
 

 

 
Hevostalouden ja eläintenhoidon työelämätoimikunnan tilannekuva  
2018-2019 
 
Hevostalouden ja eläintenhoidon työelämätoimikunta on laatinut tilannekuvan toimialansa tutkintojen näyttöjen 
toteutuksen ja osaamisen arvioinnin laadusta. Työelämätoimikuntien tehtäviin kuuluu tuottaa vuosittain tietoa 
ammatillisen koulutuksen näyttöjen toteutuksen ja osaamisen arvioinnin laadusta omalla toimialallaan 
(Valtioneuvoston asetus ammatillisesta koulutuksesta 673/2017). Tätä tehtävää varten työelämätoimikunnilla on 
ollut käytössään seuranta-, arviointi- ja palautetietoa muun muassa Opetushallinnon tilasto-, ohjaus- ja 
säätelypalvelusta ja kansallisesta KOSKI-tietovarannosta.  
 
Vuoden 2018 suoritustiedot on annettu toimikuntien käyttöön vuoden 2019 keväällä. Tämän ajankohdan jälkeen 
KOSKI-dataan tehdyt oppilaitosten tekemät mahdolliset korjaukset eivät näy tässä tilannekuvassa. Sama koskee 
vuoden 2019 suoritusmäärien tilastotietoja, jotka on poimittu KOSKI-tietokannasta 2020 alkuvuodesta. 
Tarkistetut suoritusmäärät julkaistaan myöhemmin Opetushallinnon tilastopalvelussa Vipunen.fi -sivustolla. 
 
Tilannekuvassa käytetyt tiedot on poimittu KOSKI-tietokannasta suoraan siinä muodossa kuin oppilaitokset ovat 
ne ilmoittaneet. Tilastot voivat sisältää puutteellisia tai virheellisiä tietoja. Esimerkiksi teknisistä syistä johtuen, 
kaikki oppilaitosten omiin opintohallintojärjestelmiin kirjatut tiedot eivät ole siirtyneet KOSKI-tietokantaan oikein, 
jolloin tieto tilastoituu ”ei tietoa”/”ei ilmoitettu” -kohtien alle. 
 
Lähdemateriaalina on ollut esimerkiksi toimikuntien vierailukäyntiraportit, oikaisupyynnöt ja lausunnot. 

 

Tutkintojen ja tutkinnon osien suoritusmäärät  
 

Tutkintojen ja tutkinnon osien suoritukset  
2018 2019 2018 2019 

koko 
tutkinto 

koko 
tutkinto   

tutkinnon 
osat  

tutkinnon 
osat 

Hevostalouden perustutkinto 290 198 2 758 2 239 

Eläintenhoidon ammattitutkinto**  348  1 237 

Klinikkaeläinhoitamisen oa  155   

Eläintarhaeläinten hoitamisen oa  2   

Eläinhoitolan oa  31   

Eläinten kouluttamisen oa  63   

Eläinkaupan oa  14   

Koirahieronnan oa  26   

Koe-eläinhoitamisen oa  16   

Eläinten trimmaamisen oa  37   

Tyhjä  4   

Hevostalouden ammattitutkinto 7 60 107 365 

Hevosten kengittämisen oa 2 9   

Ratsastuksenopettamisen oa  8   

Ravivalmennuspalvelujen tuottamisen oa  9   

Hevosavusteisten palvelujen tuottamisen oa  9   

Hevoskasvatuspalvelujen tuottamisen oa  2   

Hevosvarusteiden valmistamisen oa  3   

Ratsuhevosen kouluttamisen ja valmentamisen 
oa 

 2   

Hevoshierontapalvelujen tuottamisen oa 4 16   

Tyhjä 1 2   



Eläintenhoidon erikoisammattitutkinto 0 0 0 0 

Eläintenkouluttamisen oa     

Koe-eläinhoitamisen oa     

Klinikkaeläinhoitamisen oa     

Tyhjä     

Hevostalouden erikoisammattitutkinto 8 12 29 44 

Hevostallin toiminnan johtamisen oa  1   

Ratsastuksenopettamisen oa 8 1   

Hevosurheilun johtamisen oa  9   

Hevosten kengityksen asiantuntijana toimimisen 
oa 

    

