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VILLE VUORINEN / HIPPOS

Ammattivalmentajalisenssi A
Ammattivalmentaja on ravivalmentajan ammattia päätoimisesti harjoittava
henkilö, joka on vähintään 20-vuotias ja toimii oman yrityksensä kautta. Ammattivalmentaja saa ohjastaa ja valmentaa sekä omia että muiden omistuksessa olevia hevosia ilman rajoituksia. Ohjastamiseen vaaditaan lisenssin lisäksi aina myös ajolupa.
A-lisenssin saaminen ja voimassaolo edellyttää
•

Koulutustasovaatimus: ravivalmentajan ammattitutkinto (ehdoton edellytys uusilta hakijoilta).

•

Oma yritys, jolla on voimassa oleva ennakkoperintärekisteröinti ja toiminnan riittäväksi
katsottava ohjastus- ja ravivalmennustoimintaa koskeva vastuuvakuutus. Oma yritys voi olla
yhtiömuodoltaan mikä tahansa (yksityinen elinkeinonharjoittaja, osakeyhtiö, kommandiittiyhtiö
tai avoin yhtiö) kunhan ammattivalmentajalla on yrityksessä osaomistus ja nimenkirjoitusoikeus.

•

Oma tai vuokrattu talli, johon on tehty hyväksytty Suomen Hippos ry:n oma tai Suomen Hippos
ry:n muuten hyväksymä (esimerkiksi AVI:n tai Ruokaviraston alainen) tallitarkastus eläinlääkärin
toimesta.

•

Valmennustoiminnan päätoimisuus.

•

Suomen Hippos ry voi julkaista Heppa-järjestelmässä lisenssiin liittyviä tietoja, kuten
valmentajan yrityksen y-tunnuksen sekä yrityksen ennakkoperintärekisteröinnin ja toiminnan
vastuuvakuutuksen voimassaoloon liittyviä tietoja.
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A-lisenssin hakeminen
A-lisenssin hakijoiden on tehtävä kirjallinen hakemus >> , johon liitetään selvitykset:
•
•
•
•
•

Ravivalmentajan ammattitutkinnosta
Työkokemuksesta (erityisesti hevosalalla, myös omalla tallilla työskentely)
Y-tunnuksesta (oltava oma yritys)
Toiminnan vastuuvakuutuksesta
Eläinlääkärin tekemästä hyväksytystä tallitarkastuksesta >>
Eläinlääkäri voi täyttää tallitarkastuslomakkeen myös Heppa-järjestelmän Oma Talli -palvelusta >>

A-lisenssihakemuksen tulee olla lisenssivaliokunnan käsittelyssä vähintään kaksi kuukautta ennen
toivottua voimaantulopäivää.

A-lisenssin myöntäminen
A-lisenssihakemuksen käsittelee Suomen Hippoksen lisenssivaliokunta, joka harkintansa mukaan
myöntää hakijalle lisenssin hakijan täytettyä yllä mainitut edellytykset. Lisenssi tulee myönnettäessä voimaan lisenssivaliokunnan käsittelyn jälkeen ja se myönnetään toistaiseksi voimassa olevana.
Lisenssi voidaan myöntää myös ehdollisena, jolloin se astuu voimaan päätöksessä vaadittujen edellytysten täytyttyä.
VILLE VUORINEN / HIPPOS
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A-lisenssin peruuttaminen
Suomen Hippoksen lisenssivaliokunta voi peruuttaa myönnetyn lisenssin, muuttaa lisenssiluokkaa tai
esittää Suomen Hippoksen sääntövaliokunnalle lisenssinhaltijan asettamista ajo- tai kilpailukieltoon
seuraavista syistä:
•

Vakavista terveydellisistä syistä, joilla voi olla vaikutusta ravivalmentajan/-ohjastajan tehtävän
hoitamisessa, erityisesti turvallisuus huomioiden.

•

Eläinsuojelulain tai muiden vastaavien eläinten hyvinvointia turvaavien määräysten rikkomisesta.

•

Suomen Hippos ry:n, muiden lisenssinhaltijaa koskevien sääntöjen tai lainsäädännön asettamien
ilmoitusvelvollisuuksien laiminlyönneistä.

•

Väärien tai harhaanjohtavien tietojen antaminen tai pyydettyjen selvitysten toimittamatta
jättäminen Suomen Hippos ry:lle, sen toimielimille/valiokunnille, hevosjalostusliitoille tai
lisenssin myöntämiseen/ylläpitämiseen osallistuville viranhaltijoille kuten eläinlääkäreille ja
eläinsuojeluun liittyville viranomaisille asioissa, joissa väärillä tiedoilla voi olla merkitystä
esimerkiksi lisenssien myöntämisen kannalta.

•

Raviurheilun maineen vahingoittamisesta.

•

Lisenssinhaltija ei ole hoitanut julkisoikeudellisia velvoitteita valtiota, kuntaa, Suomen Hipposta
tai Suomen Hippoksen jäsenjärjestöä kohtaan.

•

Lisenssinhaltijan yritys ei ole ennakkoperintärekisterissä.

•

Lisenssinhaltija ei hallitse omaisuuttaan ja itseään tai haltijalle on määrätty edunvalvoja.

•

Lisenssinhaltija tai toimintaa harjoittava yhtiö on haettu tai asetettu konkurssiin.

•

Ammattivalmentajan tai hänen yrityksensä toiminta Suomessa on päättynyt joko yrityksen
purkamisen tai muun päättämisen johdosta tai muuten tosiasiallisesti.

