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1   Fristående examina 
 
1.1  Anordnande av fristående examina 
 
Examenskommissionerna som tillsätts av Utbildningsstyrelsen och består av representan-
ter för arbetsgivare, arbetstagare, lärare och vid behov självständiga yrkesutövare ansvarar 
för anordnandet och övervakningen av fristående examina samt utfärdar examensbetyg. 
Examenskommissionerna sluter ett avtal om anordnande av fristående examina med ut-
bildningsanordnarna och vid behov med andra sammanslutningar och stiftelser. Fristå-
ende examina kan inte anordnas utan giltigt avtal med examenskommissionen. 
 
1.2  Avläggande av fristående examen 
 
Fristående examen avläggs genom att examinanderna vid examenstillfällen i praktiska 
arbetsuppgifter visar det kunnande som förutsätts i examensgrunderna. Varje examensdel 
ska bedömas särskilt. Bedömningen görs som ett samarbete mellan representanter för 
arbetsgivare, arbetstagare och undervisningssektorn. Inom branscher där det är vanligt 
med självständiga yrkesutövare tas även denna part i beaktande vid valet av bedömare. 
Bedömningen godkänns slutligen av examenskommissionen. Examensbetyg kan beviljas 
då examinanden har avlagt alla examensdelar som krävs med godkänt vitsord.  
 
1.3  Grunderna för fristående examen 
 
I examensgrunderna fastställs vilka delar och eventuella kompetensområden som hör till 
examen, uppbyggnaden av examen, den yrkesskicklighet som krävs i de olika examens-
delarna, bedömningsgrunderna (föremålen och kriterierna för bedömningen) samt sätten 
att visa yrkesskicklighet.  
 
En examensdel utgör ett delområde inom yrket som går att avskilja från den naturliga 
arbetsprocessen till en självständig helhet som kan bedömas. Kraven på yrkesskicklighet 
som beskrivs i de olika examensdelarna koncentrerar sig på de centrala funktionerna och 
verksamhetsprocesserna inom yrket samt på yrkespraxis inom den aktuella branschen. De 
omfattar även färdigheter som allmänt behövs i arbetslivet, till exempel sociala färdig-
heter. 
 
Föremålen och kriterierna för bedömningen är härledda ur kraven på yrkesskicklighet. 
Föremålen för bedömningen anger de kunskapsområden som man vid bedömningen 
fäster särskild vikt vid. Definitionen av dessa föremål underlättar också bedömningen av 
den aktuella arbetsprocessen. Bedömningen ska täcka alla de föremål för bedömning som 
beskrivs i examensgrunderna. Kriterierna för bedömningen bestämmer den kvalitativa 
och kvantitativa nivån på en godkänd prestation.  
 
Sätten att visa yrkesskicklighet innehåller preciserande anvisningar om avläggandet av 
examen. Yrkesskickligheten visas i allmänhet i autentiska arbetsuppgifter. Sätten att visa 
yrkesskicklighet kan innehålla direktiv för bl.a. hur en examensprestation vid behov kan 
kompletteras så att alla krav på yrkesskicklighet blir beaktade. 
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1.4  Personlig tillämpning i fristående examen 
 
Utbildningsanordnaren sörjer för den personliga tillämpningen vid ansökningen till en 
fristående examen och utbildning som förbereder för en fristående examen, vid 
avläggandet av examen och vid förvärvandet av den behövliga yrkesskickligheten. 
 
Vid den personliga tillämpningen ska man beakta det som föreskrivs i 11 § (952/2011) i 
lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning om studerandes rättigheter och skyldigheter. 
 
Utbildningsstyrelsen har utfärdat en särskild föreskrift om individualisering 
(43/011/2006). 
 
1.5  Bedömning av yrkesskickligheten i fristående examen 
 
Vid bedömning av yrkesskickligheten är det viktigt att ingående och noggrant granska hur 
examinanderna visar att de kan det som examensgrunderna förutsätter i kraven på yrkes-
skicklighet för den aktuella examensdelen. Vid bedömningen tillämpas de bedömningskri-
terier som fastställts i examensgrunderna. Bedömarna ska mångsidigt använda sig av olika 
och i första hand kvalitativa bedömningsmetoder. Används endast en metod, blir resultat-
et inte nödvändigtvis tillförlitligt. Vid bedömningen beaktas bransch- och examensspeci-
fika särdrag i enlighet med examensgrunderna. Om examinanderna har tillförlitliga utred-
ningar om tidigare visat kunnande, granskar bedömarna hur de motsvarar kraven på yr-
kesskicklighet i examensgrunderna. Bedömarna föreslår för examenskommissionen att 
kunnandet erkänns som en del av examensprestationen. Examenskommissionen fattar det 
slutliga beslutet om erkännande av tidigare visat kunnande som tillförlitligt utretts.  
 
Bedömning av yrkesskicklighet är en process där insamling av bedömningsmaterial och 
dokumentering av bedömning spelar en viktig roll. Representanter för arbetslivet och lära-
re gör på trepartsbasis en noggrann och mångsidig bedömning. Examinanderna ska klart 
och tydligt få veta hur bedömningsgrunderna tillämpas i deras eget fall. De ska också ges 
möjlighet att själva bedöma sina prestationer. Examensarrangören gör upp ett bedöm-
ningsprotokoll över examensprestationen för den aktuella examensdelen som underteck-
nas av bedömarna. Till en bra bedömningsprocess hör också att efter detta ge examinan-
derna respons på prestationerna. Det slutliga bedömningsbeslutet fattas av examens-
kommissionen. 
 
Bedömare 
De personer som bedömer examinandernas yrkesskicklighet ska ha god yrkeskunskap 
inom det aktuella området. Examenskommissionen och examensarrangören kommer 
överens om bedömarna i avtalet om anordnande av fristående examen. 
 
Rättelse av bedömning 
Examinanderna kan inom lagstadgad tid anhålla om rättelse av bedömning av den 
examenskommission som ansvarar för den aktuella examen. En skriftlig begäran om 
rättelse riktas till examenskommissionen. Examenskommissionen kan efter att ha hört 
bedömarna besluta om en ny bedömning. Det går inte att genom besvär anhålla om 
ändring av examenskommissionens beslut som gäller rättelse av bedömning. 
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1.6  Betyg 
 
Examenskommissionen beviljar examensbetyg och betyg för en eller flera avlagda exa-
mensdelar. Betyg över deltagande i förberedande utbildning ges av utbildningsanordnaren. 
Utbildningsstyrelsen har utfärdat direktiv om vilka uppgifter som ska framgå av betygen.  
 
Betyg för en eller flera examensdelar ges på begäran. Examensbetyget, liksom betyget för 
en eller flera avlagda examensdelar, undertecknas av en representant för examenskommis-
sionen och en representant för examensarrangören. 
 
En anteckning om avlagd fristående examen i ett av Utbildningsstyrelsen godkänt yrkes-
bevis är ett intyg över avlagd examen som är jämförbart med ett examensbetyg. Examens-
arrangören skaffar och undertecknar yrkesbeviset. Yrkesbeviset är avgiftsbelagt för exami-
nanden. 
 
 
1.7  Utbildning som förbereder för fristående examen 
 
Det går inte att ställa förhandsvillkor om deltagande i utbildning på dem som deltar i fri-
stående examina. Examina avläggs ändå huvudsakligen i samband med förberedande ut-
bildning. Utbildningsanordnaren beslutar om innehållet och anordnandet av den förbe-
redande utbildningen för fristående examina i enlighet med examensgrunderna. Utbild-
ningen och examenstillfällena ska planeras utgående från examensdelarna. Den som deltar 
i utbildning som förbereder för fristående examen ska ges möjlighet att delta i examens-
tillfällen och avlägga fristående examen som en del av utbildningen. 
 
Utbildningen som förbereder för fristående examen ska följa bestämmelserna i 11, 13, 13a 
och 16 § i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning. 
 
 

2   Uppbyggnaden av yrkesexamen för ridlärare 

 
2.1  Kraven på yrkesskicklighet i yrkesexamen för ridlärare 
 
Examinander som avlägger yrkesexamen för ridlärare visar den yrkesskicklighet som krävs 
av en yrkesverksam inom branschen. Kraven på yrkesskicklighet i examen är fastställda 
enligt nivåer så att personer med grundutbildning inom branschen eller motsvarande 
kunskaper och färdigheter samt stor erfarenhet av ridskolor eller företag specialiserade på 
motsvarande ridundervisning sannolikt klarar av att genomföra yrkesexamen för ridlärare. 
 
De som har avlagt yrkesexamen för ridlärare har en helhetssyn på hästhushållningen i Fin-
land och på ridbranschen. De känner till kraven på hästens välfärd, djurskydd och etik i 
stallomgivningen samt på skötseln av en häst. De kan transportera hästar enligt djur-
skyddslagen och -förordningen. De kan dra försorg om hästarnas, kundernas och perso-
nalens säkerhet både vid planeringen och vid genomförandet av ridskolans verksamhet. 
De känner till hur betydelsefulla goda ridområden är för hästens hälsa och för säkerheten 
i verksamheten. De är förtrogna med de miljöförfattningar som gäller stall, maneger och 
ridrutter. 
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De som har avlagt  yrkesexamen för ridlärare kan arbeta som lärare eller tränare vid en 
ridskola eller som arbetstagare eller yrkesutövare inom ett företag inom ridsportsbran-
schen. De kan ansvara för planering och genomförande av verksamheten i en ridskola 
samt för ekonomi och lönsamhet. De kan planera och genomföra skötsel av stall och 
hästar, köpa in hästar och utrustning samt planera hur hästarna används. De kan också 
ansvara för utbildningen av ridskolehästarna och för upprätthållandet av hästarnas ut-
bildningsnivå. Ridkunskaperna för personer som har avlagt yrkesexamen för ridlärare 
motsvarar nivån Medelsvår.  
 
