
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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Hevonen luo hyvinvointia
HEVOSALAN VIESTI HALLITUSOHJELMAAN – TIIVISTELMÄ


