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Hevonen luo hyvinvointia
Hevosten, hevosalan ja hevosyrittäjyyden työllistävyys- ja hyvinvointi
vaikutukset niin yhteisön kuin yksilöiden kannalta ovat todellisia ja merkittäviä.
Yhdessä viestimällä hevosala tekee asiaa tutummaksi niin tuleville päättäjille
kuin äänestäjille.
Tavoitteena on, että kunnallisessa päätöksenteossa on mukana hevosalaa
tuntevia henkilöitä. Faktatiedon jakamisella kartutetaan eri tahojen tietämystä
ja ymmärrystä hevosalan yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta sekä lisätään
hevosalan näkyvyyttä mediassa ja yhteiskunnassa laajemmin.
Suomessa on 75 000 hevosta, jotka liikuttavat ja koskettavat yli 600 000
suomalaista.

1. Hevosala on merkittävä elinkeino
>

Hevoselinkeino tuottaa palveluita kuntalaisten käyttöön ja myös käyttää kunnan palveluita.

>

Hevosyrittäjyydestä koituu kerrannaisvaikutuksia muille elinkeinonharjoittajille, kun
hevosalan yritykset ja harrastajat hankkivat palveluja ja tuotteita.

FAKTA: Kokonaisuudessaan hevostalouden liikevaihto nousee arviolta yli 800 miljoonaan
euroon ja tukitoimialat mukaan lukien jopa miljardiin euroon. Kotimaisia hevosrehuja
ostetaan suoraan maatiloilta 46 miljoonalla eurolla per vuosi. Hevonen kuluttaa kotimaisia
elintarvikkeita noin kahdella eurolla päivässä. Enemmän kuin keskivertosuomalainen!

2. Hevonen työllistää
>

Hevoselinkeinot ja hevosen hyvinvointi edellyttävät rakennetulta ympäristöltä monenlaista:
harrastus-, urheilu- ja ulkoilualueita, ratsastus- ja ajoreittejä, teitä ja kulkuyhteyksiä. Tämä
infra tarvitsee rakentajansa ja ylläpitäjänsä, missä kunnan rooli on merkittävä.

FAKTA: Hevosala työllistää koko- ja osa-aikaisesti 15 000 henkilöä ympäri Suomen. Hevonen luo
työtä erityisesti sellaisilla alueilla, joilla työllistyminen voi muutoin olla vaikeaa.

3. Hevonen luo vetovoimaisia asuinympäristöjä
niin kaupungissa kuin maaseudulla
>

Hevosalan infrastruktuuri toimii hyvin kaupungin viheralueilla ja myös väylävyöhykkeenä
kaupungin eri osien välillä.

>

Laitumet, monivuotiset rehunurmipellot ja hakamaat toimivat hiilinieluina sekä
luonnon monimuotoisuuden lisääjinä ja säilyttäjinä. Talli- ja laidunympäristöstä löytyy
koti myös monille luonnoneläimille pölyttäjistä lintuihin. Hevonen on varteenotettava
perinnemaiseman ylläpitäjä – myös kaupungissa.

>

Hevosyrittäjyydelle voidaan kaavoitusratkaisuilla luoda tilaa toimia ja näin tukea
elinkeinotoiminnan kehittymistä.

FAKTA: Yli puolet suomalaisista nuorista haluaisi asua tulevaisuudessa kaupunkien läheisellä
maaseudulla. Monipaikkaisuus, digitaalisuus ja etätyö mahdollistavat monen haaveet
esimerkiksi tallista omassa pihassa.

4. Urheilu, harrastus- ja nuorisotoiminta
– hevosalalla tasapuolista ja tasa-arvoista
>

Hevosharrastus tarjoaa monipuolisia ja yhdenvertaisia harrastus- ja vapaa-ajanvaihtoehtoja.

>

Koululaiskyselyissä hevosharrastus on toivotuimpien harrastusten joukossa vuosi toisensa
jälkeen. Kuntien tulisi vastata koululaisten toiveeseen: hevosharrastukset ovat hyvin
liitettävissä myös harrastamisen Suomen malliin.

>

Tallien helppo saavutettavuus ja hyvät liikenneyhteydet mahdollistavat lasten ja nuorten
harrastustoiminnan. Alan toiminnot ja harrastusmuodot eivät ole sidottuja pelkästään
kaupunkiympäristöön.

FAKTA: Hevosurheilulajeissa harrastetaan ja urheillaan – ihmisen sukupuolesta, iästä tai
rajoitteista riippumatta. Ratsastuskilpailuissa miehet ja naiset kilpailevat tasavertaisesti
samoissa luokissa, myös olympialajeissa.
On arvioitu, että hevonen vaikuttaa lähes 600 000 henkilön elämään elinkeinotoiminnan,
harrastuksen ja hevosenomistuksen kautta. Koululaiskyselyissä hevosharrastus on tyttöjen
suosituin harrastus vuosi toisensa jälkeen.
Hevosalan eri tapahtumia ja messuja seuraa vuosittain paikan päällä yli 800 000 katsojaa.
Suurimmat yksittäiset hevostapahtumat keräävät yli 50 000 hengen yleisön, ja niillä on
merkittävä aluetaloudellinen, parhaimmillaan yli 10 miljoonan euron vaikutus.
Suomessa on 75 000 hevosta, joista 20 000 on suomenhevosia. Suomessa kasvatetun hevosen
ostaminen ja omistaminen on ekologisesti, taloudellisesti ja kulttuurisesti kestävä valinta.

>

Hevonen luo hyvinvointia erilaisten liikunta- ja urheilumuotojen mahdollistajana.

>

Hevosta käytetään monin eri tavoin ennaltaehkäisevässä ja kuntouttavassa toiminnassa
sekä hyvinvointipalveluissa. Hevosen ja ihmisen välinen vuorovaikutus vahvistaa mm.
tunnetaitoja, itsetuntoa ja elämänhallintaa.

>

Hevonen mahdollistaa elämyksiä ja vahvistaa luontoyhteyttä.

>

Hevosalan yritystoiminta elävöittää kaupunkikuvaa ja monipuolistaa palvelutarjontaa sekä
tarjoaa lapsille ja nuorille turvallisen ja kasvattavan ympäristön.

FAKTA: Kela korvasi ratsastusterapiaa vuonna 2020 2,14 miljoonalla eurolla vaativana
lääkinnällisenä kuntoutuksena.
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