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TALLIMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINNON PERUSTEET
Opetushallituksen johtokunta on päättänyt tallimestarin erikoisammattitutkinnon perusteista, joita on noudatettava 1.10.2005 lukien toistaiseksi.
Tutkintoon tai sen osaan valmistavan koulutuksen järjestäjän on laadittava ja
hyväksyttävä koulutusta varten opetussuunnitelma noudattaen, mitä näissä
tutkinnon perusteissa on määrätty. Ammattitaidon näytöt on järjestettävä
osana valmistavaa koulutusta.
Tutkintotoimikunta, tutkinnon järjestäjä ja koulutuksen järjestäjä eivät voi
jättää noudattamatta tutkinnon perusteita tai poiketa niistä.
Todistuksiin merkittävistä tiedoista ja todistusmalleista sekä henkilökohtaisten
opiskeluohjelmien laatimisen perusteista määrätään erikseen.

2

Pääjohtaja

Kirsi Lindroos

Opetusneuvos

Juhani Lapiolahti

SISÄLLYSLUETTELO
1

Luku
NÄYTTÖTUTKINTOJEN TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET .................. 7
1 § Näyttötutkinnot .................................................................................. 7
2 § Näyttötutkintoihin valmistava koulutus .............................................. 7
3 § Ammattitaidon osoittamistapojen ja tutkintosuoritusten
arvioinnin yleiset perusteet .................................................................. 7

2

Luku
TALLIMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINNON
MUODOSTUMINEN .............................................................................. 8
1 § Tutkinnon osat .................................................................................... 8

3

Luku
TALLIMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINNOSSA
VAADITTAVA AMMATTITAITO JA ARVIOINNIN PERUSTEET ...... 9
1 § Hevosten hoito ja valmennus ............................................................... 9
a) Ammattitaitovaatimukset................................................................. 9
b) Arvioinnin kohteet ja kriteerit ................................................................. 10
2 § Hevosten terveydenhuolto ................................................................... 12
a) Ammattitaitovaatimukset................................................................. 12
b) Arvioinnin kohteet ja kriteerit ......................................................... 12
3 § Hevosjalostus ....................................................................................... 15
a) Ammattitaitovaatimukset................................................................. 15
b) Arvioinnin kohteet ja kriteerit ......................................................... 15
4 § Esimiehenä toimiminen ....................................................................... 17
a) Ammattitaitovaatimukset................................................................. 17
b) Arvioinnin kohteet ja kriteerit ......................................................... 17
5 § Yritystoiminta ..................................................................................... 18
a) Ammattitaitovaatimukset................................................................. 18
b) Arvioinnin kohteet ja kriteerit ......................................................... 19
6 § Ammattitaidon osoittamistavat ............................................................ 20

LIITE

Ammatin kuvaus ................................................................................. 22
3

4

1 Luku
NÄYTTÖTUTKINTOJEN TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET
1 § Näyttötutkinnot
Näyttötutkinnot ovat ammattitaidon hankkimistavasta riippumattomia. Koulutuksessa, työelämässä ja harrastuksissa hankittua osaamista voidaan hyödyntää tutkinnoissa vaaditun ammattitaidon näytöissä.
Näyttötutkinnot ovat rakenteeltaan modulaarisia. Ne muodostuvat työelämästä
ja sen kehittymistarpeista johdetuista tehtäväkokonaisuuksista, joille on ominaista
toiminnallisen ja tiedollisen perustan yhteisyys, ammattitaidon monipuolisuus sekä
työprosessin ja sen tulosten yhdentyminen. Tutkinnon osa muodostaa ammattipätevyyden osa-alueen, joka voidaan erottaa luonnollisesta työprosessista itsenäisesti
arvioitavaksi kokonaisuudeksi. Näytöt järjestetään ja suoritetaan joustavasti tutkinnon osa kerrallaan. Koko tutkinnon sijasta tavoitteena voi olla myös tietyn tai
tiettyjen tutkinnon osien suorittaminen.
Ammattitaitovaatimusten kuvauksen perustana on pätevyystyypitys, jonka
katsotaan parhaiten soveltuvan ammattialalle. Kuvauksessa keskitytään ammatin
ydintoimintojen vaatimuksiin, toimintaprosessien hallintaan ja laaja-alaiseen
ammattikäytäntöön. Vaatimukset kattavat myös työelämässä tarvittavan kielitaidon
ja sosiaaliset valmiudet.
2 § Näyttötutkintoihin valmistava koulutus
Näyttötutkintoihin osallistumiselle ei muodollisesti voida asettaa koulutukseen
osallistumista koskevia ennakkoehtoja. Pääsääntöisesti tutkinnot suoritetaan kuitenkin erilaisen valmistavan koulutuksen yhteydessä.
Valmistavan koulutuksen järjestäjän tulee vahvistaa opetussuunnitelma tutkintojen perusteiden mukaiseksi. Koulutus ja siihen sisältyvät näytöt on jäsennettävä
tutkinnon osien mukaisesti. Koulutuksen järjestäjän velvollisuutena on järjestää
näytöt osana valmistavaa koulutusta. Opiskelijan velvollisuutena on osallistua
näyttöihin osana opintojaan.
Ammatillisena peruskoulutuksena suoritettavaan perustutkintoon sisältyvät
yhteiset opinnot eivät ole pakollisia koulutuksessa, joka valmistaa näyttötutkintona
suoritettavaan perustutkintoon. Niiden tavoitteet tulee ottaa kuitenkin soveltuvin
osin huomioon opetussuunnitelmassa ja opetuksen järjestämisessä.
3 § Ammattitaidon osoittamistapojen ja tutkintosuoritusten arvioinnin
yleiset perusteet
Näyttöjen arviointi edellyttää järjestelmällistä aineiston keräämistä, päätöksentekoa
ja dokumentointia tutkinnon suorittajan ammatillisista ja työtoimintavalmiuksista
suhteessa tutkinnon perusteissa määriteltyihin ammattitaitovaatimuksiin ja arviointikriteereihin. Arvioinnin painopisteen tulee olla tekemisessä ja työssä toimimisessa.
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Taito tai osaaminen on arvioitava pääsääntöisesti suoraan vastaavasta työtoiminnasta.
Näyttöympäristön tulee olla todellinen tai mahdollisimman aito. Arvioinnissa
tulee käyttää monipuolisesti erilaisia ja ensisijaisesti laadullisia arviointimenetelmiä,
kuten havainnointia, haastatteluja, kyselyjä, aikaisempia dokumentoituja näyttöjä
sekä itse- ja ryhmäarviointia. Näytöt tulee järjestää tutkinnon osittain siten, että
niissä voidaan arvioida ammatinhallinnan kannalta keskeisten tavoitteiden saavuttamista.
Arvioinnin kohteilla ilmaistaan osaamisen alueet, joihin arvioinnissa kiinnitetään
erityisesti huomiota. Kohteet tulee kiinnittää ydintaitoihin, työn perustana olevan
tiedon hallintaan, työmenetelmien, työvälineiden ja materiaalien hallintaan sekä
työprosessin hallintaan. Sekä arvioinnin kohteet että kriteerit johdetaan vastaavan
tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksista. Arvioinnin kohteisiin perustuvat
arviointikriteerit kuvaavat ja täsmentävät eritasoisia suorituksia. Kriteereillä ilmaistaan kynnykset, joiden avulla erotellaan eritasoiset suoritukset.