•

Vastuuvakuutus on päättynyt tai evätty.

•

Valmennustoiminnan päätoimisuus on päättynyt.

•

Muista erittäin painavista syistä, kuten törkeästä tai epäammattimaisesta käyttäytymisestä
kilpailutapahtumissa tai toistuvista törkeistä ravikilpailusääntörikkomuksista.

Ammattilisenssin erityistapaus
KAKSOISLISENSSI
Kaksoislisenssi voidaan myöntää henkilölle, jolla on ollut suomalaista järjestelmää vastaava ammattivalmentajalisenssi jossain toisessa maassa vähintään kaksi vuotta hakemishetkellä. Kaksoislisenssin haltijan virallinen asuinpaikka ei tarvitse olla Suomessa, mutta hänellä tulee olla Suomessa osoite
ja suomalainen y-tunnus, jotta kaksoislisenssi voidaan myöntää ja pitää voimassa. Lisäksi kaksoislisenssin myöntämisen edellytyksenä on samojen vaatimusten täyttyminen haltijalta kuin suomalaiselta Ammattivalmentajalisenssi A:n haltijalta vaaditaan.
Lisenssivaliokunta voi järjestää tarvittavien vaatimusten täyttymiseksi erillisen erikoiskoulutuksen
muussa maassa ansioituneille valmentajille.
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Ammattiohjastajalisenssi D
Ammattiohjastaja on lainaohjastusta, eli muiden kuin itsensä omistamien tai valmentamien hevosten ohjastamista päätoimisesti harjoittava henkilö, joka on vähintään
20-vuotias A-ajoluvallinen henkilö, jolla on oma yritys. Lisenssin haltija saa ohjastaa
sekä omia että muiden omistamia hevosia ilman rajoituksia. Valmentamisen osalta voimassa ovat samat säädökset kuin Harrastajalisenssi C:n haltijoilla.
D-lisenssin saaminen edellyttää
•

Vähintään 300 voittoa virallisista Suomen Hippos ry:n hyväksymistä ravilähdöistä.

•

Vähintään 50 voittoa ja vähintään 100 000 euroa palkintorahaa Suomen Hippos ry:n
hyväksymistä ravilähdöistä hakemusvuoden tai sitä edeltävän kalenterivuoden aikana.

•

Selvitys hakijan harjoittamasta pitkäaikaisesta (vähintään viisi vuotta) yritystoiminnasta tai
mikäli hakija ei ole vielä harjoittanut yritystoimintaa riittävänä pidettävää aikaa, tulee hakijan
esittää selvitys riittävästä taloushallinnon tietämyksen tasosta, kuten koulu-, opisto- tai
yliopistotodistus tai selvitys käydyistä taloushallinnon kursseista.

•

Oma yritys, jolla on voimassa oleva ennakkoperintärekisteröinti. Oma yritys voi olla yhtiömuodoltaan mikä tahansa (yksityinen elinkeinonharjoittaja, osakeyhtiö, kommandiittiyhtiö tai
avoin yhtiö) kunhan ammattiohjastajalla on yrityksessä osaomistus ja nimenkirjoitusoikeus.

•

Suomen Hippos ry voi julkaista Heppa-järjestelmässä lisenssiin liittyviä tietoja, kuten ohjastajan
yrityksen y-tunnuksen sekä tiedon yrityksen ennakkoperintärekisteröinnin voimassaolosta.

Ammattiohjastajalisenssi D voidaan myöntää harkinnanvaraisesti, vaikka yksi edellä mainituista määrällisistä kriteereistä ei täyty.
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D-lisenssin hakeminen
D-lisenssin hakijoiden on tehtävä kirjallinen hakemus >> , johon liitetään selvitykset:
•
•

Taloushallinnon koulutuksesta tai osaamisesta tai vaihtoehtoisesti selvitys riittävän
pitkäkestoisesta yritystoiminnan harjoittamisesta
Y-tunnuksesta (oltava oma yritys)

D-lisenssihakemuksen tulee olla lisenssivaliokunnan käsittelyssä vähintään kaksi kuukautta ennen
toivottua voimaantulopäivää.

D-lisenssin myöntäminen
D-lisenssihakemuksen käsittelee Suomen Hippoksen lisenssivaliokunta, joka harkintansa mukaan
myöntää hakijalle lisenssin hakijan täytettyä yllä mainitut edellytykset. Lisenssi tulee voimaan lisenssivaliokunnan käsittelyn jälkeen ja se myönnetään toistaiseksi voimassa olevana. Lisenssi voidaan
myöntää myös ehdollisena, jolloin se astuu voimaan päätöksessä vaadittujen edellytysten täytyttyä.

D-lisenssin peruuttaminen
Suomen Hippoksen lisenssivaliokunta voi peruuttaa myönnetyn lisenssin, muuttaa lisenssiluokkaa tai
esittää Suomen Hippoksen sääntövaliokunnalle lisenssinhaltijan asettamista ajo- tai kilpailukieltoon
seuraavista syistä:
•

Mikäli ohjastajalla ei ole vähintään 50 voittoa tai vähintään 100 000 euroa palkintorahaa
saavutettuna Suomen Hippos ry:n hyväksymissä ravilähdöissä yhtenä vuonna ajanjaksolla,
joka käsittää kolme edeltävää kalenterivuotta.

