
Varsan ollessa noin neljästä kymmeneen kuukauden ikäinen se tunnistetaan, jotta sille 
voidaan myöntää tunnistusasiakirja eli hevospassi. Tunnistuksen tekee Suomen Hippoksen
valtuuttama hevosjalostusliiton tunnistaja. Tutustumalla etukäteen seuraaviin ohjeisiin 
varmistat, että tunnistustapahtuma sujuu mahdollisimman mutkattomasti.

Varsa voidaan tunnistaa, kun sen varsakarva on vaih-
tunut – yleensä noin 4–10 kuukauden ikäisenä. 

Varsan tulee olla käsitelty. Huolehdi etukäteen, että 
tunnistus ei ole varsan ensimmäinen kosketuskontakti 
ihmiseen. Varsan normaali päivittäinen käsittely riittää. 
Omistajan vastuulla on, että tunnistustapahtuma pysty-
tään suorittamaan – jos tunnistus ei onnistu ja tunnista-
ja joutuu tulemaan uudelleen, kulut koituvat omistajalle. 

Tunnistaja tulee sovittuna aikana ja kulkee tunnistus-
reittinsä ennalta aikataulutetusti. Huolehdi, että varsa 
on valmiina sovittuna ajankohtana. Hyvä valmistautu-
minen auttaa tunnistajan aikataulujen pitämistä ja tuo 
asiakaspalveluvarmuutta päivän jokaiselle tilakäynnille.

Tunnistaja tekee mielellään samalla käynnillä myös 
muut työt, kuten tuontihevosten identiteetin varmen-
nukset, ponimittaukset, dna-näytteiden otot ja antaa 
muuta tilakohtaista neuvontaa. Sovi näistä jo tunnis-
tusajan varaamisen yhteydessä, jotta tunnistuskäynnil-
le osataan varata riittävästi aikaa.

Tiimityöllä onnistumme!
Tunnistajat ovat oman alansa ammattilaisia ja tottunei-
ta varsojen käsittelijöitä. Tunnistustilannetta ei kanna-
ta turhaan jännittää etukäteen. Luota itseesi ja hevosen-
käsittelytaitoosi. Rauhallinen ja rento ilmapiiri edistävät 
työn edistymistä ja jättävät varsalle positiivisen kuvan 
tapahtumasta. 

Ennen tunnistajan saapumista
• Varsan tulee olla emänsä kanssa sisällä tallissa kuivana ja puhtaana, 
 riimu päässään. 

• Tunnistus on helpoin suorittaa rajatussa kiinteäseinäisessä tilassa, joka
 on valoisa ja kuiva ja jossa ei ole ylimääräistä tavaraa. Laidun tai tarha
 ei ole tunnistuspaikka!

• Varsan jalkojen täytyy olla puhtaat, sillä tunnistajan tulee erottaa kunnolla
 jalkojen merkit ja kavioiden värit. 

• Varsan täytyy olla kuiva, jotta laadukas dna-jouhinäytteenotto onnistuu.
 Jos varsan häntä on likainen, on se syytä etukäteen puhdistaa, jotta
 näytteet saadaan hygieenisesti otettua. Älä käytä jouhienselvitysainetta, 
 sillä se voi vaikeuttaa dna-analyysiä.

• Varaa lämmintä vettä tunnistajan käsienpesua ja jalkineiden puhdistusta
 varten. Näin pidämme huolen hygieniasta myös tallilta toiselle siirtyessä.

• Muistathan hoitaa kuntoon rekisteröintiin tarvittavat dokumentit: 
 syntymätodistuksen lunastaminen ja mahdolliset omistajanvaihdokset,
 tarkista myös yhteystietojen oikeellisuus.

• Varmista, että varsan madotuksesta on kulunut vähintään kaksi viikkoa,
 loishäädöllä voi olla vaikutusta dna-tulokseen.

Tunnistustilanteessa
• Varsan väri ja merkit kirjataan ylös, sen häntäjouhista otetaan dna-näyte
 ja kaulaan asennetaan kertakäyttöisellä neulalla mikrosiru. 

• Toisinaan myös emätammasta tarvitaan dna-näyte. Tunnistustilannetta
 helpottaa, mikäli emätamma on varsan lähettyvillä.
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varmennus on ehtona hevosen kantakirjaan merkitsemiselle ja 
jalostuskäytölle. 

Hippoksen järjestämiin tapahtumiin (näyttelyt) voivat osallis-
tua vain hevoset ja ponit, joiden identiteetti on varmennettu. 
Identiteetin varmennuksen kautta rekisteröitävät hevoset saa-
vat kaikki asiakirjoista ilmenevät tiedot rekisteriin ja hevosen 
tiedot siirtyvät automaattisesti Suomen Ratsastajainliiton kil-
pailurekisteriin sekä Heila-jalostusjärjestelmään.

EU-asetuksen mukaan kaikilla hevoseläimillä tulee olla tunnis-
tusasiakirja eli hevospassi. Suomessa syntyneille hevoseläimil-
le passin myöntää pääsääntöisesti Suomen Hippos ry.

Varsa tunnistetaan sen ollessa noin 4–10 kuukauden ikäinen,
kunhan varsakarva on vaihtunut. Komission tunnistusasetuk-
sen mukaan hevoselle on tehtävä hevospassi viimeistään vuo-
den kuluessa syntymästä, jotta hevonen voidaan rekisteröidä 
ilman teuraskieltomerkintää. Ravikilpailuoikeuksien varmista-
miseksi lämminveri- ja suomenhevosvarsat täytyy tunnistaa 
viimeistään syntymävuotta seuraavan vuoden maaliskuussa. 

Hevosjalostusliiton tunnistusoikeudet omaava henkilö eli tun-
nistaja käy tarkistamassa varsan, laatii siitä tuntomerkit ja 
muut tiedot sisältävän tunnistuspöytäkirjan, katsoo tarvitta-
vat dokumentit ja toimittaa ne Hippokseen. Tässä yhteydessä 
varsa myös sirutetaan ja siitä otetaan DNA-näyte. Identiteetin 

Identiteetin varmistaminen tuo turvallisuutta ja
takaa hevoselle monipuoliset käyttömahdollisuudet

Hevosen identiteetti täytyy lain mukaan pystyä todistamaan tunnistusasiakirjalla eli passilla. 
Suomen Hippoksesta ja hevosjalostusliitoista saat täyden palvelun tunnistamisesta rekisteröintiin.

Tunnistajan löydät oman alueesi
hevosjalostusliitosta:

HEVOSJALOSTUSLIITOT.FI


