita
arvioi hevosen terveydentilaa ja tarvittaessa käyttää
eläinlääkärin palveluja
noudattaa työturvallisuutta
varmistaa hevosen hyvinvoinnin ja tekee tarvittavaa yhteistyötä
hevoshierojan kanssa.

Hevosen kilpailuttaminen
Opiskelija
Hyväksytyn
suorituksen kriteerit

•
•
•
•
•

toimii kilpailusääntöjen mukaisesti
laatii hevoselle kilpailusuunnitelman ja toteuttaa sitä
ottaa huomioon hevosen hyvinvoinnin
toimii asiakkaan tarpeet huomioon ottaen
arvioi kilpailusuunnitelman toimivuutta ja tuloksellisuutta sekä
tekee tarvittaessa muutoksia suunnitelmaan.

Opiskelija kuljettaa hevosia.
Opiskelija
Hyväksytyn
suorituksen kriteerit

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

hallitsee ja toimii voimassa olevan eläinten kuljetusta koskevan
lainsäädännön teknisten ja hallinnollisten näkökohtien
mukaisesti
hallitsee eläinkuljettajalupaan ja kuljettajan ja hoitajan
pätevyystodistuksen saamiseen vaaditut seikat
toimii voimassa olevan eläinten suojelua kuljetuksen aikana
koskevan lainsäädännön teknisten ja hallinnollisten näkökohtien
mukaisesti
laatii tarvittavat kuljetusasiakirjat ja säilyttää ne asianmukaisesti
varmistaa hevosen kuljetuskuntoisuuden
varmistaa kuljetusvälineen kunnon, riittävän tilan ja
asianmukaisen varustelun
suunnittelee kuljetusreitin, kuljetuksen keston ja mahdolliset
pysähdykset matkalla pyrkien tekemään kuljetusmatkan
mahdollisimman lyhyeksi
valmistelee hevosen kuljetusta varten yksilölliset tarpeet
huomioon ottaen
lastaa ja kiinnittää hevosen turvallisesti
huolehtii hevosesta kuljetuksen aikana
ruokkii ja juottaa hevosen ennen kuljetusta, sen aikana ja
kuljetuksen jälkeen hevoskohtaisten tarpeiden mukaisesti
kuljettaa hevosia eläinten suojelua kuljetuksen aikana koskevan
lainsäädännön mukaisesti pyrkien kaikissa kuljetuksen
vaiheissa ennaltaehkäisemään hevosen stressiä
toimii ergonomisesti ja ottaa turvallisuusnäkökohdat huomioon
kattavasti.

Opiskelija huolehtii ratsuhevosten terveydestä.

Hyväksytyn
suorituksen kriteerit

•
•
•
•
•
•
•
•
•

seuraa ratsuhevosen terveyttä ja havaitsee yleisimmät
sairaudet ja rasitusvammat
hyödyntää hevosen anatomian ja fysiologian tietämystä
työssään ja ennalta ehkäisee vammojen syntyä
tekee hevosen päivittäiset terveyttä ylläpitävät ja edistävät
hoitotoimenpiteet
tunnistaa tavallisimpien jalkavammojen ja -sairauksien oireet
antaa yleisimpiin sairauksiin ja vammoihin ensiavun ja arvioi
milloin tarvitaan eläinlääkärin apua
arvioi lihashuollon tarpeen ja valitsee sopivan hoitomuodon
arvioi hevosen hammashuollon tarpeen ja suunnittelee
hammashuollon
antaa hevoselle lääkkeitä noudattaen kilpailusääntöjä
työskentelee työturvallisuusvaatimusten mukaisesti.
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Tutkinnon osat

Opiskelija

Opiskelija suunnittelee ratsutallin varustehuollon ja tekniset puitteet.
Ratsuhevosten varustehuolto
Opiskelija
Hyväksytyn
suorituksen kriteerit

•
•
•
•
•

hyödyntää tietoa ratsuhevosen varusteiden ja ratsastuksen
apuvälineiden käytöstä hevosten kouluttamiseen ja
valmentamiseen
valitsee ja sovittaa hevoselle suitset, kuolaimet, satulan,
apuohjat ja muut varusteet käyttötarkoituksen mukaan
käyttää hevosta suojaavia varusteita tilanteen ja tarkoituksen
vaatimalla tavalla
suunnittelee ja toteuttaa tarvittavien varusteiden hankinnan ja
huollon käyttötarkoituksen mukaan
hyödyntää asiantuntijoita varusteiden valinnassa ja
hankinnassa tarpeen mukaisesti.

Ratsutallin alueiden ja ympäristön huolto
Opiskelija
Hyväksytyn
suorituksen kriteerit

•
•
•
•
•

suunnittelee maneesien, kenttien, maastoreittien ja
kävelykoneiden käytön turvalliseksi ja toimivaksi
valitsee helposti hoidettavia pohja- ja aitamateriaaleja
suunnittelee ja hoitaa alueet maisemallisesti ja taloudellisesti
kestävällä tavalla
suunnittelee ja hoitaa ratsastusalueet minimoiden kielteiset
ympäristövaikutukset
hyödyntää asiantuntijoita suunnitelmien toteutuksessa tarpeen
mukaan.

Opiskelija toimii työhön kuuluvissa viestinnällisissä ja neuvonnallisissa tehtävissä.
Yhteistyössä toimiminen asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa
Opiskelija
Hyväksytyn
suorituksen kriteerit

•
•
•
•
•
•
•

avustaa asiantuntevasti hevosenomistajia hevosen valinnassa
ja hankinnassa
laatii hevosen urasuunnitelman yhteistyössä omistajatahon
kanssa
pitää yhteyttä omistajatahoon ja raportoi säännöllisesti
valmennettavan hevosen kehittymisestä
esittelee yritystä ja sen toimintaa vierailijoille selkeästi ja
vuorovaikutteisesti
hankkii yhteistyökumppaneita tarpeen mukaan
toteuttaa yhteistyösopimusten mukaista toimintaa
selviytyy viestinnästä ja vuorovaikutuksesta ammattiasioissa
englannin kielellä.
Viestintätilanteiden hoitaminen

Tutkinnon osat

Opiskelija
Hyväksytyn
suorituksen kriteerit
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•
•
•
•
•

esiintyy mediassa ratsastusurheilun eduksi
markkinoi omaa ammattiosaamistaan
tekee tavoitteellista yhteistyötä sponsorien kanssa
edistää toiminnallaan ratsastusurheilun positiivista imagoa
tekee yhteistyötä kansainvälisten hevosurheilun toimijoiden
kanssa.

Ammattitaidon osoittamistavat
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä ratsastamalla lämminverisellä ratsuhevosella
vaaditut tulokset ja valmentamalla lämminveristä ratsuhevosta. Ratsastustaito osoitetaan nuoren
hevosen, kouluhevosen tai estehevosen ratsuttajan työtehtävissä ja arvioidaan suuntautumisen
kriteerien mukaisesti. Opiskelija suunnittelee ratsutallin varustetarpeet ja toimii alan viestintä- ja
neuvontatehtävissä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida
näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

2.8.

Nuorten ratsuhevosten kouluttaminen, 40 osp
(200067)

Ammattitaitovaatimukset
Opiskelija osaa
•
•
•

totuttaa nuoren hevosen satulaan ja opettaa sen ratsastukseen
kouluttaa hevosen varsasta kilpahevoseksi
toimia hevosjalostuksen ja -kasvatuksen tehtävissä.

Arviointi
Opiskelija totuttaa nuoren hevosen satulaan ja opettaa sen ratsastukseen.
Opiskelija
Hyväksytyn
suorituksen kriteerit

•
•
•
•
•
•
•
•

hyödyntää hevosen lajinomaisen käyttäytymisen tietämystään
varsojen ja nuorten hevosten opettamisessa
opettaa varsan käsittelyyn johdonmukaisesti ja varmaotteisesti
opettaa varsan ohjasajolle
opettaa nuoren hevosen juoksutukseen ja irtohypytykseen
opettaa hevosen kantamaan ratsastajaa oikein
ohjeistaa avustavat henkilöt oikeaan ja turvalliseen
toimintaan varsojen opetuksessa, irtohypytyksessä ja
sisäänratsastuksessa
opettaa hevosen avuille niin, että sen koulutus etenee
kansainvälisen koulutusasteikon mukaisesti
noudattaa ja ylläpitää työturvallisuutta työyhteisössä.

Opiskelija kouluttaa hevosen varsasta kilpahevoseksi.
Hevosen kouluttaminen
Opiskelija
•
•
•

hyödyntää hevosen anatomian ja lajinomaisen käyttäytymisen
tietämystään hevosten kouluttamisessa
hyödyntää ja soveltaa hevosen oppimisen ja ratsastamisen
sekä ratsuhevosen kouluttamisen tietoa
ratsastaa tai ajaa kouluttamallaan nuorella hevosella koulua ja
esteitä sekä maastoesteitä hevosta kehittävällä tavalla.
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Tutkinnon osat

Hyväksytyn
suorituksen kriteerit

Hevosen esittäminen ja kilpailuttaminen
Opiskelija
Hyväksytyn
suorituksen kriteerit

•
•
•
•
•
•
•

suunnittelee ja toteuttaa hevosen valmennuksen ja
kilpailuttamisen
esittää hevosen ratsain nuorten hevosten tapahtumissa
kouluttaa hevosen maastoesteille tasolle Tutustumisluokka 90
cm
kilpailuttaa hevosta nuorten hevosten kilpailuluokissa ja toimii
kilpailusääntöjen mukaisesti FEI:n alaisissa kilpailuissa 3-4
tasolla
hyödyntää valmennusfysiologian tietoa hevosten
valmentamisessa
ratsastaa vieraalla hevosella ja tekee arvion hevosen
koulutustasosta, kyvystä ja tulevaisuudennäkymistä
toimii asiantuntijana hevosia arvioitaessa.

Opiskelija toimii hevosjalostuksen ja -kasvatuksen tehtävissä.
Hevosjalostuksen tehtävissä toimiminen ratsuttajana
Opiskelija
Hyväksytyn
suorituksen kriteerit

•
•
•

kouluttaa hevosia hyödyntäen ratsuhevosrotujen ja sukulinjojen
tietoa
arvioi hevosen rakennetta ja suorituskykyä
suunnittelee jalostusvalintoja hyödyntäen tietoa ratsuhevosen
rakenteen vaikutuksesta kestävyyteen ja suorituskykyyn.

Hevoskasvatuksen tehtävissä toimiminen
Opiskelija
Hyväksytyn
suorituksen kriteerit

•
•
•
•

hyödyntää suomalaisen ratsujalostusjärjestelmän ja
kantakirjojen tuntemustaan toimiessaan yhteistyössä
ratsukasvattajien kanssa
valmistelee eri-ikäiset hevoset näyttelyyn ja esittää ne rodun ja
käyttömuodon edellyttämällä tavalla
pitää yhteyttä hevosen omistajatahoon ja raportoi säännöllisesti
koulutettavan hevosen kehittymisestä
hyödyntää tietämystään kansainvälisestä hevoskasvatuksesta.