•

Vakavista terveydellisistä syistä, joilla voi olla vaikutusta raviohjastajan tehtävän hoitamisessa,
erityisesti turvallisuus huomioiden.

•

Eläinsuojelulain tai muiden vastaavien eläinten hyvinvointia turvaavien määräysten
rikkomisesta.

•

Suomen Hippos ry:n, muiden lisenssinhaltijaa koskevien sääntöjen tai lainsäädännön asettamien
ilmoitusvelvollisuuksien laiminlyönneistä.

•

Väärien tai harhaanjohtavien tietojen antaminen tai pyydettyjen selvitysten toimittamatta
jättäminen Suomen Hippos ry:lle, sen toimielimille/valiokunnille, hevosjalostusliitoille tai
lisenssin myöntämiseen/ylläpitämiseen osallistuville viranhaltijoille kuten eläinlääkäreille ja
eläinsuojeluun liittyville viranomaisille asioissa, joissa väärillä tiedoilla voi olla merkitystä
esimerkiksi lisenssien myöntämisen kannalta.

•

Raviurheilun maineen vahingoittamisesta.

•

Lisenssinhaltija ei ole hoitanut julkisoikeudellisia velvoitteita valtiota, kuntaa, Suomen Hipposta
tai Suomen Hippoksen jäsenjärjestöä kohtaan.

•

Lisenssinhaltijan yritys ei ole ennakkoperintärekisterissä.

•

Lisenssinhaltija ei hallitse omaisuuttaan ja itseään tai hänelle on määrätty edunvalvoja.

•

Lisenssinhaltija tai toimintaa harjoittava yhtiö on haettu tai asetettu konkurssiin.

•

Ammattiohjastajan tai hänen yrityksensä toiminta Suomessa on päättynyt joko yrityksen
purkamisen tai muun päättämisen johdosta tai muuten tosiasiallisesti.

•

Muista erittäin painavista syistä, kuten törkeästä tai epäammattimaisesta käyttäytymisestä
kilpailutapahtumissa tai toistuvista törkeistä ravikilpailusääntörikkomuksista.
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Yksityislisenssi F
Yksityislisenssin haltija on vähintään 20-vuotias henkilö, joka on työsuhteessa yritykseen, jossa hänellä ei ole määräysvaltaa. Palkkion haltijan suorittamasta ohjastuksesta
ja/tai valmentamisesta laskuttaa haltijan työnantaja. Lisenssin haltija saa ohjastaa ja
valmentaa sekä omia että muiden omistamia hevosia ilman rajoituksia. Ohjastamiseen
vaaditaan lisenssin lisäksi aina myös ajolupa.
F-lisenssin saaminen ja voimassaolo edellyttää
•

Koulutustasovaatimus: hevostalouden perustutkinto tai vastaava.

•

Suomen Hippos ry:n arvioima riittävä kokemus ravivalmentamisesta ja/tai -ohjastamisesta.

•

Työnantajayrityksellä on voimassa oleva ennakkoperintärekisteröinti ja toiminnan
vastuuvakuutus.

•

Työnantaja omistaa tai on vuokrannut tallin, johon on tehty hyväksytty tallitarkastus
eläinlääkärin toimesta.

•

Työsopimus tai muu todistus työsuhteesta.

•

Suomen Hippos ry voi julkaista Heppa-järjestelmässä lisenssiin liittyviä tietoja, kuten
valmentajan työnantajan yrityksen y-tunnuksen sekä yrityksen ennakkoperintärekisteröinnin
ja toiminnan vastuuvakuutuksen voimassaoloon liittyviä tietoja.
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F-lisenssin hakeminen
F-lisenssin hakijoiden on tehtävä kirjallinen hakemus >> , johon liitetään selvitykset:
•
•
•
•
•
•

Koulutuksesta (myös muu kuin hevosalan koulutus mahdollisten hyväksilukujen takia)
Työkokemuksesta (erityisesti hevosalalla, myös omalla tallilla työskentely)
Työnantajan y-tunnuksesta
Työnantajan yrityksen toiminnan vastuuvakuutuksesta
Työsuhteesta (esim. todistus tai työsopimus)
Eläinlääkärin tekemästä hyväksytystä tallitarkastuksesta >>
Eläinlääkäri voi täyttää tallitarkastuslomakkeen myös Heppa-järjestelmän Oma Talli -palvelusta >>

F-lisenssihakemuksen tulee olla lisenssivaliokunnan käsittelyssä vähintään kaksi kuukautta ennen
toivottua voimaantulopäivää.

F-lisenssin myöntäminen
F-lisenssihakemuksen käsittelee Suomen Hippoksen lisenssivaliokunta, joka harkintansa mukaan
myöntää hakijalle lisenssin hakijan täytettyä yllä mainitut edellytykset. Lisenssi tulee voimaan lisenssivaliokunnan käsittelyn jälkeen ja se myönnetään toistaiseksi voimassa olevana. Lisenssi voidaan
myöntää myös ehdollisena, jolloin se astuu voimaan päätöksessä vaadittujen edellytysten täytyttyä.

F-lisenssin peruuttaminen
Suomen Hippoksen lisenssivaliokunta voi peruuttaa myönnetyn lisenssin, muuttaa lisenssiluokkaa tai
esittää Suomen Hippoksen sääntövaliokunnalle lisenssinhaltijan asettamista ajo- tai kilpailukieltoon
seuraavista syistä:
•

Vakavista terveydellisistä syistä, joilla voi olla vaikutusta raviohjastajan tehtävän hoitamisessa,
erityisesti turvallisuus huomioiden.

