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Lämminverisen ravihevosen kantakirjaan merkitseminen, jalostusarvostelu ja siitokseen käyttö 

(www.hippos.fi) 
 
 
 
 
 
 
Hevosten rekisteröintiin ja kantakirjaan merkitsemiseen liittyvää sanastoa on muutettu vastaamaan 
EU:n hevosten tunnistamiseen ja eläinjalostukseen liittyvää lainsäädäntöä. Alla selitykset liitteessä 
käytettävistä termeistä. 
 
Kantakirja   Entinen hevosten perusrekisteri. Hevonen ilmoitetaan merkittäväksi 

kantakirjaan 1 kk kuluessa syntymästään ja merkitään kantakirjaan 
tunnistuksen jälkeen, viimeistään syntymävuotta seuraavan vuoden 
maaliskuun loppuun mennessä. Aiemmin perusrekisteriin merkityt 
hevoset on siirretty kantakirjaan merkityiksi.  

 
Jalostusarvostelu   Entinen kantakirjaus. Jalostusarvostelussa tammat ja oriit arvioidaan 

jalostuseläiminä ja merkitään jalostusluokkiin. Jalostusarvostelu 
tehdään ensin yksilötulosten perusteella ja myöhemmin 
jälkeläistulosten perusteella. Aiemmin kantakirjatut hevoset merkitään 
jalostusarvostelluiksi. 

 
Tunnistusasiakirja  Hevospassi tai rekisteritodistus, jossa on hevosen tunnistetiedot.  
 
 
 



A.  KANTAKIRJAAN MERKITSEMINEN 
 
Lämminveristen ravihevosten kantakirjaan merkitsemisestä määrätään Eviran vahvistamissa 
jalostusohjesäännöissä, Suomen Hippos ry:n ravikilpailusäännöissä ja UET:n International 
Agreement on Trotting Races -sopimuksessa. 
 
Lämminveristen ravihevosten kantakirjaan merkitään kaikki Suomessa syntyneet ja maahan tuodut 
lämminveriset ravihevoset. Kantakirja luo jalostus- ja kilpailutoiminnalle luotettavan perustan, joka 
turvaa myös kasvattajien ja hevosenomistajien oikeudet. 
 
Varsa on merkittävä kantakirjaan syntymämaassaan ennen kuin se voidaan viedä ja merkitä toisen 
maan kantakirjaan. Varsan kantakirjaan merkitseminen tapahtuu syntymämaan sääntöjen mukaan 
ja annettujen määräaikojen kuluessa. Hevosella tulee olla lähtömaan kantakirjanpitäjän antama 
vientisertifikaatti ennen kuin se voidaan merkitä toisen maan kantakirjaan.  Hevosen tulee fyysisesti 
sijaita tunnistusta varten siinä maassa, minkä kantakirjaan se merkitään. 
  
Suomessa syntynyt lämminverinen ravihevonen (FI) on: 
- syntynyt Suomessa suomalaisen lämminverisen ravihevosen kantakirjaan merkitystä tammasta ja 
merkitty kantakirjaan Suomessa, tai 
- syntynyt ulkomailla suomalaisen lämminverisen ravihevosen kantakirjaan merkitystä tammasta ja 
tuotu Suomeen syntymävuoden joulukuun 31. päivään mennessä, eikä ole merkitty minkään muun 
maan kantakirjaan. 
 
Suomalainen lämminverinen ravihevonen (FIU) on: 
- syntymävuonna tuotu ja merkitty suomalaisen lämminverisen kantakirjaan emänsä kanssa eikä 
ole merkitty ulkomaiseen kantakirjaan, tai 
- syntynyt ulkomailla suomalaisen lämminverisen ravihevosen kantakirjaan merkitystä tammasta ja 
merkitty suomalaisen lämminverisen kantakirjaan. 
 
