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Suomen Hippos ry

Kilpailutoiminta

  totopäivät

  totoravilähdöt

  paiKallisravit

  Kilpailupäivät yhteensä

  startanneita hevosia

  ohjastajia

  Kilpailleita poniohjastajia

  ratojen maKsamat palKinnot (m€)

  opetuslähtöpalKinnot (m€)

  yleisömäärä radoilla

hevospelit Kotimaassa

  toto-pelit (m€)

Kasvatustoiminta

  syntyneitä suomenhevosvarsoja 

  syntyneitä lämminverivarsoja (ravihevoset)

  syntyneitä ratsu- ja ponivarsoja 

  tuotuja ravihevosia

  reKisteröityjä tuotuja ratsuhevosia ja poneja

  vietyjä ravihevosia

muutos

–3,0 %

–4,7 %

–10,4 %

–4,0 %

–3,5 %

–0,5 %

–2,4 %

–11,0 %

0,0 % 

–10,5 %

–6,9 %

–13,7 %

–6,0 %

–11,9 %

–15,3 %

–8,0 %

–39,0 %

avaintunnuSluvut 2014 ja 2013

2014

546

5 089

43

598

7 164

1 960

450

18,5

0,15

647 000

231,1

1 003

1 212

818

275

1 019

58

2013

563

5 338

48

623

7 426

1 970

461

20,8

0,15

723 000

248,2

1 162

1 291

916

325

1 101

95



viin päätöksiin sekä koko yhteiskuntaa koskevaan poikkeukselli-
sen heikkoon suhdannetilanteeseen ajauduttiin hevostaloudessa 
erittäin haastavaan tilanteeseen. Äärimmäisenä keinona joudut-
tiin vuoden 2014 aikana leikkaamaan palkintotukia, jotta Fintoto 
Oy:n toimintaedellytykset voitiin varmistaa.  Tämä näkyi luon-
nollisesti harrastajamäärissä ja erityisesti kotimaisen kasvatuk-
sen tilassa negatiivisina ilmiöinä. 

v
uosi 2014 oli Suomen Hippos ry:n 41. toimintavuosi.  
Vuotta 2014 sävyttivät voimakkaat taloudelliset haas-
teet, jotka näkyivät monella tavalla alan toiminnassa. 
Toisaalta vuonna 2014 käynnistettiin erittäin laajat ra-
vitalouden tervehdyttämistoimenpiteet.

Pelimyynnin kehitys oli vuonna 2014 heikko. Kun 
tämä yhdistetään vuosien 2012-2014 välisenä aikana 
tehtyihin muihin alan toimintaedellytyksiä heikentä-
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Mika LintiLä

puHeenjoHtajan
katSauS



Valtuuskunnan aloitteesta ja hallituksen aktiivisesti työs-
tämänä saatiin liikkeelle monitahoinen ravitalouden kehittä-
misohjelma, jonka toteuttamista jatketaan vuonna 2015. Tämä 
työ on luonnollisesti varsin pitkäjänteistä, mutta sen tavoitteiden 
toteutuessa hevostaloudella kokonaisuudessaan on aikaisempaa 
oleellisesti vakaampi pohja. Erityisen kiitoksen haluan lausua 
pohjoisen Suomen ja Pohjanmaan radoille sekä Hämeen alueen 
raviradoille, jotka lähtivät erittäin aktiivisesti kehittämään alu-
eellista yhteistyötä sekä näiden alueiden raviliiketoimintaa. Edel-
leen haluan kiittää kaikkia niitä, jotka osallistuivat Hippoksen 
sääntöjen kehittämistyöhön, joka toivottavasti saadaan päätök-
seen vuoden 2015 aikana. Kaikki edellä mainittu työ on tarpeel-
lista, jotta saamme luotua toimialallemme tarkoituksenmukai-
set toimintaprosessit ja kyvyn riittävän nopeasti tehdä päätöksiä. 

Vallitsevassa tilanteessa on todennäköistä, että joudumme 
ainakin jonkin aikaa toimimaan varsin tiukkojen taloudellisten 
reunaehtojen puitteissa. Tästä syystä onkin tervetullutta, että kai-
kissa konserniyhtiöissä toteutettiin ja käynnistettiin toiminta-
vuoden aikana toimia, joilla kustannustehokkuutta parannettiin. 
Niitä tulee jatkaa, mutta samalla meidän kaikkien alalla toimivien 
pitää varautua siihen, että se johtaa joihinkin osittain kivuliaisiin-
kin muutoksiin saamassamme palvelussa. Uskonkin, että Hippo-
ksen palveluiden sähköistämisellä voitaisiin saada merkittäviä-
kin kustannussäästöjä ilman, että palvelutaso oleellisesti heikke-
nee. Tähän työhön etsimmekin parhaillaan resursseja ja toivon 
mukaan työhön päästään käsiksi mahdollisimman pian. 

Vuoden 2014 loppupuolella keskustelu kotimaisen rahape-
litoiminnan rakenteista heräsi vahvasti henkiin. Tapa millä asia 

tuli rahapelien edunsaajien tietoon hämmästytti kaikkia edun-
saajia. Johtopäätös, joka asiassa käydystä keskustelusta voidaan 
vetää on se, että suomalaisen rahapelikentän rakenteet ovat ali-
tuisen poliittisen ja muun kiinnostuksen kohteena ja edunval-
vonnan tällä sektorilla on syytä olla aktiivista.  

Vuoteen mahtuu kaikesta huolimatta paljon hyvääkin. Ur-
heilun puolella lienee kiistatonta, että Jontte Boyn vuoden 2014 
tarina kokonaisuudessaan on varsin ainutlaatuinen. Me kaikki 
varmasti toivomme, että tuo tarina jatkuu vielä pitkään. Toki mo-
nia muitakin hienoja tarinoita löytyy vuodelta 2014. Upeaa oli eri-
tyisesti se, että menestyshevosten taustajoukot pyrkivät omalla 
aktiivisella toiminnallaan auttamaan positiivisen kuvan synnyt-
tämisessä raviurheilusta. 

Vuotta 2014 voisi Hippoksessa ja koko hevosyhteisössä luon-
nehtia niin, että alkuvuoden kriisitunnelmista päästiin kesän 
jälkeen kohti erittäin aktiivista yhdessä tapahtuvaa kehittämis-
työtä. Tämä vaati konsernissa eräitä koviakin ratkaisuja ja toi-
saalta se vaati kaikilta toimijoilta yhteisössämme yhteistyökykyä 
ja joustamista. Meillä tulee jatkossakin olla valmius koviin rat-
kaisuihin mutta samalla meidän kaikkien tulee olla vielä aikai-
sempaa yhteistyökykyisempiä ja joustavampi. Näin menetellen 
saamme organisaatiomme ja rakenteemme kuntoon kaikilla ta-
soilla ja olemme valmiit kohtaamaan tulevaisuuden monet ja ar-
vattavasti vielä nykyhetkeä kovemmat haasteet.

Kiitän kaikkia hevosten ystäviä yhteisen asiamme eteen te-
kemästä työstänne ja tuottamistanne kokemuksista.  
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jaloStuStoiminta
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jaLostusjohtaja Minna Mäenpää ja jaLostuspaLveLuiden kehit yspääLLikkö suvi LouheLainen

s
uomessa syntyneet hevoset saa-
vuttivat jälleen menestystä sekä kan-
sainvälisillä että kotimaisilla kilpa-
radoilla. Suomalaisen lämminverira-
vihevoskasvatuksen tähtenä nähtiin 
vuonna 2014 kolmevuotias Jontte Boy 
(Love You-Andover Hall), joka vei ni-
miinsä sekä Kriteriumin että saa-

vutti kansainvälistä menestystä voittamalla mm. 
3-vuotiaiden Euroopan mestaruuden. Ratsastuk-
sen MM-kilpailuissa nähtiin kaksi Suomessa syn-
tynyttä ratsuhevosta, Donnperignon (Donner-
hall-Mozart II 79) sekä Emmanuel (Carano-Capital).

Määrällisesti kasvatustoiminnan lasku jatkui 
edelleen. Eniten vähenivät lämminveristen 

ravi- ja ratsuhevosten astutusmää-
rät. Myös tuontihevosia mer-

kittiin Suomen Hippoksen rekisteriin aiempaa vä-
hemmän.

Hevosjalostukseen liittyvässä lainsäädän-
nössä tapahtui paljon muutoksia kertomusvuonna. 
Keinosiemennystoiminnan luvanvaraisuus poistui 
eläinjalostuslain osalta ja lupavaatimukset siirtyi-
vät eläintautilainsäädännön puolelle. EU:n tunnis-
tuslainsäädännön muutokset hyväksyttiin komis-
siossa syyskuussa. 

Suomen Hippoksen keskeisenä palvelukehi-
tyksenä luotiin Jalostusoriit-sivusto, joka tarjoaa 
kattavasti tietoja jalostuskäytössä olevista oriista. 
Alkuvaiheessa sivusto tarjoaa tietoa suomenhevo-
soriista ja lämminverisistä ravihevosoriista, myö-
hemmässä vaiheessa myös ratsuhevos- ja poni-
oriista.

Loppuvuodesta 2014 käynnistettiin hevosja-
lostusliittojen kanssa toimet alueellisen neuvon-

nan kehittämiseksi. Toisena isona hank-
keena käynnistettiin suomen-

hevosen jalostusohjesäännön 
uudistaminen sekä siihen liit-

tyen myös tutkimus kasvu-
häiriömuutosten esiinty-

misestä suomenhevosilla.
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HevoSmäärät
Vuonna 2014 hevosten kokonaismäärä oli 74 600. 
Tästä lämminveristen ravihevosten osuus oli 25 
400, suomenhevosten 19 400, lämminveristen rat-
suhevosten 19  400 ja ponien 10 400. Kertomus-
vuonna syntyi yhteensä 3  033 varsaa ja astutettiin 
4  432 tammaa. 

SuomenHevoSten ja lämminveriSten raviHevoSten 
jaloStuS
Suomenhevostammoja astutettiin kertomus-
vuonna 1  547 yhteensä 198 orilla. Astutettujen tam-
mojen määrä oli 9,2 % vähemmän kuin edellisenä 
vuonna. Vuonna 2014 syntyneitä suomenhevos-
varsoja merkittiin rekisteriin yhteensä 1  003, mikä 
on 13,7 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Läm-
minverisiä ravihevostammoja astutettiin 1  681 yh-
teensä 172 oriilla. Astutuksista 25 % oli tuontisper-
maoriilla. Astutettujen tammojen määrä oli 12,6 % 
edellisvuotta vähemmän. Varsoja merkittiin syn-
tyneeksi 1  212, joka oli 6 % vähemmän kuin edel-
lisenä vuonna.

Taulukossa on merkittynä eniten tammoja as-
tuneet oriit tammamäärineen.

Lämminverisiä ravihevosia tuotiin pysyvästi 
maahan yhteensä 283. Suurimpia tuontimaita oli-
vat Ruotsi 237, Italia 22, USA 13 ja Tanska 7, muista 
maista tuotiin yksittäisiä hevosia.

Pysyvästi ulkomaille vietyjä ravihevosia oli 
puolestaan 59, joista Ruotsiin vietiin 37. Viedyistä 
hevosista oli Suomessa syntyneitä 36.

 
tamma- ja varSanäyttelyt
Tamma- ja varsanäyttelyissä otettiin käyttöön uusi 
toimintamalli, jossa näyttelyiden puheenjohtaja-
tuomareina toimivat viisi kokenutta tuomaria ai-
emman piiriagronomin sijaan. Puheenjohtajatuo-
mareina aloittivat Markku Nisula, Outi Ruottinen, 
Heidi Sihvo, Jenni Timlin ja Kai Tuusa.

Hevosjalostusliittojen tamma- ja varsanäyt-
telyitä järjestettiin yhteensä 47. Varsanäyttelyissä 
esitettiin yhteensä 862 varsaa, joista suomenhevo-
sia oli 657 ja lämminverisiä ravihevosia 205. 

Suomenhevostammoja merkittiin kantakir-
jaan kaikkiaan 117. Näistä J-suunnalle kantakirjat-
tiin 56, R-suunnalle 46, P-suunnalle 12 ja T-suun-
nalle 3. Suomenhevostammoista korkeimmilla pis-
teillä kantakirjattiin Markku Lumiahon omistama 
ja kasvattama Lumi-Irina (Viesker-Hovi-Ari), toi-
seksi parhaana kirjattiin Pristiina (Viesker-Turo) 
ja kolmanneksi Pramia (Valtraus-Pysteri). Läm-
minveritammoja jalostusarvosteltiin yhteensä 40, 
näistä neljä palkittiin jälkeläistulosten perusteella. 
Parhaimmat lämminveritammat olivat Timo Haa-
pajärven omistama More Feeling (Sugarcane Han-
nover-Giant Chill) sekä seuraavina Upstream (Li-
kable River-Choctaw Brave) sekä Insider Hanover 
(Donerail-Crowning Point).

orinäyttelyt
Orinäyttelyitä järjestettiin kolme, Ypäjällä tammi-
kuussa, Kiuruvedellä helmikuussa ja Virolahden 
Harjussa lokakuussa. Suomenhevosoriita esitettiin 
yhteensä 33 ja lämminverioriita 17. Suomenhevos-
oriita hyväksyttiin kantakirjaan 31, joista J-suun-
nalle 15, R-suunnalle 10, P-suunnalle 5, Ta-suun-
nalle 1. Lämminverioriita hyväksyttiin jalostukseen 
15, jotka jaettiin luokkiin odotetun jalostusarvon 
mukaisesti, I-luokkaan 1 ori, II-luokkaan 6 oritta, 
III-luokkaan 3, IV-luokkaan 2, V-luokkaan 1 ja jäl-
keläisarvosteluluokkaan AC 2 oritta. Ulkomaisia 
ravihevosoriita hyväksyttiin jalostukseen tuore tai 
pakastespermaa käyttäen 70.

lämminveriset ravihevoset
Pilgrims Taj (Broadway Hall – Tagliabue) 92
Lexus Font (Andover Hall – S.J.’s Photo)  52
Mr Pine Chip (S.J.’s Caviar – Pine Chip)  52
Federal Flex (Muscles Yankee – S.J.’s Photo)  41
Knows Nothing (Kadabra – Balanced Image) 41
Love You (Coktail Jet – And Arifant)   33
 

Suomenhevoset
Liising (Patrik – Vekkuli) 150
Viesker (Vokker – Jaska) 92
Camri (Cameron – Vokker) 75
Frans (Turo – K.K. Kössi) 70
Vixen (Viesker – Suikku) 56
Sipori (Suikku - Jaska) 53

(tuontisperma)
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hevosKasvatus ja
 -näyttelyt 2014

Etelä-Pohjanmaa
Etelä-Savo
Etelä-Suomi
Häme
Kainuu
Keski-Pohjanmaa
Keski-Suomi
Kymen-Karjala
Lappi
Nylands län
Pohjanmaa
Pohjois-Karjala
Pohjois-Savo
Satakunta
Svenska Österbotten
Varsinais-Suomi
Yhteensä

5035
3265
9020

10036
1010
2262
4078
4920
2132
7499
4854
2870
4841
4731
1923
6124

74600

112
60

101
123

6
53
81
81
14
45
86
41

111
117

72
1103

115
57

154
128

8
75

101
80
15
47
75
38

126
90

140
1249

25
7

54
29

2
16
32
14

7
10
24

7
13

8

16
264

4
1
4
4
0
5
6
4
1
0
3
2
3
1

2
40

58
41
70

169
7

14
36
54

4
152

48
15
46
94

123
931

45
35
48

169
5

14
23
79
10
33
51
29
39
15

62
657

16
11
29
24

6
8
9

33
6
5

18
8

20
1

11
205

48
34
93

166
3

17
39

100
9

270
66
32
62
35

132
1106

941

540
150

50
31

2743
214

25
46
35
32

193
17

145
5162

10
4
9

42
1
3
8
8
3
3
9
4
9
0

5
118

3210
1000
2427
3150

950
1500
1800
2450

1606
3000
1392
4066
1500

200
2380

30631

Hevos-
määrä

tunniStettu HevoSia

Tunnistettu yhteensä 4653

koulutuS jäSenyHD.tamma- ja varSanäyttelyt

lv
Sh-

tammoja
Sh-

varsoja
lv

tuonti
lv-

tammoja
lv-

varsoja osallistujia jäseniä
ratsut

& ponit
r&p

tuontiSh

valtakunnalliSet varSanäyttelyt
Tampereen Hevoset -messujen yhteydessä järjes-
tettyyn 3-vuotiaiden suomenhevosten Valtakun-
nalliseen varsanäyttelyyn osallistui yhteensä 22 
varsaa. Näyttelyn voitti ori Hurmaava Oiva (Ral-
laus-Ylikessu). 

Hevoshuutokauppaviikonloppuna Ypäjällä jär-
jestettiin 1-2-vuotiaiden suomenhevosten ja 1-vuo-
tiaiden lämminveristen valtakunnal-
linen näyttely. Kaksivuotiaita suo-
menhevosia osallistui näyttelyyn 
30, joista voittajaksi selviytyi Me-
ren Ahti (Köppinen-Koivumäen Me-
ri,Horna). Vuotiaita suomenhevosia 
osallistui valtakunnalliseen näytte-
lyyn yhteensä 30, parhaana palkittiin 
Liiseriina (Liising-Kihin Kikka, Ki-
hin-Muisto). Lämminveristen valta-
kunnalliseen osallistui 12 varsaa ja 
näyttelyn voittajana palkittiin One 
Point (Amour Ami-Isis Du Donjon, 
Beautiful Somolli). 

HevoSjaloStuS-
liitto

jälkeläiSarvoStelu
Suomenhevosoriista Liising  ja 
Pellervo palkittiin jälkeläisistään 
Valio-palkinnolla.

Suomenhevostammat
Valio 9
L3 I palkinto 19
L3 II palkinto 25

Suomenhevosoriit
Valio 2
L3 I 1
L3 II 2

Lämminveritammat
A-jalostusluokka 3
AB-jalostusluokka 16
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lämminveriSten ratSuHevoSten ja ponien jaloStuS
Lämminveristen ratsuhevosten osalta astutusmää-
rät laskivat 13 % edellisestä vuodesta astutusmää-
rän ollessa 537 (623). Näistä 34 % siemennettiin 
tuontispermalla. Suosituimmat ratsuhevosoriit 
olivat Concreto (Contender – Calando I) 66 tam-
maa ja Lissabon (Lordanos – Landor S) 64 tammaa. 
Ponioriilla astutettiin kaikkiaan 667 (626) tam-
maa. Näistä suosituimpana rotuna oli shetlannin-
ponit, joiden astutusmäärät nousivat edellisvuo-
desta. Ratsuhevos- ja ponivarsoja ilmoitettiin syn-
tyneeksi yhteensä 818 (1036).

Vuoden aikana rekisteröintiin 1019 tuontihe-
vosta. Yleisimpiä tuontimaita olivat Viro, Saksa, 
Puola ja Hollanti. 

Suomessa syntyneistä hevosista kansainväli-
sesti menestyneimmät olivat kouluratsastuksen 
rankingissa yhdeksänneksi sijoittunut Donnperig-
non sekä valjakkoajon listalla viidenneksi sijoittu-
nut El Carillo (Electro-Calypso II).

Lämminveristen ratsuhevosten ja ratsuponien 
arvioinnissa otettiin koeluontoisena käyttöön li-
neaarinen profilointi, joka antaa tarkempaa tietoa 
hevosten ominaisuuksista.
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oripäivät
Lämminveristen ratsuhevosten Oripäivät järjestet-
tiin maaliskuussa Ypäjällä. FWB- ja ratsuponijalos-
tukseen tarjottiin 12 oritta, joista kuusi hyväksyt-
tiin jalostukseen. Oripäivien parhaana palkittiin 
3-vuotias ratsuhevosori Lissabon 175. Ratsuponija-
lostukseen hyväksyttiin kaksi oritta.

Alkuperärotujen poni- ja vuonohevosoriita 
esitettiin huhtikuussa Ponioripäivillä yhteensä 57. 
Ponioripäivien yhteydessä järjestettiin myös en-
simmäisen kerran gotlannin russ ponien alkupe-
rämaan Ruotsin viiden vuoden välein vaatima ylei-
nen jalostusarvostelutilaisuus. 

tamma- ja varSanäyttelyt 
Ratsuhevosille ja poneille järjestettiin 17 tamma- ja 
varsanäyttelyä. Lisäksi muita näyttelytapahtumia 
olivat Kasvattajapäivät, yhteistyössä Ratsujalos-
tusliiton kanssa järjestetty nuorten ratsuhevosten 
Laatuarvostelu sekä EBEF-show, jossa järjestäjinä 
olivat lisäksi Suomen Hannoveryhdistys sekä He-
vosopisto. Näyttelykauden päätteeksi järjestettiin 
Elävä maaseutu -messujen yhteydessä ratsuhevos-
ten ja ponien Eliitti Show, jossa oli mukana näytte-
lykauden parhaimmistoa. Näyttelyn voittajana pal-
kittiin FWB-tamma Kyrö Cattleya 2860 (Pin Rock’s 
Black Velvet 147-Wolkenstein II), joka voitti myös 
Laatuarvostelun koulukilpailun.

Ratsuhevostammoja esitettiin jalostusarvos-
telussa 61, joista 9 palkittiin I palkinnolla. Nuoria 

ratsuhevosia esitettiin 112 sekä maitovarsoja 33. Al-
kuperäponirotujen tammoja jalostusarvosteltiin 
yhteensä 144, joista 79 oli shetlanninponitammoja. 
Nuoria poneja arvosteltiin 87, joista 23 sai I palkin-
non. Islanninhevosnäyttelyitä järjestettiin yhdessä 
Suomen Islanninhevosyhdistyksen kanssa kaksi, 
joissa arvosteltiin yhteensä 69 hevosta. Jalostuk-
seen hyväksyttiin neljä islanninhevosoritta. 

jälkeläiSarvoStelu- ja SuorituSluokkamerkit
Ratsu- ja ponivaliokunta palkitsi jälkeläisarvokir-
jaimella 40 (41) hevosta ja ponia. Korkein Valio-pal-
kinto myönnettiin ratsuhevostammoille Dascha 
1380 (FWB) sekä Quincy 1609 (Olb) sekä poneista 
connemaratammalle Caragh Elaine Aisling 125 C 
ja shetlanninponille Flower v.Bunswaard 1093 SH. 
Suoritusluokkamerkki myönnettiin kuudelle hevo-
selle ja ponille. 

kanSainvälinen yHteiStyö
Pohjoismaisen interstallion –projektin osalta tut-
kimus nuorten hevosten testitulosten hyödyntämi-
sestä jalostusarvostelussa jatkui. WBFSH:n vuosi-
kokous ja seminaari järjestettiin Sao Paolossa Bra-
siliassa. FWB-kantakirjan edustusta ei tällä kertaa 
ollut paikalla. Kansainvälisen shetlanninponiyh-
distyksen kokous pidettiin Suomessa huhtikuussa. 
Kokouksessa oli mukana oli edustajia 11 eri maasta. 
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koulutukSet ja tapaHtumat
Jalostuspäivät järjestettiin helmi-
kuussa Porissa. Päivien teemoina oli-
vat vahva pohja ja kannustava kasva-
tustoiminta. Päivien aikana kuultiin 
asiantuntijaluentoja tallimääräyk-
sistä, nuoren hevosen valmentami-
sesta sekä paneelikeskustelu kas-
vatus- ja jalostustoiminnan tulevai-
suudesta.

