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Suomenhevosten ja lämminveristen ravihevosten jalostusohjesäännön 

uudistus – webinaari keskeisistä muutoksista

Tarkoitus:

Koonti molempien lajien jalostusohjesääntöjen keskeisistä muutosehdotuksista julkistetaan, jolloin 

kiinnostuneilla mahdollisuus kommentoida ja vaikuttaa lopputulokseen

Kenelle: 

Kaikille suomenhevosten ja lämminveristen ravihevosten jalostuksesta ja kasvatuksesta kiinnostuneille

Ketkä: 

Äänessä jalostusjohtaja Minna Mäenpää ja jalostusinformaatikko Susanna Back



Webinaarin sisältö ja ohjeistus

1. Jalostusohjesääntöjen uudistus – prosessin eteneminen  

2. Lainsäädännön vaikutukset jalostusohjesääntöjen uudistukseen

3. Suomenhevosten jalostusohjesäännön uudistus ja keskeiset muutosehdotukset

4. Lämminveristen  ravihevosten jalostusohjesäännön uudistus ja keskeiset muutosehdotukset

1) Lämminverisen ravihevosen määritelmä

5. Loppusanat ja ohjeistus kommentointiin



Webinaarin sisältö ja ohjeistus

 Webinaarin aikana kommentointi ja tarkentavat kysymykset mahdollisia chat-toiminnon kautta, eli 

viestin kirjoittamalla

 Puheenvuorot webinaarin aikana eivät mahdollisia

 Webinaarin jälkeen julkaistaan esitetyt diat, jossa koonti molempien lajien keskeisistä muutoksista, 

sekä tallenne webinaarista

 Kaikilla mahdollisuus kommentoida muutosehdotuksia sähköpostitse osoitteeseen: 

susanna.back@hippos.fi

 Kommentointimahdollisuus päättyy to 8.4.2021

mailto:susanna.back@hippos.fi


Jalostusohjesääntöjen uudistus –

prosessin eteneminen

Tähän asti:

 Jalostusohjesääntöjä on uusittu yhteistyössä eri yhdistysten ja jalostusvaliokunnan kanssa. Lisäksi 

suomenhevosten osalta on aiempina vuosina pidetty useampikin keskustelutilaisuus, jossa 

tulevaisuutta on käsitelty

 Yhdistysten kanssa tiiviissä yhteistyössä - kasvattajien ääni kuuluviin.

Jatko:

 Yleinen kommentointimahdollisuus 8.4. asti 

 Yhdistysten ja hevosjalostusliittojen virallinen kommentointi huhtikuussa

 Jalostusvaliokunnan, Suomen Hippoksen hallituksen sekä Ruokaviraston hyväksyntä

 Ohjesäännöt voimaan 1.1.2022



Lainsäädännön vaikutukset 

ohjesääntöjen uudistukseen

• Jalostustoimintaa säätelee komission sekä kansallinen lainsäädäntö 

(EU:n eläinjalostusasetus (EU) 2016/1012 sekä eläinjalostustoiminnasta 

annettu laki (319/2014, muutettu 514/2018)

• Määrittelee mm. jalostusohjesäännön sisällöstä sekä kantakirjan 

rakenteesta.

• Eläinterveyssäännöstö (Animal Health Law (EU) 2016/429) voimaan 

21.4.2021 - säätelee tunnistamiseen ja rekisteröintiin liittyviä asioita

• Ruokavirasto toimii valvovana viranomaisena, hyväksyy jalostusjärjestöt 

sekä jalostusohjelmat ja niiden keskeiset muutokset



Keskeisimmät yleiset muutokset
1. Rakennemuutos

• Erotetaan lakisääteinen toiminta (tunnistaminen, hevospassi), vapaaehtoinen mutta lainsäädännöllä 
säädelty toiminta (kantakirjaan merkitseminen) ja vapaaehtoinen toiminta (ravikilpailu)

• Ei enää erillisiä liitteitä, vaan kaikki samassa ohjesäännössä (mm. jalostusarvostelu ja 
terveysvaatimukset)

2. Isän orilisenssi varsan kantakirjaan merkitsemisen vaatimukseksi

• Sekä jalostusarvostelluille että arvostelemattomille oriille

3. Kotisiitospykälä poistuu

• Ravikilpailuoikeus ja oikeus kasvattajarahoihin kaikille kantakirjaan merkityille varsoille (myös 
jalostusarvostelemattomille)