FIU-hevoset eivät ole oikeutettuja kasvatustukiin ja -palkintoihin eivätkä osallistumaan Suomessa 
syntyneille ravihevosille rajattuihin lähtöihin. 
 
Maahan tuotu lämminverinen ravihevonen on: 
- Merkitty ulkomaiseen kantakirjaan ja maahantuonnin jälkeen merkitty suomalaisen 
lämminverisen kantakirjaan kilpailu- tai jalostustarkoitusta varten. Ulkomaisen hevosen kansallisuus 
määritetään sen syntymämaan sääntöjen mukaan. 
 
Suomessa syntynyt varsa on ilmoitettava kantakirjaan merkitsemistä varten kuukauden sisällä 
syntymäpäivästä lähettämällä astutustodistus-varsomisilmoitus täytettynä ja allekirjoitettuna 
paikalliseen hevosjalostusliittoon. Mikäli ilmoitus tehdään myöhemmin, peritään korotettu rekiste-
röintimaksu. 
 
Oriinpitäjältä lunastettu syntymätodistus luovutetaan hevosjalostusliiton tunnistajalle tunnistuksen 
yhteydessä. Ennen kantakirjaan merkitsemistä varsan ostajan on säilytettävä omistajanvaih-
dosilmoitus syntymätodistuksen liitteenä kantakirjaan merkitsemistä varten. 
 
Varsa on ilmoitettava syntymätodistuksella kantakirjaan viimeistään syntymävuoden joulukuun 
viimeiseen päivään mennessä ja tunnistettava viimeistään syntymävuotta seuraavan vuoden 
maaliskuun viimeiseen päivään mennessä, jotta se saisi kilpailuoikeuden. 
 
Vain jalostukseen hyväksytyn oriin jälkeläinen saa kilpailuoikeuden. Edellä olevasta poiketen 
kilpailuoikeuden saavat myös sellaisen jalostukseen hyväksymättömän oriin jälkeläiset, jotka ovat 
syntyneet oriinomistajan astutushetkestä varsomishetkeen omistamista oriista ja tammoista. 
Oriinomistajana tai -omistajina sekä tammanomistajana tai -omistajina on oltava sama henkilö tai 
samat henkilöt. Jalostukseen hyväksymättömän oriin jälkeläisellä ei ole oikeutta 
kasvattajapalkintoihin eikä kasvatuksen tukiin. 



Jos tamma astutetaan ulkomailla, astutusoriin tulee olla hyväksytty jalostukseen kotimaassaan, 
jotta varsa saisi kilpailuoikeuden. 
 
Maahan tuotavan lämminverisen ravihevosen tulee olla vapaa tarttuvista taudeista maa- ja 
metsätalousministeriön antamien eläintautivaatimusten mukaisesti. 
 
Maahan tuotu hevonen tulee tunnistaa Suomessa kuukauden kuluessa maahantuonnista. Hevosen 
alkuperäinen tunnistusasiakirja (hevospassi tai rekisteritodistus) toimitetaan 
yhdessä tunnistustietojen kanssa Suomen Hippokseen kantakirjaan merkitsemistä varten. Hevonen 
merkitään suomalaisen lämminverisen ravihevosen kantakirjaan, kun lähtömaan kantakirjanpitäjän 
antama vientitodistus (vientisertifikaatti) on saapunut Suomen Hippokseen. 
 
Kantakirjaan merkitsemisestä tehdään merkintä hevosen tunnistusasiakirjaan (hevospassi, ennen 
1.1.1997 rekisteritodistus). Tunnistusasiakirjaan saa tehdä merkintöjä vain kantakirjanpitäjä. 
Tunnistusasiakirja on aina luovutettava hevosen mukana uudelle omistajalle. 
 
Kadonneen tai tuhoutuneen hevospassin tilalle Suomen Hippos antaa pyynnöstä uuden, kun 
alkuperäisen hevospassin katoamisesta on annettu luotettava selvitys ja passi kuulutuksella mitä-
töity.  
 
