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VUODEN 2017  
KOHOKOHDAT

Nimitys Hevosurheilun viralliseksi 
valtakunnalliseksi valmennuskeskukseksi 
ja valmentajan ammattitutkinnon 
saaminen Ypäjälle

Derbykentän ja  
maastoradan uudistus

Suomi 100 vuotta juhlallisuuksiin  
osallistuminen
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Mennyt vuosi jää historiaan yhte-

nä Hevosopiston rankimmista 

vuosista. Ammatillisen koulu-

tuksen reformi leikkasi rahoitusta merkit-

tävästi ja samalla haastoi kehittämään 

opetuksen prosesseja ja toteutustapoja 

entistä joustavammiksi ja tehokkaammik-

si. Muutokset, joita Hevosopistolla on 

jouduttu viemään läpi, ovat olleet raskai-

ta, mutta onneksi mukaan on mahtunut 

myös useita onnistumisia, joista ehdotto-

masti tärkein ja merkittävin koettiin, kun 

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) 

myönsi Hevosopistolle statuksen hevos-

urheilun valtakunnallisena valmennus-

keskuksena. Tällä on suuri merkitys myös 

koko hevosurheilulle. Onnistumisena 

voidaan pitää myös valmentajan ammat-

titutkinnon saamista Hevosopiston 

tutkintovaliokoimaan. Talous saatiin 

sopeutettua ja toiminnan kehittämisessä 

onnistuttiin. 

Hevosopisto kävi syksyllä uuden roolinsa 

mukaiset ensimmäiset tavoite- ja tulos-

neuvottelut Olympiakomitean kanssa. 

Neuvotteluissa korostui hevosurheilun 

erityispiirteet, Valmennuskeskuksen ja 

lajiliittojen poikkeuksellisen tiivis yhteis-

työ, hevosurheilun kansainvälisyys ja 

vahva nuorisotyö. Suomen Ratsastajain-

liitto ja Hevosopisto solmivat strategisen 

kumppanuussopimuksen ratsastuksen ja 

valmennustoiminnan kehittämisestä ja 

toteuttamisesta osana valmennuskeskus-

ta. Suomen Hippoksen kanssa käynnis-

tettiin myös yhteistyöneuvottelut.

Hevosurheilun valmennuskeskus lähti 

heti alkuun panostamaan vahvasti 

molempien lajien, ravi- ja ratsastusurhei-

lun, kehittämiseen. Raviurheilussa panos-

tettiin ravivalmennustallin kehittämiseen 

sekä Vermon ravikoulun toiminnan 

vakiinnuttamiseen. Ratsastuksessa 

panostettiin olosuhteisiin. Ypäjä-hallin ja 

Hiekkalaatikon pohjat uusittiin ja Derby-

kenttä modernisoitiin palvelemaan entis-

tä monipuolisemmin kilpailuita ja tapah-

tumia. Lisäksi valmistauduttiin vuoden 

2018 Kenttäratsastuksen PM-kilpailuihin 

uudistamalla maastorata. 

Opetuksen kehittäminen keskittyi amma-

tillisen koulutuksen reformin toimeenpa-

non valmisteluun. Reformin myötä opis-

kelijalle tarjotaan entistä joustavammat 

mahdollisuudet hakeutua opiskelemaan 

ja suorittaa tutkinto yksilöllisesti. Tämä 

edellyttää kustannustehokasta opetuk-

sen toteutusta tiiviissä yhteistyössä yritys-

ten kanssa. Hevosopistolla käynnistettiin 

työelämän ja opetuksen yhteistyö- ja 

koulutuspäivät, joiden tavoitteena on 

perehdyttää hevosalan työnantajat 

koulutuksen reformin tuomiin muutok-

siin ja varmistaa kaikille opiskelijoille 

laadukas opetus läpi opintojen. Ammatil-

lisen koulutuksen reformin edellyttämä 

työelämälähtöisyys sopii hevosalan 

opetukseen erittäin hyvin ja Hevosopisto 

kokee reformin kehittävän hevosalan 

opetusta oikeaan suuntaan tulevaisuu-

dessa. Ammatillisen koulutuksen uudis-

tus vähentää koulutuksenjärjestäjiä 

koskevaa byrokratiaa, mutta tuo entistä 

enemmän toimivaltaa ja vastuuta. Talleil-

le ja muille alan yrityksille uudistus on 

sekä haaste että mahdollisuus. Nyt on 

mahdollisuus osallistua entistä enemmän 

ja aktiivisemmin tulevien alan ammatti-

laisten kouluttamiseen ja vaikuttaa 

koulutuksen kehittymiseen yhteistyössä 

oppilaitosten kanssa. Työpaikkaohjaajat 

ja opettajat yhteistyössä ohjaavat opiske-

lijaa ammattiin kasvamisessa. Kaikkien 

yhteinen tavoite on kouluttaa hevosalalle 

sitoutuneita, motivoituneita ja taitavia 

ammattilaisia. 

Tulevaisuudessa alan koulutuksen järjestä-

jien omaehtoinen koulutuksen kehittämi-

nen, alan oppilaitosten tiivis yhteistyö sekä 

yhteistyö alan työelämän ja järjestöjen 

kanssa, valtakunnallisesti ja myös kansain-

välisesti, on entistä merkityksellisempää.

Hevosopiston vuoden 2017 erityiset kehi-

tysteemat olivat Ammatillisen koulutuk-

sen reformin toimeenpano, digitaalisuu-

den hyödyntäminen kaikessa toiminnas-

sa, organisaation kehittäminen ja kustan-

nustehokas toiminta. Suurena kehittämis-

hankkeena uudistettiin Hevosopiston 

taloushallintopalvelut ja -ohjelmistot.

Vuosi 2017 oli Hevosopistolle muutoksen 

ja murroksen vuosi. Hevosopisto uudisti 

rohkeasti toimintaansa ja loi nahkaansa. 

Tästä on hyvä jatkaa seuraavaan vuoteen!

Pauliina Mansikkamäki

TOIMITUSJOHTAJAN KATSASTUS

Toimitusjohtaja-rehtori
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HEVOSOPISTO LYHYESTI

Hevosopisto Oy:n omistavat 

Suomen valtio (25 %), Suomen 

Hippos ry (25 %), Suomen Ratsas-

tajainliitto ry (25 %) sekä lähikunnat Fors-

sa, Jokioinen ja Ypäjä (yhteensä 25 %).

Hevosopisto on yleishyödyllinen 

osakeyhtiö,  joka ei jaa osinkoja. 

Osakeyhtiön toimintaa ohjaa hallitus, 

jonka jäsenet nimetään yhtiökokoukses-

sa vuodeksi kerrallaan. Hallituksen 

kokoonpanoksi on vakiintunut kuusi 

jäsentä. Osakeyhtiön hallitus toimii myös 

oppilaitoksen johtokuntana.

Hevosopisto Oy:n osakepääoma on 180 

000 euroa. Yhtiöllä on yksi osakesarja ja 

osakkeiden lukumäärä on 12 kappaletta. 

Yhtiö omisti tilikaudella Kiinteistöyhtiö 

Ypäjän opiskelija-asunnot  Oy:n osak-

keista 47 % ja Ypäjän Hevossairaala Oy:n 

osakkeista 20,75 %.

FORSSA, JOKIOINEN 
JA YPÄJÄ (25 %)

HEVOSOPISTO OY:N 
OMISTAJAT

SUOMEN VALTIO (25 %)

SUOMEN HIPPOS RY (25 %)

SUOMEN RATSASTAJAIN
LIITTO RY (25 %)

TEHTÄVÄT  
JA TOIMINTA- 
AJATUS
Hevosopisto Oy pitää yllä ammatillista oppilaitosta nimeltä 
Ypäjän Hevosopisto, joka kouluttaa työelämään kansainvälisen 
tason hevosalan ammattilaisia. Lisäksi Hevosopisto sai keväällä 
2017 Opetus- ja kulttuuriministeriön vahvistaman Hevosurhei-
lun valtakunnallisen valmennuskeskuksen statuksen. 

Opetus integroi kaiken toiminnan sulavasti. Monipuolinen 
toiminta rikastaa ammatillisen koulutuksen sisältöä ja palve-
lee hevostaloutta, alan ammattilaisia ja harrastajia sekä 
henkilöstön kehittämistä. Valmennuskeskus ja liikunta- ja 
vapaa-ajantoiminta muodostavat merkittävän osan yhtiön 
rahoituksesta ja luovat uutta kehittämispotentiaalia. 

Valmennuskeskuksen toimintaa ovat muun muassa erilaisten 
kilpailujen ja muiden hevostapahtumien ja valmennustilai-
suuksien järjestäminen, hevosten koulutus-, valmennus- ja 
hyvinvointipalvelut sekä pienimuotoisesti myös jalostukseen 
liittyvät palvelut. Hevosopisto tarjoaa puitteitaan vuokralle 
myös muille organisaatioille.  
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STRATEGISET PAINOPISTEET

ORGANISAATIOUUDISTUS  
JA TALOUS
Ammatillisen koulutuksen uudistuk-

seen valmistautuminen edellytti 

kuluvan vuoden aikana aiempien 

YT-neuvottelujen viimeistelyä ja 

uuden organisaatiomallin luomista. 

Uusi organisaatiomalli valmistui 

loppuvuodesta ja se esiteltiin keväällä 

2018 henkilöstölle. Uusi operatiivinen 

johtoryhmä aloitti työnsä. Lisäksi 

valmistauduttiin taloushallintojärjes-

telmän vaihtumiseen. Vuoden aikana 

tavoitteena oli tasapainottaa talous 

vastaamaan muuttuvaa rahoitusta. 