4. Oriiden eläinlääkäritarkastus: Nivelten röntgenkuvauksen yhteydessä myös oriin hampaat ja purenta 
tarkastetaan



Suomenhevonen



Sh - kantakirjan rakenne
Tunnistuslainsäädännön vaatimukset: 

Varsalle myönnetään hevospassi toimitetuilla tiedoilla viimeistään vuoden kuluessa syntymästä. Mikäli toimitetut tiedot eivät ole riittävät 
vaatimuksiin kantakirjaan merkitsemisestä, tai hevospassi myönnetään myöhemmin kuin vuoden kuluttua syntymästä, myönnetään varsalle 
korvaava asiakirja. Varsa ilmoitetaan syntyneeksi ja tunnistetaan hevospassin saantia varten.

Perusluokka

= kantakirjaan voidaan hakemuksesta merkitä yksilöt, 
- jotka on tunnistettu kantakirjan sääntöjen mukaisesti

- jotka polveutuvat suomenhevosen kantakirjan pääosaston vanhemmista

- joiden polveutuminen on vahvistettu

- joiden isän orilisenssi on ollut voimassa astutusvuonna

- joiden osalta oriinpitäjä on vahvistanut sovitut maksut kuittaamalla syntymätodistuksen

Jalostusluokka

= jalostusluokkaan merkitään jalostusarvostelun perusteella kantakirjan pääosaston perusluokkaan merkittyjä 
hevosia



Kotisiitospykälän poistuminen

= Jokainen kantakirjan perusluokkaan merkitty varsa saa ravikilpailuoikeiden riippumatta 

siitä onko isäori jalostusarvosteltu vai ei. (koskee vasta uuden ohjesäännön aikana astutettuja tammoja)

Huom! Kantakirjaan merkitsemisen vaatimukset!

Oriin voimassa oleva orilisenssi näkyy mm. Heila-jalostusjärjestelmässä ko. Oriin 

tiedoissa sekä Jalostusoriit-listauksessa



Ravikilpailuoikeus & ulkomailla syntyminen

- ”Mikäli suomenhevonen syntyy ulkomailla, tulee se merkitä Suomen Hippoksen ylläpitämään kantakirjaan 
kantakirjan vaatimusten mukaisesti. Mikäli varsa tunnistetaan ulkomailla, se voidaan ensirekisteröidä 
suomenhevosen kantakirjaan ilman ravikilpailuoikeutta. Ulkomailla tunnistamisesta tulee sopia erikseen Suomen 
Hippoksen kanssa. ”

Ravikilpailuoikeus:

1. joka täyttää suomenhevosen kantakirjan vaatimukset 

2. jonka syntymätodistus on lunastettu oriinpitäjältä viimeistään syntymävuoden joulukuun viimeiseen 
päivään mennessä 

3. joka on tunnistettu Suomessa viimeistään syntymävuotta seuraavan vuoden maaliskuun viimeiseen 
päivään mennessä

- Ulkomailla syntynyt suomenhevosvarsa tulee tuoda Suomeen syntymävuoden joulukuun viimeiseen päivään
mennessä ja tunnistaa Suomessa syntymävuotta seuraavan maaliskuun loppuun mennessä, jotta varsa saa
ravikilpailuoikeuden Suomessa.

- Jos kasvattaja ei ano varsalle ravikilpailuoikeutta kantakirjaan merkitsemisen yhteydessä, tai hevosen 
omistaja poistaa hevosen ravikilpailuoikeiden kantakirjaan merkitsemisen jälkeen, ei ravikilpailuoikeutta 
voi anoa jälkeenpäin.



