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Kiinnostus hevosia ja hevosalaa kohtaan sekä sen myötä harrastajien ja alan työllistämien henkilöiden määrä
on viime vuosina lisääntynyt ja sama suunta näyttää jatkuvan. Suomessa harjoitettava hevostalous on hyvin
monipuolista perustuen laajaan harrastus- ja vapaa-ajan toimintaan sekä antaen monille merkittävän työn ja
elinkeinon.
Hevosia on Suomessa yli 61 000, ja määrä on kasvanut voimakkaasti viime vuosina. Hevosalan suora ja
välillinen työllisyysvaikutus on merkittävä ja voi yrittäjyyden, erityisesti kasvatustoiminnan, edellytysten
parantuessa kasvaa vielä huomattavasti. Tällä hetkellä ala työllistää noin 4 500 kokopäivätoimista ja noin
9 000 osa-aikaista henkilöä. Oleellista on, että hevostoiminnan rakenteita tutkittaessa on todettu, että 6-7
hevosta työllistää yhden henkilön. Viime vuosina hevosmäärä Suomessa on kasvanut yli 1 000 hevosen
vuosivauhtia, ja hevosalan työllistävyys on myös tätä kautta lisääntynyt.
Hevosalan kokonaisrahavirrat ovat merkittävät. Alan kokonaisrahavirran on arvioitu vuonna 2003 olleen noin
720 miljoonaa euroa. Rahavirrat ovat jakautuneet hevosten ja tallien hoitoon (n. 336 miljoonaa euroa /vuosi),
pelitoimintaan (n. 215 miljoonaa euroa/vuosi) sekä hevostapahtumissa käyntiin (n. 168 miljoonaa euroa/vuosi).
Rahavirtojen näkökulmasta arvioituna hevosala on selkeä kasvuala.
Hevosala monimuotoisuudessaan antaa paljon uusia mahdollisuuksia. Hevostalouden merkitys osana
maataloutta kasvaa koko ajan, ja hevostalous tarjoaakin yhden hyvän vaihtoehdon rakennemuutoksen kanssa
painiskelevalle maataloudelle. Samoin hevosiin liittyvää potentiaalia voidaan hyödyntää kehittämällä hevosiin
liittyvää palvelutoimintaa. Hevosen tuottamien elämysten kysyntä on ollut vahvassa kasvussa, ja näyttää siltä,
että hevoselle on erinomainen tilaus voimakkaasti laajenevilla elämysteollisuuden markkinoilla.
Hevosalan menestyminen edellyttää korkeatasoista kotimaista hevoskasvatusta sekä ravi- että ratsastusurheilun
tarpeisiin. Laadukkaan kasvatustoiminnan turvaaminen ja kehittäminen on tärkeää. Tiivistä yhteistyötä hevosalan
tutkimus- ja kehittämistoiminnan, koulutuksen ja neuvonnan välillä on edelleen kehitettävä. Ottaen huomioon
hevosalan yhteiskunnallisen merkittävyyden on alan kehittämiseen panostettava entistä enemmän myös
yhteiskunnan taholta.
Kasvava hevosala tarvitsee tarkoituksenmukaisen toimintaympäristön, jossa on mahdollista rakentaa terveellä
ja turvallisella pohjalla toimivaa elinkeino- ja harrastustoimintaa. Haasteena on alan positiivisen kehityksen
varmistaminen. Tätä varten on alan keskeisten toimijoiden työnä laadittu Hevosalan haasteet -julkaisu. Tässä
julkaisussa on kuvattu oleellisimmat alan toimintaan vaikuttavat haasteet, jotka hidastavat hevosalan
mahdollisuuksia kehittyä ja tuottaa lisäarvoa koko yhteiskunnalle. Alan keskeiset toimijat uskovat, että esitettyihin
haasteisiin voidaan hevosalan ja yhteiskunnan aktiivisella yhteistyöllä vastata. Hevosalan myönteiselle
kehittymiselle on edellytykset olemassa.
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