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Valtuuskunta 24.11.2021

Toimintasuunnitelman taustaa
• Vastuullisuus ja eettinen toiminta korostuvat kaikessa toiminnassa – raviurheilun ja
hevoskasvatuksen kannalta erityisen tärkeä asia on ihmisten arvomaailman muutos koskien
hevosen kilpailukäyttöä ja siihen liittyvän rahoituksen kyseenalaistamista
• Ilmastomuutoksen myötä ekologisuuden, energiatehokkuuden ja kiertotalouden vaatimukset
lisääntyvät
• Uusi eläinten hyvinvointilaki tulee eduskunnan käsittelyyn keväällä 2022
• Raviurheilun ja hevoskasvatuksen vastuullisuusohjelman jalkauttaminen tulee tehdä vuoden
2022 aikana

•
•
•
•
•

Rahapelituottojen uudistusta valmistellaan ja uusi malli valmistuu vuoden 2021 lopussa
Vuosien 2022 ja 2023 MMM:n rahoituksen taso on lähtökohtaisesti vakaalla pohjalla
Ministeriö on asettanut työryhmän, jonka toimikausi päättyy kesäkuussa
Hallitus on tehnyt valtuuskunnalle esityksen raviratavaliokunnan perustamisesta
Eduskuntavaalit tulossa keväällä 2023

• Vuosi 2022 on uuden strategian toimeenpanon toinen vuosi
• Hippos muuttaa toimistonsa Vermon raviradalle huhtikuussa, joka tarjoaa paljon
mahdollisuuksia asioiden kehittämiseen sekä pilotointiin
• Perustoiminnan ja asiakaspalvelun laatuun tulee panostaa entistä enemmän
• Suomen Hippoksen 50-vuotisjuhlavuosi 2023.

1. Tarkoitus, visio ja arvot

Hevos- ja urheiluelämyksiä
sekä elämänsisältöä jokaiselle.

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

Vetovoimainen omistajuus
sekä laadukas kasvatus ja
valmennus

Hevosen ja

Varmistettu

ihmisen
hyvinvointi
keskiössä

taloudellinen perusta
ja yhteistyötä edistävä
ohjausmalli

Vastuullisuus

Yhteisöllisyys

Avoimuus

Monialaisuus

Intohimo

2. Strategiset tavoitteet ja linjaukset

Strategiset tavoitteet ja linjaukset
Visio 2024

Strategiset linjaukset

Strategiset mittarit

Elämyksellinen ja
kiinnostava
raviurheilu

▪ Raviurheilua laajasti kaiken tasoisille hevosille
– hevonen urheilijana keskiössä
▪ Asiakkaita kiinnostava urheilu sekä tapahtumat
▪ Houkutteleva ja monipuolinen polku
raviurheiluun

▪
▪
▪
▪
▪

Vetovoimainen
omistajuus
sekä laadukas
kasvatus ja
valmennus

▪ Asiakaslähtöinen ja monipuolinen
palvelutoiminta omistukseen, kasvatukseen ja
valmennukseen
▪ Omistamisen ja kasvattamisen kannustimien
varmistaminen
▪ Elinvoimainen suomenhevonen,
monimuotoisuuden säilyttäminen merkittävänä
osana kehittyvässä hevostaloudessa

Hevosen ja
ihmisen
hyvinvointi
keskiössä

▪ Hevosen hyvinvoinnin edistäminen
▪ Ihmisen hyvinvoinnin edistäminen
▪ Vastuullisuuden huomioiminen kaikessa
toiminnassa

▪ Kokonaisvaltainen mittaristo - rakennetaan vuonna
2021 toteutettavan vastuullisuusohjelman
yhteydessä

Varmistettu
taloudellinen perusta
ja yhteistyötä
edistävä ohjausmalli

▪ Julkisen rahoituksen varmistaminen
▪ Nykyisten liiketoimintatuottojen vahvistaminen
sekä uusien tulonlähteiden hakeminen
▪ Selkeisiin rooleihin ja vastuisiin
pohjautuva ohjausmalli

▪
▪
▪
▪

Strategiset tavoitteet

Arvostettu,
elinvoimainen
ja uudistuva

raviurheilun
sekä hevoskasvatuksen
yhteisö

Yhteenveto

Startanneiden hevosen vuosittainen määrä
Kilpailusuoritteiden määrä / startannut hevonen
Raviurheilusta kiinnostuneiden määrä
Kaikkien lisenssien määrä
Nuorisotoiminnan enint. 25-v jäsenmäärä

▪ Omistamisen sekä kasvatus- ja
valmennustoiminnan laatu
▪ Omistajien määrä
▪ Syntyvien suomenhevosten määrä

Hankerahoituksen määrä
Yhteistyökumppanituotot
Muun liiketoiminnan tulos
Nuorten- ja naistoimijoiden määrä eri toimielimissä

3. Strategiasta johdetut
kehitysprojektit

Strategiasta johdetut kehitysprojektit
Strategiset
tavoitteet

Elämyksellinen ja
kiinnostava
raviurheilu

Vetovoimainen
omistajuus sekä
laadukas
kasvatus ja
valmennus
Hevosen ja
ihmisen
hyvinvointi
keskiössä
Varmistettu
taloudellinen
perusta ja
yhteistyötä
edistävä
ohjausmalli

Kehitysprojekti

Vastuut ja toteutustapa

1.