Kantakirjaan merkitty lämminverinen ravihevonen voidaan merkitä Suomen Hippoksen 
kilpailurekisteriin, jos sillä on kilpailuoikeus. 
 
Kantakirjaan ei merkitä sellaisia hevosten nimiä, jotka ovat sopimattomia, aiheuttavat sekaannusta 
jo kantakirjaan merkittyjen nimien kanssa tai ovat virallisesti suojattuja kasvattajanimiä. Jos 
hevoselle ei anneta hyväksyttävää nimiehdotusta, Suomen Hippoksella on oikeus nimetä hevonen. 
Kantakirjaan merkityn hevosen nimeä ei voi muuttaa ilman erityistä syytä. 
 
 
B. JALOSTUSARVOSTELU 
 
Jalostusarvostelussa ori hyväksytään jalostukseen ja tamma saa jalostushevosen arvon. 
Lämminverisen ravihevosen jalostuksessa tärkeimpinä ominaisuuksina pidetään ravinopeutta, 
kestävyyttä ja voitontahtoisuutta. 
 
Jalostusarvosteluun ovat oikeutettuja osallistumaan vähintään 3-vuotiaat lämminverisen 

ravihevosen kantakirjaan merkityt yksilöt.  

 

Hevosen hyväksymisen edellytyksenä on, että hevonen on suorituksiltaan, luonteeltaan, 

liikkeiltään, rakenteeltaan ja terveydeltään jalostushevoseksi sopiva. Perinnöllisten vikojen ja 

sairauksien vastustamiseksi hevosen on täytettävä Suomen Hippoksen jalostusvaliokunnan 

määrittämät rakenne- ja terveysvaatimukset (Liite 2). Hevosen hyväksymisen edellytyksenä on, että 

hevonen saa jokaisesta rakennearvostelun arvostelukohdasta vähintään 5 pistettä ja täyttää 

määritellyt muut vaatimukset. Mikäli hevosen pisteissä on 5 tai useampi 6, voidaan antaa alempi 

palkinto kuin suoritukset edellyttäisivät. Heikentyneiden rakenne- tai terveysominaisuuksien 

perusteella hevosen palkintoa voidaan alentaa tai hevonen voidaan jättää palkitsematta. 

 

 

 



2.1. YKSILÖARVOSTELUN TOTEUTUS 

 

Jalostusarvosteluun kuuluvat seuraavat asiat: 

1. mittaus 

2. rakennearvostelu 

3. suorituskokeet (vapaaehtoinen tammoille ja jälkeläisarvosteltaville oriille) 

4. luonteen arviointi 

  sekä oriilla eläinlääkärintarkastus.  

Jalostusarvostelussa hyväksytty tai hylätty hevonen voidaan esittää jalostusarvostelussa uudelleen.  

 

2.1.1. MITTAUS JA KUNTOLUOKAN ARVIOINTI 

 

Jalostusarvosteltavasta hevosesta otetaan seuraavat mitat: säkäkorkeus, lautaskorkeus, rungon 

pituus, rinnan leveys, rinnan ympärys ja etusäären ympärys.  Myös hevosen purenta tarkastetaan.  

 

Jalostusarvostelussa hevonen on esitettävä ilman pohjallisia tai kaviopohjan peittäviä kenkiä. 

Mittauksessa ja kavioiden arvostelussa hevonen on esitettävä siinä kengityksessä, jossa hevonen 

suorittaa suorituskokeet. Korkeusmittojen tuloksesta vähennetään hokit ja kengät. 

 

Kaikilta jalostusarvosteltavilta hevosilta määritetään kuntoluokka pistein yhdestä viiteen (1-5) 

kylkiluiden päällä olevan rasvakerroksen perusteella seuraavasti: 1 = erittäin laiha, 2 = laiha, 3 = 

normaali, 4 = lihavahko ja 5 = lihava. Tarkentamiseen voidaan lisäksi käyttää + tai - merkkiä. 