Ammattitaidon osoittamistavat
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä ratsastamalla ja kouluttamalla nuorta hevosta sekä
toimimalla hevosjalostuksen ja -kasvatuksen käytännön työtehtävissä. Siltä osin kuin tutkinnon
osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista
täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

2.9.

Kouluhevosten kouluttaminen, 40 osp (200068)

Tutkinnon osat

Ammattitaitovaatimukset
Opiskelija osaa
•
•
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kouluttaa kouluhevosen tasolle vaativa B
toimia hevosjalostuksen ja -kasvatuksen tehtävissä.

Arviointi
Opiskelija kouluttaa kouluhevosen tasolle vaativa B.
Kouluhevosen kouluttaminen
Opiskelija
Hyväksytyn
suorituksen kriteerit

•
•
•
•
•
•
•
•

opettaa hevosen juoksutukseen ja hyödyntää juoksuttamista
työskentelymuotona
opettaa hevosen ohjasajoon ja maasta työskentelyyn
ratsastaa ja kouluttaa nuorta kouluhevosta sen koulutustasolle
ja iälle sopivassa tasapainossa, tahdissa ja muodossa
kiinnittää huomiota hevosen suoruuden, irtonaisuuden ja
kokoamisasteen kehittymiseen
etenee koulutuksessaan kansainvälisen koulutusasteikon
mukaan
opettaa hevoselle tason vaativa kouluratsastusliikkeet
arvioi koulutuksessaan olevan hevosen suorituskykyä
arvioi kouluttamansa hevosen lihaskuntoa ja lihavuusastetta.
Hevosen kilpailuttaminen

Opiskelija
Hyväksytyn
suorituksen kriteerit

•
•
•
•

suunnittelee valmennus- ja kilpailuohjelmat hevosen tulevia
tavoitteita tukeviksi
kouluttaa nuoren kouluhevosen Breeders Prize -kilpailun tasolle
tai vastaaviin nuorten hevosten kilpailuluokkiin
kilpailuttaa hevosta varmaotteisesti
tekee yhteistyötä hevosenomistajien ja kasvattajien kanssa.

Opiskelija toimii hevosjalostuksen ja -kasvatuksen tehtävissä.
Kouluhevosten kasvatus ja jalostus
Opiskelija
Hyväksytyn
suorituksen kriteerit

•
•
•
•

hyödyntää tietoaan suomalaisen ratsujalostuksen organisaation
toiminnasta ja jalostusvalinnan periaatteista
toimii yhteistyössä kouluhevoskasvattajien kanssa
arvioi hevosen rakennetta ja liikkeitä ja näiden vaikutusta
hevosen kestävyyteen
arvioi hevosen suorituskykyä ja kehittymismahdollisuuksia
kouluratsastuksessa.
Kouluhevosten valinta

Hyväksytyn
suorituksen kriteerit

•
•
•
•
•

valitsee kouluhevosen rakenteen, liikkeiden ja luonteen
perusteella
hyödyntää hevosen valinnassa tietojaan ratsuhevosten suvuista
ja niiden ominaisuuksista
esittää ratsuhevosen näyttelyssä maasta käsin
ratsastaa vieraalla hevosella arvioiden hevosen
ratsastettavuutta, kykyä ja koulutustasoa
toimii asiantuntijana hevosen ostotilanteessa.
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Tutkinnon osat

Opiskelija

Ammattitaidon osoittamistavat
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä ratsastamalla ja kouluttamalla kouluhevosta sekä
toimimalla hevosjalostuksen ja -kasvatuksen käytännön työtehtävissä. Siltä osin kuin tutkinnon
osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista
täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

2.10.

Estehevosten kouluttaminen, 40 osp (200069)

Ammattitaitovaatimukset
Opiskelija osaa
•
•

kouluttaa estehevosen tasolle 130 cm
toimia hevosjalostuksen ja -kasvatuksen tehtävissä.

Arviointi
Opiskelija kouluttaa estehevosen tasolle 130 cm.
Estehevosen kouluttaminen
Opiskelija
Hyväksytyn
suorituksen kriteerit

•
•
•
•
•

arvioi koulutettavan hevosen ratsastettavuutta ja suorituskykyä
sekä tulevaisuudennäkymiä
opettaa hevosen juoksutukseen ja hyödyntää juoksuttamista
työskentelymuotona
opettaa hevosen irtohypytykseen
kouluttaa nuoren hevosen Breeders Prize -tasolle tai vastaaviin
nuorten hevosten luokkiin
kouluttaa nuoren hevosen kilpailutason 130 cm vaatimusten
mukaisesti.

Estehevosen valmentaminen ja kilpailuttaminen
Opiskelija
Hyväksytyn
suorituksen kriteerit

•
•
•
•
•
•
•
•

Tutkinnon osat

•
•
•
•
•
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laatii estehevoselle valmennussuunnitelman
suunnittelee esteradat ja harjoitukset
toteuttaa valmennussuunnitelmaa ja arvioi sen toteutumista
kriittisesti
käyttää esteratsastuksen erikoisvarusteita
huolehtii estehevosten valmennuksessa käytettävien alueiden
pohjan sopivuudesta ja kunnosta
hyödyntää valmennusfysiologian tietämystä työssään
suunnittelee hevosen kengityksen yhteistyössä kengityssepän
kanssa
seuraa hevosen terveydentilaa ja käyttää eläinlääkärin palveluja
tarpeen mukaisesti
tekee yhteistyötä hevoshierojan kanssa hyödyntäen tarvittavia
hoitomuotoja hevosen hyvinvoinnin edistämiseksi
noudattaa ja ylläpitää työturvallisuutta työyhteisössä
toimii esteratsastuksen kilpailusääntöjen mukaisesti
laatii ja toteuttaa estehevoselle kilpailusuunnitelman
arvioi kilpailusuunnitelmien toimivuutta ja tuloksellisuutta sekä
tekee tarvittaessa muutoksia suunnitelmiin.

Opiskelija toimii hevosjalostuksen ja -kasvatuksen tehtävissä.
Estehevosen kasvatus ja jalostus
Opiskelija
Hyväksytyn
suorituksen kriteerit

•
•
•

hyödyntää tietoaan suomalaisen ratsujalostuksen organisaation
toiminnasta ja jalostusvalinnan periaatteista
arvioi hevosen rakennetta ja liikkeitä ja näiden vaikutusta
hevosen kestävyyteen
arvioi hevosen suorituskykyä ja kehittymismahdollisuuksia
estehevosena.
Estehevosen valinta

Opiskelija
Hyväksytyn
suorituksen kriteerit

•
•
•
•
•

valitsee estehevosen rakenteen, liikkeiden ja luonteen
perusteella
hyödyntää tietojaan ratsuhevosten suvuista ja niiden
ominaisuuksista estehevosen valinnassa
esittää ratsuhevosen näyttelyssä maasta käsin
ratsastaa vieraalla hevosella arvioiden hevosen
ratsastettavuutta, kykyä ja koulutustasoa
toimii asiantuntijana hevosen ostotilanteessa.

Ammattitaidon osoittamistavat
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä ratsastamalla ja kouluttamalla estehevosta sekä
toimimalla hevosjalostuksen ja -kasvatuksen käytännön työtehtävissä. Siltä osin kuin tutkinnon
osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista
täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

2.11.

Hevosten kengittäminen, 80 osp (200070)

Ammattitaitovaatimukset
Opiskelija osaa

•

suunnitella ja toteuttaa oman työnsä ja pitää asiakasrekisteriä
käsitellä erilaisia hevosia kengitystilanteessa
vuolla ja hoitaa varsojen ja kengättömien hevosten kaviot
kengittää erilaisia hevosia niiden yksilölliset ominaisuudet huomioiden
antaa ensiapua yleisimmissä kaviovammoissa ja sairauksissa ja antaa hoito-ohjeita
asiakkaille
työskennellä yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa.
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Tutkinnon osat

•
•
•
•
•

Arviointi
Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa oman työnsä ja pitää asiakasrekisteriä.
Opiskelija
Hyväksytyn
suorituksen kriteerit

•
•
•
•
•

suunnittelee päivittäiset ja viikoittaiset työt ennakkoon
pitää asiakasrekisteriä
hankkii ja päivittää työssä tarvittavat työkalut ja tarvikkeet
toimii paloturvallisuusmääräyksien mukaan huolehtien
tarvittavista tulitöihin liittyvistä luvista ja korteista
huoltaa työvälineet varmistaen niiden käytettävyyden.

Opiskelija käsittelee erilaisia hevosia kengitystilanteessa.
Opiskelija
Hyväksytyn
suorituksen kriteerit

•
•
•
•

käsittelee erilaisia hevosia kengitystilanteessa rauhallisesti
ja varmaotteisesti hevosen lajityypillisen käyttäytymisen
huomioiden
huomioi varsojen ja nuorten hevosten kanssa toimiessaan
johdonmukaisten ja rauhallisten otteiden merkityksen
kengitykseen totuttamisessa
noudattaa kengitystyössään eläinsuojelu- ja
työturvallisuusmääräyksiä, niin ettei altista itseään, avustajia tai
hevosta tarpeettomille riskeille
mahdollisissa vaaratilanteissa turvautuu lisäapuun tai
keskeyttää työnsä.

Opiskelija vuolee ja hoitaa varsojen ja kengättömien hevosten kaviot.
Opiskelija
Hyväksytyn
suorituksen kriteerit

•
•
•

arvioi varsan ja kengättömän hevosen rakenteen, liikkeet ja
kavioiden muodot
tekee työsuunnitelman
vuolee eri ikävaiheissa olevien varsojen ja kengättömien
hevosten kaviot ja ottaen huomioon jalan ja kavion anatomian ja
kaviomekanismin sekä verenkierron kavioissa.

Opiskelija kengittää erilaisia hevosia niiden yksilölliset ominaisuudet huomioiden.
Kengitettävän hevosen arvioiminen ja kavion vuoleminen
Opiskelija

Tutkinnon osat

Hyväksytyn
suorituksen kriteerit
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•
•
•

arvioi hevosen rakenteen, liikkeet ja kavioiden muodot
tekee työsuunnitelman
vuolee kaviot ja huomioi jalan ja kavion anatomian ja
kaviomekanismin sekä verenkierron.

Kengän kiinnittäminen
Opiskelija
Hyväksytyn
suorituksen kriteerit

•
•
•
•
•
•
•

valitsee käyttötarkoitukseen sopivat kengät
valitsee vuodenaikaan ja muihin tilanteisiin sopivat kengät ja
tarvikkeet
muotoilee ja sovittaa kengät
poraa, kierteyttää, hioo ja hitsaa eri materiaaleja
kiinnittää kengät kestävästi ja turvallisesti
viimeistelee työn hiomalla
lajittelee ja kierrättää syntyviä kemikaaleja ja metallia sekä ottaa
huomioon valinnoissaan tuotteiden, välineiden ja menetelmien
ympäristöystävällisyyttä ja kehittää toimintaa kestävämpään
suuntaan.
Työergonomia

Opiskelija
Hyväksytyn
suorituksen kriteerit

•
•

työskentelee ergonomisesti oikein
hyödyntää monipuolisesti kengityksessään apuvälineitä.

