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Oriinpitäjätunnukset 

• Oriinpitäjätunnukset voidaan myöntää kantakirjatun/ 
jalostusarvostellun tai lisenssin maksaneen oriin 
omistajalle/vastuuhenkilölle. 

• Tunnukset myönnetään Suomen Hippoksen jalostusosastolla. 

• Tunnuksien haltija pystyy tallentamaan itse oriinsa 
astutustiedot Heppa-järjestelmään. 
– Astutus- ja syntymätodistukset saa tulostettua Hepasta. 
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Kirjautuminen 

• http://heppa.hippos.fi 

• Kirjaudu sisään Heppa-tunnuksilla 
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http://heppa.hippos.fi/


Astutustietojen tallennus 

• Klikkaa vasemmasta reunasta auki Hevoset –valikko. Hae ori nimellä tai rekisterinumerolla. 
– Haussa on mahdollista käyttää myös tekstin osaa, eli laittamalla merkkijonon perään asteriskin *, tuloksena on lista 

hevosia, joiden nimi alkaa kyseisellä merkkijonolla. 

• Klikkaa sen jälkeen astutus vasemmasta valikosta 

– Klikkaa alareunasta painiketta uusi. 
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Astutustietojen tallennus 

  • Tarkista astutusnumero ettet 
tallenna kahta astutusta samalla 
numerolla. 

•  Heppa ehdottaa seuraavaa 
vapaana olevaa numeroa eikä 
sitä ole yleensä syytä muuttaa. 

• Hae oriinpitäjä rekisteristä 
(sukunimi ensin). 

• Huom! Katso seuraavasta diasta 
oriinpitäjän määrittely. 

• Hae tamma rekisteristä nimellä tai 
rekisterinumerolla. 

• Mikäli tammaa ei ole rekisteröity 
Hippokseen, lisää tamman nimi, 
rekisterinumero sekä omistaja ja 
omistajan yhteystiedot ”tamman 
alustavat tiedot”-kenttään. 
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Oriinpitäjä 

• Oriinpitäjä on 
1. Oriin omistaja 

2. Vuokraaja 

3. Haltija omistajarekisterissä 

4. Oriasema 

5. Sperman tuontiluvan haltija 

• Esimerkkejä: 
– Tuontisperma (lv) – tuontiluvan hakija ilmoittaa Hippoksen jalostusosastolle oriinpitäjät 

(yleensä oriasemia) 

– Oriasemalla fyysisesti olevat oriit – oriinpitäjä on oriasema tms. 

– Omistaja käyttää oritta keinosiemennysasemalla hyppäämässä ja hoitaa itse 
astutuskirjanpidon ja laskutuksen – oriinpitäjä on omistaja 

– Luonnollinen astutus – oriinpitäjä on oriin omistaja(t) tai haltija(t) 

– Ratsuilla oriinpitäjä on orilisenssilomakkeessa ilmoitettu henkilö ja astutuskirjanpidon 
tekee oriinpitäjä tai oriinpitäjän edustaja. 
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Astutustietojen tallennus 

• Kirjoita astutus/siemennyspäivämäärä. 
• Valitse siemennystapa pudotusvalikosta. 
• Jos samaan kiimaan on siemennetty useamman kerran, saat uuden siemennyspäivän 

avattua ”Lisää pvm” –painikkeella. 
• Mikäli kyseessä on laidunastutus, lisää ensin päivämääräksi se päivä, jolloin hevoset 

laskettiin laiduntamaan. 
• Tallenna yhteisen laidunnuksen päättymispäivämäärä ”Lisää pvm”-painikkeesta. 

• Seuraava kiima aukeaa ”Lisää uusi kiima” –painikkeella. 

 

7 



• Ohjelma laskee uusintojen lukumäärän automaattisesti. Uusintojen 
lukumäärä tarkoittaa moneenko kiimaan on ensimmäisen yrityksen  
jälkeen astutettu/siemennetty. Laidunastutuksessa uusintoja ei tarvitse 
määritellä. 

• Valitse hevosjalostusliitto. 
• Se hevosjalostusliitto, jonka alueella ori astuu. Kuntakohtainen 

aluejako löytyy osoitteesta 
http://www.hevosjalostusliitot.fi/portaali/fi/yhteystiedot/index.php 

•   Muista tallentaa!  
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Astutustietojen tallennus 

http://www.hevosjalostusliitot.fi/portaali/fi/yhteystiedot/index.php


• Uusi –painikkeella edellisen tallennetun astutuksen tiedot poistuvat 
näyttöruudulta ja voidaan syöttää seuraavan tamman astutus.  

• Jokaisen siemennyspäivän jälkeen voidaan tehdä tallennus ja jatkaa 
syöttämistä uuden siemennyksen jälkeen. Kyseisen tamman astutuksen 
saa avattua astutus- ja tiineysluettelosta klikkaamalla astutusnumeroa. 

• Lisää uusi kiima ja tallenna astutuksen tiedot. 
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Astutustietojen tallennus 



• Tallennuksen jälkeen astutusta pystyy muokkaamaan, 
mutta sitä ei voi poistaa. 

