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Nykyinen ja tuleva pääasiallinen 
toimintamuoto 
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Matkailu- ja vaellustoimintaa

Oma harrastuskäyttö

Ratsuhevosten koulutus ja valmennus

Kengityspalvelut

Oriasema/siitostoiminta

Hevosten hoitopalvelut (esim. kuntoutus-, hieronta-…

Hevosten myynti

Valjakkoajoa, -valmennusta, -opetusta

Ravihevosten ohjastuspalvelu

Koulutus-, kokous- ja majoitustilapalveluita

Muu, mikä?

En osaa sanoa

Mikä yritystoimintamuodoistanne on
pääasiallinen yritystoimintanne?
(n=338)

Valitkaa tulevaisuuden pääasiallinen
yritysmuotonne (n=297)

Mikä yritystoimintamuodoistanne on pääasiallinen yritystoimintanne? (n=338)

Valitkaa tulevaisuuden pääasiallinen yritysmuotonne (n=297)



Hevosalan tuleva toimintamuoto 
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Total (n=458) Etelä-Suomi (n=173) Itä-Suomi (n=80)

Lounais-Suomi (n=104) Pohjanmaa (n=40) Pohjois-Suomi (n=57)

Millaista hevosalan yritystoimintaa teillä on viiden vuoden kuluttua? Valitkaa todennäköisin vaihtoehto. Voitte 

merkitä useita vaihtoehtoja.

ALUE:

Total (n=458)



Hevosalan tuleva pääasiallinen 
toimintamuoto 
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Total (n=297) Etelä-Suomi (n=106) Itä-Suomi (n=47)

Lounais-Suomi (n=72) Pohjanmaa (n=27) Pohjois-Suomi (n=42)

Valitkaa tulevaisuuden pääasiallinen yritysmuotonne

ALUE:

Total (n=297)



• Kasvatus pääasiassa sivutoimista – näin myös 
tulevaisuudessa. On myös sivutoimisuuden 
suurin toimintamuoto 

• Kasvatusta eniten Itä-Suomessa 

 



Hevosmäärä 75 000 

Kasvava: ratsu- ja harrastehevosten määrä ja osuus 



VASTUULLISUUS - KESTÄVYYS 

• EETTINEN AJATTELU 
• Ilmastonmuutos 
• Kiertotalous 
• Ympäristövastuullisuus 
• Eläinten hyvinvointi 
• ”One health” (eläin – ihminen – 

ympäristö) 
• Asiakaslähtöisyys 

 
 7 9.10.2018 



Vastuullisuus 

 Osa yrityksen liiketoimintaosaamista 

 Kestävällä tavalla toimimista (kulutus; 
ympäristö, talous) 

 Toimiminen eettisesti 

 Toimijan ja sidosryhmän tavoitteiden ja 
odotusten yhteensovittamista 



Yhteiskunnallinen/ 
Sosiaalinen 

Taloudellinen Ympäristö 

• Vastuu työntekijöistä 
• Eläinten hyvinvointi 

Vastuullisuus: 



 Kestävä toimintatapa = toimitaan ottamalla 
huomioon tulevien sukupolvien 
mahdollisuudet, yleensä luonnonvarojen 
säästäminen 

 Eettinen toiminta = toimitaan yhteiskunnan 
hyväksymällä tavalla esim. eläinten 
hyvinvoinnin näkökulmasta, jätteiden 
käsittely/ympäristö, lisäksi myös 
markkinoinnissa ja työnantajana jne. 

 



EETTINEN JA VASTUULLINEN YRITYS 

 Huolehtii ammattietiikasta: tehdään asiat 
hyvin, oikein ja vastuullisesti 

 Parantaa resurssitehokkuuttaan 

 Minimoi toimintansa kielteiset ympäristö- ja 
muut vaikutukset 

 Huolehtii kilpailukyvystään ja 
kannattavuudestaan 

 Huolehtii työntekijöistään ja työolosuhteista, 
asianmukaisesta palkkauksesta ja työsuhteesta 

 

 

 



 Miten kuluttaja selvittää tuotteen/toiminnan 
eettisyyden? 

