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Uudistuva hevostalous
– tietoa hevosyrittäjille

Hevosessa on vetovoimaa: kyselyyn vastanneista kolmella prosentilla on kiinnostusta aloittaa harrastus ensi
kertaa. Suhteutettuna aikuisväestöön, tämä voi tarkoittaa jopa 100 000 hevosharrastuksesta kiinnostunutta.
Ratsastus- ja ravitoiminnan ohessa uusina mielenkiinnon kohteina näkyvät
• yksilölliset ratsastustunnit
• perheille ja senioreille räätälöidyt palvelut
• hevosen tai ponin ajaminen valjakkotai ravikärryillä
• metsä- ja muut työt hevosella
Hevosyrittäjyyttä arvostetaan merkittävänä ja työllistävänä liiketoimintana. Samaan aikaan hevosyrittäjyys
nähdään elämäntapana, johon liittyy vahva arvomaailma.

Kuvat: Minna Tallberg

Hevonen näkyy suomalaisessa ympäristössä ja maisemassa monin tavoin. Hevosalan mielikuvat -kyselyn
mukaan hevonen herättää myönteisiä tunteita. Vain
muutama prosentti vastaajista liittää hevoseen negatiivisia mielikuvia.
Erityisen myönteisinä koetaan
• hevonen laitumella
• suomenhevonen
• työhevonen ja perinteet
Hevosharrastus tarjoaa erilaisia kiinnostuksen kohteita
ja tavoittaa eri ryhmiä. Osalle hevonen tuo rentoutumista, henkistä hyvinvointia ja elämyksiä. Osalle on
tärkeää vauhti, jännitys, urheilu ja hevospelit.

Uudistuva hevostalous -hankkeessa on tehty
Hevosyrittäjyys 2017 -kysely
• tietoa hevoselinkeinosta ja kehityssuunnista
• vastaajina 575 yrittäjää tai yrittäjäksi aikovaa

Hevosalan mielikuvat -kysely
• tietoa hevosalan kiinnostavuudesta
• 3055 vastaajaa eri puolelta Suomea
Toteuttajana on Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK)
yhteistyössä Luonnonvarakeskus Luken ja Hippolis-hevosalan osaamiskeskus ry:n kanssa. Yhteistyökumppaneita ovat mm. Suomen Hippos ry ja Suomen Ratsastajainliitto ry. Kyselyt on tehty yhdessä Suomen
Gallup Elintarviketiedon kanssa.

Hevosyritys

Hevosyrittäjä

Tulevaisuutta kohti

– vaikuttava elinkeino

huolehtii hevosista ja asiakkaista

luottavaisesti

Hevonen koskettaa arviolta puolta miljoonaa suomalaista. Hevonen on osa vapaa-ajan harrastusta ratsastuksen,
hevosen omistamisen, raviurheilun ja hevospelaamisen
kautta.
Hevosyritykset tarjoavat yleisimmin ratsastuspalveluita,
karsinapaikkojen vuokrausta, hevoskasvatusta ja ravihevosten valmennusta.
Hevosyrittäjyys-kyselyn mukaan kasvussa ovat
• hevosavusteinen toiminta ja ratsastusterapia
• matkailuun liittyvät palvelut
• hevosten hyvinvointipalvelut
Suomessa on 74 000 hevosta. Yritystoimintaa harjoittaa
noin 3 000 hevosalan yritystä. Päätoimisten hevosyritysten liikevaihto on keskimäärin noin 100 000 euroa/ vuosi.
Karsinapaikkoja keskivertotallissa on yli 20 paikkaa.

Kuva: Menna Rantala

Hevoset ja toimintaympäristö ovat tärkeitä yritysten
kilpailu- ja menestystekijöitä. Kyselyn vastaajat pitävät yleistä taloustilannetta suurimpana toiminnan
haasteena. Oma osaaminen, yrityksen tunnettuus ja
maine koetaan merkittävimpinä mahdollisuuksina.
Hevosyrittäjät kokevat vahvuuksina
• hevoset ja niiden hyvinvoinnin
• tallin ja yrityksen hyvän ilmapiirin
• oman ja työntekijöiden osaamisen
• erilaistamisen ja erikoistumisen
Hevosalan yrittäjät ovat motivoituneita työhönsä.
Kahdeksan vastaajaa kymmenestä kokee, että omalla työllä on merkitystä ja työmotivaatio on korkealla.

Kyselyn mukaan yrittäjillä on pääosin myönteinen suhtautuminen tulevaisuuteen. Vastaajat uskovat yritysten
taloudellisen tilanteen ja kannattavuuden parantuvan
tulevina vuosina.
Lähitulevaisuudessa
• laajentamisaikeita on kolmanneksella
• vähentämistä harkitsee alle viidennes
• vain kolme prosenttia on lopettamassa
toimintaansa
Investointisuunnitelmien kohteina ovat yleisimmin hevosen ulkoilu- ja harjoitusalueet, oma ja henkilökunnan
osaaminen sekä talliin liittyvät investoinnit. Päätoimiset
hevosyritykset ovat investoneet toimintansa kehittämiseen viimeisen viiden vuoden aikana yli 110 000 euroa.