De som har avlagt yrkesexamen för ridlärare kan undervisa i ridning för ryttare och 
hobbyryttargrupper i olika åldrar och på olika nivå. Vid sidan av ridundervisning kan de 
också lära kunderna att förstå hästens artspecifika egenskaper och lära dem att hantera 
hästar rätt. Personer med yrkesexamen för ridlärare har färdigheter i att fungera som 
tränare på nivå II för tävlingsryttare. De kan också undervisa i ridning på främmande 
språk (engelska).  
 
De som har en yrkesexamen för ridlärare kan i sitt arbete dra nytta av nätverkande och 
samarbete med olika intressegrupper. De utvecklar ridskoleverksamheten och servicen 
med kunderna som utgångspunkt. I sin kommunikation betonar de hästintressets positiva 
inverkan på samhället samt hästintressets roll som en förenande faktor mellan landsbygd, 
stad och olika socialgrupper. Personer som har avlagt yrkesexamen för ridlärare kan ar-
beta enligt etiska och hållbara värden samt vara förebild för sina elever både som ryttare, 
sportsman och hästmänniska.       
 
Yrkesexamen för ridlärare motsvarar nivå II av den internationella ridlärarexamen. Fin-
lands Ryttarförbund rf beviljar personer som har avlagt examen det internationella rid-
sportförbundets (International Group for Equestrian Qualifications) pass.    
 
 
2.2  Examensdelarna 
 
Yrkesexamen för ridlärare består av tre obligatoriska och en valbar examensdel. 
 
Obligatoriska examensdelar är 
3.1 Ansvar för hästskötsel och ridskoleverksamhet 
3.2 Ridning 
3.3 Undervisning och träning i ridning. 
 
Valbara examensdelar är 
3.4 Ledarskap för och utvecklande av ett företag inom hästbranschen  
3.5 Arbete i ett företag inom hästbranschen. 
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3   Kraven på yrkesskicklighet i yrkesexamen för ridlärare och 
  grunderna för bedömningen  
 
Den yrkesskicklighet som examensgrunderna förutsätter visas i enlighet med planen för 
anordnande av yrkesexamen för ridlärare som examenskommissionen godkänt. Exami-
nanderna visar sin yrkesskicklighet vid personligt tillämpade examenstillfällen i autentisk 
miljö så att de på ett heltäckande sätt visar den yrkesskicklighet som förutsätts i examens-
grunderna. 
 
Vid examenstillfällena visar examinanderna färdighet och förmåga att tillämpa sitt kun-
nande i föränderliga situationer och miljöer. De visar också att de kan bedöma och lära sig 
av sina erfarenheter, visa nytänkande i fråga om verksamhetssätten och ta nya verksam-
hetssätt i bruk. 
 
Bedömarna, som har instruerats i sin bedömningsuppgift, bedömer examinandernas yr-
kesskicklighet vid examenstillfällena. Examinanderna ska ges en möjlighet att själva be-
döma sina prestationer. Bedömarna bedömer och dokumenterar det kunnande som 
examinanderna har visat i relation till examensdelens krav på yrkesskicklighet samt till 
föremålen och kriterierna för bedömning. I en god bedömningsprocess ingår också den 
respons som ges examinanderna. Responsen kan ges till exempel efter att bedömnings-
förslaget har getts. 
 
Examinanderna kan ges en möjlighet att komplettera sina examensprestationer muntligt. 
Bedömarna antecknar sina observationer på en utvärderingsblankett under samtalet. På 
detta sätt säkerställs att examensprestationerna är heltäckande och bedömningen tillför-
litlig. Denna möjlighet kan ges i samband med att en examensdel avläggs eller efter att alla 
examensdelar är avlagda. 
 
Yrkesexamen för ridlärare bedöms en examensdel i taget så att examinandens yrkeskun-
skap jämförs med kraven på yrkesskicklighet. En bedömningsgrupp bestående av tre par-
ter ger examenskommissionen ett skriftligt förslag till hur examensdelen ska bedömas 
efter att examensprestationerna har slutförts enligt examensgrunderna och på ett hel-
täckande och tillförlitligt sätt. Bedömningsgruppens parter representerar arbetsgivare, 
arbetstagare och lärare. 
 
Att beakta vid avläggandet av examen 
 
Transport av djur: För kommersiella transporter av djur behövs det tillstånd för att 
transportera djur. Det finns två typer av tillstånd. Med ett tillstånd för korta djurtranspor-
ter är det tillåtet att transportera djur i högst åtta (8) timmar i sträck och med tillstånd för 
långa djurtransporter kan transportören också transportera djur längre än åtta timmar. 
Djurtransporttillstånden är i kraft i högst fem år inklusive dagen för beviljandet. För 
transporter som varar längre än åtta timmar behövs det i fordonet förutom tillståndet för 
att transportera djur också ett intyg om godkännande av vägtransportmedel. Vid transport 
av hästar, nötkreatur, får, getter, grisar eller fjäderfän behöver chauffören och skötaren ett 
kompetensbevis, som man får efter att ha gått en utbildning och avlagt ett kompetens-
prov. De här tillstånden och bevisen kan man ansöka om vid hemortens regionförvalt-
ningsverk. 
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Rådets förordning (EY) nr 1/2005 om skydd av djur under transport och därmed sam-
manhängande förfaranden och om ändring av direktiven 64/432/EEG och 93/119/EG 
och förordning (EG) nr 1255/97, d.v.s. djurtransportförordningen reglerar transporter i 
samband med kommersiell verksamhet och denna förordning inklusive förändringar av 
den ska följas. Genom lagen om transport av djur (1429/2006) har förordningen om 
transport av djur verkställts och föreskrivits om djurtransporter som faller utanför förord-
ningen om transport av djur. Lagstiftningen ovan inklusive förändringar av denna ska 
beaktas när examen avläggs.  
 

 Kraven på yrkesskicklighet, föremålen och kriterierna för bedömning
 
Kraven på yrkesskicklighet, som härletts ur uppgifts- och färdighetsområden i arbetslivet, 
beskrivs på följande sidor med fet stil. Under dem till vänster anges föremålen för bedöm-
ningen som anger de för yrkesskickligheten centrala kunskapsområden som ägnas speciell 
uppmärksamhet i bedömningen. I den högra kolumnen anges bedömningskriterierna som 
definierar den kvalitativa och kvantitativa nivån på en godkänd prestation. På basis av 
dessa avgörs om examensprestationen godkänns. Efter examensdelen beskrivs sätten att 
visa yrkesskickligheten. 
 
 
3.1  Ansvar för hästskötsel och ridskoleverksamhet  
 

Krav på yrkesskicklighet 
 

Kraven på yrkesskicklighet för examensdelen är: 
 

Examinanden kan 
 planera och genomföra skötsel och utfodring av olika hästar  
 planera och genomföra hälsovård och medicinering i stallet och för hästar 
 planera och genomföra skoning och skötsel av utrustningen i stallet 
 planera hästbehovet vid en ridskola, skaffa hästar och planera användningen av 

hästarna. 
 

Bedömning (föremål och kriterier för bedömningen) 
 

Examinanden kan planera och genomföra skötsel och utfodring av olika hästar.  

Föremål för bedömningen Kriterier för bedömningen 
Planering av hästens dagliga 
skötsel och skötsel enligt 
säsong 

Examinanden
 hanterar hästar med hänsyn till deras artspecifika och 

individuella beteende  
 drar nytta av sitt kunnande om hästens anatomi och fy-

siologi när han/hon planerar hästskötseln och stallmiljön
 planerar och förverkligar stallutrymmen avsedda för häs-

tar samt utrymmen för skötsel, foder och utrustning på 
ett funktionellt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart sätt 

 väljer lämpliga konstruktioner för hagar och områden 
för utevistelse  
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 gör upp en säkerhetsplan för stallet 
 organiserar sadlingen av hästar och andra förberedelser 

före en ridlektion samt organiserar skötseln efter en 
ridlektion.  

Planering och 
genomförande av utfodring 

Examinanden
 känner till delarna i hästens matsmältningssystem och 

deras betydelse för tillgodogörandet av foder 
 använder sina kunskaper om näringsämnenas betydelse 

när han/hon planerar hästens utfodring  
 väljer ut olika foder baserat på deras egenskaper och 

utfodringsmässiga inverkan 
 tar ett foderprov och bedömer utgående från en analys 

fodrets lämplighet samt hur detta inverkar på planer-
ingen av utfodringen  

 planerar utfodringen inomhus och under betessäsong för 
olika hästgrupper och -individer på ett ekonomiskt 
hållbart vis 

 planerar utfodringen utgående från varje hästs använd-
ning, hur tungt arbete hästen utför och utgående från 
hästens förmåga att tillgodogöra sig fodret 

 gör foderberäkningar och utfodringstavlor för olika 
hästar och för hästar som utför olika sorters arbete 

 bedömer hygienkvaliteten på fodret  
 upptäcker de vanligaste problemen som beror på fel 

utfodring och ändrar på utfodringen på det sätt som 
situationen kräver. 