Opiskelija antaa ensiapua yleisimmissä kaviovammoissa ja sairauksissa ja antaa hoitoohjeita asiakkaille.
Opiskelija
Hyväksytyn
suorituksen kriteerit

•
•
•

soveltaa tavallisimpien kaviosairauksien ja -vammojen hoitavan
kengityksen periaatteita
tietää kengityksen rajallisuuden hoitokeinona ja toimii sen
mukaisesti
järjestää kaviosairauksien ja vammojen jatkohoidon
yhteistyössä eläinlääkärin ja kengityssepän kanssa.

Opiskelija työskentelee yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa.
Opiskelija
Hyväksytyn
suorituksen kriteerit

•
•
•
•

työskentelee yhteistyökykyisesti
toimii asiallisesti asiakkaan, hevostenhoitajan, eläinlääkärin
sekä tallin muun henkilökunnan kanssa
palvelee asiakkaita vuorovaikutteisesti
ohjaa asiakkaita ja hevosenomistajia hevosten hyvinvointiin
liittyvissä asioissa.

Ammattitaidon osoittamistavat
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Tutkinnon osat

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä kengittämällä vähintään yhden hevosen ja
vuolemalla varsan tai kengättömän hevosen kaviot. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua
ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään
yksilöllisesti muilla tavoin.

2.12.

Hevosvarusteiden valmistaminen ja
korjaaminen, 40 osp (200071)

Ammattitaitovaatimukset
Opiskelija osaa
•
•
•
•
•
•
•
•

tunnistaa laadukkaan nahan ja muut hevosvarusteissa käytettävät materiaalit sekä työstää
niitä
tunnistaa, sovittaa ja huoltaa eri hevosryhmien varusteet
suunnitella ja kehittää hevosvarusteita
valmistaa hevosvarusteita
korjata hevosvarusteita
suunnitella toimivat verstastilat ja huoltaa työvälineet
ohjeistaa asiakasta varusteiden valinnassa, sovituksessa ja huollossa
toimia yhteistyössä muiden hevosalan asiantuntijoiden kanssa.

Arviointi
Opiskelija tunnistaa laadukkaan nahan ja muut hevosvarusteissa käytettävät materiaalit
sekä työstää niitä.
Materiaalien tunnistaminen ja valinta
Opiskelija
Hyväksytyn
suorituksen kriteerit

•
•
•
•
•

tunnistaa erilaiset nahkatyypit ja arvioi huolellisesti niiden laatua
ja käyttökelpoisuutta
tunnistaa muut hevosvarusteissa käytettävät materiaalit sekä
niiden laadun ja käyttökelpoisuuden
valitsee oikein käyttökohteeseen soveltuvat materiaalit ottaen
huomioon näiden ekologisuuden ja taloudellisuuden
valitsee kuhunkin käyttötarkoitukseen soveltuvat viimeistely- ja
apuaineet
seuraa alan ja materiaalien kehitystä sekä arvioi niiden
käyttökelpoisuutta työssään.
Materiaalien työstäminen

Opiskelija
Hyväksytyn
suorituksen kriteerit

•
•
•

Tutkinnon osat

•
•
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tekee selkeät suunnitelmat ja mittapiirrokset varusteiden
valmistamista ja korjausta varten
valitsee materiaalin mukaan oikeat työkalut ja -välineet
tekee kaikki tarvittavat työskentelyvaiheet nahalle oikeassa
järjestyksessä ja siististi, turvallisesti ja kestävästi
työstää muita tarvittavia materiaaleja
huolehtii materiaalien loppukäsittelystä kestävällä tavalla.

Opiskelija tunnistaa, sovittaa ja huoltaa eri hevosryhmien varusteet.
Varusteiden valitseminen
Opiskelija
Hyväksytyn
suorituksen kriteerit

•
•
•

valitsee varusteet hevosen ja käyttötarkoituksen mukaan
ottaa huomioon eri hevosurheilulajien kilpailusääntöjen
varusteille asettamat vaatimukset
ottaa huomioon hevosen hyvinvoinnin ja
eläinsuojelumääräysten varusteille asettamat vaatimukset.
Varusteiden sovittaminen

Opiskelija
Hyväksytyn
suorituksen kriteerit

•
•
•

sovittaa suitset, valjaat ja suojat hevoskohtaisesti
sovittaa ravi-, ratsu-, valjakko- ja työhevosen apu- ja
lisävarusteita hevoskohtaisesti
ottaa huomioon hevosyksilön ja käyttäjän erityisvaatimukset
sovittaessaan varusteita.
Varusteiden huoltaminen

Opiskelija
Hyväksytyn
suorituksen kriteerit

•
•
•

tunnistaa ja käyttää huoltamisessa tarvittavia aineita,
rasvoja, saippuoita, öljyjä ja vahoja tarkoituksenmukaisesti ja
taloudellisesti
huoltaa kaikenikäisiä ja -kuntoisia varusteita kestävästi
huoltaa eri materiaaleista valmistettuja varusteita kestävästi.

Opiskelija suunnittelee ja kehittää hevosvarusteita.
Varusteiden suunnitteleminen
Opiskelija
Hyväksytyn
suorituksen kriteerit

•
•
•
•

suunnittelee käyttötarkoitukseen soveltuvia laadukkaita
varusteita hevos- ja asiakaskohtaisesti
ottaa mittoja hevosista ja mitoittaa varusteet hevosille sopiviksi
valitsee soveltuvia materiaaleja varusteisiin
tekee realistisen kustannuslaskelman tuotteesta.
Varusteiden kehittäminen

Opiskelija
•
•
•

hyödyntää varusteiden käytön ja valmistuksen perinnetietoa
tuotekehittelyssä
kehittää varusteiden ominaisuuksia ottaen huomioon
hevosyksilön ja käyttäjän erityisvaatimukset
arvioi kehittämänsä tuotteen toimivuutta ja turvallisuutta
käytännönläheisesti.
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Tutkinnon osat

Hyväksytyn
suorituksen kriteerit

Opiskelija valmistaa hevosvarusteita.
Nahan leikkaaminen ja työstäminen
Opiskelija
Hyväksytyn
suorituksen kriteerit

•
•
•
•

työskentelee kaavojen ja mittapiirustusten mukaisesti
leikkaa tarvittavat osat nahasta minimoiden hukkamateriaalin
synnyn
ohentaa nahkaa työn vaatimusten mukaan ja tekee tarvittavat
ompelun valmistelutyövaiheet nahkaan
valmistelee solkien ja muiden helojen istuttamiset.
Muiden materiaalien työstäminen

Opiskelija
Hyväksytyn
suorituksen kriteerit

•
•
•

käyttää ja työstää monipuolisesti erilaisia materiaaleja
yhdistää tarkoituksenmukaisesti muita materiaaleja nahan
kanssa
käyttää ja työstää erilaisia loimissa käytettäviä kankaita.

Nahan ompeleminen käsin ja koneella
Opiskelija
Hyväksytyn
suorituksen kriteerit

•
•
•
•

valitsee varusteeseen sopivan ompelutekniikan, tikkipituuden ja
-kireyden
valitsee sopivat langat ja työvälineet
ompelee käsin ja koneella jättäen siistin ja kestävän jäljen
toimii omassa työssään ergonomisesti oikein ottaen huomioon
työturvallisuuden, -terveyden ja -hyvinvoinnin vaatimukset.
Varusteiden viimeisteleminen

Opiskelija
Hyväksytyn
suorituksen kriteerit

•
•
•
•
•
•

valitsee varusteeseen sopivan viimeistelyn
tasaa reunat siististi
värjää ja kiillottaa nahan reunan siististi
päättelee langat kestävästi
painaa tikin ompelu-uraan tarkoituksenmukaisesti
viimeistelee työn siistiksi kokonaisuudessaan.

Opiskelija korjaa hevosvarusteita.
Korjauksen suunnitteleminen
Opiskelija

Tutkinnon osat

Hyväksytyn
suorituksen kriteerit

•
•
•
•
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arvioi varusteen korjauksen tarvetta ja eri korjausvaihtoehtojen
taloudellisuutta
arvioi varusteen käyttöturvallisuutta ennen ja jälkeen korjauksen
suunnittelee varusteen tarkoituksenmukaisen korjauksen
kokonaisvaltaisesti
suunnittelee korjauksen taloudellisesti, tehokkaasti ja
ekologisesti kestävästi kierrätystä ja uusiokäyttöä suosien.

Varusteiden korjaaminen
Opiskelija
Hyväksytyn
suorituksen kriteerit

•
•
•
•
•
•

korjaa eri hevosurheilulajien varusteita käyttäen käsin- ja
koneompelua
korjaa erilaisia loimia käyttäen käsin- ja koneompelua
käyttää korjaukseen sopivia materiaaleja varusteesta tai
loimesta riippuen
työskentelee työturvallisuuden ja ergonomian vaatimusten
mukaisesti
arvioi huolellisesti korjauksen kestävyyttä,
tarkoituksenmukaisuutta, käyttökelpoisuutta ja ulkonäköä
keskustelee asiakkaan kanssa korjauksen kannattavuudesta.

