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Hyvinvointi, mitä se on?
• Arkipuheessa hevosen hyvinvointi voi tarkoittaa eri puhujille 

hyvin eri asioita
• Voiko hyvinvointia määritellä?
• Eläinten käyttäytymis- ja hyvinvointitutkimuksessa keskeinen 

tutkimuksen kohde
• Mittaamisen menetelmiä on ja niitä kehitetään kaiken aikaa
• Hyvinvointia arvioitava 

– Kyseisen eläinlajin tarpeista käsin
– Eläinyksilön näkökulmasta

• Tutkimustiedon avulla:
– vanhat, käytännössä pitkään tiedetyt asiat saavat tieteellisen 

vahvistuksen
– osa käsityksistä muuttuu, kun saadaan uutta tietoa tai uusia 

näkökulmia

Kuva Minna Tallberg



Hyvinvoinnin määrittely
• Lait ja asetukset takaavat minimin, vähentävät riskejä
• Varsinainen hyvinvointi on hevosen kokemus omasta 

olotilastaan

ELÄIMEN HYVINVOINTI ON 
ELÄIMEN KOKEMUS SEN 

OMASTA PSYYKKISESTÄ JA 
FYYSISESTÄ TILASTA

Eläinten hyvinvointikeskus, 2021: 
Eläinten hyvinvointi Suomessa III -
raportti

https://www.elaintieto.fi/reports/elainten-hyvinvointi-suomessa-raportti-julkaistaan-osissa-vuoden-2021-aikana/


Hyvinvoinnin määrittely

Seura- ja harrastuseläinten 
hyvinvoinnin neuvottelukunta, 
MMM

Koko kuvaus TÄSTÄ

https://www.elaintieto.fi/wp-content/uploads/2016/02/shehvnk-hyvinvoinnin-m%C3%A4%C3%A4ritelm%C3%A4.pdf


Olennaiset 
käyttäytymistarpeet

• Se osa eläinlajin normaalikäyttäytymistä, joka on välttämätöntä 
– yksilön normaalille kehittymiselle
– fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin ylläpitämiselle

• Geeneissä periytyvää käyttäytymistä, muuttuu evoluutiossa hyvin 
hitaasti

• Käyttäytyminen itsessään on olennaista eläimen hyvinvoinnille, ei 
pelkästään sillä saavutettu tulos

• Käyttäytymistarpeiden toteuttaminen saa aivoissa erittymään 
mielihyvää tuottavia aineita > käyttäytymiselle on sisäsyntyinen 
motivaatio

• Toteutumattomuus aiheuttaa stressiä
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Hevosen lajityypillinen elämä

Sosiaalinen 
laumaeläin

• Seuran tarve

• Sosiaalisen 
käyttäytymisen 
tarve

Vaeltava ruuan 
etsijä

• Liikkuisi luonnossa  
n. 20 km / vrk 
ruokaa ja juomaa 
tavoitellen

• n. 16 h syömistä

• Tutkii ja tarkkailee

Unentarve 
3 – 5 h / vrk

• 15-20 min pätkissä

• lisäksi n. 2 h 
lepäilyä

• n. 30 min / vrk 
makuullaan



HYVINVOINTI

PERUSTARPEET, 
HOITO

• Turvallisuus
• Suoja, ruoka, vesi, puhtaus
• Terveys, eläinlääkinnällinen hoito

Eläinsuojeluvalvonta
Eläinsuojelulaki

• Liikkumisen tarve
• Psyykkinen aktiivisuus ja 

kommunikaatio
• Syömiskäyttäytyminen
• Laumakäyttäytyminen



Hyvinvoinnin arviointi
• Hevosille kehitteillä mittaustapoja
• Monet perustuvat EU:n Welfare Quality® –

arviointijärjestelmään
• Suomessakin tehty selvitystä järjestelmän 

käyttöönottamiseksi hevosilla
• WQ-järjestelmässä hyvinvointia arvioidaan 

eläimestä käsin
• Keskeisin hyvinvoinnin mittari on eläimen 

käyttäytyminen
• Pyrkii mittaamaan hevosen kokemusta 

olosuhteistaan

https://armentabenessi.fi/blog
/2018/10/11/welfare-quality-
sertifikaatti-on-elaimen-
hyvinvoinnin-objektiivinen-
mittari/

https://unlimited.hamk.fi/biotalou
s-ja-luonnonvara-ala/welfare-
quality-sovellettavissa-
hevosalalle/#.YIApyugzaM8

Welfare Monitoring 

System – Assessment 

protocol for horses

https://armentabenessi.fi/blog/2018/10/11/welfare-quality-sertifikaatti-on-elaimen-hyvinvoinnin-objektiivinen-mittari/
https://unlimited.hamk.fi/biotalous-ja-luonnonvara-ala/welfare-quality-sovellettavissa-hevosalalle/#.YIApyugzaM8
https://edepot.wur.nl/238619