Pohjoismainen jalostusryhmä 
”avelsgrupp” kokoontui 27. marras-
kuuta, jolloin käsittelyssä olivat kas-
vatuksen nykytila ja tukitoimet eri 
maissa sekä EU:n lainsäädäntöön liit-
tyvät asiat. UET:n kasvattajakomitea 
kokoontui lokakuussa.

Suomenhevosten ja lämminve-
risten ravihevosten näyttelylauta-
kuntien koulutuspäivä pidettiin 21.2. 
Jyväskylässä. Päivän aiheena oli ra-
kenteen vaikutus hevosten tervey-
teen sekä lämminveristen ravihevos-
ten rakenteen ja tyypin arvostelu. Li-
säksi käytiin läpi näyttelytoiminnan 
käytäntöjä.

Ratsuhevosten ja ponien lau-
takuntien koulutuspäivät pidettiin 
29.4. Haarajoella, aiheena lineaari-
nen profilointi, sekä ponien raken-
teeseen ja rotutyyppeihin keskitty-
nyt koulutuspäivä Kirkkonummella 
13.5. 

jaloStuSpalvelut
Jalostuspalveluiden organisaatiossa 
tapahtui henkilöstömuutoksia syys-
kuussa 2014, kun Suvi Louhelai-
nen aloitti osaston kehityspäällik-
könä vastuullaan suomenhevosten 
ja lämminveristen ravihevosten ja-
lostustoiminnan käytännöt sekä ja-
lostuspalveluiden kehityshankkeet. 
Muutoin työtehtäviä järjestettiin 
uudelleen, jotta henkilökunnan par-
haan asiantuntemuksen kautta voi-
daan tarjota mahdollisimman hyvää 
asiakaspalvelua.

jaloStuSvuoDeSta 2014 
muiStamme nämä

kasvattajapalkkiot
Juoksijahevosten kasvattajapalkintoihin vuodelta 2013
Ulkomaille vietyjen ravihevosten kasvattajapalkinnot 2013
Kuninkuusravien kasvattajapalkinnot 2013
Suomenhevosratsujen kilpailupalkkiot vuodelta 2014 
Nuorten sh- ja lv-siitostammojen laatupalkinto 2013   
Sh- ja lv- näyttely-, kantakirja- ja jälkeläispalkinnot palkinnot vuodelta 2013   
Kasvatustuki erikoispalkintoihin 2014     
Lv-ratsujen ja ponien näyttely-, jälkeläis- ja kilpailupalkinnot 2013–2014

1 840 740 €
24 834 €
29 920 €
27 742 €
50 400 €
99 045 €
22 650 €

193 998 €



• I-palkinnolla palkittiin yhteensä 20 suomenhevos- ja 5 suomalaista lämminveristä ratsu- eli FWB-tammaa.
• Isäoritilaston kärkisijat veivät Turo (Suikku) ja Love You (Coktail Jet)
• Ravigaalassa vuoden kasvattajana palkittiin Hannu Nivola.
• Ratsujalostusliitto palkitsi Pia Kivirannan vuoden urheiluhevoskasvattajana.
• Piiriagronomi Eero Perttuselle ja eläinlääkäri Kristiina Ertolalle luovutettiin Suomen Hippoksen kultainen ansiomerkki tunnustuk-

sena erinomaisesta ja pitkäaikaisesta työstä raviurheilun ja hevoskasvatuksen eteen.

elokuu
• EBEF –Show’n paras FWB varsa oli Coconut Friend (Cag-

liostro). Koko tapahtuman voitti oldenburgilainen tamma-
varsa. 

• Kemppitallin kasvattama Trixton (Muscle Hill) voitti The 
Hambletonian Yhdysvalloissa. 

• Historian ensimmäisessä Kuninkuusravien yhteydessä jär-
jestetyssä Suomenhevosvarsahuutokaupassa myytiin 11 var-
saa. Kallein oli 17 500 euroa maksanut tamma Vaahtokarkki 
(Liising). 

SyySkuu
• Suomenhevostalkoiden huipentuman, suomenhevosen vii-

kon, aikana järjestettiin kymmeniä tapahtumia ympäri Suo-
men. Talkoovoimin järjestetyt tempaukset suomenhevosen 
kunniaksi keräsivät runsaan yleisön lisäksi laajaa medianä-
kyvyyttä.

• Valtakunnallinen Varsanäyttely järjestettiin osana hevoskas-
vatuksen superviikonloppua. Samana viikonloppuna Ypäjällä 
järjestettiin myös perinteinen varsahuutokauppa ja ostopää-
töksen ABC luento. 

• Valtakunnan upeimmat suomenhevoset ja lämminveriset 
ravihevoset olivat 1-vuotiaista ori One Point (Amour Ami) 
ja tamma Liiseriina (Liising) sekä 2-vuotias ori Meren Ahti 
(Köppinen).

lokakuu
• Harjun Orinäyttelyssä nähtiin harvinainen palkitseminen, 

kun työhevossuunnalle arvosteltu Esu (Erovisku) palkittiin 
I palkinnolla rakennepistein 38 ja käyttökokeesta ori sai 48 
pistettä. 

• Laatuarvostelu päättyi FWB hevosten voittoon. Nuorten rat-
suhevosten laadukkain estehevonen oli Quasilento (Quasto 
144) ja askellajeista voiton vei FWB Kyrö Catleya (Pin Rock’s 
Black Velvet 147).

• Teivossa järjestettiin ensimmäistä kertaa varsanäyttely, joka 
tarjosi samalla kertaa mahdollisuuden myös opetus-, koe- tai 
nuoret radalle lähdön suorittamiseen.

marraSkuu
• Lämminveristen ratsuhevosten ja ponien näyttelykauden 

kruunu, Eliittinäyttely, järjestettiin Elma messujen yhtey-
dessä. Näyttelyn voiton vei Laatuarvostelussakin menesty-
nyt Kyrö Catleya.

joulukuu
• FWB Duendecillo P 139 (Don Romantic) hyväksyttiin Hanno-

ver-kantakirjaan ensimmäisenä FWB-hevosena

tammikuu
• Ypäjän Orinäyttelyn parhaat pisteet, 78 pistettä, keräsi Knows 

Nothing (Kadabra)

Helmikuu
• Porin raviradalla järjestetty Jalostuspäivät keräsi molempina 

päivänä 120 kuulijaa. Päivien teemat olivat vahva pohja ja kan-
nustava kasvatustoiminta.

• Kiuruveden Orinäyttelyn paras oli 4-vuotias juoksijasuunnan 
suomenhevonen Kihisee (Kihi T)

maaliSkuu
• Vermossa järjestetyssä oriiden yksityistarkastuksessa Federal 

Flex (Muscles Yankee) sai historian kolmanneksi kovimmat pis-
teet. I-luokan oritta Suomessa Federal Flexin lisäksi ovat Brad de 
Veluwe (Andover Hall) ja Holiday Credit (Credit Winner).

• Ratsuoripäiville osallistui 12 oritta, joista parhaana palkittiin 
3-vuotiast Lissabon (Lordanos).

HuHtikuu
• Ponioripäivillä järjestettiin historian ensimmäinen gotlannin 

russ ponien yleinen jalostusarvostelu. 
• Ponioripäivillä palkittiin viisi new forestinponioritta, kaksi 

connemaraoritta, kolme welshoritta ja kaksi vuonohevosoritta.
• 3-vuotiaiden suomenhevosten Valtakunnalliseen Varsanäytte-

lyyn ilmoittautui 27 osallistujaa. Tampereen Hevosmessujen 
yhteydessä järjestetyn näyttelyn voittajaksi julistettiin Hur-
maava Oiva (Rallaus). 

toukokuu
• Kasvattajapäiville ilmoittautui 52 ratsuvarsaa ja tiukka finaali 

päättyi 2-vuotiaan FWB-oriin Kyrö San Allegron (San Amour) 
voittoon.

• Työhevosmestaruuden voittoon punnersi tamma Leonida 
(Suikun Ero), joka putsasi palkintopöydän olemalla myös kil-
pailun paras juoksija, paras tamma ja paras ensikertalainen. 

keSäkuu 
• FWB St. Legar oli paras ori Unkarin kasvattajakilpailun Super-

finaalissa. 
• FWB El Carillo (Electro) voitti Itävallassa valjakkoajon CAI3 –

luokassa.

Heinäkuu
• Kansallisen Poninäyttelyn tuplavoittaja Usvaniityn Jesse 248 

SH (Usvaniityn Hemuli 125 SH) oli sekä paras suomessa syn-
tynyt, että koko näyttelyn BIS. 
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ravikilpailu-
palvelut
kiLpaiLutoiMenjohtaja jukka niskanen
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v
uoden hevoseksi yleisön äänes-
tämä Jontte Boy oli paras suoma-
laisravuri kaudella 2014. Ori voitti 
3-vuotiaiden Euroopan mestaruuden 
Ruotsissa, Orsi Mangelli –kilpailun 
Italiassa ja Kriteriumin Suomessa. 
Jontte Boy oli vuoden selvästi ansioi-
tunein ravuri 288 000 euron ansioil-

laan.
Kuninkuusraveissa Porissa seppeleet saivat 

kaulaansa tamma Mokomani ja ori Köppinen. 
Pitkä Kuninkuusravien perinne sai taas hienolla 
tavalla jatkoa ja historian kirjoihin tallennettiin 
uudet mielenkiintoiset tarinat. Porin yleisömäärät 
ja pelivaihdot jäivät jälkeen aiemmista vuosista, 
mutta pääosan esittäjät huolehtivat jännityksen 
huipentumisesta ja Kuninkuusravien tarinan jat-
kumisesta.

Kilpailutoiminnan tunnusluvut jatkoivat las-
kusuhdanteessa. Suomalaisen raviurheilun tilas-
tolliset kärkilukemat tilastoitiin vuonna 2009, ja 
siitä alkaen tunnusluvut ovat tasaisesti laskeneet. 
Totoa pelattiin 546 (–3,0 %) raveissa ja niissä ajet-
tiin 5089 (–4,9 %) lähtöä. Yhteensä lähdöissä start-
tasi 7164 (–3,5 %) hevosta. Suomenhevosten osuus 
startanneista oli 29,4 %. 

Hippoksen strategiassa palkintojen maksa-
minen on asetettu tärkeimmäksi painopistealu-
eeksi. Tähän nojaten raviradoille määrätyt pal-
kintojen maksamisvelvoitteet on viime vuosina 
asetettu budjetoitujen pelivaihtojen perusteella 
niin korkeiksi kuin mahdollista, ja koska vuonna 
2014 totovaihdot kääntyivät vastoin odotuksia sel-
vään laskuun, jouduttiin palkintoja leikkaamaan 
poikkeuksellisesti kesken vuoden. Palkintoskaa-
laa leikkaamalla pienennettiin lähtöön kohdistu-
vaa palkintosummaa enimmillään reilut yhdeksän 



Palkintosumman muutos
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prosenttia. Leikkaus kohdistui ennen kaikkea kol-
mansiin ja neljänsiin palkintoihin. Palkintoskaa-
lan leikkaamisella ja palkintojen kelluttamispää-
töksellä annettiin raviradoille taloudellista liikku-
mavaraa vastaamaan pienentyneitä tuloja. Näin 
ylläpidetään suomalaista laajaa ravirataverkostoa, 
joka on harrastajien määrää mukailevasti Euroo-
pan ylivoimaisesti kattavin. Suomalaiset raviradat 
maksoivat palkintoja yhteensä 18,5 (–10,9 %) miljoo-
naa euroa.

Starttiin toi hevosen 3 393 (–4,8 %) valmenta-
jaa ja lähtölistoilla nähtiin 6 847 (–4,3 %) eri omis-
tajan hevonen. 

nuoret raDalle -kilpailuSarja Sai Hyvän vaStaanoton
Heinäkuussa starttasi vanhan opetuslähtöjärjestel-
män korvannut uusi Nuoret radalle -kilpailusarja. 
Se on suunnattu kunkin ikäluokan 2-vuotiaille 
lämminverisille ja 3-vuotiaille suomenhevosille. 
Lähdöt ajetaan heinäkuusta alkaen ja osallistumis-
oikeus on vuoden loppuun mennessä opetusläh-
dön suorittaneilla hevosilla.

Uudessa järjestelmässä hevoset juoksevat ope-
tuslähdön jälkeen omalle ikäluokalle rajoitetun 
Nuorten lähdön, johon osallistumalla voi samalla 
suorittaa koelähdön. Lähtöön osallistumisesta 
maksetaan vanhan opetuslähtöpalkkion korvaava 
palkinto, kuitenkin kilpailullisuutta painottaen. 
Ykkösenä maalilinjan ylittävä hevonen saa 250 eu-
ron, toinen 150 euron ja kaikki muut hyväksytyn 
juoksun tekevät 100 euron palkkion. 

Uusi kilpailusarja sai heti erittäin hyvän vas-
taanoton, ja 2-vuotiaita lämminverisiä ja 3-vuoti-
aita suomenhevosia nähtiin Nuoret radalle läh-
döissä ilahduttavan paljon. Kaikkein varhaisim-
pia varsoja varten järjestelmää kehitetään vuonna 
2015 niin, että myös suoraan Toto-lähtöön osallis-
tumalla voi kuitata nuorille kohdistetun palkkion. 
Nuoret radalle -lähtöihin osallistuvien hevosten 
palkintoja ei merkitä niiden voittosummaan. Vuo-
den loppuun mennessä järjestettiin 131 lähtöä, 

vanha 
palkintokaavio

1.6.2014 käyttöön 
otetut palkintokaaviot

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lähdön palkintosumma 
1. palkinnosta 

100 %
50 %
30 %
20 %
10 %
10 %

220 %

100 %
50 %
25 %
15 %

5 %
5 %

200 %

–9.1%

100 %
50 %
25 %
15 %
10 %

200 %

–9.1%
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joissa startteja hevosille tuli 697. Suomenhevosten 
osuus oli 43 %.

Lisenssijärjestelmän uudistaminen vaati kil-
pailuosastolta toimintavuonna erittäin merkittä-
viä panostuksia. Vuosia valmisteltu uudistus astui 
voimaan 1.1.2015. Vuoden 2014 aikana järjestettiin 
eri puolilla Suomea lähes 30 infotilaisuutta ja tie-
toisuus uudistuksesta saavutti harrastajat erittäin 
hyvin. Heppa-järjestelmään toteutettiin uudistuk-
seen liittyviä merkittäviä ohjelmointitöitä. Uuden 
järjestelmän hiominen jatkuu vuoden 2015 aikana.

Koulutusta järjestettiin tuttuun tapaan mm. 
valvojille, tuomareille, ravien kilpailutoimihenki-

löille, eläinlääkäreille, nuorisovastaaville ja kilpai-
lusihteereille. Painopistealueina olivat turvallisuus, 
hevosen hyvinvointi ja tuomaritoiminnan yhtenäi-
syys.

Vuonna 2014 Suomessa ensimmäisenä ravira-
tana Jyväskylän Killeri otti käyttöön sisäradan ohi-
tusmahdollisuuden, ns. ”Open Stretch” -kaistan. 

Mika Forss sijoittui ohjastajien EM-kilpai-
luissa Ruotsissa kahdeksanneksi ja Emma Väre op-
pilasohjastajien EM-kilpailuissa Espanjassa sijalle 
kymmenen.
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Kaustinen
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Seinäjoki

Lappeenranta

Kajaani
Ylivieska

poniraviurHeilu kaSvuSSa
Nuorisotoiminnan ilonaiheena oli ponilähtöjen 
uusi ennätysmäärä 564 (+16,8 %). Härmän upeissa 
ponikunkkareissa tähtiä olivat kuningas Broän-
gens Ghosakrama, kuningatar Missil, ruhtinas 
Jarmo ja ruhtinatar Kalypzo. Hippoksen hyväksy-
mien poniravikoulujen joukkoon saatiin yksi uusi 
talli.

  
HevoSten Hyvinvointi ja antiDopingtyö
Hevosten hyvinvointi on keskeisellä sijalla Hippok-
sen toiminnassa. Ravihevosista otettiin lääkeaine-
testinäytteitä sekä ravikilpailujen yhteydessä että 
harjoituskaudella tallikäynteinä. Tallikäyntien yh-
teydessä tarkastettiin lääkityskirjanpito ja lääkkei-
den säilytystilat. Tutkittujen lääkeainetestinäyttei-
den (veri, virtsa ja karva) määrä oli vuonna 2014 yh-
teensä 1144 kappaletta. Hippoksen hallitus käsitteli 
kaksi tulehduskipulääkkeestä aiheuttamaa positii-
vista tapausta ravikilpailusääntöjen vastaisena do-
pingrikkomuksena. 

Suomen Hippos edustaa hevosalaa Maa- ja 
metsätalousministeriön asettamassa Seura- ja 
harrastuseläinten neuvottelukunnassa, joka toi-
mii ministeriön apuna asiaa koskevissa kysymyk-
sissä ja linjauksissa. Tällä hetkellä neuvottelukun-
taa työllistävät eläinsuojelulain kokonaisuudistuk-
sen herättämät kysymykset. 

Antidopingtyöhön ja hevosen hyvinvointiin 
liittyen on järjestetty koulutusta mm. varikkotoi-
mihenkilöille ja kilpailueläinlääkäreille. Kilpai-
lueläinlääkäreille järjestettiin oma vuosittainen 
koulutuspäivänsä 22.11.2014.

Viranomais- ja järjestöyhteistyö on ollut mo-
nipuolista.

Hevosalan kehittämisohjelma Mahdollisuuk-
sien hevonen on jakautunut pienempiin ryhmiin. 
Suomen Hippoksella on edustajansa myös kehittä-
misohjelman hyvinvointityöryhmässä.

Vuonna 2014 tehtiin aktiivista kansainvälistä 
yhteistyötä Pohjoismaisten ja eurooppalaisten kil-
pailueläinlääkäreiden kanssa hevosen hyvinvoin-
tiin ja antidopingtyöhön liittyen (mm. NEMAC, 
EHSLC, UET). Suomen Hippos oli mukana Eläin-
lääkäripäivillä yhdessä Suomen Ratsastajainliiton 
kanssa. Kolmen näyttelypäivän aikana messuosas-
tolla käytiin vilkasta keskustelua useista hevos-
alaan liittyvistä kysymyksistä. 

Vuonna 2014 Suomen Hippos ry toimitti yh-
dessä muiden hevosalan toimijoiden kanssa Elin-
tarviketurvallisuusvirasto Eviran laatimaa opasta 
hevosen pääntautitapausten hoitoon ja leviämisen 
ennaltaehkäisyyn. 
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Helmikuu
Pariisin kylmäveriottelun kahdessä läh-
dössä Suomea edustivat Hiskin Muisto, 
Metkutus, Rapin Aatos ja Suikun Rilla. 
Parhaiten suomenhevosista Vincenes-
sissä menestyi Rapin Aatos, joka sijoittui 
neljänneksi molemmissa kilpailuissa.

maaliSkuu
Tähen Tuuri voitti Levin Arctic Horse 
Racen Jääkuninkuuden.

HuHtikuu
Tapsan Tahti kiri Lahden Jokimaalla Suo-
men Cupin finaalissa yllätysvoittoon.

Harri Rantasen valmentama Italia-
laistamma Prussia voitti Seinäjoen Prix 
d´Etain Royalin.

Mauri Jaara ohjasti uransa 3 000. voi-
ton.

toukokuu
Ranskalainen Univers de Pan voitti Fin-
landia-Ajon huimalla ajalla 10,7a, joka jäi 
vain kymmenyksen kilpailuennätyksestä. 
Norjalainen kylmäveritähti Tekno Odin 
voitti Erkon Pokaalin ennen Camria. Ve-
nice voitti Tammaderbyn.

Superlupaus Jontte Boy voitti Solval-
lan Elitloppet-viikonlopun Treåringseli-
tenin Suomen ennätyksellä 11,5a/1609m.

keSäkuu
Pekka Korven valmentamat Arctic Model 
ja Fashion Duo ottivat kaksoisvoiton Ber-
gsåkerin E3-finaalissa ansaiten yhteensä 
1,2 miljoonaa kruunua.

Ranskalainen maailmantähti Ti-
moko lensi Kouvolaan ja taisteli Kymi 

Grand Prix’n ykköseksi ennen ihme-
ruuna Commander Crowea.

Heinäkuu
Ruotsalainen Reven d´Amour voitti St Mi-
chelin Mika Forssin ohjastamana.

Markku Niemisen Super Frido 
voitti suuryllättäjänä lämminveristen 
Suur-Hollola-ajon uudella Suomen en-
nätyksellä 11,3a/2100m. Suomenhevosten 
Suur-Hollola-ajon voitti suosikki Jokivar-
ren Kunkku.

Winter´s Iceman vei Jorma Kontion 
ajamana Jägersrossa Breeders Course -fi-
naalin ansaiten yli 60 000 euroa.

Nelivuotistähti Express Duo sijoittui 
toiseksi Halmstadin Sprintterimestaruu-
dessa ruotsalaisen Happy Daysin jälkeen.

Emma Väre sijoittui kymmenen-
neksi oppilasohjastajien EM-kilpailuissa 
Mallorcalla.

Janne Räisänen voitti amatööriohjas-
tajien maailmanmestaruuskilpailun, joka 
järjestettiin Suomessa.

elokuu
Kuninkuusravit keräsivät ravikansan 
Poriin. Ravikuningattareksi seppelöi-
tiin Mokomani ja ravikuninkaaksi Köp-
pinen. Köppinen ravasi päätösmatkalla 
SE:n 23,8a/3100m ja tammojen päätös-
matkan voittaja Sekottaja tammojen SE:n 
25,0a/3100m.

Nuoren Iikka Nurmosen ohjastama 
Surprise Lord ravasi Porin Kuninkuusra-
veissa kauden kärkiajan ja pysäytti kellot 
aikaan 09,9a, mikä on Porin uusi rataen-
nätys.

Koivikon Kalle voitti suomenhevos-
ten Derbyn Jyväskylässä.

Ruotsalainen Hallsta Lotus voitti Tu-
russa ravatun kylmäveristen Pohjoismai-
den mestaruuden.

Mika Forss sijoittui kahdeksanneksi 
ohjastajien EM-kilpailuissa Ruotsissa.

SyySkuu
Tuomas Korvenojan valmennettavat juh-
livat sekä Suomessa että Ruotsissa. Kor-
venoja ajoi itse Jonesyn Derby-voittoon 
Vermossa ja samana päivänä 6.9. Jorma 
Kontio ohjasti Jontte Boyn 3-vuotiaiden 
Euroopan mestariksi Ruotsin Jägersorssa.

Surprise Lord voitti Suomen mesta-
ruuden Vermossa.

Esa Holopainen voitti sekä suomen-
hevosten että lämminveristen Villinmie-
hen Tammakilvat Pörnä-Tytöllä ja Sto-
neisle Lilianilla.

lokakuu
Tuomas Korvenoja otti valmentamillaan 
hevosilla kolmoisvoiton lämminveris-
ten Kriteriumissa. Jontte Boy voitti en-
nen Glory Danceria ja Oliwer Hipia. Suo-
menhevosten Kriterium-sankariksi ravasi 
Säihkeen Säpinä.