Organisaatiouudistuksessa keskiössä 

on asiakaslähtöisyys ja ketterä kehitys.

ARVOT
Hevosopiston arvoja ovat avoimuus, 
vastuu omasta tekemisestä, luottamus ja 
toisen kunnioittaminen. Hevosten hyvin-
vointi on keskeistä toiminnassa samoin 
kestävä kehitys. 

DIGITALISAATIO
Hevosopistolla panostettiin vuoden 

aikana vahvasti eri toimintojen digi-

talisointiin. Tavoitteena oli löytää 

uusia tapoja hyödyntää tekniikkaa 

manuaalisen työn vähentämiseksi.

Hevosten tiedot siirrettiin Protreenari 

-järjestelmään. Järjestelmä on pilo-

toitu jo aiemmin ravitallissa. Protree-

narin avulla seurataan hevosten 

hyvinvointia sekä käyttöastetta. Asia-

kaspalvelussa otettiin käyttöön uusi 

ilmoittautumisjärjestelmä sekä 

majoitus- ja karsinavarausjärjestelmä.    

Ratsastuskoululla ja Vermon ravikou-

lussa otettiin käyttöön Hopoti-ilmoit-

tautumisjärjestelmä. 

Opetuksessa on jo useamman 

vuoden käytetty sähköistä oppimis-

alustaa ja sen käyttöä laajennetaan 

koko ajan. 

Taloushallintojärjestelmä päätettiin 

uudistaa ja uusi järjestelmä otettiin 

käyttöön vuoden vaihteessa. Asiakir-

jahallinnassa siirryttiin käyttämään 

Sharepoint -alustaa.

KESTÄVÄ KEHITYS
Vastuullisuus ja kestävä kehitys on 

Hevosopistolla tärkeitä ohjaavia teki-

jöitä. Kaikessa toimitaan lakien ja 

asetusten mukaisesti. Lisäksi tutki-

taan uusia energiaratkaisuja ja seura-

taan säännöllisesti lämmitysenergi-

an, sähkön, veden, turpeen ja rehun 

kulutusta sekä jätemääriä. Seuranta-

lukuja hyödynnetään toiminnan 

ohjauksessa ympäristökuormituksen 

vähentämiseksi. 

Hevosopistolle on myönnetty ympä-

ristölupapäätös nro 235/2016/1.

Hevosopisto Oy:tä koskevat myös 

sopimus jätevesien johtamisesta 

yleiseen viemäriin, maanvuokrasopi-

mukset ja laidunnussopimus LUKE:n 

kanssa. 

Hevosopisto Oy noudattaa myös 

maatalouden ympäristötukiehtoja 

sekä Hämeen TE-keskuksen kanssa 

tehtyä perinnebiotooppisopimusta. 

Natura 2000-verkostoon kuuluvat 

alueet sekä muut maisemallisesti 

merkittävät laidunalueet hoidetaan 

määräysten ja suositusten mukaisesti.  
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AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 2017 AIKUISKOULUTUS 2017

YHTEISHAKU 2017

Opiskelijaa (197/2016) Perustutkinto- 
opiskelijaa (105/2016)

Ammattitutkinnon 
suorittanutta (13/2016)

Erikoisammatti-
tutkinnon suorittanutta 

(3/2016)

Valmistunutta hevosen-
hoitajaa (26/2016)

Valmistunutta 
ratsastuksen ohjaajaa  

(8/2016)

Ensisijaista hakijaa (138/2016) Koko maan ensisijaisista hakijoista

Valmistunutta hevosen-
hoitajaa (65/2016).

Valmistunutta 
ratsastuksen ohjaajaa 

(8/2016)

58
16

48%
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AMMATILLINEN KOULUTUS

Hevosopisto järjesti ammatillista 

koulutusta hevostalouden perus-

tutkintoon ja aikuisille ammatti- ja 

erikoisammattitutkintoihin valmistavaa 

koulutusta sekä omaehtoista ammatillista 

lisäkoulutusta. Hevosopisto järjesti myös 

oppisopimuskoulutusta. 

Ammatillisessa peruskoulutuksessa voi 

suorittaa hevostalouden perustutkinnon 

(hevostenhoitaja tai ratsastuksenohjaaja). 

Peruskoulutuksessa oli vuonna 2017 

keskimäärin 191 opiskelijaa (197/2016). 

Koulutuksesta valmistui 58 (65/2016) 

hevostenhoitajaa ja 16 (8/2016) ratsas-

tuksenohjaajaa. Hevostenhoitajista 11 

opiskelijaa suoritti myös kaksois- tai 

kolmoistutkinnon.

Yhteishaussa Hevosopistolle pyrki 106 

ensisijaista hakijaa (138/2016), mikä oli  

48 % koko maan ensisijaisista hakijoista 

(222/2017).  Hakijamäärä laski valtakunnal-

lisesti edellisestä vuodesta 20,4 %. Ypäjä 

säilytti asemansa hevosalan suosituimpa-

na oppilaitoksena; kutakin aloituspaikkaa 

kohden oli 1,08 ensisijaista hakijaa.

Hevosopistolla järjestettiin näyttötutkin-

toihin valmistavaa koulutusta perustut-

kintoon, ammattitutkintoihin (hevosten-

valmentaja, kengitysseppä ja ratsas-

tuksen opettaja) sekä erikoisammatti-

tukintoihin (tallimestari ja ratsastuksen-

opettaja). Näyttötutkintoihin valmistava 

koulutus järjestettiin monimuotokoulu-

tuksena.

Aikuisille tarjottua omaehtoista ammatil-

lista lisäkoulutusta olivat ratsastusterapia-

koulutus ja sosiaalipedagogisen hevos-

toiminnan koulutus, joista jälkimmäistä 

toteutettiin yhteistyössä Turun yliopiston 

kanssa.  

Perustutkintoon valmistavassa koulutuk-

sessa oli keskimäärin 90 (105/2015) 

aikuisopiskelijaa. Vuonna 2017 tutkintota-

voitteisessa ammatillisessa lisäkoulutuk-

sessa kertyi 35,01 (45,31/2016) opiskelija-

työvuotta ja muussa lisäkoulutuksessa 

17,67 (15,30/2016) opiskelijatyövuotta. 

Perustutkintoon valmistavassa koulutuk-

sessa oli keskimäärin 81 (90/2016) opis-

kelijaa.  

Aikuiskoulutuksessa valmistui 19 

(26/2016) hevostenhoitajaa ja 20 

(8/2016) ratsastuksenohjaajaa. Ammatti-

tutkinnon suoritti 12 (13/2016) opiskeli-

jaa ja erikoisammattitutkinnon 3 (3/2016) 

opiskelijaa. 

Hevosopisto hallinnoi 10 perustutkinto- 

opiskelijan oppisopimuksia. Ammatilli-

sessa oppisopimuslisäkoulutuksessa 

opiskelijoita oli 15 (6/2016). Oppilaitos 

järjesti myös tietopuolista opetusta 

muiden oppisopimustoimistojen lähettä-

mille opiskelijoille, joita oli yhteensä 31 

(72/2016).
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Hevosopistolla valmistauduttiin 

vuoden aikana muiden ammatil-

listen oppilaitosten tapaan 

ammatillisen koulutuksen reformiin, joka 

astui voimaan 1.1.2018 (Laki ammatilli-

sesta koulutuksesta 531/2017, asetus 

ammatillisesta koulutuksesta 673/2017). 

Valmistautuminen tehtiin huolella, sillä 

koulutuksen toteutus muuttuu käytän-

nössä entistä työelämäpainotteisemmak-

si ja tällä on moninaiset vaikutukset 

hevosalan kenttään. Tutkinnot ovat 

jatkossa entistä laaja-alaisempia. Jokaisel-

le opiskelijalle laaditaan henkilökohtai-

nen osaamisen kehittämissuunnitelma, 

jossa tunnustetaan aiemmin hankittu 

osaaminen (harrastus, työkokemus, ulko-

mailla suoritetut opinnot) ja jatkossa 

hankitaan vain puuttuva osaaminen. 

Tavoitteena on, että opiskelu yksilölliste-

tään, eikä anneta ”päällekkäiskoulutusta”. 

 

Uudistuksen taustalla on ajatus moni-

puolisista oppimisympäristöistä, joka on 

ollut arkea Hevosopistolla jo useamman 

vuoden ajan. Jatkossa opitaan entistä 

enemmän työssä, työpaikoilla tai  digiym-

päristössä. Työelämäyhteistyötä lisätään 

entisestään, kun osaamisen kehittäminen 

tapahtuu yhä enemmän koulutustyöpai-

kalla (entinen työssäoppiminen). Jatkossa 

talliyritysten ja muiden alan työpaikkojen 

sekä oppilaitosten yhteistyömuotoina 

ovat ainakin oppisopimus tai koulutusso-

pimus. Hevosopistolla on myös itse 

monipuoliset mahdollisuudet toimia 

koulutustyöpaikkana ratsastuskoulun, 

valmennuskeskuksen, hevosfysion sekä 

ravitallin osalta. Näyttö osaamisesta 

suoritetaan jatkossa käytännön työtehtä-

vissä talleilla ja muissa alan yrityksissä 

sekä oppilaitosten työpajoissa ja talleissa.

Työtehtäviä tehdään siinä laajuudessa, 

että osaamisen voidaan arvioida vastaa-

van ammattitaitovaatimuksia.

 

Uutta on myös valtakunnallisesti yhtenäi-

set tutkintomateriaalit, jotka ovat käytös-

sä kaikilla koulutuksen järjestäjillä. Tehtä-

vät ja arviointipohjat ovat digimuodossa. 