Opiskelija suunnittelee toimivat verstastilat ja huoltaa työvälineet.
Verstastilojen suunnitteleminen
Opiskelija
Hyväksytyn
suorituksen kriteerit

•
•
•
•
•
•
•
•
•

arvioi työskentelyyn tarvittavan tilantarpeen ja työturvallisen
valaistuksen määrän
suunnittelee työskentelytasojen ja välineiden korkeudet ja koot
ottaen huomioon ergonomian ja käytännön toimivuuden
järjestelee työvälineet ja laitteet työn sujuvuuden kannalta
tarkoituksenmukaisesti
suunnittelee tiloihin erillisilmastoidun pisteen liimojen ja nahan
värjäykseen käytettävien reunavärien käsittelyyn
suunnittelee eri materiaaleille tarvittavat varastointipaikat ja
niiden lämpötilat
suunnittelee käsi- ja koneompeluun soveltuvat
tarkoituksenmukaiset työpisteet
suunnittelee verstaan vesipisteen toimivaksi varusteiden pesua
varten
suunnittelee tarvittavat sosiaalitilat verstaalla työskenteleville
suunnittelee verstastilat energiatehokkaiksi.
Työvälineiden huoltaminen

Opiskelija
Hyväksytyn
suorituksen kriteerit

•
•
•
•
•

valitsee työvälineiden huoltoon asianmukaiset välineet
tekee veitsien ja naskalien käyttöönottoteroituksen
tarkistaa huolellisesti työvälineiden käyttöturvallisuuden
tekee perushuollot ompelukoneille ja tarvittaessa kutsuu
paikalle asiantuntijan tekemään korjaukset
hyödyntää tietoaan ompelukoneen tekniikasta koneen
toiminnan kestävyyden varmistamisessa.
Jätehuollon hoitaminen

Hyväksytyn
suorituksen kriteerit

•
•
•

lajittelee verstaalta tulevat jätteet jätelain vaatimalla tavalla
hyödyntää jäännösmateriaaleja kestävällä tavalla
huolehtii työympäristön siisteydestä säännöllisesti.
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Opiskelija

Opiskelija ohjeistaa asiakasta varusteiden valinnassa, sovituksessa ja huollossa.
Opiskelija
Hyväksytyn
suorituksen kriteerit

•
•
•
•
•
•
•
•

antaa asiakkaalle ymmärrettäviä ohjeita ja neuvoja varusteiden
valinnassa, sovituksessa ja huollossa
valitsee hevoselle ja asiakkaalle käyttötarkoitukseen sopivia
varusteita
ohjaa asiakasta sovittamaan varusteita hevoskohtaisesti
perehtyy asiakkaan kanssa hevosen yksilöllisiin tarpeisiin
ohjaa asiakasta käyttämään hevosvarusteiden huoltamisessa
tarvittavia aineita ja huoltamaan hevosvarusteita
ohjaa asiakasta tarkastamaan hevosvarusteiden turvallisuuden,
kunnon ja korjauksen tarpeen
hakee ja käyttää uusinta tietoa ammattinsa ja alansa
kehittämisestä asiakkaita varten
ottaa avoimesti vastaan palautetta omasta työstään ja kehittää
sitä saamansa palautteen perusteella.

Opiskelija toimii yhteistyössä muiden hevosalan asiantuntijoiden kanssa.
Yhteistyö muiden hevosalan asiantuntijoiden kanssa
Opiskelija
Hyväksytyn
suorituksen kriteerit

•
•
•
•

seuraa hevosalan kehitystä sekä toimii yhteistyössä muiden
alan asiantuntijoiden kanssa aktiivisesti
hankkii alan uusinta tietoa ja käyttää sitä työnsä kehittämiseen
tarpeen mukaan
neuvoo ja auttaa aloitteellisesti hevosalan ammattilaisia ja
harrastajia erikoisalaansa liittyvissä kysymyksissä
selviytyy viestinnästä ja vuorovaikutuksesta ammattiasioissa
toisella kotimaisella ja vieraalla kielellä.
Yhteistyön kehittäminen

Opiskelija
Hyväksytyn
suorituksen kriteerit

•
•

huolehtii säännöllisesti yhteistyön jatkuvuudesta muiden
hevosalan asiantuntijoiden kanssa
kehittää kotimaisia ja kansainvälisiä yhteistyöverkostoja tarpeen
mukaan.

Ammattitaidon osoittamistavat

Tutkinnon osat

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä suunnittelemalla, sovittamalla, valmistamalla
ja korjaamalla hevosvarusteita. Ammattitaito osoitetaan keskeisillä ravi-, ratsu-, valjakkotai työhevosen varusteilla. Ammattitaito voidaan osoittaa myös jonkin hevosurheilulajin
mukaisista varusteista (monté, vikellys, lännenratsastus, matkaratsastus, vammaisratsastus tai
islanninhevosratsastus). Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida
näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

2.13.

Satuloiden sovittaminen, toppaaminen ja
korjaaminen, 40 osp (200072)

Ammattitaitovaatimukset
Opiskelija osaa
36

•
•
•

sovittaa satulan hevosen, asiakkaan ja käyttötarkoituksen mukaan
tarkastaa satulan kunnon ja tehdä satuloiden korjauksia
topata satulan.

Arviointi
Opiskelija sovittaa satulan hevosen, asiakkaan ja käyttötarkoituksen mukaan.
Satulan sovittaminen
Opiskelija
Hyväksytyn
suorituksen kriteerit

•
•
•
•
•
•

hyödyntää tietoaan hevosen anatomiasta, rakenteesta ja
liikkeistä sovittaessaan satulaa
ottaa huomioon ratsastajan anatomiset vaatimukset ja
erityistarpeet
sovittaa satulan käyttötarkoituksen mukaan
hyödyntää tietoaan satuloiden erilaisten rakenteiden ja mallien
mahdollisuuksista
toimii yhteistyössä satulanvalmistajien ja jälleenmyyjien kanssa
ohjaa asiakasta satulan valinnassa, satuloinnissa,
sovittamisessa ja huollossa.

Satulan sopivuushaasteiden ratkaiseminen
Opiskelija
Hyväksytyn
suorituksen kriteerit

•
•
•
•

arvioi hevosen rakenteen ja rotutyypillisten ominaisuuksien
satulalle asettamia erityishaasteita
hyödyntää sovitustyössä tietoaan virheellisen satulan hevoselle
aiheuttamista sairauksista ja vammoista
soveltaa virheellisen satulan muokkaamiseen ja korjaamiseen
käytettäviä menetelmiä
tekee yhteistyötä hevoshierojan ja eläinlääkärin kanssa.

Opiskelija tarkastaa satulan kunnon ja tekee satuloiden korjauksia.
Satulan kunnon tarkastaminen
Opiskelija
Hyväksytyn
suorituksen kriteerit

•
•
•
•

tarkastaa satulan kunnon ja korjaustarpeen kokonaisvaltaisesti
kertoo asiakkaalle satulan käyttökelpoisuudesta ja sen
turvallisesta käytöstä
keskustelee asiakkaan kanssa korjauksen kannattavuudesta
tekee työsuunnitelman.
Satuloiden korjaaminen

Hyväksytyn
suorituksen kriteerit

•
•
•
•

valitsee oikeat nahkalaadut vastinhihnoihin ja vaihtaa
vastinhihnat
tekee tarpeen mukaan siipien tikkauksia, etu- ja takakaaren
sekä polvityynyjen ompeluja
tekee työnsä laadukkaasti ja kestävästi
arvioi työnsä laatua ja ulkonäköä.
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Opiskelija

Opiskelija toppaa satulan.
Opiskelija
Hyväksytyn
suorituksen kriteerit

•
•
•
•
•
•
•
•

tunnistaa asiantuntevasti satulantoppaukseen käytettävät
materiaalit
tarkastaa topattavan satulan istuvuuden ja sopivuuden
hevoselle
arvioi toppauksen tarvetta sekä suunnittelee työn
tarkastaa satulan rungon kunnon
ottaa tarvittaessa yhteyttä satulan valmistajaan lisätietojen
hankkimiseksi
tietää eri toppausmateriaalit ja valitsee käyttötarkoitukseen
parhaiten sopivat vaihtoehdot
tekee osa- ja kokotoppaukset laadukkaasti
arvioi satulan istuvuutta ja sopivuutta hevoselle toppauksen
jälkeen.

Ammattitaidon osoittamistavat
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä sovittamalla satuloita ja ohjeistamalla hevosen
omistajaa satulan valinnassa, huollossa ja satuloinnissa. Opiskelija tekee satulaan tarvittavat
huoltotoimenpiteet, kuten vastinhihnojen vaihdot ja kokotoppauksen. Siltä osin kuin tutkinnon
osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista
täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

2.14.

Hevosten hierominen, 80 osp (200073)

Ammattitaitovaatimukset
Opiskelija osaa

Tutkinnon osat

•
•
•
•
•
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arvioida hierottavan hevosen
suunnitella hevosen hieronnan
hieroa hevosia
toimia yhteistyössä alan ammattilaisten kanssa
toimia erilaisissa asiakaspalvelu- ja neuvontatehtävissä.

Arviointi
Opiskelija arvioi hierottavan hevosen.
Hevosen arviointi
Opiskelija
Hyväksytyn
suorituksen kriteerit

•
•
•
•
•
•
•

haastattelee omistajaa hevosen taustatietojen ja mahdollisten
ongelmien selvittämiseksi
selvittää asiakkaan odotukset hevosen käytölle
arvioi hevosen elinolosuhteiden ja käyttötarkoituksen
vaikutuksia hevosen terveydelle ja suorituskyvylle
arvioi hevosen rakenteen ja kengityksen merkityksen hevosen
terveydelle ja suorituskyvylle
arvioi hevosen liikemekaniikkaa, liikeratoja ja lihaksiston
toimintaa tunnistaen poikkeavuudet normaalista, esimerkiksi
ontumisen
ottaa huomioon eläinlääkinnän perusteet sekä
antidopingsäännöt ja niiden vaikutukset hierontatyössään
tunnistaa yleisimmät sairaudet ja vammat ja valitsee tarpeen
mukaan oikean hoitovaihtoehdon.

Hevosen käyttömuotojen ja varusteiden käytön
periaatteiden hyödyntäminen hierontatyössä
Opiskelija
Hyväksytyn
suorituksen kriteerit

•
•
•

hyödyntää työssään tietoaan hevosen käytöstä eri
hevosurheilulajeissa ja harrastusmuodoissa
sovittaa ajo- ja ratsuhevoselle varusteet hevoskohtaisesti
sovittaa ravi-, ratsu-, valjakko- ja työhevosen apu- ja
lisävarusteita hevoskohtaisesti.

Opiskelija suunnittelee hevosen hieronnan.
Opiskelija
•
•
•
•
•

laatii hevoselle yksilöllisen hierontasuunnitelman
hyödyntää inspektion ja palpoinnin perusteita hevosen
tutkimisessa
valitsee hoitomenetelmät oikein tietäen niiden käyttökohteet ja
rajoitukset
valitsee tarkoituksenmukaiset otteet ja hierontatekniikat
ottaa työssään huomioon hieronnan etologiset, fysiologiset,
psyykkiset ja reflektologiset vaikutukset hevoseen.
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Hyväksytyn
suorituksen kriteerit

Opiskelija hieroo hevosia.
Hevosen hierominen
Opiskelija
Hyväksytyn
suorituksen kriteerit

•
•
•
•
•
•
•
•
•

toteuttaa hierontaprosessin käyttäen klassisen hieronnan otteita
tekee lihasten passiivisen venyttelyn
toteuttaa hieronnan niveliä mobilisoivasti
soveltaa ja säätelee hierontaotteiden voimaa, suuntaa, rytmiä
ja nopeutta eri lihasryhmiin niin, että otteet ovat tehokkaita ja
turvallisia
tulkitsee hevosen reaktioita, tuntee hevosen terveydentilalle
asetettavat vaatimukset ja tietää, milloin hierontaa ei voida
käyttää
toteuttaa hieronnan ergonomisesti ja aseptisesti oikein
toteuttaa hieronnan ja arvioi lopputuloksen sekä laatii
jatkohoitosuunnitelman
soveltaa ja tarkistaa hierontaohjelman tavoitteet
toimii omassa työssään ergonomisesti oikein ja ottaen
huomioon työturvallisuuden, -terveyden ja -hyvinvoinnin
näkökohdat.