Tyhjä  1   

Eläintenhoitajan ammattitutkinto 330 0 924 0 

Klinikkaeläinhoitamisen oa 122    

Eläintarhaeläinten hoitamisen oa 11    

Eläinhoitolan oa 34    

Eläinten kouluttamisen oa 72    

Eläinkaupan oa 8    

Koirahieronnan oa 28    

Koe-eläinhoitamisen oa 4    

Eläinten trimmaamisen oa 42    

Tyhjä 9    

Hevostenvalmentajan ammattitutkinto 57 12 137 22 

Hevosvarusteiden valmistamisen ja korjaamisen 
oa 

5 1   

Ravivalmentamisen oa 10    

Hevoshieronnan oa 40 4   

Nuoren, koulu- tai estehevosen kouluttamisen 
oa 

 1   

Tyhjä 2 6   

Kengityssepän ammattitutkinto 23 13 69 39 

Koe-eläintenhoitajan erikoisammattitutkinto 4 0 16 0 

Ratsastuksenopettajan ammattitutkinto 4 0 12 2 

Ratsastuksenopettajan erikoisammattitutkinto 2 0 1 1 

Tallimestarin erikoisammattitutkinto 15 1 52 2 

Yhteensä 735 644 4 086 3 951 

* Tiedot poimittu 25.2.2019 (vuoden 2018 osalta) ja 15.1.2020 (vuoden 2019 osalta), eikä tietoja ole päivitetty 
näiden ajankohtien jälkeen. Tutkinnon osien suoritukset eivät sisällä paikallisina ilmoitettuja tutkinnon osia. 
 

** teknisistä syistä johtuen, eläintenhoidon ammattitutkinnon suoritukset vuodelta 2019 sisältävät myös 

eläintenhoitajan ammattitutkinnon suorituksia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Opiskelun tavoite tutkinnon osittain (määrä) 

2018 2019 2018 2019 

tavoitteena  
koko 

tutkinto   

tavoitteena  
koko tutkinto   

tavoitteena  
tutkinnon 

osat  

tavoitteena  
tutkinnon 

osat  

Hevostalouden perustutkinto 2 537 2 021 221 218 

Eläintenhoidon ammattitutkinto 888 1 189 17 48 

Hevostalouden ammattitutkinto 104 333 3 32 

Eläintenhoidon erikoisammattitutkinto 0 0 0 0 

Hevostalouden erikoisammattitutkinto 29 44 0 0 

Eläintenhoitajan ammattitutkinto 11 0 0 0 

Hevostenvalmentajan ammattitutkinto 132 22 3 0 

Kengityssepän ammattitutkinto 69 39 0 0 

Koe-eläintenhoitajan erikoisammattitutkinto 16 0 0 0 

Ratsastuksenopettajan ammattitutkinto 7 1 5 1 

Ratsastuksenopettajan erikoisammattitutkinto 1 1 0 0 

Tallimestarin erikoisammattitutkinto 52 1 0 1 

Yhteensä 3 846 3 651 249 300 

 

Pohdintoja 
 
Tutkintojen ja tutkinnon osien määrien kehitys, marginaalisesti suoritetut tutkinnot tai osaamisalat 

Hevostalouden puolella on havaittavissa, että perustutkinnon suorittaneiden määrä on laskenut, 

ammattitutkinnon suorittaneiden määrä on kasvanut. 

Eläintenhoidon erikoisammattitutkinto on uusi tutkinto, järjestämislupia on ollut vain kaksi, joista toinen on uusi. 

Tutkinnon osan suoritukset ovat nousussa ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa. 

Hevostalouden ammattitutkinto: uusi tutkinto, jossa on yhdistynyt useampi entinen ammattitutkinto alalta. 