2 Luku
TALLIMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINNON MUODOSTUMINEN
1 § Tutkinnon osat
Tallimestarin erikoisammattitutkinto sisältää viisi (5) pakollista tutkinnon osaa.
Nämä ovat:
1) Hevosten hoito ja valmennus
2) Hevosten terveydenhuolto
3) Hevosjalostus
4) Esimiehenä toimiminen
5) Yritystoiminta.
Tutkinnon suorittamiseksi ja tutkintotodistuksen saamiseksi on kaikki tutkinnon
osat suoritettava hyväksytysti.
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Hevosten hoito ja valmennus

Hevosten terveydenhuolto
Hevosjalostus
Esimiehenä toimiminen
Yritystoiminta
Kuvio 1. Tallimestarin erikoisammattitutkinnon osat.

3 Luku
TALLIMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINNOSSA VAADITTAVA
AMMATTITAITO JA ARVIOINNIN PERUSTEET
1 § Hevosten hoito ja valmennus
a) Ammattitaitovaatimukset

Tutkinnon suorittaja tuntee hevosen hyvinvoinnin vaatimukset sekä tallia ja lähialueita koskevat ympäristösäädökset ja on selvillä työturvallisuus- ja eläinsuojelusäädöksistä. Hän osaa suunnitella päivittäisen, kausittaisen ja vuotuisen tallin- ja
hevostenpidon taloudellisesti ja toiminnallisesti tarkoituksenmukaisesti.
Tutkinnon suorittaja tuntee hevosen lajinmukaisen käyttäytymisen ja hallitsee
erilaisten hevosten käsittelyn. Hän tuntee eri hevosryhmien ruokinnalliset tarpeet
sekä sisä- että laidunruokinnassa. Hän tuntee hevosen ruoansulatuksen ja rehustukseen liittyvät ongelmat ja niiden ratkaisut. Hän osaa suunnitella erityyppisten
talliyksiköiden ja hevosryhmien ruokinnan ja hoitaa tallin rehuhankinnan. Hän
osaa lukea yksilökohtaisesti hevosten kuntoa sekä muuttaa ruokintaa ja muuta
hoitoa yhteistyössä valmentajan kanssa.
Tutkinnon suorittaja tuntee hevosen valmennusfysiologian ja -etologian sekä
valmennuksen ja kilpailuttamisen periaatteet ja menetelmät. Hän tuntee valmennuksessa käytettävät apuvälineet ja osaa käyttää niitä. Hän pystyy ajamaan tai
ratsastamaan valmennettavia hevosia ja toteuttamaan yhdessä valmentajan ja eläinlääkärin kanssa laadittuja valmennussuunnitelmia. Hän pystyy avustamaan valmen7

tajaa varsojen ajo-opetuksessa. Hän hallitsee hevosten kavionhoidon ja osaa toteuttaa sen yhdessä kengityssepän kanssa. Hän ottaa työturvallisuuden huomioon
työssään.
b) Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Tämän tutkinnon osan ammattitaidon arvioinnissa on kiinnitettävä huomiota
erityisesti seuraaviin kohtiin:
• hevosten tuotantoympäristön tuntemus
• hevosen käyttäytymisen sekä käsittely-, hoito- ja kuljetusvaatimusten
tuntemus
• ympäristönäkökohtien ja eläinsuojelusäädösten huomioon ottaminen
• tallin toimintasuunnitelmien laadinta, toteutus ja seuranta
• toiminnan taloudellisuus
• tarha- ja hevosurheilualueiden hoito
• laitumien käytön suunnittelu ja toteutus
• pihattojen käytön suunnittelu ja toteutus
• hevosen ruoansulatuksen tuntemus
• rehujen tuntemus ja tallin rehutalouden hallinta
• ruokinnan suunnittelu ja ruokintaongelmien ratkaisumallien tuntemus
• hevosyksilöiden kunnon tunnistaminen sekä hoitosuunnitelman laadinta
ja seuranta
• yhteistyötaidot
• valmennusfysiologian ja -etologian tuntemus
• valmennusmenetelmien ja kilpailusääntöjen tuntemus
• valmennuksen apuvälineiden tuntemus ja käyttötaito
• rasitusvammojen tuntemus
• hevosten ajo- tai ratsastustaito
• varsojen opetustaito
• kavionhoidon tuntemus, kengän irrottaminen ja kiinnittäminen
• työturvallisuuden huomioon ottaminen.
Hyväksytty suoritus
Tutkinnon suorittaja tuntee hevosen elintoimintojen ja luontaisen käyttäytymisen
sekä eläinsuojelu- ja ympäristösäädösten edellyttämät vaatimukset tallirakennusten
ja tarhojen rakennustekniikalle. Hän tietää tallin ilmastoinnin periaatteet ja erityyppiset ratkaisut. Hän tuntee hevosurheiluun soveltuvien kenttien, ratojen ja
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valmennusteiden vaatimukset ja osaa ylläpitää erilaisten alustojen kuntoa koneellisesti ja käsin. Hän osaa käsitellä kaikenlaisia hevosia ja pystyy järjestämään niiden
hoidon kotona tallissa, ulkoilualueilla ja matkoilla. Hän osaa lastata normaalisti ja
ongelmallisesti käyttäytyvät hevoset ja noudattaa hevoskuljetusta ja eläinsuojelua
koskevia säädöksiä. Hän ottaa turvallisuus- ja ympäristövaatimukset huomioon
suunnitellessaan ja toteuttaessaan tallin toimintaa.
Tutkinnon suorittaja tuntee laiduntamisen eri mahdollisuudet. Hän osaa suunnitella aidat, portit, juotto- ja lisäruokintalaitteet sekä säänsuojarakenteet ja hevosten hoito- ja lääkintäpaikat käytännöllisiksi ja turvallisiksi. Hän pystyy järjestämään
laidunalueiden käytön eri hevosryhmien kesken niin, että laidunkierron ja laitumien
hoidon periaatteet toteutuvat. Hän osaa suunnitella ja organisoida laidunhevosten
tarkastuksen ja ratkaista laitumella ilmenneet ongelmat.
Tutkinnon suorittaja tuntee tallinpidon periaatteet. Hän osaa suunnitella hevosten sisä- ja ulkotilat, kulkureitit, hevosten hoito- ja valjastustilat, varustetilat,
ruokinta- ja juottopaikat, rehu-, kuivike- ja työvälinevarastot sekä ilmastoinnin
hevosten hyvinvoinnin, turvallisuuden ja ergonomian vaatimusten mukaan. Hän
osaa suunnitella talli- ja pihattorakennuksen sijainnin niin, että ottaa huomioon
maaston muodot, paikalliset säätekijät, lannanpoiston menetelmän ja poistettavan
lantamäärän ja muut hoitotyöt sekä ympäristövaatimukset ja maisematekijät. Hän
osaa toteuttaa pihattovarsojen ruokinnan, hoidon ja valmennuksen varmistaen
varsojen riittävät liikuntamahdollisuudet. Hän osaa hoitaa hevosten ulkotilojen
pohjat niin, että ne eivät ole vaarallisen liukkaita missään sääoloissa.
Tutkinnon suorittaja tuntee hevosen ruoansulatusjärjestelmän sekä sen toimintaperiaatteet ja -häiriöt. Hän tuntee eri rehut, niiden ruokinnalliset ominaisuudet ja
vaikutukset sekä pystyy tunnistamaan tarkasti rehun hygieenisen laadun. Hän osaa
suunnitella eri hevosryhmien ja -yksilöiden ruokinnan sekä sisä- että laidunkautena.
Hän pystyy tunnistamaan ruokintavirheistä johtuvat ongelmat ja osaa korjata
ruokintaa tilanteen vaatimalla tavalla.
Tutkinnon suorittaja pystyy arvioimaan hevosen terveydellisen ja ruokinnallisen
kunnon ja laatimaan hoitosuunnitelman tilanteen mukaan yhteistyössä valmentajan
kanssa. Hän osaa tehdä hevosen rutiininomaisen terveydentilan seurannan ja
ymmärtää sen merkityksen hevosen valmentamisen kannalta. Hän tuntee hevosen
valmennusfysiologian ja -etologian periaatteet, erilaiset valmennusmenetelmät ja
valmennusympäristölle asetettavat vaatimukset ja osaa soveltaa niitä käytännössä.
Hän tuntee valmennuksessa käytettävät apuvälineet ja osaa käyttää niitä erilaisilla
hevosilla valmentajan ohjeiden mukaan.
Tutkinnon suorittaja on selvillä ravi- ja ratsastuskilpailusäännöistä niin, että
pystyy toimimaan oikein ilmoittaessaan hevosia ravi- tai ratsastuskilpailuihin sekä
toimiessaan kilpailupaikalla hevosten hoitajana. Hän pystyy toimimaan yhteistyössä
eläinlääkärin kanssa hevosen kunnon määrittämiseen ja kehittämiseen liittyvissä
kysymyksissä. Hän pystyy ajaen tai ratsain huolehtimaan valmennettavien hevosten
kunnon ylläpidosta valmentajan ohjeiden mukaan. Hän osaa opettaa varsat ajolle
yhteistyössä valmentajan kanssa.
Tutkinnon suorittaja tietää kavionhoidon ja kengityksen merkityksen hevosen
terveydelle sekä pystyy arvioimaan kengitystä ja sen korjaamisen tarvetta. Hän
pystyy irrottamaan kengän ja lyömään irronneen kengän kiinni. Hän pystyy tunnis9

