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• JUOKSIJA- JA TYÖHEVOSSUUNTA : Arvostelijat ajavat hevosella 
riittävän matkan sekä käyntiä että ravia, mikäli mahdollista 
erilaisissa olosuhteissa saadakseen selville hevosen luonteen 
vireyden, taipuisuuden ja rauhallisuuden sekä yhteistyöhalun. 

• RATSUHEVOSSUUNTA: Hevosen ratsastettavuuden arvostelussa 
kiinnitetään huomiota hevosen yhteistyöhaluun, pyrkivyyteen, 
herkkyyteen, kiltteyteen ja kuuliaisuuteen avuille. 

• Hevosen luonne arvostellaan sekä sanallisesti että pistein neljästä 
kymmeneen (4-10). Vihaisuus, levottomuus ja arkuus voivat 
aiheuttaa hevosen hylkäämisen.

•

LUONTEEN ARVOSTELU
SUOMENHEVOSEN JALOSTUOHJESÄÄNTÖ
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• Kun valitsemme jotain haluttua ominaisuutta, tulee mukana 
tähän ominaisuuteen linkitettyjä geenejä, joiden valintaa 
emme pohdi ja joista voi  tulla yllättätyksiä 

• Tietyt luonteen ominaisuudet on todettu periytyvän tietyissä 
linjoissa, kuten pelokkuus ja reaktiivisuus  

• Käyttäytymisen periytyminen ja sen määritteleminen on 
erittäin haastavaa ja tutkimustietoa on verrattain vähän 

• ESIM: Tennesee Walking Horse - mustat tammat ovat 
enemmän itsenäisiä kuin rautiaat tammat —> esimerkki 
rodusta, jossa havaittu luonteenpiirre ja väri olevan liitoksissa

PERIYTYMINEN
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• Stereotypia: puun pureminen; sh h2 0,68 
(Hemmann et al. 2014) 

• Epänormaali käyttäytyminen: ei perinnöllistä 
yhteyttä löydetty, vaihtelua paljon. Virheellinen 
ruokinta altistaa epänormaalille käytökselle 
(Seabra, 2011). 

• DRD4 (dopamine D4 geeni) liittyy hevosten 
uteliaisuuteen ja valppauteen - on myös 
yhteydessä turhautuneeseen käyttäytymiseeen 
tallissa (Ninomiya, 2013)

PERIYTYMINEN
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• Epigenetiikka = hankittujen ominaisuuksien periytyminen

Epigenetiikka
Hevonen

HAJU

STRESSI Pixabay
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• Hevosen elekieli on ainut keino, 
millä me pyrimme arvioimaan mitä 
hevosen mielessä liikkuu 

• Pelko, ilo - miltä näyttää, millainen 
elekieli —> olemmeko kuitenkaan 
oikeassa tulkinnan kanssa? 

• Voidaanko verrata ihmiseen? - 
Monesti näin teemme, mutta 
kuinka hevonen oikeasti kokee ja 
tuntee

ELEKIELI
Hevonen
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• Mitä on mahdollisuus tehdä ja mitä ei? Miten vaikuttaa käytökseen? 

• Mitä hevoselle tulee mahdollistaa?

ELINOLOT
LAJITYYPILLINEN KÄYTÖS
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• Hevosella erittäin hyvä 
muisti 

• Ensikohtaamiset tärkeitä 

• Pelkoehdollistuminen 

• Pessimisti - optimisti

KOKEMUKSET
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EMÄN HOIVA VIEROITUS
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• Terveys vaikuttaa paljon 
käyttäytymiseen 

• Kipu on haastavaa havaita, vaikka 
mittareita tulee enemmän avuksi 

• Kipu lisää stressireaktiota 

• Kipu lisää pelokkuutta ja tekee 
hevosesta reaktiivisemman  

• Toisaalta, jos elinympäristö on 
virikkeellinen, niin kivun kokemus 
voi olla pienempi 

• Aistit

TERVEYS / KIPU
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Temperamentti = jokaisella omansa eli 
taipumus reagoida ja käyttäytyä itselleen 
ominaisella tavalla. Osa persoonallisuutta. 