Hevosen lihavuus tai laihuus vaikuttavat sen mittoihin. Rinnanympärysmitta voi vaihdella 

jopa 10 cm, rungon pituus 3-4 cm, lautaskorkeus 2 cm ja säkäkorkeus 1 cm. Lihavuusaste selittää 

mittoja ja kertoo, minkälaisessa kunnossa hevonen on esitetty jalostusarvostelussa. 

 

2.1.2. RAKENNEARVOSTELU 

 

Rakenteesta arvioidaan seuraavat kohdat: 

- tyyppi (laatu- ja rotutyyppi, sukupuolileima), kaikki tyypit arvioidaan sanallisesti  

- runko 

- jalka-asennot ja liikkeiden säännöllisyys 

- jalkojen terveys 

- kaviot 

 

Arvostelukohdista annetaan pisteitä 4-10. Puolikkaita pisteitä voidaan käyttää. Rakennearvostelun 

yhteydessä käynti- ja raviliikkeet arvostellaan sanallisesti ilman pisteytystä.  

 

2.1.3. SUORITUSKOKEET 

 

Suorituskokeena on ajokoe. Ajokoe on vapaaehtoinen tammoille ja jälkeläisarvosteltaville oriille. 

Raviliikkeet pisteytetään (4-10) ajokokeen aikana. 

 

 

 

 

 



 

 

2.1.4. LUONTEEN ARVIOINTI 

 

Luonteen arvostelemiseksi lautakunnan jäsenet tarkkailevat hevosta koko 

jalostusarvostelutilaisuuden ajan. Hevosen luonne arvostellaan sekä sanallisesti että ajokokeen 

suorittaneilla hevosilla myös pistein neljästä kymmeneen (4-10). Vihaisuus, levottomuus ja arkuus 

voivat aiheuttaa hevosen hylkäämisen. 

 

2.1.5. ORIIDEN ELÄINLÄÄKÄRINTARKASTUS 

 

Eläinlääkärintarkastukseen kuuluvat sekä yleinen että ortopedinen terveydentilan tarkastus. 

Samassa yhteydessä tarkastetaan hevosen liikkeet suoralla uralla kovalla alustalla. Eläinlääkäri 

antaa sanallisen arvostelun oriin terveydentilasta ja pisteyttää jalkojen terveyden asteikolla 0-7. 

 

Oriin jaloista otetaan röntgenkuvat perinnöllisten kasvuhäiriömuutosten ja muiden löydösten 

kartoittamiseksi. Röntgentutkimus tulee tehdä Suomen Hippoksen antamaan määräaikaan 

mennessä. Eläinlääkärin antaa ortopedisestä terveydentilasta sanallisen lausunnon sekä pisteet 0-3. 

 

 

2.2. JÄLKELÄISARVOSTELU 

 

Hevosen jalostusarvostelu voidaan tehdä myös sen jälkeläisten tulosten perusteella. 

Jalostusarvostelutilaisuudessa tällaiselle hevoselle tehdään mittaus, liikkeiden ja rakenteen 

arvostelu sekä terveystarkastus. Ajokoe on vapaaehtoinen. 

 

Jalostusarvostelussa hyväksytty hevonen voidaan jälkeläisten tulosten perusteella siirtää 

jalostusarvosteluluokkiin.  

 

Jälkeläisarvostelu suoritetaan hevosen jälkeläisten kilpailu- tai jalostusarvostelutulosten 

perusteella. Jälkeläisarvostelun perusteena käytetään lisäksi vanhempien, omien ja jälkeläisten 

ravikilpailutulosten perusteella laskettavia jalostusindeksejä. 

Jalostusarvostelussa hyväksytty lämminverinen ravihevonen voidaan jälkeläisarvostelun perusteella 

merkitä AB- tai A-luokkaan. Jälkeläispalkintojen vaatimukset on kuvattu jäljempänä. 