tamaan hevosen rasitusvammoja, erityisesti kavio-, nivel-, jänne- ja lihasvammojen
ensioireet ja osaa reagoida niihin asianmukaisesti. Hän osaa tunnistaa työturvallisuusriskit ja ottaa ne sekä työturvallisuusmääräykset huomioon töiden suunnittelussa ja toteutuksessa.
2 § Hevosten terveydenhuolto
a) Ammattitaitovaatimukset

Tutkinnon suorittaja hallitsee hevosten terveydenhuollon ja hygienian perusteet.
Hän tietää ravinto-opillisesti oikean ruokinnan ja rehujen hygieenisen laadun
merkityksen hevosten terveyden perustana ja sairauksien ennaltaehkäisijänä. Hän
tuntee vääränlaisesta ruokinnasta ja rehuhygieniasta johtuvat sairaudet ja niiden
hoidon.
Tutkinnon suorittaja tuntee hevosten rokotuskäytännöt ja -säännöt sekä osaa
suunnitella ja toteuttaa loishäädön ja huolehtia haittaeläinten torjunnasta tallissa.
Hän tuntee hevosten terveyttä ja tarttuvia tauteja koskevat säädökset. Hän osaa
laatia tallille toimintasuunnitelman tautitilanteiden varalle ja antaa asiakasneuvoja
terveyttä koskevissa asioissa.
Tutkinnon suorittaja osaa tunnistaa hevosen terveydentilan yksilökohtaiset
merkit. Hän tuntee hevosten vammat ja sairaudet ja osaa toimia itsenäisesti ensiaputehtävissä. Hän pystyy avustamaan eläinlääkäriä erilaisissa hoitotoimenpiteissä ja
osaa toteuttaa hevos- ja tallikohtaisia hoitokokonaisuuksia eläinlääkärin ohjeiden
mukaan. Hän tietää siitosoriiden ja -tammojen sekä varsojen tyypilliset sairaudet ja
häiriötilat ja osaa ehkäistä ennalta niitä.
Tutkinnon suorittaja tietää tavallisimmat hevosilla käytettävät lääkeaineet ja
niiden vaikutukset sekä vaihtoehtoiset hoitomuodot. Hän tuntee Suomen
hevosurheilua koskevat antidopingsäännöt. Hän osaa käyttää ja säilyttää lääkkeitä ja
lääkkeidenantovälineitä asianmukaisesti ja huolehtia lääkeainekirjanpidosta. Hän
tuntee lääkeaineita koskevat ympäristövaatimukset ja ottaa ne huomioon tallin
lääkehuollossa. Hän osaa hankkia alan uusinta tutkimustietoa ja pystyy hyödyntämään sitä työssään.
b) Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Tämän tutkinnon osan ammattitaidon arvioinnissa on kiinnitettävä huomiota
erityisesti seuraaviin kohtiin:
• hevosten terveydenhuollon ja hygienian perusteiden tuntemus
• terveydelle haitallisten rehujen tunnistaminen
• virheellisen ruokinnan tunnistaminen ja korjaaminen
• hevosten rokotuksista ja loishäädöstä huolehtiminen
• terveyttä ja tarttuvia tauteja koskevien säädösten tuntemus
• tarttuvien tautien torjunnan tuntemus
10