Hyvinvoinnin toteutumista tarkasteltava 
monesta näkökulmasta

Esimerkki: Kavioiden huolto
• Säännöllinen ja ammattitaitoinen hoito on fyysiselle 

hyvinvoinnille välttämätöntä
• Hevosen levollinen suhtautuminen kavioiden hoitoon on 

psyykkiselle hyvinvoinnille välttämätöntä
• Kavionhoidon onnistuminen näkyy 

– fyysisessä toimivuudessa: hevonen liikkuu hyvin, kaviot ja keho 
pysyvät siltä osin terveinä

– psyykkisessä hyvinvoinnissa: hevonen on rento, luottavainen, 
rauhallinen ja kivuton



Esimerkki: ruokinta ja 
syömiskäyttäytyminen

• Hevoselle sopiva, laadukas ja sopivassa määrin 
annosteltu rehu on fyysiselle hyvinvoinnille 
välttämätöntä

• Runsaasti pureskelua ja pitkän ajan vaativa 
syömiskäyttäytyminen ja ruuan etsimiseen liittyvä 
käyttäytyminen on psyykkiselle hyvinvoinnille 
välttämätöntä



Esimerkki: Lepo ja uni

• Ympäristöön liittyvä tarve:
– Riittävän tilava ja kuiva nukkumapaikka

• Psyykkiset tarpeet:
– Kivuttomuus, terveys, turvallisuudentunne ja matalastressisyys 

mahdollistaa normaalin levon ja nukkumisen

• Käyttäytymiseen liittyvät tarpeet:
– Hevoselle normaali leporytmi,  lepoa ja virkeämmän toiminnan 

jaksoja ympäri vuorokauden
– Virikkeetön ympäristö johtaa liialliseen seisoskeluun ja 

passiivisuuteen 
> hyvinvoinnin aleneminen



Esimerkki: Turvallinen ja sopiva ympäristö

• Turvalliset, ehjät rakenteet ja kulkureitit, pohjat 
ennaltaehkäisevät vammoja 

• Monipuolinen, aktivoiva pitoympäristö > vapaaehtoista 
liikkumista > valinnanmahdollisuuksia  > psyykkinen 
hyvinvointi

• Turvallisesti, miellyttävästi kuljettavat pohjat (ongelmia 
esim. liukkaus, muta, liiallinen kovuus kengättömälle, 
jne.) > mukavuus > turvallisuudentunne > kivuttomuus > 
normaali aktiivisuus



The 2020 Five
Domains Model

• Eläinten hyvinvoinnin 
arvioinnin teoria

• Päivitetty 25 vuoden ajan

• Uusin 2020:
https://horsesandpeople
.com.au/the-2020-five-
domains-model-for-
welfare-assessment/

https://horsesandpeople.com.au/the-2020-five-domains-model-for-welfare-assessment/


RAVITSEMUS

• Ruuan ja juoman laatu

• Sopiva määrä

• Lajityypillinen rytmi ja ajankäyttö

YMPÄRISTÖ

• Liikkumisen vapaus

• Alustan sopivuus

• Sopiva lämpötila ja ilmanlaatu

• Hajut, äänet, valot

• Normaali lepo ja leporytmi

• Ennakoitavuus

TERVEYS

• Terve (vammat ja sairaudet)

• Normaalipaino

• Hyvä fyysinen kunto

VUOROVAIKUTUS
• Ympäristö: virikkeellisyys / lepo

• Lauma: monipuolinen, levollinen laumakäyttäytyminen

• Ihminen:

• Positiivinen suhde

• Välittävä, kärsivällinen, jämäkkä

• Kokenut, osaava, kouluttautunut

HYVINVOINNIN 
OSA-ALUEET



RAVITSEMUS YMPÄRISTÖ

TERVEYS VUORO-
VAIKUTUS

HYVINVOINNIN 
OSA-ALUEET

HYVINVOINTI

ELÄIMEN HYVINVOINTI ON 
ELÄIMEN KOKEMUS SEN 

OMASTA PSYYKKISESTÄ JA 
FYYSISESTÄ TILASTA

POSITIIVISET TUNTEMUKSET 
JA KOKEMUKSET 

NEGATIIVISET TUNTEMUKSET 
JA KOKEMUKSET 

HYVINVOINNIN PUUTE



Käyttäytymisen arviointi

• Normaalikäyttäytyminen
– Lajille normaali, normaali aikabudjetti, ylläpitää hyvinvointia

• Epänormaali
– Lisääntynyt levottomuus tai passiivisuus, aggressiivisuus, 

pelokkuus, korvaava käyttäytyminen (pään heiluttelu, kaltereiden 
kaluaminen, suun vääntely…)

– Unen tai ruokahalun puute, haluttomuus liikkua

• Stereotypiat
– Pakonomainen, toistuva, merkityksetön käytöskaava
– Keskeyttäminen tai estäminen hankalaa