J-suunta – tammojen palkitsemisrajat
Tammojen palkitsemisrajat:

4-vuotiaana

I palkinto ennätys 1.30,0 tai parempi

II palkinto 1.33,0 tai parempi

III palkinto 1.36,0 tai parempi

5-vuotiaana

I palkinto ennätys 1.28,0 tai parempi 

II palkinto 1.31,0 tai parempi

III palkinto 1.35,0 tai parempi 1.34,0

yli 5-vuotiaana

I palkinto ennätys 1.26,0 tai parempi 1.25,0
II palkinto 1.29,0 tai parempi 1.28,0

III palkinto 1.32,0 tai parempi 1.31,0



Ratsusuunta
• Ei merkittäviä muutoksia

• Tarkennetaan kilpailusuoritusvaatimuksia, 1-5 tasoilta paluu seura-/alue-/kansallisiin 

kilpailumääritelmiin

• Oriiden jalostusarvostelun ennakkotulosvaatimukset 7-vuotiailla ja vanhemmilla oriilla lasketaan 6-

vuotiaiden oriiden suoritustasolle (90 cm, He B, harrasteluokka, valjakko helppo luokka), 



Piensuunta
• Ei merkittäviä muutoksia

• Tarkennetaan kilpailusuoritusvaatimuksia, 1-5 tasoilta paluu seura-/alue-

/kansallisiin kilpailumääritelmiin

- ”Rakennepisteiden yhteispistemäärän tulee olla vähintään 30 ja suorituspisteiden 

yhteispistemäärän tulee olla vähintään 22.”



Sh - Työsuunta
- Laajennetaan suomenhevosten työsuuntaa Työ- ja käyttösuunnaksi

- Työ- ja käyttöhevossuunta sisältää kolme eri arvosteluvaihtoehtoa:

- työpuolelle veto- tai ajettavuuskokeella (vaatimukset ennallaan)

- käyttöpuolelle kevyellä käyttökokeella, jonka voi suorittaa joko ajaen tai ratsastaen 

- Kokeeseen kuuluu hevosen varustaminen sekä toimivuutta ja kuuliaisuutta testaava 
suorituskoe eri askellajeissa. 

- Ehtona hyväksymiselle on yhteistyöhalu, toimivuus ja käsiteltävyys, sekä nöyrä asenne 
pyydettyihin tehtäviin. 

- Käyttökokeella arvosteltavat voidaan hyväksyä, ei palkita, muuten vastaavat 
orinäyttelyvaatimukset

- Voidaan palkita myöhemmin jälkeläisarvostelussa



Käyttösuunta käytännössä
- Ylimääräisiä käyttösuunnan arvostelumahdollisuuksia 4-5 ympäri maata tilaisuuksissa, joissa 

arvostellaan myös R-tammoja

- Käyttökokeessa oreilla ja tammoilla samat vaatimukset

- Tamma-ja varsanäyttelyissä tapahtuvan arvostelun eläinlääkäritarkastus tapahtuu erikseen 

listattujen eläinlääkärien toimesta, joka suorittaa ell-tarkastuksen, röntgenkuvauksen ja 

suututkimuksen

- Eläinlääkäritarkastuksen vaatimukset ovat vastaavat orinäyttelyssä tapahtuvan tarkastuksen 

kanssa, mutta tarkastus sisältää lisäksi tarkastaneen eläinlääkärin sanallisen kuvauksen oriin 

luonteesta tutkimustilanteessa. Hippoksen eläinlääkäri pisteyttää jalkojen terveyden 

asteikolla 4-10 röntgenkuvien ja tarkastuslomakkeen perusteella. 



Käyttökoe
- Käyttökoe suoritetaan joko ajaen tai ratsastaen

- kaikki osat tulee suorittaa hyväksytysti

- Käyttökokeeseen saa kokonaisuudessaan kulua aikaa enintään 30 minuuttia

- koetta ei pisteytetä

- liikkeistä ja luonteesta annetaan sanallinen lausunto

Käyttökokeessa kiinnitetään huomiota hevosen luonteen taipuisuuteen, varmuuteen ja rauhallisuuteen. 

Käyttökokeessa arvioidaan hevosen yhteistyöhalua, toimivuutta, nöyrää asennetta ja käyttöominaisuuksia. 

1. Käyttökoe ajaen sisältää kevyiden omavalintaisten kärryjen kanssa ympyröiden ajamista, peruutusta ja 

paikallaan seisomista, sekä hallittuja liikkeellelähtöjä sekä siirtymisiä askellajien välillä. Suoritus tapahtuu 

sekä käynnissä että ravissa. 

2. Käyttökoe ratsain sisältää ympyröiden ratsastusta, peruutusta ja paikallaan seisomista, sekä hallittuja 

liikkeellelähtöjä sekä siirtymisiä askellajien välillä. Suoritus tapahtuu käynnissä, ravissa ja laukassa. 