Hevosen anatomian ja fysiologian perusteiden hyödyntäminen hierontatyössä
Opiskelija
Hyväksytyn
suorituksen kriteerit

•
•
•

hyödyntää tietoaan hevosen anatomiasta, biomekaniikasta,
fysiologiasta ja etologiasta hierontatyössä
keskustelee eläinlääkärin kanssa ammattitermein ja lukee
ammattikirjallisuutta halliten lihasten ja luiden nimet latinaksi
hyödyntää tietoaan lihasten tehtävistä ja lihasten lähtö- ja
kiinnittymiskohdista hevosten hieronnassa.

Opiskelija toimii yhteistyössä alan ammattilaisten kanssa.
Toimiminen hierontatilanteessa
Opiskelija
Hyväksytyn
suorituksen kriteerit

•
•
•
•

työskentelee hyvän asiakaspalvelun periaatteiden mukaisesti
noudattaen vaitiolovelvollisuutta
toimii asiakastyössään voimassa olevan toimialan
lainsäädännön sekä muiden määräysten ja ohjeiden mukaisesti
kantaa vastuun tekemästään työstä sekä antamistaan hoitoohjeista
ottaa työssään huomioon energia- ja materiaalitehokkuuden ja
tuotteiden ympäristöystävällisyyden.

Toimiminen yhteistyössä verkostojen kanssa
Opiskelija

Tutkinnon osat

Hyväksytyn
suorituksen kriteerit

•
•
•
•
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toimii yhteistyössä alan muiden ammattilaisten kanssa
hyödyntää asiantuntijoiden ammattiosaamista hevosen
varusteiden valinnassa ja sovittamisessa
tunnistaa oman osaamisensa rajat ja tarvittaessa hyödyntää
yhteistyöverkostoaan
hyödyntää alan tutkimustietoa työssään.

Opiskelija toimii erilaisissa asiakaspalvelu- ja neuvontatehtävissä.
Asiakkaiden neuvominen
Opiskelija
Hyväksytyn
suorituksen kriteerit

•
•
•

•
•

neuvoo ja perustelee asiakkaille erilaisten
valmennusmenetelmien ja olosuhteiden hyödyntämistä hevosen
kuntoutuksessa
neuvoo asiakkaalle selkeästi ja ymmärrettävästi yleisimpien
varusteiden merkityksen hevosen tuki- ja liikuntaelimistön
terveyden kannalta
perustelee asiakkaalle selkeästi ja ymmärrettävästi
hevosen rakenteen, kengityksen, varusteiden ja eri
valmennusmenetelmien vaikutuksen lihaksiin, niveliin,
tukirakenteisiin ja luustoon
laatii hevosen terveyttä edistäviä kotihoito-ohjeita
ohjaa ja neuvoo asiakkaita ymmärrettävästi hevosten
lihashuollollisissa tarpeissa.
Asiakaspalvelun toteuttaminen

Opiskelija
Hyväksytyn
suorituksen kriteerit

•
•
•
•
•
•
•

palvelee asiakasta selkeästi, vuorovaikutteisesti ja
ammattitaitoisesti ottaen huomioon sanallisen ja sanattoman
viestinnän merkityksen
perehtyy asiakkaan kanssa hevosen yksilöllisiin tarpeisiin
hakee ja käyttää tietoa ammattitaitonsa kehittämiseksi
arvioi omaa työtään ja osaamistaan kriittisesti
ottaa vastaan palautetta omasta työstään ja kehittää sitä
tarvittaessa
tuottaa selkeän hierontaraportin ja pitää asiakasrekisteriä
ajantasaisesti hoidettavista hevosista
selviytyy viestinnästä ja vuorovaikutuksesta ammattiasioissa
toisella kotimaisella ja vieraalla kielellä.

Ammattitaidon osoittamistavat
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä hevoshieronnan työtehtävissä. Työtehtäviä ovat
omistajan haastatteleminen, hevosen tutkiminen, hierontasuunnitelman laatiminen, hevosen
hierominen, hierontaraportin tekeminen ja ohjeiden antaminen asiakkaalle. Siltä osin kuin
tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon
osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

2.15.

Ratsastuksenopettajan ratsastaminen, 30 osp
(200074)

Ammattitaitovaatimukset
•
•
•
•
•
•

ratsastaa kouluratsastuksessa tasolla vaativa B
ratsastaa esteitä tasolla 115 cm
ratsastaa eri tyyppisiä maastoesteitä tasolla 90 cm
ratsastaa kilpailuissa
kouluttaa ja esittää ratsuhevosen
arvioida ratsastustaitoaan.
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Opiskelija osaa

Arviointi
Opiskelija ratsastaa kouluratsastuksessa tasolla vaativa B.
Opiskelija
Hyväksytyn
suorituksen kriteerit

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ratsastaa hyvässä perusistunnassa
käyttää apuja hevosta kehittävällä tavalla
työskentelee hevostaan kansainvälisen koulutusasteikon
mukaan
toimii hevosta kehittävällä hevosystävällisellä tavalla
ottaa huomioon hevosen lajityypillisen tavan oppia sekä
hevosen biomekaniikan rajoitukset ja mahdollisuudet
ratsastaa vaativan tason koululiikkeet, joita ovat avoja sulkutaivukset, takaosankäännökset, vastalaukan ja
laukanvaihdot sekä käynnin kautta vaihdot
käyttää tarkoitukseen sopivia varusteita
pukeutuu ammattimaisesti lajin imagoa kehittäen
ratsastaa kouluratsastuksessa kouluohjelmat nro V ja VI.

Opiskelija ratsastaa esteitä tasolla 115 cm.
Opiskelija
Hyväksytyn
suorituksen kriteerit

•
•
•
•
•
•
•
•

ratsastaa kevyessä ja esteistunnassa käyttäen apuja hevosta
kehittävällä tavalla
varustaa hevosensa ja itsensä esteratsastukseen sopivin
varustein
ratsastaa radan rytmissä ja tehtävään sopivassa tempossa
mukautuu hyppyihin ja tekee pitkän, lyhyen ja automaattisen
myötäämisen luontevasti
arvioi etäisyyksiä tehtävän vaatimalla tavalla
ratsastaa suhteutettuja etäisyyksiä tehtävään sopivalla
askelmäärällä
ratsastaa esterataan nro 6 (110 cm) kuuluvat tehtävät
ratsastaa esterataan nro 7 (115cm) kuuluvat tehtävät.

Opiskelija ratsastaa eri tyyppisiä maastoesteitä tasolla 90 cm.
Opiskelija
Hyväksytyn
suorituksen kriteerit

•
•
•
•
•

Tutkinnon osat

•

42

ratsastaa kevyessä, este- ja turvaistunnassa erilaisilla pohjilla
ratsastaa maastoesteratsastukseen sopivassa tempossa
varustaa hevosensa ja itsensä maastoesteratsastukseen
Suomen Ratsastajainliiton edellyttämällä tavalla
lähestyy oikealla tavalla maastoesteille
ratsastaa ylös- ja alashyppy-, hauta- ja vesiesteet maaston
mukaisesti
ratsastaa 90 cm maastoesteradan.

Opiskelija ratsastaa kilpailuissa.
Opiskelija
Hyväksytyn
suorituksen kriteerit

•
•
•
•
•
•
•
•

tekee itselleen valmennus- ja kilpailusuunnitelman
valmentautuu valmennusohjelman mukaan ja tarkentaa
suunnitelmaa tarpeen mukaisesti
ilmoittautuu kilpailuihin ohjeiden mukaisesti
toimii kilpailusääntöjen mukaan
tekee valmistelut kilpailuihin osallistumista varten
verryttelee ja ratsastaa kilpailuissa vähintään tasolla Helppo A
vähintään 60% tai
verryttelee ja ratsastaa radan kilpailuissa vähintään tasolla
110cm 4vp tai
verryttelee ja ratsastaa kenttäkilpailun tasolla Helppo luokka
vähintään kvaalikelpoisella tuloksella.

Opiskelija kouluttaa ja esittää ratsuhevosen.
Opiskelija
Hyväksytyn
suorituksen kriteerit

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

tekee koulutussuunnitelman hyödyntäen tietoaan oppimisen
lainalaisuudesta
hyödyntää tietoaan ratsuhevosroduista ja suvuista
kouluttaessaan hevosia
peruskouluttaa hevosen opetus-, harraste- tai kilpahevoseksi
hevosta kehittävällä tavalla
varustaa itsensä ja hevosensa tarkoituksiin sopivin varustein
juoksuttaa ja esittää hevosen maasta käsin
ratsastaa tahdissa ja tasapainossa hevosen koulutusasteelle
sopivassa muodossa
työskentelee hevoselle tarkoituksen mukaisia tehtäviä
opettaa hevosen avuille niin, että sen koulutus etenee
kansainvälisen koulutusasteikon mukaisesti
kehittää hevosen esteominaisuuksia, joita ovat tyyppiesteiden,
suorien ja kaarevien linjojen sekä sarjaesteiden hyppääminen
arvioi hevosen kykyä, laatua ja sopivuutta käyttötarkoitukseen.

Opiskelija arvioi ratsastustaitoaan.
Opiskelija
Hyväksytyn
suorituksen kriteerit

•
•
•
•
•

arvioi kouluratsastustaitoaan realistisesti
analysoi osaamistaan esteratsastuksessa realistisesti
analysoi osaamistaan maastoesteratsastuksessa
analysoi osaamistaan kouluttaa nuorta hevosta
määrittää kehittymistarpeensa arvioiden pohjalta.

Ammattitaidon osoittamistavat
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Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä ratsastamalla liitteenä olevat radat ja tehtävät.
Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella,
ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

2.16.

Ratsastuksen ja hevostaitojen opettaminen, 30
osp (200075)

Ammattitaitovaatimukset
Opiskelija osaa
•
•
•
•
•
•

suunnitella ratsastuksen ja hevostaitojen opettamisen
opettaa ratsastus- ja hevostaitoja
toimia ratsastuksenopettajana
opettaa ratsastajan istuntaa ja apujen käyttöä
opettaa koulu-, este- ja maastoesteratsastusta
toteuttaa ratsastuskoulun opetus- ja muun toiminnan.

Arviointi
Opiskelija suunnittelee ratsastuksen ja hevostaitojen opettamisen.
Opiskelija
Hyväksytyn
suorituksen kriteerit

•
•
•
•

Tutkinnon osat

•
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suunnittelee ratsastuksen ja hevostaitojen opettamisen eriikäisille ja erilaisille tasoryhmille
suunnittelee opetuksen tehden vuosi-, kausi-, viikko- ja
tuntisuunnitelmat
ottaa suunnittelussa huomioon pedagogiset tavoitteet
kohderyhmän mukaisesti
suunnittelee ratsastuskoulun opetus- ja muun toiminnan ottaen
huomioon resurssit ja taloudellisuuden
suunnittelee ratsastuskoulun tarpeen mukaiset tapahtumat ja
kilpailut.