Nämä ovat oppilaitosten yhteisesti laati-

mat ja yhteistyössä työelämän kanssa 

kehittämät.

Tutkintotoimikunnat lakkautettiin 

vuoden vaihteessa. Tilalle on nimetty 

valtakunnallinen hevostalouden ja eläin-

tenhoidon työelämätoimikunta, jonka 

toimikausi on 1.1.2018–31.12.2020. 

Työelämätoimikunnan tehtävänä on 

varmistaa näyttöjen ja arvioinnin laatua, 

käsitellä arviointia koskevat oikaisupyyn-

nöt sekä osallistua koulutuksen ja tutkin-

tojen kehittämiseen yhteistyössä alan 

työelämän ja koulutuksen järjestäjien 

kanssa.

TOIMIKUNNAN KOKOONPANO
Työnantajat:

• Jonna Jakonen (pj) 

• Iris Kaimio

Työntekijät:

• Pia Miettinen (vpj)

• Laura Reponen

Ammatinharjoittajat:

• Leena Suojala

Opetusala:

• Päivi Laine

• Carita Tuominen

Koulutuksen ja tutkintojen suunnittelu 

muuttuu myös. Uutena suunnittelun väli-

neenä on jatkossa OKM:n ja Opetushalli-

tuksen yhteinen Osaamisen ennakointi-

foorumi (kausi 2017–2020), jonka tavoit-

teena on edistää koulutuksen ja työelä-

män vuorovaikutusta. Hevostalous on 

ryhmässä Luonnonvarat, elintarviketuo-

tanto ja ympäristö. 

Ammatillisen koulutuksen uudistus
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Hevosopistolle haki yhteishaun 

kautta 227 hakijaa (224/2016). 

Näistä 106 haki ensisijaisesti juuri 

Hevosopistolle (136/2016). Aloituspaikkoja 

oli vuonna 2017 yhteensä 98 (98/2016) 

sekä yo- että peruskoulupohjaisille linjoille.

 

Hakijamäärät

Hakijat 2017 227 
(224/2016)

Aloituspaikat 98 
(98/2016)

Ensisijaisesti Hevos opistolle hakeneet 106 
(136/2016)
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HEVOSTALOUDEN PERUSTUTKINTO 180 osp

• Hevostenhoitaja pk ja yo, suuntautuminen: 

- Hevosharrastepalvelujen tuottaminen 

- Hevoskasvatus 

- Hevosvarusteiden valmistaminen 

- Kengittäminen 

- Ratsuhevosten peruskouluttaminen 

- Ravihevosten hoitaminen ja valmentaminen

• Ratsastuksenohjaaja pk ja yo (kv. I taso)

 

Kaksoistutkinto
Hevostenhoitaja + ylioppilastutkinto

Kaksoistutkinnossa hevostenhoitajakoulutuksen 

aikana voi suorittaa myös ylioppilastutkinnon osana 

ammatillista peruskoulutusta. opiskeluaika on  noin 

3 vuotta.

 

Kolmoistutkinto
Hevostenhoitaja + lukion päättötodistus  

+ ylioppilastutkinto

Kolmoistutkinnossa opiskelija saa myös lukion 

päättötodistuksen. Opiskeluaika on noin 3,5 vuotta.

 

AIKUISKOULUTUS

Hevostalouden perustutkinto 
näyttötutkintoon valmistava monimuotokoulutus, 

kesto 2 vuotta

• Hevostenhoitaja

• Ratsastuksenohjaaja (kv I taso)

Perustutkinnon täydentäminen
Kokopäiväopiskelu Ypäjällä, kesto 9 kk

• Ratsastuksenohjaaja, KROI

 

Perustutkinnon täydentäminen 
monimuotokoulutus työn ohessa, lähijaksot  

Ypäjällä, näyttötutkintoon valmistava koulutus

• Hevostenhoitaja, suuntautuminen: 

- Hevosharrastepalvelujen tuottaminen 

- Kengittäminen 

- Hevosvarusteiden valmistaminen 

- Hevoskasvatus 

- Ravihevosten hoitaminen ja valmentaminen

• Ratsastuksenohjaaja (kv. I taso)

 

Ammattitutkintoon valmistava koulutus
monimuotokoulutus

• Hevoshieroja

• Ratsuttaja

• Ravivalmentaja

• Valjasseppä

• Kengitysseppä

• Ratsastuksenopettaja 

 

Erikoisammattitutkintoon valmistava koulutus 
monimuotokoulutus

• Tallimestari

• Ratsastuksenopettajan EAT (kv. III taso)

  

Muu ammatillinen lisäkoulutus
Hevosopistolla järjestettiin lisäksi monipuolista ammatil-

lista lisäkoulutusta varsinkin sosiaalipuolella. Tarjolla oli 

ratsastusterapiakoulutus, Sosiaalipedagoginen hevostoi-

minta ja Hevonen lastensuojelutyön kasvatuskumppani-

na sekä Hevosavusteisen toiminnan koulutukset.

Valmistuneet 120 oppilasta.

Tutkinnot
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K ansainvälisen tason osaamisen 

varmistamiseksi Hevosopisto tekee 

paljon yhteistyötä eri tahojen 

kanssa. Yksi tärkeä osa opetusta ovat 

ulkomailla suoritetut työssäoppimisjak-

sot, joita suoritti yhteensä 25 opiskelijaa 

(45/2016). Opiskelijoita kävi työssäoppi-

massa Saksassa, Belgiassa, Unkarissa, 

Espanjassa, Englannissa, Ruotsissa ja 

Norjassa. 

Hevosopisto jatkoi jäsenenä eurooppalai-

sessa hevosalan oppilaitosten järjestössä 

EQUESTRIAN EDUCATIONAL 
NETWORK (EEN) sekä Euroopan 

valtionsiittoloiden yhdistyksessä EURO
PEAN STATE STUDS ASSOCIATION 
(ESSA). 

Hevosopisto edusti Suomea ja Suomen 

Ratsastajainliittoa maailmanlaajuisessa 

ratsastuksenopetuksen tutkinnoista ja 

niiden kehittämisestä vastaavassa järjes-

tössä INTERNATIONAL GROUP FOR 
EQUESTRIAN QUALIFICATIONS (IGEQ) 
sekä teki yhteistyötä eurooppalaisen 

kengitysseppäjärjestöjen liiton EURO
PEAN FEDERATION OF FARRIERS 
ASSOCIATIONS (EFFA) kanssa. 

EEN-järjestön vuosikokoukseen ja järjes-

tön jäsenoppilaitosten opiskelijoiden 

kilpailuun (EEN STUDENTS COMPETI
TION 2017) helmikuussa Norjan Staru-

missa osallistuivat Hevosopistolta opetta-

jat Anu Korppoo ja Pirkko Herd sekä Päivi 

Laine järjestön sihteerinä. Kilpailuun osal-

listuivat opiskelijat Silja Ahonen ja Jatta 

Saari hienolla menestyksellä. Silja Ahonen 

sijoittui kolmanneksi. EEN-järjestön johto-

ryhmän kokous järjestettiin Hevosopis-

ton organisoimana Helsingissä 24.3.2017 

ja Ypäjällä 3.12.2017.

IGEQ-järjestön vuosikokoukseen Belgias-

sa marraskuussa osallistui Hevosopistolta 

Anu Korppoo. ESSA-järjestön vuosikoko-

us pidettiin toukokuussa Hevosopistolla 

kansainvälisen GLOBAL EQUESTRIAN 
EDUCATIONAL CONFERENCE 
(GEEC2017) -tapahtuman yhteydessä 

25.5.2017. Hevosopistoa kokouksessa 

edustivat toimitusjohtaja Pauliina 

Mansikkamäki ja Päivi Laine. 

Hippolis ry:n koordinoima, Hevosopiston 

yhteistyössä EEN- ja IGEQ -järjestöjen 

sekä kansainvälisen ratsastusurheilun 

kattojärjestön Federation Equeste Inter-

nationalen (FEI) kanssa valmistelema 

GEEC2017 -tapahtuma 26.–28.5.2017 

keräsi osallistujia yhteensä 14 maasta. 

Kansainvälinen konferenssi ja siihen liitty-

vä tapahtumakokonaisuus oli osa Euroo-

pan Maaseuturahaston varoista 

LounaPlussa ry:n kautta rahoitettua 

Lounais-Hämeen hevoset kutsuvat 

-hanketta.

EU-rahoitteisen ERASMUS+ HANK
KEEN (EUROPEAN MOBILITY FOR 
EQUESTRIAN PROFESSIONALS 2015
17) puitteissa Hevosopistolla kävi neljän 

viikon työskentelyjaksolla hevostalouden 

opiskelijoita Saksan Marbachista. Hanke 

on saanut alkunsa ESSA-järjestön puit-

teissa, ja sitä koordinoi järjestön puheen-

johtajasiittola Marbach. Hevosopiston 

lisäksi kumppanina hankkeessa on Alter 

Real -siittola Portugalista. Hankkeen 

toinen vaihe (European Mobility for 

Equestrian Professionals 2017-19) käyn-

nistyi, ja sen puitteissa Hevosopistolle 

tulee työskentelyjaksoille 10 opiskelijaa ja 

3 opettajaa vuosien 2018-19 kuluessa.  

EEN-järjestön jäsenoppilaitosten kesken 

alkoi vuonna 2017 hanke SCHOOLS 

PROJECT TO INCREASE EMPLOYABI
LITY IN THE EUROPEAN EQUESTRIAN 
MARKET (SPINE), jota koordinoi Ruotsin 

hevosurheilun ja alan koulutuksen keskus 

Flyinge. Hankkeen ensimmäinen työse-

minaari pidettiin 30.–31.10.2017 Flyinges-

sä, ja siihen osallistuivat Hevosopistolta 

Päivi Laine ja Anu Korppoo, jotka toteut-

tavat hankkeessa Hevosopiston osuuden.

