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Hevos- ja urheiluelämyksiä 
sekä elämänsisältöä jokaiselle. 



Visio 2024 ja strategiset tavoitteet
Arvostettu, elinvoimainen ja uudistuva raviurheilun sekä hevoskasvatuksen yhteisö 

Elämyksellinen ja 
kiinnostava raviurheilu

Vetovoimainen omistajuus 
sekä laadukas kasvatus ja 
valmennus 

Hevosen ja 
ihmisen  
hyvinvointi 
keskiössä

Varmistettu 
taloudellinen perusta 
ja yhteistyötä edistävä 
ohjausmalli 



Vastuullisuus Yhteisöllisyys Avoimuus Monialaisuus Intohimo



Elämyksellinen ja 
kiinnostava raviurheiluArvostettu, 

elinvoimainen 
ja uudistuva 
raviurheilun 
sekä hevos-
kasvatuksen 
yhteisö 

Strategiset tavoitteet ja linjaukset

 Raviurheilua laajasti kaiken tasoisille hevosille – hevonen 
urheilijana keskiössä 

 Asiakkaita kiinnostava urheilu sekä tapahtumat
 Houkutteleva ja monipuolinen polku raviurheiluun

Yhteenveto

Visio 2024 Strategiset tavoitteet Strategiset linjaukset

 Julkisen rahoituksen varmistaminen 
 Nykyisten liiketoimintatuottojen vahvistaminen sekä uusien 

tulonlähteiden hakeminen 
 Selkeisiin rooleihin ja vastuisiin pohjautuva ohjausmalli

 Hevosen hyvinvoinnin edistäminen 
 Ihmisen hyvinvoinnin edistäminen
 Vastuullisuuden huomioiminen kaikessa toiminnassa 

 Asiakaslähtöinen ja monipuolinen palvelutoiminta omistukseen, 
kasvatukseen ja valmennukseen

 Omistamisen ja kasvattamisen kannustimien varmistaminen 
 Elinvoimainen suomenhevonen, monimuotoisuuden säilyttäminen 

merkittävänä osana kehittyvässä hevostaloudessa

Vetovoimainen omistajuus 
sekä laadukas kasvatus ja
valmennus 

Varmistettu taloudellinen 
perusta ja yhteistyötä 
edistävä ohjausmalli 

Hevosen ja ihmisen  
hyvinvointi keskiössä



Elämyksellinen ja 
kiinnostava raviurheilu

Strategiasta johdetut kehitysprojektit
KehitysprojektitStrategiset tavoitteet Vastuut ja toteutustapa

Vetovoimainen omistajuus 
sekä laadukas kasvatus ja 
valmennus 

Varmistettu taloudellinen 
perusta ja yhteistyötä 
edistävä ohjausmalli 

Hevosen ja ihmisen  
hyvinvointi keskiössä

6. Laatutallijärjestelmän luominen ja hyödyntäminen

1. Raviurheilutoiminnan järjestämisen kehittäminen kolmella tasolla

2. Kilpahevosen kehityspolun rakentaminen läpi koko kilpailu-uran

3. Ajantasaisen kuluttaja-asiakasymmärryksen luominen

4. Datan ja tiedon hyödyntäminen asiakaskokemuksen rikastamisessa,     
tapahtumien asiakaskeskeisessä konseptoinnissa ja tv-tuotteissa

5. Raviurheilun polun rakentaminen – harrastajille, valmentajille, toimitsijoille

Suunnittelu ja koordinointi: Hippos-vetoinen kehitysryhmä
Toimeenpano: Hevosjalostusliitot, Hevosenomistajien Keskusliitto ry, 
Suomenhevosliitto ry, Ravivalmentajat ry, Hippolis ry

7. Alan toiminta- ja työkulttuurin kehittäminen sekä kestävien     
pelisääntöjen luominen

8. Toimivan ja läpinäkyvän yhteistyömallin luominen MMM:n kanssa

9. Innovaatiotoiminnan käynnistäminen

10. Täsmennetty ja virallistettu/vahvistettu nopean reagoinnin       
mahdollistava ohjausmalli

11. Mahdollistetaan nuorten ja naisten mukaantulo raviurheilun eri       
organisaatioissa sekä toimielimissä

12. Ravikilpailuiden järjestämisen laadunvalvonta ja sen vaikutukset 
järjestettävien ravikilpailuiden määrään sekä tulevaisuuden investointeihin

Suunnittelu ja koordinointi: Hippos ja valiokunnat
Toimeenpano: Raviradat

Suunnittelu ja koordinointi: Hippos ja valiokunnat
Toimeenpano: Raviradat

Valtakunnallisen tason suunnittelu: Kehitysryhmä
Paikallisen tason jatkojalostus ja toteutus: Raviradat

Hippos yhdessä sidosryhmien/yhteistyökumppaneiden kanssa

Valtakunnallisen tason suunnittelu: Kehitysryhmä
Paikallisen tason jatkojalostus ja toteutus: Raviradat

Suunnittelu, koordinointi ja koulutus: Hippos kumppanien koke-
muksia hyödyntäen. Toimeenpano: Alueellisesti paikalliset toimijat