Tuomas Pakkanen liittyi ohjastajien 
Tuhannen Voiton klubiin.

marraSkuu
Jontte Boy voitti 3-vuotiaiden huippuläh-
dön Orsi Mangellin Italiassa.

Venice voitti Porin St. Legerin ja 
Säihkeen Säpinä Satakunta-ajon.

Jani Ruotsalainen ohjasti uransa 
1 000. voiton.

Monté-ohjastaja Jenni Nevalainen
hevosenhoitaja Riikka Neuvonen
4-vuotias suoMenhevonen Säihkeen Säpinä
5-vuotias suoMenhevonen Koivikon Kalle
vanheMpi suoMenhevostaMMa Mokomani
vanheMpi suoMenhevosori Köppinen
3-vuotias läMMinverinen Jontte Boy
4-vuotias läMMinverinen Jonesy
vanheMpi läMMinveritaMMa Venice
vanheMpi läMMinveriori Surprise Lord

ravirata Jyväskylä
Kesäravirata Härmä
Kasvattaja Hannu Nivola
hevosenoMistaja Kotihalli Oy
ohjastaja Mika Forss
valMentaja Tuomas Korvenoja
vuoden hevonen Jontte Boy
vuoden suoMenhevonen Köppinen
vuoden raviteKo Kari Lähdekorven 
toiminta raviurheilun edistämiseksi

vuoden KoMeetta - ohjastaja Iikka Nurmonen
vuoden KoMeetta - hevonen Magnat
1. KunniaMaininta Sumu Sireeni
2. KunniaMaininta Janne Räisäsen amatööri-
ohjastajien maailmanmestaruus
nuorisoraviKerho Seinäjoki
vuoden voitoKKain Magnat
vuoden voitoKKain ohjastaja Mika Forss
tähtien talli I.P. Vipotiina

ravigaalan 2014 palkitut
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vieStinnällinen
vuoSi 2014

s
uomen hippoksen viestinnän ta-
voitteena toimintavuonna oli edel-
leen kasvattaa ymmärrystä ja arvos-
tusta hevostaloutta kohtaan sekä pa-
rantaa raviurheilun tunnettuutta eri 
kohderyhmissä valtakunnallisesti.   

Tavoitteen toteuttamisen kan-
nalta yksi merkittävä tekijä on ak-

tiivinen mediasuhteiden hoito ja ylläpito: muun 

muassa järjestelmällinen tiedottaminen, tiedotus-
tilaisuuksien sekä toimittaja- ja sidosryhmätapaa-
misien järjestäminen. 

Tiedottaminen oli vuoden 2014 aikana hyvin 
aktiivista. Erilaisia viikko-, kuukausi ja uutiskir-
jeitä lähetettiin 251 kappaletta, eli lähes viisi kap-
paletta joka viikko.  Tiedotteiden vastaanottajina 
olivat median edustajat ja noin 4 000 uutiskirjeen 
tilaajaa. Mediaa palvelimme lisäksi muuan muassa 

viestintä- ja yhteiskuntavastuujohtaja Leena Mäenpää-Wirtz
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kuvaamalla vuoden kokokohdat valokuvapankkiin, 
missä kuvat olivat median ja muiden sidosryhmien 
käytettävissä.  

Perinteisen median rinnalla myös sosiaalinen 
media on muodostunut merkittäväksi kanavaksi. 
Hippoksen viestintä seuraa, reagoi ja tuottaa sisäl-
töä omille Facebook- ja Twitter-tileilleen sekä You-
Tube-kanavalle. 

Ymmärrystä ja arvostusta hevosalaa kohtaan 
kohennettiin yhteistyössä muiden hevosalan toi-
mijoiden kanssa järjestämällä päättäjille ja medi-
alle tutustumismatka Vihtiin Mahdollisuuksien 
hevonen -teeman mukaisesti. Tilaisuudessa avat-
tiin osallistujille hevosalan tarjoamia mahdolli-
suuksia harrastuksen ja elinkeinon tarjoajana kau-
pungissa ja maaseudulla. 

Viestinnän tärkeimpiin teemoihin vuonna 
2014 kuuluivat arvostettu suomalainen hevosmies-
taito ja omistajuus.  Esimerkiksi tunnetut kansain-
väliset huippuravurit Up and Quick ja Commander 
Crowe kuuluvat hevosiin, joiden hyvinvoinnista 
vastaavat suomalaiset hevosenhoitajat.  Pitkän lin-
jan suunnitelmallinen ja järjestelmällinen valmen-
nustyö puolestaan näkyy esimerkiksi ravivalmen-
taja Tuomas Korvenojan tallissa, jonka menestys-
ravurit Jontte Boy ja Jonesy nousivat voittojensa 
ansiosta otsikoihin. Vankan kokemuksen vasta-
painona uutta väriä ravilähtöjen voittajahaastatte-
luihin toi nuoremman sukupolven lahjakas ohjas-
tajakaarti.  

Hevosenomistajuus on lajille tärkeää sen kai-
kissa muodoissaan, Raviliigan osuuksista suurem-

piin omistusosuuksiin. Omistajuutta toimme esille 
muun muassa Kuukauden hevosenomistaja -valin-
noilla. Kuukauden hevosenomistajat saivat näky-
vyyttä alan lehdissä ja Hippoksen sekä sidosryh-
mien medioissa.

Raviurheilu näkyi viikoittain Ylen kanavilla 
esitetyssä Ravisuorassa.  Lauantain Toto75-lähe-
tyksen lisäksi ravien ystävät saivat seurata suoraa 
lähetystä Toto65-lähdöistä keskiviikkoisin Kuto-
nen-kanavalla. Katsojakeskiarvot liikkuivat lauan-
taisin 120 000 ja 202 750 ja keskiviikkoisin 29 000 
ja 42 800 katsojan välillä. Vuoden 2014 syyskuussa 
ilmoitettiin ravilähetysten siirtymisestä MTV:n ka-
naville ja ohjelmatarjonnan kasvamisesta kuuteen 
päivään viikossa.  

Mediamaailmassa tapahtuvasta murroksesta 
ja toimittajaresurssien vähenemisestä huolimatta 
media seuraa edelleen raviurheilua aktiivisesti – 
joskin aikaisempia vuosia pienemmin resurssein. 
On ilo nähdä, että Kuninkuusravit kiinnostavana 
urheilutapahtumana ja suomenhevosen juhlana 
ovat säilyttäneet suosionsa. Porin Kuninkuusra-
veihin vuonna 2014 akkreditoitui 150 medioiden 
edustajaa.

Vuonna 2014 medialle järjestettiin tiedotusti-
laisuuksia ennen vuoden tärkeimpiä ravitapahtu-
mia sekä paikan päällä päälähdön jälkeen.  Kilpai-
lun ennakko-odotuksista tiedotustilaisuus järjes-
tettiin Finlandia-ajon, Kuninkuusravien ja Suuren 
Suomalaisen Derbyn alla. Tiedotustilaisuuksien 
kautta saavutimme eri toimittajia ja medioita sekä 
niiden lukijoita. 



HallitukSen 
toimintakertomuS
tilikauDelta 
1.1.–31.12.2014

Suomen HippoS ry

s
uomen hippos ry (Hip-
pos) on raviurheilun ja 
hevoskasvatuksen kes-
kusjärjestö, joka järjes-
tää jalostustoimintaa 
ja kilpailutoimintaa. Ja-
lostustoiminnan tar-
koituksena on edistää 

kotimaista hevosjalostusta, hevos-
kasvatusta ja hevosen käyttöä yllä-
pitämällä hevosten ja ponien rekis-
tereitä ja kantakirjoja sekä järjes-
tämällä koulutusta ja neuvontaa. 
Kilpailutoiminnan tarkoituksena on 
järjestää maamme ravikilpailutoi-
minta ja varmistaa siten edellytyk-
set ravipelien järjestämiseksi.  

Hippoksen kokonaan omista-
malla Fintoto Oy:llä on yksinoikeus 
hevospeleihin Suomessa. Konser-
niin kuuluu lisäksi Suomen Hevos-
urheilulehti Oy, joka julkaisee He-
vosurheilu- lehteä sekä Toto-käsioh-
jelmalehteä. Lisäksi yhtiö kustantaa 
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Kansanedustaja Mika lintilä, s. 1966, 
Toholampi, hallituksen puheenjoh-
taja 14.5.2008 alkaen, hallituksen jäsen 
13.5.2005 alkaen. Keskeisimmät muut 
luottamustoimet: Yleisradion hallinto-
neuvoston jäsen, Kitinkannuksen kuntou-
tuslaitoksen hallituksen puheenjohtaja

Yrittäjä jyrki jauhiainen, s. 1955, Maa- 
ja metsätaloustieteitten maisteri, Tai-
palsaari, hallituksen varapuheenjoh-
taja 21.5.2014 alkaen, hallituksen jäsen 
15.5.2013 alkaen. Keskeisimmät muut 
luottamustoimet: Lappeenrannan Ravi-
rata Oy hallituksen puheenjohtaja, Tai-
palsaaren sivistyslautakunnan varapu-
heenjohtaja, Etelä-Karjalan Agronomit 
ry:n puheenjohtaja, Harjun Oppimiskes-
kus Oy, opetuksen neuvottelukunnan jä-
sen.

Yrittäjä hannu nivola, s. 1957, Uusikau-
punki, hallituksen jäsen 14.5.2008 alkaen. 
Keskeisimmät muut luottamustoimet: 
Turun Hippos ry:n ja Varsinais-Suomen 
Hevosjalostusliitto ry:n puheenjohtaja.

Toimitusjohtaja heikki Kinnunen, s. 1957, 
Varkaus, hallituksen jäsen 13.5.2010 al-
kaen. Keskeisimmät muut luottamustoi-
met: Kuopion Ravirata Oy:n ja Pohjois-Sa-
von hevosjalostusliitto ry:n puheenjohtaja.

Varatoimitusjohtaja Kari haapiainen, 
s. 1958, kasvatustieteen maisteri, Espoo, 
hallituksen varapuheenjohtaja 14.5.2008–
21.5.2014, hallituksen jäsen 1.1.2001 alkaen. 
Keskeisimmät muut luottamustoimet: 
Vermon Ravirata Oy hallituksen puheen-
johtaja, Raittius- ja urheiluseura Zoom ry 
Presidentti.

Yrittäjä janne ojanen, s. 1964 Pori, halli-
tuksen jäsen 21.5.2014 alkaen. Keskeisim-
mät muut luottamustoimet: Porin Ravit 
Oy hallituksen puheenjohtaja, HC Ässät 
Oy hallituksen jäsen

Yrittäjä ari hartikainen, s. 1958, Vihti, 
hallituksen jäsen 18.5.2011 alkaen. Keskei-
simmät muut luottamustoimet: Suomen 
Ravivalmentajat ry:n ja Vihdin Hevosja-
lostusyhdistys ry:n hallituksen jäsen.

Suomen HippoS ry:n 
HallituS 2014



Suomen HippoS ry

Suomen Ratsastajainliitto ry:n jäsen-
lehteä Hipposta.  Yhdessä raviratojen 
kanssa omistettu tytäryhtiö Hevosta-
lous Oy keskittyy raviratojen talous-
hallintopalveluihin. Tilikauden päät-
tyessä Hippos omisti yhtiöstä 70,7 %.

Hippoksen ja sen tytäryhtiöiden 
toimintaa esitellään tarkemmin vuo-
sikertomuksessa.

tilikauDen olennaiSet tapaHtumat 
Toimintavuosi 2014 oli yhdistyksen 
41. toimintavuosi. 

Vuonna 2014 käynnistettiin val-
tuuskunnan aloitteesta ravitalouden 
tehostamista koskeva selvitys. Selvi-
tystä koskevat jatkotoimet hyväksyt-
tiin valtuuskunnan kevään kokouk-
sessa, minkä jälkeen niitä vietiin 
eteenpäin suunnitellusti. Alan toimi-
jat osallistuivat aktiivisesti jatkotoi-
mien toteuttamiseen ja alan sisäinen 
yhteistyö kehittyi positiivisesti.  

Ravikilpailutoiminnan osalta 
jatkettiin yhdessä raviratojen kanssa 
toiminnan sopeuttamista laskeviin 
volyymeihin. Merkittävin toteutettu 
uudistus kohdistui lisenssijärjestel-
mään, joka tuli voimaan vuoden 2015 
alussa. Nuoret radalle -lähdöt vas-
taanotettiin erittäin myönteisesti ja 
alan toimijat osallistuivat aktiivisesti 
niiden kehittämiseen. Kuninkuusra-
vit säilyttivät paikkansa ravivuoden 
kohokohtana. Kilpailutoiminta oli 
kokonaisuudessaan edelleen aktii-
vista ja suomalaiset hevoset menes-
tyivät Jontte Boyn johdolla kansain-
välisestikin erinomaisesti. 

Yhdistyksen jalostuspalveluissa 
otettiin toimintavuoden aikana käyt-
töön uusi lautakuntamalli lämmin-
veristen ravihevosten ja suomen-
hevosten näyttelytoiminnassa. Pal-
velukehityksen keskeisin hanke oli 
Jalostusoriit -sivuston tuottaminen 
tarjoamaan tietoa jalostuskäytössä 

olevista oriista. Lisäksi hevosjalos-
tusliittojen kanssa käynnistettiin toi-
met alueellisen hevosalan neuvon-
nan kehittämiseksi. Myös lainsää-
dännön osalta tapahtui varsin monia 
muutoksia vuonna 2014, uudistuk-
sen alla olivat keinosiemennystoi-
mintaan, rekisteröintiin ja hevosten 
tunnistamiseen sekä eläinjalostuk-
seen liittyvät lait. Jalostuspalvelui-
den sisällä henkilöstön työtehtäviä 
jaettiin uudelleen tavoitteena tarjota 
entistä parempaa asiakaspalvelua ja 
hyödyntää resurssit tehokkaammin.

Fintoto Oy:n osalta toiminta-
vuosi oli erittäin haastava. Pelimyyn-
nin kehitys oli heikko. Pelimyynnin 
heikon kehityksen johdosta keväällä 
jouduttiin pudottamaan palkintotu-
kia merkittävästi, mikä johti palkin-
totason merkittävään laskuun. Yh-
tiö teki pelimyynnin laskun johdosta 
merkittäviä säästöpäätöksiä, joi-
den toteuttamista jatketaan vuonna 
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2013
3 193

555
–120

500
77 %

2013
2 293

555
250 437

3 430
236
175
500

48 %

2012
3 238

568
69

0
77 %

2012
2 366

568
251 159

3 358

–245
0

46 %

2014
3 163

384
–67
200

81 %

2015. Loppuvuodesta yhtiö solmi uu-
den raviurheilun näkyvyyttä kos-
kevan sopimuksen MTV3:n kanssa. 
Toimintavuoden aikana myös yhtiön 
toimitusjohtaja vaihtui.

Suomen Hevosurheilulehti Oy:n 
keskeisin tavoite kuluneeseen vuo-
teen lähdettäessä oli tasapainottaa 
yhtiön taloutta tappiollisen jakson 
jälkeen. Tässä työssä onnistuttiin 
olosuhteisiin nähden tyydyttävästi. 
Tilikauden loppupuolella käynnistet-
tiin ja toteutettiin merkittävä sisältö-
muutos, jossa ravien näkyvyyttä kes-
kiviikon lehdessä lisättiin merkittä-
västi ja ratsastus keskitettiin omaan 
osaansa perjantain lehdessä. Samoin 

2014
2 074

384
232 910

3 322
256

–105
200

49 %

tunnusluvut emoyhteisö
Jalostus- ja kilpailutoiminta; palvelumaksut
Jalostus- ja kilpailutoiminta; avustukset
Tilikauden yli-/alijäämä
Korolliset velat
Omavaraisuusaste

tunnusluvut konserni
Jalostus- ja kilpailutoiminta; palvelumaksut
Jalostus- ja kilpailutoiminta; avustukset
Pelitoiminnan tuotot
Julkaisutoiminnan tuotot
Taloushallintopalveluiden tuotot
Tilikauden yli-/alijäämä, konserni
Korolliset velat
Omavaraisuusaste

Hallinto  
Hippoksen hallituksen jäseninä ovat 
tilikaudella toimineet Mika Lintilä 
(hallituksen puheenjohtaja), Jyrki 
Jauhiainen (hallituksen varapuheen-
johtaja 21.5.2014 alkaen), Kari Haapi-
ainen (hallituksen varapuheenjoh-
taja 21.5.2014 saakka), Kristiina Ertola 
(21.5.2014 saakka) Ari Hartikainen, 
Heikki Kinnunen, Hannu Nivola ja 
Janne Ojanen (21.5.2014 alkaen). Hip-
poksen toimitusjohtajana toimii 
Pekka Soini.

Hallitus piti vuoden aikana 14 
kokousta sekä yhden yhteisneu-
vottelun Fintoto Oy:n hallituksen 
kanssa. Kokouksiin osallistuivat 
myös valtuuskunnan puheenjohtaja 
Samuli Pohjamo ja varapuheenjoh-
taja Kaisa Tolonen. Hallituksen sih-
teerinä toimi toimitusjohtaja Pekka 
Soini. 

Hallituksen jäsenet ja valtuus-
kunnan puheenjohtajat osallistuivat 
kokouksiin seuraavasti:

Mika Lintilä 14 / 14
Jyrki Jauhiainen 14 / 14
Kari Haapiainen 14 / 14
Kristiina Ertola 6 / 6
Ari Hartikainen 13 / 14
Heikki Kinnunen 14 / 14
Hannu Nivola 14 / 14
Janne Ojanen 8 / 8
Samuli Pohjamo 13 / 14
Kaisa Tolonen 13 / 14
 
 Suomen Hippos ry:n tilintarkasta-
jina ovat toimineet Tapani Vuopala, 
KHT ja Juho Himanen, KHT DHS Au-
dit Partners Oy:stä. 

tuotantoprosessia tehostettiin mo-
nin tavoin vuoden aikana.  

Hevostalous Oy:n toiminta it-
senäisenä pääasiassa raviradoille ta-
loushallintopalveluja tarjoavana yh-
tiönä jatkui toista vuotta tilikaudella. 
Toimintaa laajennettiin asiakasmää-
rän kasvaessa niin, että vuoden lo-
pussa yhtiön palveluksessa oli viisi 
henkilöä. 

Suomen HippokSen ja konSernin 
talouDellinen tuloS
Suomen Hippoksen taloudellinen tu-
los oli 66,7 tuhatta euroa tappiollinen 
konsernin tuloksen ollessa 104,1 tu-
hatta euroa tappiollinen. 
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2013
37

1 632

100
5 378

2012
37

1 572

91
5 286

2014
34

1 537

97
5 261

Henkilöstön tunnusluvut
Keskimääräinen lukumäärä tilikaudella, emoyhteisö
Tilikauden palkat ja palkkiot, emoyhteisö (tuhatta euroa)

Keskimääräinen lukumäärä tilikaudella, konserni
Tilikauden palkat ja palkkiot,konserni (tuhatta euroa)

Suomen Hippos ry:n henkilöstöön 
kuuluu toimihenkilöitä, jotka palve-
levat kaikkia konserniyksiköitä. Näi-
den henkilöiden palkkamenot on 
jaettu konserniyksiköiden kesken 
aiheuttamis- ja suoriteperiaatteella.

arvio merkittävimmiStä riSkeiStä ja 
epävarmuuStekijöiStä 
Näkymä Hippoksen ja sen tytäryhti-
öiden osalta on ennallaan. Kansanta-
louden tilanne ja kuluttajien heikko 
ostovoima asettavat haasteita raha-
pelimarkkinan myönteiselle kehi-
tykselle ja toisaalta hevosiin kohdis-
tuville investoinneille. Keväällä 2015 
laadittavassa hallituksen ohjelmassa 
linjataan useita alan toiminnan kan-
nalta tärkeitä kysymyksiä. Tässä suh-
teessa erityisesti arpajaislain-sää-
dännön kehittämisen osalta tehtävät 
linjaukset ovat tärkeitä. Alan kyky 
tehdä rakenteita koskevia ratkaisuja 
on tulevaisuudessa entistä tärkeämpi 
ja tehokkuus päätöksenteossa on 
välttämätöntä. Tarjonnan osalta ris-
kin muodostaa se, että kilpailevien 
hevosen määrä tulee suurella toden-
näköisyydellä laskemaan. Osittain 
tämä johtuu kotimaisen kasvatuk-
sen vähentymisestä, mikä saattaa ai-
heuttaa suuria haasteita kotimaisille 
kasvattajakilpailuille. Edelleen mer-
kittävän riskin muodostaa myös kan-
sainvälisen yhteistyön toimivuus tu-
levaisuudessa. Tällä hetkellä näyttää 
osittain siltä, että pohjoismainen yh-
teistyö on uusien haasteiden edessä 
ja perinteistä kumppaniverkostoa 
on laajennettava ja pohjoismaisen 

yhteistyön toimintatapoja arvioitava 
uusista lähtökohdista. Voidaan edel-
leen todeta, että käytännön tasolla 
suurin riski on palkintotason jäämi-
nen nykyiselle tasolle tai sen laske-
minen. Lopulta raviurheilun ja koko 
suomalaisen hevostalouden tulevai-
suus riippuu voimakkaimmin pal-
kinnoista. Palkintojen maksukyvyn 
säilyttämiseksi ravitalouden raken-
teiden on kaikilla tasoilla oltava riit-
tävän tehokkaat. 

olennaiSet tapaHtumat tilikauDen 
päättymiSen jälkeen ja arvio 
toDennäköiSeStä tulevaSta 
keHitykSeStä
Tilikauden päättymisen jälkeen on 
jatkettu hevostalouden tervehdyt-
tämisohjelman toteuttamista suun-
nitellusti. Lisäksi yhdistyksessä ja 
koko konsernissa on toteutettu te-
hostamistoimia, joiden avulla pyri-
tään varmistamaan resurssien mak-
simaalinen siirtyminen alan ken-
tälle sekä yhdistyksen kyky tukea 
ratojen käynnistämää alueellista yh-
teistyötä. Alkuvuodesta käynnistet-
tiin työ, jonka avulla pyritään välttä-
mään kilpailevien hevosten ennus-
tettavasta laskusta syntyviä haittoja 
ja pyritään lisäämään hevosten ak-
tiivista kilpailemista. Valitettavasti 
lienee niin, että vuodesta 2015 tulee 
vähintään yhtä haastava kuin vuosi 
2014 oli.
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Jalostus- Ja 
kilpailutoiminta

pelitoiminta 
(Fintoto oy)

Julkaisutoiminta 
(suomen Hevos-

urHeiluleHti oy)

palvelutoiminta 
(Hevostalous oy)

yleiskulut Ja 
-tuotot

Tuotot        

Kulut      

tuotto-/kulujäämä

Tuotot
Maksetut voitot ja arpajaisvero  
Materiaalit ja palvelut  
Kulut

Hevoskasvatuksen ja -urheilun osuudet
tuotto-/kulujäämä
Kertynyt tuotto-/kulujäämä
      
