
HEVOSALAN VIESTI
EDUSKUNTAVAALEIHIN

Suomen Ratsastajainliitto ry



Hevosalan vallitsevat trendit

o Hevonen = kumppani 

o Talliyhteisö auttaa jaksamaan, kokonaisvaltainen harrastus

o Hyvinvointipalvelut nousussa, oheisliikunta, personal 
trainer -palvelut, luonto

o Laatu ja ammattimaisuus korostuvat, pienryhmät, 
valmentautuminen, asiakaspalvelu



Hevosalan viesti eduskuntavaaleihin

➢ Tasa-arvon toteutuminen liikuntapaikkarakentamisessa

➢ Hevostallien huomioiminen maankäytön suunnittelussa

➢ Hevosalan ammatillinen kouluttamisen kehittäminen

➢ Hevoskasvatuksen toimintaedellytysten edistäminen

➢ Veikkausvoittovarojen suotuisan kehityksen turvaaminen

.
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Hevoskasvatuksen toimintaedellytysten 

edistäminen
Suomenhevosen, ainoan alkuperäisen hevosrotumme suuri merkitys sekä urheilun, että matkailun ja 
kulttuurin näkökulmasta

- Konkreettiset toimet kansallista kulttuuriperintöä edustavan suomenhevosen kehittymisen turvaamiseksi

- Suomenhevosen roolin hyödyntäminen kansallisen brändin rakentajana kotimaan sekä maailman 
matkailumarkkinoilla

- Alkuperäisrodun kasvattamiseen on löydyttävä myös muita kansallisia kannusteita, kuin 
veikkausvoittovaroja

Kansainvälisesti kilpailukykyinen hevosurheilu vaatii pohjakseen riittävän laadukkaan ja myös 
määrältään riittävän kasvatustoiminnan

- Hevosalan kasvusta huolimatta toiminnan kannattavuus on heikkoa

- Toimintaedellytykset on turvattava sekä maaseudun elinkeinona, että uusien palvelutoiminnan muotojen 
kehittymisen kautta

- Lomituspalvelulakia uudistettaessa lomituspalvelut on turvattava koskemaan hevostiloja vähintään 
nykyisessä laajuudessaan



Rahapelihaittojen ja rahapelihyötyjen 

tasapainon löytäminen
• Hevostalous saa merkittävän osan tuotoistaan veikkausvoittovaroista

• Tuottojen kehittyminen vaikuttaa suoraan alalla tehtäviin investointeihin ja kykyyn 
työllistää

• Yksinoikeusjärjestelmän oikeutus perustuu sen tehokkuuteen rahapelihaittojen 
ja rikollisuuden hallinnassa

• Peliongelmiin pitää puuttua, mutta keinojen pitää perustua tutkittuun tietoon

• Toimenpiteet tulee ottaa käyttöön pienin askelin, jotta varmistetaan kunkin 
toimen vaikuttavuus

• Edunsaajatuotot ovat rahapelihyötyjä

• Löytämällä tasapaino rahapelihaittojen ja –hyötyjen välillä saavutetaan parhaalla 
mahdollisella tavalla toiminnan yhteiskunnallinen hyväksyttävyys 





Yhteiskunta on muuttunut

o Väestön ikääntyminen

o Kaupungistuminen

o Sosiaalinen media ja digitalisaatio

o Yksilöllisyys

o Nopeus ja pirstaloituneisuus

o Sitoutumattomuus

o Palveluiden ”shoppailu”

o Vastuullisuus



TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS

o Yksilöllisyys -omat tavoitteet -henkinen hyvinvointi – personal trainer

o Sitoutumattomuus – omat aikataulut – ei jäsenyyksiä

o Yritystoiminta monimuotoistuu palvelutarpeiden mukaan

o Olosuhteet, yhteiskunnan taloudellinen tilanne, harrastepaikat, lähiliikuntapaikat

o Yritystoiminnan kannattavuus 

o Vastuullisuus korostuu

o Hevosen hyvinvointi – eläinsuojeluasiat

o Uusia lajeja syntyy – kilpailu etenkin lapsista ja 
nuorista



Hevosalan tulevaisuus

o Monialainen hevosala valttikorttimme, hevonen yhdistää 
yksilöt ja yhteiskunnan.

o Hevosala ja sen puitteissa toimiva yritystoiminta 
monimuotoistuu.

o Hevoset ja luonto kiinnostaa! Yli miljoona ihmistä 
ilmoittanut olevansa kiinnostunut luonnosta ja eläimistä, 
500 000 ihmistä kiinnostunut hevosista.

o Ilmiöt tekevät alalle hyvää: HevosetStadikalla, 
Kuninkuusravit, Hevoset Kaivarissa, Lumiravit... →
Medianäkyvyys, arvostus, asema.





HEVOSALAN VIESTIT EDUSKUNTAVAALEIHIN

Maankäyttö ja suunnittelu

• Paikkojen vähyys, ei reittejä, yhteiskunta ei rakenna tiloja (vrt. jääkiekko, uinti, jalkapallo yms.)

• Kaupungistuminen, kasvukeskuksissa tulee ahdasta – hevostoiminnan mahdollisuudet kapenevat

• Lakimuutokset ja niiden vaikutus toimintaedellytyksiin (tallien koko, maneesien katot, nitraattidirektiivi, 
eläinsuojelu, arpajaisvero)

• Elinkeinoedellytysten turvaaminen

• Maankäytön suunnittelussa on huomioitava kasvukeskusten läheisyydessä sijaitsevat tallit ja turvattava niiden 
saavutettavuus ja toimintamahdollisuudet

• Uudessa maankäyttö- ja rakennuslaissa on mahdollistettava hevosalan toimijoiden osallistuminen kuntien 
hevosalaan liittyvän maankäytön suunnitteluun

• Maaseutualueiden kaavoitusta tulee jatkossa tehdä elinvoimatekijöiden lisäämisen näkökulmasta, ei 
asettamalla reunaehtoja mahdollisten hankkeiden toteuttamiseksi



HEVOSALAN VIESTIT EDUSKUNTAVAALEIHIN

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo liikuntapaikkarakentamisessa

• Yhteiskunnan tulee tukea tasapuolisesti kaikkien sukupuolten urheilu- ja liikuntaharrastuksia

• Kaikille yhdenvertaiset  ja tasa-arvoiset mahdollisuudet harrastaa urheilua ja liikuntaa

• Kaikille yhdenvertaiset ja tasa-arvoiset mahdollisuudet saada asiantuntevaa valmennusta ja 
osallistua kilpailuihin

• Vaatimukset yhdenvertaisuuden toteutumisesta on otettava huomioon urheilu- ja liikuntaan 
liittyvässä maankäytön suunnittelussa ja päätöksenteossa

. 

. 



HEVOSALAN VIESTIT EDUSKUNTAVAALEIHIN

Hevosalan koulutus

• Hevosala tarvitsee tulevaisuuden osaajia

• Hevosalan ammatilliseen koulutukseen on panostettava koulutuksen laadun ja 
resurssien turvaamiseksi

• Hevosalan koulutuksen vetovoima ja jatkokoulutusmahdollisuudet ovat tässä 
avainasemassa

• Hevosalan kehityksen kannalta on ensiarvoisen tärkeää luoda monipuolisia 
ammattikorkeakoulu- ja yliopistotutkintoihin johtavia opintopolkuja

• Hevosalaan kohdistuvaan kiinnostukseen voidaan vaikuttaa lisäämällä 
lasten luonto- ja eläinkokemuksia sekä ymmärrystä osana varhaiskasvatusta. 



KIITOS!


