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KEHITTYVÄALUEELLINENVERKOSTO
Hevostietokeskuksen johtaja, FT Minna-Liisa Heiskanen
Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikka on tarjonnut mahdollisuuden laajaan, n. 4,5 milj. euron
kehittämishankekokonaisuuteen, jonka Hevostietokeskus on toteuttanut vuosina 1998-2005 erityisesti Pohjois-Savossa,
mutta osin myös Itä-Suomen alueella. Poikkihallinnollisessa rahoituksessa on ollut mukana Itä-Suomen lääninhallituksen
ja Pohjois-Savon TE-keskuksen myöntämää ESR-, EAKR- ja EMOTR-rahoitusta. Hankekokonaisuuden hallinnoijana on
ollut Ylä-Savon ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä, ja rahoitukseen ovat osallistuneet Pohjois-Savon kunnat.
Koulutuksen, tutkimuksen ja kehittämistoiminnan verkosto
Hevostalouden menestystekijät -hankkeen puitteissa Ylä-Savon ammattiopiston koulutilalle Hingunniemeen on rakennettu
moderni klinikka, valmennustestausyksikkö ja koepihatto sekä terapia- ja kuntoutusratsastuksen toimintayksikkö
monikäyttötalleineen, mikä antaa monipuoliset mahdollisuudet koulutuksen ja tutkimuksen kehittämiselle. Yhteistyö
Kuopion yliopiston eri laitosten kanssa on tuonut uutta osaamista hevosalalle mm. ympäristö- ja eläintieteen alueilla sekä
kauppatieteessä. Hevosalaan liittyviä opinnäytetöitä ja kansainvälisiä julkaisuja on tehty hevosten terveyteen ja
hyvinvointiin sekä tallien toimintaympäristöön liittyen. Kehittämistyötä tehdään Kuopion yliopiston lisäksi myös Savoniaammattikorkeakoulun, Kuopion aluetyöterveyslaitoksen ja MTT:n Pohjois-Savon tutkimusaseman kanssa.
Ammattiopisto-ammattikorkeakoulu-yliopisto
Ylä-Savon ammattiopisto ja Savonia-ammattikorkeakoulu sekä yhteys Kuopion yliopistoon tarjoavat monipuolisen
kouluttautumisväylän hevosista kiinnostuneille nuorille. Tänä syksynä Ylä-Savon ammattiopistossa käynnistyy
tallimestarin erikoisammattitutkintoon valmistava koulutus, ja Savonia-ammattikorkeakoulussa alkavat hevosalan
erikoistumisopinnot. Molempien opintojen suunnittelussa ja toteutuksessa Hevostietokeskuksella on merkittävä osuus.
Hevosyrittäjät ja maaseudun osaajat
Pohjois-Savon TE-keskuksen myöntämällä EMOTR-rahoituksella on Hevostietokeskuksesta kehitetty yksikkö, joka
palvelee hevosalan yrittäjiä tarjoamalla asiantuntijapalveluja. Kysyttyjä palveluja ovat mm. rakennussuunnittelu sekä
ympäristöasiat. Hevosten ruokinnan suunnittelussa ja yritysten investointisuunnittelussa käytetään niihin kehitettyjä
tietokoneohjelmia. Keskeisen uuden työkalun muodostaa Tietopankki, jossa on saatavilla uutta valikoitua tietoa sekä
hevosalan julkaisuja. Tulossa on myös Kysy asiantuntijalta -palsta. Yhteistyössä ProAgria Pohjois-Savon
maaseutukeskuksen kanssa on koulutettu alueelle 40 hevosheinäntuotannon erikoisosaajaa.
Väli- ja Pohjois-Suomi tarvitsevat hevosalaa tukevan yksikön
Hevostietokeskuksen toiminnan aikana on käynyt ilmi, että erityisesti Väli- ja Pohjois-Suomen hevostalousalueet
tarvitsevat niiden toimintaa tukevan yksikön, joka pystyy reagoimaan alan kehittämistarpeisiin nopeasti. Verkostoyhteistyö
eri osaajien kanssa mahdollistaa tasokkaat koulutus- ja kehittämispalvelut. Tavoitteena on, että Hevostietokeskuksesta
muodostetaan pysyvä hevosalan koulutuksen ja neuvonnan kehittämisyksikkö maahamme.
Itä-Suomen hevosalan tunnuslukuja
Hevosia n. 10 000
Kokoaikaisia työpaikkoja n. 600
Osa-aikaisia työpaikkoja n. 1000
Hevostalouden rahavirta n. 30 milj. euroa
Hevostalouteen sidotut pääomat n. 150 milj. euroa
Lisätietoja:
Minna-Liisa Heiskanen, p. 017-163459 tai 050-5361371
Minna-Liisa.Heiskanen@hevostietokeskus.fi
www.hevostietokeskus.fi