Tuotot   
Kulut 

tuotto-/kulujäämä  
Kertynyt tuotto-/kulujäämä

Tuotot
Kulut   

tuotto-/kulujäämä   
vähemmistön osuus tuotoista
Kertynyt tuotto-/kulujäämä

Tuotot    
Kulut    

tuotto-/kulujäämä   
tuotto-/kulujäämä ennen varainhankintaa

Jäsenmaksut 
Kertynyt tuotto-/kulujäämä 

Tuotot    
Kulut    
tuotto-/kulujäämä   

3 192 818,78
554 851,49

1 647 677,83
2 027 717,46

72 274,98

72 274,98

72 274,98

501 899,55
330 938,02
142 416,34
410 259,50

19 101,25
-362 613,06
-290 338,08

13 000,00
-277 338,08

205 738,00
48 540,16

157 197,84

-120 140,24

3 162 429,09
383 664,56

1 584 538,93
1 867 477,68

94 077,04

94 077,04

94 077,04

498 585,94
270 926,94
132 965,23
372 793,27

-2 467,15
-280 566,65
-186 489,61

13 100,00
-173 389,61

160 200,00
53 471,72

106 728,28

-66 661,33

2 292 518,78
554 851,49

1 647 677,83
2 022 857,51

-823 165,07

250 437 442,14
188 296 692,87

11 072 258,18
3 083 674,52
1 115 832,39

11 300 741,61
4 260,83

34 210,52
33 422 642,53

2 107 128,69
1 283 963,62

3 430 369,87
1 245 885,25

7 590,58
2 546 374,00

570,71
-368 909,25
915 054,37

235 977,45
40,00

174 778,70
60 288,37

34,56
835,82

-224,24
915 665,95

158 986,13
330 938,02
142 416,34
410 259,50

19 101,25
-705 526,48
210 139,47

13 000,00
223 139,47

48 540,16
-48 540,16

174 599,31

2 074 065,40
383 664,56

1 584 538,93
1 841 478,24

-968 287,21

232 910 019,40
175 304 009,17

10 753 481,73
3 058 669,45
1 246 725,32
9 825 469,60

6 857,48
13 960,17

31 067 526,89
1 633 319,59

665 032,38

3 322 259,46
1 216 076,85

8 987,26
2 179 762,22

13 054,83
-69 512,04
595 520,34

255 763,51
3 108,15

205 804,39
65 096,69

24,49
-18 270,21

5 169,05
582 419,18

133 086,94
270 926,94
132 965,23
372 865,27

-2 467,15
-646 137,65

-63 718,47

13 100,00
-50 618,47

53 471,72
-53 471,72

-104 090,19

tuloSlaSkelma
varsinainen toiminta

varainHankinta

siJoitus- Ja 
raHoitustoiminta

Palvelumaksut
Avustukset
Henkilöstökulut
Muut kulut

Henkilöstökulut
Poistot
Muut kulut
Rahoitustuotot ja -kulut
Tuloverot

Henkilöstökulut 
Poistot 
Muut kulut 
Rahoitustuotot ja -kulut 

Ulkopuoliset palvelut 
Henkilöstökulut 
Muut kulut 
Rahoitustuotot ja -kulut 

Palvelumaksut
Henkilöstökulut
Poistot
Muut kulut
Rahoitustuotot ja -kulut

31.12.201331.12.2013 31.12.201431.12.2014
Suomen Hippos rykonserni

tilikauden ylijäämä / alijäämä (-)
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4 263 159,83
8 645,48

367 901,21
4 648 352,00

224 247,78
10 984,00

235 231,78
1 993 746,77

240 675,40
2 234 422,17
7 109 360,47

44 853,34
1 284 571,72

44 287,28
686 859,67

2 015 718,67
1 543 066,81
4 591 302,87
8 194 941,69

15 304 302,16

4 157 614,81
997,64

694 912,04
2 427 829,08
-104 090,19
7 177 263,37

6 837,32

200 000,00
571 394,00

916 013,42
290 665,08

6 142 128,97
8 120 201,47

15 304 302,16

4 507 937,12
10 318,76

331 253,59
4 849 509,47

231 042,98
10 984,00

242 026,98
1 993 746,77

234 691,47
2 228 438,24
7 319 974,69

42 340,37
2 126 406,34

51 591,34
447 983,40

2 625 981,08
1 613 157,11
4 347 673,31
8 629 151,87

15 949 126,56

4 277 755,05
997,64

807 518,02
2 133 089,53

174 599,31
7 393 959,55

11 224,24

500 000,00
648 000,59

1 543 977,79
246 061,84

5 605 902,55
8 543 942,77

15 949 126,56

799 573,02

799 573,02
19 697,83

19 697,83
2 371 482,77

238 774,88
2 610 257,65
3 429 528,50

175 117,53
759 699,35

60 225,91
995 042,79
981 142,44
527 747,09

2 503 932,32

5 933 460,82

4 157 614,81

694 912,04

-66 661,33
4 785 865,52

200 000,00

9 558,59
114 932,15
118 790,18
704 314,38

1 147 595,30

5 933 460,82

905 535,45

905 535,45
36 780,63

36 780,63
2 372 482,77

232 790,95
2 605 273,72
3 547 589,80

231 584,92
345 881,66

58 168,87
635 635,45

1 213 157,11
1 037 753,26
2 886 545,82

6 434 135,62

4 277 755,05

807 518,02

–120 140,24
4 965 132,83

500 000,00

12 152,88
158 030,88
101 569,73
697 249,30

1 469 002,79

6 434 135,62

taSe
Aineettomat oikeudet
Muut pitkävaikutteiset menot
Keskeneräiset hankinnat
Aineettomat hyödykkeet yhteensä
Koneet ja kalusto
Muut aineelliset hyödykkeet
Aineelliset hyödykkeet yhteensä
Osuudet saman konsernin yrityksissä
Muut osakkeet ja osuudet
Sijoitukset yhteensä
pysyvät vastaavat yhteensä

Valmiit tuotteet/tavarat
Myyntisaamiset
Saamiset saman konsernin yrityksiltä
Muut saamiset
Siirtosaamiset
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä

vaihtuvat vastaavat yhteensä

Yhdistyksen oma pääoma
Ylikurssirahasto
Sakkorahasto
Edellisten tilikausien voitto/tappio
Tilikauden ylijäämä/voitto
oma pääoma yhteensä

Lyhytaikaiset lainat
Saadut ennakot
Velat saman konsernin yrityksille
Ostovelat
Muut velat
Siirtovelat
vieras pääoma yhteensä

pysyvät vastaavat

oma pääoma

lyHytaikainen
vieras pääoma

väHemmistöosuus

Aineettomat hyödykkeet

Aineelliset hyödykkeet

Sijoitukset

Vaihto-omaisuus
Lyhytaikaiset saamiset

Rahoitusarvopaperit 
Rahat ja pankkisaamiset

vaiHtuvat vastaavat

vastaavaa

vastattavaa

31.12.201331.12.2013 31.12.201431.12.2014
Suomen Hippos rykonserni

vastaavaa yhteensä

vastattavaa yhteensä
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Tilikauden yli-/alijäämä
Rahoitustuotot ja -kulut
Oikaisut liikevoittoon:
 Suunnitelman mukaiset poistot ja arvonalennukset
 Varainhankinta
 Verot
 Vähemmistöosuus
rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta
Käyttöpääoman muutos
varsinaisen toiminnan rahavirta ennen rahoituseriä
Maksetut korot ja muut vars. toiminnan rahoituskulut
Saadut osingot varsinaisesta toiminnasta
Saadut korot ja rahoitustuotot
Maksetut, välittömät verot
Sakkorahaston muutos
varsinaisen toiminnan rahavirta

varainhankinnan tuottojäämä

Sijoitustoiminnan tuotot
Sijoitustoiminnan kulut
sijoitustoiminnan rahavirta

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin
investointien rahavirta

Lyhytaikaisten lainojen muutos
rahoituksen rahavirta

Rahavarat tilikauden alussa
Vähemmistöosuus
Rahavarat tilikauden lopussa

–104 090,19
49 766,01

1 388 677,81
–13 100,00

13 960,17
–4 386,92

1 330 826,88
543 767,92

1 874 594,80
–20 770,30

4 095,77
–13 960,17

–112 605,98
1 731 354,12

13 100,00

20 380,24
–53 471,72
–33 091,48

–1 178 063,60
–1 178 063,60

–300 000,00
–300 000,00

233 299,04
4 383 045,36
4 616 344,40

233 299,04

174 599,31
33 224,80

1 265 839,31
–13 000,00

34 210,52
224,24

1 495 098,18
–132 865,15
1 362 233,03

–17 549,40

5 686,61
–34 210,52

47 950,70
1 364 110,42

13 000,00

27 178,15
–48 540,16
–21 362,01

–2 256 823,38
–2 256 823,38

500 000,00
500 000,00

–401 074,97
4 784 120,33
4 383 045,36

–401 074,97

–66 661,33
–104 261,13

132 965,23
–13 100,00

–51 057,23
–380 814,83
–431 872,06

–13 603,68

3 126,56

–112 605,98
–554 955,16

13 100,00

168 209,97
–53 471,72
114 738,25

–14 903,93
–14 903,93

–300 000,00
–300 000,00

–742 020,84
2 250 910,37
1 508 889,53

–742 020,84

–120 140,24
–176 299,09

142 416,34
–13 000,00

–167 022,99
239 152,40

72 129,41
–12 424,43

50,00
4 793,43

47 950,70
112 499,11

13 000,00

232 420,25
–48 540,16
183 880,09

–9 634,59
–9 634,59

500 000,00
500 000,00

799 744,61
1 451 165,76
2 250 910,37

799 744,61

raHoituSlaSkelma

varsinaisen toiminnan rahavirta

varainhankinnan rahavirta

sijoitustoiminnan rahavirta

investointien rahavirta

rahoituksen rahavirta

rahavarojen muutos

Rahoituslaskelman rahavarat eivät sisällä Fintoto Oy:n internet-pelin pelitileillä olevia varoja.

20132013 20142014
Suomen Hippos rykonserni
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2.1 tuotot  toiminnoittain
Jalostustoiminta ravurit
Jalostustoiminta ratsut ja ponit
Kilpailutoiminta
 Toimitus- ja palvelumaksut
 Lisenssimaksut
 Kohdekorvaukset
Jalostus- ja kilpailutoiminta yhteensä
Yhteiset toiminnot
 Palvelutuotot
Taloushallintopalvelut
Pelitoiminnan liikevaihto
Pelitoiminnan liiketoiminnan muut tuotot
Julkaisutoiminnan liikevaihto
Julkaisutoiminnan liiketoiminnan muut tuotot
Yhteensä

575 964,48
408 371,31
779 607,87

220 068,74
90 033,00

2 074 045,40

133 086,94
255 763,51

231 688 547,96
1 221 471,44
3 279 531,50

42 727,96
238 695 174,71

461 919,95
429 741,28

976 492,78
331 623,77

92 241,00
2 292 018,78

158 986,13
235 977,45

249 022 863,12
1 414 579,02
3 350 126,43

80 243,44
256 554 794,37

575 964,48
408 371,31

779 991,56
220 068,74

1 178 033,00
3 162 429,09

498 585,94

3 661 015,03

461 919,95
429 741,28

976 492,78
331 623,77
993 041,00

3 192 818,78

501 899,55

3 694 718,33

2  tuloSlaSkelman liitetieDot

1  tilinpäätökSen laatimiSta koSkevat liitetieDot
1.1 arvoStuSperiaatteet
Pysyvien vastaavien arvostus:
Pysyvät vastaavat on merkitty taseeseen hankintamenoon vähen-
nettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukai-
set poistot on laskettu tasapoistoina kohteen käyttöönottokuukau-
desta alkaen taloudellisen pitoajan perusteella.

Poistoajat ovat:  
aineettomat oikeudet   4–10 vuotta
muut pitkävaikutteiset menot 4–10 vuotta
Heppa-järjestelmä    15 vuotta
koneet ja kalusto    4–10 vuotta

Rahoitusomaisuus:
Rahoitusarvopaperit on arvostettu hankintamenoon tai sitä alem-
paan jälleenhankintahintaan.
 Yhteisön ja konsernin henkilökunnan eläketurva on hoidettu 
ulkopuolisessa eläkevakuutusyhtiössä. Eläkemenot kirjataan ku-
luksi kertymisvuonna. 

1.2 kulujen koHDiStuS toiminnanaloille
Toiminnanaloille on kohdistettu niiden erilliskulut ja osuus yhtei-
sistä kuluista aiheuttamisperiaatteen mukaisesti.

1.3 SakkoraHaSto
Tilinpäätökseen sisältyy sakkorahasto. Sakkorahaston ja emoyhtei-
sön väliset tapahtumat on tilinpäätöksesssä eliminoitu.

1.4 konSernitilinpäätöS
Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty Suomen Hippoksen koko-
naan omistamat tytäryhtiöt Fintoto Oy, Suomen Hevosurheilulehti 
Oy ja Hippos-Mediat Oy sekä Hevostalous Oy (omistusosuus 71 %). 
Hippos-Mediat Oy:llä ei ole toimintaa ja Hevostalous Oy aloitti toi-
mintansa vuoden 2013 alussa. Kiinteistö Oy Tulkintorni (omistus-
osuus 52 %) on otettu konsernitilinpäätökseen osakkeiden hankin-
tamenoon.

20132013 20142014
Suomen Hippos rykonserni
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2.4 Henkilöstöä koskevat liitetiedot 

2.3 toiminnan kulut kululajeittain

2.7 sijoitus- ja rahoitustuotot ja -kulut

2.5 poistot ja arvonalennukset

2.6 tilintarkastajan palkkiot

Yleisavustus mmm
 Jalostustoiminta ravurit
 Jalostustoiminta ratsut ja ponit
Muut avustukset
 Jalostustoiminta ravurit / Kansainvälinen kilpailutoiminta
   Jalostustoiminta ratsut ja ponit
 Doping-tutkimus 
 Kansainvälinen toiminta 
Yhteensä

Henkilöstökulut
Poistot
Osastojen toimintakulut
Markkinointi, tiedotus
ATK-, toimisto- ja tilakulut
Matkakulut
Muut kulut
Toiminnan kulut yhteensä

Keskimääräinen henkilöstömäärä
Palkat ja palkkiot
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
henkilöstökulut yhteensä
Toimitusjohtajien palkat ja palkkiot
Hallituksen jäsenten palkat ja palkkiot
Toimitusjohtajien ja hallituksen 
jäsenten palkat ja palkkiot yhteensä

Suunnitelman mukaiset poistot
 aineettomista hyödykkeistä    
 koneista ja kalustosta    
 muista pitkävaikutteisista menoista   
poistot yhteensä   

Tilintarkastus
Yhteensä

Osinkotuotot saman konsernin yrityksiltä
Osinkotuotot muilta
Vuokratuotot saman konsernin yrityksiltä
Korkotuotot
Muut sijoitustuotot
sijoitus- ja rahoitustuotot yhteensä
Vastike- ja vuokrakulut
Korkokulut ja muut rahoituskulut
sijoitus- ja rahoituskulut yhteensä
sijoitus ja rahoitus yhteensä

49 992,00
16 668,00

150 000,00
50 000,09

280 000,00
8 191,40

554 851,49

100
5 378 723,39

894 263,00
209 968,30

6 482 954,69
402 110,39

63 211,00

465 321,39

1 151 184,66
114 654,65

1 265 839,31

50 400,00
50 400,00

495,90

5 481,81
26 983,27
32 960,98
48 540,16
17 584,41
66 124,57

–33 163,59

49 992,00
16 668,00

21 966,77
280 000,00

15 007,79
383 634,56

97
5 260 560,08

868 703,78
206 752,70

6 336 016,56
429 787,94

71 085,00

500 872,94

1 272 061,44
116 616,37

1 388 677,81

53 043,00
53 043,00

445,90

4 095,77
19 934,34
24 476,01
53 471,72
20 770,30
74 242,02

–49 766,01

49 992,00
16 668,00

21 966,77
280 000,00

15 007,79
383 634,56

1 855 465,87
132 965,23

1 258 817,27
90 494,41

478 624,57
163 564,72
248 769,98

4 228 702,05

34
1 536 809,09

255 370,42
63 286,36

1 855 465,87

115 882,43
17 082,80

132 965,23

28 096,00
28 096,00

160 200,00
3 126,56
8 009,97

171 336,53
53 471,72
13 603,68
67 075,40

104 261,13

49 992,00
16 668,00

150 000,00
50 000,09

280 000,00
8 191,40

554 851,49

1 978 615,85
142 416,34

1 294 516,96
111 523,65
471 779,14
231 214,47
328 942,74

4 559 009,15

37
1 632 224,58

283 973,35
62 417,92

1 978 615,85

119 132,06
23 284,08

142 416,14

26 216,00
26 216,00

49 450,00
50,00

156 288,00
4 793,43

26 682,25
237 263,68

48 540,16
12 424,43
60 964,59

176 299,09

2.2 avustukset 2013 20142014
Suomen Hippos rykonserni

2013
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2 605 273,72
5 983,93

–1 000,00
2 610 257,65

2 610 257,65
2 605 273,72

378 863,30

378 863,30
342 082,67

17 082,80
359 165,47

19 697,83
36 780,63

2 228 438,24
5 983,93

2 234 422,17

2 234 422,17
2 228 438,24

2 805 160,40
109 821,17

2 914 981,57
2 563 133,42

116 616,37
2 679 749,79

235 231,78
242 026,96

93 033,00

93 033,00
82 714,24

1 673,28
84 387,52

8 645,48
10 318,84

331 253,59

3  taSeen liitetieDot

Konserni

Tytäryhtiöt

suomen hippos ry 

3.1 aineettomat ja aineelliset hyödykkeet
Hankintameno 01.01.
Lisäykset
Vähennykset
Hankintameno 31.12.
Kertyneet poistot ja arvonalennukset 01.01.
Tilikauden poisto
Kertyneet poistot ja arvonlalennukset 31.12.
Kirjanpitoarvo 31.12.2014
Kirjanpitoarvo 31.12.2013

Hankintameno 01.01.
Lisäykset
Hankintameno 31.12.
Kertyneet poistot ja arvonalennukset 01.01.
Tilikauden poisto
Kertyneet poistot ja arvonalennukset 31.12.
Kirjanpitoarvo 31.12.2014
Kirjanpitoarvo 31.12.2013

Keskeneräiset hankkeet 31.12.

Fintoto Oy, Espoo
Suomen Hevosurheilulehti Oy, Espoo
Hippos Mediat Oy, Espoo
Hevostalous Oy, Espoo
Kiinteistö Oy Tulkintorni, Espoo

Myyntisaamiset
Avustussaamiset 
Muut saamiset 
Yhteensä

Jälleenhankintahinta
Kirjanpitoarvo
erotus

Yhdistyksen oma  pääoma 01.01.
Yhdistyksen yli/alijäämä
Yhdistyksen sidottu oma pääoma yhteensä 31.12.
Sakkorahasto 01.01.
Sakkorahaston tuottojäämä
Sakkorahaston pääoma 31.12.
Konsernin oma pääoma 01.01.
Tilikauden yli- / alijäämä (–)
Konsernin oma pääoma yhteensä
Ylikurssirahasto
oma pääoma yhteensä 31.12.

aineettomat 
hyödykkeet

aineelliset
hyödykkeet

aineettomat 
hyödykkeet

2014 2013

muut pitkävaikut-
teiset menot 

Sijoitukset

Sijoitukset

koneet ja 
kalusto

3.2 osuudet saman konsernin yrityksissä

3.3 saamiset saman konsernin yrityksiltä

315 466,12
30 415,54

345 881,66

1 258 838,35
1 213 157,11

45 681,24

4 277 755,05
–120 140,24

4 157 614,81
759 567,32

47 950,70
807 518,02

4 965 132,83

1 675 531,06
1 613 157,11

62 373,95

759 567,32
47 950,70

807 518,02
6 410 844,58

174 599,31
6 585 443,89

997,64
7 393 959,55

100%
100%
100%
70,7%
52,3%

100%
100%
100%
70,7%
52,3%

konsernin omistusosuus emoyhteisön omistusosuus

1 675 985,08
9 920,00

1 685 905,08
770 449,63
115 882,43
886 332,06
799 573,02
905 535,45

12 816 583,15
1 025 610,87

13 842 194,02
8 308 646,03
1 270 388,16
9 579 034,19
4 263 159,83
4 507 937,12

367 901,21

3.4 rahoitusarvopaperit

3.5 oman pääoman erittely

2013 20142014
Suomen Hippos rykonserni

2013

739 059,50
20 639,85

759 699,35

1 008 442,21
981 142,44

27 299,77

4 157 614,81
–66 661,33

4 090 953,48
807 518,02

–112 605,98
694 912,04

4 785 865,52

1 612 014,47
1 543 066,81

68 947,66

807 518,02
–112 605,98

694 912,04
6 585 443,89
–104 090,19

6 481 353,70
997,64

7 177 263,37

Kaikki konserniyhtiöt on yhdistelty konsernitilinpäätökseen.
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5  tilinpäätökSen ja toimintakertomukSen allekirjoitukSet

4  vakuuDet ja vaStuuSitoumukSet

1 181 821,97
782 556,70

1 964 378,67

1 399 644,29
2 859 922,00
4 259 566,29

1 000 000,00
200 000,00

1 200 000,00

95 013,81
38 101,12

133 114,93

500 000,00
500 000,00

1 000 000,00

1 993 746,77
164 521,71

2 158 268,48

1 993 746,77
158 537,78

2 152 284,55

108 900,07
61 635,48

170 535,55

Leasingvastuut koskevat myös tytäryhtiöiden käytössä olevia laitteistosopimuksia. 
Vastuisiin ei liity leasingvuokrien loppuerien lunastuksia.
Suomen Hippos ry on antanut omavelkaisen takauksen yhdessä Ypäjän kunnan, He-
vosopisto Oy:n ja SRL:n kanssa Hippolis ry:n shekkitilin vakuudeksi Ypäjän osuus-
pankille, jossa  tililuoton määrä on 50  000 euroa.

omien ja konserniyhtiöiden sitoumusten 
vakuudeksi pantatut osakkeet

Seuraavalla tilikaudella maksettavat
Myöhemmin maksettavat
Yhteensä

Shekkitililimiitti Fintoto (ei käytössä)
Luotto / kasvattajapalkinnot  
Kiinteistö Oy Tulkintorni 3992–15826
As. Oy Muurarintalo 2341–2539
nordea pankki suomi oyj / yhteensä

Jaksotetut palkat, sos.kust
Vakuutusmaksujen jaksotus
Internet-pelivelka
Avoimet voitot (Toto)
Arpajaisverovelka VM
Valtion osuusvelka MMM
Ratojen investointiavustukset
Muut siirtovelat
Yhteensä

3.6 velat saman konsernin yrityksille

3.7 siirtovelat

leasingsopimuksista maksettavat määrät

espoo 18. päivänä maaliskuuta 2015

Mika Lintilä     Jyrki Jauhiainen       
hallituksen puheenjohtaja  hallituksen varapuheenjohtaja 

Kari Haapiainen    Ari Hartikainen     Heikki Kinnunen   
hallituksen jäsen    hallituksen jäsen     hallituksen jäsen

Hannu Nivola     Janne Ojanen      Pekka Soini
hallituksen jäsen    hallituksen jäsen      toimitusjohtaja

Muut velat

650 489,04
212 520,00

1 518 025,28
400 626,34

1 277 551,33
38 210,48
54 650,00

1 990 056,50
6 142 128,97

707 965,92
283 384,50

1 577 785,06
380 295,85

1 299 083,46
38 365,80

100 000,00
1 219 021,48
5 605 902,07

9558,59

229 606,48
212 520,00

54 650,00
207 537,90
704 314,38

12 152,88

215 298,58
179 371,00

100 000,00
202 579,72
697 249,30

2013

2013

2013

2014

2014

2014

2014

2014

2014

Suomen Hippos ry

Suomen Hippos ry

pantin kirjanpitoarvo

konserni

konserni

vastuumäärä

2013

2013

2013



Olemme tilintarkastaneet Suomen Hippos ry:n kirjanpidon, ti-
linpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta 
1.1.–31.12.2014. Tilinpäätös sisältää sekä konsernin että yhdis-
tyksen taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot. 