• asiakkaiden neuvonta
• hevosten anatomian ja fysiologian tuntemus
• hevosyksilön terveydentilan tunnistaminen
• ensiaputaidot
• tyypillisten vammojen, häiriötilojen ja sairauksien tunnistaminen, hoito ja
ennaltaehkäisy
• tilanteen arviointi sairaustapauksissa
• yhteistyötaidot
• lääkeaineiden tuntemus
• vaihtoehtoisten hoitomuotojen tuntemus
• hevosten antidopingsääntöjen tuntemus
• lääkkeiden säilytyksen ja käytön hallinta
• tutkimustiedon hankinta ja hyödyntäminen.
Hyväksytty suoritus
Tutkinnon suorittaja pystyy suunnittelemaan tallin toiminnan terveydenhuollon ja
hygienian vaatimusten mukaiseksi. Hän tietää ruokinnansuunnittelun, rehu-,
laidun- ja tarhahygienian, ilmanvaihdon ja tallin osastojaon merkityksen hevosten
terveydenhuollon ja sairauksien ennaltaehkäisyn perustana. Hän ymmärtää hevosen
rakenteen, hoidon, käytön ja elinympäristön yhteydet ja vaikutukset sairastavuuteen. Hän tuntee yleisimpien sairauksien, kuten ruoansulatus-, hengitystie- ja
liikuntaelinsairauksien, ennaltaehkäisyn. Hän pystyy arvioimaan talliolosuhteiden ja
hoidon vaikutukset sairauksien ja häiriöiden syntyyn sekä olosuhteiden muutostarpeet. Hän osaa tehdä tarvittavat muutokset ja arvioida jatkohoidon tarpeen.
Tutkinnon suorittaja osaa suunnitella hevosten loishäätö- ja rokotusohjelman
kunkin hevosryhmän vaatimusten ja käytön mukaisesti. Hän osaa suunnitella ja
toteuttaa haitallisten lintujen, jyrsijöiden, hyönteisten, hevosten ulkoloisten ja
muiden tallihygienialle ja hevosille vahingollisten eläinten torjunnan. Hän tuntee
hevosten tarttuvat taudit ja niitä koskevat säädökset sekä hevosten karanteenin
periaatteet ja ottaa huomioon tartuntojen ennaltaehkäisyn tallin toiminnan suunnittelussa. Hän osaa hoitaa tallin tautiepidemiat yhteistyössä eläinlääkärin kanssa.
Hän osaa neuvoa tallin asiakkaita hevosten terveyteen ja tallihygieniaan liittyvissä
yksityiskohdissa.
Tutkinnon suorittaja tuntee hevosen anatomian ja fysiologian niin, että pystyy
arvioimaan hevosyksilön terveydentilan sekä tunnistamaan vammojen ja sairauksien
oireet. Hän tuntee kuntoluokat ja osaa arvioida eläimen painon riittävällä tarkkuudella. Hän tunnistaa hevosen normaalista poikkeavan käytöksen ja osaa tehdä
hevosen terveydentilan arvioimisessa tarvittavat tutkimukset, kuten leposykkeen ja
ruumiinlämmön mittauksen, hengitystyypin arvioinnin, suolistoäänten kuuntelun,
limakalvojen tarkastuksen ja imusolmukkeiden tunnustelun. Hän pystyy tulkitse11

maan löydöksiä ja osaa antaa ensiavun sekä mahdolliset jaloittelu-, jatkohoito- ja
ruokintaohjeet. Hän osaa arvioida eläinlääkärin avun tarpeen, pystyy avustamaan
eläinlääkäriä ja osaa antaa jatkohoidon eläinlääkärin ohjeiden mukaisesti. Hän
pystyy antamaan eläinlääkärille yksityiskohtaista tietoa hoidon edistymisestä ja
mahdollisista muutostarpeista.
Tutkinnon suorittaja osaa tunnistaa oireet, arvioida kivun asteen, antaa ensiavun
sekä arvioida jatkohoidon tarpeen ja kiireellisyyden erilaisissa ruoansulatus- ja
suolisto-ongelmissa. Hän osaa arvioida hevosen hammashuollon tarpeen hevosen
iän, syömisen ja ohjastettavuuden perusteella. Hän tunnistaa hevosen hengityselinsairauksien oireet ja osaa arvioida niistä johtuvat muutostarpeet talliolosuhteissa ja
hevosen hoidossa.
Tutkinnon suorittaja osaa tunnistaa ja paikallistaa turvotukset ja aristuskohdat
nivelten, jänteiden ja hankositeen alueilla. Hän tuntee ontumien luokituksen
vaikeusasteen mukaan. Hän osaa poistaa kengän ja tutkia kavion koetuspihdeillä.
Hän osaa tunnistaa voimistuneen varvaspulssin ja kavion kohonneen lämpötilan.
Hän osaa tehdä kaviopaiseiden jatkohoidossa käytettävän desinfioivan kaviokääreen.
Hän tietää kaviokuumeelle altistavat tekijät ja ymmärtää nopean hoidon tärkeyden
kaviokuumetta epäiltäessä. Hän hallitsee kylmäyksen käytön ensiapuna ja hoitokeinona.
Tutkinnon suorittaja osaa puhdistaa, desinfioida ja suojata haavat. Hän osaa
tehdä tukikääreet ja desinfioivan jalkahauteen. Hän pystyy tunnistamaan ompelua
ja antibioottikuuria vaativat haavat ja ymmärtää syviin haavoihin liittyvän jäykkäkouristusriskin. Hän osaa arvioida haavan paranemista ja tunnistaa haavakomplikaatiot, kuten imusuonentulehduksen ja liikalihan kasvun.
Tutkinnon suorittaja tunnistaa oriin seksuaaliseen käyttäytymiseen liittyvät
ongelmat ja tuntee traumojen, infektioiden ja synnynnäisten vikojen aiheuttamien
sukuelinsairauksien oireet. Hän tunnistaa tamman kohtutulehduksen oireet sekä
tuntee kohtutulehdukselle altistavat tekijät ja ennaltaehkäisyn mahdollisuudet. Hän
osaa tunnistaa vastasyntyneen ja maitovarsan tyypilliset sairaudet ja häiriötilat ja
osaa hoitaa ne yhteistyössä eläinlääkärin kanssa. Hän tunnistaa pikkuvarsan kehityksen yleisimmät poikkeamat ja kasvuhäiriöt. Hän tuntee kasvuhäiriöiden korjaamismahdollisuudet ja tietää pikaisten korjaamistoimenpiteiden merkityksen lopputuloksen onnistumiselle. Hän pystyy avustamaan eläinlääkäriä ja kengitysseppää
raajojen kasvuhäiriöiden ja virheasentojen korjaamisessa. Hän osaa toteuttaa varsan
jatkohoito-ohjelmaa ja raportoida eläinlääkärille hoidon vaikutuksista sekä mahdollisista muutostarpeista.
Tutkinnon suorittaja tietää hevosille käytettävät lääkeaineet, niiden vaikutukset,
käyttösuositukset ja varoajat sekä vaihtoehtoiset hoitomuodot, kuten luontaishoidot. Hän tuntee Suomessa voimassa olevat hevosurheilua koskevat antidopingsäännöt ja toimii niiden mukaan. Hän hallitsee lääkkeiden ja lääkkeidenantovälineiden asianmukaisen käytön sekä osaa järjestää niiden turvallisen säilytyksen.
Hän osaa huolehtia lääkeainekirjanpidosta sekä hevoskohtaisesta lääkkeiden käytöstä niin, ettei lääkkeiden joutuminen väärän hevosen elimistöön ruokintaastioista, tallitiloista, tarhoista, varusteista, ihmisten vaatekappaleista tai lannasta ole
mahdollista. Hän osaa hankkia alan uusinta tutkimustietoa sekä käsitellä ja hyödyntää sitä kriittisesti työssään.
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3 § Hevosjalostus
a) Ammattitaitovaatimukset