Hästskötsel under resor och 
på en tävlingsplats 

Examinanden
 ordnar med hästens skötsel på tävlings- eller andra resor 

och i ett främmande stall  
 ser till att hästen får sitt foder och vatten på det sätt som 

situationen kräver.  
Transport av hästar 
 
 

Examinanden
 behärskar och iakttar de tekniska och administrativa as-

pekterna i den gällande lagstiftningen om djurtransporter 
 behärskar proceduren i samband med tillstånd att trans-

portera djur samt i samband med kompetensbevis för 
chaufförer och skötare 

 gör upp de transportdokument som behövs och förvarar 
dem på ett lämpligt sätt 

 ser till att hästen är redo för transporten 
 ser till att transportmedlet är i skick samt att det finns 

tillräckligt med utrymme och lämplig utrustning 
 planerar transportrutten, hur lång tid transporten varar 

och planerar in eventuella stopp på vägen med strävan 
att göra transportfärden så kort som möjligt 

 förbereder transporten av hästen med hänsyn till hästens 
individuella behov 
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 lastar och binder upp hästen på ett säkert sätt 
 ser till hästen under transporten 
 ger hästen foder och vatten före, under och efter resan 

utifrån den enskilda hästens behov 
 transporterar hästen enligt lagen och förordningen om 

transport av djur och försöker i alla skeden av resan att 
förebygga stress hos hästen 

 tänker på ergonomin och tar hänsyn till säkerhets-
aspekterna för varje skede av resan. 

Hantering och utbildning av 
hästar 

Examinanden
 vänjer föl och unghästar vid att bli hanterade 
 tränar hästar för utställning eller för försäljningstillfällen 

och visar upp dem för hand enligt avelsorganisationens 
anvisningar 

 lär hästen longering och longerar hästen på ett sätt som 
utvecklar dess ridbarhet 

 lär hästen löshoppning på det sätt som tävlingssystemet 
för unga hästar förutsätter. 

Undervisning i 
hästkunskaper  

Examinanden
 lär ut hästkunskaper till kunderna och arbetstagarna med 

hänsyn till hästars artspecifika och individuella särdrag  
 lär ut hantering av hästar i olika situationer på ett 

ändamålsenligt och säkert sätt 
 lär ut åtgärder som hör till hästens dagliga rutin och 

rutiner enligt säsong    
 lär ut grunderna i hovvård 
 lär ut de centrala delarna av hästars hälsovård  
 lär ut ekonomisk användning och skötsel av hästars 

utrustning    
 tränar eleverna inför tävlingar i hästkunskap 
 undervisar kunder och andra i stallet i säkerhetstänkande 

gällande hästar. 

Examinanden kan planera och genomföra hälsovård och medicinering i stallet och för 
hästar. 

Föremål för bedömning Kriterier för bedömning 
Planering och 
genomförande av hälsovård 
i stallet 

Examinanden
 planerar ordningen i stallenheten för att säkra hästarnas 

välmående    
 ser skillnad på sådant beteende hos hästar som avviker 

från det normala och tidiga symptom på hälsoproblem 
samt agerar på det sätt som situationen kräver 

 planerar och genomför medicinalvård och anskaffande 
och förvaring av läkemedel samt för bokföring över me-
dicinsk behandling i stallet på ett fungerande sätt och i 
enlighet med den aktuella lagen och de aktuella 
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förordningarna
 planerar och genomför preventiv hälsovård i stallet, som 

avmasknings- och vaccinationsprogram och tandvård 
 förebygger smittsamma sjukdomar och begränsar 

effektivt spridningen av dessa 
 sköter anmälningsplikten för allvarliga, smittsamma 

sjukdomar som rabies och salmonella 
 följer lagstiftningen för djurskydd och veterinärmedicin.  

Identifiering av hästens 
hälsotillstånd 
 

Examinanden
 känner igen beteenden som avviker från hästens normala 

beteende och agerar på det sätt som situationen kräver 
 bedömer hästens dagliga hälsotillstånd  
 genomför de åtgärder som behövs vid en utvärdering av 

hästens grundläggande hälsotillstånd, som mätning av 
vilopulsen 

 känner igen de vanligaste tarm- och andningssjukdom-
arna samt de vanligaste sjukdomarna i rörelseorganen, 
som kolik, kvickdrag och senskador. 

Planering och 
genomförande av vård och 
medicinering 

Examinanden
 utnyttjar mångsidigt olika vårdformer och branschens 

forskningsrön för att förbättra hästens välmående  
 ger vid behov första hjälpen till hästen 
 identifierar hästens sårtyper och sköter dem på rätt sätt 
 tar ansvar för vården av en insjuknad häst 
 bedömer behovet av veterinär   
 assisterar veterinären enligt anvisningarna 
 sköter och medicinerar hästen enligt veterinärens 

anvisningar  
 för bokföring över medicinsk behandling samt tar reda 

på och följer karenstiderna för medicinen  
 sköter vid behov om att en död häst omhändertas enligt 

föreskrifter och lagstiftning. 

Examinanden kan planera och genomföra skoning och skötsel av utrustningen i stallet 

Föremål för bedömning Kriterier för bedömning 
Planering av hästens 
skoning 

Examinanden
 planerar hästens skoning i samverkan med hovslagaren 
 byter broddar vid behov 
 tar loss en sko, rengör sulan på hoven och bearbetar vid 

behov skon samt slår fast skon på ett säkert sätt. 
Planering och 
genomförande av skötseln 
av ridskolans utrustning 

Examinanden
 gör upp en förteckning över utrustning utgående från 

ridskolans verksamhet 
 konkurrensutsätter och är ekonomisk vid anskaffning av 

utrustning 
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 provar ut lämplig utrustning till hästen  
 planerar och genomför förvaring, underhåll och 

reparationer av utrustningen och tar vid behov hjälp av 
utomstående 

 bedömer utrustningens säkerhet och skick. 

Examinanden kan planera hästbehovet vid en ridskola, skaffa hästar och planera 
användningen av hästarna. 

Föremål för bedömning Kriterier för bedömning 
Planering och 
genomförande av 
hästanskaffning 

Examinanden
 planerar hästgrupper utgående från de tjänster som 

ridskolan erbjuder 
 tar reda på var hästar kan fås samt deras prisnivå 
 gör eller låter utföra en besiktning av hästen 
 gör upp affären, skriver köpebrev och gör en anmälan 

om ägarbyte 
 beaktar vid registreringen av hästen de författningar som 

hänför sig till import av hästar och till förordningen om 
identifiering.  

Planering av användning av 
hästen 

Examinanden  
 planerar användningen av varje häst utgående från häs-

tens utbildningsnivå och egenskaper 
 utarbetar en långsiktig användnings- och utbildningsplan 

för varje häst 
 väljer för varje häst ut ryttare utgående från ryttarnas 

färdigheter samt deras psykiska och fysiska egenskaper 
(bl.a. längd och vikt) 

 upprätthåller sunda och säkra arbetsförhållanden för 
hästarna, såsom banans och manegens underlag, tempe-
ratur och inomhusluft. 

 
Sätt att visa yrkesskickligheten 
 
Examinanden visar sitt kunnande och bedömer sitt eget kunnande för examensdelen Un-
dervisning i hästkunskaper genom arbetsuppgifter i ridskolemiljö. Bedömarna följer med 
utförandet av arbetsuppgifter, ställer kompletterande frågor och bedömer examinandens 
verksamhet samt ger ett skriftligt utlåtande över examinandens kunnande.  
 
Till de delar som den yrkesskicklighet som krävs i examensdelen inte kan visas vid ett 
examenstillfälle, kompletteras den genom annan bedömning av kunnandet, t.ex. med hjälp 
av intervjuer, skriftliga dokument (plan för undervisning i hästkunskaper, en foderplan för 
hästarna, hälsovårdsplan, en förteckning över ridskolans utrustning, dokument i samband 
med registrering av en häst, köpebrev i samband med hästaffärer och anmälan om ägar-
byte, användnings- och utbildningsplan för en häst) och andra metoder. Sin yrkesskicklig-
het i att transportera en häst visar examinanden genom att transportera hästen enligt lag-
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stiftningen om transport av djur. Chaufförens och skötarens kompetensbevis och tillstånd 
för att transportera djur kan sökas vid regionförvaltningsverket.  
  
Examinandens bedömningsmaterial består av bedömarnas utlåtanden från examenstill-
fället och av bedömda, kompletterande dokument. 
 
 
3.2  Ridning  
 
Krav på yrkesskicklighet 
 
Kraven på yrkesskicklighet för examensdelen är: 
 
Examinanden kan 
 rida på Medelsvår B-nivå  
 utbilda och presentera en ridhäst. 
 
Bedömning (föremål och kriterier för bedömning) 
 

Examinanden kan rida på Medelsvår B-nivå. 

Föremål för bedömning Kriterier för bedömning 
Dressyr Examinanden

 har en god grundsits och använder hjälperna på ett 
sätt som får hästen att utvecklas 

 rider följsamt, i balans och med den grad av samling 
som krävs  

 rider dressyrrörelser på medelsvår nivå, som öppna 
och slutna, bakdelsvändningar, förvänd galopp och 
galoppombyten både via skritt och i språnget 

 rider dressyrprogrammet CCI** 98 på träns  
 rider dressyrprogrammet Lätt A:4 på träns 
 rider FEI:s lagprogram för ponnyer från 2004 på 

kandar  
 gör en realistisk bedömning av sin egen ridning. 