Monipuolisten kansainvälisten tapahtu-

mien ansiosta Hevosopistolla oli kävijöitä 

yhteensä 20 eri maasta vuoden 2017 

kuluessa, etäisimmät Australiasta ja 

Etelä-Afrikasta asti.

Kansainvälinen toiminta 
25
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Hevosopiston opiskelijoilla on 

mahdollisuus kilpailla Hevosopis-

ton hevosilla omien taitojensa 

mukaan. Osalle kilpaileminen on selkeäs-

ti osa opintoja, osalle tarjoutuu mahdolli-

suus harjoitella kilpahevosenhoitajan 

tehtäviä. Hevosopiston opettajat kilpaili-

vat niin ikään kauden aikana eri tasoilla ja 

ylläpitivät näin ammattitaitoaan. 

Merkittävimmät suoritukset saavutettiin 

ammattitaidon SM-kilpailuissa ”TAITA
JASSA”, jossa Hevosopisto vei jälleen 

voiton ja tällä kertaa jopa kaksoisvoiton. 

Hevosopiston PAULIINA HAKALA voitti 

kisan ja VIIVI SALMI sijoittui toiseksi. 

SILJA AHONEN sijoittui kansainvälisessä 

koulujen välisessä kilpailussa EEN 3. sijalle.

Yli 20 opiskelijaa kilpaili Suomenratsujen 

Kuninkaallisissa este- ja kouluratsastuk-

sessa, laatuarvostelussa sekä kasvattaja-

kilpailussa Hevosopiston hevosilla tai 

omilla hevosillaan. Tapahtuman parhaim-

piin suorituksiin lukeutui Pauliina Hakalan 

työ Ypäjä Lassin kanssa, kun Lassi palkit-

tiin parhaana askellajihevosena 3-vuotiai-

den laatuarvostelussa sekä kokonaiskil-

pailun kolmantena.  5-vuotiaiden laatuar-

vostelussa kolmannelle sijalle ylsi Ypäjä 

Jalmari - opiskelija NORA NORDSTRÖ
MIN kanssa. Nordström menestyi myös 

Ypäjä Kantrin kanssa, joka saavutti 4-v 

laatuarvostelun finaalissa 5. sijan.

Opettaja PERTTU PASURI kilpaili Ypäjä 

Vigolla 120-130 cm  tasolla kaikkiaan 15 

starttia, joista kertyi kaksi voittoa ja kaksi 

sijoitusta. Opettaja ANNI HEIKKILÄ 

kilpaili Ypäjä Arskalla kauden aikana 

yhteensä 15 starttia. Näissä kertyi sijoituk-

sia 10, joista yksi voitto. Paras tulos 72 % 

ja Ratsastuksenopettajien mestaruus 

(kouluratsastus) toinen sija. 

Hevosopiston opiskelijat, hevoset ja 

opettajat esiintyivät ja olivat mukana 

erilaisten tapahtumien järjestelyissä 

kauden aikana. Näistä merkittävimmät 

olivat: Tampereen messut, Hevoset Kaiva-

rissa, Orisuora Ypäjällä, Kuninkuusravit 

Vermossa, Helsinki Horse Show ja Edus-

kuntatalo ja hevosvaltiopäivien avaus.

Kilpailut ja esiintymiset
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4430

58 33

YPÄJÄLLÄ JÄRJESTETYT KILPAILUT

Starttia ratsastuskilpailuissa 
(5412/2016)

Kilpailupäiviä (60/2016) Hevosopiston järjestämien  
kilpailujen kilpailupäiviä (36/2016)

6000 kävijää

6000 kävijää

Hankkija Finnderby

Kisaviikko

Nuorten hevosten Festivaali 

Suomenratsujen Kuninkaalliset

Hallikenttäkilpailu

Kouluratsastuksen hallikilpailu

Ypäjä Spring Dressage

Ypäjä Dressage Challenge

Kansainvälinen hallikilpailu  
kouluratsastuksessa
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O petus- ja kulttuuriministeriö 

myös keväällä Hevosopistolle 

valtakunnallisen Hevosurheilun 

valmennuskeskuksen statuksen ja hevos-

urheilun kehittämisen erityistehtävän. 

Samalla nostettiin hevosurheilu valtakun-

nallisesti muiden urheilulajien kanssa 

samalle viivalle.

Hevosurheilun valmennuskeskus toimii 

Suomen Ratsastajainliiton (SRL) maajouk-

kueiden valmennuspaikkana. Lisäksi 

Ypäjällä valmentautuu useita alueval-

mennusrenkaita. Hevosopistolla järjeste-

tään valmennusta kaikissa ratsastuksen 

lajeissa sekä raviurheilussa.

Toiminta on integroitu tiivistii opetuk-

seen siten, että opiskelijat saavat mahdol-

lisimman monipuolisen kuvan ja koke-

musta hevosalalla tarvittavista taidoista 

sekä kurssien, kilpailujen, valmennusten 

ja leirien järjestämisestä. Kilpailutoiminta, 

valmennukset ja ravitalli toimivat kaikki 

opiskelijoiden oppimisympäristöinä. 

Lyhytkurssi- ja valmennustoimintaa 

hyödynnettiin ammatillisen koulutuksen 

lisäksi kilparatsastajien, valmentajien, 

ratsastuksenohjaajien ja -opettajien sekä 

harrastajien palveluissa.

 

Kansainvälisten valmentajien: Markus 

Scharmannin, Luc Steeghsin, Kyra Kyrk-

lundin, Richard Whiten ja Mikaela Lindhin 

valmennuksiin ja klinikoihin osallistui 

satojen urheilijoiden ja harrastajien ohel-

la, opiskelijoita ja henkilökuntaa sekä 

ammatissa työskenteleviä ratsastuksen-

ohjaajia, -opettajia ja valmentajia. 

Valmennukset toimivat myös SRL:n 

valmentajien lisenssikoulutuksina. Koti-

maisista asiantuntijoista Ypäjällä valmen-

sivat säännöllisesti esteratsastuksessa 

maajoukkuevalmentaja Sanna Backlund 

ja kouluratsastuksessa Maarit Raiskio.

Hevosopiston kilpailukauden päätapah-

tuma oli Finnderby, jossa ratsastettiin 

koulu-,  kenttä-, ja pararatsastuksen 

SM-kilpailut. Kansallisia (2-5-taso) ja 

kansainvälisen tason kilpailuja järjestettiin 

yhteensä 10 (10 /2016) lajeina este-, 

koulu-, para- ja kenttäratsastus sekä 

valjakkoajo. Lisäksi Ypäjällä nähtiin 

muiden toimijoiden järjestäminä muun 

muassa islanninhevosten kilpailuja, kent-

tä- ja esteratsastuskilpailuja, vikellyskilpai-

lut sekä barokkihevosten kilpailut. 

Opiskelijat järjestivät talvikaudella kilpai-

luharjoituksia keskimäärin joka toinen 

viikko. Harjoitusten lajeina olivat este- ja 

kouluratsastus. Lisäksi Ypäjällä järjestettiin 

paikallisravit. Hevosopiston järjestämissä 

ratsastuskilpailuissa kertyi yhteensä 4430 

starttia (5412 /2016). Ratsastuksen kilpai-

lupäiviä kertyi yhteensä 58 (60 /2016) 

mukaan lukien ulkopuolisten järjestäjien 

kilpailut. Hevosopiston järjestämiä kilpai-

lupäiviä näistä oli 33 (36/2016).

 

Muita merkittäviä kilpailutapahtumia 

olivat: Kisaviikko, Nuorten hevosten Festi-

vaali sekä Suomenratsujen Kuninkaalliset. 

Hallikenttäkilpailu ja kouluratsastuksen 

hallikilpailu, Ypäjä Spring Dressage järjes-

tettiin huhtikuussa sekä Ypäjä Dressage 

Challenge lokakuussa. Näiden lisäksi 

järjestettiin ensimmäistä kertaa kansain-

välinen hallikilpailu kouluratsastuksessa 

maaliskuussa. Kilpailu sai positiivisen 

vastaanoton ja osallistujia oli Suomen 

lisäksi neljästä maasta. Järjestelykumppa-

nina toimi Ypäjän Ratsastajat ry.

Yleisötapahtumina suurimmat olivat 

aiempien vuosien tapaan Finnderby sekä 

Suomenratsujen Kuninkaalliset, joissa 

molemmissa arvioidaan käyneen viikon-

lopun aikana lähes 6000 vierailijalla.

 

Lisäksi Hevosopisto oli mukana järjestä-

mässä muun muassa Ratsuoripäiviä, 

EBEF-tapahtumaa, Suomen Hippoksen 

näyttelyitä, Kasvattajapäiviä ja Hevoshuu-

tokauppaa.

Hevosopisto järjesti yhteensä 157 lyhyt-

kurssia, valmennusta, täydennyskoulutus-

ta tai muuta vastaavaa tapahtumaa 

(51/2016). SRL:n valmennustilaisuuksia ja 

kursseja Ypäjällä järjestettiin yhteensä 

124 (71/2016).  Maajoukkuevalmennus-

vuorokausia kertyi 136 vrk ja aluevalmen-

nuksia 66 vrk. 

VALMENNUSKESKUS
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RAVITALLI
Hevosopiston ravitallin hevoset 

kilpailivat vuoden 2017 aikana 111 

kertaa (178/2016). Ravitallin hevo-

set saavuttivat 8 voittoa (13/2016), 

16 kakkossijaa (22/2016) ja 7 

kolmossijaa (16/2016). 