Hippos yhdessä ministeriön kanssa

Suunnittelu ja koordinointi: Hippos-vetoinen kehitysryhmä

Valmistelu: Hippos-vetoisesti (hallitus, valtuuskunta) 
avoimena prosessina

Valmistelu: Hippos-vetoisesti (hallitus, valtuuskunta) 
avoimena prosessina

Valmistelu: Hippos-vetoisesti (hallitus, valtuuskunta) 
avoimena prosessina



Tärkeimmät toimenpiteet, joissa tulee onnistua
Toimenpiteet Vastuu

1.Sähköisen kohdennetun markkinoinnin käyttöönotto, yhteistyö konsernin sisällä / raviradat / muut sidosryhmät

2.Kuninkuusravien konseptin määrittely ja dokumentointi

3. Huippu-urheiluviestinnän kehittäminen vuoden 2020 pohjalta sekä ratojen valmiuksien parantaminen tapahtumien viestinnässä. 
Kasvatuksen ja omistajuuden merkityksen ja mahdollisuuksien esiin tuominen omistajuuskampanjan keinoin sekä urheiluviestinnän yhteydessä.

4. Ravikoulu- ja nuorisokerhokonseptin pilotointi nimettyjen maakuntaratojen kanssa –
kolme yhtenäistä toimintamallia, tuotetaan yhtenäiset nimikkeet, kurssitasot ja opetusmateriaalit Hipposakatemiaan.

5. Passiuudistuksen toteuttaminen ja sähköisen tunnistuskuvan käyttöönotto

6. Liittoyhteistyön toteuttaminen yhteistyösopimuksen pohjalta sekä liittojen tukeminen neuvonnan toteuttamisessa

7. Heila-jalostusjärjestelmän jatkokehittäminen kasvattajien ja jalostusneuvonnan tueksi

8. Hipposakatemian kurssitarjonnan laajentaminen asiakkaiden tarpeiden mukaisesti tuottamalla laadukasta
sähköistä koulutussisältöä yhteistyössä alan toimijoiden kanssa (oppilaitokset, sidosryhmät).

9. Hevosalan edunvalvonnan ja vaikuttavuusviestinnän vahvistaminen. Alueellisten toimijoiden vastuun ja
merkityksen sekä roolin edistäminen hevosalan vaikuttavuudessa.

10. Strategiasta johdetut muut kehitysprojektit.

Viestintä- ja markkinointipalvelut

Viestintä- ja markkinointipalvelut

Viestintä- ja markkinointipalvelut

Hallinto ja raviurheilupalvelut

Kasvattaja- ja omistajapalvelut

Kasvattaja- ja omistajapalvelut

Kasvattaja-, omistaja- ja IT-palvelut

Kaikki osastot

Hallinto, viestintä- ja markkinointipalvelut sekä 
kasvattaja-, omistaja- ja raviurheilupalvelut

Kaikki osastot



Toiminnan mittarit
Mittarit Tavoitetaso / v (tavoitetaso 2021)Tapa mitata (miten mitataan, mistä tieto saadaan)

• Kilpailevien hevosten määrä

• Nuorten hevosten starttiin tulevien määrä

• Raviurheilusta kiinnostuneiden määrä

• Uusien harrastajien määrä

• Verkkosivujen (Hippos ja Heppa) kävijämäärät

• Some-seuraajat (Hippos)

• Totopelien digiasiakkaat (kotimaiset ravit)

• Kasvattajien ja omistajien tyytyväisyys palvelutoimintoihin

• Uusien omistajien määrä

• Suomenhevosen monimuotoisuuden kehitys

• Tallien omavalvontailmoitusten määrä

• Hipposakatemian kurssitarjonnan kehitys

• Kumppanituotot (Hippos)

• Vastuullisuus

• Ravikilpailuihin osallistuneiden hevosten määrä

• 2v lv, 3v sh, 3v lv, 4v sh: suoritetut koelähdöt, ensimmäiset 
startit. Lukumäärät ja osuus ikäluokasta.

• Sponsor Navigator

• Lisenssien määrä 
• Nuorisotoiminnan (alle 25-vuotiaat) jäsenmäärä 

• Google Analytics

• FB, Twitter, Instagram ja You Tube -seuraajat

• Digiasiakas on henkilö, joka on jättänyt totopelin Veikkauksen 
järjestelmään, johonkin kotimaan ravitapahtumaan

• Palvelujen asiakastyytyväisyysmittaus

• Omistajalisenssit

• Syntyvien suomenhevosten määrä

• Heppaan tehdyt ilmoitukset

• Hipposakatemian kurssien määrä

• Yhteistyösopimuksista kertyneet eurot

• Raviurheilun ja hevoskasvatuksen vastuullisuusohjelman 
edistyminen

• Pysyy ennallaan tai kasvaa

• Pysyy ennallaan tai kasvaa, mutta 3v sh ja 2v lv 
starttien määrä kasvaa merkittävästi

• 14 prosenttia

• Pysyy ennallaan
• Kasvaa 10 prosenttia

• Kasvaa 5 prosenttia

• Pysyy ennallaan (tilien määrää karsitaan)

• 3,9 miljoonaa

• TBD

• Pysyy ennallaan tai kasvaa

• Vuotuinen kasvu 4–5 prosenttia

• 100 kappaletta

• 40–50 kappaletta

• 200 000 euroa

• Tehty
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