Hoppning 
 

Examinanden
 rider i lätt sits och i fältsits och använder hjälperna på 

ett sätt som får hästen att utvecklas    
 rider banan följsamt och i ett tempo som passar 

uppgiften  
 behärskar den väg som ska ridas och bedömer 

avstånden 
 gör kort, lång och automatisk eftergift och anpassar 

sig till hoppen  
 rider uppgifterna i bana nr 5 (105 cm) på ett lämpligt 

sätt 
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 rider uppgifterna i bana nr 6 (115 cm) på ett lämpligt 
sätt 

 rider uppgifterna i bana nr 7 (115 cm) på ett lämpligt 
sätt 

 gör en realistisk bedömning av sina egna 
ridkunskaper. 

Terrängritt   
 
 

Examinanden
 närmar sig terränghinder på rätt sätt 
 rider olika typer av terränghinder: upp- och nedhopp, 

vattengrav och vattenhinder 
 rider en 90 cm:s terrängbana där det finns olika typer 

av hinder 
 gör en realistisk bedömning av sina färdigheter i 

terrängridning. 
Tävlande Examinanden  

 gör en tränings- och tävlingsplan för sig själv  
 tränar enligt ett träningsprogram och justerar planen 

vid behov 
 anmäler sig till tävlingar  
 följer tävlingsreglerna 
 förbereder sig inför att delta i en tävling på regional 

eller nationell nivå 
 värmer upp och rider i regionala eller nationella 

dressyrtävlingar på Lätt A-nivå med en minimipoäng 
på 62 % 

eller 
 värmer upp och rider regionala eller nationella 

hopptävlingar på minst 110 cm:s höjd med 0 fel 
eller 
 värmer upp och rider regionala eller nationella 

terrängtävlingar i Lätt klass med ett kvalbart resultat.  

Examinanden kan utbilda och presentera en ridhäst.  

Föremål för bedömningen Kriterier för bedömning 
Utbildning av unghäst Examinanden

 planerar utbildningen av en unghäst 
 utnyttjar sin kunskap om ridhästraser och -släkter vid 

utbildningen av hästar  
 grundutbildar hästen till lektions-, hobby- eller 

tävlingshäst på ett sätt som får hästen att utvecklas  
 longerar hästen och presenterar den från marken 
 rider följsamt och i balans i en form som är lämplig 

utifrån hästens utbildningsnivå 
 låter hästen utföra lämpliga uppgifter i hoppning och 

dressyr 
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 lär hästen att röra sig taktmässigt, i balans och på 
bettet 

 lär hästen lystra till hjälperna så att hästens utbildning 
framskrider enligt den internationella utbildnings-
skalan (Scales of Training) 

 utvecklar hästens hoppvana, t.ex. olika typer av hin-
der, raka och böjda spår samt hoppning av kombina-
tioner. 

Bedömning av och utveckling 
av hästens ridbarhet 

Examinanden
 bedömer hästens ridbarhet, prestationsförmåga och 

framtidsutsikter 
 upprätthåller och utvecklar ridbarheten och utbild-

ningsnivån för de hästar som används i ridundervis-
ningen 

 bedömer hästens lämplighet som lektionshäst 
 förbättrar hästens ridbarhet genom att rida hästen 

samt genom att utarbeta anvisningar för genomför-
andet av hästens veckoprogram 

 diskuterar hästens utbildning tillsammans med 
branschfolk. 

Visning av hästen under 
ryttare vid utställningar eller 
andra uppvisningar 

Examinanden  
 förbereder hästen för utställning eller annan uppvis-

ning 
 presenterar hästen genom att rida den enligt de regler 

och instruktioner som gäller vid tillställningen      
 planerar och genomför riduppvisningar som passar 

olika situationer och olika sorters publik och drar 
nytta av tekniska och konstnärliga effekter i de fall 
detta är möjligt.     

 

Sätt att visa yrkesskickligheten 
 
Examinanden visar sitt kunnande och bedömer sitt eget kunnande för examensdelen 
Ridning genom att rida de banor och uppgifter som beskrivs i kraven på yrkesskicklighet 
och som finns som bilaga. Bedömarna följer med ridningen, ställer kompletterande frågor 
och bedömer examinandens verksamhet samt ger ett skriftligt utlåtande över examinan-
dens kunnande.  
 
Till de delar som den yrkesskicklighet som krävs i examensdelen inte kan visas vid ett 
examenstillfälle, kompletteras den genom annan bedömning av kunnandet, t.ex. med hjälp 
av intervjuer, skriftliga dokument (t.ex. träningsplan, en utbildnings- och tävlingsplan för 
en unghäst) och andra metoder (t.ex. fotografier, videor).  
  
Examinandens bedömningsmaterial består av bedömarnas utlåtanden från 
examenstillfället och av bedömda, kompletterande dokument. 
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3.3  Undervisning och träning i ridning 
 
Krav på yrkesskicklighet 
 
Kraven på yrkesskicklighet för examensdelen är: 
 
Examinanden kan 
 undervisa i ridning  
 fungera som tränare 
 sköta om sin egen yrkesmässiga utveckling 
 planera och genomföra ridskolans undervisnings- och annan serviceverksamhet 
 planera användningen av ridskolans resurser. 
 
Bedömning (föremål och kriterier för bedömning) 
 

Examinanden kan undervisa i ridning.  

Föremål för bedömningen Kriterier för bedömning 
Planering och genomförande 
av ridundervisningen  
 
 

Examinanden
 planerar sin undervisning och gör upp säsongs-, vecko- 

och lektionsplaner 
 undervisar i ridning enligt inlärningsprinciperna för 

denna färdighet 
 beaktar de olika elevernas önskemål, mål och förmåga 

vid planeringen och genomförandet av ridlektioner  
 använder mångsidigt olika undervisningsmetoder och 

sociala färdigheter i undervisningen  
 genomför undervisningen med beaktande av olika 

inlärningsstilar och -sätt   
 differentierar sin undervisning på det sätt som 

situationen kräver 
 undervisar i ridning för elever i grupp, för enskilda 

elever och för elever på lina 
 förebygger i sin undervisning fysisk och psykisk rädsla 

hos eleven och skapar en trygg atmosfär 
 varierar sin röststyrka och utnyttjar olika tonfall för att 

skapa en positiv inlärningsatmosfär 
 drar nytta av det egna uppträdandets och den positiva 

atmosfärens inverkan på inlärningsresultaten 
 ger respons på ett konstruktivt sätt 
 bedömer effekten av den egna undervisningen 
 är konstruktiv i olika interaktionssituationer 
 utvecklar och drar nytta av sina kunskaper om mänsk-

liga relationer vid undervisning och kundbetjäning  
 håller ridlektion på engelska.  
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Undervisning i dressyr Examinanden
 undervisar eleven i dressyrens betydelse och inverkan 

på hästen 
 lär ut den grundläggande sitsen 
 lär ryttaren rida sin häst följsamt och i balans samt får 

den att gå i lämplig form och i lämpligt tempo 
 bedömer hur rak hästen är samt bedömer behovet av 

att utveckla hästens grundläggande rörelser 
 lär ut halvhalt, hur man ställer och böjer hästen samt 

hur man rakställer hästen 
 lär ut olika gångarter, vägarna på ridbanan, övergångar, 

halter, skänkelvikning, öppna och sluta, byten via skritt, 
fram- och bakdelsvändningar, förvänd galopp och 
galoppombyten 

 samlar ihop och planerar övningar samt använder dem 
mångsidigt på sina lektioner. 

Undervisning i hoppning 
 
 

Examinanden
 undervisar eleven i hoppningens betydelse och 

inverkan på hästen 
 lär ut lätt sits och fältsits 
 utvecklar genom olika övningar ryttarens balans, 

förmåga till rytm och följsamhet samt ryttarens blick  
 lär ut hur ryttaren ska närma sig olika hinder i olika 

situationer och gångarter 
 lär ryttaren att kontrollera hästens galopp, som att 

räkna galoppsprång och att rida i ett lämpligt tempo  
 lär ryttaren att följa med i hoppen genom kort, lång 

och automatisk eftergift  
 berättar för ryttaren hur hoppövningarna inverkar på 

hästen och hur övningarna utvecklar den  
 lär ryttaren hur man agerar i problemsituationer, t.ex. 

när hästen vägrar  
 lär ryttaren att bedöma sina egna prestationer och att 

förstå betydelsen av ridkunskap och -teknik 
 samlar ihop och planerar olika slags övningar för olika 

nivåer 
 lär ut olika hindertyper och avstånd mellan bommar 

och hinder samt utnyttjar dessa mångsidigt i sin egen 
undervisning. 

Undervisning i 
terränghoppning 
 
 

Examinanden
 lär ut terrängrittens betydelse och inverkan på hästen  
 lär ryttaren lätt sits, fältsits och säkerhetssits  
 lär ut följsamhet och tempo samt hur man närmar sig 

olika typer av hinder  
 planerar övningarna så att de är säkra och passar 

gruppens och ekipagets nivå 
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 berättar hur terränghindren utvecklar häst och ryttare 
samt hur det lönar sig att inleda hinderträning 

 använder terränghinder mångsidigt i sin undervisning.  
Undervisning i terräng- och 
distansridning 

Examinanden
 undervisar eleverna i hur ridning i terräng inverkar på 

häst och ryttare 
 leder övningar i terräng för ridgrupper  
 följer trafikreglerna när han/hon rider tillsammans med 

sin grupp på vägar och i naturen 
 beaktar och lär ut allmänna regler och god sed som bör 

följas när man rör sig till häst på vägar och i terrängen 
 planerar en långritt. 