•

Eläinsuojelulain tai muiden vastaavien eläinten hyvinvointia turvaavien määräysten rikkomisesta.

•

Suomen Hippos ry:n, muiden lisenssinhaltijaa koskevien sääntöjen tai lainsäädännön asettamien
ilmoitusvelvollisuuksien laiminlyönneistä.

•

Väärien tai harhaanjohtavien tietojen antaminen tai pyydettyjen selvitysten toimittamatta
jättäminen Suomen Hippos ry:lle, sen toimielimille/valiokunnille, hevosjalostusliitoille tai
lisenssin myöntämiseen/ylläpitämiseen osallistuville viranhaltijoille kuten eläinlääkäreille ja
eläinsuojeluun liittyville viranomaisille asioissa, joissa väärillä tiedoilla voi olla merkitystä
esimerkiksi lisenssien myöntämisen kannalta.

•

Raviurheilun maineen vahingoittamisesta.

•

Lisenssinhaltija ei ole hoitanut julkisoikeudellisia velvoitteita valtiota, kuntaa, Suomen Hipposta
tai Suomen Hippoksen jäsenjärjestöä kohtaan.

•

Lisenssinhaltijan työnantajan yritys ei ole ennakkoperintärekisterissä.

•

Lisenssinhaltija tai työnantaja ei hallitse omaisuuttaan ja itseään tai on asetettu edunvalvontaan.

•

Lisenssinhaltija tai toimintaa harjoittava yhtiö on haettu tai asetettu konkurssiin

•

Lisenssinhaltijan tai hänen työantajansa toiminta Suomessa on päättynyt joko yrityksen
purkamisen tai muun päättämisen johdosta tai muuten tosiasiallisesti.

•

Vastuuvakuutus on päättynyt tai evätty.

•

Työsuhde on päättynyt.

•

Kaikkea laskutusta ohjastuksesta ja valmennuksesta ei ole tehty työnantajan yrityksen kautta.

•

Muista erittäin painavista syistä, kuten törkeästä tai epäammattimaisesta käyttäytymisestä
kilpailutapahtumissa tai toistuvista törkeistä ravikilpailusääntörikkomuksista.
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Kilpailijalisenssi B
B-lisenssin haltija on hevosten valmentamista ja/tai ohjastamista kaupallisessa merkityksessä harjoittava henkilö, joka on vähintään 20-vuotias ja toimii oman yrityksensä
kautta. Lisenssin haltija saa ohjastaa ja valmentaa sekä omia että muiden omistamia
hevosia ilman rajoituksia. Ohjastamiseen vaaditaan lisenssin lisäksi aina myös ajolupa.
B-lisenssin saaminen ja voimassaolo edellyttää
•

Koulutustasovaatimus: hevostalouden perustutkinto tai vastaava.

•

Suomen Hippos ry:n arvioima riittävä kokemus ravivalmentamisesta ja/tai -ohjastamisesta.

•

Selvitys hakijan harjoittamasta pitkäaikaisesta (vähintään viisi vuotta) yritystoiminnasta tai
mikäli hakija ei ole vielä harjoittanut yritystoimintaa riittävänä pidettävää aikaa, tulee hakijan
esittää selvitys riittävästä taloushallinnon tietämyksen tasosta, kuten koulu-, opisto- tai
yliopistotodistus tai selvitys käydyistä taloushallinnon kursseista.

•

Oma yritys, jolla on voimassa oleva ennakkoperintärekisteröinti ja toiminnan vastuuvakuutus.
Oma yritys voi olla yhtiömuodoltaan mikä tahansa (yksityinen elinkeinonharjoittaja, osakeyhtiö,
kommandiittiyhtiö tai avoin yhtiö) kunhan valmentajalla on yrityksessä osaomistus ja
nimenkirjoitusoikeus.

•

Oma tai vuokrattu talli, johon on tehty hyväksytty tallitarkastus eläinlääkärin toimesta.

•

Suomen Hippos ry voi julkaista Heppa-järjestelmässä lisenssiin liittyviä tietoja, kuten
valmentajan yrityksen y-tunnuksen sekä yrityksen ennakkoperintärekisteröinnin ja toiminnan
vastuuvakuutuksen voimassaoloon liittyviä tietoja.
B-lisenssi voidaan myöntää myös pelkästään ohjastamista varten, jolloin valmennustoimintaa koskee
samat säädökset kuin Harrastajalisenssi C:n haltijoilla.
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B-lisenssin hakeminen
B-lisenssin hakijoiden on tehtävä kirjallinen hakemus >> , johon liitetään selvitykset:
•
•
•
•
•

Koulutuksesta (myös muu kuin hevosalan koulutus mahdollisten hyväksilukujen takia)
Työkokemuksesta (erityisesti hevosalalla, myös omalla tallilla työskentely)
Y-tunnuksesta (oltava oma yritys)
Toiminnan vastuuvakuutuksesta
Eläinlääkärin tekemästä hyväksytystä tallitarkastuksesta >>
Eläinlääkäri voi täyttää tallitarkastuslomakkeen myös Heppa-järjestelmän Oma Talli -palvelusta >>

Pelkästään ohjastamista koskevan B-lisenssin hakijan ei tarvitse toimittaa selvitystä vastuuvakuutuksesta eikä tallitarkastuksesta.
B-lisenssihakemuksen tulee olla lisenssivaliokunnan käsittelyssä vähintään kaksi kuukautta ennen
toivottua voimaantulopäivää.