HallitukSen ja toimituSjoHtajan vaStuu
Hallitus vastaa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimi-
sesta ja siitä, että ne antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa 
voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laati-
mista koskevien säännösten mukaisesti. Hallituksen on huo-
lehdittava siitä, että yhdistyksen kirjanpito on lainmukainen 
ja varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty. 

tilintarkaStajan velvolliSuuDet
Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen 
perusteella lausunto tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja 
toimintakertomuksesta. Tilintarkastuslaki edellyttää, että nou-
datamme ammattieettisiä periaatteita. Olemme suorittaneet ti-
lintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastus-
tavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että suun-
nittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen hankkiaksemme 
kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä tai toimin-
takertomuksessa olennaista virheellisyyttä, ja siitä, ovatko yhdis-
tyksen hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja syyllistyneet tekoon 
tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvolli-
suus yhdistystä kohtaan, taikka rikkoneet yhdistyslakia tai yhdis-
tyksen sääntöjä.

Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastus-
evidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen ja toimintakerto-
mukseen sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä muista tie-
doista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan har-
kintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan 
olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä 

arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen valvon-
nan, joka on yhdistyksessä merkityksellistä oikeat ja riittävät 
tiedot antavan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimi-
sen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäk-
seen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset ti-
lintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän 
antaisi lausunnon yhdistyksen sisäisen valvonnan tehokkuu-
desta. Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpää-
töksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan joh-
don tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä 
tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleisen esittämistavan 
arvioiminen. 

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausun-
tomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltu-
vaa tilintarkastusevidenssiä.

lauSunto
Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintaker-
tomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja 
toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mu-
kaisesti oikeat ja riittävät tiedot konsernin sekä yhdistyksen 
toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintaker-
tomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia. 

espoossa 8. päivänä huhtikuuta 2015

Tapani Vuopala Juho Himanen
kht    kht
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tilintarkaStuSkertomuS 
Suomen HippoS ry:n jäSenille

6  tilinpäätöSmerkintä
Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus.

espoossa 8. päivänä huhtikuuta 2015

Tapani Vuopala Juho Himanen
kht    kht
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Suomen Hippos ry

valtuusKunnan jäsenet 2014

yHteiSö varSinainen jäSen varajäSen

HevoSjaloStuSliitot
eteLÄ-pohJanmaan hJL Rauno Niemenmaa Heli Myllykoski
eteLÄ-suomen hJL Erkki Saario Jouko Virtala
hÄmeen hJL Janne Himanen Marja Terttu Helena 
  Jansson
kainuun hJL Jorma Komulainen Jussi Kivijärvi
keski-suomen hJL Heikki Kankainen Markku Koskela
keski-pohJanmaan hJL Aarre Virkkala Keijo Hakala
kymen-kaRJaLan hJL Risto Majoniemi Mikko Jääskeläinen
Lapin hJL Markku Lääkkölä Petteri Korteniemi
mikkeLin hJL Kari Innanen Juha Kortekallio
nyLands LÄns haF Juha Wikman Birgitta Mangström
pohJanmaan hJL Markku Nisula Erkki Taskila
pohJois-kaRJaLan hJL Kaisa Tolonen Timo Ryynänen
pohJois-savon hJL Heikki Kinnunen Aulis Heikkinen
svenska ÖsteRBottens haF Rune Granqvist Susanne Söderback-
  Djupsjöbacka
satakunnan aLueen hJL Jukka Mäkilä Jorma Rytkönen
vaRsinais-suomen hJL Jarmo Virtanen Ingrid Hagman

raviraDat
eteLÄ-pohJanmaan hJL Pentti Mäki Raimo Syrjälä
FoRssan seudun hippos Ry Mika Penttilä Ville Mäkelä
Joensuun RaviRata oy Pasi Pykäläinen Jorma Ratilainen
JokiLaaksoJen Ravikeskus  oy Esa Takala Kari Viitamaa
kainuun RaviRata oy Auvo Moilanen Jorma Heikkinen
kaustisen seudun RaviseuRa Ry Jouni Koskinen Mikko Riihimäki
keski-suomen RaviRata oy Ahti Ruoppila Veijo Riipinen
kuopion RaviRata oy Juhani Okulov Olavi Haanketo
Lahden hys Pekka Kairtamo Tuomo Kojo
LappeenRannan RaviRata oy Jyrki Jauhiainen Antti Tamminen
LÄnsi-Lapin hys Markku Sadinmaa Pekka Harjuoja
mikkeLin RaviRata oy Jari Leppä Erkki Kauppinen
poRin Ravit oy Janne Ojanen Kari Laurila
pohJoLan hys Samuli Pohjamo Reijo Ylitalo
pohJois-hÄmeen hippos Ry Antti Koivu Janne Ihamuotila
Rovaniemen RaviRata oy Matti Rajaharju Ville Ruokanen
svenska ÖsteRBottens haF Mikael Mattfolk Sarah Siffrén 
tampeReen RaviRata oy Reino Kanerva Harri Airaksinen
tuRun hippos Ry Hannu Nivola Roger Johansson
vaLkeaLan hys Arvi Mankki Ari Puustinen
veRmon RaviRata oy Kari Haapiainen Jorma Ojapelto
veRmon RaviRata oy Erkki Ala-Risku Juha Lyytinen
kesÄRadat, eteLÄ Martti Kuha Kauko Pietiläinen
kesÄRadat, pohJoinen Kari Salmela Jouko Kangas

muut
suomen Ravinaisten Liitto Ry Eija Toivonen Maija-Sisko Mentula
shkL Seppo Ranta-Ruona Jarkko Lehtinen
RatsuJaLostusLiitto Ry Håkan Wahlman Maria Möller
suomen RavivaLmentaJat Ry Harri Koivunen Mika Forss

maakuntaraDat
Vermon Ravirata Oy
Forssan Seudun Hippos ry
Joensuun Ravirata Oy
Keski-Suomen Ravirata Oy
Kainuun Ravirata Oy
Kaustisen Seudun Raviseura ry
Valkealan Hevosystäväinseura ry
Kuopion Ravirata Oy
Lahden Hevosystäväinseura ry
Lappeenrannan Ravirata Oy
Mikkelin Ravirata Oy
Pohjolan Hevosystävät ry
Porin Ravit Oy
Rovaniemen Ravirata Oy
Etelä-Pohjanmaan Hevosjalostusliitto ry
Pohjois-Hämeen Hippos ry
Länsi-Lapin Hevosystävät ry
Turun Hippos ry
Svenska Österbottens HAF rf
Pohjanmaan Ravi ry

HevoSjaloStuSliitot
Etelä-Pohjanmaan Hevosjalostusliitto ry
Etelä-Suomen Hevosjalostusliitto ry
Hämeen Hevosjalostusliitto ry
Kainuun Hevosjalostusliitto ry
Keski-Pohjanmaan Hevosjalostusliitto ry
Keski-Suomen Hevosjalostusliitto ry
Kymen-Karjalan Hevosjalostusliitto ry
Lapin Hevosjalostusliitto ry
Etelä-Savon Hevosjalostusliitto ry
Nylands läns Hästavelsförbund rf
Pohjanmaan Hevosjalostusliitto ry
Pohjois-Karjalan Hevosjalostusliitto ry
Pohjois-Savon Hevosjalostusliitto ry
Satakunnan alueen Hevosjalostusliitto ry
Svenska Österbottens HAF rf
Varsinais-Suomen Hevosjalostusliitto ry

jäSenet
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Sotkamon Hevosystäväinseura ry
Suomen Arabihevosyhdistys ry
Suomen Connemarayhdistys ry
Suomenhevosliitto ry
Suomen Hevosenomistajien Keskusliitto ry
Suomen Hevostietokeskus ry
Suomen Hevosurheilulehti Oy
Suomen Islanninhevosyhdistys ry
Suomen Kengityssepät ry
Suomen Monté-ohjastajat ry
Suomen New Forest Poniyhdistys ry
Suomenpienhevosyhdistys ry
Suomen Poniraviyhdistys ry
Suomenratsut ry
Suomen Ravihevoskasvattajat ry
Suomen Ravinaisten Liitto ry
Suomen Raviurheilun Ystävät ry
Suomen Ravivalmentajat ry
Suomen Russponiyhdistys ry
Suomen Shetlanninponiyhdistys ry
Suomen Työhevosseura ry
Suomen Welsh-poni ja Cob yhdistys ry
Suomen Vuonohevosyhdistys ry
Suomussalmen Hevosystävät ry
Sääksmäen-Valkeakosken HJY ry
Tampereen Ravirata Oy
Tuusulan Hevosystäväinseura
Uudenmaan Raviseura
Vakka-Suomen Hippos ry
Varkauden Seudun HYS
Vihdin Hevosjalostusyhdistys ry
Viipurin Läänin HYS ry

Yhteensä 131

maakuntaraDat
Vermon Ravirata Oy
Forssan Seudun Hippos ry
Joensuun Ravirata Oy
Keski-Suomen Ravirata Oy
Kainuun Ravirata Oy
Kaustisen Seudun Raviseura ry
Valkealan Hevosystäväinseura ry
Kuopion Ravirata Oy
Lahden Hevosystäväinseura ry
Lappeenrannan Ravirata Oy
Mikkelin Ravirata Oy
Pohjolan Hevosystävät ry
Porin Ravit Oy
Rovaniemen Ravirata Oy
Etelä-Pohjanmaan Hevosjalostusliitto ry
Pohjois-Hämeen Hippos ry
Länsi-Lapin Hevosystävät ry
Turun Hippos ry
Svenska Österbottens HAF rf
Pohjanmaan Ravi ry

HevoSjaloStuSliitot
Etelä-Pohjanmaan Hevosjalostusliitto ry
Etelä-Suomen Hevosjalostusliitto ry
Hämeen Hevosjalostusliitto ry
Kainuun Hevosjalostusliitto ry
Keski-Pohjanmaan Hevosjalostusliitto ry
Keski-Suomen Hevosjalostusliitto ry
Kymen-Karjalan Hevosjalostusliitto ry
Lapin Hevosjalostusliitto ry
Etelä-Savon Hevosjalostusliitto ry
Nylands läns Hästavelsförbund rf
Pohjanmaan Hevosjalostusliitto ry
Pohjois-Karjalan Hevosjalostusliitto ry
Pohjois-Savon Hevosjalostusliitto ry
Satakunnan alueen Hevosjalostusliitto ry
Svenska Österbottens HAF rf
Varsinais-Suomen Hevosjalostusliitto ry

keSäraDat
Haapajärven ravi ry
Halsuan Hevosjalostusyhdistys
Hankasalmen Hevosystäväinseura ry
Härmän Ravirata Oy
Iitin Hevosystäväinseura
Itä-Uudenmaan Oriyhdistys ry
Jämsän Ravi ry
Kalajoen Hevosystäväinseura
Kannuksen Keskusravirata Oy
Kauhavan Ravirata Oy
Kemijärven Ravi ry
Kittilän Hevosjalostusyhdistys ry
Kokkolanseudun Hippos
Lapin Ravi ry
Lapuan Hevosjalostusyhdistys ry
Pihtiputaan HYS
Pielisjärven HYS ry
Riihimäen Raviseura ry
Sataravi Oy
Suonenjoen HYS ry
Ylläksen ravi
Ylä-Savon Hippos ry
Ålands Hästsportförening rf

muut jäSenyHteiSöt
Alavieskan Hevosjalostusyhdistys ry
Borgå Hästvänner rf - Porvoon Hevosys-
tävät ry
Etelä-Pohjanmaan Ravikatsomo Oy
Etelä-Pohjanmaan Raviseura ry
Eurajoen Hevoskasvatusyhdistys ry
Helsingin Keskuraviseura ry
Helsingin Ravirata Oy

jäSenet kunniapuHeenjoHtaja
Ministeri Kalevi Hemilä, Helsinki

kunniajäSenet
Agronomi Markku Pihkala, Tampere
Lääkintöneuvos Pertti Puhakka, Joensuu

Hämeen Hippos ry
Iisalmen Hevosystäväinseura ry
Imatran-Ruokolahden HYS ry
Itä-Savon Hevosystäväinseura ry
Jakobstads Travvänner rf
Jokilaaksojen Ravikeskus Oy
Joutsenon Oriyhdistys ry
Juvan Hevosystäväinseura ry
Kajaanin Hevosystäväinseura ry
Kauhajoen Ravirata ja Kenttä Oy
Keski-Karjalan Hevosystäväinseura ry
Kiiminkien Hevosystävät ry
Kiinteistö Oy Oulun Ravikatsomo
Kiukaisten Hevoskasvatusyhdistys ry
Kiuruveden Hevosystäväinseura ry
Kokemäen Hevoskasvatusyhdistys ry
Kuhmon Hevosystävät ry
Kuusamon Hevosystävät ry
Laitilan Seudun Hevosyhdistys ry
Länsipohjan Hevosurheilukeskus Oy
Nikulan Ravirata Oy
Nivalan Ravirata Oy
Nurmijärven Hevosurheiluseura ry
Orimattilan Hevosystäväinseura ry
Paltamon Hevosystäväinseura ry
Parikkalan Oriyhdistys ry
Pedersöre Travbana rf
Piikkiön Hevoskasvatusyhdistys ry
Pohjois-Savon Hevostaloussäätiö
Rannikon Ravi ry
Ratsujalostusliitto ry
Reisjärven Hevosystävät ry
Rovaniemen Hevosystävät ry
Sallan Ravi ry
Savon Hippos ry

Suomen HippokSen kultainen anSiomerkki 2014
Reijo Ranne, Ala-Honkajoki 
Hannu ja Hanna Härmälä, Nousiainen 
Jarmo Virtanen, Turku 
Autoilija Antti Vaakanainen, Lieksa 
EU-tarkastaja Arvi Mankki, Utti
Eläinlääkäri Kristiina Ertola    



Fintoto oy
Fin

to
to

 oy

34 Suomen HippoS -konSernin 
vuoSikertomuS 2014

t
oimintavuosi oLi 
haasteellinen maan 
yleisen taloudellisen ti-
lanteen vuoksi. Kulut-
tajien ostovoiman heik-
keneminen heijastui 
myös rahapelimarkki-
noihin. Suomalaiset ra-

hapelimarkkinat kasvoivat yhteensä 
vain puoli prosenttia, kun rahapelia-
lan keskimääräinen kasvu on ollut 
noin kolme prosenttia viimeisen vii-
den vuoden aikana.Ravipelien myyn-
tiin vaikuttivat myös talviolympialai-
set ja jalkapallon MM-kisat, jotka ke-
räsivät urheilun ystävien huomion 
kilpailujen aikana. Kotimaisten ravi-
päivien lukumäärä laski entisestään, 
mikä tarkoitti Fintoton näkökul-
masta kohdetarjonnan vähenemistä. 
Usean muuttujan yhteissummana 
hevospelaaminen väheni vuonna 
2014 olennaisesti edellisvuoteen ver-
rattuna.

vuoDen 2014 tuloS 
Fintoton liikevaihto laski edellisvuo-
den 249,0 miljoonasta eurosta 231,7 
miljoonaan euroon (- 7 %). 

Pelimyynnin laskun vuoksi toi-
mintavuonna käynnistettiin vuodelle 
2015 ulottuvat toimenpiteet kustan-
nusten merkittäväksi alentamiseksi. 
Yhtiön kaikkia toimintoja on tehos-
tettu ja investointiohjelmaa toteute-
taan tarkennettuna uusiin pelituot-
teisiin, digitaaliseen peliympäristöön 
ja viranomaisen tekniseen valvonta-
järjestelmään. Raviradoille makset-
tavia palkintotukia alennettiin 20 
prosentilla kesäkuusta 2014 alkaen. 
Tämän yhteydessä raviratojen mak-
samaan palkintotasoon liittyviä mi-
nimivelvoitteita poistettiin arkipäi-
vien ravien osalta. Tehdyt toimen-
piteet vakauttivat yhtiön taloutta ja 
kassavirtaa loppuvuoden aikana. Yh-
tiön asemaa kohensi myös 22.11.2014 
kaikkien aikojen ennätysvaihtoon 
(2,5 milj. euro) yltänyt Toto75-kierros.

Yhtiön tulos ennen arpajaislain 
mukaista tuloutusta alalle oli 32 mil-
joonaa euroa (- 8,4 %). Hevoskasvatuk-
sen ja hevosurheilun edistämiseen 
tuloutettiin tilikaudella 32,2 miljoo-
naa euroa, minkä jälkeen yhtiön tu-
los oli 0,2 miljoonaa euroa tappiolli-
nen (0,6 miljoonaa euroa voitollinen).

HallitukSen 
toimintakertomuS
tilikauDelta 
1.1.–31.12.2014

Yrittäjä reijo paajanen s. 1950
Hallituksen puheenjohtaja 1.1.2014–
Keskeisimmät muut luottamustoimet:
Mikkelin mlk, hallituksen puheenjohtaja 
2014 alkaen, Suomen Jääkiekkoliiton sää-
tiön vpj

Varatuomari Marja lehtiranta-räty s.1948
Hallituksen varapuheenjohtaja 1.1.2013– 
31.12.2014

Neuvotteleva virkamies seija Kivinen s.1960
Hallituksen jäsen 1.1.2013–

Professori risto nuolimaa s. 1948
Hallituksen jäsen 1.1.2013–
Keskeisimmät muut luottamustoimet:
Tampereen Seudun Osuuspankin hallinto-
neuvoston puheenjohtaja 1996 alkaen
Helsingin Pörssin (NASDAQ OMX Hel-
sinki) kurinpitolautakunnan varapuheen-
johtaja 1994 alkaen
Verotuksen oikaisulautakunnan (jaosto 10) 
jäsen 2013 alkaen

Valtiosihteeri pia pohja s.1965
Hallituksen jäsen 1.1.2013–
Keskeisimmät muut luottamustoimet:
Hotelliyhtymä Oy, hallituksen jäsen
Palveluksessa Suomi Oy, hallituksen jäsen

seppo ranta-ruona s.1950
Hallituksen jäsen 1.1.2013–

Toimitusjohtaja pekka soini s.1966
Hallituksen jäsen 1.1.2013–
Keskeisimmät muut luottamustoimet:
Hevos opisto Oy:n hallituksen jäsen

Hallitusneuvos timo tolvi s.1948
Hallituksen jäsen 1.1.2001–
Hallituksen varapuheenjohtaja 22.4.2002–
31.12.2011

Fintoto oy:n 
HallituS 2014



olennaiSet tapaHtumat tilikauDella
Toto-pelien myynti sujui heikosti 
koko kevään 2014 pelimyynnin ol-
lessa ensimmäisen vuosikolman-
neksen jälkeen kymmenen prosent-
tia edellisvuotta jäljessä. Yhtiö alensi 
raviradoille maksettavia palkintotu-
kia kesäkuun alusta alkaen. Samalla 
luovuttiin raviradoille asetetuista 
minimipalkintovelvoitteista pois lu-
kien Toto75- ja Toto65-ravit. Palkinto-
tukien alentaminen toteutettiin koko 
loppuvuodelle, mikä heijastui myös 
lopulliseen palkintotasoon. 

Viestintäviraston antaman pää-
töksen mukaisesti Yleisradio oli pa-
kotettu luopumaan ravilähetyksistä 
kanavillaan. Päätöksen seurauksena 

yhtiö aloitti neuvottelut kaikkien 
mainosrahoitteisten TV-kanavien 
kanssa ja lopulta sopimus ravilähe-
tyksistä solmittiin MTV-medioiden 
kanssa. Uuden yhteistyökumppa-
nin myötä suorien ravilähetyksien 
määrä on valtakunnallisessa jake-
lussa lisääntynyt merkittävästi. Nyt 
keskiviikon ja lauantain ravilähetyk-
siä täydentävät arki-iltojen suorat lä-
hetykset. Uuden kanavasopimuksen 
lisäksi yhtiö panostaa TV-lähetysten 
laatuun siten, että kaikki ravilähe-
tykset siirtyvät teräväpiirtoon vuo-
den 2015 aikana.  

Pohjoismaiden välillä tapahtu-
vaa ravipelaamista koskevat yhteis-
työneuvottelut saatiin päätökseen 

tammikuussa 2015. Saavutettu sopi-
mus mahdollistaa nykymuotoisen 
pelaamisen jatkumisen vuoden 2016 
loppuun saakka. Suomesta pelattiin 
esimerkiksi Ruotsin ravikohteisiin 
36,4 miljoonaa euroa eli 15,6 prosent-
tia vuoden 2014 kokonaismyynnistä. 
Sopimukseton tila olisi merkinnyt 
olennaista kokonaismyynnin laskua.

Pohjoismaisen yhteistyön li-
säksi Fintoton säännöllisiä pelikoh-
teita olivat ravikilpailut Ranskasta. 
Lisäksi yhtiö tarjosi laukkakilpailuja 
Englannista, Irlannista ja Etelä-Afri-
kasta. Suomesta pelattiin kansain-
välisiin kohteisiin yhteensä 39,7 mil-
joonalla eurolla (+11,6 %). Vastaavasti 
pelioperaattorit Ruotsista, Etelä-Af-

Fintoto oy
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HallitukSen 
toimintakertomuS
tilikauDelta 
1.1.–31.12.2014

taloudelliset tunnusluvut (M€)
Totomyynti € (yksinoikeus hevospeleihin 1.1.2012)
Kehitys %

Maksetut pelivoitot €
% Totomyynnistä

Pelikate (=Totomyynti./. pelivoitot) €
% Totomyynnistä

Arpajaisvero € (verokanta noussut 1.1.2012)
% Totomyynnistä 

Osuudet hevoskasvatuksen ja -urheilun edistämiseen 
(sisältää valtionosuuden) 
% Totomyynnistä
% Pelikatteesta

Tilikauden tulos
% Totomyynnistä
% Pelikatteesta

Investoinnit €
% Totomyynnistä
% Pelikatteesta

Suunnitelman mukaiset poistot €
% Totomyynnistä
% Pelikatteesta

% Omavaraisuusaste 
(oman pääoman osuus koko pääomasta)

2013
248 333

-0,37

180 132
72,54

68 202
27,46

8 165
3,29

34 323
13,82
50,33

574
0,23
0,84

1 602
0,65
2,35

1 116
0,45
1,64

29,67

2012
249 268

25,32

180 942
72,59

68 326
27,41

8 187
3,28

34 891
14,00
51,07

-300
-0,12
-0,44

2 024
0,81
2,96

914
0,37
1,34

23,94

2014
231 341

-6,84

167 683
72,48

63 658
27,52

7 621
3,29

32 156
13,90
50,51

-187
-0,08
-0,29

1 142
0,49
1,79

1 247
0,54
1,96

27,04



rikasta ja USA:sta osallistuivat Suo-
men raveihin. Kansainvälinen pelaa-
minen ulkomailta Suomeen kehittyi-
kin mainiosti. Pelivaihto ulkomailta 
Suomeen oli 8,3 miljoonaa euroa, 
jossa kasvua oli peräti 33,5 prosent-
tia. Näkymät kansainvälisen yhteis-
työn lisäämiseen ovat edelleen hyvät. 
Yhteispelaaminen maiden välillä on 
kasvussa erityisesti siitä syystä, että 
hevosten ja hevoskilpailujen luku-
määrä laskee kaikkialla maailmassa. 
Fintoton pelijärjestelmää on kehi-
tetty järjestelmällisesti siten, että 
yhteispelaaminen Suomen ravikoh-
teisiin onnistuisi mahdollisimman 
monesta maasta.