• Virheiden korjaamiseksi tulee ottaa yhteyttä Suomen 
Hippoksen jalostusosastolle. 

• Kaikista toimenpiteistä jää järjestelmään ”jälki”, josta 
näkee kuka toimenpiteen on tehnyt.  

• Heppa-tunnukset voidaan poistaa henkilöltä 
väärinkäytösten vuoksi. 
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Astutustietojen tallennus 



Astutusmaksu maksettu 

• Tamman astutustietoa tallentaessa voit kuitata astutusmaksun 
maksetuksi merkitsemällä rastin ruutuun. 

• Vaihtoehtoisesti voit kuitata maksun maksetuksi useammalle 
tammalle kerrallaan oriin astutusluettelossa. 
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 Varsomisen ilmoittaminen 

• Kun oriinpitäjä on kuitannut astutusmaksun maksetuksi, 
aktivoituu tamman omistajalle Heppaan mahdollisuus 
ilmoittaa tamman menestymisestä ja varsomisesta. 
– Tamman omistajalla tulee olla Heppa-tunnukset. 

– Jotta varsomisen voi ilmoittaa, tulee tamman näkyä ilmoittajan Oma 
tallissa. 
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Syntymätodistus lunastettu 

• Oriin astutusluettelossa on sarake ”syntymätodistus 
lunastettu”. 
– Tyhjään kenttää merkitään päivämäärä, jolloin oriinpitäjä on saanut 

kaikki maksut astutuksesta ja syntyneestä varsasta. 

– Kun päivämäärä tallennetaan, tulee kentän viereen näkyviin sen 
henkilön nimi, jonka Heppa-tunnuksilla tallennus tehtiin. 

– Päivämäärä ja tallentaja näkyvät ainoastaan oriinpitäjälle sekä 
Hippoksen ja hevosjalostusliittojen työntekijöille. 
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• Kun päivämäärä on tallennettu Heppaan, ei erillistä 
syntymätodistusta tarvitse enää tulostaa. 
– Merkitsemällä syntymätodistuksen lunastuspäivämäärän, oriinpitäjä 

kuittaa saaneensa tarvittavat maksut ja varsa voidaan rekisteröidä. 
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Syntymätodistus lunastettu 



• Oriinpitäjä saa avattua pdf-tiedostot ja tulostettua astutustodistukset ja 
syntymätodistukset suoraan yhdelle tammalle astutustietojen alta tai 
kaikille tammoille kerralla astutus- ja tiineysluettelon yläosasta. 

• Muista tulostaa tamman omistajalle mukaan myös toimintaohjeet ja 
hevosjalostusliittojen osoitteet. 
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Astutus- ja syntymätodistusten tulostus 



Astutustodistus 

• Astutustodistus lähetetään tammanomistajalle viimeistään astutuskauden 
päättyessä. Tulostakaa mukaan myös toimintaohjeet. 
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Syntymätodistus 

• Syntymätodistus lähetetään 
tammanomistajalle, kun hän on 
suorittanut astutukseen ja varsomiseen 
liittyvät maksut. 
• Saadakseen ravikilpailuoikeuden, tulee 

suomenhevosten ja lämminveristen 
ravihevosten syntymätodistukset 
lunastaa syntymävuoden loppuun 
mennessä. 

• Myös syntymätodistuksen mukaan on 
hyvä liittää toimintaohjeet. 
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Astutusluettelon julkaisu 

• Kun kaikki astutustiedot on tallennettu Heppaan, klikkaa oriin 
astutusluettelon yläreunasta ”Merkitse valmiiksi”-painiketta 

– Ennen valmiiksi merkitsemistä astutusluettelossa näkyy ”Tietojen syöttö 
kesken”-teksti. 

– Valmiiksi merkitsemisen jälkeen astutusluetteloon tulee teksti ”Kaikki 
astutukset syötetty”. 

 

 

• Mikäli tietoja on jäänyt vielä tallentamatta, klikkaa ”Merkitse 
keskeneräiseksi”-painiketta, jotta saat lisättyä puuttuvat tiedot. 

 

• Astutusluettelo tulee merkitä valmiiksi 30.9. mennessä! 
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Oriinpitäjän tuloste 

• Oriin astutusluettelosta saa tulostettua 
oriinpitäjän tulosteen. 

– Tulosteessa on listattuna kauden aikana astutetut 
tammat sekä tamman 
omistajan/kasvatusrekisterin haltijan yhteystiedot. 
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Lisätietoja 

• Suomenhevos- ja lämminverioriiden siitokseenkäyttö 
– Suvi Louhelainen puh. 020 760 5521 suvi.louhelainen@hippos.fi 

• Ratsujen ja ponien siitokseenkäyttö, jalostusarvostelut ja 
lisenssit 
– Minna Mäenpää puh. 020 760 5250, minna.maenpaa@hippos.fi  

• Oriinpitäjätunnukset, astutustietojen tallennusohjeistus, CEM-
testitulokset, 
– Soila Lehmusvaara, puh. 020 760 5253, soila.lehmusvaara@hippos.fi 

• Lv-oriiden vuosimaksut 
– Anne Sutinen, puh. 020 760 5252, anne.sutinen@hippos.fi 
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