B-lisenssin myöntäminen
B-lisenssihakemuksen käsittelee Suomen Hippoksen lisenssivaliokunta, joka harkintansa mukaan
myöntää hakijalle lisenssin hakijan täytettyä yllä mainitut edellytykset. Lisenssi tulee voimaan lisenssivaliokunnan käsittelyn jälkeen ja se myönnetään toistaiseksi voimassa olevana. Lisenssi voidaan
myöntää myös ehdollisena, jolloin se astuu voimaan vaadittujen edellytysten täytyttyä.

B-lisenssin peruuttaminen
Suomen Hippoksen lisenssivaliokunta voi peruuttaa myönnetyn lisenssin, muuttaa lisenssiluokkaa tai
esittää Suomen Hippoksen sääntövaliokunnalle lisenssinhaltijan asettamista ajo- tai kilpailukieltoon
seuraavista syistä:
•

Vakavista terveydellisistä syistä, joilla voi olla vaikutusta ravivalmentajan/-ohjastajan tehtävän
hoitamisessa, erityisesti turvallisuus huomioiden.

•

Eläinsuojelulain tai muiden vastaavien eläinten hyvinvointia turvaavien määräysten
rikkomisesta.

•

Suomen Hippos ry:n, muiden lisenssinhaltijaa koskevien sääntöjen tai lainsäädännön asettamien
ilmoitusvelvollisuuksien laiminlyönneistä.

•

Väärien tai harhaanjohtavien tietojen antaminen tai pyydettyjen selvitysten toimittamatta
jättäminen Suomen Hippos ry:lle, sen toimielimille/valiokunnille, hevosjalostusliitoille tai
lisenssin myöntämiseen/ylläpitämiseen osallistuville viranhaltijoille kuten eläinlääkäreille ja
eläinsuojeluun liittyville viranomaisille asioissa, joissa väärillä tiedoilla voi olla merkitystä
esimerkiksi lisenssien myöntämisen kannalta.

•

Raviurheilun maineen vahingoittamisesta.

•

Lisenssinhaltija ei ole hoitanut julkisoikeudellisia velvoitteita valtiota, kuntaa, Suomen Hipposta
tai Suomen Hippoksen jäsenjärjestöä kohtaan.

•

Lisenssinhaltijan yritys ei ole ennakkoperintärekisterissä.

•

Lisenssinhaltija ei hallitse omaisuuttaan ja itseään tai haltijalle on määrätty edunvalvoja

•

Lisenssinhaltija tai toimintaa harjoittava yhtiö on haettu tai asetettu konkurssiin.

•

Lisenssinhaltijan tai hänen yrityksensä toiminta Suomessa on päättynyt joko yrityksen
purkamisen tai muun päättämisen johdosta tai muuten tosiasiallisesti.

•

Vastuuvakuutus on päättynyt tai evätty.

•

Muista erittäin painavista syistä, kuten törkeästä tai epäammattimaisesta käyttäytymisestä
kilpailutapahtumissa tai toistuvista törkeistä ravikilpailusääntörikkomuksista.
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HANNA VISKARI / HIPPOS

Kokelaslisenssi E
E-lisenssin haltija on Ammattivalmentajalisenssin A tai Kilpailijalisenssin B haltijan yrityksessä tai Yksityislisenssin F haltijan tallissa vakituisessa työsuhteessa toimiva henkilö. E-lisenssin haltija on oikeutettu ohjastamaan työnantajansa valmentamia hevosia
sekä kokelaslähdöissä.
Mikäli lisenssin haltija toimii ohjastajana oman tai työnantajansa yrityksen kautta, hän voi ohjastaa vapaasti myös muissa lähdöissä ja muiden omistamilla hevosilla. Muussa tapauksessa ohjastamista koskee
samat säädökset kuin Harrastajalisenssi C:n haltijoilla.
Valmentamisen osalta E-lisenssin haltijalle ovat voimassa aina samat säädökset kuin Harrastajalisenssi
C:n haltijoilla.

E-lisenssin myöntäminen, voimassaolo ja peruuttaminen
E-lisenssin saaminen edellyttää todistettua työsuhdetta sekä voimassa olevaa ajolupaa. E-lisenssi myönnetään Suomen Hippoksen raviurheilupalvelut-osastolla. E-lisenssi myönnetään vuodeksi kerrallaan.
Suomen Hippoksen lisenssivaliokunta voi peruuttaa myönnetyn lisenssin tai esittää Suomen Hippoksen
sääntövaliokunnalle lisenssinhaltijan asettamista ajo- tai kilpailukieltoon seuraavista syistä:
•

Vakavista terveydellisistä syistä, joilla voi olla vaikutusta ravivalmentajan/-ohjastajan tehtävän
hoitamisessa, erityisesti turvallisuus huomioiden.

•

Eläinsuojelulain tai muiden vastaavien eläinten hyvinvointia turvaavien määräysten rikkomisesta.

•

Suomen Hippos ry:n, muiden ravivalmentajaa/-ohjastajaa koskevien sääntöjen tai lainsäädännön asettamien ilmoitusvelvollisuuksien laiminlyönneistä.