Kertomusvuonna Fintotossa to-
teutettiin ulkopuolisen konsultin 
toimesta nykytilanneanalyysi, joka 
oli jatkoa raviratojen alueelliselle 
yhteistyöprojektille. Selvityksessä 
nousi esille useita havaintoja, mutta 
toimenpide-ehdotuksissa korostui 
erityisesti peliyhtiön ja raviratojen 
välisen yhteistyön parantaminen. 
Fintoto osallistui raviratojen alueel-
liseen yhteistyöhön kaikilla neljällä 
yhteistoiminta-alueella. Raviradat 
ovat aktivoituneet Toto-pelipisteiden 
myynninedistämisessä, josta on jo 
saatu hyviä tuloksia. Fintoton ja ra-
viratojen välistä yhteistyötä pelipis-
teiden myynnin kehittämisessä py-
ritään lisäämään kuluvana vuonna.

myyntikanavat ja pelituotteet
Vaisu myynnin kehitys kohdistui 
kaikkiin myyntikanaviin. Vuonna 
2002 aloitettu internetin välityk-
sellä tapahtuva pelimyynti laski en-
simmäisen kerran. Internetin ja mo-
biilin suhteellinen osuus myynnistä 
kasvoi kuitenkin edelleen. Digitaa-
lisessa ympäristössä pelattiin 133,1 
miljoonaa euroa eli 55,6 % kokonais-
myynnistä. Vaikka sähköisten ka-
navien myynti laski, uusien rekiste-

röityjen asiakkaiden määrän kasvu 
jatkui positiivisena läpi toimintavuo-
den. Suomalaiset rahapelimarkkinat 
ovat kokonaisuudessaan siirtymässä 
vahvemmin sähköiseen toimintaym-
päristöön.

Kaupan heikentynyt kulutus-
kysyntä vaikutti voimakkaasti asia-
mieskanavaan, missä pelaaminen 
väheni yli kymmenellä prosentilla. 
Myyntipaikkojen lukumäärä säilyi 
lähes entisellään, noin 1.080 pelipis-
teessä. Yleisömäärät ja pelaaminen 
raviradoilla laskivat. Ratapelaami-
sen todellista määrää on entistä vai-
keampi arvioida, koska yhä useampi 
asiakas käyttää mobiililaitetta pelaa-
miseen myös rataympäristössä.

Asiamiesten toimintaedellytyk-
siä pyrittiin kehittämään lisäämällä 
TotoTV:n saatavuutta pelipistei-
siin. Samalla TotoTV:n ominaisuuk-
sia laajennettiin merkittävästi. Asia-
mies voi valita asiakkaiden toivei-
den mukaisesti joko kotimaisen tai 
ulkomaisen hevoskilpailun. Sovellus 
mahdollistaa myös kahden tapahtu-
man yhtäaikaisen seuraamisen ”ku-
va-kuvassa” ominaisuutta hyödyn-
täen. Uutta laajennettua TotoTV-pal-
velua alettiin vuodenvaihteessa 
tarjota myös kotitalouksille. Käyt-
töönotettu oma IPTV-ratkaisu mah-
dollistaa usean yhtäaikaisen suoran 
kuvalähetyksen välittämisen kotita-
louksiin.

Pelituotteiden merkittävin ke-
hityshanke oli uusi porukkapeli. Fin-
toton nettisivuilla asiakkaat voivat 
luoda omia porukkapelejään ja jakaa 
niitä haluamiinsa osiin. Täysin uu-
denlainen porukkapelaaminen saa-
vutti nopeasti asiakkaiden varauk-
settoman suosion ja oli vahvassa kas-
vussa koko toimintavuoden. Myös 
Salama-pikapelin ominaisuuksia uu-
distettiin. Salaman taustalla on uusi 
algoritmi, joka mahdollistaa suu-

riakin voittoja. Ensimmäiset suur-
voitot saavutettiin Salamalla syksyn 
aikana.

yHteiSkuntavaStuu
Fintoton yhteiskunnallinen erityis-
tehtävä on järjestää Toto-pelit tehok-
kaasti ja hankkia näin varoja hevos-
kasvatuksen ja hevosurheilun edis-
tämiseen Suomessa. Fintoto tukee 
siten hevostalouden laajaa ekosys-
teemiä, johon kuuluvat hevosen hy-
vinvointi sekä hevosharrastajat ja 
elinkeinotoimintaa harjoittavat. He-
vonen tuo elinkeinon monelle ja on 
samalla monen suomalaisen intohi-
moinen harrastus. Toto-peleillä on 
suuri merkitys suomalaiselle hevos-
taloudelle, sillä pelien tuotoilla rahoi-
tetaan raviratojen toimintaa sekä he-
voskasvatusta Suomessa. Lisäksi Fin-
toto maksaa valtiolle arpajaisveroja, 
ja osoittaa varoja pelitoiminnan val-
vontaa ja pelihaittojen ehkäisemi-
seen. Yhtiö osallistui ongelmapelaa-
jille ja heidän läheisilleen tarkoitetun 
auttavan puhelimen, Peluurin, kehit-
tämiseen ja rahoittamiseen.

Toimintavuoden aikana Fintoto 
oli aktiivisesti mukana viranomais-
ten ja rahapeliyhteisöjen välisessä 
yhteistyössä. Laajan yhteistyön tar-
koituksena on lisätä kaikkien osa-
puolien tietoisuutta rahapelaamisen 
toimintaympäristössä tapahtuvista 
muutoksista. Osapuolien yhteisenä 
tavoitteena on myös pelimyynnin 
kanavointi kotimaisiin rahapeliyh-
teisöihin. Markkinointirajoituksista 
huolimatta kansainvälistä pelitarjon-
taa on paljon esillä digitaalisessa ym-
päristössä ja erityisesti sosiaalisessa 
mediassa.  

Pelihaittojen ehkäisemiseksi 
Fintoto huomioi mahdolliset ongel-
mia aiheuttavat tekijät jo tuottei-
den kehitysvaiheessa. Uusille pe-
leille tehdään vastuullisarviointi 
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osana kehitysprosessia. Pelien mark-
kinoinnissa noudatetaan tiukasti 
annettuja säädöksiä. Vastuullisesta 
toiminnasta osoittaa, että vain noin 
yksi prosentti Peluurin soitoista kos-
kee hevospelejä. 

yHtiön organiSaatio, joHto ja 
tilintarkaStajat
Voimassa olevan arpajaislain mu-
kaan Fintotolla on hallitus, johon 
kuuluu puheenjohtaja, varapuheen-
johtaja ja enintään kuusi muuta jä-
sentä. Valtioneuvosto määrää hal-
lituksen puheenjohtajan ja puolet 
muista jäsenistä. Hallituksen vara-
puheenjohtajan ja puolet muista jä-
senistä valitsee yhtiökokous.

Toimintavuonna valtioneuvos-
ton määräämänä hallituksen pu-
heenjohtajana toimi Reijo Paajanen 
ja hallituksen jäseninä Seija Kivi-
nen, Pia Pohja ja Timo Tolvi. Yhtiö-
kokouksen valitsema hallituksen va-
rapuheenjohtaja oli Marja Lehtiran-
ta-Räty ja jäsenet Risto Nuolimaa, 
Seppo Ranta-Ruona ja Pekka Soini. 
Ylimääräisessä yhtiökokouksessa 
16.12.2014 hallituksen jäsenyydestä 
eroa pyytäneen Marja Lehtiranta-Rä-
dyn tilalle uudeksi hallituksen jäse-
neksi ja varapuheenjohtajaksi valit-
tiin Henri Steiner.

Fintoton toimitusjohtajana oli 
Markku Breider 14.10.2014 saakka. 
Tämän jälkeen Fintoton vt. toimitus-
johtajaksi nimettiin Pertti Kosken-
niemi, joka toimi aikaisemmin yh-
tiön kehitysjohtajana ja varatoimi-
tusjohtajana. 

Yhtiön tilintarkastaja on 
KHT-yhteisö DHS Audit Partners Oy, 
päävastuullisena tarkastajana Tapani 
Vuopala, KHT.

TV-tuotannot, palvelimien ja jär-
jestelmien ylläpito sekä taloushallin-
non palvelut ovat ulkoistettuja pal-
veluja.

valvonta ja arvio merkittäviStä 
riSkeiStä ja epävarmuuStekijöiStä
Arpajaislain mukaan Fintoton 
Toto-pelitoimintaa valvoo sisäasiain-
ministeriön alainen Poliisihallitus. 
Toto-peleistä saatavien tuottojen 
käyttämistä arpajaislain mukaiseen 
tarkoitukseen valvoo maa- ja metsä-
talousministeriö.

Merkittäväksi riskiksi arvioi-
daan kuluttajien ostovoiman ylei-
nen heikkeneminen. Yhtiön peli-
myynnistä merkittävä osa kohdistuu 
kansainvälisiin pelikohteisiin, mikä 
omalta osaltaan tunnistetaan riskinä 
mahdollisissa sopimusten intressi-
ristiriidoissa tai lainsäädännöllisten 
tekijöiden muutostilanteissa. Myös 
yhtiön it-järjestelmien toimivuus ja 
riittävien resurssien turvaaminen 
niiden päivittämiseksi muodostavat 
haasteen nykyisessä toimintaympä-
ristössä.

SelvityS tutkimuS- ja keHityStoiminnan 
laajuuDeSta
Yhtiön tutkimus- ja kehitystoiminta 
on normaalin toiminnan ohessa ta-
pahtuvaa pelijärjestelmiin tehtävää 
kehitystä ja se on kirjattu vuosiku-
luksi.

olennaiSet tapaHtumat tilikauDen 
päättymiSen jälkeen
Viikon kärkituote Toto75 korvattiin 
Toto76-pelillä vuoden 2015 alussa. 
Toto75:n myynti oli laskenut tasai-
sesti jo pitkään, ja kahden voittoluo-

kan pelille todettiin olevan enemmän 
kiinnostusta. Muutoksen haasteena 
on entistä vähäisempi jackpot-kier-
rosten lukumäärä, mutta uudistuk-
sen odotetaan nostavan normaalien 
kierrosten pelivaihtoja. Vuoden 2015 
ensimmäiset viikot ovat sujuneet lu-
paavasti.

Fintoton palveluksessa oli toi-
mintavuoden 2014 päättyessä 43 
henkilöä. Yhtiö aloitti tammikuussa 
2015 taloudellisista ja tuotannolli-
sista syistä pidettävät yhteistoimin-
taneuvottelut, joiden seurauksena 
yhtiön henkilöstön määrä väheni 
kuudella työntekijällä. Vähennyk-
set kohdistuivat johtoon, myyntiin, 
markkinointiin ja tekniseen henki-
löstöön.  

arvio tulevaSta keHitykSeStä
Ravihevosten ja ravikilpailuiden lu-
kumäärä laskee vuosittain Suomessa. 
Tämä yleistrendi ei ole muuttu-
massa, ellei ravihevosten harrastami-
selle ja ammattimaiselle toiminnalle 
luoda parempia toimintaedellytyk-
siä. Fintoton näkökulmasta tämä tar-
koittaa sitä, että pelikohteita on han-
kittava entistä enemmän ulkomailta. 
Asiakkaan näkökulmasta kansainvä-
liset pelikohteet eivät ole yhtä kiin-
nostavia kuin kotimaiset ravikilpai-
lut, joten kohdetarjonnan asettami-
nen on haasteellista tulevaisuudessa.

Rahapelaaminen on digitalisoi-
tumassa voimakkaasti. Pelaamisen 
uudet muodot kuten erilaiset hybri-
di-pelit ovat yleistymässä maailman-
laajuisesti. Hevospelien ja raviurhei-
lun pitää pystyä uudistumaan ta-
voittaakseen myös nuoret kuluttajat. 
Hevospelien suosio perustuu pitkälti 
raviurheilun suosioon. Lajin ilmiön 
kasvattaminen edellyttää vahvaa nä-
kyvyyttä medioissa.

Suomalainen rahapelijärjes-
telmä on uudelleen arvioinnissa. 
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2013
43

2 524

2012
39

2 773

2014
43

2 524

henkilöstöä koskevat tunnusluvut
Keskimääräinen lukumäärä tilikaudella
Tilikauden palkat ja palkkiot, t€



Euroopan komissio totesi marras-
kuussa 2013, että Suomen lainsää-
däntö täyttää EU-oikeuden vaati-
mukset tarjota rahapelejä yksinoi-
keudella. Tästä Euroopan komission 
melko tuoreesta päätöksestä huoli-
matta Suomessa on käynnistetty ra-
hapelijärjestelmää koskeva selvitys-
työ. Loppuvuodesta 2014 talouspo-
liittinen ministerivaliokunta linjasi, 
että EU-oikeuksien vaatimuksien 
täyttämiseksi tulevaisuudessa ja pe-
laamisen kanavoimiseksi Suomeen 

arvioidaan erilaisia vaihtoehtoja ra-
hapelien toimeenpanemiseksi. Ny-
kyisen kolmen rahapeliyhteisön 
mallin lisäksi tarkastellaan vaihto-
ehtoina yhden tai kahden rahapeli-
yhteisön mallia. Selvitystyö valmis-
tuu keväällä 2015. 

yHtiön oSakkeet
Yhtiön koko osakekannan 500 kpl 
omistaa Suomen Hippos ry. Osake-
pääoma on 500 000 euroa ja kaikki 
osakkeet ovat samanlajisia. 

HallitukSen eSityS yHtiön tappiota 
koSkevikSi toimenpiteikSi
Hallitus esittää, että tilikauden tap-
pio 187 150,65 euroa kirjataan edel-
lisen tilikauden voittovaroihin. Yh-
tiön oma pääoma on tämän jälkeen 
2 531 721,02 euroa.

Fin
to

to
 oy

38 Suomen HippoS -konSernin 
vuoSikertomuS 2014



1.1.–31.12.2014 1.1.–31.12.2013
231 688 547,96

1 221 471,44

167 683 113,75
7 620 895,42

175 304 009,17

4 594 675,89
500 839,25

2 787 261,04
1 145 698,89
1 725 006,66

10 753 481,73

2 523 888,27
430 219,15
104 562,03

3 058 669,45

1 246 725,32

10 557 939,84

31 989 193,89

264,44
7 121,92

–6 857,48

31 982 336,41

31 982 336,41

13 960,17

31 968 376,24

924 438,56

31 231 088,33

32 155 526,89

–187 150,65

249 022 863,12

1 414 579,02

180 131 610,86
8 165 082,01

188 296 692,87

5 006 148,90
465 577,01

2 649 297,51
1 376 868,98
1 574 365,78

11 072 258,18

2 524 364,43
448 264,52
111 045,57

3 083 674,52

1 115 832,39

11 932 987,57

34 935 996,61

696,81
4 957,64

–4 260,83

34 931 735,78

34 931 735,78

34 210,52

34 897 525,26

992 972,03

33 330 470,50

34 323 442,53

574 082,73

liiKevaihto

liiKetoiMinnan Muut tuotot

MaKsetut voitot ja arpajaisvero
 Voitot 
 Arpajaisvero
 Maksetut voitot ja arpajaisvero yhteensä

Materiaalit ja palvelut
 Asiamiespalkkiot
 Valvonta- ja viranomaismaksut
 Tietotekniikka
 Laitteet ja pelikupongit
 Pelikohdeyhteistyö ja -korvaukset
 Materiaalit ja palvelut yhteensä

henKilöstöKulut
 Palkat ja palkkiot
 Eläkekulut
 Muut henkilösivukulut
 henkilöstökulut yhteensä

suunnitelMan MuKaiset poistot

liiKetoiMinnan Muut Kulut

liiKevoitto

rahoitustuotot ja Kulut
 Muut korko- ja rahoitustuotot
 Korko- ja rahoituskulut
 rahoitustuotot ja -kulut yhteensä

tulos ennen satunnaisia eriä

tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja

tuloverot

tulos ennen osuuKsia toto-pelien tuotoista 

Valtion osuus totopelituotoista
Osuudet hevosurheilun ja hevoskasvatuksen 
edistämiseen

osuudet toto-pelien tuotoista Yhteensä

tiliKauden tulos
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vaStaavaa
pysyvät vastaavat

vaiHtuvat vastaavat

3 585 281,47
10 318,76

331 253,59
3 926 853,82

184 284,74
10 984,00

195 268,74

4 122 122,56

1 603 708,55

353 781,85
1 957 490,40

3 084 891,26

5 042 381,66
9 164 504,22

Aineettomat oikeudet
Muut pitkävaikutteiset menot
Keskeneräiset hankinnat
Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Koneet ja kalusto
Muut aineelliset hyödykkeet
Aineelliset hyödykkeet yhteensä

pysyvät vastaavat yhteensä

Myyntisaamiset
Saamiset saman konsernin yhteisöiltä
Siirtosaamiset
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä

vaihtuvat vastaavat yhteensä 
vastaavaa yhteensä

31.12.2014

31.12.2014

3 443 150,56
8 645,48

367 901,21
3 819 697,25

186 788,07
10 984,00

197 772,07

4 017 469,32

856 148,44
269,40

640 888,75
1 497 306,59

3 847 987,95

5 345 294,54
9 362 763,86

31.12.2013

31.12.2013

500 000,00
2 218 871,67
-187 150,65
2 531 721,02

669 961,62
788 253,56
126 337,59

5 246 490,07
6 831 042,84
6 831 042,84

9 362 763,86

500 000,00
1 644 788,94

574 082,73
2 718 871,67

1 202 174,36
380 394,50
113 345,65

4 749 718,04
6 445 632,55
6 445 632,55

9 164 504,22

oma pääoma

vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma

Osakepääoma
Edellisten tilikausien voitto / tappio (–)
Tilikauden voitto / tappio (–)
oma pääoma yhteensä

Ostovelat
Velat saman konsernin yhteisöille
Muut velat
Siirtovelat
lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä
vieras pääoma yhteensä

vastattavaa yhteensä

Aineettomat hyödykkeet

Aineelliset hyödykkeet

Lyhytaikaiset saamiset

Rahat ja pankkisaamiset
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2014 2013
toiminnan rahavirta

investointien rahavirta

Tilikauden tulos
Oikaisut:
 Suunnitelman mukaiset poistot
 Rahoitustuotot ja -kulut
 Verot
rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta

Käyttöpääoman muutos
liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja

Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista 
Maksetut verot 
liiketoiminnan rahavirta

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin
investointien rahavirta

Fintoton rahavarat 1.1.
Fintoton rahavarat 31.12.
Muutos

–187 150,65

1 246 725,32
6 857,48

13 960,17
1 080 392,32

905 353,84
1 985 746,16

–6 857,48
–13 960,17

1 964 928,51

–1 142 072,04
–1 142 072,04

822 856,47

1 507 106,20
2 329 962,67

822 856,47

574 082,73

1 115 832,39
4 260,83

34 210,52
1 728 386,47

–282 349,86
1 446 036,61

–4 260,83
–34 210,52

1 407 565,26

–2 216 780,87
–2 216 780,87

–809 215,61

2 316 321,81
1 507 106,20
–809 215,61

Rahoituslaskelman rahavarat eivät sisällä internet-pelin pelitileillä olevia varoja.

rahavarojen muutos

raHoituSlaSkelma Fintoto oy
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tuloSlaSkelman liitetieDot
liikevaihto

2014 2013

72 075 300,00
33 046 772,35
28 163 840,57

1 283 925,00
26 607 734,58
39 273 419,58
14 656 831,00

8 025 924,15
8 207 528,00

231 341 275,23

347 272,73
231 688 547,96

80 301 298,60
37 780 193,58
32 182 350,61
23 126 135,99
23 088 722,29
19 925 703,62
14 634 901,00

8 800 533,85
8 493 286,00

248 333 125,54

689 737,58
249 022 863,12

Kaksari
Troikka
Toto75
Toto5
Toto65
Toto4
Voittaja
Päivän Duo
Sija
toto-pelit yhteensä

Ulkomaiset pelituotot
liikevaihto yhteensä

Tilinpäätös on laadittu 31.12.2014 Suomessa voimassa olevien sään-
nösten mukaisesti.
 
tilinpäätökSen laatimiSperiaatteet
Pelimyynnin tuloutusperiaatteet
Fintoto Oy:llä on yksinoikeus Toto-pelien toimeenpanemiseen Suo-
messa. Yhtiön järjestämissä peleissä on pelikohteena sekä suo-
malaisia että  kansainvälisiä hevostapahtumia. Fintoto Oy tarjoaa 
myös ulkomaisille pelaajille pelikohteiksi Suomessa järjestettäviä 
ravitapahtumia pelaajien kotimaissa toimivien pelioperaattoreiden 
välittäminä.    
 Liikevaihtoon kirjataan Suomessa pelattujen suomalaisten ja 
ulkomaisten Toto-pelien myyntitulot pelituloksen vahvistamisen 
ajankohdan mukaan. Ulkomailta Suomeen pelattujen Toto-pelien 
osalta liikevaihto sisältää ulkomaisten pelioperaattoreiden Finto-
tolle maksamat kohdekorvaukset.     
 Fintoton maksamat kohdekorvaukset Suomessa pelatuista ul-
komaisista pelitapahtumista on esitetty tuloslaskelman erässä "ma-
teriaalit ja palvelut".    
 
Verot
Arpajaisvero on kirjattu suoriteperusteisesti ja se on 12 % kalente-
rikuukaudelle kohdistuvista pelien myynnistä saaduista tuloista, 
joista on vähennetty niiden perusteella kirjatut voitot. 
 Arvonlisäverolain 59 §:n mukaan yhtiö ei ole arvonlisäverovel-
vollinen ydintoiminnastaan. Yhtiön kuluihin ja investointeihin si-
sältyy voimassa oleva arvonlisävero.
 

Pysyvien vastaavien arvostaminen
Aineettomat ja aineelliset hyöydykkeet  on merkitty taseeseen han-
kintamenoon vähennettynä suunnitelman  mukaisilla poistoilla. 
Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina kohteen 
taloudellisen  vaikutusajan perusteella.
 
Poistoajat ovat: 
koneet ja kalusto  4–10 vuotta
aineettomat oikeudet 5 vuotta
perusparannusmenot 10 vuotta

Velat pelaajille
Internet - pelin pelaajien pelitileillä olevat varat sisältyvät muihin 
lyhytaikaisiin velkoihin ja vastaavasti erään rahat ja pankkisaami-
set.