Undervisning i Finlands 
Ryttarförbunds regler för 
märken 

Examinanden
 kan lära ut Finlands Ryttarförbunds regler för rid- och 

hästkunskapsmärken  
 bedömer nivån på elevens ridning och ger eleven 

anvisningar om vilket märke som är lämpligt för 
honom/henne 

 tränar eleverna inför märkesprestationen 
 ordnar tillfällen när det är möjligt att avlägga märken 
 skickar in dokument över prestationerna till Finlands 

Ryttarförbund enligt anvisningarna 
 drar nytta av banorna för märkestagning i sin egen 

undervisning 
 uppmuntrar eleverna till att ta märken. 

Etiska värden och yrkesetik Examinanden
 lär ut de etiska värderingar som gäller arbetet med 

hästen samt ridsporten 
 följer djurskyddsbestämmelserna om hästhållning och 

användning av hästar 
 drar i undervisningen nytta av sin roll som en positiv 

och inspirerande förebild för sina elever.  
Undervisning av barn Examinanden

 analyserar särdragen inom undervisning av barn 
 använder sin kännedom om människans anatomi och 

fysiologi när han/hon undervisar barn  
 drar nytta av motorikens sensitiva perioder vid 

undervisningen av barn 
 tillämpar undervisningsmetoder mångsidigt vid 

undervisningen av barn 
 undervisar barnen genom tydliga instruktioner och råd 
 är en inspirerande och uppmuntrande lärare, som med 

beaktande av säkerhetsfaktorerna motiverar eleverna 
att lära sig 

 planerar och genomför olika ridlekar och övningar som 
stöder de egenskaper som barnen behöver när de lär 
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sig rida.
Undervisning av unga 
 
 

Examinanden
 tar i sin verksamhet hänsyn till särdragen i undervis-

ningen av unga, som de utmaningar som puberteten 
för med sig 

 drar nytta av sin kännedom om människans anatomi 
och fysiologi vid undervisning och träning av unga 

 tillämpar olika undervisnings- och träningsmetoder i 
undervisningen och träningen av unga 

 undervisar på ett motiverande och uppmuntrande sätt 
samt tränar så att ekipaget utvecklas 

 planerar och genomför dressyr- och hoppövningar 
genom en effektiv och säker undervisning 

 utvärderar effekten av sin undervisning och träning. 
Undervisning av vuxna Examinanden

 tar hänsyn till särdragen i undervisning av vuxna 
 beaktar vid ridundervisningen de fysiska utmaningar 

som åldrandet medför för ridundervisningen 
 tar reda på vuxenryttarens motiv och mål för att 

undervisningen ska kunna genomföras på ett lämpligt 
sätt 

 planerar och genomför övningar som passar häst och 
ryttare 

 skapar en positiv och uppmuntrande undervisningsat-
mosfär utan att pruta på kraven på ryttarens utveckling. 

Examinanden kan fungera som tränare. 

Föremål för bedömningen Kriterier för bedömningen 
Användning av grunderna för 
träning  

Examinanden
 drar i sitt arbete nytta av grunderna i träningsfysiologi 
 känner i träningsadepterna igen olika fysiska, psykiska 

och sociala egenskaper och motorikens sensitiva 
perioder samt beaktar dessa i träningen 

 använder olika träningsmetoder för olika träningsadep-
ter samt för träningsadepter i olika åldrar 

 uppmuntrar talanger på ett sätt som motiverar.  
Planering och genomförande 
av träning 

Examinanden
 bedömer träningsadeptens kunskapsnivå, talang och 

inställning till träningen 
 styr tävlingsryttarens karriärutveckling enligt den 

modell som Finlands Ryttarförbund har utarbetat 
 gör i samarbete med träningsadepten upp en tränings- 

och tävlingsplan 
 samarbetar med träningsadepten och hans/hennes 

stödtrupper 
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 tränar ekipaget för tävling  
 fungerar som tränare vid tävlingar 
 använder i sitt träningsarbete den modell från Finlands 

Idrott som gäller psykisk träning och består av fyra 
nivåer 

 motiverar ryttaren i olika utvecklingsstadier 
 analyserar och utvärderar tävlingsresultaten samt hur 

ridförmågan har utvecklats 
 drar i sitt träningsarbete nytta av grunderna för 

helhetsbetonad träning 
 instruerar sin träningsadept till att gå med i Finlands 

Ryttarförbunds träningssystem 
 skapar en uppmuntrande och motiverande atmosfär 

under träningstillfällena 
 genomför träningarna målinriktat och säkert. 

Examinanden kan sköta om sin egen yrkesmässiga utveckling. 

Föremål för bedömningen Kriterier för bedömningen 
Användning av 
undervisningsmetoder och -
instrument 

Examinanden
 tillämpar i undervisnings- och träningssituationer sin 

kunskap om olika undervisningsmetoder  
 använder olika observationsinstrument i sin 

undervisning 
 drar nytta av inhemskt och utländskt undervisnings-

material samt utvecklar sitt eget material 
 ger vid behov första hjälpen 
 ser till att han/hon har en giltig utbildning i första 

hjälpen (åtminstone EA II).   
Utveckling av personliga 
färdigheter och egenskaper  

Examinanden
 sköter sin röstvård 
 ger respons och utvecklar sin förmåga att ge respons 
 tar emot respons och drar nytta av responsen för att 

utveckla undervisningen  
 tar reda på information om hästhushållningsbranschen 

och om ridning på det andra inhemska språket och 
åtminstone ytterligare ett främmande språk   

 uppträder övertygande i olika undervisningssituationer och 
utvecklar sin förmåga att uppträda 

 klarar av kommunikation och interaktion på det andra 
inhemska språket och på åtminstone ytterligare ett 
främmande språk 

 tar aktivt vara på sina psykiska och fysiska krafter.  
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Examinanden kan planera och genomföra ridskolans undervisnings- och annan 
serviceverksamhet. 

Föremål för bedömning Kriterier för bedömning 
Planering och genomförande 
av ridskoleverksamhet 

Examinanden
 agerar enligt Finlands Ryttarförbunds kriterier för 

godkända ridskolor 
 använder vid behov Finlands Ryttarförbunds handbok 

om kvalitetsstall i sin verksamhet 
 följer det regelverk för god ton som finns i Finlands 

ryttarförbunds anvisningar Toimiva talli 
 följer Konsumentverkets anvisningar 
 planerar och genomför dags-, vecko- och årsprogram 

för ridskolan. 
Planering av ridskolans 
lektionsverksamhet  

Examinanden
 planerar ridskolans undervisningsutbud på ett sätt som 

motsvarar företagets eller organisationens strategi 
 utgår från kundgruppernas behov när han/hon 

planerar ridkurser och lektioner per dag och vecka  
 beaktar kundernas utvecklingsbehov kring hantering 

och skötsel av hästar. 
Planering och genomförande 
av ridskolans kurser och 
tillställningar 

Examinanden
 planerar ridskolans kursutbud och genomför läger och 

kurser utgående från planen 
 planerar specialkurser för ridning och annan 

hästverksamhet samt genomför dessa 
 planerar och genomför ridskolans tillställningar 
 tar hand om sitt ansvar och sina skyldigheter i samband 

med specialkurser och -tillställningar på det sätt som 
yrkesrollen kräver. 

Föreningsverksamhet och 
arrangerande av ridtävlingar 

Examinanden
 arbetar mångsidigt i samarbete med den lokala 

ridföreningen  
 planerar och genomför en ridtävling tillsammans med 

föreningen och funktionärsgruppen.   

Examinanden kan planera användningen av ridskolans resurser. 

Föremål för bedömningen Kriterier för bedömning 
Planering av hur 
lektionshästarna ska användas  

Examinanden
 planerar ridskolans verksamhet utgående från hästarnas 

individuella egenskaper 
 följer systematiskt med hästarnas psykiska och fysiska 

välmående och arbetsform  
 utvecklar en skötsel-, arbets- och utbildningsplan för 

varje enskild häst enligt behov.      
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Planering av undervisnings-
personalens arbete 
 
 

Examinanden
 planerar sitt eget undervisningsarbete i relation till an-

talet lektioner och kurser och speciella krav i samband 
med dessa 

 planerar bl.a. användningen av den övriga undervis-
ningspersonalen på det sätt som undervisningsutbudet 
och kundgruppernas specialkrav kräver.   

Användning och skötsel av 
ridområden 

Examinanden
 planerar trivsamma och säkra ridområden  
 planerar ridbanornas, manegernas och övriga ridområ-

dens användning och underhåll per dag och säsong på 
ett sätt som främjar hållbar utveckling 

 planerar underhåll, mockning och städning av ridområ-
dena som en del av företagets övriga miljövård     

 utvecklar ridskolans infrastruktur som en del av 
verksamhetsmiljön. 