Hevosopiston omistamista hevosis-

ta Yank Match menestyi Toto65-ra-

veissa ja tienasi kaudella noin 8000 

euroa. Ypäjä Keva kilpaili 4-vuotiai-

den suomenhevostammojen 

kärjessä, juosten neljänneksi 

4-vuotiaiden tammojen rahatilas-

tossa. Hevosopiston hevosista voit-

toja juoksivat Yank Match, Deanna 

Boko ja Blue Chocolate. Muita tallin 

menestyjiä olivat Ypäjä Keva ja 

Ypäjä Louvre. 
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Hevosopistolla järjestettiin vuoden 

mittaan useita ulkomaisten asian-

tuntijoiden lyhytkursseja, valmen-

nustapahtumia ja klinikoita, joita hyödyn-

nettiin myös ammatillisessa koulutukses-

sa. Saksalaisen esteratsastuspedagogin, 

EEN-järjestön puheenjohtajan Markus 

Scharmannin klinikka järjestettiin kahdes-

ti, 10.–11.4. ja 4.–5.12.2017.

Englantilainen kouluratsastusvalmentaja 

Richard White puolestaan valmensi 

20.–21.11.2017. Kansainvälisesti huip-

puarvostettu suomalainen valmentaja 

Kyra Kyrklund keräsi Ypäjä-hallin täyteen 

toukokuussa. Vierailijoiden joukossa 

myös presidentti Tarja Halonen.

Hevosen biomekaniikan asiantuntija 

Gillian Higgins luennoi Ypäjällä niinikään 

toukokuussa. Kansainvälisiin tilaisuuksiin 

osallistui urheilijoiden, valmentajien ja 

harrastajien lisäksi sekä perustutkintoa 

suorittavia että ammatti- ja erikoisam-

mattitutkintoon tähtääviä opiskelijoita. 

Kuhunkin tilaisuuteen osallistui 20–70 

opiskelijaa ja 5–10 opettajaa tai muuta 

henkilöstön edustajaa. Lisäksi kutakin 

tapahtumaa seurasi keskimäärin 50 

Hevosopiston opiskelijaa. Tapahtumat 

hyödynnettiin myös henkilöstön koulu-

tuksessa, ja tilaisuuksia seurasi myös 

muiden hevosalan oppilaitosten opiskeli-

joita ja opettajia.

Kansainvälinen toiminta,  
valmennuskeskus

MARKUS SCHARMANN LUC STEEGHS KYRA KYRKLUND

RICHARD WHITE MIKAELA LINDH

SANNA BACKLUND MAARIT RAISKIO
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102

35
23

13
5 3

10-16

HEVOSOPISTON HEVOSKANTA

Opetushevosta  
(123/2016)

Täyshoitohevosia

Luken omistamia  
hevosia

5496
Lyhytaikaisia majoittujia 

(6058/2016)

Koulutettavia ratsuja

Laitumella ja pihatoissa 
per kuukausi

Hevosfysion täysihoito-
asiakkaita per kuukausi

Ravivalmennettavia, 
ulkopuolisia

32 Puoliveriratsua tai ponia 
(38/2016)

102  
Opetus- 
hevosta

40 Suomenhevosratsua (45/2016)

11 Lämminveriravuria (20/2016)

13 Suomenhevosravuria (20/2016)

6 Raviponia
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Hevosopiston organisaatiouudis-

tuksen myötä tallit ja hevosiin liit-

tyvät palvelut nimettiin hevospal-

velut liiketoiminta- alueeksi syksystä 2017 

alkaen. Tallitoiminnassa käynnistettiin 

keväällä opetuksen entistä tiiviimpi inte-

grointi niin kutsutun Kilta-talli toiminnan 

muodossa. Jo aiemmin kiltaperiaatteella 

toiminut ravitalli toimi esimerkkinä myös 

muihin talleihin levittäytyvään opetus-

menetelmään, jossa opettajat, tallihenki-

löstö sekä vanhemmat opiskelijat osallis-

tuvat yhdessä opetukseen. 

Vuoden aikana Hevosopiston hevosia 

järjestettiin talleihin uudella tavalla 

tavoitteena toiminnan tehostaminen. 

Ratsastuskoulun  ja hevostenhoitajalinjan 

ratsut siirrettiin toukokuussa 4-tallista  

5-tallille. Tällä toimenpiteellä valmennus-

keskuksen käyttöön saatiin kaikki 4-tallin 

80 karsinapaikkaa. Kesäkuussa Hevoso-

piston ajohevoset muuttivat 1-tallista 

3-talliin. Lokakuun alusta 1-talli vuokrat-

tiin yksityisille toimijoille. 

Talleissa tehtiin erilaisia peruskorjaustöitä. 

5-tallin tarhojen pohjat uusittiin ja ojalin-

jat puhdistettiin. C-pihaton makuuhallin 

aula valettiin ja räystäskouruja lisättiin. 

Tarhojen ja hevosten kulkureittien valais-

tusta parannettiin. 1-tallin karsinoiden 

etu- ja väliseinien korjaustyöt aloitettiin. 

Hevosten terveydenhoidon, hyvinvoinnin 

ja käytön seuranta digitalisoitiin ottamalla 

jo aiemmin ravitallissa käytössä ollut Prot-

reenari-ohjelma koko mäen käyttöön. 

Ohjelman kehit tämistä jatkettiin. Hevos-

tiedot siirrettiin tietokantaan syksyllä. 

Opetushevosia käytettiin myös tutkimus- 

ja koulutusyhteistyössä muun muassa 

LUKE:n ja Helsingin yliopiston kanssa. 

Hevosopiston hevosia käytettiin myös 

eläinlääkäreiden tammakursseilla. 

HEVOSKANTA
Hevosopiston omistuksessa 31.12.2017 

oli 102 opetushevosta (123/2016), joista 

32 (38/2016) puoliveriratsua tai ponia,  

40 (45/2016) suomenhevosratsua,   

11 (20/2016) lämminveriravuria ja   

13 (20/2016) suomenhevosravuria sekä  

6 raviponia. Oppilaitokselle syntyi  

6 varsaa (9/2016).

Täysihoitohevosia oli vuoden aikana noin 

35, ravivalmennettavia noin 16, koulutet-

tavia ratsuja keväällä ja syksyllä yhteensä 

noin 26 hevosta, laitumella ja pihatoissa 

noin 5 hevosta ja fysion täysihoitoasiak-

kaita enintään 3 per kuukausi ja Luken 

omistamia hevosia 23. 

Lyhytaikaisia karsinamajoittujia 5496 

(6058/2016)

1-tallin yksityisillä toimijoilla oli lokakuus-

ta alkaen hevosia noin 35.

ORIASEMA
Oriaseman toiminta jatkui pienimuotoi-

sena. Käytössä olivat oriit A.T.Eko, Ypäjä 

Huttunen ja Ypäjä Arska.  

HEVOSFYSIO
Hevosten hyvinvointipalveluita tarjottiin 

Hevosfysiossa vesikävelymatolla, suola-

huonella, laser laitteella,  Bremer-laitteella 

sekä Flexineb-höyrytyslaitteella. Vesima-

tolla kävi 233 (532/2016) Hevosopiston 

omaa hevosta, 297 (100/2016) ravival-

mennustallin valmennushevosta ja 704 

(1130/2016) kuntoutus/kertakävijää. 

Suolahuoneella vierailtiin 64 asiakasta. 

HEVOSPALVELUT
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Hevosopisto ylläpitää ratsastuskou-

lua, joka toimii ratsastuksenohjaa-

jaopiskelijoiden oppimisympäris-

tönä. Vuoden aikana toiminta organisoi-

tiin uudelleen ja koulun vetäjäksi nimitet-

tiin Marjo Mettala. Ratsastuskoulun 

opetusmäärät ja leiritoiminta jatkui enti-

sellä tasolla. Leirien ja tuntien lisäksi 

ratsastuskoulu järjesti asiakkailleen kilpai-

luja ja tapahtumia. Keväästä alkaen 

ratsastuskoululla toimi myös vikellysker-

ho. Koulu järjesti Talent valmennusta 

tulevaisuuden kilparatsastajille. Syksyllä 

ratsastuskoulun myyntijärjestelmäksi vali-

koitui Hopoti-ilmoittautumisjärjestelmä, 

jonka kautta asiakkaat voivat ilmoittautua 

tunneille. Nykyaisen ilmoittautumisjärjes-

telmän opetus opiskelijoille on tärkeää, 

jotta heillä on hyvät digivalmiudet asia-

kaspalveluun valmistuttuaan. Ratsastus-

koulun hevoset olivat opetuksen kanssa 

yhteiskäytössä. 

RAVIKOULU
Hevosopisto käynnisti vuoden alussa 

Vermon raviradalle Helsinkiin ravikoulun, 

jossa opetetaan harrastajille hevosten 

käsittelyn ja hoidon -, hevosella ajamisen 

- ja raviurheilemisen taitoja. Vuoden aika-

na luotiin asiakassuhteita ja haettiin 

näkyvyyttä toiminnalle. Suurin asiakas-

kunta muodostuu tällä hetkellä aikuisista 

raviharrastuksesta kiinnostuneista. Lasten 

ja nuorten määrä on myös kasvussa. 

