
Hevonen luo hyvinvointia
HEVOSALAN VIESTI HALLITUSOHJELMAAN

Hevosala on keskellä aktiivista muutosta. Alan vaiku-
tukset ja mahdollisuudet ulottuvat jo nyt hevosten 
kanssa kosketuksissa olevalle yli 600 000 tekijälle ja 
harrastajalle, Tulevaisuudessa hevosen positiivinen 
vaikutus mm. luontomatkailun, hyvinvoinnin tuotta-
misen ja terapiatoiminnan myötä voi kasvaa merkit-
tävästi, kun pidämme nyt huolta alan edellytyksistä.  

Hevonen antaa digitalisoituvassa ajassa fyysisiä elä-
myksiä ja tunnetta. Hevosen ja ihmisen välinen vuo-
rovaikutus vahvistaa mm. tunne- ja työelämätaitoja, 
itsetuntoa ja elämänhallintaa. Hevonen tuo luon-
nostaan yhdenvertaisuutta: se kohtaa ihmisen ikään, 
sukupuoleen, ihonväriin, uskontoon tai muuhun omi-
naisuuteen katsomatta.  

HEVOSALAN POSITIIVINEN MUUTOS MAHDOLLISTUU, KUN:

1. Turvaamme edellytykset hevoselinkeinolle, -harrastukselle, -yhteisöille ja -urheilulle: pitkäjänteinen 
ja kannustava rahoitus 

2. Mahdollistamme elinvoimaisen alan yrittäjyyden ja innovaatiot: kannattavan ja kehittyvän toiminnan 
edellytyksistä on pidettävä huolta kustannusten noustessa  

3. Tunnistamme hevosen merkityksen yhteiskunnassa: hevonen on maaseudun ja kaupungin yhdistäjä, 
liikuttaja ja kuntouttaja, vetovoimatekijä, luontoarvojen ja hyvinvoinnin edistäjä.  

Työtä ja elinvoimaa alueille, joilla sitä on muuten 
vaikea löytää   

Alan yrityksiä arvioidaan olevan Suomessa noin 3 000 
ja noin 17 % yritystoiminnasta sijoittuu maaseudulle. 
Suomessa hevosalan työllistävä vaikutus on peräti 
6 000 – 7 000 henkilötyövuotta. Ala tarjoaa työtä noin 
15 000 ihmiselle koko- ja osa-aikaisesti, mikä on sa-
maa kokoluokkaa Lapin matkailun kanssa.  

Kestävä hevostalous ylläpitää luonnon monimuo-
toisuutta ainutlaatuinen alkuperäisrotumme suo-
menhevonen kärkenään, ja kannattelee kotimaista 
alkutuotantoa merkittävällä, lähes 2 euroa / päivä / 
hevonen, kulutuksella.

> MAHDOLLISTA HURAHTAMINEN HEVOSIIN – SAAT ELINVOIMAA JA KELPO YHTEISKUNNAN JÄSENEN

75 000 hevosta, joista 
20 000 kansallisrotuamme 

suomenhevosta

600 000 

suomalaista, joita 

hevonen koskettaa

15 000 

työpaikkaa

Totopelien kautta tuloa 

valtiolle yli 60 milj. € 

vuosittain

 Hevosalan tapahtumissa yli 800 000 

katsojaa vuosittain, jopa 10 miljoonan  

alue taloudellinen vaikutus/tapahtuma

3 000 syntyvää  

varsaa vuosittain, näistä  

1 000 suomen hevosia

Alan liikevaihto 

jopa miljardi 
euroa

46 miljoonalla 

eurolla rehuja 

ja työtä 

suomalaiselle 

viljelijälle

Pelkästään ravihevosten 

omistajien investointi alaan 

vuosittain yli 160 milj. €

Ravialan 

arvonlisäverotuottoja 

30 – 40 milj. € vuodessa    

Hevonen liikuttaa 150 000 

ratsastuksen harrastajaa
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TURVATAAN EDELLYTYKSET HEVOSHARRASTUKSELLE, -YHTEISÖILLE 
JA -URHEILULLE: PITKÄJÄNTEINEN JA KANNUSTAVA RAHOITUS  

Veikkauksen kautta totopelit tulouttavat valtiolle yli 
60 miljoonaa vuosittain. Arpajaisveron ja kulujen jäl-
keen hevosalan rahoitus on tästä MMM:n kautta noin 
40 me, joka budjetoidaan ravikilpailuiden palkintoi-
hin, radoille ja niiden investointeihin, keskusjärjestöl-
le, hevosjalostusliitoille sekä lääkeaine valvontaan. 
Rahoitus kohdentuu laajasti koko elinkeinoon vai-
kuttaen niin aluetalouteen kuin yritystoimintaan.