 Kaupan toimijat ja maahantuojat ovat 
alkaneet kiinnittämään asiaan yhä enemmän 
huomiota 

 Yritykset/toimijat kehitelleet omia eettisiä 
standardejaan (osittain imagosyistä) 

 



• Kuluttaja eli palveluiden ostaja tekee valintoja 
eettisyyden perusteella, esim. kenen 
valmentajan tai minkä ratsastuskoulun 
palveluja käyttää, mm. kimppaomistaminen ja 
ei puhtaasti urheilulliset tavoitteet vaikuttavat 

 

 



Mihin vastuullisuutta tarvitaan 

• Ilmastonmuutos ja ympäristön hyvinvointi 
vaikuttaa kaikkeen ja kaikkiin – haitat 
kasvavat 2060-luvulle saakka 

• Vesistöt ja kasvihuonepäästöt ne joihin 
vaikutetaan 

• Hyvinvoivat terveet eläimet antavat 
parhaimman vasteen 

• Alan imago ja arvostus 



Mitä hevostalous jo tehnyt 

• Aktiivisia toimia lannan käsittelyssä ja 
hyödyntämisessä - investointeja 

• Jaloittelutarhojen hoito ja puhdistus 

• Vaikutus monimuotoisuuteen (laidunnus, 
rehuntuotanto) 

• Maan hiilitaseen kohentaminen (”passiivinen 
toimi”) 

• Hevosten hyvinvoinnin edistäminen 

 



• Eläinsuojelu- ja muut viranomaismääräykset 
nähdään useammin mahdollisuutena kuin 
haasteena; osoittaa vastuullisuutta yhdessä 
osaamisen kehittämisen ja hevosten 
hyvinvointiin kohdistuvien investointien 
kanssa 



Uudistuva hevostalous, Markku 
Saastamoinen,  Juha Varhi 
2018 

Vaikuttava ja vastuullinen 
hevosala Jännittävää hevosurheilua 

Hevososaamista vientiin 

Kunta ja alueet hyötyvät 

Luonnon monimuotoisuus 
lisääntyy 

Ravinteet kiertoon ja 
pellot kuntoon 

Maataloudelle 
myyntituloja 

Uudistuvaa 
energiaa 

Ympäristö huomioon 

Tuhansia työpaikkoja 

Terveyttä ja hyvinvointia 

Hevosen hyvä elämä 
loppuun saakka 



Missä voidaan parantaa 

• Uusiutuva ja hajautettu energiantuotanto 

• Kierrätys- ja vastuullisuusasenteen luominen 

• Turhan kulutuksen vähentäminen: kierrätyksen tarve 
pienenee 

• Kestävien, hyvälaatuisten ja ekologisten tuotteiden 
(esim. ekosähkö, bioenergia) hankkiminen 

• Pakkausten vähentäminen, suuret hankintaerät 

• Lajittelu, kierrätys, uusiokäyttö 



Ympäristövastuu 

Lantahuolto 

• varastointi: lantalat, valumat, kuivikkeet 

• lannan käsittely, jatkokäyttö (oma, 
toimitussopimus) 

Vesi – vesistöt, kaivot 

• jäte-/valumavesien johtaminen, käsittely 

• hevosten pääsy luonnonvesiin 

 



Laitumet, tarhat 

• luonnonlaitumet, diversiteetti 

• tarhojen pohjat, siivous, valumat, sijoittelu 

Liikkuminen hevosella 

• maapohja, eroosio 

• rikkakasvit  



  

Jätteiden käsittely 

• jätteiden syntyminen, materiaalit 

• kierrätys 

• vaaralliset aineet, lääkkeet 

• kuolleet hevoset 

Liikenne, hevosten kuljetus 

Omistaminen, omistajuus (kimpat, 
yhteisomistaminen > myynti 

 



Hankinnat 

Maisema, siisteys, ilme 



Terveysjalostus  

• Jalostuksen oltava kestävällä pohjalla = 
eettistä 

• Jalostukseen on käytettävä vain perinnöllisesti 
ja muutoinkin terveitä eläimiä 

• Perinnöllisiä sairauksia ei voi puolustella 
lääketieteellisten toimenpiteiden helppoudella 

• Rakenne, kestävyys, muu terveys (esim. 
suolisto, aineenvaihdunta) 

• Myös luonne 



Muuta vastuullisuutta 

• Varsojen opetus, käsittely, hoito (loishäädöt, 
hampaat yms.) 

• Rehuvalinnat, terveellinen ruokinta 

• Rehellinen kaupankäynti, sopimukset 

 

• Turvallisuus (henkilökunta, asiakkaat) 



KIITOS 