Valuuttamääräiset erät
Ulkomaanrahan määräiset saamiset ja velat on muutettu Suomen 
rahan määräisiksi tilinpäätöspäivän kurssiin. 
 
Konsernisuhde
Yhtiö on yhdistelty  Suomen Hippos-konserniin, jonka emoyhteisö 
on Suomen Hippos ry, Espoo. (omistusosuus 100 %).
 Konsernitilinpäätös on saatavissa osoitteessa Suomen Hippos 
ry,  Tulkinkuja 3, 02650 Espoo.

tilinpäätökSen laatimiSta koSkevat liitetieDot
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Henkilöstöä koskevat liitetiedot

2014 2013
Maksu-TV tuotot
Vihjepalvelutuotot
Linjaliikennemaksut
Muut tuotot
Yhteensä

Asiakkaille maksetut voitot 
Arpajaisvero, VM
Yhteensä

Totolaitevuokrat
Pelikupongit
Asiamiespalkkiot
Internetpelin lisenssimaksu
Ulkomaiset pelikohteet
Ravipäivien huollot ja operoinnit
Tietoliikenne
Internet
Pelien valvonta
Yhteensä

Yhtiön palveluksessa oli tilikauden 
aikana keskimäärin henkilökuntaa
 Johto ja kehitys
 Myynti ja markkinointi
 Tototekniikka
Yhteensä

Toimitusjohtajalle, varatoimitusjohtajalle ja 
hallituksen jäsenille maksetut palkat ja palkkiot

Suunnitelman mukaiset poistot
 ATK-ohjelmat
 Internet- peli
 Perusparannusmenot
 Koneet ja kalusto
Yhteensä

Toimitilakulut
Ajoneuvokulut
IT-laitteet ja pienhankinnat
Matkakulut
Myynti- ja markkinointi
Televisiointi
Muut kulut
Yhteensä

DHS Oy Audit Partners
 Tilintarkastuspalkkiot
Yhteensä

liiketoiminnan muut tuotot

maksetut voitot ja arpajaisvero

materiaalit ja palvelut

530 244,75
310 881,68
250 778,34
129 566,67

1 221 471,44

167 683 113,75
7 620 895,42

175 304 009,17

898 339,80
158 254,65

4 594 675,89
731 872,14

1 725 006,66
89 104,44

1 023 430,58
1 031 958,32

500 839,25
10 753 481,73

4
13
26
43

342 911,56

974 441,00
175 040,78

1 673,28
95 570,26

1 246 725,32

224 420,26
236 125,50
133 103,61
185 502,42

3 538 655,36
5 033 095,74
1 207 036,95

10 557 939,84

19 592,00
19 592,00

690 503,01
378 359,72
270 380,00

75 336,29
1 414 579,02

180 131 610,86
8 165 082,01

188 296 692,87

994 682,55
270 178,92

5 006 148,90
618 019,15

1 574 365,78
112 007,51

1 098 566,64
932 711,72
465 577,01

11 072 258,18

5
14
24
43

373 423,30

850 861,00
175 612,76

1 673,28
87 685,35

1 115 832,39

236 581,25
261 463,10
144 952,10
211 185,07

4 076 705,37
5 701 899,32
1 300 201,36

11 932 987,57

20 584,00
20 584,00

poistot

liiketoiminnan muut kulut

tilintarkastajan palkkiot
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korko- ja rahoitustuotot

muut korko- ja rahoituskulut

valtion osuus totopelituotoista

osuudet hevospelien tuotoista yh-
teensä

taSeen liitetieDot
aineettomat 

oikeudet

koneet ja 
kalusto

muut aineelliset 
hyödykkeet

pitkävaikutteiset
menot

aineettomat hyödykkeet

aineelliset hyödykkeet

Hankintameno 01.01.2014
Lisäykset
Hankintameno 31.12.2014
Kertyneet poistot 01.01.2014
Tilikauden poisto
Kertyneet poistot 31.12.2014
Kirjanpitoarvo 31.12.2014
Kirjanpitoarvo 31.12.2013

Keskeneräiset hankinnat

Hankintameno 01.01.2014
Lisäykset
Hankintameno 31.12.2014
Kertyneet poistot 01.01.2014
Tilikauden poisto
Kertyneet poistot 31.12.2014
Kirjanpitoarvo 31.12.2014
Kirjanpitoarvo 31.12.2013

Myyntisaamiset

Myyntisaamiset

11 029 744,98
1 007 350,87

12 037 095,85
7 444 463,51
1 149 481,78
8 593 945,29
3 443 150,56
3 585 281,47

367 901,21

856 148,44

269,40

2 277 095,08
98 073,59

2 375 168,67
2 092 810,34

95 570,26
2 188 380,60

186 788,07
184 284,74

93 033,00
 

93 033,00
82 714,24

1 673,28
84 387,52

8 645,48
10 318,76

331 253,59

1 603 708,55

10 984,00
 

10 984,00

10 984,00
10 984,00

2014

2014

2014

2013

2013

2013

Korkotuotot
Yhteensä

Korkokulut
Yhteensä

Valtion osuudet MMM

Antidoping-toiminta
Kasvattajapalkkiot
KV-toiminta
Nuortenlähtöpalkkiot
Raviratojen osuudet
Palkintotuet raviradoille
KV-kohdetuki raviradoille
MMM:n osuus palkintotuista
Investointituet raviradoille
Kohdekorvaukset Hippokselle
Yhteensä

264,44
264,44

7 121,92
7 121,92

924 438,56

280 000,00
2 268 326,82

15 266,56
233 750,00

19 927 693,47
7 165 369,40

548 223,08
–395 541,00

100 000,00
1 088 000,00

31 231 088,33

696,81
696,81

4 957,64
4 957,64

992 972,03

280 000,00
2 206 858,07

8 191,40
150 500,00

21 194 857,01
8 494 189,15

422 024,87
–626 950,00

100 000,00
1 100 800,00

33 330 470,50

myyntisaamiset

saamiset saman konsernin yhtiöiltä 
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siirtosaamiset

oma pääoma

siirtovelat

velat saman konsernin yhteisöille

vakuudet ja vastuusitoumukset

Käyttämättömät mainostarvikkeet 2014
Muut siirtosaamiset/jaksotukset
Maksetut ennakot
Yhteensä

Sidottu oma pääoma
 Osakepääoma 01.01.
 Osakepääoma 31.12.
sidottu oma pääoma yhteensä

Vapaa oma pääoma
 Edellisten tilikausien voitto 01.01.
 Siirto voittovaroista osakepääomaan
 Tilikauden voitto / tappio (–)
vapaa oma pääoma yhteensä

oma pääoma yhteensä 

Internet-pelin asiakasvarat
Ennakkopelit
Avoimet voitot
Arpajaisverovelka VM
Valtionosuusvelka MMM
Osaeurokertymä
Purgekertymä
Palkintotuet MMM
Panttaussitoumukset
Henkilöstökulujen jaksotukset
Muut siirtovelat
Yhteensä

Ostovelat
Muut velat
Yhteensä

Leasing- ja vuokrasopimuksista maksettavat määrät
Alkaneella tilikaudella maksettavat, 
 josta vastuut emoyhteisölle
 muille

Myöhemmin maksettavat, 
 josta vastuu emoyhteisölle
 muille 

Yhteensä

114 947,40
525 941,35

640 888,75

500 000,00
500 000,00
500 000,00

2 218 871,67

–187 150,65
2 031 721,02

2 531 721,02

1 518 025,28
5 140,30

400 626,34
1 277 551,33

38 210,48
190 791,06
201 753,49

50 500,00
420 882,56

1 143 009,23
5 246 490,07

49 194,06
739 059,50
788 253,56

18 439,58
1 086 808,16
1 105 247,74

10 201,36
744 455,58
754 656,94

1 859 904,68

176 791,50
124 755,38

52 234,97
353 781,85

500 000,00
500 000,00
500 000,00

1 644 788,94

574 082,73
2 218 871,67

2 718 871,67

1 577 785,06
39 565,10

380 295,85
1 299 083,46

38 365,80
152 029,34
148 635,44

–4 000,00
29 000,00

478 801,00
610 156,99

4 749 718,04

64 928,38
315 466,12
380 394,50

39 017,55
1 308 058,39
1 347 075,94

19 870,42
1 445 073,04
1 464 943,46

2 812 019,40

2014 2013

Leasingsopimukset ovat pääasiassa kolmen vuoden sopimuksia eikä niihin sisälly lunastusehtoja.
Toimistokoneiden -ja kaluston leasingsopimukset, jotka on esitetty vastuina emoyhteisölle, on tehty emoyhteisön nimissä. 
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tilintarkaStuSkertomuS Fintoto oy:n yHtiökokoukSelle

tilinpäätökSen ja toiminta-
kertomukSen allekirjoitukSet
espoossa 18. päivänä maaliskuuta 2015

Reijo Paajanen     Henri Steiner     Seija Kivinen
hallituksen puheenjohtaja  hallituksen varapuheenjohtaja hallituksen jäsen

Risto Nuolimaa    Pia Pohja      Seppo Ranta-Ruona
hallituksen jäsen    hallituksen jäsen    hallituksen jäsen

Pekka Soini     Timo Tolvi     Pertti Koskenniemi
hallituksen jäsen    hallituksen jäsen    vt. toimitusjohtaja

tilinpäätöSmerkintä
Suoritetusta tarkastuksesta on tänään 
annettu tilintarkastuskertomus.

espoossa 18. maaliskuuta 2015

DHS Oy Audit Partners
kht-yhteisö

Tapani Vuopala
kht

Olemme tilintarkastaneet Fintoto Oy:n kirjanpidon, tilinpää-
töksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta 1.1.–
31.12.2014. Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman, rahoi-
tuslaskelman ja liitetiedot.

HallitukSen ja toimituSjoHtajan vaStuu
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toiminta-
kertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat ja riit-
tävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toi-
mintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukai-
sesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan 
asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että 
kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla 
järjestetty.

tilintarkaStajan velvolliSuuDet
Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuk-
sen perusteella lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuk-
sesta. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatamme ammat-
tieettisiä periaatteita. Olemme suorittaneet tilintarkastuksen 
Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukai-
sesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelemme 
ja suoritamme tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen 
varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä tai toimintakertomuk-
sessa olennaista virheellisyyttä, ja siitä, ovatko hallituksen jä-
senet tai toimitusjohtaja syyllistyneet tekoon tai laiminlyön-
tiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhtiötä 
kohtaan, taikka rikkoneet osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä. 

Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastu-
sevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen ja toimintakerto-
mukseen sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä muista tie-
doista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan har-
kintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan 
olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä 
arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen valvon-

nan, joka on yhtiössä merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot 
antavan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisen 
kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen 
suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintar-
kastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän an-
taisi lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Ti-
lintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen 
laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon te-
kemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilin-
päätöksen ja toimintakertomuksen yleisen esittämistavan ar-
vioiminen. 

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausun-
tomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltu-
vaa tilintarkastusevidenssiä.

lauSunto tilinpäätökSeStä ja toimintakertomukSeSta
Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakerto-
mus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toi-
mintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukai-
sesti oikeat ja riittävät tiedot yhtiön toiminnan tuloksesta ja ta-
loudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen 
tiedot ovat ristiriidattomia.

muut lauSunnot
Puollamme tilinpäätöksen vahvistamista. Hallituksen esitys ta-
seen osoittaman voiton käyttämisestä on osakeyhtiölain mukai-
nen. Puollamme vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jä-
senille sekä toimitusjohtajalle tarkastamaltamme tilikaudelta.

espoossa maaliskuun 18. päivänä 2015

DHS Oy Audit Partners
kht-yhteisö

Tapani Vuopala
kht



F
intoton yhteiskun-
naLLinen erityistehtävä 
on järjestää Toto-pelit te-
hokkaasti ja hankkia näin 
varoja hevoskasvatuksen 
ja hevosurheilun edistä-
miseen Suomessa. Tällä 
tavoin Fintoto tukee osal-

taan hevostalouden monitahoista 
ekosysteemiä: hevosen hyvinvoin-
tia, hevosharrastajia sekä hevosista 
elantonsa saavia. Erilaisiin hevos-
alan tapahtumiin, hevosten ja tallien 
hoitoon sekä hevospeleihin on si-

toutunut vuosittain arviolta yli 800 
miljoonaa euroa. Hevonen tuo elin-
keinon monelle, erityisesti maaseu-
dulla, ja on monen suomalaisen ra-
kas harrastus.

Toto-pelaamisella on suuri mer-
kitys suomalaiselle hevostaloudelle, 
sillä Toto-peleistä saatavilla varoilla 
rahoitetaan raviratojen toimintaa 
Suomessa. Toto-peleistä kertyviä ra-
hoja kanavoidaan muun muassa ra-
viradoille kohdetukina, aluetukina, 
sekä investointi- ja palkintotukina.

Yhteiskuntavastuu on Fintoton liiketoiminnan kulmakivi. 
Vastuullisuus on luonteva osa Fintoton strategista suunnittelua, 
päätöksentekoa ja päivittäistä työntekoa.

näin toto-pelieurot jakaantuivat vuonna 2014

Osa rahoista käytetään suoma-
laisen hevoskasvatuksen tukemi-
seen. Näin Fintoto ylläpitää osal-
taan suomalaista perinnekulttuuria 
ja Suomen oman hevosrodun, suo-
menhevosen, elinvoimaista kantaa.

Lisäksi Fintoto maksaa valtiolle 
arpajaisveroa ja osoittaa varoja pe-
lien valvontaan ja pelihaittojen eh-
käisemiseen.

Koska pelaamisen on oltava 
hauskaa ajanvietettä ja laadukasta 
jännitystä, suurin osa Toto-peleistä 
saatavista varoista jaetaan pelaajille 
pelivoittoina.

yHteiSkuntavaStuu on Fintoton 
toiminnan läHtökoHta
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tiesitKö tätä?
• hevonen työllistää noin 15 000 ihmistä suomessa
• suomessa on noin 3 000 hevosalan yritystä
• hevosalan tapahtumiin, talleihin ja peleihin on sitoutunut noin 830 m€
• raveissa on noin 650 000 kävijää vuodessa
• suomessa on hevosia 74 600 ja niiden parissa harrastaa monipuolisesti jopa 200 000 ihmistä 
• raviurheilu on vahvasti alueellista toimintaa – hevostalous vaikuttaa maaseudun taloudelliseen 

hyvinvointiin suoraan ja välillisesti
• hevosurheilu on kasvanut voimakkaasti viime vuosina

yHteiSkuntavaStuun vuoSi 2014
Vuonna 2014 Fintoto vaikutti aktii-
visesti pelihaittoja ehkäisevään toi-
mintaan. Fintoto muun muassa 
osallistui sosiaali- ja terveysminis-
teriön järjestämiin kokouksiin pe-
lihaittojen ehkäisyn edistämiseksi 
sekä Peluurin johtoryhmän kokouk-
siin. Fintoto myös osallistui Rahape-
liasioiden neuvottelukunnan tiedot-
tamistyöryhmän toimintaan. Työn 
tavoitteena on lisätä kansalaisten 
tietoisuutta turvallisesta ja laillisesta 
rahapelaamisesta Suomessa. Lisäksi 
Fintoto teki tiivistä yhteistyötä Polii-
sihallituksen kanssa läpi vuoden.

Fintoto osallistui vuonna 2014 
lukuisiin seminaareihin ja keskuste-
lutilaisuuksiin. Fintotolla oli puheen-
vuoro muun muassa Rahapeliaree-
nan paneelikeskustelussa, Pelihaitat 
-tilaisuudessa sekä Kohti kestävää 
politiikkaa –seminaarissa. Fintoto 
oli aktiivinen myös kansainvälisessä 
yhteistyössä. Yhtiö osallistui euroop-
palaisen hevospelijärjestön EPMA:n 
vastuullisuustyöryhmän toimin-
taan ja edusti lisäksi vastuullista pe-
laamista Euroopassa edistävän EAS-
G:n järjestämässä seminaarissa syys-
kuussa.

teemme työtä peliongelmien 
eHkäiSemiSekSi
Fintoto huomioi mahdolliset peli-
ongelmat jo tuotekehitysvaiheessa 
ja ehkäisee peliongelmia yhteis-
työssä viranomaisten kanssa. Fin-
toto rahoittaa vuosittain sosiaali- ja 
terveysministeriön toteuttamaa ra-
hapelitoiminnasta aiheutuvien on-
gelmien seurantaa, tutkimusta ja ke-
hittämistä.

Fintoto viestii pelaamisen hyö-
dyistä ja haitoista tasapuolisesti ja 
todenmukaisesti. Niille asiakkaille, 
joilla on vaikeuksia hallita pelaamis-
taan, Fintoto tarjota apua ja neuvoja.

Fintoto osallistuu aktiivisesti 
ongelmapelaajille ja heidän läheisil-
leen tarkoitetun auttavan puhelimen 
Peluurin kehittämiseen ja rahoitta-
miseen: www.peluuri.fi. 

Fintoto on suomalaisten ra-
hapeliyhteisöjen yhdessä perusta-
man rahapelitoimintaa tutkivan Pe-
litoiminnan tutkimussäätiön jäsen: 
www.pelisaatio.fi.

tarjoamme turvalliSia pelejä
Fintoto minimoi mahdollisuudet kai-
kenlaiseen vilppiin ja rikolliseen toi-
mintaan Toto-peleissä.

Pelitoimintaa valvoo Poliisihal-
lituksen arpajaisyksikön nimeämät 
viralliset valvojat. Pelien säännöt hy-
väksyy sisäasiainministeriö. Fintoto 
ilmoittaa kaikki rahanpesuepäilyt 
keskusrikospoliisille. Valvontailmoi-
tus tehdään aina rahapesuepäilyn 
tarkistamiseksi, jos pelaajan yksittäi-
nen tai toisiinsa kytkeytyvä rahapa-
nos on vähintään 3 000 euroa tai jos 
kyseessä on epäilyttävä liiketoimi.

Fintoto käsittelee asiakkaidensa 
henkilötietoja turvallisesti ja takaa 
oman tietoturvansa korkean tason. 
Fintotolle on tärkeää, että jälleen-
myyntipisteissä pelaajia palvellaan 
asiantuntevasti.

Yli puolet Fintoton pelivaih-
dosta tulee internet-pelien kautta. 
Netissä pelaajat ovat rekisteröityjä, 
ja valvottu pelaaminen edistää ku-
luttajansuojaa sekä ehkäisee väärin-
käytösten mahdollisuutta. Fin
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Fintoton 
yHteiskuntavastuu lyHyesti

• Yhteiskunnallinen erityistehtävämme on järjestää hevospelit 
tehokkaasti hankkiaksemme varoja hevoskasvatuksen ja he-
vosurheilun edistämiseen Suomessa.

• Hevospelien vastuullisen toteuttamisen kannalta pelimono-
poli on paras tapa turvata varat hevostaloudelle ja ehkäistä pe-
liongelmia.

• Meille on tärkeää, että pelit toimivat luotettavasti ilman häiri-
öitä ja katkoksia.

• Valitsemme pelikohteet Fintoton asettamien sääntöjen ja vas-
tuullisuuskriteereiden mukaisesti.

• Huomioimme mahdolliset peliongelmat jo tuotekehitysvai-
heessa, ja ehkäisemme peliongelmia yhteistyössä viranomais-
ten kanssa.

• Fintoto on moderni ja kannattava suomalainen peliyhtiö, jonka 
tehtävänä on järjestää Toto-pelit vastuullisesti ja tehokkaasti.

• Arvostamme erilaista osaamista ja kannustamme työntekijöi-
tämme uudenlaiseen ajatteluun.

• Kehitämme hevospelialaa yhteen hiileen puhaltamalla.

• Huomioimme yhteiskuntavastuun strategiassamme ja kai-
kessa toiminnassamme.

• Noudatamme lakeja ja asetuksia ja kuuntelemme myös sidos-
ryhmiemme odotuksia.

• Liiketoimintamme on kannattavaa ja tuottavaa, sillä käy-
tämme resurssimme tehokkaasti.

• Tehtävämme on kerätä varoja hevoskasvatukseen ja -urhei-
luun. Näin osaltamme tuemme hevostalouden monitahoista 
ekosysteemiä: hevosen hyvinvointia, hevosharrastajia sekä he-
vosista elantonsa saavia. 

yHteiSkunnallinen erityiSteHtävä

pelaaminen ja pelien järjeStäminen

Fintoto työnantajana

Hyvä Hallintotapa

HevoSen elinkaari ja HevoStalouS
Fin
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toto-eurojen jaKautuminen 2014

toto-myynnin jaKautuminen 2014

hevospelien jaKautuminen 2014

Pelaajat
72,5 %

Kaksari 
33 %

Troikka 
15 %

Toto4 
8 %

Toto5 
9 %

Voittaja 
6 %

Toto65 
9 %

Päivän Duo 4 %

Toto75
14 %

Sija 3 %

Peli- ja TV-
toiminta
10,1 %

Tuloutus 
Hevoskasvatukseen ja 

urheiluun 13,5 %

Valtion valvonta ja
viranomaismaksut 0,2 %

Valtion osuus
hevostalouteen 0,4 %

Arpajaisvero 
3,3 %

Toto-pelipisteet 
81,5 M€

Ratapeli 
14,5 M€

Internet-peli
133,1 M€

toto-
pelit

Radalta 
radalle 
2,0 M€

yht. 
231,1 m€
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toto-myynnin jaKautuminen 2014

raviradat, Fintoto ja suomen hippos; pelituotot

palKinnot toto-lähdöissä 18,2 m€

Pelaajat   167,7 M€
Arpajaisvero   7,6 M€
Asiamiehet   4,6 M€
MMM* 0,9 M€

toto-pelit  231,1 M€

50,3 M€

hevospeleistä Kertyvien varojen jaKautuminen 2014

Hevostalouskertymä, valtionapu hevostalouteen, tutkimus- ja palkintotukia sekä jalostukseen liittyvät tuet.*

hevospelien Kehittyminen (m€) Toto-pelit Veikkauksen hevospelit
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Hevosurheilu★

FLIGHT BOY JA TUOMO MÄKELÄ VUONNA 1976 SEKÄ MUITA VALOKUVAAJA 
JUHANI LÄNSILUODON MESTARITEOKSIA VUOSIEN VARRELTA.

Hevosurheilun kuvat 1974–2014

hevosurheilu.fi    Hinta 10 € (sis. alv)
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  Hevosurheilu  ★  1  

Hevoslehden viime vuoden huhtikuun nu-
merossa haastoi eversti Forsell Suomen he-
vosmiehet hevosineen, ratsain tai kärryillä 

nopeus- ja kestävyyskilpailuun 100 km. matkalla 
hänen puoliverisen ratsunsa kanssa. 

Kun kysymyksessä ei ollut varsinainen kilpailu, 
missä olisi uhrauksia vastaavia palkintoja jaettu ja 
lienee haaste tuntunut ylimieliseltäkin, ei se syn-
nyttänyt vastakaikua. Kun joltakin taholta oli huo-
mattu, että edellä mainittu haaste oli pitkien ki-
nastelujen jälkeen miehekäs kutsu rehelliseen to-
sikoetukseen, niin kävivät jotkut Viipurin puolen 
hevosmiehet viime joulun tienoissa miettimään, 
olisiko mahdollisuuksia käytännöllisesti järjestää 
tämäntapaista mittelyä.