Tutkinnon suorittaja tiedostaa kotimaisen hevoskasvatuksen merkityksen. Hän
tuntee perinnöllisyyden perusteet ja ymmärtää jalostustyön pitkäjänteisyyden. Hän
tuntee suomalaiset hevosrekisterit, kantakirjat ja jalostusohjesäännöt. Hän tuntee
populaatiogenetiikan perusteet sekä jalostusvalinnan periaatteet ja käytännön
toteutustavat. Hän pystyy tekemään jalostusvalintoja sekä tarvittaessa neuvomaan
asiakkaita hevosten valinnassa. Hän tuntee näyttelytoiminnan periaatteet.
Tutkinnon suorittaja hallitsee erilaisten siitoshevosten hoidon ja käsittelyn. Hän
tuntee siittolan toimintaperiaatteet ja keinosiemennystoimintaan liittyvät säädökset
sekä pystyy hoitamaan oriasemaa. Hän osaa tehdä astutukseen ja keinosiemennykseen kuuluvat muistiinpanot ja raportoida ne jalostusjärjestölle. Hän tuntee
lisääntymisfysiologian ja -anatomian perusteet sekä tunnistaa lisääntymishäiriöt.
Hän osaa varsottaa tammat, vieroittaa varsat ja opettaa ne käsittelyyn.
Tutkinnon suorittaja osaa ottaa työturvallisuusvaatimukset huomioon kaikissa
siittolatoimintaan ja hevosjalostukseen kuuluvissa töissä. Hän osaa hyödyntää
jalostuksen uusinta tutkimustietoa ja hallitsee tiedon hakemisen.
b) Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Tämän tutkinnon osan ammattitaidon arvioinnissa on kiinnitettävä huomiota
erityisesti seuraaviin kohtiin:
• kotimaisen hevoskasvatuksen yhteiskunnallisen merkityksen tuntemus
• hevosten laadun arviointi
• hevosten rekisteröinnin hallinta
• hevosen valmistaminen näyttelyyn ja esittäminen
• siittolan toimintojen tuntemus
• tamman valmistaminen astutukseen tai siemennykseen
• oriin käsittely astutustilanteessa
• kiiman tunnusmerkkien ja häiriötilojen tunnistaminen
• oriilla härnäämisen tekniikkojen hallinta
• varsomisajankohdan ennakointi
• varsomisen häiriötilojen ennakointi
• varsomisessa avustavien toimenpiteiden hallinta
• vieroitetun varsan hoito
• työturvallisuuden huomioon ottaminen
• alan tutkimustiedon hankinta ja hyödyntäminen.
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Hyväksytty suoritus
Tutkinnon suorittaja tietää suomalaisen hevostalouden tunnusluvut, kuten hevosmäärät ja niiden kehityksen pääpiirteet, maassamme kasvatettavat hevosrodut ja
niiden kantakirjat, kotimaisen hevoskasvatuksen merkityksen sekä hevosten
maahantuonnin ja maastaviennin. Hän tuntee hevosten käyttömuodot ja hevostalouden eri osa-alueiden rahavirrat sekä hevoskasvatuksen tuet. Hän tuntee
hevosjalostusjärjestöt ja niiden toiminnan.
Tutkinnon suorittaja tuntee perinnöllisyyden, populaatiogenetiikan ja jalostusvalinnan perusteet sekä suvun, yksilön ja jälkeläisnäyttöjen merkityksen. Hän
ymmärtää jalostusindeksien muodostumisen periaatteet ja osatekijät sekä käytön
jalostusvalinnan välineenä. Hän tuntee Suomessa kasvatettavien hevosrotujen
jalostusohjesäännöt. Hän osaa hankkia tietoa Suomessa yleisesti kasvatettavien
hevosrotujen sukulinjoista, pystyy tekemään jalostusvalintoja ja osaa neuvoa asiakkaita alan tietojen hankinnassa.
Tutkinnon suorittaja tuntee hevosten näyttelytoiminnan periaatteet sekä näyttelyn järjestämiseen kuuluvat käytännön tehtävät niin, että osaa rakentaa puitteet ori-,
tamma- ja varsanäyttelyä varten. Hän osaa valmistaa erilaiset hevoset näyttelyyn ja
esittää ne mahdollisimman edustavasti. Hän pystyy neuvomaan hevosenomistajia
näyttelytoimintaan liittyvissä asioissa. Hän tuntee suomenhevosen, lämminverisen
ravihevosen ja ratsuhevosen ja Suomessa kantakirjattavien ponien sekä muiden
rotujen kantakirjaohjesäännöt ja palkitsemisen perusteet. Hän on selvillä hevosen
rakenteen, terveyden, liikkeiden ja luonteen arvioinnin periaatteista ja arviointiasteikon käytöstä niin, että pystyy tekemään hevosen rakenteen, liikkeiden ja
luonteen arvostelun.
Tutkinnon suorittaja tuntee hevosen rekisteröinnin ja hallitsee siihen kuuluvat
tehtävät, kuten hevosen tunnistamisen, polveutumisen tarkistuksen ja pysyvän
merkitsemisen mikrosirutekniikalla. Hän osaa dokumentoida hevosrekisteriin
muutokset, kuten omistajanvaihdokset, hallintaoikeuden siirrot, ruunaukset ja
hevosten poistot. Hän tuntee siittolanpidon vaatimukset, kuten keinosiemennyssäädökset, CEM-testauksen sekä muut tarttuvien lisääntymistautien leviämisen
ehkäisemistä koskevat säädökset. Hän tuntee oriin ja tamman jalostuskäyttöön
liittyvän kirjanpidon. Hän tietää tamman kiimakierron, tunnistaa kiiman tunnusmerkit ja osaa valmistella tamman astutusta ja siemennystä varten. Hän tietää oikeat
tiineystarkastusajankohdat. Hän tunnistaa kiimahäiriöiden oireet ja hallitsee oriilla
härnäämisen tekniikat sekä oriin ja tamman käsittelyn astutustilanteessa.
Tutkinnon suorittaja pystyy havaitsemaan sikiön hyvinvointia uhkaavien häiriötilojen merkit. Hän osaa arvioida varsomisajankohdan ja hallitsee varsomiseen
liittyvät tehtävät. Hän osaa avustaa varsomisessa, tietää varsomishygienian merkityksen, osaa tarkistaa jälkeiset ja arvioida eläinlääkärin avun tarpeen. Hän osaa käsitellä
ja hoitaa varsonutta tammaa ja pikkuvarsaa. Hän tuntee pikkuvarsan keinoruokinnan menettelytavat sekä keinoemojärjestelmän toiminnan. Hän osaa opettaa
pikkuvarsat talutukseen, kiinnisidottuna seisomiseen ja jalkojen nosteluun. Hän
tietää vieroituksen eri vaihtoehdot, hallitsee vieroitukseen kuuluvat toimenpiteet ja
osaa hoitaa vieroitusvarsat.
Tutkinnon suorittaja pystyy tunnistamaan työturvallisuusriskit sekä ottaa ne ja
työturvallisuusmääräykset huomioon siittolan toiminnassa. Hän osaa hakea uusinta
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hevosjalostustietoa kotimaisista ja kansainvälisistä kantakirjatiedostoista ja julkaisuista sekä pystyy soveltamaan tietoa työssään kriittisesti. Hän osaa neuvoa asiakkaita siitostammojen hoitoon liittyvissä kysymyksissä.
4 § Esimiehenä toimiminen
a) Ammattitaitovaatimukset