Käyttökoe ajaen
Ajokoe
Ohjastaja valjastaa hevosen lautakunnan edessä tarvittavien varusteiden osalta. Hevonen voi olla kiinni. Avustajan käyttö on sallittua hevosen kiinnipitämiseen. Ajokoe 
suoritetaan puomein tai kartioin rajatulla 20 x 60 m alueella. 

Valjastuksen jälkeen ohjastaja ajaa hevosen suorituskehään ja pysäyttää lautakunnan eteen. Hevosen tulee seistä pysähdyksissä rauhallisesti 5 sek. Tämän jälkeen 
suoritetaan seuraava ohjelma: 

1. käyntiä vasemmassa kierroksessa noin puoli kierrosta

2. siirtyminen raviin

3. ravia kolme kierrosta, jonka aikana tehdään kaksi ympyrää vapaavalintaisessa kohdassa

4. siirtyminen käyntiin, käyntiä puoli kierrosta ja siirtyminen takaisin raviin, ravia puoli kierrosta

5. suunnan vaihto ravissa lävistäjällä

6. ravia kolme kierrosta, jonka aikana tehdään kaksi ympyrää vapaavalintaisessa kohdassa

7. siirtyminen käyntiin, käyntiä puoli kierrosta ja siirtyminen takaisin raviin, ravia puoli kierrosta

8. siirtyminen käyntiin, pysähdys, muutaman askeleen peruutus ja siirtyminen käyntiin

9. pysähdys lautakunnan eteen 5 sek

Lautakunta voi tarvittaessa pyytää uudelleen joitakin osia ajokokeesta.

Ajokokeen suorituksessa hevosella käytetään haltijan hankkimia kevyitä jarruttomia kärryjä, joista hevosen liikkeet ovat nähtävissä. Valjakkovaunut ovat sallitut. Ajokokeessa 
sallittuja kuolaimia ovat ravikilpailusääntöjen sallimat kuolaimet. Arvostelulausunnossa raportoidaan poikkeavat lisävarusteet, mm. potkuremmi ja voimakkaat kuolaimet. 
Obersekki ja aisteja rajoittavat varusteet ovat kiellettyjä, kuten korvien sulkeminen ja silmälaput. 



Käyttökoe ratsastaen
Ratsastuskoe
Ratsastaja satuloi hevosen lautakunnan edessä tarvittavien varusteiden osalta. Hevonen voi olla kiinni. Avustajan käyttö on sallittua hevosen kiinnipitämiseen. Selkään 

nousussa saa käyttää avustajaa. Selkään noustaan jalustimesta, korokkeen käyttö on sallittua. Ratsastuskoe suoritetaan puomein tai kartioin rajatulla 20 x 60 m alueella.

Selkään nousun jälkeen siirtyminen suorituskehään. Ratsastaja pysäyttää hevosen lautakunnan eteen. Hevosen tulee seistä pysähdyksissä rauhallisesti 5 sek. Tämän jälkeen 
suoritetaan seuraava ohjelma:
1. käyntiä vasemmassa kierroksessa noin puoli kierrosta

2. siirtyminen raviin

3. ravia kaksi kierrosta, jonka aikana tehdään temponlisäys pitkällä sivulla ja ympyrä vapaavalintaisessa kohdassa

4. suunnan vaihto ravissa lävistäjällä

5. ravia kaksi kierrosta, jonka aikana tehdään temponlisäys pitkällä sivulla ja ympyrä vapaavalintaisessa kohdassa

6. nostetaan oikea laukka

7. laukkaa yksi kierros, jonka aikana laukataan pääty-ympyrä

8. lävistäjällä raviin siirtyminen ja suunnan vaihto ravissa

9. nostetaan vasen laukka

10. laukkaa yksi kierros, jonka aikana laukataan pääty-ympyrä

11. siirtyminen käyntiin puoli kierrosta, pysähdys, muutaman askeleen peruutus ja siirtyminen käyntiin

12. pysähdys lautakunnan eteen 5 sek

Lautakunta voi tarvittaessa pyytää uudelleen joitakin osia ratsastuskokeesta.