Ravikoululla oli käytössä verkkokauppa, 

joka vaihdettiin vuoden lopussa entistä 

asiakasystävällisempään Hopoti-järjestel-

mään. Yhteistyötä rakennettiin muun 

muassa Vermon raviradan ja Suomen 

Hippoksen kanssa. Ravikoulu osallistui 

Tampereen messuille ja oli esillä myös 

Vermossa järjestetyissä Kuninkuusraveis-

sa, Finlandia-ajoissa ja Helsinki Internatio-

nal Horse Showssa. Tuotevalikoimaan 

kuului ravikurssien lisäksi, ravileiri Ypäjällä 

ja ponisynttärit. Yrityksille ja ryhmille 

tarjotaan myös erilaisia elämyksiä, kuten 

Trotting Race -kisoja. Jatkossa ravikoulu 

otetaan osaksi opetusta, kun ravikoululla 

käynnistyy työvaltainen linja. Ravikoululla 

oli käytössään kuusi hevosta ja kuusi 

ponia. Kursseja ja tapahtumia järjestettiin 

vuoden aikana noin 290. 

LIIKUNTA JA VAPAA-AIKA
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Yhteistyö alan keskusjärjestöjen 

Suomen Ratsastajainliiton (SRL) ja 

Suomen Hippoksen kanssa jatkui 

tiiviinä. SRL:n toimihenkilö- ja valmentaja-

koulutuksia järjestettiin Ypäjällä samoin 

maajoukkuevalmennuksia. 

Merkittäviä kumppaneita olivat myös 

FWB-yhdistys ry (ent. Ratsujalostusliitto) 

ja Suomenratsut ry sekä useat tapahtu-

mia järjestävät ratsastusseurat ja paikalli-

set yhdistykset Ypäjän Ratsastajat ry ja 

Ypäjän hevosystäväinseura ry sekä 

Hämeen hevosjalostusliitto. Opiskelijoi-

den kannalta merkittäviä ovat edellä 

mainittujen yhteisöjen kanssa järjestetyt 

vuotuiset näyttelytapahtumat.

Yhteistyötä tehtiin myös alueella toimivi-

en Hippoliksen (hevosalan osaamiskes-

kus ry), Suomen hevosurheilumuseon, 

Luonnonvarakeskuksen (LUKE) ja Ypäjän 

Hevossairaala Oy:n kanssa. 

Opintojen monipuolisuutta varmistettiin 

yhteistyöllä ratsastuksen ja ravin valtakun-

nallisesti merkittävien toimijoiden ja 

tapahtumajärjestäjien kanssa. Opiskelijat 

olivat näkyvästi mukana sekä hevosesi-

tyksissä että opintoja esittelevissä tietois-

kuissa Tampereen hevosmessuilla. Opis-

kelijoita osallistui myös Vermon Finlan-

dia-ajon, Hevoset Kaivarissa -tapahtuman, 

Vermon Kuninkuusravien ja Helsinki Inter-

national Horse Show’n järjestelytehtäviin.  

Yhteistyö Forssan Pilvenmäen kanssa 

jatkui muun muassa V76-ravien yhtey-

dessä järjestetyssä ”HevostellaanSi!” 

-perhetapahtumassa.

Työelämäyhteyksiä pidettiin sekä koti-

maisiin että ulkomaisiin hevosalan yrityk-

siin, jotka tarjosivat opiskelijoille työssä-

oppimispaikkoja. Työssäoppimisviikkoja 

suoritettiin yhteensä 2268 ov (1853 / 

2016), näistä 89 % kotimaassa. Yritysyh-

teistyökumppaneiden kanssa järjestettiin 

kilpailuja ja erilaisia valmennus- ja koulu-

tustilaisuuksia. 

Opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa 

työskenneltiin yhteistyössä muun muas-

sa koulutuksen ja tutkintojen kehittämi-

seen liittyvissä hankkeissa. Hevosopiston 

opiskelijoiden kaksois- ja kolmoistutkin-

non toteuttamisesta vastasi Forssan 

yhteislyseo. Yhteistyö Hämeen ammatti-

korkeakoulun kanssa jatkui ja kehittyi 

hevosagrologikoulutuksen toteutuksessa, 

ja muiden tutkintojen osalta käynnistet-

tiin yhteistyön suunnittelu. Urheiluakate-

miayhteistyötä jatkettiin Turunseudun 

urheiluakatemian kanssa.

Hevosopisto jatkoi yhteistyötä myös 

koulutuksen alueellisen Välkky-verkoston 

sekä Pirkanmaalla ja Hämeessä toimivan 

alueellisen laatuverkoston kanssa. 

Hevosopisto on mukana Mahdollisuuk-

sien hevonen -yhteistyöverkostossa, 

jonka tavoitteena on ajaa hevosalan etua 

koordinoidusti ja laajassa yhteistyössä eri 

toimijoiden kesken. Hippolis koordinoi 

yhteistyöverkoston toimintaa.

YHTEISTYÖ
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K otimaiset ja kansainväliset hank-

keet tukevat Hevosopiston tavoit-

teita ja strategiaa. Kansainvälisten 

hankkeiden tavoitteena on sekä kehittää 

Hevosopiston omaa osaamista, että 

tuoda kansainvälistä tietoa ja osaamista 

suomalaiseen työelämään.

Hevosopiston pedagogista toimintakult-

tuuria kehitettiin edelleen tieto- ja vies-

tintätekniikan strategian mukaisesti 

ottaen opetuksessa käyttöön digitaalisia 

opiskelumenetelmiä, mobiililaitteita ja 

sosiaalisen median työkaluja. Vuoden 

aikanan hankkeiden avulla valmistaudut-

tiin myös ammatillisen koulutuksen refor-

miin ja kehitettiin laatujärjestelmää.

DIGIVÄLKKY –KEHITTÄMISHANKEES
SA Hevosopisto on yhtenä kahdeksasta 

osatoteuttajasta. Välkky-kumppanuusver-

kosto perustettiin kumppanuussopimuk-

sen allekirjoituksella elokuussa 2010. 

Sopimuksella oppilaitokset sitoutuvat 

yhdessä kehittämään toisen asteen 

ammatillista koulutusta ja siihen kytkey-

tyvää työelämän kehittämis- ja palvelu-

tehtävää. Verkostoon kuuluu Ammat-

tiopisto Tavastia, Eerikkilän Urheiluopisto, 

Faktia, Forssan ammatti-instituutti, 

Hevosopisto, Hyria koulutus, Hämeen 

ammatti-instituutti, Kiipulan ammat-

tiopisto ja Valkeakosken ammatti- ja 

aikuisopisto. OPH:n rahoittaman hank-

keen keskiössä oli työpaikalla tapahtuvan 

oppimisen ohjaamisen kehittäminen. 

Hevosopistolla hankkeessa työstettäviä 

kehittämiskohteita olivat opiskelijan työs-

säoppimisen kokonaisvaltainen ohjaus 

sekä työelämän että opettajan osalta. 

Hankkeessa suunniteltiin, kehitettiin ja 

pilotoitiin työelämälle soveltuva työssä-

oppimisen ohjauksen koulutus sekä pilo-

toitiin ja kuvattiin digitaalisuutta hyödyn-

tävää ohjausta. Hanke toteutettiin vuosi-

na 2016–2017. 

DIGILAUKALLA HEVOSALAN OSAA
JAKSI oli hevosalan toimijoiden yhteinen 

hanke, jota koordinoi Ylä-Savon Ammat-

tiopisto. Digilaukalla hevosalan osaajaksi 

-hankkeessa kehitettiin verkoston avulla 

hevosalalle yhteisiä työelämäläheisiä 

virtuaalisia oppimisympäristöjä ja opiske-

lijoiden oppimisen ohjausta ja henkilö-

kohtaistamiskäytäntöjä. Kehitettävät 

oppimisympäristöt rakentuivat alan visu-

alisoidun opetussuunnitelman ympärille. 

Hankkeen tiimoilta Hevosopistolla selvi-

tettiin, suunniteltiin ja pilotoitiin 

Kilta-koulumalleja kengityksessä ja valjas-

työssä. Hanke toteutettiin vuosina 2016–

2017.

Hevosopisto on osatoteuttajana LUON
NONVARAALAN REFORMIN KEHIT
TÄMINEN JA DIGILOIKKA -hankkeessa. 

Hankkeen koordinoinnista vastasi HAMK. 

Luonnovara-alan digiloikka otettiin kehit-

tämällä oppimisympäristöjä osaamispe-

rusteisuutta henkilökohtaistamista tuke-

vaan suuntaan. Oppimisympäristöjen 

uudistamisen ja moninaistamisen välinei-

nä käytettiin 3D-tekniikoita, lisättyä todel-

lisuutta ja paikantamispalveluita. Hanke 

toteutettiin vuosina 2016–2017.

VERTUEHANKE oli Välkky-oppilaitos-

verkoston yhteistyössä toteuttama 

hanke. Hanketta veti Koulutuskuntayhty-

mä Tavastia. Hankkeen tavoitteena oli 

valmistautua reformiin vahvistamalla 

opiskelijoiden yhteisöllisyyttä ja kiinnittä-

mällä huomio osaamisperusteisuuteen. 

Opiskelijoita tuettiin ja ohjattiin yhteiseen 

reflektointiin sekä vertaistukeen. Lisäksi 

kehitettiin opettajien ohjausosaamista. 

Hanke toteutettiin vuosina 2016–2017. 

Sastamalan koulutuskuntayhtymän 

(SASKY) koordinoiman LEANILLA 
TULOSTA hankkeen tavoitteena oli 

perehtyminen Lean-johtamisfilosofiaan 

ja sen hyötyjen käyttöönottaminen. 