Hevosalan rahoituksen perusta uudistuu, kun kyt-
kös rahapelaamisen tuottoihin puretaan vuodesta 
2024 alkaen. Rahoitusjärjestelmän uudistamisessa 
viitataan vahvasti uudistuksen perusteisiin turvata 
rahapelien tuotolla toimineille avustuksensaajille 
ennustettava, vakaa ja edunsaajien autonomian tur-
vaava riittävä rahoitus ja keventää rahoitukseen liit-
tyvää byrokratiaa. Tätä tavoitetta pidämme erittäin 
tärkeänä ja sen toteutumisesta tulee pitää kiinni.  

Kustannustilanne on useilla toimialoilla, myös he-
vosalalla, muuttunut merkittävästi vuoden 2022 
alussa. Nykyisestä rahoitustasosta kiinni pitäminen 

on kustannusten noustessa välttämätöntä, jotta 
edellytykset toiminnalle ja sen kehittämiselle säily-
vät pienikatteisella alalla. 

Jo pelkästään ravihevosen valmennuksesta, ruokin-
nasta ja erilaisten palveluiden ostoista muodostuu 
noin 200 m€ liikevaihto, josta kertyy 30 – 40 m€ 
arvonlisäverotuottoja. Palkintorahat koostuvat pal-
kintotuen lisäksi kasvattajilta ja omistajilta kerätyistä 
osallistumismaksuista ja osin raviratojen itsensä ra-
hoittamista palkinnoista.  

Liikuntaa rahoitetaan jatkossa yleisistä budjettiva-
roista, siis lähinnä verovaroin. Maa- ja metsätalous-
ministeriön rahoituksen lisäksi ratsastusta tuetaan 
opetus- ja kulttuuriministeriön liikunnan ja urheilun 
määrärahoista n. 0,7 m€. Tämä osaltaan mahdollis-
taa harrastus-, kilpailu-, ja seuratoimintaa ratsastuk-
sen eri lajeissa.  

Yhteiskunnallinen peruste hevosalan järjestöjen ra-
hoitukselle on uudessakin rahoitusmallissa vahva. 

HEVOSALAN VIESTI: KESKEISET NOSTOT JA NIIHIN LIITTYVÄT EHDOTUKSET

SUOMEN HIPPOS  
RAHOITUS

40 MILJ. €

SUOMEN RATSASTAJAINLIITTO 
HARRASTUS-, KILPAILU- JA  

SEURATOIMINTA

0,7 MILJ. €

PELKÄSTÄÄN RAVIALAN 
PALVELUJEN JA OSTOJEN 

HANKINNAT

30–40 MILJ. €

ALV-KERTYMÄÄ

TOTOPELIT 
VEIKKAUKSEN  

KAUTTA

60 MILJ. €

VALTIOLLE  VUOSITTAIN 
TULOA/MENOA

OSA HEVOSALAN RAHAVIRTOJA

MMM:N KAUTTA

RAVIKILPAILUJEN PALKINTOIHIN

21,4 MILJ. €

KASVATTAJAPALKINTOIHIN

2,6 MILJ. €

MAAKUNTARATOJEN TOIMINTAAN

10,4 MILJ. €

KESÄRATOJEN TOIMINTAAN

1,6 MILJ. €

RAVIRATOJEN INVESTOINTEIHIN

0,8 MILJ. €

KESKUSJÄRJESTÖN TOIMINTAAN

2,15 MILJ. €

HEVOSJALOSTUS LIITTOJEN TOIMINTA

0,3 MILJ. €

LÄÄKEAINETESTAAMISEEN

0,7 MILJ. €

OKM:N KAUTTA



KONKREETTISIA EHDOTUKSIA: 

>  Turvataan MMM:n budjetissa raviurheilun ja hevoskasvatuksen rahoitus. Rahoituksen 
tulee olla pitkäjänteistä ja ennakoitavaa, jotta investoinnit sekä tarvittavaan infraan että 
hevosenomistamiseen ovat mahdollista.   