Ratsastuskokeessa sallittuja kuolaimia ovat kouluratsastussääntöjen nivelsuitsitusten kuolaimet. Aisteja rajoittavat varusteet ovat kiellettyjä, kuten korvien sulkeminen ja silmälaput.



Työsuunta palkitseminen
Työ- ja käyttöhevossuunnan veto- ja ajettavuuskokeella hyväksyttyjen oriiden ja tammojen 

palkitsemisessa otetaan huomioon mahdolliset sijoittumiset Suomen Hippoksen hyväksymissä 

työkilpailuissa. 

Työ- ja käyttösuunnalle veto-tai ajettavuuskokeella hyväksytyn oriin tai tamman 

jalostusarvostelupalkinto voidaan korottaa valtakunnallisen työmestaruuskisan vetotuloksen ja / tai 

lopullisen sijoittumisen osalta seuraavasti: 

12-15 porrasta / 4-5 sija kilpailussa oikeuttaa III palkintoon

16-19 porrasta / 2-3 sija oikeuttaa II palkintoon

20 porrasta tai yli / voittaja oikeuttaa I palkintoon

 työhevossuunnan kilpailujen järjestämisessä kehotetaan suomenhevostoimijoiden 

yhteistyöhön, jotta kilpailutusta voidaan kehittää



Lämminverinen 

ravihevonen



FI-syntyneen määritelmä
• syntynyt Suomessa suomalaisen lämminverisen ravihevosen kantakirjaan merkitystä 

tammasta ja merkitty kantakirjaan Suomessa, sekä tunnistettu Suomessa 

syntymävuotta seuraavan maaliskuun loppuun mennessä kantakirjan sääntöjen 

mukaisesti, tai

• syntynyt ulkomailla suomalaisen lämminverisen ravihevosen kantakirjaan merkitystä 

tammasta ja tuotu Suomeen syntymävuoden joulukuun 31. päivään mennessä, eikä 

ole merkitty minkään muun maan kantakirjaan ja jonka identiteetti on varmistettu 

Suomessa syntymävuotta seuraavan maaliskuun loppuun mennessä kantakirjan 

sääntöjen mukaisesti.

• ja jonka syntymätodistus on lunastettu oriinpitäjältä viimeistään syntymävuoden 

joulukuun viimeiseen päivään mennessä



FI-syntyneen määritelmä
Vaihtoehdot:

• nykyinen malli

• sääntöjen tiukentaminen – fyysinen syntymaa Suomi

• sääntöjen vapauttaminen – tunnistaminen kantakirjaan merkitsemistä ja 

kilpailuoikeutta varten ulkomailla

Huomioon otettavat tekijät:

• kotimaisen hevoskasvatuksen ja raviurheilun tarpeet ja tavoitteet

• EU-lainsäädäntö, tunnistaminen, jalostustoiminta, kilpailulainsäädäntö (kilpailun 

vapaus)

• Muiden maiden säännöt ja toimintamallit

• Ruotsissa on teetetty oikeudellinen selvitys Ruotsissa syntyneen hevosen 

määritelmästä suhteessa komission kilpailudirektiiviin (90/428/EEC)

Selvitysten ja kokonaistarkastelun näkökulmasta ei ehdoteta muutosta FI-syntyneen 

lämminverisen ravihevosen määritelmään.



Lv - kantakirjan rakenne
Suomalaisen lämminverisen ravihevosen kantakirja koostuu pääosastosta, joka jakaantuu perusluokkaan ja 
jalostusluokkaan.

Perusluokka 

Perusluokkaan voidaan merkitä Suomessa tai ulkomailla suomalaisen lämminverisen ravihevosen kantakirjaan 
merkitystä tammasta syntyneet jälkeläiset, mikäli ne täyttävät kantakirjaan merkitsemisen vaatimukset. 
Suomalaisen lämminverisen ravihevosen kantakirjaan perusluokkaan voidaan hakemuksesta merkitä myös 
ulkomaiseen kantakirjaan merkityt hevoset, jos ne täyttävät Suomeen tuodun hevosen kantakirjaan merkitsemisen 
vaatimukset.

Jalostusluokka

Jalostusluokkaan voidaan merkitä jalostusarvostelun perusteella kantakirjan perusluokkaan merkittyjä hevosia. 