•

Väärien tai harhaanjohtavien tietojen antaminen tai pyydettyjen selvitysten toimittamatta
jättäminen Suomen Hippos ry:lle, sen toimielimille/valiokunnille, hevosjalostusliitoille tai
lisenssin myöntämiseen/ylläpitämiseen osallistuville viranhaltijoille kuten eläinlääkäreille ja
eläinsuojeluun liittyville viranomaisille asioissa, joissa väärillä tiedoilla voi olla merkitystä
esimerkiksi lisenssien myöntämisen kannalta.

•

Raviurheilun maineen vahingoittamisesta.

•

Lisenssinhaltija on muuttanut pois Suomesta.

•

Muista erittäin painavista syistä, kuten törkeästä käyttäytymisestä kilpailutapahtumissa tai
toistuvista törkeistä ravikilpailusääntörikkomuksista.
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VILLE VUORINEN / HIPPOS

Harrastajalisenssi C
Harrastajalisenssin haltija on hevosten valmentamista ja/tai ohjastamista harrastusluontoisesti harjoittava henkilö. Harrastusluontoisuus tarkoittaa sitä, että henkilö ei
valmenna tai ohjasta päätoimisesti eikä hän saa harrastamisesta kulukorvausten lisäksi merkittävää palkkaa tai palkkiota. Harrastajalisenssin saamisen edellytyksenä on vähintään 18 vuoden ikä sekä hyväksytysti suoritettu ajolupa- tai vastuuvalmentajakurssi.
Lisenssin haltija saa ohjastaa ja valmentaa omia hevosiaan sekä ohjastaa vuoden aikana enintään kahtakymmentä (20) ja kilpailuttaa enintään neljää (4) muiden omistamaa hevosta. Vuosi määritellään edellisen 12 kuukauden ajanjaksona (ei kalenterivuosi).
Rajoitukset eivät ole voimassa amatöörilähdöissä, opetus- ja koelähdöissä ja paikallisraveissa. Ohjastamiseen vaaditaan lisenssin lisäksi aina myös ajolupa.

Poikkeuslupa ohjastamiseen C-lisenssillä
Suomen Hippos ry voi harkintansa perusteella myöntää haltijalle poikkeusluvan ohjastaa ilman edellä
mainittuja rajoituksia. Vapaamuotoiset poikkeuslupahakemukset osoitteeseen kilpailu@hippos.fi

C-lisenssin haltijoiden omat hevoset ja lähisukulaisen ilmoittaminen
Omaksi hevoseksi katsotaan hevonen, josta henkilöllä tai hänen lähisukulaisellaan on yli 1/10 omistus. Lähisukulaiseksi katsotaan isovanhemmat, vanhemmat, avio- ja avopuolisot, lapset, lapsenlapset
sekä sisarukset. Kilpailuoikeuden vuokraus rinnastetaan tässä kohden omistukseen.
Harrastajalisenssin haltija voi ilmoittaa Suomen Hippokselle lähisukulaisistaan tai osaomistamistaan
hevosista, jotta ko. hevosia ei lasketa ohjastus- ja valmennuskiintiöihin.
Harrastajalisenssin haltija voi ilmoittaa Heppa-järjestelmästä löytyvän lähiomaisensa Heppa-järjestelmän Oma tallin kautta (Oma talli >> omat tiedot, sivun alalaidassa ’Ilmoitus lähiomaisesta’).
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C-lisenssin myöntäminen, voimassaolo ja peruuttaminen
C-lisenssi myönnetään Suomen Hippoksen raviurheilupalvelut-osastolla hyväksytysti suoritetun ajolupa- tai vastuuvalmentajakurssin jälkeen.
Lisenssi on voimassa toistaiseksi.
Suomen Hippoksen lisenssivaliokunta voi peruuttaa myönnetyn lisenssin tai esittää Suomen Hippoksen sääntövaliokunnalle lisenssinhaltijan asettamista ajo- tai kilpailukieltoon seuraavista syistä:
•

Vakavista terveydellisistä syistä, joilla voi olla vaikutusta ravivalmentajan/-ohjastajan tehtävän
hoitamisessa, erityisesti turvallisuus huomioiden.

•

Eläinsuojelulain tai muiden vastaavien eläinten hyvinvointia turvaavien määräysten rikkomisesta.

•

Suomen Hippos ry:n, muiden ravivalmentajaa/-ohjastajaa koskevien sääntöjen tai
lainsäädännön asettamien ilmoitusvelvollisuuksien laiminlyönneistä.

•

Väärien tai harhaanjohtavien tietojen antaminen tai pyydettyjen selvitysten toimittamatta
jättäminen Suomen Hippos ry:lle, sen toimielimille/valiokunnille, hevosjalostusliitoille tai
lisenssin myöntämiseen/ylläpitämiseen osallistuville viranhaltijoille kuten eläinlääkäreille ja
eläinsuojeluun liittyville viranomaisille asioissa, joissa väärillä tiedoilla voi olla merkitystä
esimerkiksi lisenssien myöntämisen kannalta.

•

Raviurheilun maineen vahingoittamisesta.

•

Lisenssinhaltija on muuttanut pois Suomesta.

