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Mitä hevosala on 

• n. 75 000 hevosta 

• 16 000 tallia 

 

• 35 000 hevosenomistajaa 

• 15 000 - 16 000 työllistä 

• koskettaa 500 000 

ihmistä 

 

• 2000 hevostaloutta 

harjoittavaa maatilaa 

• elinkeino- ja 

harrastustoimintaa 

Näkyy ulospäin: 

• vapaa-ajan harrastus 

• urheilu 

• maatilamatkailu 

• eläinavusteinen terapia 



Mitä hevosala on 

Toimintana: 

• hevoskasvatus 

• hevosten kouluttaminen 

• hevosten valmentaminen 

• ratsastuskoulutoiminta 

• hevoskauppa 

• hevosten hoitopalvelut 

• muut palvelut 
(elämyspalvelut, green 
care, kuljetus …) 

• kilpailutoiminta 

Liittyy muihin toimialoihin: 

• rehujen tuotanto, 
maahantuonti, kauppa 

• varusteiden ja 
tarvikkeiden valmistus, 
tuonti, kauppa 

• rakentaminen 

• eläinlääkintä, 
terveydenhoito, kengitys 

• vakuuttaminen 

• koulutus, tutkimus 



Kasvava ala 

• kasvaa kaikissa Euroopan maissa ja USA:ssa 

(nyt taloudellinen tilanne etenkin Euroopassa) 

• yhdenmukaistuu toimialana maailmanlaajuisesti 

 

• hevosmäärä lisääntyy n. 1000 yksilöllä/vuosi 

• uusia yrityksiä noin 200 – 250 kpl/vuosi 

• uusia työpaikkoja 50 – 100 kpl/vuosi (8 – 10 

hevosta luo 1 työpaikan) 

• suhdanneherkkä ja muutokset sekä kehitys 

riippuvaisia suhdanteista ja suhdannenäkymistä 



Mahdollisuuksia maaseudulle 

• toiminta keskittynyt maaseudulle; on osa maaseudun 

pienyritystoimintaa, elinkeinotoimintaa 

• tavallisimmin taajamien ja kaupunkien läheisellä 

maaseudulla (lähellä asiakkaita) 

 

• rehuntuotanto: erikoistuminen 

    - 75 000 – 100 000 ha peltoa 

    - hevonen ”ostaa” maatalouden tuotantoa n. 1,5 €:lla/pv 

      = yli 200 000 ihmisen ostama määrä suomalaista maa- 

          taloustuotantoa 



Mahdollisuuksia maaseudulle 

• rehujen lisäksi muita palveluita paikka- ja 

seutukunnalta (alueiden ja rakennusten 

kunnossapito, konepalvelut, rakentamispalvelut, 

eläinlääkintäpalvelut jne.) 

• hevoselle ostetaan paikallisia palveluita ja 

tavaraa n. 1200 – 1400 eurolla/v 

• alan investoinnit vv. 2000-2005 

    80 m€ (16 m€/v)   



Toimintamuotojen liikevaihtoja 

• Ratsastuskoulut 135 000 € (Md 90 000 €) 

• Ravivalmennus 127 000 € (Md 90 000 €) 

• Hevosten hoitopalvelut (karsinapaikat) 104 000 € (Md 40 
000 €) 

• Matkailupalvelut 69 000 € (Md 50 000 €) 

• Suurimmat liikevaihdot 300 000 – 500 000 € 

 

• Investointisuunnitelmia 2010 – 2015 mm. hevosten 
ulkoilualueisiin (Md 5000 €), ympäristökohteisiin (5000), 
maneeseihin (100 000), talleihin (83 000) ja tallien 
korjauksiin (7000) 



Haasteita yritystoiminnassa 

• Liiketoimintaosaaminen 

• Yritysten kannattavuus 

• Epäterve kilpailu 

• Investointien kalleus 

• Työvaltaisuus 

• Lainsäädäntö  

 



“HEVONEN ON MAHDOLLISUUS” 

• Elinkeinoina 

• Harrastuksena 

• Ympäristön monimuotoisuuden edistäjänä 

• Terveyden ja hyvinvoinnin edistäjänä 



Kiitos! 