Opiskelija opettaa ratsastus- ja hevostaitoja.
Opiskelija
Hyväksytyn
suorituksen kriteerit

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

opettaa ratsastus- ja hevostaitoja oppimisen periaatteita
noudattaen
ottaa huomioon erilaisten oppilaiden toiveet, tavoitteet ja
valmiudet
käyttää monipuolisesti erilaisia opetusmenetelmiä ja
vuorovaikutustaitoja
ottaa huomioon oppilaiden erilaiset oppimisvalmiudet
toteuttaa opetuksen erilaiset oppimistyylit ja -tavat huomioon
ottaen
eriyttää opetustaan tilanteen vaatimalla tavalla
hyödyntää oppilaiden erilaiset liikunnalliset herkkyyskaudet
opettaa ehkäisten oppilaan fyysistä ja psyykkistä pelkotilaa
luoden turvallisen ilmapiirin ratsastustunnille
käyttää ääntään eri voimakkuuksilla ja hyödyntää eri
äänensävyjä myönteisen oppimisilmapiirin luomisessa
hyödyntää oman esiintymisen ja positiivisen ilmapiirin
vaikutuksia oppimistuloksiin
antaa palautetta rakentavasti ja tasapuolisesti
toimii rakentavasti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa
toimii innostavasti ja kannustavasti motivoiden oppilaitaan
kehittää ja hyödyntää ihmissuhdetaitojaan opetustyössä ja
asiakaspalvelussa
pitää ratsastustunnin englannin kielellä
hyödyntää opetuksessaan rooliansa oppilaiden myönteisenä ja
innostavana esikuvana
toimi eettisesti kestävällä tavalla.

Opiskelija toimii ratsastuksenopettajana.
Opettajana toimiminen
Opiskelija
Hyväksytyn
suorituksen kriteerit

•
•
•
•

toimii opettajan työssään lajin positiivista imagoa edistäen
toimii vastuullisesti
toimii eettisesti kestävällä tavalla eri ikäryhmien ohjaamisessa
arvioi toimintansa vaikuttavuutta oppilaiden kehittymiseen.
Opettajan työhyvinvointi

Opiskelija
Hyväksytyn
suorituksen kriteerit

•
•
•

organisoi työnsä järkevästi
pukeutuu olosuhteiden vaatimalla tavalla
huolehtii omasta työhyvinvoinnistaan ja ammatillisesta
kehittymisestään.

Opiskelija opettaa ratsastajan istuntaa ja apujen käyttöä.

Hyväksytyn
suorituksen kriteerit

•
•
•
•

opettaa perusistunnan varmistaen ratsastajan oikean asennon
hyödyntää ihmisen anatomian ja fysiologian tietämystä istunnan
ja apujen käytön opettamisessa
ohjaa oppilaitaan oikeaan kehon käyttöön istunnassa ja apujen
käytössä
ohjaa ratsastajaa kehonhallinnan kehittämiseen.
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Opiskelija

Opiskelija opettaa koulu-, este- ja maastoesteratsastusta.
Kouluratsastuksen opettaminen
Opiskelija
Hyväksytyn
suorituksen kriteerit

•
•
•
•
•

•

opettaa oppilaalle kouluratsastuksen merkityksen ja
vaikutuksen hevoseen
opettaa ratsastajan ratsastamaan hevostaan tahdissa,
tasapainossa sekä tarkoituksenmukaisessa muodossa ja
tempossa noudattaen kansainvälistä koulutusasteikkoa
arvioi hevosen suoruutta ja hevosen perusliikkumisen
kehittämistarvetta
opettaa puolipidätteen, asetuksen, taivutuksen ja hevosen
suoristamisen
opettaa eri askellajit, ratsastusradan tiet, siirtymiset,
pysähdykset, pohkeenväistön, avo- ja sulkutaivutuksen, käynnin
kautta vaihdot sekä etu- ja takaosankäännökset, vastalaukan ja
laukanvaihdot
käyttää harjoituksia monipuolisesti tunneillaan.
Esteratsastuksen opettaminen

Opiskelija
Hyväksytyn
suorituksen kriteerit

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

opettaa oppilaalle esteratsastuksen merkityksen ja vaikutuksen
hevoseen
opettaa kevyen ja esteistunnan
kehittää ratsastajan tasapainoa, rytmi- ja mukautumiskykyä,
katsetta ja rohkeutta erilaisin harjoittein
opettaa erilaisille esteille lähestymistä eri tilanteissa ja
askellajeissa
opettaa ratsastajalle hevosen laukan kontrolloimista
opettaa sopivassa tempossa ratsastamista
opettaa mukautumista hyppyihin käyttämällä lyhyttä, pitkää ja
automaattista myötäämistä
kertoo ratsastajalle, miten esteharjoitukset vaikuttavat hevoseen
ja miten ne kehittävät sitä
opettaa ratsastajaa toimimaan ongelmatilanteessa
opettaa ratsastajaa arvioimaan omia suorituksiaan ja
ymmärtämään ratsastustaidon ja -tekniikan merkityksen
käyttää turvallisia ja kehittäviä harjoituksia eri tasoille
opettaa ja rakentaa hyväksytyllä tavalla eri estetyypit ja puomija estevälit hyödyntäen niitä monipuolisesti.

Maastoesteratsastuksen opettaminen
Opiskelija
Hyväksytyn
suorituksen kriteerit

•
•

Tutkinnon osat

•
•
•
•
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opettaa maastossa ratsastusta
opettaa maastoesteratsastuksen merkityksen ja vaikutuksen
hevoseen
opettaa ratsastajalle kevyen, este- ja turvaistunnan
opettaa eri tyyppiesteille lähestymisen, mukautumisen ja
tempon
suunnittelee ja toteuttaa harjoitukset turvallisesti sekä ryhmän ja
ratsukon tasolle sopiviksi
kertoo, miten maastoesteet kehittävät hevosta ja ratsastajaa
sekä miten niiden harjoittelu on hyvä aloittaa
hyödyntää monipuolisesti ja turvallisesti maastoesteitä
opetuksessaan.

Opiskelija toteuttaa ratsastuskoulun opetus- ja muun toiminnan.
Ratsastuskoulun toiminnan toteuttaminen
Opiskelija
Hyväksytyn
suorituksen kriteerit

•
•
•
•
•
•
•

toteuttaa ratsastuskoulun opetus- ja muun palvelutoiminnan
suunnitellun mukaisesti
toimii Suomen Ratsastajainliiton tallijärjestelmän kriteerien
mukaan
hyödyntää Suomen Ratsastajainliiton Laatutallikriteerejä ja ohjeita toiminnassaan tarpeen mukaan
toimii Tukesin ratsastuspalveluiden turvallisuusohjeiden
mukaisesti
toimii kuluttajaturvallisuuslainsäädännön velvoitteiden
mukaisesti
toimii ratsastuskoulujen toimintaa säätelevien säädösten ja
määräysten mukaan
toteuttaa ratsastuskoulun päivä-, viikko- ja vuosiohjelman.

Ratsastuskoulun tuntitoiminnan toteuttaminen
Opiskelija
Hyväksytyn
suorituksen kriteerit

•
•
•

toteuttaa ratsastuskoulun opetustarjonnan yrityksen tai
organisaation strategiaa vastaavasti
valitsee opetuskäyttöön soveltuvat hevoset
valitsee suorituspaikat arvioiden alustan kunnon
ratsastusharjoituksiin sopivaksi.

Tapahtumien ja ratsastuskilpailujen järjestäminen
Opiskelija
Hyväksytyn
suorituksen kriteerit

•
•
•

toimii monipuolisessa yhteistyössä paikallisen ratsastusseuran
kanssa
toteuttaa ratsastuskilpailun yhdessä seuran ja
toimihenkilöryhmän kanssa
toimii ratsastusurheilun asiantuntijana tapahtuma- ja
kilpailujärjestelyissä.

Ammattitaidon osoittamistavat
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtilanteissa opettamalla ratsastajia.
Hän suunnittelee ja toteuttaa opetustaan sekä ratsastustallin toimintaa. Opiskelija osoittaa
ammattitaitonsa opettamalla eri-ikäisiä oppilaita (lapset, nuoret ja aikuiset). Siltä osin kuin
tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon
osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

2.17.

Ratsastuksen valmentaminen, 20 osp (200076)

Tutkinnon osan sisältö vastaa Suomen Ratsastajainliiton valmentaja 2-tason osaamista.

Ammattitaitovaatimukset
Opiskelija osaa
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Tavoitteet

•
•
•

suunnitella ratsastuksen valmennuksen
toimia lajivalmentajana
valmentaa ratsukkoa.

Arviointi
Opiskelija suunnittelee ratsastuksen valmennuksen.
Opiskelija
Hyväksytyn
suorituksen kriteerit

•
•
•

laatii valmennus- ja kilpailusuunnitelman yhteistyössä
valmennettavan kanssa
hyödyntää kokonaisvaltaisen valmentautumisen perusteita
valmennustyössään
suunnittelee kehittävät harjoitukset eri ikäisille ja tasoisille
ratsukoille.

Opiskelija toimii lajivalmentajana.
Valmentamisen perusteiden hyödyntäminen
Opiskelija
Hyväksytyn
suorituksen kriteerit

•
•
•
•

hyödyntää ihmisen ja hevosen valmennusfysiologian
perustietämystä työssään
tunnistaa valmennettavissa erilaiset fyysiset, psyykkiset ja
sosiaaliset ominaisuudet ja liikunnalliset herkkyyskaudet ja
ottaa ne huomioon valmentamisessaan
soveltaa sopivia valmennusmenetelmiä erilaisiin ja eri-ikäisiin
valmennettaviin
kannustaa lahjakkuuksia motivoivasti.
Valmentajana toimiminen

Opiskelija
Hyväksytyn
suorituksen kriteerit

•
•

Tutkinnon osat
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•
•
•
•
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toimii ratsastuksen lajivalmentajana
toimii valmentamista koskevien säädösten ja määräysten
mukaisesti
huolehtii työhyvinvoinnistaan
antaa esiapua EAII-tason mukaisesti
toimii liiketoiminnassaan vastuullisesti
toimii eettisesti kestävällä tavalla
toimii ammatissaan lajin imagoa edistävällä tavalla.

