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Talli tai toimija tallissa tarjoaa erilaisia hevosavusteisia palveluja joko harrastamiseen,
hyvinvointiin, kuntoutukseen tai terapiaan. Talli erikoistuu ohjaajan koulutuksen mukaisesti.
Ohjaaja käyttää hevosta säännöllisesti työssään ammatillisen viitekehyksensä mukaisesti.

SRL

Hevosavusteiset palvelut
RATSASTUSTERAPIA: Ratsastusterapiakoulutus, jonka pohjana on opetus-, sosiaali- tai
terveydenhuollon alalta vähintään ammattikorkea-/opistotason ammatillinen koulutus.
Ratsastusterapeutti on Suomen Ratsastusterapeutit ry:n auktorisoima ratsastusterapeutti SRT ®.
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Koulutusvaatimukset:

S T E I S E T PA

L

SOSIAALIPEDAGOGINEN HEVOSTOIMINTA: Sosiaalipedagogisesta hevostoiminnasta vastaa sosiaali-, terveys- tai
kasvatusalan ammattikorkeakoulu- tai korkeakoulutasoisen koulutuksen lisäksi sosiaalipedagogisen hevostoiminnan
täydennyskoulutuksen suorittanut henkilö. SPHT- ohjaaja on Sosiaalipedagogisen Hevostoimintayhdistyksen
auktorisoima ohjaaja.
VAMMAISRATSASTUS: Hevostalouden perustutkinnon koulutus tai hevosalan ammatillinen koulutus (esim.
hevosharrasteohjaaja tai ratsastuksenohjaaja) sekä SRL:n vammaisratsastusohjaajan koulutus. Myös avustajat on
koulutettu tehtäväänsä.
MUU KOULUTUS: Henkilökunnan osaamista arvioitaessa voidaan hyödyntää myös muita pätevyysvaatimuksia.
Jäsenyyden voi saada, jos hakijalla on jokin muu soveltuva koulutus, kuten hevosalan ammatillinen koulutus tai
opistotasoinen sosiaali- terveys- tai kasvatusalan koulutus. Tämän lisäksi tarvitaan sosiaalipedagogisen hevostoiminnan
täydennyskoulutus tai muu hevosavusteisen toiminnan koulutus. Talliyrittäjä voi myös hakea tallilleen jäsenyyttä, jos
hänellä tai työntekijällä on hevosalan ammatillinen koulutus ja toiminnassa käytetään esim. terapeuttia yhteistyössä.
Ammattitaitoa kehitetään säännöllisellä kouluttautumisella.
Olosuhteet
- Talli ja sen ympäristö ovat siistejä ja hyvin hoidettuja
- Tallin toimintaan soveltuvat ammattimaiset puitteet ja
kalusto, kuten aidattu hevostoiminta-alue.
- Tallilla on ohjattua ratsastus-/hevosharrastustoimintaa
- Tallilla voi suorittaa SRL:n hevostaitomerkkejä
- Hevoset ovat käyttötarkoitukseen soveltuvia, turvallisia,
hyvinvoivia ja tehtäväänsä koulutettuja.
- Tallilla on huomioitu esteettömyysasiat toiminnan mukaan.
Huolehtii hevosten hyvinvoinnista.
- Hyvinvointitallilla hevosten kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin
kiinnitetään erityistä huomiota.
- Hevosten perustarpeet, säännöllinen hoito ja ruokinta,
lepo, asianmukainen pitopaikka sekä ulkoilu ja liikunta, ovat
kunnossa.
- Hevosten pitopaikat, tarhat ja laitumet ovat hoidetut ja
turvalliset.
- Hevoset pääsevät ulkoilemaan päivittäin tarhaan.
- Hevosilla on tarvittavat, sopivat, ehjät ja puhtaat varusteet.
- Talli pitää kirjaa hevosten työtunneista.

Hevostoiminnan turvallisuus
- Tallin säännöt ja toimintatavat ovat selkeästi näkyvillä tallin
ilmoitustaululla.
- Opastaa asiakkaita perushevostaidoissa.
- Kaikilla ohjaajilla on voimassa oleva ensiapukoulutus
(vähintään EA2).
- Kypärän käyttö on pakollista ratsastuksen tai ajamisen aikana.
- Talli ei vuokraa hevosia ilman valvontaa.
- Asiakkaille kerrotaan hevostoimintaan liittyvistä riskeistä.
- Tallilla on asianmukainen ensiapupakkaus.
- Tallilla on ajan tasalla oleva turvallisuusasiakirja.
- Tallilla on käytössä tarvittava määrä avustajia. Hoitaa hyvin
asiakaspalveluaan
- Tallilla on asiakasrekisteri, josta löytyy huoltajan ja
lähiomaisen yhteystiedot. Tietosuoja huomioidaan.
- Varmistaa, että säännöllisesti tallilla ratsastavien asiakkaiden
vakuutusturva on kunnossa (Green Card tai seurajäsenyys)
- Kertoo alkeiskurssilaisille, satunnaisratsastajille ja leiriläisille
vakuutusturvasta, joka on hoidettu SRL:n tallijäsenyyden kautta
- Alaikäisten harrastukseen liittyvistä asioista tiedotetaan
huoltajaa.

Huolehtii yrittäjän ja työntekijöiden hyvinvoinnista.
- Työnohjausta käytetään apuna.
- Tallin ilmapiiriin kiinnitetään erityistä huomiota.
- Yrityksen talousasioiden hallinta on ammattimaista.
- Yrittäjävelvoitteista huolehditaan.

Noudattaa lakeja sekä viranomaisten, SRL:n ohjeita
- Täyttää hevostallien tilavaatimukset, jotka astuivat
voimaan 1.1.2014.
- Noudattaa TUKES:in ohjeita Ratsastuspalveluiden
turvallisuuden edistämiseksi.
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