Mikäli jalostusarvostelussa hyväksytyn hevosen jälkeläisillä todetaan haitallinen perinnöllinen vika 

tai sairaus (liite 2), Suomen Hippoksen jalostusvaliokunta voi poistaa hevosen jalostuskäytöstä. 

 

 

 

 

 

 
 



ORI  
 
Ehtona oriin hyväksymiselle jalostukseen on, että  
1. ori on merkitty kantakirjaan 
2. ori on vähintään 3-vuotias 
3. ori on terveydeltään jalostushevoseksi sopiva. Perinnöllisten vikojen ja sairauksien 
vastustamiseksi hevosen on täytettävä Suomen Hippoksen jalostusvaliokunnan määrittämät 
rakenne- ja terveysvaatimukset. 
4. oritta ei ole muussa maassa poistettu jalostuskäytöstä rakennevikojen tai terveydellisten tai 
eläinsuojelullisten syiden perusteella. 
5. ori saa suvusta, suorituksista, terveydestä ja yleisarviosta pisteitä yhteensä 0-100, joiden 
perusteella ori luokitellaan viiteen jalostusluokkaan. 
 
Ulkomaisen oriin hyväksymisessä jalostukseen tuore- tai pakastespermaa käyttäen noudatetaan 
jalostusvaliokunnan päätöstä kohdassa C. Oriin siitokseen käyttö.  
 
Jalostukseen hyväksytty ori voidaan arvostella uudelleen, kuitenkin aikaisintaan seuraavana 
vuonna.  
 
 
 Yksilöarvostelu 
 
Ori saa suvusta enintään 30 pistettä, suorituksista enintään 50 pistettä, terveydestä enintään 10 
pistettä ja yleisarviosta enintään 10 pistettä. Yhteispistemäärän mukaan ori luokitellaan seuraaviin 
jalostusluokkiin: 
  
I  Erittäin korkea jalostusarvon ennuste  86-100 pistettä 
II Korkea jalostusarvon ennuste    71-85 pistettä 
III Keskinkertainen jalostusarvon ennuste    56-70 pistettä 
IV Matala jalostusarvon ennuste    41-55 pistettä 
V Erittäin matala jalostusarvon ennuste      0-40 pistettä 
 
 
 

Jälkeläisarvostelu 
 
 
Ori voidaan hyväksyä jalostukseen sen jälkeläisten tulosten perusteella, mikäli kilpailleita jälkeläisiä 
on riittävä määrä. Jalostusarvostelussa oriin suku, terveys ja rakenne kuvataan ja jälkeläisnäytöt 
esitellään.  
Hevoselle lasketaan jalostusindeksejä sen vanhempien, omien ja jälkeläisten ravikilpailutulosten 
perusteella. Jälkeläisarvostelua kuvaavan jalostusindeksin laskennassa oriilla täytyy olla 
palkitsemista varten vähintään kahteen ikäluokkaan kuuluvia kilpailuikäisiä jälkeläisiä ja indeksin 
ennustevarmuuden on oltava luotettava. 
 
Ori voi saada sen ravikilpailuihin osallistuneiden jälkeläisten tulosten perusteella seuraavan 
jalostusluokan:  
 
A-luokka Erittäin hyvä 
AB-luokka Hyvä 
AC-luokka Keskinkertainen  
D-luokka Huono  
 
 
 
 



 
TAMMA 
 
Ehtona tamman jalostusarvostelulle on, että 
1. tamma on merkitty kantakirjaan 
2. tamma on vähintään 3-vuotias 
3. tamma on luonteeltaan, liikkeiltään, rakenteeltaan ja terveydeltään jalostushevoseksi sopiva. 
Perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamiseksi hevosen on täytettävä Suomen Hippoksen 
jalostusvaliokunnan määrittämät rakenne- ja terveysvaatimukset. 
4. tamma saa jokaisesta arvostelukohteesta vähintään 5 pistettä 
5. palkitsemista varten tamma on ravikilpailuissa vähintään 1600 metrin matkalla saavuttanut 
hyväksytyn ajan, joka kilometriä kohden laskettuna on 
 