Opiskelija valmentaa ratsukkoa.
Opiskelija
Hyväksytyn
suorituksen kriteerit

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

arvioi valmennettavan taitotasoa ja lahjakkuutta ja asennetta
harjoitteluun ja ottaa tämän huomioon valmennuksessaan
ohjaa kilparatsastajan urakehitystä Suomen Ratsastajainliiton
valmennusjärjestelmän laatiman mallin mukaisesti
toimii yhteistyössä valmennettavan ja tämän taustajoukkojen
kanssa
valmentaa ratsukon kilpailuihin tavoitteellisesti
toimii valmentajana kilpailutilanteen mukaisesti
hyödyntää psyykkisen valmennuksen osaamistaan
valmennustyössään valmennettavan erityispiirteet huomioiden
motivoi ratsastajaa erilaisissa kehitysvaiheissa tilanteen
edellyttämällä tavalla
analysoi ja arvioi kilpailutuloksia ja taidon kehittymistä esittäen
tarvittavat muutostarpeet
kertoo valmennettavalle Suomen Ratsastajainliiton
valmennusjärjestelmän mahdollisuudet
hyödyntää teknologiaa valmennuksessaan
luo kannustavan ja motivoivan ilmapiirin valmennustilanteisiin
toteuttaa valmennukset tuloksellisesti ja turvallisesti.

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

2.18.

Hevosavusteisten palvelujen tuotteistaminen,
40 osp (200077)

Ammattitaitovaatimukset
Opiskelija osaa
tuotteistaa hevosavusteisia palveluja
valmistella palvelukokonaisuuden
viestiä toiminnasta työyhteisössään.
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•
•
•

Arviointi
Opiskelija tuotteistaa hevosavusteisia palveluja.
Palvelujen tuotteistamisen perusta
Opiskelija
Hyväksytyn
suorituksen kriteerit

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

selvittää alan trendejä ja tulevia muutoksia
sidosryhmäyhteistyön avulla
hyödyntää palvelujen käyttäjien ja alan järjestöjen toiminnalle
määrittelemiä tavoitteita tuotteistamisessa
hyödyntää tietämystään ennaltaehkäisevien hevosavusteisten
palvelujen tarpeesta
laatii asiakasprofiileja yhteistyössä palvelujen tilaajan kanssa
suunnittelee yhdessä hoito- ja hyvinvointialan ammattilaisten
kanssa palveluja erityisryhmille välittäen yrityksen tarjoamat
mahdollisuudet ja rajoitukset suunnitteluprosessiin
ennakoi suunnittelussa erilaisten erityisryhmien tarpeet,
rajoitteet ja mahdollisuudet
ennakoi hevosavusteiseen toimintaan liittyvät turvallisuusriskit
asettaa saavutettavissa olevat tavoitteet hyvinvointipalveluille
selvittää ja vertaa asiakkaiden tarpeita talliyrityksen
erityispiirteisiin ja toimintamahdollisuuksiin
laatii palvelumallin yhteistyössä palvelun tilaajan kanssa.

Asiakaskunnan profiili ja erityispiirteet
Opiskelija
Hyväksytyn
suorituksen kriteerit

•
•
•

Tutkinnon osat

•
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hyödyntää tuotteistamisessa tietoa asiakkaiden erityispiirteistä
ja -vaatimuksista
tuotteistaa hevosavusteista toimintaa ja erityispalveluja
kohderyhmälle innovatiivisesti
hyödyntää alan uutta teknologiaa sekä kotimaisia ja ulkomaisia
tietolähteitä palvelujen kehittämisessä
hyödyntää talliyrityksen ominais- ja erityispiirteitä
hevosavusteisten palvelujen tuotteistamisessa.

Opiskelija valmistelee palvelukokonaisuuden.
Palvelukokonaisuuden ja toimintaympäristön suunnitteleminen
Opiskelija
Hyväksytyn
suorituksen kriteerit

•
•
•
•
•
•
•
•
•

hyödyntää tietoaan hevosavusteisen toiminnan kohde- ja
käyttäjäryhmistä ja erilaisten asiakkaiden oppimiseen ja
kehittymiseen vaikuttavista tekijöistä
arvioi yrityksen resurssit tuottaa hevosavusteisia palveluja
toimii yhteistyössä toimintaan liittyvien verkostojen,
myyntikanavien ja sidosryhmien kanssa
tekee palvelun vaatimat sopimukset ottaen huomioon niistä
syntyvät vastuut ja velvoitteet
valitsee erityisryhmille ja toimintamuotoon sopivan ympäristön
valmistelee erityisryhmille tarkoitetut toteutuspaikat
esteettömiksi ja turvallisiksi
suunnittelee palvelut sosiaali- ja terveydenhuollon
lainsäädännön edellyttämissä puitteissa
tekee erilaisia avustavia rakenteita ryhmien tarpeet ja rajoitteet
huomioon ottaen
valmistelee asiakasryhmälle soveltuvan hevosavusteisen
muunneltavissa olevan palvelukokonaisuuden eettisesti ja
taloudellisesti kestävällä tavalla.
Turvallisuudesta huolehtiminen

Opiskelija
Hyväksytyn
suorituksen kriteerit

•
•
•

laatii osana toimintaansa turvallisuusasiakirjan ottaen
huomioon hevoset, talliympäristön, sään ja mahdolliset
ymmärtämisongelmat palvelun riskitekijöinä
ottaa huomioon palvelun ja asiakasryhmän erityisvaatimukset
turvallisen toiminnan takaamiseksi
varmistaa EA2-tasoiset ensiaputaidot erityisryhmään liittyvissä
tyypillisissä tilanteissa.

Opiskelija viestii toiminnasta työyhteisöissään.
Työyhteisön toiminnan kehittäminen
Opiskelija
Hyväksytyn
suorituksen kriteerit

•
•
•
•
•

informoi työyhteisöä hevosavusteisen toiminnasta ja sen
merkityksestä tallitoimintaan
informoi tallin asiakasyhteisöä hevosavusteisen toiminnan
erityispiirteistä
motivoi esimerkillään talliyhteisöä edistämään tallin toiminnassa
tasa-arvoa ja syrjäytymisen ehkäisyä
edistää toiminnallaan talliyhteisön fyysistä ja henkistä
viihtyvyyttä ja turvallisuutta
hyödyntää saatua palautetta toiminnan kehittämisessä.

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä hevosavusteisten
palvelujen tuotteistamisessa ja palvelukokonaisuuksien suunnittelussa. Siltä osin kuin tutkinnon
osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista
täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.
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Ammattitaidon osoittamistavat

2.19.

Hevosen käyttäminen hevosavusteisissa
palveluissa, 40 osp (200078)

Ammattitaitovaatimukset
Opiskelija osaa
•
•
•
•
•

valita hevosavusteiseen toimintaan soveltuvat hevoset
kouluttaa hevosavusteiseen toimintaan soveltuvat hevoset
antaa alkeisopetusta ratsastuksessa ja hevostaidoissa
käyttää hevosia hevosavusteisessa toiminnassa
huolehtia toimintaympäristön välineistä ja laitteista.

Arviointi
Opiskelija valitsee hevosavusteiseen toimintaan soveltuvat hevoset.
Opiskelija
Hyväksytyn
suorituksen kriteerit

•
•
•
•

arvioi hevosen rakenteen, liikkeet ja terveyden suhteessa
asiakastyön vaatimuksiin
arvioi hevosen luonnetta ja soveltuvuutta erilaisten asiakkaiden
kanssa tehtävään työhön
arvioi hevosyksilön soveltuvuutta talliyhteisöön ja
hevosryhmään
valitsee erilaisia hevosia eri käyttötarkoituksen mukaisesti.

Opiskelija kouluttaa hevosavusteiseen toimintaan soveltuvat hevoset.
Opiskelija
Hyväksytyn
suorituksen kriteerit

•
•
•
•
•
•
•
•

Tutkinnon osat

•
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hyödyntää tietoaan hevosen lajinomaisesta käyttäytymisestä
hevosten kouluttamisessa
tulkitsee hevosen signaaleja ja käyttää palkitsemista
koulutusmenetelmänä
toimii hevosyksilön ominaisuuksien edellyttämällä tavalla
tekee erilaisia siedätysharjoituksia
totuttaa hevoset erilaisten apuvälineiden käyttöön
totuttaa hevoset toimimaan erilaisissa ympäristöissä, tallin
lähialueilla ja liikenteessä
kouluttaa hevoset tulevan käyttötarkoituksen tavoitteet
huomioon ottaen
kouluttaa hevoset yhteistyössä palveluja avustavien henkilöiden
kanssa
kouluttaa varmistaen hevosten hyvinvoinnin.

Opiskelija antaa alkeisopetusta ratsastuksessa ja hevostaidoissa.
Opiskelija
Hyväksytyn
suorituksen kriteerit

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vastaa palvelun turvallisesta toteuttamisesta hevosten kanssa
toimiessa
ennakoi ja välttää riskejä
toimii luontevasti erilaisten erityisryhmien kanssa
ottaa työssään huomioon erilaisten erityisryhmien tarpeita,
rajoitteita ja mahdollisuuksia
tekee muutoksia palvelun toteutuksessa, keskeyttää toiminnan
tai hankkii ulkopuolista apua tilanteen edellyttäessä
opastaa hevosavusteisten palvelujen avustavat henkilöt
tehtäviinsä
ohjaa avustavan henkilöstön ammattietiikan periaatteisiin
opastaa asiakkaat ja avustajat tarkoituksenmukaiseen ja
turvalliseen pukeutumiseen
tarkistaa asiakkaiden ja hevosten varustuksen
neuvoo ja valvoo palvelun tyypillisten turvavälineiden käytössä
ja turvallisuusasioissa varmistaen varmistaa tulleensa
toimintaohjeissaan ymmärretyksi
hyödyntää tietoaan ratsastuksen pedagogiikasta toteuttaessaan
palveluja erilaisille asiakkaille ja asiakasryhmille
ohjaa asiakkaita hevosen hoitamisessa ja hevosen kanssa
liikkumisessa ratsain tai ajaen
rohkaisee ryhmää erilaisissa tilanteissa oma-aloitteisuuteen ja
sosiaalisuuteen
tukee erilaisuuden hyväksymistä ja mahdollistaa omalla
toiminnallaan positiivisten kokemusten syntymistä
ohjaa palvelutapahtuman kokonaisuuden
toimii tilanteen edellyttämällä tavalla olosuhteiden muuttuessa.

Opiskelija käyttää hevosia hevosavusteisessa toiminnassa.
Opiskelija
•
•
•
•

•
•
•

varmistaa hevosen hyvinvoinnin palvelujen kaikissa vaiheissa
seuraa aktiivisesti eläinten hyvinvointia ja rasitusta sekä
kohtelee eläimiä eettisesti hyvin
käyttää hevosyksilöä tämän ominaisuuksien mukaisiin tehtäviin
hyödyntää palvelutuotannossaan tallin toimintoja
mahdollisimman laajasti päivittäisestä hevosten käsittelystä ja
hoidosta talutukseen, ohjasajoon, ratsastukseen, kärryajeluun,
työajoon ja maastovaelluksiin
verkostoituu alueen tai eri toimijoiden kanssa monipuolisten
palvelukokonaisuuksien tuottamiseksi
toteuttaa toimintaa monipuolisesti, suunnitelmallisesti ja
eettisesti kestävällä tavalla
ohjaa asiakkaita jonkin hevosurheilulajin tai hevosen
käyttömuodon harrastamiseen.
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Hyväksytyn
suorituksen kriteerit

Opiskelija huolehtii toimintaympäristön välineistä ja laitteista.
Opiskelija
Hyväksytyn
suorituksen kriteerit

•
•
•
•
•
•

käyttää tarvittavia apuvälineitä ja turvalaitteita
seuraa välineiden ja turvalaitteiden kuntoa ja korjaa
havaitsemansa puutteet
korjaa ja huoltaa palvelussa käytettäviä välineitä
pitää välineet ja välinesuojat järjestyksessä
seuraa aitausten, eläinsuojien ja reittien kuntoa ja siisteyttä
huolehtien havaitsemiensa puutteiden korjaamisesta
huolehtii toimintaympäristön järjestyksestä ja viihtyisyydestä ja
että se vastaa markkinointiviestinnässä annettua mielikuvaa.

