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Hevonen luo hyvinvointia
Hevosten, hevosalan ja hevosyrittäjyyden hyvinvointivaikutukset niin yhteisön
kuin yksilöiden kannalta ovat todellisia ja merkittäviä. Olemme koonneet
tietopaketin, jonka avulla voit tutustua hevosen ja hevosalan tuottamiin
hyvinvointivaikutuksiin, olitpa äänestäjä tai tuleva päättäjä.
Suomessa on 75 000 hevosta, jotka liikuttavat ja koskettavat yli 600 000
suomalaista. Tavoitteena on, että jatkossa myös hyvinvointialueiden
päätöksenteossa on mukana hevosalaa tuntevia henkilöitä!

Hevonen luo tasa-arvoa, harrastuksia ja hyvinvointia
> Hevosta käytetään monin eri tavoin ennaltaehkäisevässä ja kuntouttavassa toiminnassa
sekä hyvinvointipalveluissa. Hevonen kuntouttaa niin fyysisesti kuin henkisesti. Hevosen
ja ihmisen välinen vuorovaikutus vahvistaa tunnetaitoja, itsetuntoa ja elämänhallintaa.
> Hevonen on mukana monessa: se tarjoaa tasa-arvoisen liikuntaharrastuksen,
hengähdysmahdollisuuden hektisestä arjesta, sosiaalisen tukiverkoston sekä auttaa
syrjäytymisen ehkäisyssä ja kuntoutuksessa. Hevosharrastuksen parissa tehdään
merkittävää nuorisotyötä.
> Hevonen mahdollistaa elämyksiä ja vahvistaa luontoyhteyttä.
> Hevosalan yritystoiminta elävöittää kaupunkikuvaa ja monipuolistaa palvelutarjontaa
sekä tarjoaa lapsille ja nuorille turvallisen ja kasvattavan ympäristön.
> Hevosurheilulajeissa harrastetaan ja urheillaan ihmisen sukupuolesta, iästä tai
rajoitteista riippumatta.
> Koululaiskyselyissä hevosharrastus on toivotuimpien harrastusten joukossa vuosi
toisensa jälkeen, ja hevosharrastukset ovat hyvin liitettävissä myös harrastamisen
Suomen malliin.

FAKTAA:
Kela korvasi ratsastusterapiaa vuonna 2020 2,14 miljoonalla eurolla vaativana
lääkinnällisenä kuntoutuksena.
Hevonen vaikuttaa lähes 600 000 henkilön elämään elinkeinotoiminnan, harrastuksen ja
hevosenomistuksen kautta.

Hevosala luo hyvinvointia myös työllistämällä
> Hevoselinkeino tuottaa palveluita kuntalaisten käyttöön ja myös käyttää kunnan
palveluita.
> Hevosyrittäjyydestä koituu kerrannaisvaikutuksia muille elinkeinonharjoittajille, kun
hevosalan yritykset ja harrastajat hankkivat palveluja ja tuotteita.
> Hevoselinkeinot ja hevosen hyvinvointi edellyttävät rakennetulta ympäristöltä
monenlaista: harrastus-, urheilu- ja ulkoilualueita, ratsastus- ja ajoreittejä, teitä ja
kulkuyhteyksiä. Tämä infra tarvitsee rakentajansa ja ylläpitäjänsä.

FAKTAA:
Hevosala työllistää koko- ja osa-aikaisesti 15 000 henkilöä ympäri Suomen. Hevonen luo
työtä erityisesti sellaisilla alueilla, joilla työllistyminen voi muutoin olla vaikeaa.
Kotimaisia hevosrehuja ostetaan suoraan maatiloilta 46 miljoonalla eurolla per vuosi.
Hevonen kuluttaa kotimaisia elintarvikkeita noin kahdella eurolla päivässä. Enemmän
kuin keskivertosuomalainen!
Hevostalouden liikevaihto nousee arviolta yli 800 miljoonaan euroon, tukitoimialat
mukaan lukien jopa miljardiin euroon.
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