ELÄIMEN HYVINVOINTI ON 
ELÄIMEN KOKEMUS SEN OMASTA 

PSYYKKISESTÄ JA FYYSISESTÄ 
TILASTA



Hyvinvoinnista viestiminen
• Viestintä ymmärrettävällä tavalla, arjen tapahtumien kautta
• Viestinnässä näkyy

– Ymmärrys hyvinvoinnin eri osa-alueista
– Perustelut, tietoon ja tutkimukseen pohjautuen
– Tiedon jakaminen
– Oman osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen
– Tavoitteet hyvinvointiin liittyen
– Yhteistyöverkostot
– Arvojen mukainen ilmaisu – hevosen, ympäristön ja kanssaihmisten 

kunnioittaminen
– Ongelmatilanteissa ratkaisukeskeisyys, miten reagoimme



Eläinten hyvinvointi 
matkailupalveluissa –hankkeen oppaat
• Erinomaiset ohjemateriaalit, laadittu 2016 - 2018
• Eläinten hyvinvointi matkailupalveluissa –opas
• Ohje eläinten hyvinvoinnin arviointiin eläimiin perustuvassa 

matkailussa Suomessa
– ohje hyvinvoinnin arviointiin
– voi käyttää myös toiminnan itsearviointiin ja kehittämiseen

• Ohje eläinten hyvinvointiin liittyvien viestintäkäytäntöjen 
arviointiin ja kehittämiseen

• Esimerkki yrityksen hyvinvointiviestinnästä, Ruska Laukka, 
Kuusamo

https://blogi.eoppimispalvelut.fi/elma/files/2018/11/ELMA_Opaskirja_Suomi_1-2-3_6Hevonen.pdf
http://animaltourismfinland.com/wp-content/uploads/2018/11/Horses-Welfare-Animal-Tourism-Finland_FIN_WEB.pdf
http://animaltourismfinland.com/wp-content/uploads/2018/11/Communication-Strategy-Animal-Tourism-Finland_FIN_WEB.pdf
https://www.ruskalaukka.fi/vastuullisuus/


SEY:n julkaisu 
Hevosen hyvinvointi 

ratsastusharrastuksessa

• https://annakilpelainen.com/20
20/02/17/mita-on-hevosen-
hyvinvointi/
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Eläinten hyvinvointi
• Suomessa hyvinvoinnin keskeiset määritelmät ja määräykset
• Eläinsuojelulaki, juuri muuttumassa -> Laki eläinten hyvinvoinnista
• Eläinsuojeluasetus
• Koostetusti hevosiin liittyvää lainsäädäntöä

• EU-opas hevosten hyvinvointiin pitotavoissa, hoidossa, koulutuksessa ja työssä
Guide to good animal welfare practice for the keeping, care, training and use of horses
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/aw_platform_res-lib_horses-
guide.pdf

• MMM, Seura ja harrastuseläinten hyvinvoinnin määritelmä
• Eläinten hyvinvointikeskus, Helsingin Yliopisto
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https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/19960247#a247-1996
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Sivut/HE_154+2018.aspx?fbclid=IwAR2Iej2AG-2aPpVFvFVmBTxMHUSO9vkk8q70z4lGUA1IZzyHs98qapuJdgM#SaadosOsa
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/19960396
https://www.hippos.fi/files/6519/hevonen_elainsuolulainsaadantoa_koottuna.pdf
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/aw_platform_res-lib_horses-guide.pdf
https://www.elaintieto.fi/wp-content/uploads/2016/02/shehvnk-hyvinvoinnin-m%C3%A4%C3%A4ritelm%C3%A4.pdf
https://www.elaintieto.fi/elainten-hyvinvointi/


Hevosen hyvinvointi
• Hippos: Hyvä hevosenpito
• Hyvinvoiva, turvallinen ja ympäristöystävällinen talli - opas vastuulliseen tallitoimintaan
• Hevostietokeskus.fi

• Hevosten hyvinvoinnin mittaristoja
– Welfare Quality hevosille

• WQ käytöstä Ruotsissa: https://pub.epsilon.slu.se/13566/

• Uudentyyppinen hevosen hyvinvointi -tietoportaali HästSwerige

• Social Licence (to operate) – ympäröivä yhteiskunta pitää alan toimintaa 
hyväksyttävänä, sallii sen

• Eläinten hyvinvointi Suomessa -raportti
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http://www.hippos.fi/files/6485/hyvahevosenpito_web_130326ik.pdf
https://www.hippos.fi/files/1373/talliopas08.pdf
http://www.hevostietokeskus.fi/
http://edepot.wur.nl/238619
https://pub.epsilon.slu.se/13566/
https://hastsverige.se/
https://inside.fei.org/system/files/GA17_World_Horse_Welfare_PPT.pdf
https://www.elaintieto.fi/wp-content/uploads/2016/06/El%C3%A4inten_hyvinvointi_Suomessa.pdf


Kiitos!

• www.annakilpelainen.com

• Facebook: Anna Kilpeläinen – PedaEquest

• https://annakilpelainen.com/2020/02/17/mita
-on-hevosen-hyvinvointi/
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