Tutkinnon suorittaja ymmärtää henkilöstön hyvinvoinnin merkityksen organisaation tuloksellisessa toiminnassa ja oman asemansa työyhteisössä. Hän tuntee alaan
liittyvät säädökset ja määräykset ja osaa valvoa niiden noudattamista. Hän tuntee
työnantajaa ja työntekijää koskevien oikeuksien ja velvollisuuksien pääperiaatteet ja
osaa toimia niiden mukaan. Hän osaa suunnitella, organisoida ja johtaa työt joustavasti ja seurata niiden toteutusta.
Tutkinnon suorittaja osaa toimia työnopastajana. Hän tuntee työpsykologian
perusteita ja osaa soveltaa niitä esimiehenä toimiessaan. Hän osaa toimia ryhmissä
sekä erilaisissa vuorovaikutus- ja neuvottelutilanteissa.
Tutkinnon suorittaja pyrkii kehittämään työmenetelmiä ja soveltamaan uutta
tietoa tallinpitoa, työturvallisuutta ja ergonomiaa sekä taloudellisuutta ja ympäristövaatimuksia painottaen. Hän osaa antaa ensiapua. Hän tietää toiminnan talouden ja
kannattavuuden periaatteet ja osaa soveltaa niitä tallin toimintojen suunnittelussa ja
seurannassa.
b) Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Tämän tutkinnon osan ammattitaidon arvioinnissa on kiinnitettävä huomiota
erityisesti seuraaviin kohtiin:
• henkilöstön hyvinvoinnin merkityksen tuntemus
• säädösten ja määräysten tuntemus ja niiden noudattamisen valvonta
• työnantajaa ja työntekijää koskevien oikeuksien ja velvollisuuksien tuntemus
• töiden suunnittelu-, organisointi- ja johtamistaito
• työpsykologian perusteiden tuntemus ja soveltaminen
• vuorovaikutustaidot
• ristiriita- ja ongelmatilanteiden ratkaisutaidot
• työnopastajana toimiminen
• toiminnan taloudellisuus
• työmenetelmien kehittäminen
• ergonomian ja työturvallisuuden kehittäminen
• ensiaputaidot
• ympäristövaatimusten huomioon ottaminen.
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Hyväksytty suoritus
Tutkinnon suorittaja tietää, miten henkilösuhteiden odotetaan työyhteisössä toimivan. Hän ymmärtää tasapainoisten ihmissuhteiden ja henkilöstön hyvinvoinnin
merkityksen organisaation tulokselliselle toiminnalle. Hän on selvillä omasta
roolistaan henkisen hyvinvoinnin ylläpitäjänä ja kehittäjänä. Hän on perehtynyt
hevostaloutta koskevaan lainsäädäntöön ja määräyksiin niin, että pystyy esimiehenä
ohjaamaan ja valvomaan niiden noudattamista. Hän tuntee alan työsopimuksen
tarkoituksen ja pääsisällön siten, että pystyy soveltamaan sitä sopimusosapuolten
oikeuksiin ja velvollisuuksiin. Hän osaa toimia työhönottotilanteessa ja hoitaa
työsuhdeasioita myös ristiriitatilanteissa.
Tutkinnon suorittaja osaa suunnitella ja organisoida työtehtävät tasapuolisesti ja
pyrkii hyödyntämään työntekijöiden erityisosaamista. Hän osaa ratkaista töiden
tärkeysjärjestyksen ja organisoida työt nopeasti, taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Hän hallitsee tallin työt niin, että pystyy opastamaan työtekijää tehtäviinsä
myös omalla esimerkillään. Hän osaa suhteuttaa opetettavat tehtävät työntekijän
henkisen ja fyysisen tason mukaan. Hänen työnjohtotapansa on joustava, kannustava ja yhteishenkeä luova. Erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja neuvotteluissa hän
pystyy toimimaan rakentavasti ja osapuolia tyydyttävää ratkaisua hakien.
Tutkinnon suorittaja on tiedostanut uuden tiedon hankinnan ja soveltamisen
merkityksen tallin työmenetelmien kehittämiselle ja toiminnan taloudellisuudelle.
Hän tuntee tallin taloudelliseen toimintaan vaikuttavat tekijät niin, että pystyy
osallistumaan taloussuunnitteluun ja talouden tilan seurantaan. Hän ottaa ergonomian ja työturvallisuuden vaatimukset huomioon tallin toiminnan kehittämisessä.
Hänellä on voimassa oleva Ensiapu 1 -kortti tai sitä vastaavat tiedot ja taidot ja hän
osaa soveltaa taitojaan tapaturman sattuessa. Hän ottaa ympäristövaatimukset
huomioon suunnitellessaan ja organisoidessaan talliyrityksen töitä.
5 § Yritystoiminta
a) Ammattitaitovaatimukset