 

Tutkintojen järjestäminen  
 
Tutkinto Järjestämisluvat Aktiiviset järjestäjät 

Eläintenhoidon ammattitutkinto 14 13 

Eläintenhoidon erikoisammattitutkinto* 2 0 

Hevostalouden ammattitutkinto 6 6 

Hevostalouden erikoisammattitutkinto 3 2 

Hevostalouden perustutkinto 9 8 

      

EI SISÄLLÄ SIIRTYMÄAJALLA OLEVIA 
TUTKINTOJA     

*voimaan 1.1.2019     

* aktiivisuus määritellään sillä, onko koulutuksen järjestäjältä/oppilaitokselta kirjautunut tutkintojen tai tutkinnon 
osien suorituksia joko 2018 tai 2019 vuonna toimikunnalle toimitetun KOSKI-datan perusteella. 
Tiedot poimittu 25.2.2019 (vuoden 2018 osalta) ja 15.1.2020 (vuoden 2019 osalta), eikä tietoja ole päivitetty 
näiden ajankohtien jälkeen. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Pohdintoja 
 
Muutokset tutkintojen järjestämislupien määrässä 

Järjestämislupien määrässä ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia. 

 

Tutkintojen järjestäminen ja tutkintojen / tutkinnon osien suoritusten jakautuminen koulutuksen järjestäjien 

välillä, tutkintojen järjestämisen kattavuus maantieteellisesti ja kielellisesti? 

Määrällisesti eniten tutkintoja järjestetään Etelä-Suomessa, mutta muuten järjestämisluvat ja aktiiviset järjestäjät 

jakautuvat ympäri Suomea. 

Hevostalouden perustutkinto: jakautuu tasaisesti koko Suomeen. Ruotsinkielisiä tutkintoja on suoritettu vuonna 

2018 2,76% ja vuonna 2019 3,54%. 

Hevostalouden ammatti- ja erikoisammattitutkinnon suoritukset on kaikki suoritettu suomen kielellä. 

Eläintenhoidon ammattitutkinto: vuonna 2018 4,92% suoritettu ruotsin kielellä, vuonna 2019 3,74%. 

Eläintenhoidon puolella erottuu yksi selkeästi muita suurempi koulutuksen järjestäjä pääkaupunkiseudulta. 

Muiden osalta tutkintojen määrä jakautuu tasaisemmin. 

Hevostalouden puolella erottuu kaksi muita suurempaa koulutuksen järjestäjää, jotka ovat Hämeessä ja Savossa. 

 

Näyttöjen toteutuksen ja osaamisen arvioinnin laatu  
 

  2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Näytön 
suorituspaikkojen 
jakautuminen 

työ- 
paikka 

työ- 
paikka 

oppi- 
laitos 

oppi- 
laitos 

työpaikka+
oppilaitos 

työpaikka+
oppilaitos 

ei  
tietoa 

ei  
tietoa 

Hevostalouden PT* 25,1 % 34,2 % 32,5 % 22,6 % 6,8 % 7,0 % 35,6 % 36,2 % 

Eläintenhoidon AT* 46,5 % 40,3 % 5,2 % 2,8 % 4,1 % 7,4 % 44,2 % 49,6 % 

Hevostalouden AT* 13,1 % 43,8 % 24,3 % 24,1 % 5,6 % 8,8 % 57,0 % 23,3 % 

Eläintenhoidon EAT* 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

Hevostalouden EAT* 0,0 % 50,0 % 41,4 % 27,3 % 55,2 % 22,7 % 3,5 % 0,0 % 

Eläintenhoitajan AT 63,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 36,4 % 0,0 % 

Hevostenvalmentajan 
AT 

44,5 % 13,6 % 10,2 % 72,7 % 
0,7 % 0,0 % 44,5 % 13,6 % 

Kengityssepän AT 33,3 % 33,3 % 49,3 % 59,0 % 0,0 % 0,0 % 17,4 % 7,7 % 

Koe-eläintenhoitajan 
EAT 

100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 
0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