>  Turvataan OKM:n budjetissa liikunnallisen elämäntavan, liikuntajärjestöjen ja huippu-urheilun 
rahoitus. Ratsastuksen, hevostoiminnan, liikunnan ja urheilun positiiviset, ennaltaehkäisevät 
ja kuntouttavat vaikutukset ovat yhteiskunnan kannalta merkittävät. Hyvinvointia lisäävä ja 
syrjäytymistä ehkäisevä toiminta tuo yhteiskunnalle merkittäviä pitkän aikavälin säästöjä.  

>  Huomioidaan liikuntapaikkarakentamisen tukemisessa aiempaa paremmin 
yksityisyrittäjyyteen perustuva liikuntapalvelujen tuottaminen, esimerkiksi 
ratsastusmaneesien investoinnit ja korjaus rakentaminen.

>  Lisätään yksityistä rahoitusta liikunnan ja urheilun kansalaistoiminnalle säätämällä 
lahjoitusvähennys näihin kohdistuvista lahjoituksista. Varmistetaan hyvät kannustimet 
vapaaehtoistyölle.  

HEVOSALAN MIELIKUVAT -KYSELYSSÄ HAASTATELTIIN TÄYSI-IKÄISIÄ 
SUOMALAISIA, (N=3 055, SUOMEN GALLUP ELINTARVIKETIETO 2017)

ERITTÄIN TAI JOKSEENKIN MYÖNTEINEN MIELIKUVA:

HEVOSISSA JA/TAI HEVOSHARRASTAMISESSA KIINNOSTAA  
(HARRASTAJAT, N=1 152): 

HEVONEN 

LAITUMELLA 

83 % 
SUOMENHEVONEN

75 % 

HEVOSPERINNE

75 % 

HEVONEN 

74 % 

UUDEN  

OPPIMINEN JA 

ELÄMYKSET 

72 % 
KUNTOILU  

JA LIIKUNTA

65 % 

HEVOSTEN 

PARISSA 

TOIMIMINEN 

EDISTÄÄ HENKISTÄ 

HYVINVOINTIA

62 % 



Hevosten hyvinvoinnin varmistaminen vaatii ammat-
titaitoa ja osaamista – ja sitä kasvatetaan ajanmukai-
sesti kehittyvän ja riittävästi vaihtoehtoja tarjoavan 
koulutuksen kautta. Jotta osaajat myös viihtyvät 
työssään, tulee hevoselinkeinon harjoittamisen olla 
Suomessa mahdollista niin, että työstä voi maksaa 
riittävää palkkaa ja yrittämisellä voi tulla jatkossakin 
toimeen. Kun koulutuksen ja työn perusteet on kun-
nossa, hevonen työllistää sellaisillakin alueilla, joissa 
työllistyminen voi muutoin olla vaikeaa.   

Hevostalous on merkittävä maatalouden sivue-
linkeino, mutta osalle maatiloista myös päätuo-
tantosuunta. Erilaiset palvelutoiminnot, elämys-, 
matkailu- ja täysihoitopalvelut ovat lisääntyneet 
maaseudulla. Myös hevosiin liitetty kuntoutus- ja 
hyvinvointipalvelut ovat kasvaneet. Hevosalan ke-
hittyminen perustuu laadukkaalle ja kehittyvälle 
kotimaiselle kasvatukselle. On tärkeää, että hevos-

MAHDOLLISTETAAN ELINVOIMAISEN ALAN YRITTÄJYYDEN JA INNOVAATIOT: 
KANNATTAVAN JA KEHITTYVÄN TOIMINNAN EDELLYTYKSISTÄ ON PIDETTÄVÄ 
HUOLTA KUSTANNUSTEN NOUSTESSA 

kasvatus nähdään tasavertaisena ja kannattavana 
tuotantosuuntana muiden joukossa.  