Ammattitaidon osoittamistavat
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä valmistelemalla hevoset ja
avustavat henkilöt hevosavusteisiin palveluihin ja tuottamalla palveluja erilaisille asiakasryhmille.
Ammattitaito osoitetaan tarvittavilta osin yhteistyössä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten
kanssa. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön
perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

2.20.

Hevosten kouluttaminen, 20 osp (200079)

Ammattitaitovaatimukset
Opiskelija osaa

Tutkinnon osat

•
•
•
•
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käsitellä erilaisia hevosia
arvioida ja korjata hevosen käyttäytymis- ja käsittelyongelmia
kouluttaa hevosia
ohjata koulutettuja hevosia.

Arviointi
Opiskelija käsittelee erilaisia hevosia.
Opiskelija
Hyväksytyn
suorituksen kriteerit

•

•
•
•
•
•
•
•
•

toimii työssään huomioiden hevosen iän ja sukupuolen
vaikutukset hevosen käyttäytymiseen ja hevosen lajityypilliset
käyttäytymistarpeet ja erikoispiirteet niin, että eläinten henkinen
ja fyysinen hyvinvointi on turvattu
tunnistaa poikkeavasti käyttäytyvän hevosen ja toimii hevosen
hyvinvoinnin varmistamiseksi tilanteen vaatimalla tavalla
toimii työssään ottaen huomioon olosuhteiden, ihmisten ja
toisten hevosten läsnäolon vaikutuksen hevosen hyvinvointiin ja
käyttäytymiseen
toimii työssään minimoiden kivun, sairauden sekä stressin ja
pelon syntymisen ja niiden vaikutuksen hevosen hyvinvointiin ja
käyttäytymiseen
toimii hevosten kanssa johdonmukaisesti, rauhallisesti ja
aiheuttamatta vaaratilanteita itselleen, hevoselle tai muille
eläimille ja ihmisille
käyttää kullekin hevoselle sopivia ja turvallisia kiinnipito-,
kuljetus- ja ohjauskeinoja
tiedostaa vastuunsa suhteessa koulutettavaan eläimeen ja sen
omistajaan ja toimii sen mukaan
toimii eläinsuojelusäädösten vaatimusten mukaisesti
käsittelee hevosia ergonomisesti ja työturvallisuusnäkökohdat
huomioiden.

Opiskelija arvioi ja korjaa hevosen käyttäytymis- ja käsittelyongelmia.
Hevosen käyttäytymisen arviointi
Hyväksytyn
suorituksen kriteerit

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

tunnistaa lajityypillisesti normaalin käyttäytyminen rentouden,
tyyneyden, ja matalan stressitason suhteen
tunnistaa valmiustilan kohoamisen aiheuttamat muutokset
hevosen käyttäytymisessä ja pako- ja puolustuskäyttäytymisen
voimistuvat muodot
tunnistaa hevosen kipukäyttäytymisen, kipuun liittyvän pako- ja
puolustuskäyttäytymisen, kipuilmeen ja toimii välittömästi kivun
poistamiseksi
tunnistaa kroonisen stressin merkit ja selvittää sen syyt
huomioi laumakäyttäytymisen ja yksin olemiseen liittyvän
käyttäytymisen merkit
huomioi kasvuvaiheeseen ja sukupuoleen liittyvän
käyttäytyminen
tunnistaa hevosen tunnejärjestelmät ja huomioi ne hevosen
käsittelyssä ja kouluttamisessa
toimii ottaen huomioon ihmiseen ja hoitotoimenpiteisiin liittyvän
tunne-ehdollistumisen
varmistaa rutiineissa tapahtuvan oppimisen
tunnistaa hevoselle tai ihmiselle ongelmallisten
käyttäytymismallien tai tunnereaktioiden oppimisen
ennaltaehkäisten niiden syntymistä
välttää pelon aiheuttamista hevosen käsittelyssä
ennaltaehkäisemällä pelkoehdollistumista.
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Opiskelija

Ongelmakäyttäytymisen tunnistaminen ja korjaaminen
Opiskelija
Hyväksytyn
suorituksen kriteerit

•

tunnistaa hevosen ongelmallisen käyttäytymisen ja arvioi sen
syitä
suunnittelee toimenpiteet ongelmakäyttäytymisen poistamiseksi
korjaa ongelmallisen käyttäytymisen syitä poistamalla niitä
valituilla keinoilla
tunnistaa, milloin ongelma ei ole ratkaistavissa koulutuksen
keinoin ja kertoo tästä omistajalle.

•
•
•

Opiskelija kouluttaa hevosia.
Koulutussuunnitelman laatiminen
Opiskelija
Hyväksytyn
suorituksen kriteerit

•
•
•

•
•
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•
•
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selvittää hevosella ennen koulutusjaksoa olleet sairaudet ja
ottaa niiden vaikutuksen huomioon koulutuksen suunnittelussa
selvittää hevosen taustaan ja aiempaan käyttöön, koulutukseen
ja kokemuksiin liittyvät seikat ja huomioi ne koulutusta
suunnitellessaan
selvittää, onko hevosen käyttäytymiseen tai pitoon liittyvä
ongelma ratkaistavissa koulutuksen tai esimerkiksi
ympäristön muokkauksen keinoin ottaen tämän huomioon
koulutussuunnitelmassa
suunnittelee koulutuksen kunnioittaen hevosen ja asiakkaan tai
asiakasperheen suhdetta
laatii koulutettavalle hevoselle yksilöllisen
koulutussuunnitelman, joka sisältää lähtötilanteen arvioinnin,
käyttäytymisanalyysin, koulutuksen vaiheittaiset kriteerit,
lopputavoitteen ja käytettävät menetelmät sekä koulutuksen
vaatimat sitoumukset asiakkaalta
kieltäytyy hevosen kouluttamisesta tilanteen sitä edellyttäessä
ohjaa tarvittaessa hevosen omistajaa kokeneemman
kouluttajan puoleen.

Hevosen kouluttaminen
Opiskelija
Hyväksytyn
suorituksen kriteerit

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

järjestää turvallisen ja oppimiselle hyvät edellytykset luovan
koulutustilanteen
toimii hevosen oppimisen lainalaisuuksien mukaisesti
hyödyntää työssään hevosen kouluttamisen periaatteita
soveltaa monipuolisesti tietoa etologiasta, lajityypillisistä
käyttäytymismalleista ja oppimispsykologiasta
toimii siten, että hevosesta tulee esiin haluttua käyttäytymistä
vahvistaa, muokkaa, yleistää ja ketjuttaa haluttua käyttäytymistä
sopivia menetelmiä käyttäen
käyttää työtehtäviin soveltuvaa häiriökoulutusta
järjestää työtehtäville edullisia tunne-ehdollistumia hevosen
koulutuksen onnistumiseksi
arvioi ja käyttää pelottomaksi kouluttamisen tekniikoita tilanteen
mukaisesti
tunnistaa hevosyksilön käyttöön vaadittavat ominaisuudet ja
vahvistaa niitä tehtävien vaatimalla tavalla
valitsee hevosyksilölle soveltuvan, eettisesti ja
eläinsuojelullisesti hyväksyttävän koulutustavan ja
palkitsemismenetelmän, jotka eivät vaaranna hevosen
hyvinvointia eivätkä perustu kivun tuottamiseen tai pelotteluun
kouluttaa hevosia näiden yksilö-, käyttömuodon ja
rotukohtaisten ominaisuuksien mukaisesti
käyttää työssään tarvitsemiaan välineitä turvallisesti
aiheuttamatta vaaraa ja epämukavuutta koulutettavalle
hevoselle, itselle tai muille henkilöille
huolehtii hevosen hyvinvoinnista koulutuksen kaikissa vaiheissa
ennaltaehkäisten hyvinvointiongelmia
toimii välttäen pelkoehdollistumisen, pitkäkestoisen stressin
ja haitallista stressiä aiheuttavien tunne-ehdollistumisten
syntymisen
hyödyntää koulutuksessa positiivisten tunnekokemusten
aikaansaamisen ja motivaation luomisen menetelmiä
muokkaa koulutussuunnitelmaa koulutuksen käynnistyttyä
tarpeen mukaisesti
keskeyttää hevosen kouluttamisen tarvittaessa perustellusta
syystä.

Opiskelija ohjaa koulutettuja hevosia.

Hyväksytyn
suorituksen kriteerit

•
•

•
•

ohjaa koulutettua hevosta työtehtävän edellyttämällä tavalla
johdonmukaisesti, rauhallisesti ja hätiköimättömästi sekä
turvallisesti
ohjaa hevosia siten, että työtehtävässä mahdollisesti
käytettävien aineiden ja materiaalien on turvallista sekä muiden
hevosten ja ympäristön käyttö on tarkoituksenmukaista,
turvallista ja eettistä
ohjaa ja kouluttaa hevosta siten, että hevosen ohjaaminen
onnistuu tarvittaessa myös muilta ohjaajilta tai asiakkaalta
kertoo asiakkaalle hevosen koulutuksen ja opastaa tätä
hevosen käsittelyssä jatkossa asiantuntevasti ja turvallisesti.

57

Tutkinnon osat

Opiskelija

Ammattitaidon osoittamistavat

Tutkinnon osat

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä hevosten hyvinvoinnin ja
käyttäytymisen kouluttamisen ja ohjaamisen ammattitehtävissä. Opiskelija laatii hevoskohtaisen
koulutussuunnitelman ja toteuttaa sen mukaisen harjoituksen. Siltä osin kuin tutkinnon osassa
vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista
täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.
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3.

Liite. Radat ja tehtävät.
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Liite. Radat ja tehtävät.

Kouluratsastusohjelma V. 20x60m, enimmäispisteet 280, aika noin 7 min.

Liite. Radat ja tehtävät.
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Liite. Radat ja tehtävät.

Kouluratsastusohjelma VI. 20x60m, enimmäispisteet 320, aika noin 5 min.

Liite. Radat ja tehtävät.
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Liite. Radat ja tehtävät.

Esterata 6.

Esterata 7.