•

Muista erittäin painavista syistä, kuten törkeästä käyttäytymisestä kilpailutapahtumissa tai
toistuvista törkeistä ravikilpailusääntörikkomuksista.
VILLE VUORINEN / HIPPOS
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ILKKA NISULA / HIPPOS

Seniorilisenssi S
Seniorilisenssin haltija on vähintään 60-vuotias henkilö, jonka ajolupa ei ole enää voimassa. Valmentamisen osalta voimassa on samat säädökset kuin Harrastajalisenssi
C:n haltijoilla. Seniorilisenssin piiriin voi siirtyä A-, B- tai C-lisenssin haltija, jonka ajolupa ei ole enää voimassa.
S-lisenssin myöntäminen, voimassaolo ja peruuttaminen
S-lisenssi myönnetään Suomen Hippoksen raviurheilupalvelut-osastolla, kun henkilön ajolupa on vanhentunut ja S-lisenssin ikävaatimus täyttyy. Lisenssi on voimassa toistaiseksi.
Suomen Hippoksen lisenssivaliokunta voi peruuttaa myönnetyn lisenssin tai esittää Suomen Hippoksen sääntövaliokunnalle lisenssinhaltijan asettamista ajo- tai kilpailukieltoon seuraavista syistä:
•

Vakavista terveydellisistä syistä, joilla voi olla vaikutusta ravivalmentajan/-ohjastajan
tehtävän hoitamisessa, erityisesti turvallisuus huomioiden.

•

Eläinsuojelulain tai muiden vastaavien eläinten hyvinvointia turvaavien määräysten rikkomisesta.

•

Suomen Hippos ry:n, muiden ravivalmentajaa/-ohjastajaa koskevien sääntöjen tai lainsäädännön asettamien ilmoitusvelvollisuuksien laiminlyönneistä.

•

Väärien tai harhaanjohtavien tietojen antaminen tai pyydettyjen selvitysten toimittamatta
jättäminen Suomen Hippos ry:lle, sen toimielimille/valiokunnille, hevosjalostusliitoille tai
lisenssin myöntämiseen/ylläpitämiseen osallistuville viranhaltijoille kuten eläinlääkäreille ja
eläinsuojeluun liittyville viranomaisille asioissa, joissa väärillä tiedoilla voi olla merkitystä
esimerkiksi lisenssien myöntämisen kannalta.

•

Raviurheilun maineen vahingoittamisesta.

•

Lisenssinhaltija on muuttanut pois Suomesta.

•

Muista erittäin painavista syistä, kuten törkeästä käyttäytymisestä kilpailutapahtumissa tai
toistuvista törkeistä ravikilpailusääntörikkomuksista.

15

VILLE VUORINEN / HIPPOS

Ponilisenssi P
Ponilisenssin haltija voi ohjastaa ja/tai valmentaa poneja. Ponilisenssi on kolmiportainen (P1, P2, P3) lisenssiluokka ikäluokittain jaoteltuna. Ponilisenssien ja -ajolupien ikäluokat lasketaan syntymävuosittain.
Ponilisenssin saamisen edellytyksenä on hyväksytysti suoritettu P-ajolupakurssi. Alaikäisellä lisenssinhaltijalla on oltava nimettynä täysi-ikäinen kilpailuhuoltaja, joka vastaa lisenssinhaltijan toiminnasta, kunnes hän täyttää 18 vuotta. Ponilisenssi on edellytys kilpailuoikeudelle poniravikilpailuissa.
P1-LISENSSI

Poniohjastajalisenssi P1 on tarkoitettu kilpailuvuonna 10-13 vuotta täyttäville ponien ohjastajille poniravikilpailuissa. P1-lisenssin saamiseen on vaatimuksena P-ajolupakurssin hyväksytty suorittaminen.
Lisenssinhaltijalla tulee olla nimetty kilpailuhuoltaja.
P2-LISENSSI

Poniohjastajalisenssi P2 on tarkoitettu kilpailuvuonna 14-17 vuotta täyttäville ponien ohjastajille poniravikilpailuissa. P2-lisenssin saamiseen on vaatimuksena P-ajolupakurssin hyväksytty suorittaminen.
Lisenssinhaltijalla tulee olla nimetty kilpailuhuoltaja.
P3-LISENSSI

Poniohjastajalisenssi P3 on tarkoitettu kilpailuvuonna vähintään 18 vuotta täyttäville ponien ohjastajille poniravikilpailuissa. P3-lisenssiin siirrytään automaattisesti P2-lisenssistä ikärajojen mukaisesti
(kts. taulukko seuraavalla sivulla).
Ponivalmentajalisenssi sisältyy automaattisesti ponilisensseihin P1, P2 ja P3.

Kilpailuhuoltaja
Alaikäisellä ponilisenssin haltijalla tulee olla nimetty kilpailuhuoltaja. Kilpailuhuoltajan tulee olla vähintään 18-vuotias. Kilpailuhuoltajan tulee osallistua P-ajolupakurssin yhteydessä pidettävään kilpailuhuoltajakoulutusosioon. Kilpailuhuoltaja on nimettävä kaikille alle 18-vuotiaille P-lisenssin haltijoille.
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Ikärajat lasketaan syntymävuosittain
Poniajolupia ja –lisenssejä koskevat ikärajat lasketaan syntymävuoden perusteella. Poniajoluvan saa
suorittaa aikaisintaan 1.6. alkaen sinä vuonna, kun henkilö täyttää yhdeksän vuotta.
Alla olevassa taulukossa ponilisenssien ja –ajolupien ikärajat (syntymävuodet) vuonna 2023.
LISENSSIT

2023

AJOLUVAT

2023

P1-LISENSSI

2013–2010

A-PONIT

2013–2005

P2-LISENSSI

2009–2006

B-PONIT

2011 ja aiemmin

P3-LISENSSI

2005 ja aiemmin

Pakollinen lisenssikoulutus
Poniravikilpailusäännöissä määritetty pakollinen lisenssikoulutus järjestetään lisenssiluokan muuttuessa. Koulutus järjestetään vuosittain sähköisenä tenttinä. Kutsu tenttiin lähetetään sähköpostitse.
Lisenssinhaltija on vastuussa siitä, että koe on ajoissa suoritettu.