Hevosten kasvattaminen Suomessa ja kotimaassa 
kasvatetun hevosen omistaminen ovat ekologisesti, 
taloudellisesti ja kulttuurillisesti vastuullisia valinto-
ja. Suomessa syntyneen hevosen taustat tunnetaan: 
se on kasvatettu, rekisteröity ja lääkitty vastuullisesti 
ja viranomaisen ohjeita noudattaen.  Maanomista-
jille palveluiden ja rehujen ostot sekä pelto- ja niit-
tylaidunten vuokraaminen tuovat liiketoimintamah-
dollisuuksia. 

Alueet hyötyvät niin verotuloista kuin vireästä toi-
minnasta. Hevosalan tapahtumat voivat tuoda 
paikkakunnille suuriakin rahasummia. Esimerkiksi 
Kuninkuusravien on todettu jättävän tapahtuman 
lähiseudulle jopa 8–15 miljoonan ja Helsinki Interna-
tional Horse Shown Helsinkiin 10–13 miljoonan eu-
ron tulot.  

KONKREETTISIA EHDOTUKSIA: 

>  Huomioidaan hevosalan yrittäjät ja kehittäjät tasavertaisesti yritysten ja maaseudun 
kehittämis- ja investointitukien hakumahdollisuuksissa, huomioidaan tuissa vihreä siirtymä 
sekä kestävä toiminta ml. hevosten hyvinvointi, energia- ja kuljetusratkaisut, digitaalisuus 
sekä tekniikan ja uusien palvelujen mahdollisuudet.   

>  Uusi EU-direktiivimuutos mahdollistaa kansallisella tasolla hevosalaan liittyvät palvelut 
alempaan verokantaan – huomioidaan tämä arvonlisäverolain kansallisen lainsäädännön 
implementoinnissa.

>  Vahvistetaan hevosalan toisen asteen oppilaitosten rahoitusta ja asemaa – alalla on jo nyt 
työvoimapula.  

>  Huomioidaan hevosavusteisen toiminnan opinnot osana sosiaali- ja terveysalan sekä 
kasvatusalan koulutusjärjestelmää esim. yksilöllisten opintopolkujen kautta.   

>  Luodaan monipuolisia ja poikkitieteellisiä ammattikorkeakoulu- ja yliopistotutkintoihin 
johtavia opintopolkuja. Mahdollisuus hevosalan opintoihin ammattikorkeakouluissa ja 
yliopistoissa biotaloudessa, liiketaloudessa, maa- ja metsätaloudessa, etologiassa.  

>  Lisätään ja vahvistetaan eläinlääkärikoulutusta: eläinlääkäreiden perus- ja 
erikoistumisopetuksessa hevosiin kohdistuvan opetuksen on oltava tasokasta 
ja määrältään riittävää, jotta mm. virkaeläinlääkäreiden hevososaaminen ja 
klinikkaeläinlääkäreiden määrä voidaan turvata.  

> Huomioidaan hevosalaan liittyvän tutkimuksen rahoitustarpeet eri ministeriöiden hallinno-
naloilla. Säilytetään ja kehitetään Luonnonvarakeskuksen hevostutkimusta ja sen yhtey-
dessä tapahtuvaa suomenhevoskasvatusta, joka on kiinteästi kytketty eläinlääkäreiden 
sekä avustavan henkilökunnan hevosten reproduktiokoulutukseen.  



Mahdollista hurahtaminen hevosiin – saat kelpo yh-
teiskunnan jäsenen! Koululaiskyselyissä hevoshar-
rastus on toivotuimpien harrastusten joukossa vuosi 
toisensa jälkeen. Koordinaatiossa tulee vastata kou-
lulaisten toiveeseen: hevosharrastus ravikoulusta 
ratsastukseen on hyvin liitettävissä myös esimer-
kiksi harrastamisen Suomen malliin. Hevosalan yri-
tystoiminta elävöittää kaupunkikuvaa ja monipuo-
listaa palvelutarjontaa. Se tarjoaa lapsille ja nuorille 
turvallisen ja kasvattavan ympäristön. Ratsastuksen 
harrastajista yli puolet on aikuisia naisia, jotka ovat 
ostovoimaisia kuluttajia. Tallien helppo saavutetta-
vuus ja hyvät liikenneyhteydet mahdollistavat lasten 
ja nuorten harrastustoiminnan.  