 

Sätt att visa yrkesskickligheten 
 
Examinanden visar sitt kunnande och bedömer sitt eget kunnande för examensdelen 
Undervisning och träning i ridning genom att undervisa och träna ryttare i arbetsuppgifter 
som motsvarar kraven på yrkesskicklighet. Bedömarna följer med hur arbetsuppgifterna 
utförs, ställer kompletterande frågor och bedömer examinandens verksamhet samt ger ett 
skriftligt utlåtande över examinandens kunnande.  
 
Till de delar som den yrkesskicklighet som krävs i examensdelen inte kan visas vid ett 
examenstillfälle, kompletteras den genom annan bedömning av kunnandet, t.ex. med hjälp 
av intervjuer, fotografier, videor och skriftliga dokument (t.ex. lektions- och tränings-
planer för elever i olika åldersgrupper, planer för genomförande av kurser och läger, plan 
för ridskoleverksamheten) och andra metoder.  
  
Examinandens bedömningsmaterial består av bedömarnas utlåtanden från examenstill-
fället och av bedömda, kompletterade dokument. 
 
 

3.4  Ledarskap för och utvecklande av ett företag inom hästbranschen  
 
Kraven på yrkesskicklighet 
 
Kraven på yrkesskicklighet för examensdelen är: 
 

Examinanden kan 
 utvärdera och utveckla sina företagarfärdigheter som företagare inom hästbranschen  
 grunda ett företag inom hästbranschen 
 leda ett företag inom hästbranschen så att det är lönsamt 
 marknadsföring och kundbetjäning inom företag i hästbranschen 
 fungera som arbetsgivare 
 utveckla kvaliteten i verksamheten och samarbetet med intressentgrupper. 
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Bedömning (föremål och kriterier för bedömning) 
 

Examinanden kan utvärdera och utveckla sina företagarfärdigheter som företagare inom 
hästbranschen.   

Föremål för bedömningen Kriterier för bedömning 
Utvärdering och utveckling av 
personliga företagarfärdigheter 

Examinanden
 gör en realistisk utvärdering av sina yrkesmässiga 

och personliga färdigheter för företagande 
 gör en personlig SWOT-analys och drar nytta av 

den i planeringen av verksamheten 
 gör en personlig utvecklingsplan som stöd för sina 

företagarfärdigheter. 
Kännedom om den egna 
branschen 

Examinanden
 gör en mångsidig analys av utvecklings- och 

marknadsutsikterna inom sin bransch 
 undersöker företagsverksamhetens lönsamhet och 

riskfaktorer som inverkar på lönsamheten, som 
finansiering och konkurrens, och beaktar dessa i 
sin verksamhet 

 drar nytta av nyckeltalen för hästbranschen när 
han/hon planerar sin egen affärsverksamhet 

 följer med hur en föränderlig omvärld påverkar 
företagandet inom hästhushållningen och gör vid 
behov ändringar i sin verksamhet  

 förutspår förändringar och reagerar snabbt på dem 
 gör en riskkartläggning och använder den i sin 

företagsverksamhet. 

Examinanden kan grunda ett företag inom hästbranschen. 

Föremål för bedömningen Kriterier för bedömning 
Planering och uppgörande av en 
affärsidé för ett företag inom 
hästbranschen 

Examinanden
 utarbetar och utvecklar sin vision till en fungerande 

affärsidé 
 förutspår mångsidigt sådana samhälleliga faktorer 

som inverkar på företagsverksamheten   
 fastställer en tydlig handlingsstrategi och tidtabell 

för genomförandet av affärsidén 
 gör en mångsidig utvärdering av om affärsidén kan 

fungera och är genomförbar. 
Inledande av 
företagsverksamheten  

Examinanden
 bedömer olika företagsformers lämplighet och 

lönsamhet för den egna företagsverksamheten  
 väljer den totalekonomiskt sett lämpligaste 

företagsformen för sig själv 
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 tar reda på åtgärder som ska utföras i samband 
med grundandet av företag 

 fyller i blanketter för grundande av företag.   

Examinanden kan leda ett företag inom hästbranschen så att det är lönsamt. 

Föremål för bedömningen Kriterier för bedömning 
Ledarskap och att vara förman 
 

Examinanden
 utvärderar sina egenskaper som ledare och hur 

han/hon lyckas i sitt arbete 
 ställer upp realistiska utvecklingsmål för sitt 

ledarskap 
 sköter om sitt eget och arbetsgemenskapens fysiska 

och psykiska välmående 
 tar regelbundet fasta på respons från kunder och 

arbetstagare för att utveckla verksamheten 
 inverkar genom sitt eget exempel positivt på 

företagets verksamhetskultur. 
Ekonomiskt ledarskap 
 

Examinanden
 gör en budget där han/hon ställer upp ett 

ekonomiskt mål för företagsverksamheten 
 gör själv eller tillsammans med en expert upp en 

lönsamhetskalkyl  
 gör själv eller tillsammans med en expert upp en 

investeringskalkyl 
 gör en noggrann bedömning av hur användbara 

kalkylerna är för företagsverksamheten  
 bedömer företagsverksamhetens lönsamhet med 

hjälp av kalkyler och nyckeltal samt tolkar bokslut-
et och gör de förändringar som behövs utifrån 
resultatet 

 bedömer olika kundgruppers lönsamhet  
 prissätter produkter och tjänster enligt kalkylerna 

så att verksamheten ska bli lönsam 
 tar datatekniken till hjälp för att skriva anbuds-

begäran, anbud och fakturor. 
Planering och genomförande av 
bokföring och beskattning   

Examinanden
 beaktar särdragen i beskattningen för hästbransch-

en och hur detta påverkar företagsverksamheten 
 planerar företagets beskattning tillsammans med en 

expert 
 sköter företagets bokföring och fakturering själv 

eller med hjälp av en expert. 
Finansiering Examinanden

 planerar olika finansieringsmöjligheter och –alter-
nativ tillsammans med en expert 
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 tar reda på sitt företags möjligheter att få stöd för 
företagsverksamheten och ansöker om dessa stöd 

 utnyttjar de lantbruksstöd som är inriktade på 
hästhushållning  

 följer de villkor som stöden förutsätter. 

Examinanden kan marknadsföring och kundbetjäning inom företag i hästbranschen. 

Föremål för bedömningen Kriterier för bedömning 
Marknadsföring 
 

Examinanden
 gör upp en marknadsföringsplan enligt företagets 

behov  
 uppskattar kostnaderna för marknadsföringen 
 utvärderar behovet av olika slags kunder  
 använder mångsidigt olika marknadsföringskanaler 

och använder dem aktivt i sin verksamhet 
 bedömer hur marknadsföringen har lyckats utifrån 

resultatet och kundresponsen samt utarbetar 
förslag till utveckling  

 skapar kundkontakter och sköter kundrelationerna 
långsiktigt.  

Kunden i centrum Examinanden
 betjänar kunderna utifrån företagets behov och 

reagerar konstruktivt på kundrespons 
 för fram sin egen bransch på ett positivt sätt i 

samarbete med kunder och intressentgrupper 
 sköter företagets samhälleliga relationer och är då 

medveten om sin roll som utvecklare av lokal och 
regional kultur 

 uppträder otvunget och konstruktivt vid 
förhandlingar 

 beaktar i sitt arbete sitt företags och den egna verk-
samhetens betydelse för att hela hästbranschens 
image ska utvecklas på ett positivt sätt.    

Examinanden kan fungera som arbetsgivare.  

Föremål för bedömningen Kriterier för bedömning 
Iakttagande av arbetsgivarens 
skyldigheter 

Examinanden
 använder sin kunskap om branschens arbetsvillkor 

och lönepraxis samt om arbetsgivarens och arbets-
tagarens ansvar, skyldigheter och rättigheter t.ex. 
när han/hon anställer en arbetstagare  

 sätter in arbetstagaren i arbetet och ger tydliga 
arbetsinstruktioner 

 iakttar tystnadsplikten  
 respekterar värderingar och rättigheter samt följer 
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principerna för jämställdhet och jämlikhet
 sköter om företagets lagstadgade försäkringar, 

tecknar de pensions- och olycksfallsförsäkringar 
som behövs och sköter om sitt eget socialskydd.  

Arbetssäkerhet och upprätthål-
lande av arbetsförmågan 

Examinanden
 följer arbetarskyddsföreskrifter och -anvisningar 

(bl.a. klädsel och arbetssätt) 
 utnyttjar vid behov företagshälsovårdens tjänster  
 agerar på ett sätt som förbättrar välbefinnandet på 

arbetsplatsen och använder experttjänster som 
utvecklar detta välbefinnande 

 följer företagets säkerhetsplan eller -anvisningar. 
Rekrytering av arbetstagare och 
planering av arbetet 

Examinanden
 uppskattar hur mycket personal som behövs, till-

gången på personalen och personalens kunnande 
samt behovet av personalfortbildning 

 ser till att det finns förutsättning för att arbetet ska 
flyta och fördelar arbetet jämnt bland arbetstagarna 

 använder vid behov olika rekryteringskanaler 
mångsidigt 

 gör vid behov arbetsintervjuer 
 utarbetar de dokument som hör ihop med 

anställningen. 
Att fungera som 
arbetsplatshandledare 

Examinanden
 tar reda på examina och utbildningsmöjligheter 

inom hästbranschen  
 verkar vid behov i samarbete med utbildnings-

organisationerna  
 ger uppmuntrande och positiv handledning i ar-

betet samt fungerar som förebild för nya yrkes-
människor inom branschen  

 tar vid behov hand om sin egen utveckling genom 
vidareutbildningar och fortbildningar inom 
branschen 

 ger konstruktiv kritik  
 stöder blivande yrkesmänniskor inom branschen i 

utvecklingen av yrkeskunskaper. 