Leanin tavoitteena on tuotannon proses-

sien läpikäyminen turhien ja asiakkaan 

näkökulmasta hyödyttömien toimintojen 

poistaminen. Hankkeen myötä Hevoso-

piston henkilökunta tutustui LEAN-ajatte-

lun periaatteisiin ja reformin myötä 

muuttuneet prosessit määriteltiin opiske-

lijalle mahdollisimman sujuviksi. Opiston 

prosessit tarkastettiin LEAN menetelmin. 

Muuttuneet toimintatavat kuvattiin 

Hevosopiston laatujärjestelmään. Laatu-

järjestelmän kehitystyötä jatkettiin edel-

leen toimivammaksi työvälineeksi koko 

henkilökunnan arkeen. Hankkeen tiimoil-

ta järjestettiin kolme työpajaa. Hevoso-

piston käyttöönottama Planner -työkalu 

valittiin hankkeen ohjausryhmässä 

hyväksi käytännöksi, joka esiteltiin 

PROJEKTIT JA HANKKEET
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opetushallituksen portaalissa muille 

oppilaitoksille. Hankkeen toteutusaika oli 

1.1.–31.12.2017.

Hevosopisto oli mukana juhlistamassa 

Suomen itsenäisyyden ja suomenhevo-

sen juhlavuotta. Hevosalan järjestöjen 

yhteinen MAHDOLLISUUKSIEN HEVO
NEN –kokonaisuus, jota koordinoi 

Hippolis, oli osa Suomi 100 -ohjelmaa. 

Hevosopistolla juhlavuoden kärkitapah-

tumia olivat Suomenratsujen Kuninkaalli-

set, Suomenhevosten superviikonloppu 

sekä Kyra Kyrklundin klinikka. Hevosopis-

to osallistui myös useisiin muualla järjes-

tettyihin tilaisuuksiin, kuten Helsinki 

Horse Show, hevosvaltiopäivät, Hevoset 

Kaivarissa ja Tampereen Hevoset-messut.

Hevosopisto oli mukana Hämeen 

ammattikorkeakoulun vetämän hank-

keen UUDISTUVA HEVOS TALOUS 

ohjausryhmässä. Hanke alkoi vuonna 

2015 ja jatkuu vuoden 2018 loppuun. 

Hankkeessa järjestettiin asiantuntijaluen-

toja, jotka jaettiin myös verkon yli 

etäosallistujille.

Hevosopisto on niin ikään mukana 

Hämeen ammattikorkeakoulun ja 

Suomen Hippoksen vetämässä UUDET 
HEVOSKASVATTAJAT hankkeessa, joka 

alkoi 2016 ja päättyy 2018. 

 

Hevosopisto työsti Opetushallituksen 

toimeksiannosta HEVOSTALOUDEN 
AMMATTITUTKINTOJEN JA ERIKOI
SAMMATTITUTKINTOJEN PERUSTEI
DEN UUDISTAMISEN yhdessä alan 

järjestöjen ja työelämätahojen sekä 

Ylä-Savon ammattiopiston, Harjun oppi-

miskeskuksen ja Koulutuskeskus Salpauk-

sen kanssa. Työ aloitettiin vuonna 2016 ja 

se valmistui 2017. Uudistetut tutkinnon 

perusteet otetaan käyttöön 2018.

 

Hevosopisto koordinoi Opetushallituksen 

rahoittamaa hanketta HEVOSTALOU
DEN VALTAKUNNALLISTEN TUTKIN
TOMATERIAALIEN PÄIVITTÄMISEKSI. 
Hankkeessa olivat yhteistyökumppaneina 

alan keskeiset oppilaitokset ja työelämän 

tahot. Hanke alkoi syksyllä 2016 ja päättyi 

vuoden 2017 lopussa.  

Hevosopisto on keskeisenä toimijana 

mukana Hippolis ry:n vetämässä seudul-

lisessa hankkeessa LOUNAIS HÄMEEN 
HEVOSET KUTSUVAT. Hanke alkoi 

marraskuussa 2015 ja päättyy keväällä 

2018. Yksi hankkeen keskeisistä toimista 

oli 26.–28.5.2017 Hevosopistolla järjestet-

ty kansainvälinen konferenssiviikonloppu 

Global Equestrian Educational ja 

Suomenhevosen juhla. Konferenssiin 

osallistui 180  hevosalan edustajaa 14 eri 

maasta. Hankkeen rahoittaa Hämeen 

ELY-keskus Manner-Suomen Maaseutu-

ohjelman kautta. 

Mahd�isuuksien hev�en
E L I N V O I M A A  J A  H Y V I N V O I N T I A  H E V O S E S T A
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79
HENKILÖSTÖVUOSIA 90% Vakituisia (82,2 %/2016)

10% Määräaikaisia (17,8 %/2016)

31
Opetuksessa

(33/2016)

48
Hallinto- ja  

tukipalveluissa 
(63/2016)

 2017 2016 2015

Henkilötyövuodet tilikaudella 79 96 99

Vakinaisen henkilöstön osuus koko henkilökunnasta 90% 82,2 % 84,4 %

Keski-ikä 44v 9 kk 45 v 9kk 45 v 5 kk

Keskimääräinen palvelusaika 11v 4kk 11v 1kk 10 v 4 kk

Tilikaudella maksetut palkat ja palkkiot (1000 €) 2 619 3 249 3385

Henkilöstön sukupuolijakauma % N 74,3 / M 25,7 N 74,4 /M 25,6, N 73,6/M 26,4

Muodollisesti pätevien osuus opettajista %  95 86 87,5
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HALLITUS
Hallituksen puheenjohtajana toimi Laura 

Airaksinen 1.6.2017 alkaen. Yhtiökokous 

järjestettiin 31.5.2017. Hallituksen muut 

jäsenet olivat Fred Sundwall 1.6.2017 

alkaen, Vesa Mäkinen 3.2.2017 alkaen, 

Kirsti Piminäinen, Jouni Kangasniemi, 

Jarmo Pynnönen ja Anu Saltevo. Hallitus 

toimi johtosäännön mukaisesti myös 

oppilaitoksen johtokuntana. Hallitus 

kokoontui 7 kertaa vuoden aikana. 

Hevosopistolla ei ole käytössä tulospalk-

kiojärjestelmää. Johdon palkitsemisessa 

noudatetaan valtio-omistajan ohjetta 

yritysjohdon palkitsemisesta ja 

eläke-etuuksista. Lisätietoa on osoittees-

sa valtionomistus.fi. 

YHTIÖ
Yhtiön toimitusjohtajana toimi rehtori 

Pauliina Mansikkamäki. Tilintarkastajina 

toimivat Janne Rajalahti KHT ja Jenni 

Kulmala  KHT tilintarkastusyhteisö 

Pricewaterhouse Coopers Oy:stä. 

JOHTORYHMÄ
Johtoryhmään kuuluivat toimitusjohta-

ja-rehtori Pauliina Mansikkamäki, talous-

päällikkö Petri Hellsten, vararehtori Leena 

Hietanen 31.10. asti, markkinointi- ja vies-

tintäpäällikkö Marian Seppälä, kiinteistö-

päällikkö Ari Väisänen, päätallimestari Heli 

Hasa, valmennuskeskuksen edustaja Pirk-

ko Herd ja projektijohtaja Eero Simojoki. 

LAADUNHALLINTA 
Laadunhallinnassa keskityttiin organisaa-

tion muutosprosessin eteenpäin viemi-

seen ja tutustuttiin Lean-johtamisperiaat-

teeseen ja sen eri menetelmiin. Toimin-

nan seurantaa kehitettiin ja otettiin käyt-

töön uusia sähköisiä työkaluja. Laatujär-

jestelmän itsearviointi käynnistettiin, arvi-

ointi valmistuu keväällä 2018. 

HENKILÖSTÖ
Henkilötyövuosia kertyi 79. Näistä vakitui-

sia oli 90 % (82,2 %/2016) ja määräaikaisia 

10 % (17,8 %/2016). Osa-aikaisia työnteki-

jöitä oli 5 % (10 %/2016). Osa-aika- tai 

osatyökyvyttömyyseläkkeellä oli yksi 

henkilö. Opintovapaalla oli vuoden aika-

na kaksi henkilöä ja muulla vapaalla 

kolme henkilöä. Eläkkeelle jäi yksi henkilö.

Opetuksessa työskenteli 31 (33/2016) ja 

hallinto- ja tukipalveluissa 48 (63/2016) 

päätoimista tai osa-aikaista henkilöä. 

Edellisten lisäksi Hevosopistolla opetti ja 

luennoi lyhytaikaisesti eri alojen asian-

tuntijoita ja valmentajia sekä Suomesta 

että ulkomailta. Tukipalvelut kattavat 

opiskelijahuollon ja hallinnon lisäksi tallit, 

kunnossapidon, siivouksen ja ruokapal-

velut, jotka toimivat läpi vuoden. Osa 

tallihenkilöstöstä osallistuu käytännön 

opetukseen opiskelijoiden ohjaajina.

Henkilöstöstä 74,3 % (74,4 %/2016) oli 

naisia ja miehiä 25,7 % (25,6 %/2016).

Työterveyspalvelut tuotti Terveystalo , 

jonka kanssa laaditun työterveyshuollon 

toimintasuunnitelman tavoitteena on 

ennaltaehkäistä ja vähentään työstä 

aiheutuvia sairaspoissaoloja ja pysyviä 

työkyvyn alentumisia sekä edistää työhy-

vinvointia ja jaksamista. Sairaspoissa-

oloprosentti oli vuonna 2017 3,46 % (3,73 

% /2016). Vakinaisella henkilöstöllä oli 

myös ylimääräinen työntekijän työkyky-

vakuutus täydentämässä työterveyshuol-

toa. Hevosopiston henkilökunta käy 

vuosittain kehityskeskustelut, joiden 

avulla pyritään vahvistamaan yhteistyötä 

sekä varmistamaan esimiestoiminnan ja 

työntekijöiden osaamisen kehittäminen. 