Hevosen ja ihmisen välinen vuorovaikutus vahvistaa 
mm. tunnetaitoja, itsetuntoa ja elämänhallintaa. He-
vosihminen kantaa vastuunsa myös osana yhteis-
kuntaa: osoittipa ruotsalainen tutkimus jo vuonna 
2005, että hevostyttöjen sosiaaliset ja kulttuuriset 

TUNNISTETAAN HEVOSEN MERKITYS YHTEISKUNNASSA. HEVONEN ON 
MAASEUDUN JA KAUPUNGIN YHDISTÄJÄ, LIIKUTTAJA JA KUNTOUTTAJA, 
VETOVOIMATEKIJÄ JA LUONTOARVOJEN JA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄ.  

voimavarat, itsenäisyys, tavoitteellisuus ja itseluot-
tamus kasvoivat merkittävästi tallilla.    

Suomalainen hevosurheilu ja hevosharrastukset 
ovat eettisesti ja eläinsuojelullisesti kestäviä. Suo-
malainen hevosurheiluosaaminen on korkeatasoista 
ja kansainvälisesti tunnettua, ja kilpailuissa hevosen 
hyvinvointi on erityisessä keskiössä ja tarkasti valvot-
tua. Hevosen hyvinvointitutkimuksiin panostetaan ja 
kilpailusääntöjä päivitetään tuorein hyvinvointitutki-
mus kärkenä.  Suomen Hippos on ensimmäisenä ra-
vijärjestönä maailmassa mahdollistanut kilpailevien 
ravihevosten suuterveystutkimuksen. 

Suomenhevonen on suomalainen uniikki alkuperäis-
rotu ja osa elävää kulttuuria. Ainutlaatuinen suo-
menhevonen on säilyttämisen arvoinen maailmas-
sa, jossa luonnon monimuotoisuus ja lajikato on 
tosiasia. Suomenhevosen säilyminen ja elinvoimai-
suus tänä päivänä on pitkälti raviurheilun ansiota.   

KONKREETTISIA EHDOTUKSIA: 

>  Laajennetaan harrastamisen Suomen malli kaikkiin kuntiin tavoittamaan koko ikäluokka ja 
kasvatetaan sen rahoitusta samassa suhteessa. Kehitetään harrastamisen Suomen malliin 
mahdollistavia polkuja liikuntaharrastamiseen, seuratoimintaan ja urheiluyläkouluihin. 
Kehitetään vaihtoehtoja myös tavoitteellisempaan harrastamiseen. Edistetään yritysten 
roolia harrastamisen mallin palveluntuottajana.  

>  Lisätään koulupäiviin tunti lisää liikuntaa. Harrastamisen Suomen mallissa monipuoliset 
hevosharrastusmahdollisuudet on oltava mukana eri vaiheissa kuntien koordinaatiossa.  

>  Kaavoituksessa ja maankäytössä huomioidaan hevosharrastaminen ja -urheilu, 
jotta yritys-, tapahtuma- ja kilpailutoiminta on mahdollista lähellä asutusta julkisten 
kulkuyhteyksien varrella. Hevosurheilualueet voivat toimia monikäyttöisinä tapahtuma-
areenoina, osana lähiliikuntapaikkoja ja ulkoilureitistöjä sekä viheralueita. Mahdollistetaan 
hevosurheilualueisiin liittyvät investoinnit.

>  Mahdollistetaan hevosavusteisten palvelujen vakiinnuttaminen valtakunnallisesti 
saatavaksi vaihtoehdoksi sosiaali- ja terveyspalveluihin tutkimus-, kehittämis- ja 
pilottihankkeiden avulla. Otetaan sote-uudistuksessa hevosavusteisten palvelujen 
tarjoamat mahdollisuudet huomioon esimerkiksi sujuvoittamalla näiden palveluiden 
hankintaa ja lisäämällä asiakkaan valinnanmahdollisuuksia. Huomioidaan 
hevosavusteinen kuntoutus tukimuotojen rahoituksessa. Täydennetään Käypä hoito 
-suosituksia ja muita ohjaavia rakenteita hevosavusteisen kuntoutuksen menetelmillä  

>  Edistetään monipaikkaista työntekoa, asumista ja opiskelua, mikä hyödyttää myös 
hevosalaan liittyvää liikunta-, harrastus- ja yritystoimintaa. 
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