Examinanden kan utveckla kvaliteten i verksamheten och samarbetet med 
intressegrupper. 

Föremål för bedömningen Kriterier för bedömning 
Utvecklande av företagets 
verksamhet 
 
 

Examinanden
 grundar sin verksamhet på öppenhet, ärlighet och 

ansvarsfullhet   
 är engagerad och sätter värde på sitt yrke  
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 kartlägger konkurrenssituationen inom branschen 
och faktorer som inverkar på sitt företags 
konkurrenskraft 

 arbetar för att främja hemortens livskraft och den 
lokala kulturen  

 använder systematiskt kvalitets- och miljösystemen 
för branschen    

 ställer upp kvalitetsmål för sin verksamhet och 
arbetar mot dessa mål.  

Skapande och upprätthållande av 
samarbetsnätverk för företagare 
inom hästbranschen 

Examinanden
 utnyttjar vid behov samarbetet med intressent-

grupper 
 gör en mångsidig kartläggning av nuvarande och 

framtida nätverkspartners  
 bygger upp ett samarbetsnätverk som främjar det 

egna företagets verksamhet 
 använder sitt samarbetsnätverk för att främja 

företagande 
 arbetar i samarbete med intressegrupper inom den 

egna branschen och regionen (t.ex. en lokal 
hästförening, ett avelsförbund). 

Planering och genomförande av 
en företagsverksamhet som 
följer principerna för hållbar 
utveckling 

Examinanden
 följer med utvecklingen av den miljö- och djur-

skyddslagstiftning som gäller branschen och beak-
tar detta i företagets strategier och tekniska lös-
ningar 

 ordnar företagets tekniska och funktionella lös-
ningar med hänsyn till hållbar utveckling, som 
effektiv energi- och materialanvändning   

 gör vid behov upp företagets säkerhetsdokument i 
samarbete med en fackman. 

 
Sätt att visa yrkesskickligheten 
 
Examinanden visar sin yrkesskicklighet för examensdelen Ledarskap för och utvecklande 
av ett företag inom hästbranschen genom att arbeta inom ledningen eller med expertupp-
gifter i ett företag inom hästbranschen. Uppgifter som bedöms kan t.ex. vara en situation 
där examinanden betjänar kunder eller introducerar en ny arbetstagare i arbetet. Exami-
nanden gör en affärsverksamhetsplan för ett företag inom hästbranschen och presenterar 
planen. 
 
Till de delar som den yrkesskicklighet som krävs i examensdelen inte kan visas vid ett 
examenstillfälle, kompletteras den genom annan bedömning av kunnandet, t.ex. med hjälp 
av intervjuer, skriftliga dokument (t.ex. en personlig SWOT-analys, företagets säkerhets-
dokument) och andra metoder (t.ex. fotografier, videor). Examinandens bedömnings-
material består av bedömarnas utlåtanden från examenstillfället och av bedömda, komp-
letterande dokument. 
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3.5  Arbete i ett företag inom hästbranschen 
 
Krav på yrkesskicklighet 
 
Kraven på yrkesskicklighet för examensdelen är: 
 
Examinanden kan 
 fungera som arbetstagare i ett företag inom hästbranschen och bedöma sin insats i 

arbetet  
 utföra ett lönsamt arbete i ett företag inom hästbranschen  
 arbeta mångsidigt inom arbetsuppgifter i ett företag inom hästbranschen 
 fungera som förman. 

 
Bedömning (föremål och kriterier för bedömning) 
 

Examinanden kan fungera som arbetstagare i ett företag inom hästbranschen och bedöma 
sin insats i arbetet. 

Föremål för bedömningen Kriterier för bedömning 
Att fungera som arbetstagare 
 
 

Examinanden
 sprider som medlem av arbetsgemenskapen en positiv 

stämning 
 utför sitt arbete effektivt och flexibelt 
 tar emot och ger utvecklande respons 
 bedömer sina egna starka sidor och möjligheter att 

utvecklas 
 arbetar för företagets bästa utifrån en arbetstagares 

rättigheter och skyldigheter. 
Intern företagsamhet 
 

Examinanden
 sköter målmedvetet sina arbetsuppgifter och främjar 

företagets image genom sitt uppträdande  
 utför ett lönsamt arbete 
 tar ansvar för de uppgifter som hör till befattnings-

beskrivningen 
 arbetar företagarmässigt enligt principerna för internt 

företagande. 

Examinanden kan göra ett lönsamt arbete i ett företag inom hästbranschen.  

Föremål för bedömning Kriterier för bedömning 
Ekonomisk planering 
 
 
 

Examinanden
 bedömer utgående från kalkyler företagsverksamhet-

ens lönsamhet samt tolkar bokslutet tillsammans med 
en expert 

 prissätter produkter och tjänster med hjälp av kalkyler 
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så att verksamheten ska bli lönsam 
 räknar ut kostnaderna för anställning av arbetstagare 
 bedömer och räknar ut tjänsternas lönsamhet ur 

produktionssynvinkel, t.ex. utifrån mängden kunder. 
Skötsel av ekonomin 
 

Examinanden
 sköter noggrant de dagliga transaktionerna 
 kan räkna de olika mervärdesskattesatserna för 

hästbranschen 
 tar datatekniken till hjälp för att skriva anbudsbegär-

an, anbud, fakturor och kvitton. 

Examinanden kan arbeta mångsidigt inom arbetsuppgifter i ett företag inom 
hästbranschen. 

Föremål för bedömning Kriterier för bedömning 
Planering och genomförande 
av dagliga arbeten och 
säsongsarbeten 
 

Examinanden
 planerar sitt eget arbete på ett effektivt, ekonomiskt 

och ekologiskt hållbart sätt  
 deltar i planeringen av de mest centrala arbetena i 

företaget 
 följer hur arbetet lyckas för egen del 
 följer principerna för arbetssäkerhet. 

Uppföljning av utvecklingen 
inom branschen 
 

Examinanden
 skaffar de nyaste uppgifterna om utvecklingen inom 

sin bransch och drar nytta av denna i sitt arbete  
 tar reda på möjligheter till vidareutbildning och fort-

bildning inom branschen och förbättrar sitt kunnande 
vid behov.  

Förverkligande av företagets 
strategi  
 
 

Examinanden
 förverkligar företagets strategi och utför sitt eget 

arbete i enlighet med företagets värderingar 
 följer med hur mätarna för företagets verksamhet 

uppnås 
 framför konkreta utvecklingsidéer. 

Kundbetjäning 
 
 

Examinanden
 utför kundbetjäningsarbeten omsorgsfullt, upprätt-

håller bl.a. kundregistret och utarbetar kundrespons-
formulär och -meddelanden 

 betjänar och ger individuellt råd till interna och exter-
na kunder 

 behandlar respons på ett utvecklande och konstruk-
tivt sätt 

 har en positiv attityd i problemsituationer 
 bedömer sin egen verksamhet i kundbetjäningssitua-

tioner och utvecklar sin kundbetjäning enligt behov 
 ser noggrant till kundernas säkerhet. 
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Examinanden kan fungera som förman. 

Föremål för bedömning  Kriterier för bedömning 
Arbetsgivarens och 
arbetstagarens skyldigheter 
 

Examinanden
 följer noggrant branschens arbetsvillkor 
 beaktar opartiskt arbetsgivarens och arbetstagarens 

skyldigheter och rättigheter i sin verksamhet 
 iakttar tystnadsplikten 
 respekterar medmänniskornas värderingar och rättig-

heter samt följer principerna för jämställdhet och 
jämlikhet.  

Att verka som arbetsledare 
 

Examinanden
 ger arbetstagaren en introduktion i arbetet och ger 

tydliga arbetsinstruktioner 
 uppdaterar sina kunskaper om examina och utbild-

ningsmöjligheter inom hästbranschen 
 ger uppmuntrande och positiv handledning i samband 

med arbetsuppgifterna samt fungerar som förebild för 
nya yrkeskunniga inom branschen 

 utvecklar sig själv enligt behov och drar då nytta av 
vidareutbildningar och fortbildningar inom branschen 

 ger konstruktiv respons  
 stöder blivande yrkeskunniga inom branschen i 

utvecklandet av yrkeskunskap. 
Arbetssäkerhet och 
upprätthållande av 
arbetsförmågan 
 

Examinanden
 följer branschens arbetarskyddsföreskrifter och -

anvisningar (bl.a. klädsel och arbetssätt) 
 utnyttjar vid behov företagshälsovårdens tjänster  
 upprätthåller fortlöpande sin egen och arbetsgemen-

skapens funktions- och arbetsförmåga 
 arbetar på ett sätt som utvecklar hela 

arbetsgemenskapen och dess välmående 
 beaktar arbetsgivarens arbetarskyddsansvar. 

 
Sätt att visa yrkesskickligheten 
 
Examinanden visar sin yrkesskicklighet för examensdelen Arbete i ett företag inom häst-
branschen genom att arbeta i ett företag inom hästbranschen. Han/hon utför olika arbets-
uppgifter inom företaget, som att betjäna kunder, göra upp en kalkyl för täckningsbidrag 
samt prissätta en tjänst eller produkt. 
 