3-vuotiaana 1.20 0 tai parempi 
4-vuotiaana 1.19,0 tai parempi 
yli 4-vuotiaana 1.18,0 tai parempi 
 
6. mikäli tammalla ei ole kilpailusuorituksia, voidaan se hyväksyä jalostusarvostelussa ilman 
palkintoa, mikäli se täyttää muut asetetut vaatimukset. 
 
 Yksilöarvostelu 
 
Jalostusarvostelussa hyväksytty tamma voidaan merkitä palkintoluokkaan seuraavilla ehdoilla: 
C-luokka: samat kuin jalostusarvosteluun hyväksymisehdot. 
B-luokka: tamman ennätys on 1.15,5a tai 1.16,5 tai parempi ja voittosumma vähintään 12.000 
euroa tai voittosumma lähtöä kohden vähintään 170 euroa. 
Luokituksessa otetaan huomioon hevosen eri ikäkausina ja koko kilpailu-uralla saavuttamat 
ravikilpailutulokset sekä suurkilpailuvoitot. 
Mikäli tammalla ei ole kilpailusuorituksia, voidaan se hyväksyä jalostusarvostelussa ilman 
palkintoluokkaa.  
 
Jalostusarvostelussa hyväksytty tamma voidaan arvostella kerran uudelleen, kuitenkin aikaisintaan 
jalostusarvostelua seuraavana vuonna. 
 
Mikäli hevonen on hylätty jalostusarvostelussa, se voidaan esittää uudelleen, mikäli sen 
kilpailusuoritukset tai jälkeläisarvostelu täyttävät vaatimukset jalostusarvostelussa hyväksymiselle.  
 
 
 Jälkeläisarvostelu 
 
AB-luokka: tammalla on vähintään 4 jälkeläistä, joista yhdellä ennätys 1.15,0 tai parempi ja kahdella 
1.18,0 tai parempi. 
A-luokka: tammalla on vähintään 5 jälkeläistä, joista yhdellä ennätys 1.15,0 tai parempi ja yhdellä 
1.16,0 tai parempi ja kahdella 1.18,0 tai parempi ja lisäksi jälkeläisten yhteen laskettu voittosumma 
vähintään 60 000 €. 
 
 
 



C. ORIIN SIITOKSEEN KÄYTTÖ 
 
1. Aiemmin hyväksytyille Suomessa astuville lämminverisille ravihevosoriille on haettava ja 
maksettava vuosittainen orilisenssi. Lisenssimaksu määräytyy sen mukaan, milloin hakemus 
pystytään hyväksymään Hippoksessa eli kaikki mahdollisesti tarvittavat hakemuksen liitteet on 
toimitettu ja ne on ehditty käsitellä. Lasku lisenssistä lähetetään hakijalle. Jos lisenssiä ei makseta 
eräpäivään mennessä, nousee hinta aiemmin määrättyjen hintaportaitten mukaisesti. 
 
Jokaisen jalostusarvostellun lämminverisen ravihevosen tulee toimittaa fertiliteettitutkimus, eli 
spermatestitulos, jalostusarvostelun jälkeen ennen siitoskäytön alkua.  
 
Oriin siitokseenkäyttöoikeus on voimassa vasta kun vuosittain orilisenssi on aktivoitu, jolloin oriin 
sähköinen astutuskirjanpito aukeaa. Lisenssitieto näkyy julkisena oriin tiedoissa. 
 