Varsalle myönnetään hevospassi toimitetuilla tiedoilla viimeistään vuoden kuluessa syntymästä. Mikäli 
toimitetut tiedot eivät ole riittävät kantakirjaan merkitsemisessä mainittuihin vaatimuksiin 
kantakirjaan merkitsemisestä, tai hevospassi myönnetään myöhemmin kuin vuoden kuluttua 
syntymästä, myönnetään varsalle passiksi korvaava asiakirja. 



Lv - kantakirjaan merkitseminen
Suomalaisen lämminverisen ravihevosen kantakirjaan voidaan hakemuksesta merkitä yksilöt, 

1. jotka polveutuvat suomalaisen lämminverisen ravihevosen kantakirjan pääosaston vanhemmista, tai jotka polveutuvat 
suomalaisen lämminverisen ravihevosen kantakirjan pääosaston emästä ja ulkomaiseen lämminverisen ravihevosen kantakirjan 
pää- tai sivuosastoon merkitystä isäoriista, ja

2. jotka on tunnistettu kantakirjan sääntöjen mukaisesti. Hevosen tulee sijaita Suomessa tunnistusta / identiteetin varmistusta 
varten, jotta se voidaan merkitä kantakirjaan, ja

3. joiden polveutuminen on vahvistettu, ja

4. joiden isän orilisenssi on ollut voimassa astutusvuonna, tästä poikkeuksena ulkomailla siemennetyt tammat, joille käytetty ori 
on jalostukseen hyväksytty kyseisessä maassa, ja

5. joiden osalta oriinpitäjä on vahvistanut sovitut maksut kuittaamalla syntymätodistuksen

- Lisäksi: Suomalaisen lämminverisen ravihevosen kantakirjaan perusluokkaan voidaan hakemuksesta merkitä myös ulkomaiseen 
kantakirjaan merkityt hevoset, jos ne täyttävät Suomeen tuodun hevosen kantakirjaan merkitsemisen vaatimukset. 



Kotisiitospykälän poistuminen

= Jokainen kantakirjan perusluokkaan merkitty varsa saa ravikilpailuoikeiden riippumatta 

siitä onko isäori jalostusarvosteltu vai ei. (koskee vasta uuden ohjesäännön aikana astutettuja tammoja)

Huom! Kantakirjaan merkitsemisen vaatimukset!

Oriin voimassa oleva orilisenssi näkyy mm. Heila-jalostusjärjestelmässä ko. oriin tiedoissa 

sekä Jalostusoriit-listauksessa



Ravikilpailuoikeus

• Ravikilpailuoikeuden saantiin liittyvät vaatimukset määritellään hevosen statuksen mukaisesti

• Suomessa syntynyt lämminverinen ravihevonen

• ulkosuomalainen lämminverinen ravihevonen (FIU)

• Suomeen tuotu lämminverinen ravihevonen

• Kasvattaja anoo varsalleen ravikilpailuoikeutta kantakirjaan merkitsemisen yhteydessä ja samalla 

sitoutuu noudattamaan suomalaisen lämminverisen ravihevosen jalostusohjesääntöä ja Suomen 

Hippoksen ravikilpailusääntöjä. Jos kasvattaja ei ano varsalle ravikilpailuoikeutta kantakirjaan 

merkitsemisen yhteydessä, tai hevosen omistaja poistaa hevosen ravikilpailuoikeiden 

kantakirjaan merkitsemisen jälkeen, ei ravikilpailuoikeutta voi anoa jälkeenpäin.



Lv-tammojen palkitsemisrajat
Tammojen palkitsemisrajat: 

palkitsemista varten tamma on ravikilpailuissa vähintään 1600 metrin matkalla saavuttanut hyväksytyn 

ajan, joka kilometriä kohden laskettuna on 

3-vuotiaana 1.20 0 tai parempi > 1.19,0

4-vuotiaana 1.19,0 tai parempi > 1.18,0

yli 4-vuotiaana 1.18,0 tai parempi > 1.17,0

B-luokka: tamman ennätys on 1.15,5a > 1.14,5a tai 1.16,5 > 1.15,5 tai parempi ja voittosumma 

vähintään 12.000 euroa tai voittosumma lähtöä kohden vähintään 170 euroa. 



Kommentointi: 

susanna.back@hippos.fi

KIITOS!