Till de delar som den yrkesskicklighet som krävs i examensdelen inte kan visas vid ett 
examenstillfälle, kompletteras den genom annan bedömning av kunnandet, t.ex. med hjälp 
av intervjuer, skriftliga dokument (t.ex. en anbudsbegäran) och andra metoder. Exami-
nandens bedömningsmaterial består av bedömarnas utlåtanden från examenstillfället och 
av bedömda, kompletterade dokument.  
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BILAGA 1  
 
Beskrivning av branschen och yrket för en ridlärare 
 
Hästbeståndet i Finland uppgår till ungefär 80 000 hästar, av vilka två tredjedelar är trav-
hästar som tävlas eller används i aveln och de övriga är hästar och ponnyer som används 
till hobby- eller tävlingsridning samt övrig fritidsrekreation. Hästhobbyn blir allt mång-
sidigare och den är en populär rekreationsform inom alla socialgrupper. Även den mång-
sidiga användningen av hästar för terapibruk ökar. 
 
Ridning är en ung hobby i Finland jämfört med i många andra europeiska länder. I mitten 
av 1900-talet ledde den kraftiga urbaniseringen i samhället till en ökning av fritiden. Fram 
tills dess hade ridning i huvudsak varit en idrottsform för arméns kavalleri, men det blev 
snabbt en populär hobby bland civilbefolkningen. Hästen gav de urbaniserade människor-
na en ypperlig möjlighet att slappna av och komma nära naturen. 
    
Antalet utövare av ridsporten steg fortfarande i början av 2000-talet och hobbyn blir allt 
mångsidigare. En ridlärare arbetar som lärare och tränare i en ridskola som har godkänts 
av Finlands Ryttarförbund eller som självständig företagare. I sina träningsuppgifter ar-
betar han/hon enligt målen i Finlands Ryttarförbunds utbildnings- och träningssystem. 
Yrkesexamen för ridlärare uppfyller kraven i det internationella examenssystemet för 
ridundervisning och yrkesskickligheten erkänns av medlemsländerna i den internationella 
organisationen International Group for Equestrian Qualifications.  
   
Av en ridlärares kunder är en del målinriktade tävlingsidrottare, medan andra återigen är 
intresserade av att spendera tid med hästen, lära sig mer om hästar och ridning och att 
förstå ett så pass stort djur. En del av kunderna vill lära sig rida som en del av sin egen 
yrkesmässiga utveckling, t.ex. om de siktar mot andra examina inom hästbranschen. Den 
mångsidiga kundkretsen ställer en ridlärare inför många nya slag av utmaningar, men 
samtidigt ger det också bättre möjligheter än tidigare att erbjuda specialiserade ridtjänster. 
Ridning och användning av hästar inom fysisk och psykisk terapi är tjänster under 
utveckling.  
 
En ridlärare bör vara kundcentrerad, serviceinriktad, ha kommunikations- och samarbets-
förmåga samt vara språkkunnig. Rådgivning av hästintresserade och hästägare är en na-
turlig del av ridlärarens uppgifter. En fackman inom branschen bör dessutom behärska 
grunderna i datateknik, vara kostnadsmedveten och ha kunskaper i företagande. Hästhus-
hållningen i Finland utvecklas och internationaliseras fortfarande, så en yrkesmänniska ska 
klara av att följa med de förändringar som sker inom branschen samt kunna förutspå den 
kommande utvecklingen. I ridlärarens arbete förenas hästkunskap, ridning och undervis-
ning och en yrkeskunnig inom branschen fungerar som expert inom hästbranschen och 
som branschens representant i samhälleliga nätverk.    
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BILAGA 2   Banor och uppgifter 
 
FEI:s fälttävlansprogram CCI** 1998 (Lätt A, uppdaterat 2009) 
1 A Inridning i arbetstrav 

X Halt – orörlighet – hälsning, rid fram i arbetstrav 

2 C Vänster varv 

HXF Vänd snett igenom i arbetstrav (lättridning) 

FV Arbetstrav 

3 V Halvcirkel i arbetstrav, diameter 10 m 

VS Öppna (vänster) 

SMC Arbetstrav 

4 MXK Vänd snett igenom i mellantrav 

KP Arbetstrav 

5 P Halvcirkel i arbetstrav, diameter 10 m 

PR Öppna (vänster) 

RCH Arbetstrav 

6 H Skritt 

S Vändning på bakdelen till vänster, rid fram i mellanskritt 

7 SHCM Mellanskritt 

M Skritt 

8 R Vändning på bakdelen till höger, rid fram i arbetstrav 

9 MCHEX Arbetstrav 

10 X Halt – ryggning 4–5 steg, via skritt till arbetsgalopp (vänster) 

B Till vänster 

11 BMC Arbetsgalopp 

C Halvcirkel till vänster, diameter 10 m 

CS Arbetsgalopp 

12 SEBEV Mellangalopp (EBE volt, diameter 20 m) 

V Arbetsgalopp 

13 VF Arbetsgalopp 

FXM 1 serpentinbåge utan att byta galopp 

MH Arbetsgalopp 

14 HXF Vänd snett igenom i arbetsgalopp 

X Galoppombyte via skritt 

15 FK Arbetsgalopp 

KXH 1 serpentinbåge utan att byta galopp 

HMR Arbetsgalopp 

16 REBEBP Mellangalopp (BEB volt, diameter 20 m) 

PAL Arbetsgalopp 

 LG Arbetsgalopp 

G Halt – orörlig – hälsning 

 Utridning i fri skritt 
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FEI Individual Competition Test – Children (Lätt A:4 2009) 
1 A Inridning i arbetstrav 

X Halt – orörlig – hälsning, framridning i samlad trav 

2 C Vänster varv 

HSE Vänster öppna 

3 EX Halvcirkel till vänster, diameter 10 m 

XB Halvcirkel till höger, diameter 10 m 

4 BPF Höger öppna 

FAK Samlad trav 

5 KR Mellantrav 

RMC Samlad trav 

6 C Halt i 4 sek., övergång till samlad trav 

7 CH Samlad trav 

HP Mellantrav 

PFA Samlad trav 

 AKV Mellanskritt 

VXR Vänd snett igenom i fri skritt på långa tyglar 

RM Mellanskritt 

9 M Övergång till samlad vänster galopp 

MC Samlad galopp 

10 C Halvcirkel till vänster, diameter 10 m 

CH Samlad galopp 

11 HXK Serpentinbåge längs långsidan 

KAF Samlad galopp 

12 FPBR Mellangalopp 

RMC Samlad galopp 

13  Övergångar: samlad galopp-mellangalopp-samlad galopp   

14 C Vänd rätt upp 
Precis före X Samlad trav 
Genast efter X Övergång till samlad höger galopp 
A Höger varv 

15 AK Samlad galopp 

KXH Serpentinbåge längs långsidan 

HCM Samlad galopp 

16 MRBP Mellangalopp 

PFA Samlad galopp 

17  Övergångar: samlad galopp-mellangalopp-samlad galopp    

18 A Halvcirkel till höger, diameter 10 m 

19 AKVEX Samlad galopp 

X Galoppombyte 

XBRMC Samlad galopp 

20 C Övergång till arbetstrav 

CHSE Arbetstrav 

E Till vänster 

X Till vänster 

21 G Halt – orörlig – hälsning 

 Utridning i fri skritt 
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FEI lagprogram för ponnyer (Lätt A 2004)  
1 A Inridning i samlad galopp 

X Halt – orörlighet – hälsning, framridning i samlad trav 

2 C Höger varv 

 R Halvcirkel 

3 RP Höger öppna 

4 PL Halvcirkel till höger, diameter 10 m 

LR Höger sluta 

5 M Till vänster 

H Till vänster 

6 S Halvcirkel till vänster, diameter 10 m 

7 SV Vänster öppna 

8 VL Halvcirkel till vänster 

LS Vänster sluta 

9 MXK Mellantrav 

K Samlad trav 

10 A Halt – ryggning 5 steg, genast framridning i samlad trav 

11 FXH Ökad trav 

H Samlad trav 

12  Övergångar vid F och H 

13 C Mellanskritt 
Före M Samlad skritt 
M Vändning på bakdelen till höger, mellanskritt 

14 Före H Samlad skritt 
H Vändning på bakdelen till vänster, mellanskritt till M 

15  Mellanskritt C-M 

16 MV Ökad skritt 

17 V Mellanskritt 
Före K Övergång till samlad vänster galopp 

18 FM Mellangalopp 

M Samlad galopp 

CA Serpentin med 6 bågar, 1, 3, 4 och 6 bågen i rättvänd galopp, 2 och 5 i 
förvänd galopp. Galoppombyte via skritt när ekipaget överskriver 
medellinjen vid X. Till vänster när rörelsen avslutas. 

19  Samlad vänster galopp, ML förvänd galopp 

20  Galoppombyte via skritt 

21  Samlad höger galopp ML förvänd galopp 

22 KH Ökad galopp 

H Samlad galopp 

23  Övergångar vid K och H 

24 RI Halvcirkel till höger, diameter 10 m (2) 

I Galoppombyte via skritt 

IS Halvcirkel till vänster, diameter 10 m 

25 SV Mellangalopp 

V Samlad galopp 

26 VL Halvcirkel till vänster, diameter 10 m  (2) 

L Galoppombyte via skritt 

LP Halvcirkel till höger, diameter 10 m 

27 A Vänd rätt upp 

X Halt 
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