Tutkinnon suorittaja tuntee hevostalouden tuotantomuodot ja on selvillä yrittämisen edellytyksistä alalla. Hän tuntee liikeideakäsitteen ja osaa käyttää sitä yritystoiminnan suunnittelun ja toteutuksen perustana. Hän tietää yrityksen perustamista,
kirjanpitoa ja verotusta koskevat pääperiaatteet, on selvillä laskentatoimen perusteista ja osaa laatia talousarvion. Hän tietää yritystoiminnan keskeiset rahoitusvaihtoehdot, osaa hinnoitella yrityksen tarjoamat palvelut ja hoitaa laskutuksen.
Hän osaa arvioida toiminnan kannattavuutta, maksuvalmiutta ja vakavaraisuutta.
Hän on selvillä palkkauksen perusteista ja työehdoista sekä tuntee alaa koskevat
säädökset ja määräykset. Hän osaa käyttää tietotekniikkaa työssään.
Tutkinnon suorittaja tuntee markkinoinnin perusteet ja osaa markkinoida
yrityksen tuottamia palveluja. Hän tuntee verkostotalouden käsitteen ja osaa
hyödyntää verkostoitumista yritystoiminnassa. Hän ymmärtää oman toimintansa
vaikutuksen yrityksen ulkoiseen kuvaan, kannattavuuteen ja taloudellisuuteen. Hän
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osaa palvella asiakkaita ja reagoida saamaansa palautteeseen sekä toimia vuorovaikutus- ja ongelmatilanteissa. Hän osaa kommunikoida ammatillisissa kysymyksissä
myös muulla kuin äidinkielellään. Hän hallitsee kokoustekniikan ja osaa hyödyntää
uutta tietoa. Hän osaa toimia laatujärjestelmän mukaan.
b) Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Tämän tutkinnon osan ammattitaidon arvioinnissa on kiinnitettävä huomiota
erityisesti seuraaviin kohtiin:
• hevostalouden, sen tuotantomahdollisuuksien ja riskien tuntemus
• yrittäjävalmiuksien tuntemus sekä oman yrittäjyyden arviointi ja kehittäminen
• yritystoiminnan käynnistäminen
• kirjanpidon ja verotuksen tuntemus
• kannattavuuden, hinnoittelun ja taloussuunnittelun periaatteiden hallinta
• rahoituksen suunnittelu
• palkkauksen perusteiden tuntemus
• alan säädösten tuntemus
• tietotekniikan käyttötaidot
• markkinoinnin ja viestinnän perustaitojen tuntemus
• asiakaspalvelutaidot
• kielitaito
• järjestötoiminnan periaatteiden tuntemus
• tiedonhankintataidot
• laadunhallinta.
Hyväksytty suoritus
Tutkinnon suorittaja tuntee hevostalouden tuotantomuodot ja niiden kehittymismahdollisuudet sekä alalla menestymisen edellytykset. Hän tuntee yrittäjänä menestymisen keskeiset henkilökohtaiset ominaisuudet ja valmiudet ja osaa tässä suhteessa
tunnistaa itsensä kehittämisen kohteet. Hän osaa kehitellä talliyrityksen liikeideoita
ja arvioida niiden menestymismahdollisuuksia. Hän tuntee yritystoiminnan lakisääteiset tehtävät, osaa valita yritysmuodon, on selvillä yrittäjän vastuista ja velvoitteista
sekä tarvittavista resursseista ja pystyy tunnistamaan yritystoimintaan liittyviä
riskitekijöitä. Hän osaa käyttää asiantuntijapalveluja toiminnan vaihtoehtojen
arvioinnissa ja yrityksen perustamistoimissa. Hän osaa käyttää yritystoimintaa
palvelevia tietotekniikan sovelluksia.
Tutkinnon suorittaja on selvillä kirjanpidon ja laskentatoimen perusteista ja osaa
laatia talousarvion niin, että ottaa siinä huomioon yrityksen tilanteen ja tavoite17

suunnan. Hän osaa hinnoitella talliyrityksen palvelut markkinalähtöisesti ja hoitaa
laskutukseen liittyvät toimenpiteet sopimusten ja säädösten mukaan. Hän osaa
laatia yrityksen toimintaa kuvaavia kannattavuuslaskelmia ja arvioida toiminnan
kannattavuutta laskelmien ja tunnuslukujen avulla. Hän pystyy tulkitsemaan
yrityksen tilinpäätöstä pääomien, varallisuuden, maksukyvyn ja tuloksen suhteen
sekä laatimaan yritykselle tulosennusteen. Hän on selvillä yritystoiminnan eri
rahoitusvaihtoehdoista niin, että pystyy tekemään edullisuusvertailuja niiden
kesken. Hän tietää hevoskasvatukseen myönnettävät tuet ja osaa käyttää tukien
hakuun tarvittavaa asiantuntija-apua. Hän tuntee verotuksen pääpiirteet, osaa
toimia säädetyllä tavalla tuotteiden ja palvelujen arvonlisäverotuksessa ja pystyy
ottamaan kantaa veroilmoituksen sisältöön. Hän osaa hakea asiantuntija-apua
verotuksen ja rahoituksen suunnittelua ja muuta yritystoimintaa koskeviin kysymyksiin. Hän tuntee hevosalaa koskevat työehdot ja palkkaustavat, työnantajan ja
työntekijän oikeudet ja velvollisuudet ja sosiaaliturvaan liittyvät kysymykset sekä
työsuojelua koskevat säädökset. Hän noudattaa säädöksiä, määräyksiä ja sopimuksia
ja osaa soveltaa niitä yrityksessä työnantajana tai työnjohtajana toimiessaan.
Tutkinnon suorittaja tuntee oman ammattitaitonsa sekä osaa arvostaa ja myydä
sitä palveluiksi tuotteistettuna. Hän pystyy arvioimaan alan palvelujen kysynnän
kehitystä ja sopeuttamaan toimintansa sen mukaan. Hän osaa solmia, ylläpitää ja
kehittää kestäviä asiakas- ja yhteistyösuhteita. Hän tiedostaa moitteettoman yrityskuvan ja aktiivisen markkinoinnin merkityksen yritystoiminnan menestymiselle
sekä pystyy suunnittelemaan ja tekemään tai teettämään markkinointiin kuuluvia
toimenpiteitä. Hän ymmärtää oman toimintansa vaikutukset yrityskuvaan ja
yrityksen kannattavuuteen sekä koko alan imagoon. Hän toimii kustannustietoisesti, asiakaslähtöisten toimintatapojen mukaisesti sekä rakentavasti erilaisissa
valinta-, vuorovaikutus- ja ongelmatilanteissa. Hän pystyy käyttämään ammattitermejä ymmärrettävästi myös muulla kuin omalla äidinkielellään. Hän tuntee
järjestötoiminnan ja kokoustekniikan periaatteet sekä osaa toimia puheenjohtajana
ja sihteerinä.
Tutkinnon suorittaja osaa hyödyntää Internetiä ja muita tietolähteitä uusimman
tiedon hankinnassa sekä soveltaa tietoa yrityksen kehittämisessä. Hän on selvillä
laatujärjestelmän tarkoituksesta ja periaatteista niin, että osaa käyttää sitä yrityksen
laadunhallinnassa ja kehittämistoimissa.
6 § Ammattitaidon osoittamistavat
Ammattitaidon osoittamiseksi annettavien näyttöjen lähtökohtana on saada selville,
kuinka hyvin käytännön taidot ja niiden pohjana oleva tietoperusta sekä käsitteelliset rakenteet ovat sovittuneet yhteen ja suhteessa siihen, mitä tutkinnon eri osissa
vaaditaan. Tämä on osoitettava pääasiassa toiminnallisilla tehtävillä, joita voidaan
tarvittaessa täydentää suullisesti, kirjallisesti tai muilla tavoin.
Taidon pääasiallisena arviointimuotona on käytettävä työnäyttöä, taitotestiä,
työtoiminnan havainnointia tai simulointia ja kestoltaan vaihtelevia projektitehtäviä. Myös aikaisemmin dokumentoituja näyttöjä vaadittavasta osaamisesta sekä
muita arviointimenettelyjä ja näiden yhdistelmiä voidaan käyttää. Yksittäisen
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arviointimuodon käytön valinnassa on otettava huomioon muun muassa, kuinka
hyvin se sopii tutkintovaatimusten arvioimiseen, miten se vastaa työelämän luonnollisia käytäntöjä, kuinka hyvin sen avulla voidaan erotella haluttu pätevyys eipätevästä osaamisesta, miten helppokäyttöinen se on eri toimintaympäristöissä sekä
kuinka selkeä se on arvioijille ja arvioitavalle. Edellytetyn ammattitaidon taustalla
olevan tiedon ja ymmärryksen tason selvittämiseksi toiminnallisen näytön tukena
voidaan käyttää kyselyjä ja haastatteluja, itse- ja ryhmäarviointia, kirjallisia
tuotoksia, asiantuntijakeskusteluja tai muuta keinoa, jolla arvioitavan osaamisen
taso täsmentyy.
Ammattitaito on arvioitava jokainen tutkinnon osa kerrallaan niin, että arvioitavan ammattitaitoa verrataan vastaavan tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin.
Arviointikriteerien mukainen suoritus on hyväksyttävä. Mikäli tutkinnon suorittajalla on esittää aiemmin dokumentoituja näyttöjä, arvioijat arvioivat ne osana
suoritettavan tutkinnon osan näyttöä. Tutkintotoimikunta määrittelee kriteerit
näyttöjä arvioiville henkilöille. Lähtökohtana on, että arvioijilla on hyvä ammattitaito kyseessä olevalla tutkinnon alalla.
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LIITE
Ammatin kuvaus