2. Ehtona ulkomaisen lämminverisen ravihevosoriin hyväksymiselle jalostuskäyttöön Suomessa 
tuore- ja pakastespermaa käyttäen on, että ori tarkastetaan Suomen Hippoksen 
jalostusvaliokunnan toimesta ja ori on kotimaassaan jalostukseen hyväksytty. Ori tulee olla jonkin 
kotimaisen oriaseman listalla.   
 
3. Anomus uuden ulkomaisen tuontispermaoriin tarkastamiseksi ja hyväksymiseksi jalostukseen 
Suomessa on jätettävä Suomen Hippokseen 13.2. mennessä. Aiemmin hyväksytyillä 
tuontispermaoriilla lisenssi on halvin, kun vaadittavat dokumentit on toimitettu 31.3. mennessä.  
 
Orikohtainen tarkastusmaksu nousee hintaportaitten mukaisesti sen perusteella, milloin hakemus 
on voitu hyväksyä. Lasku lisenssistä lähetetään hakijalle, kun kaikki tarvittavat liitteet on toimitettu. 
Tuontispermaoreista tulee toimittaa valtakirja (power of attorney) oriin käytöstä Suomessa ja 
ilmoittaa oriin siitoskäytöstä Suomessa vastaava oriasema. Jos lisenssiä ei makseta eräpäivään 
mennessä, nousee hinta aiemmin määrättyjen hintaportaitten mukaisesti. 
 
Oriista on toimitettava dna-tieto laboratorioon, mikäli tieto ei ole aiemmin ollut laboratorion 
käytössä. 
 
4. Kuolleen oriin pakastespermaa saa käyttää kuolinvuotta seuraavan vuoden aikana. Kastroidun 
oriin pakastespermaa saa käyttää kastrointivuotta seuraavan vuoden aikana.  
 
5. Lupa hevosten keinosiemennystoimintaan sekä siemennesteen lähetysasema- ja 
vastaanottoasematoimintaan anotaan aluehallintovirastolta ja Evira myöntää hyväksymisnumeron 
ja pitää listaa hyväksytyistä asemista. Lupa edellyttää asianmukaisia siemennesteen keruu- ja 
käsittelytiloja, siemennystiloja sekä riittäviä talli- ja tarhatiloja. Lupahakemusta varten on nimettävä 
eläinlääkäri, joka vastaa siitä, että asemalla noudatetaan keinosiemennystoiminnalle asetettuja 
vaatimuksia.  
 
6. Sperman ottoa valvovan eläinlääkärin on tarkastettava, että oriissa ei ennen sperman ottoa ole 
havaittavissa mitään tarttuvaan tautiin viittaavaa. Ori on tutkittava kielteisin tuloksin vuosittain 
tarttuvan kohtutulehduksen (CEM) varalta, sekä ori on tutkittava myös virusarteriteetin varalta 
(EVA) Sperman pakastuksen yhteydessä ori on myös tutkittava kielteisin tuloksin sekä tarttuvan 
kohtutulehduksen (CEM) että virusarteriitin (EVA) varalta.   
Hevosten sukusolujen ja alkioiden käsittelystä, laatuvaatimuksista ja viennistä toiseen Euroopan 
Unionin jäsenvaltioon on maa- ja metsätalousministeriö antanut erilliset määräykset ja ohjeet. 
 
7. Hevosen sukusolujen ja alkioiden maahantuonnissa on noudatettava maa- ja 
metsätalousministeriön eläintautivaatimuksista antamia päätöksiä ja määräyksiä.  
 
 8. Jalostukseen hyväksytyllä oriilla saa astuttaa vuosittain enintään 150 tammaa kaikki 
hedelmöittämistavat huomioiden. Vientispermalla ulkomaan rekisterissä olevien tammojen 
siemennykset ovat kiintiön ulkopuolella. 