P-lisenssin myöntäminen, voimassaolo ja peruuttaminen
P-lisenssi myönnetään Suomen Hippoksen raviurheilupalvelut-osastolla hyväksytysti suoritetun ajolupakurssin jälkeen.
Lisenssi on voimassa toistaiseksi ja muuttuu automaattisesti lisenssiluokkien P1-P3 välillä ikärajojen
täyttyessä.
Suomen Hippoksen lisenssivaliokunta voi peruuttaa myönnetyn lisenssin tai esittää Suomen Hippoksen sääntövaliokunnalle lisenssinhaltijan asettamista ajo- tai kilpailukieltoon seuraavista syistä:
•

Vakavista terveydellisistä syistä, joilla voi olla vaikutusta ravivalmentajan/-ohjastajan tehtävän
hoitamisessa, erityisesti turvallisuus huomioiden

•

Eläinsuojelulain tai muiden vastaavien eläinten hyvinvointia turvaavien määräysten rikkomisesta

•

Suomen Hippos ry:n, muiden ravivalmentajaa/-ohjastajaa koskevien sääntöjen tai lainsäädännön
asettamien ilmoitusvelvollisuuksien laiminlyönneistä

•

Väärien tai harhaanjohtavien tietojen antaminen tai pyydettyjen selvitysten toimittamatta
jättäminen Suomen Hippos ry:lle, sen toimielimille/valiokunnille, Hevosjalostusliitoille tai
lisenssin myöntämiseen/ylläpitämiseen osallistuville viranhaltijoille kuten eläinlääkäreille ja
eläinsuojeluun liittyville viranomaisille asioissa, joissa väärillä tiedoilla voi olla merkitystä
esimerkiksi lisenssien myöntämisen kannalta

•

Raviurheilun maineen vahingoittamisesta

•

Lisenssinhaltija on muuttanut pois Suomesta

•

Muista erittäin painavista syistä, kuten törkeästä käyttäytymisestä kilpailutapahtumissa tai
toistuvista törkeistä ravikilpailusääntörikkomuksista
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Valitusoikeus
Henkilöllä, jolle ei ole myönnetty lisenssiä tai jonka lisenssi on peruttu, on oikeus valittaa päätöksestä. Päätöksestä valitetaan Suomen Hippoksen hallitukselle neljäntoista
(14) vuorokauden kuluessa siitä, kun valittaja on saanut tiedon päätöksestä.

Omistajalisenssi
Omistajalisenssi astuu voimaan automaattisesti kaikille ravihevosten omistajille, joiden
omistamat hevoset kuuluvat Suomen Hippoksen kilpailurekisteriin ja osallistuvat kilpailutoimintaan.
Maksuton omistajalisenssi ei vaadi hevosen omistajilta toimenpiteitä, vaan se astuu voimaan, kun omistettu hevonen tai poni ilmoitetaan kilpailuun tai koelähtöön. Lisenssi on voimassa kilpailupäivästä seuraavat 12 kuukautta eteenpäin.
Omistajalisenssi tuo mukanaan Heppa-järjestelmän Oma Tallin sähköisiä palveluita.
Omistajalisenssi sisältyy automaattisesti kaikkiin kilpailulisensseihin, joten mikäli henkilö kilpailee itse
omistamallaan hevosella, erillistä omistajalisenssiä ei tällöin tarvita. Kaikille yhteisomistuksille ja tallinimille luodaan kuitenkin oma omistajalisenssi, vaikka osaomistajalla, osakkaalla, vastuuhenkilöllä tai yhteisomistussuhteen tai tallinimen edustajilla tai jäsenillä olisi jo jokin voimassa oleva lisenssi.

Ulkomaisella lisenssillä Suomessa
toimiminen
Ulkomaisella lisenssillä voi toimia ohjastajana ja/tai valmentajana Suomessa asuen
korkeintaan noin vuoden. Tämän jälkeen on hakeuduttava Suomen Hippoksen lisenssijärjestelmän piiriin ajolupa- tai vastuuvalmentajakurssin kautta.
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hippos.fi

HEPPA

heppa.hippos.fi
•
•
•
•
•
•

Hevoshaku
Henkilöhaku
Tulevat kilpailut
Kilpailutulokset
Näyttelyt
Tilastot

MOBIILIHEPPA

HEILA

heppa.hippos.fi/mobiili
•
•
•
•
•
•

heppa.hippos.fi/jalostus

Hevoshaku
Henkilöhaku
Tulevat kilpailut
Kilpailutulokset
Tilastot ja liigat
Sarjakone

•
•
•
•

Emälinjan tuotanto
Jalostusoriit
Testiparitus
Hevospörssi
(myyntisivusto)

OMA TALLI

heppa.hippos.fi/omatalli
• Omat hevoset
• Tulokset ja raportit
• Lääkeainekirjanpito
• Pitopaikkarekisteri
• Raveihin ilmoittaminen
• Sarjasuunnittelu
• Ennakkomaksukilpailut
• Omistajanvaihdokset
• Tallinimet
• Hallintaoikeudet
• Omat tiedot
• Tilinumerot
• Laskutus
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