Tallimestari on tallinpidon, hevosten terveydenhuollon sekä hevosten käsittelyn
asiantuntija, jonka päätehtävänä on vastata hevosten ja talliympäristön hoidosta.
Hän on keskeisesti mukana myös yrityksen asiakassuhdetoiminnassa. Tallimestari
on itsenäinen yrittäjä tai talliyrityksen työntekijä, joka toimii tallin muiden työtekijöiden esimiehenä ja työnohjaajana.
Hevostalous on kasvava ja kehittyvä ammattiala Suomessa. Hevoskantamme on
tällä hetkellä runsaat 61 000 yksilöä, ja määrä kasvaa noin tuhannella vuodessa.
Hevosalan yritykset ovat pääosin ravi- tai ratsutalleja, joiden päätoimintoja ovat
urheiluhevosten valmentaminen ja kilpailuttaminen. Ravitalleja on runsaat kaksi
tuhatta ja ratsutalleja noin tuhat, joista suurin osa toimii ratsastuskouluina. Talliyritysten määrä on jatkuvassa kasvussa.
Hevoskasvatusta harjoitetaan maaseudun talliyrityksissä useimmiten hevosten
valmentamisen ohella. Hevoskasvattajista suurin osa omistaa yhden tai kaksi
siitostammaa. Siittola- ja oriasematoimintaan erikoistuneita talliyrittäjiä on vähemmän, mutta ne edustavat alansa huippuosaamista. Erityisesti suomalainen ravijalostus on korkeatasoista ja pystyy tuottamaan kansainvälisen tason kilpahevosia.
Oriasemat tuottavat hevosten lisääntymiseen liittyvät palvelut tammanomistajille, ja
tallimestari vastaa siittolan tammojen, varsojen ja siitosoriitten hyvinvoinnista sekä
oriaseman toiminnasta. Hevosjalostuksen käytännön asiantuntijana hän osaa
neuvoa tarvittaessa asiakkaita jalostusvalintaan ja rekisteröintiin liittyvissä kysymyksissä.
Ravitallilla tallimestari vastaa kokonaisvaltaisesti valmennettavien hevosten
hoidosta ja lääkinnästä sekä seuraa valmennettavien hevosten kehitystä yhteistyössä
valmentajan kanssa. Hän voi tarvittaessa avustaa valmentajaa hevosten ajamisessa ja
varsojen opettamisessa sekä tärkeillä kilpailumatkoilla vastata hevosten hyvinvoinnista. Hän vastaa myös siitä, että tallin hevosten hoito on ravikilpailusääntöjen
mukaista.
Ratsutallin asiakkaista suurin osa on hevosharrastajia. Ratsastuskouluyrityksessä
asiakas on ratsastustunneilla käyvä lapsi, nuori tai aikuinen. Hevosten täysihoitopalvelua tarjoavan ratsutallin asiakas on harraste- tai urheiluhevosen omistaja, joka
itse tai hänen edustajansa käy päivittäin ratsastamassa hevostaan. Ratsutallilla
tallimestari on asiantuntija, joka neuvoo ja ohjaa asiakkaita tarvittaessa. Hän on
myös asiantuntija tallin nuorten hevosten käsittelyssä ja opettamisessa.
Tallimestari hallitsee tallin ruokinnan toteutuksen sekä laitumien käytön ja
hevosten laidunkautisen hoidon. Hän on hevosten terveydenhuollon käytännön
asiantuntija, joka vastaa tallin hygieniasta ja tautien ennaltaehkäisystä. Hän toimii
yhteistyössä eläinlääkärin kanssa tallin terveyden- ja sairaanhoidon suunnittelussa ja
toteutuksessa sekä avustajana tallin hevosia tutkittaessa ja hoidettaessa. Tallimestarilta vaaditaan asiakaslähtöisyyttä, viestinnän ja yhteistyön taitoja, vastuuta
tallihenkilöstön hyvinvoinnista sekä jonkin verran kielitaitoa. Hänen on osattava
toimia esimiehenä ja ylläpitää hyvää työilmapiiriä sekä toimia työnopastajana ja
asiakkaiden neuvojana. Hänen tulee olla kustannustietoinen ja yrittäjyystaitoinen
sekä pystyä seuraamaan alan kehitystä Suomessa ja kansainvälisesti.
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