Oriin omistajan tai pitäjän tulee pitää astutuskirjaa ja astutusluetteloa Suomen Hippoksen 
vahvistamilla lomakkeilla ja toimittaa astutus- ja keinosiemennystiedot vuosittain annettuna 
määräaikana alueensa hevosjalostusliittoon. Hevosjalostusliitot huolehtivat vuosittain alueellaan 
olevien oriiden jalostuskäyttöä koskevien tietojen keräämisestä, tarkastamisesta ja lähettämisestä 
Suomen Hippokseen. 
 
D. ALKIONSIIRTO 
 

Alkionsiirrossa noudatetaan EU:n ja maa- ja metsätalousministeriön asettamia vaatimuksia. 
Luvanhaltijoiden tulee ilmoittaa luovuttajatammat vuosittain Suomen Hippos ry:lle ennen 
ensimmäistä alkionkeruuta. 

Alkionsiirtomenetelmällä syntyneen varsan kasvattaja on vastaanottajatamman omistaja varsan 
syntymähetkellä, ellei kasvattajaksi ole ilmoitettu vastaanottajatamman haltijaa Suomen Hippoksen 
omistajarekisterissä. 

Lämminverisellä ravihevosella rekisteröidään vuoden ensimmäinen alkionsiirtomenetelmällä 
syntynyt varsa kilpailuoikeudella. Tamman mahdollisia muita kyseisenä vuonna syntyneitä 
jälkeläisiä ei rekisteröidä ravikilpailuoikeudella. 

 
 
 
D.  JALOSTUSVALIOKUNTA JA NÄYTTELYN ARVOSTELULAUTAKUNTA 
 

 

Suomen Hippoksen nimeämässä jalostusvaliokunnassa on vähintään 3 kasvattajien edustajaa, joista 

yksi on valittu puheenjohtajaksi. Lisäksi valiokunnassa ovat kotieläinten jalostustieteen asiantuntija, 

eläinlääketieteen asiantuntija, hevosjalostusliittoja edustava virkailija, Suomen Hippoksen 

jalostusjohtaja ja jalostusvastaava. 

Oriiden arvostelulautakunnan puheenjohtajana ja varapuheenjohtajana toimii Suomen Hippoksen 

hallituksen nimeämä henkilö, ja jäseninä kaksi Suomen Hippoksen valitsemaa asiantuntevaa ja 

esteetöntä henkilöä sekä Suomen Hippoksen nimeämä eläinlääkäri. Lautakuntaa voivat avustaa 

Suomen Hippoksen sekä asianomaisen hevosjalostusliiton nimeämät henkilöt. Jos joku oriiden 

arvostelulautakunnan jäsenistä on estynyt tai esteellinen, nimeää Suomen Hippos hänen tilalleen 

sijaisen. 

Tammojen arvostelulautakunnan puheenjohtaja toimii Suomen Hippoksen nimeämä 

puheenjohtajatuomari, sekä jäseninä kaksi paikallisen hevosjalostusliiton valitsemaa asiantuntevaa 

ja esteetöntä henkilöä. Lautakuntaa voivat avustaa hevosjalostusliiton nimeämät henkilöt.  

Arvostelulautakunnan jäsen on esteellinen, jos 

- jäsen tai hänen lähiomaisensa on arvosteltavan hevosen kasvattaja tai omistaja, osaomistaja, 

valmentaja, ohjastaja tai ratsastaja, 

- jäsen tai hänen lähiomaisensa on ollut arvosteltavan hevosen omistaja tai osaomistaja, 

- jäsen tai hänen lähiomaisensa on ko. hevosen isän tai emän kasvattaja, omistaja, osaomistaja, 

vuokraaja tai oriinpitäjä, 

- tai jos ilmenee jokin muu vastaava esteellisyysperuste, jolla luottamus jäsenen  

puolueettomuuteen muusta syystä vaarantuu. 

Jos arvostelulautakunnan äänestäessä äänet menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni.  

 

 
    Suomen Hippos ry 
    Jalostusvaliokunta 