Ratsastuksenopettajan 
AT 

66,7 % 100,0 % 33,3 % 0,0 % 
0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

Ratsastuksenopettajan 
EAT 

0,0 % 0,0 % 100,0 % 100,0 % 
0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

Tallimestarin EAT 44,2 % 100,0 % 34,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 21,2 % 0,0 % 

Keskiarvo 36,4 % 34,6 % 27,6 % 25,7 % 6,0 % 3,8 % 21,6 % 10,9 % 

*voimassa oleva tutkinto 

 

 

 

 

 

 



Arvioijat 2019 

työelämä + 
opettaja(t) 

/koulutuksen 
järjestäjä 

vain 
opettaja(t) 

/koulutuksen 
järjestäjä 

vain työelämä ei tietoa 

Hevostalouden perustutkinto* 50,7 % 14,0 % 0,1 % 35,2 % 

Eläintenhoidon ammattitutkinto* 48,8 % 2,7 % 0,0 % 48,5 % 

Hevostalouden ammattitutkinto* 67,9 % 13,2 % 0,0 % 18,9 % 

Eläintenhoidon erikoisammattitutkinto* 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

Hevostalouden erikoisammattitutkinto* 68,2 % 31,8 % 0,0 % 0,0 % 

Eläintenhoitajan ammattitutkinto 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

Hevostenvalmentajan ammattitutkinto 86,4 % 0,0 % 0,0 % 13,6 % 

Kengityssepän ammattitutkinto 92,3 % 0,0 % 0,0 % 7,7 % 

Koe-eläintenhoitajan erikoisammattitutkinto 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

Ratsastuksenopettajan ammattitutkinto 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

Ratsastuksenopettajan erikoisammattitutkinto 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

Tallimestarin erikoisammattitutkinto 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

Keskiarvo 59,5 % 5,1 % 0,0 % 10,3 % 

*voimassa oleva tutkinto 

Opiskelijapalaute Päättökysely / Näytöt 

Hevostalouden perustutkinto* 4,0 

Eläintenhoidon ammattitutkinto* 4,8 

Hevostalouden ammattitutkinto* 3,5 

Hevostalouden erikoisammattitutkinto* 4,0 

Keskiarvo 4,1 

*voimassa oleva tutkinto, muissa tutkinnoissa ei ollut riittävästi vastaajia tilastointiin 

** opiskelijapalautteen tarkastelujakso on 7/2018 – 9/2019. Arviointiasteikko 1-5, jossa (5) täysin samaa mieltä, 
(4) jokseenkin samaa mieltä, (3) osin samaa osin eri mieltä, (2) jokseenkin eri mieltä, (1) täysin eri mieltä 
 

Pohdintoja 
 
Oppilaitosnäytöt/kaikki näytöt: ei tietoa-kohdan osuus on melko suuri. Pohdintojen teko tämän perusteella on 

vaikeaa ja johtopäätökset voivat mennä väärin. 

Kaksikantaisuuden toteutuminen osaamisen arvioinnissa  

Ei tietoa-kohdan osuus on melko suuri joissakin tutkinnoissa. Pohdintojen teko tämän perusteella vaikeaa ja 

johtopäätökset voivat mennä väärin. Hevostalouden erikoisammattitutkinto: vain opettaja(t)/koulutuksen 

järjestäjä arvioijana yli 30 %:ssa suorituksia. Toimikunnalle ei selvinnyt syitä ja perusteluja tälle asialle. 

Perustelut oppilaitoksissa järjestettäville näytöille 

Osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelmia ei ole ollut käytettävissä vierailukäynneillä. Perusteluja 

oppilaitoksissa oleviin näyttöihin ei ole tullut toimikunnan tietoon.  

Yleistykset oikaisupyynnöistä 

Oikaisupyyntöjä on saapunut kaksi. Toimikunta totesi nämä aiheettomiksi. Oikaisupyynnöt olisi voitu ehkä välttää, 

jos perustelut arvosanalle olisi kirjattu tarkemmin. 

Osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelmien tilanne  

Osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelmia ei ole ollut käytettävissä vierailukäynneillä, koska niitä ei vielä ollut 

tehty. Toimikunnalle on saapunut ministeriöstä 14 lausuntopyyntöä liittyen osaamisen arvioinnin 

toteuttamissuunnitelmiin. Näistä neljästä tapauksessa toimikunta on puoltanut järjestämisluvan myöntämistä. 



Osa lausuntopyynnöistä on ollut kuulemisvaiheessa olevilta koulutuksen järjestäjiltä. Saapuneet 

toteuttamissuunnitelmat ovat olleet monin paikoin virheellisiä ja puutteellisia. 

Henkilökohtaistamisen toteutuminen käytännössä 

Haastattelujen perusteella henkilökohtaistaminen toimii, prosessit ovat hallussa, vaikka kirjallinen materiaali on 

ollut vielä puutteellista 

 

Kehittämiskohteet järjestäjien toiminnassa 

Yleisellä tasolla: pelkästään opettaja-arvioijien käyttäminen sekä opettaja-arvioijien pedagogisen pätevyyden 

puuttuminen. 

Tutkintojen perusteiden toimivuus 
 

Pohdintoja 
 
Tutkinnon perusteiden työelämävastaavuus  

Tutkinnon perusteet ovat työelämälähtöisiä ja toimivia. 

Valinnaisuuden toteutuminen tutkintojen suorittamisessa  

Toimikunnan tietoon ei ole tullut ongelmia valinnaisuuksien suhteen. 

Lisäohjeistuksen tarpeet tutkinnon osien ammattitaitovaatimuksissa tai ammattitaidon osoittamistavoissa 

Kokemukset uusien tutkinnon perusteiden toimivuudesta 

Työelämätoimikunta teki kevättalvella 2019 kyselyn hevostalouden työpaikoille tutkintojen ja näyttöjen 

toteutumisesta. Vastauksia saatiin yht. 128 yritykseltä.  

Koottua kyselyn yhteenvedosta: 

Yrittäjä saa riittävästi opastusta tutkinnon suorittajien ohjaamiseen ja näyttöjen arvioimiseen 51,2 %:ssa 

(tutkinnon osien tarkat sisällöt, suorittajakohtaiset tavoitteet, näyttöaikataulut).     

 

Tehtävien jako tutkinnon suorittajien ohjaamisessa ja arvioinnissa on selkeä koulutuksen järjestäjän ja työpaikan 

välillä 38,0 %:ssa. Toivotaan jatkuvaa yhteydenpitoa koulutuksenjärjestäjän taholta, erityisesti uusien 

työpaikkojen kanssa (opettaja työpaikalle tutustumaan/ohjaamaan). 

 

Arvioitavat asiat on selkeästi kuvattu koulutuksen järjestäjän antamassa ohjeistuksessa 61,3 %:ssa. 

 

Koulutuksenjärjestäjä kerää/antaa palautetta yritykselle näyttöjen toteutusta koskien 21,4 %:ssa. 

 

Yrittäjä haluaisi lisää koulutusta arviointiin 58,3 %:ssa. Jotkut arvioinnin kohteet ovat laajoja, hankalia arvioida. 

 

Toivottiin koulutuksen järjestäjien ja työpaikkojen toimivaa valtakunnallista yhteistyöverkostoa. 

 

Toivottiin myös koulutuksen järjestäjän varmistavan paremmin tutkinnon suorittajan riittävän osaamistason ja 

valmiudet näyttöihin valmistautumiseen hänen tullessaan työpaikalle. 

 

Todettiin oppilaitoksen puitteiden takaavan tutkinnon suorittajille tasalaatuiset olosuhteet ja arvioitsijat, 

erityisesti ratsastuksen näytöissä (mm. ratsastusradat). 