Persoonallisuus = monimutkaisia 
käyttäytymispiirteitä, jotka muokkautuvat 
läpi elämän 

Persoonallisuuden huomioiminen vaikuttaa 
hevosen hyvinvointiin ja parantaa 
yhteistyötä ihmisen kanssa 

Persoonallisuus
Hevonen
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• Passiivinen hevonen ei pyri 
ratkaisemaan tilannetta itse. 
Monesti helppo hevonen.  

• Voi lannistua helposti ja tehtävän 
tekeminen voi loppua yhdestä 
epäonnistumisesta.  

• Voi painua vaikeassa tilanteessa 
jähmettyneisyyden tilaan ja jopa 
opittuun avuttomuuteen —> 
tämä henkisesti hyvin raskas tila 
ja hyvinvointia voimakkaasti 
alentava

PASSIIVINEN
Persoonallisuus
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• Paikalla olo vaikeaa ja kaikki tehtävät, jotka vaativat 
rauhoittumista ja paikalla oloa ovat vaikeita. 

• Karsinassa voi olla haasteita olla rauhassa ja sielläkin liikkuu 
paljon 

• Helposti altis stereotyyppiselle käyttäytymiselle 

• Nopeasti oppiva, jolle kuitenkin alusta asti täyttyy tarkkaan 
miettiä miten saadaan koulutettua myös rauhallisuutta 

• Koulutuksessa tulee kokoajan huomioida millä käytöksellä 
pääsee eteen päin eli esim. millä hössäämisellä pääsee vaikka 
karsinasta pois

AKTIIVINEN
Persoonallisuus
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• Oppii välttelykäyttäytymistä nopeasti eli karttamaan 
epämiellyttäviä tai pelottavia tilanteita 

• Oppivat myös pelottomia hitaammin ruokapalkkioden avulla 

• Pelkoperusteiset ongelmat vastaavat kuitenkin paremmin 
positiivisten vahvisteisen käyttöön eli pelkokas hevonen hyötyy 
esim. ruokapalkkioista ja siten oppii paremmin sekä suhtautuu 
jatkossa samaan tilanteeseen optimistisemmin 

• Pelokkaan kanssa tulee erittäin tarkoin harkita kuinka uuden 
asian esittelee, ettei säikähdystä tapahdu. Koulutushetki olisi 
mahdollisimman ”tylsä”.

PELOKAS
Persoonallisuus

19

• Esittää aggressiivista käyttäytymistä ihmisiä ja/tai muita hevosia 
kohtaan ja aiheuttaa siten haittaa 

• Usein välttelykäyttäytyminen ja jopa aggressiivinen 
käyttäytyminen on opittua eli hevonen on sillä käytöksellä 
päässyt epämiellyttävästä tilanteesta eroon ja siten käytös 
vahvistuu 

• Koulutuksessa tulee aina tarkoin harkita ja ennakoida 
mahdollinen aggressiivinen käytös —> piikkikammo esimerkki 

• Väkivalta ei oloe ratkaisu väkivaltaan eli älä ole aggressiivinen 
itse vaan pyri selvittämään syyt käytökselle, muista aina KIPU

AGGRESSIIVINEN
Persoonallisuus
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• Leikki on leikkiä - ei vakavaa 

• Hevosen leikki monesti hyvin epäsopivaa 
ihmiselle 

• Hevonen leikkii - ihminen kokee 
aggressiivisena käytöksenä 

• Leikkivä hevonen yllättyy ihmisen 
aggressiivisesta käytöksestä 

• Epävarmuus lisääntyy hevosella ja voi 
johtaa siten aggressiiviseen 
käyttäytymiseen ihmistä kohtaan 

• Koulutuksessa tulisi ottaa huomioon 
hevosen motiivi käytökselle

LEIKKISÄ
Persoonallisuus
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Lopuksi
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KIITOS
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