Tämänlaatuisia kilpailuja kun maassamme ei 
aikaisemmin ole suoritettu, niin ei ollut mitään 
kokemusta ja edes vähääkään tietoa, onko edes 
100 km. matka mahdollinen suorittaa hevosillam-
me ilman vakavampia jälkiseurauksia.

Muutamat upseerit olivatkin asiaan täysin in-
nostuneet ja lupautuivat kilpailuun osallistumaan 
valtion hevosilla, jos vain saavat siihen asianomai-
sen luvan. Valmistelujen jälkeen päätettiin kilpai-
lu panna toimeen 9 p:nä maaliskuuta kestävyys-
kokeen nimellä syystä, kun sanottiin, että sotalai-
toksen hevoset eivät saa osallistua kilpailuihin, 
vaan kylläkin kokeisiin.  

Lisää sivulla 4-5

Hevosten kestävyyskoe  
matkalla Hamina - Viipuri

Suomen Ravirenkaan viime marraskuun koko-
uksessa päätettiin järjestää v. 1938 aikana ku-
ninkuusajot. Neuvottelujen jälkeen hyväksyt-

tiin ajot toimeenpantavaksi ensi kerran Viipurissa. 
Kilpailupäiviksi oli määrätty syysk. 2, 3 ja 4. 

Luonto oli jouduttanut maanviljelijöille kiirei-
sen ajan, joten hevosten lukumäärä ei ollut niin 
suuri kuin Viipurissa tavallisesti on totuttu näke-
mään. Nimiluettelo oli edustava, sillä olivathan 
mukana maamme eri puolilta parhaimmat, kuten 
Lohdutus, Kirrin-Kurri, Äly, Sirkka, Vesselin-Rai-
ku, Koju, Husari, Jehun-Timo, Hekuman-Kaisu, 
Viiri j.n.e.

Joukkoa olisivat vielä kaunistaneet sellaiset 
kuin Ihme, Vihu ja Säilä, jotka kaikki kuulemam-
me mukaan olivat jollain tavalla sairastelevia ja 
siis laillisen syyn takia jääneet pelistä pois. Nuori 
Eri-Aaroni taas oli jatkuvasti kilpaillut, ehken lii-
ankin paljon, joten omistaja säästi sitä, eikä niinol-
len tullut vielä mukaan.

Ensimmäinen kilpailupäivä valkeni aurinkoise-
na. Ilma oli lämmin ja tyyni, rata mainiossa kun-
nossa, sekä yleisöä seuraamassa arkisesta ja kiirei-
sestä ajasta huolimatta 500 - 600 henkeä. Alkajais-
päivä muodotui näin ollen sangen lupaavaksi.

Kilpailu aloitettiin 3000 m ennätysjuoksulla ja 
ensimmäiseksi pariksi kutsuttiin Lohdutus ja Kir-
rin-Kurri. Lohdutuksen uskottiin olevan omaa 
luokkaansa, eikä näin ollen valmistauduttu muu-
hun kuin toteamaan sen saavuttavan tai paranta-

van viikko takaperin juokseman oman ennätyk-
sen.

Kumpikin ajaja valitsi pisimmän mahdollisen 
vauhdin, mikä kullekin sallittiin, eli 250m. Mo-
lemmat hevoset alkoivat omalta puoleltaan, eikä 
rinnatusten. Lohdutus harvoin, harppovin aske-
lin, Kirrin-Kurri taas matalin, nopein vedoin.

Taistelu oli nyt alkanut ja vallan ankarasti. Nyt 
alkoi korkeapaine jännittää ajajia. 

Lisää sivulla 6-7

Viipurin kuninkuusravit

HEVOSURHEILU 90 VUOTTA JUHLALEHTI

TOIMITUS JA KONTTORI

TULKINKUJA 3

PUHELIN 020 760 5300

HEVOSLEHTI
HEVOSTALOUS
HEVOSURHEILU

VUODESTA 1924

TO
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TOTOFOTOTOTOFOTO

Hevosurheilu★

Mission Brief tyylitteli
jo ME-tuloksen 08,7
Kaksivuotias ihastuttaa  
Pohjois-Amerikassa »5

Satu Liukkosen  Gurra Hop 
Ruotsin paras 7-vuotias
Ratsukko hyppää 
Helsingin Horse Show’ssa » 6

Juha Utalalla seitsemän 
yrittäjää finaaliin
Jokimaa tekee tähtiä -karsinnat 
torstaina » 23

Fintotosta ja Ravivalmentajilta uutta 
painetta T65-ravien aikaistamiseksi » 2
ME-tamma Massive Baben kilpaura ohi  
– astutetaan ensi keväänä » 4 

Kuukauden hevonen 
Jontte Boy siivitti Tuomas
Korvenojan kolmoisvoittoon
Kriteriumissa » 8-13

Tuomaksen 
täysosuma
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muuttuva 
90-vuotiaS

Suomen HevoS-
urHeiluleHti oy

h
evosuRheiLun JuhLavuosi sujui 
työn merkeissä. Uusi lehtiformaatti 
sai lukijakunnalta voimakkaan pa-
lautteen jonka pohjalta sekä lehden 
sisältöä että sen tuotantotapoja kehi-
tettiin koko vuoden ajan.

Lehden sisällöntuotantoa lei-
masivat vuoden aikana tarkka kus-

tannusten ja kannattavuuden seuranta sekä toimi-
tetun sisällön laadun kehittäminen toimituksen 
oman väen kouluttamiseen panostamalla.

Muun printtimedian tavoin myös Hevosur-
heilu-lehti joutui sopeuttamaan toimintaansa voi-
makkaasti kohonneisiin jakeluhintoihin. Vuoden 
2014 aikana käynnistettiin Hevosurheilun sähköi-
sen julkaisemisen kehitystyö.

90-vuotista taivaltaan lehti juhlisti Helsin-
gissä Kansallismuseossa järjestetyssä seminaa-
rissa, jossa luennoi ruotsalainen ravivalmentajale-
genda Stig H. Johansson.

Suomen Hevosurheilu –lehti julkaisi vuoden 
2014 aikana myös Toto-lehteä ja Suomen Ratsasta-
jainliiton jäsenlehti Hipposta.

päätoiMit taja jussi Lähde



tilikauDen olennaiSet tapaHtumat 
Päättynyt tilikausi oli yhtiön kahdes-
kymmeneskuudes. Toimintavuoden 
keskeisin tavoite oli tasapainottaa 
yhtiön taloutta tappiollisen jakson 
jälkeen. Tässä onnistuttiin tyydyttä-
västi, vaikka tilaajamääräkehitys ja 
ilmoitusmyynnin taso eivät olleet-
kaan odotusten mukaisia.

Lehden päätoimittajana jatkoi 
Jussi Lähde. Pääjulkaisu Hevosur-
heilu ilmestyi kertomusvuonna edel-
leen keskiviikkoisin ja perjantaisin 
lukuun ottamatta kaksoisnumeroita. 
Tilikauden loppupuolella käynnistet-
tiin ja toteutettiin merkittävä sisältö-
muutos, jossa ravien näkyvyyttä kes-
kiviikon lehdessä lisättiin merkittä-
västi ja ratsastus keskitettiin omaan 
osaansa perjantain lehdessä. 

Vuonna 2014 lehden toimitus-
prosesseja hiottiin koko toiminta-
vuoden ajan ja tämä näkyi kustan-
nustehokkuuden merkittävänä kas-
vuna edelliseen vuoteen verrattuna. 
Edelleen toimitushenkilöstön kou-
lutukseen panostettiin toimintavuo-
den aikana. Merkittäviä investoin-
teja ei toteutettu. 

Yhtiö jatkoi tilikauden alussa 
valtakunnallisen Toto-käsiohjelma-
lehden julkaisemista.  Toto-lehti il-
mestyy kerran viikossa pääsääntöi-
sesti tiistaisin. Toto-lehden sisällössä 
tai toteutustavassa ei tehty suurem-
pia muutoksia.

Tilikauden aikana yhtiö jatkoi 
sopimusta Suomen Ratsastajain-
liitto ry:n jäsenlehden kustantami-
sesta. Hippos-lehti ilmestyi Hevosur-
heilulehti Oy:n tuottamana yhteensä 
kahdeksan kertaa. Sopimuksen 
kautta syntyvä Hevosurheilu-leh-
den tunnettuuden paraneminen rat-
sastuskansan piirissä onnistui autta-
vasti, mutta hanke ei ole vielä tuot-
tanut riittävästi taloudellista hyötyä 
yhtiölle.

talouDellinen tuloS
Yhtiön liikevaihto oli 3 720 tuhatta 
euroa, jossa oli kasvua edellisestä 
vuodesta 1,6 %. Yhtiön liikevoitto oli 
149 tuhatta euroa. 

  
Liikevaihto
Liiketappio/ -voitto
Liikevoitto % liikevaihdosta
Oman pääoman tuotto %
Omavaraisuusaste %

2014
3 720 

149 
4,0

125,8
39,6

2013
3 663 
–231 
–6,3

–122,6
12,2

2012
3 564

28
0,8
0,1

53,2

Taseen loppusumma on 1  103 tuhatta 
euroa. Yhtiöllä ei ole pitkäaikaista 
velkaa eikä kiinteää varallisuutta. 
Yhtiö toimii emoyhteisöltä Suomen 
Hippos ry:ltä vuokratuissa tiloissa.

Hallinto
Hallitukseen kuuluivat tilikaudella 
puheenjohtajana Antero Vesterinen, 
varapuheenjohtajana Jukka Ahonen 
sekä jäseninä Tapio Moisio, Pekka 
Soini ja Jussi Lähde.

Yhtiön toimitusjohtajana ja hal-
lituksen sihteerinä toimi tilikaudella 
Pekka Soini. Hallitus kokoontui kerto-
musvuoden aikana seitsemän kertaa. 

Yhtiön tilintarkastajana toimii 
KHT-yhteisö DHS Oy Audit Partners, 
päävastuullisena tarkastajana Tapani 
Vuopala, KHT.

Keskimääräinen 
lukumäärä tilikaudella
Tilikauden palkat 
ja palkkiot te

2014

16

1 031,0

2013

17

1 072,9

2012

15

941,3
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HallitukSen toimintakertomuS
tilikauDelta 1.1.–31.12.2014

Suomen HevoSurHeiluleHti oy



yHtiön oSakkeet
Yhtiön koko osakekannan 230 kpl 
omistaa Suomen Hippos ry. Osake-
pääoma on 38 683,22 euroa. Kaikilla 
osakkeilla on samanlainen oikeus 
osinkoon ja yhtiön varoihin.

tutkimuS- ja keHityStoiminta
Yhtiöllä ei ole ollut tutkimus- tai ke-
hitystoimintaa.

olennaiSet tapaHtumat tilikauDen 
päättymiSen jälkeen
Tilikauden päättymisen jälkeen on 
erityisen aktiivisesti toimittu levik-
kimyynnin tehostamiseksi. Ilmoi-
tusmyynnin haasteet jatkuvat edel-
leen vaikka Jalostuskuvaston osalta 
budjetoitu taso ylitettiinkin. Kustan-
nuskuri on edelleen pidetty tiukkana. 
Ilmoitusmyynnin osalta jatketaan 
ponnisteluja. Tuotteistamista ja asi-
akkaiden segmentointia kehitetään 
myynnin systemaattisuuden ja mi-
tattavuuden varmistamiseksi. 

arvio toDennäköiSeStä tulevaSta 
keHitykSeStä 
Hevosurheilu-lehden keskeinen 
haaste on edelleen myynnin puo-
lella. Tämä koskee sekä levikkimyyn-
tiä että ilmoitusmyyntiä. Erityisesti 
levikkimyynnin osalta potentiaalia 
on vielä runsaasti hyödyntämättä. Il-
moitusmyynnin osalta haasteet ovat 
hyvin samankaltaiset kuin muilla-
kin printtimedian toimijoilla. Leh-
den tulee onnistua paremmin tuot-
teistamisessa voidakseen tyydyttää 
ilmoitusasiakkaiden tarpeet. Tavoit-
teena on edelleen löytää entistä laa-
ja-alaisempia ja monikanavaisempia 
yhteistyösopimuksia avainasiakkai-
den kanssa. Sähköisten medioiden 

kehittämiseen tullaan panostamaan, 
vaikka se yhtiön resurssit huomioon 
ottaen tulee olemaan haastavaa. Pos-
tin kustannusten kasvaminen ja ole-
tettavissa olevat muutokset jakeluai-
katauluissa saattavat asettaa merkit-
täviä haasteita tulevalle toiminnalle. 

Kokonaisuutena arvioiden lä-
hivuodet tulevat olemaan erityisen 
haastavaa aikaa, mutta toimimalla 
tarkoituksenmukaisella ja analyy-
siin pohjautuvalla toimintatavalla 
lehdellä on kuitenkin paikkansa 
markkinoilla. Nykyinen toiminta-
malli ei välttämättä ole enää tulevai-
suudessa mahdollinen vaan on va-
rauduttava siihen, että yhtiö koko-
naisuudessaan elää muutoksen aikaa 
lähimpien vuosien aikana. 

voitonjakoeHDotuS 
Yhtiön voitonjakokelpoiset varat per 
31.12.2014 ovat 68.793,27 euroa, josta 
tilikauden voitto on 162.894,95 euroa. 
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, 
että tilikauden voitto siirretään edel-
listen tilikausien voittovarat tilille ja 
että voitonjakokelpoiset varat käyte-
tään seuraavasti:

- osinkoa maksetaan 215 euroa osak-
keelta, eli yhteensä 49.450,00 euroa 

- jätetään omaan pääomaan    
143.444,95 euroa

Ehdotettu voitonjako ei hallituksen 
näkemyksen mukaan vaaranna yh-
tiön maksukykyä.
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antero vesterinen, s. 1949, yo, maanvilje-
lijä, hallituksen puheenjohtaja 6.6.2011 al-
kaen, hallituksen varapuheenjohtaja 1991–
2011.
Keskeiset muut luottamustoimet: Keski-
suomalainen Oyj:n hallituksen puheen-
johtaja, Sanomalehti Keskisuomalainen 
Oy:n ja Savon Sanomat Oy:n hallituksen 
puheenjohtaja, Suomen Lehtiyhtymä Oy:n 
hallituksen jäsen, Keskinäinen vakuutus-
yhtiö Tapiolan hallintoneuvoston jäsen

jukka ahonen, s. 1947, ekonomi, hallituk-
sen varapuheenjohtaja 6.6.2011 alkaen, hal-
lituksen jäsen 2009–
Hevosurheilulehden toimitusjohtaja 2001–
2007

tapio Moisio, s. 1957, FM, toimitusjohtaja, 
hallituksen jäsen 20.04.2011 alkaen.
Keskeiset muut luottamustoimet: Arena In-
teractive Oy:n hallituksen puheenjohtaja, 
Arena Messaging Oy:n hallituksen puheen-
johtaja, Tietoykkönen Oy:n hallituksen jä-
sen, Uranus Oy:n hallituksen jäsen, Adfore 
Technologies Oy:n hallituksen jäsen

jussi lähde, s. 1965, kasvatust. yo, päätoi-
mittaja, hallituksen jäsen 11.4.2013 alkaen.

pekka soini, s.1966, OTK, toimitusjohtaja, 
hallituksen jäsen 25.04.2004 alkaen.
Keskeiset muut luottamustoimet: Fintoto 
Oy:n hallituksen jäsen, Hevosopisto Oy:n 
hallituksen jäsen.

Suomen HevoSurHeiluleHti 
oy:n HallituS 2014

HallitukSen toimintakertomuS
tilikauDelta 1.1.–31.12.2014

Suomen HevoSurHeiluleHti oy
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HenkilöStö on HevoStalouS oy:n peruSta 
toiMitusjohtaja sanna heino

t
aloushallintopalveluja 
tuottavalle yhtiölle tär-
keitä ovat toimivat oh-
jelmistot ja luotettavat 
sekä kehittymishaluiset 
ohjelmistotoimittajat. 
Vielä sitäkin suurem-
massa roolissa ovat hen-

kilöt, jotka ohjelmia käyttävät. Tois-
taiseksi ei vielä yksikään ohjelmisto 
osaa tuottaa taloushallintopalveluita 
ilman ihmistä. Siitä syystä ammatti-
taitoinen, tunnollinen ja motivoitu-
nut henkilöstö on kaiken A ja O. 

Kertomusvuonna yhtiö tuotti 
liikevaihtoon suhteutettuna suuren 
tappion, kun henkilöstöriski toteutui 
keväällä, tilinpäätössesongin ollessa 
kuumimmillaan. Ihmiset ovat ihmi-
siä ja virheistä opitaan. Opin myötä 
yhtiö seisoo henkilöstöresurssien 
osalta entistä vankemmalla pohjalla, 
kun kertomusvuosi päättyy. Tulevai-
suuden haaste on edelleen pitää hen-
kilöstöresurssi oikein mitoitettuna, 
jotta pystymme tehokkuuteen, jota 
tiukassa taloustilanteessa vaaditaan. 

Yhtiön asiakasmäärä kasvoi ker-
tomusvuonna muutamilla pienem-
millä asiakkailla, jotka ovat kesära-
toja, liittoja ja ratojen tytäryhtiöitä. 
Asiakasmäärän pienempi kasvu ver-
rattuna edellisiin vuosiin oli erittäin 
hyvä tilanteessa, jossa henkilöstössä 
tapahtui tilinpäätösaikana muutok-
sia. 

Alkuvuoden hankaluuksista 
huolimatta, yhtiö ehti loppuvuoden 
aikana toteuttaa maakuntarata-asi-
akkailleen talousseminaarin, jossa 
käytiin läpi vertailuaineistoa erittäin 
tarkasti sekä perehdyttiin ajankoh-
taisiin lainsäädännössä tapahtunei-
siin muutoksiin. Seminaariosallis-
tujat myös linjasivat yhtiön tehtävää 
enemmän asiantuntijaroolissa toi-
mivaksi tiedon tuottajaksi. Määri-
tetty tehtävä asettaa haasteita, koska 
samaan aikaan taloushallintokulut 
ovat yksi säästöjen ja tehostamisen 
kohde. 

Yhtiön perustehtävä on edel-
leen tuottaa asiakkaan tarvitsemat 
taloushallintopalvelut mahdollisim-
man laadukkaasti, mutta kustannus-
tehokkaasti. Yhtiö ei tuota voittoa, 
eikä maksa provisioperusteisia palk-
kioita. 

Yhtiön palvelut eroavat perin-
teisistä tilitoimistopalveluista. Säh-
köiseen kokonaisvaltaiseen talous-
hallintopalveluun kuuluvat osto- ja 
myyntireskontran hoito, laskujen 
maksu, saatavien perintä, palkkojen 
laskenta ja maksu, kirjanpito sekä 
raportointi selainpohjaisella uudella 
raportointiohjelmalla. 

Sähköisyys ja etäkäyttöinen oh-
jelmisto mahdollistavat joustavan 
työnjaon asiakkaan kanssa. Jokainen 
asiakas määrittelee itse, mitkä osiot 
voi hoitaa omien toimistoresurssien 
puitteissa ja mitkä osiot ostaa yhti-

HevoStalouS oy



tunnusluvut liike toiminnasta Ja taloudellisesta asemasta:

2014 2014
Liikevaihto (t€)
Liikevoitto (-tappio) (t€)
Liikevoitto-% liikevaihdosta 
Oman pääoman tuotto-% 
Omavaraisuusaste-% 

Henkilöstö:
Henkilöstökulut (t€)
Henkilöstön lukumäärä keskimäärin

251,9
–18,21

–7,2
–78,1

27,3

205,8
3,5

233,5
0,9
0,4
1,9

44,4

174,8
3
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öltä. Järjestelmää voi myös käyttää 
täysin itsenäisesti loppukirjanpi-
toon saakka, mikäli osaava resurssi 
on omasta takaa. Merkittäviä eroja 
perinteisiin tilitoimiston tarjoamiin 
palveluihin ovat ennakkomaksullis-
ten kilpailujen kertymien seuranta, 
palkintojen automaattinen maksu, 
talousselvitysten laatiminen kes-
kusjärjestölle, arpajaisverolain mu-
kaiset selvitykset ministeriölle, pal-
kintotukisaatavien ja pelituottojen 
täsmäytys ja seuranta sekä ratata-
louden tuntemuksen ja vertailutie-

don mukanaan tuoma asiantunteva 
neuvonta.

Yhtiö työllisti tilikauden aikana 
3,5–4,5 henkilöä siten, että vuoden 
alussa ja lopussa henkilöstömäärä 
oli sama neljä kokoaikaista ja yksi 
osa-aikainen. Yhtiön hallitukseen 
kuuluivat puheenjohtaja Outi Hieta, 
yhtiökokouksen jälkeen puheenjoh-
taja Pertti Koskenniemi, sekä halli-
tuksen jäsenet Kari Eriksson, Pertti 
Immonen ja Janne Ojanen. Yhtiön 
toimitusjohtajana ja hallituksen sih-
teerinä toimi Sanna Heino.
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general StatiSticS
Meetings
Horses racing
Drivers
Prize Money (million €)

HorSe BreeDing
Finnhorse foals
Standardbred foals
Ridinghorse and pony foals
Imported standardbreds
Exported standardbreds
Imported riding horses and ponies

FaSteSt trotterS
Surprise Lord (Classic Response / Beauty Bro)
Quite an Avenger (Quite Easy / Nobes Hanover)
Bret Boko (Yankee Glide / Simb Capi) 

FaSteSt FinnHorSeS
Turoveli (Turo / Tuuveli)
Hullumies (Turo / Tunteva)
Virijori (Turo / Vilvoke) 

leaDing DriverS
Mika Forss
Ari Moilanen
Esa Holopainen

leaDing SireS
standardbred   Finnhorses
Love You
Classic Response
S.J.’s Photo
Express It
Diesel Don

546
7 164
1960
18,5

1 003
1 212

816
275

58
1 019

09,9a
10,2a
10,4a

20,4a
20,9a
21,0a

purse money
1 407 393 €
1 310 017 € 

670 891 €

tHe FinniSH trotting anD BreeDing aSSociation 
Tulkinkuja 3, Fin–02650 Espoo, Finland
Telephone +358 20 760 500
E-mail: hippos@hippos.fi
and firstname.lastname@hippos.fi
www.hippos.fi
President: Mr. Mika Lintilä
Managing Director: Mr. Pekka Soini
Breeding Manager: Ms. Minna Mäenpää
Director of Communications and Corporate Social
Responsibilities: Ms. Leena Mäenpää-Wirtz
Sports Manager: Mr. Jukka Niskanen

Suomen HevoSurHeiluleHti oy, 
tHe FinniSH HorSe magazine
Telephone +358 20 760 300
E-mail: hevosurheilu@hevosurheilu.fi
and firstname.lastname@hevosurheilu.fi
Editor in Chief: Mr. Jussi Lähde

Fintoto oy, 
tHe FinniSH tote company
the Finnish Tote Company
Telephone +358 20 760 500
E-mail: fintoto@fintoto.fi and 
firstname.lastname@fintoto.fi
Managing Director: Pertti Koskenniemi

HevoStalouS oy
Managing Director: Ms. Sanna Heino
Mobile: +358 50 372 1869
E-mail: sanna.heino@hippos.fi

Wins
292
255
143
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