Datan ja tiedon hyödyntämisen pilotointi asiakaskokemuksen
rikastamisessa, tapahtumien asiakaskeskeisessä konseptoinnissa
ja tv-tuotteissa
Raviurheilun polun rakentaminen – harrastajille, valmentajille,
toimitsijoille

•
•

Suunnittelu: Hippos ja raviradat
Paikallisen tason jatkojalostus ja toteutus : Raviradat

•

Hippos yhdessä sidosryhmien / yhteistyökumppanien
kanssa

3.

Ravikilpailutoiminnan organisointi 2024 eteenpäin

•

Valmistelu: raviratavaliokunta

4.

Alueellisen kilpailutarjonnan suunnittelu

•
•

Suunnittelu: raviratavaliokunta
Toteutus: raviradat

5.

Laatutallijärjestelmän luominen ja hyödyntäminen

•
•

Koordinointi: Hippos –vetoinen kehitysryhmä
Toimeenpano: Hevosjalostusliitot, Hevosenomistajain
keskusliitto, Suomen hevosliitto, Ravivalmentajat,
Hippolis

6.

Raviurheilun ja hevoskasvatuksen vastuullisuusohjelman
jalkauttaminen

•
•

Suunnittelu, koordinointi ja koulutus: Hippos –
kumppanien kokemuksia hyödyntäen
Toimeenpano: Alueellisesti paikalliset toimijat

•

Suunnittelu: raviratavaliokunta

•

•

Valtakunnallisen tason suunnittelu: Hippos yhdessä
kumppaneiden kanssa
Toimeenpano: Alueellisesti paikalliset toimijat

•
•

Suunnittelu: Hippos
Toteutus: Hippoksen edunvalvonnan toimenpitein

2.

7.

Näkemyksen muodostaminen tulevaisuuden ohjausmallista, joka
alueellisesti järjestää kilpailutoiminnan, myynnin, markkinoinnin
sekä hallinnon ravialueella

8.

Puolueiden eduskuntavaaliohjelmiin vaikuttaminen

9.

Hallitusohjelmaan vaikuttaminen

Aikataulu
Q1

Q2

Q3

Q4

4. Operatiivisen toiminnan
tärkeimmät toimenpiteet

Tärkeimmät toimenpiteet, joissa tulee
onnistua
Toimenpiteet

Vastuu

1.

Vastuullisuusohjelman jalkauttaminen

• Kaikki osastot

2.

Viestinnän kanavastrategia sekä alueellisen viestintäverkoston rakentaminen

• Viestintä

3.

Raviurheilun polun rakentaminen – harrastajille, valmentajille, toimitsijoille , sekä yhtenäisten nimikkeiden, kurssitasojen ja opetusmateriaalien
tuottaminen Hipposakatemiaan

• Nuoriso, harrastus ja
koulutus

4.

Passiuudistuksen käyttöönotto

• Kasvatus ja
omistaminen & IT

5.

Liittojen toimihenkilöiden osaamisen kehittäminen sekä liittojen tukeminen asiakasneuvonnan toteuttamisessa

• Kasvatus ja
omistaminen

6.

Uusien ajotapalinjausten onnistunut käytäntöön vienti

• Raviurheilu

7.

Datan ja tiedon hyödyntämisen asiakaskokemuksen rikastamisessa, tapahtumien asiakaskeskeisessä konseptoinnissa ja tv-tuotteissa

• Raviurheilu & IT

8.

Hevosen suuterveyden tutkimus, sekä ajantasaisen tutkimustiedon jalkauttaminen laajemminkin alan toimijoille

• Kaikki osastot

9.

Hevosalan edunvalvonnan ja vaikuttavuustyön vahvistaminen. Hippoksen, alueellisten toimijoiden vastuun ja merkityksen sekä roolin edistäminen
hevosalan vaikuttavuudessa

• Hallinto & viestintä &
kasvatus ja
omistaminen &
raviurheilu

10. Strategiasta johdetut muut kehitysprojektit

• Kaikki osastot