Hevosopistolla on tasa-arvosuunnitelma 

jota päivitetään säännöllisesti.

 

Henkilöstön koulutuksessa pyrittiin 

vastaamaan erityisesti osastokohtaisiin 

tarpeisiin. Henkilöstöä osallistui muun 

muassa Opetushallituksen koulutuksiin ja 

seminaareihin, näyttötutkintomestarei-

den täydennyskoulutukseen sekä ensia-

pukoulutuksiin. Opetushenkilöstöä 

koulutettiin sähköisten oppimisympäris-

töjen käytössä sekä reformiin liittyvissä 

asioissa. 

Vuoden aikana henkilöstöstä yksi päte-

vöityi ammatillisen koulutuksen opetta-

jaksi.  Ammattitaidon ylläpitämiseksi ja 

kehittämiseksi henkilöstöä osallistui myös 

Ypäjällä järjestettyihin kansainvälisiin 

klinikoihin ja valmennuksiin. 

Henkilöstölle tarjottiin erilaisia liikunta-

palveluja, koulutusta ja virkistystilaisuuk-

sia. Henkilöstöllä oli mahdollisuus käyttää 

työaikana liikunnanohjaajan palveluja 

viikoittain järjestettävillä tunneilla. Syksyl-

HALLINTO
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lä starttasi TYKY-haaste. Oppilaitoksen 

kuntosali oli henkilöstön käytettävissä. 

Lisäksi henkilöstöä tuettiin liikunta- ja 

kulttuuriseteleillä. Työnantaja kustansi 

osan liikkumisen kustannuksista myös 

ratsastuskoulussa, Forssan ja Loimaan 

uimahalleissa sekä erilaisissa tapahtumis-

sa ja osallistui niska-hartiahieronnan 

kustannuksiin. Henkilöstöllä oli käytettä-

vissään myös vaatimaton eräkämppä 

Pietarinmäki.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ
Hevosopisto toimii yli 300 hehtaarin 

alueella, josta osan omistavat Luonnon-

varakeskus LUKE ja Metsähallitus. Hevos-

opisto Oy omistaa pinta-alasta 132,3 

hehtaaria. Yhtiö omistaa ja hoitaa kaikki 

alueen kiinteistöt. Katettua pinta-alaa on 

noin 4,8 hehtaaria.

Samalla oppilaitosalueella ja yhteistyössä 

Hevosopiston kanssa toimivat Hippolis – 

hevosalan osaamiskeskus ry, Suomen 

hevosurheilumuseo ry,  Luonnonvarakes-

kus Luke, Ypäjän Hevossairaala Oy ja 

eläinnäytteisiin erikoistunut laboratorio 

Ellab sekä vuokralaisina olevat ravi- ja 

ratsutalliyrittäjät.

 

TURVALLISUUS
Opiskelijoiden ja henkilöstön turvallisuut-

ta edistetään turvallisuussuunnitelman 

mukaisesti. Suunnitelma päivitetään 

vuosittain. Myös työsuojelutoimikunnan 

aktiivisilla toimilla, kuten vaaratilanneil-

moitusten analysoinnilla sekä työpistei-

den ja laitteiden turvallisuustarkistuksilla 

pyritään ennalta ehkäisemään tapaturmia. 

Henkilöstölle tai opiskelijoille ei tapahtu-

nut vakavia, pysyviin vammoihin tai kuole-

maan johtaneita työtapaturmia. Opiskeli-

joille ja henkilökunnalle tapahtui yhteensä 

81 (74/2016) työtapaturmaa, joiden 

kustannuksia vakuutusyhtiö korvasi.

RISKIEN HALLINTA
Hallitus arvioi liiketoimintaan liittyviä riske-

jä strategian päivityksen ja toimintasuun-

nitelman laatimisen yhteydessä. Yhtiön 

tuloksen kannalta suurin taloudellinen 

riski on yleinen kustannustason nousu 

suhteessa tehtävissä oleviin hinnantarkis-

tuksiin ja  OPH:n maksamaan opiskelija- ja 

suoriteperusteiseen yksikköhintaan. 

Ammatillisen koulutuksen rahoitus muut-

tuu jatkossa yhä enenevässä määrin 

suoritteisiin perustuvaksi, jonka takia  

tarvitaan entistä tarkempaa opetuksen 

suunnittelua, ennakointia ja reaaliaikaista 

suoritteiden seurantaa. 

Omaisuuteen ja toimintaan liittyviä vahin-

koriskejä kartoitetaan vuosittain vakuutus-

yhtiön asiantuntijoiden kanssa. Tunnistet-

tujen riskien hallitsemiseksi on tehty 

tarvittavia toimenpiteitä.

Operatiivisista riskeistä  merkittävimpiä 

ovat energiatuotteiden hintojen äkillinen 

voimakas nousu ja yllättävät kiinteistöjen 

korjaustarpeet. 

VIESTINTÄ
Hevosopiston tavoitteena on viestiä avoi-

mesti, rehellisesti ja oikea-aikaisesti. 

Hevosopisto ottaa viestinnässään 

huomioon myös erilaiset näkemykset ja 

kunnioittaa niitä. 

Hevosopiston sisäistä viestintää on 

vuoden aikana kehitetty aktiivisesti. 

Sosiaalisen median kanavissa tiimeillä on 

omat vastuujaot. Esimiehillä on velvolli-

suus viestiä tavoitteista, toiminnasta ja 

tuloksista omassa tiimissään. Opisto 

kehittää suunnitelmallisesti viestintäka-

naviaan tavoitteena mahdollisimman 

tehokas tiedonvälitys sekä rakentava 

keskustelu.

TALOUS
Tilikauden aikana yhtiön tulos saatiin 

käännettyä lievästi voitolliseksi edellisen 

vuoden tappiollisen tilikauden jälkeen.  

Yhtiön liikevaihdosta noin 66,5 % (67,7 

%/2016) muodostui ammatillisesta 

koulutuksesta. Loppuosa koostuu amma-

tillista koulutusta tukevasta kurssi-, 

valmennus- kilpailu- ja leiritoiminnasta, 

hevosten täyshoito- ja koulutuspalveluis-

ta sekä tilojen vuokrauksesta. Ammatilli-

sen koulutuksen ja palvelutoiminnan 

tuottaminen tiiviissä yhteistyössä 

mahdollistaa monipuolisten opiskelu-, 

kilpailu- ja harrastustoiminnan puitteiden 

ylläpidon ja kehittämisen. 

Hevosopisto Oy:n maksuvalmius ja vaka-

varaisuus säilyivät hyvinä. Omavaraisuus-

aste nousi edellisestä vuodesta, ja on 

edelleen korkea eli 75,90 %  

(68,31 %/2016).

Yhtiön liikevaihto oli 7.202.037,27 € 
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(8.080.990,15 €/2016), jossa on 

-878.952,88 € muutosta verrattuna edelli-

seen vuoteen. Tilikauden liikevoitto oli 

13.629,76 €. Suunnitelman mukaiset 

poistot olivat 407.331,90 € (486.362,31 € / 

2016). Tilikauden tulos oli 25.931,43 € 

(-338.810,33 €/2016), joka on 0,36 % 

(-4,19 %/2016) liikevaihdosta. 

Yhtiön tavoitteena on, että investoinnit 

pystytään toteuttamaan, suuria uusinves-

tointeja lukuun ottamatta, tulorahoituk-

sella. Kiinteistöissä ei tehty, yhtä asuinra-

kennusta lukuunottamatta, laajoja perus-

korjauksia. Urheiluolosuhteita peruspa-

rannettiin. Toiminnassa keskityttiin 

kuitenkin edelleen kiinteistöjen ylläpi-

toon ja huoltoon. Nettoinvestoinnit olivat 

yhteensä 139.246,09 €  

(233,890,86 €/2016).

Näkymät alkaneelle tilikaudelle

Ammatillisen koulutuksen reformin 

toimeenpano edellyttää pedagogista 

kehittämistä ja prosessien uudelleen 

määrittelyä. Ammatillisen koulutuksen 

osalta toiminta jatkuu vuoden 2017 

kaltaisena valtion yksikköhintarahoituk-

sen osalta. Opetuksen reformin muka-

naan tuomien uusien opetuksen toteut-

tamistapojen myötä ja jo aiemmin toteu-

tetuilla henkilöstön sopeutustoimilla 

vastataan aiempien vuosien rahoitusleik-

kauksiin. Suomen talouden hienoisen 

piristymisen oletetaan näkyvän viiveellä 

hevosalalla toimivien talouksissa, mutta 

asiakastarpeista lähteville täydennyskou-

lutus-, kurssi- ja valmennuspalveluille on 

edelleen tarvetta ja kysyntää. Alkaneella 

tilikaudella 2018 tuloksen odotetaan 

pysyvän lievästi voitollisena.

Hevosopisto Oy  on yleishyödyllinen yhteisö, joka ei jaa osinkoa. Lisää tietoa Hevosopiston 
toiminnasta on oppilaitoksen nettisivuilla osoitteessa www.hevosopisto.fi.

Yhtiön taloudellista asemaa ja tulosta kuvaavat tunnusluvut 2015-2017

 2017 2016 2015

Liikevaihto €  7.202.037 8.080.990 8.803.024

Liikevoitto/-tappio 13.630 -508.428 37.480

Liikevoitto/-tappio %:a liikevaihdosta 0,19 -6,29 0,43

Tulos € 25.931 -338.810 59.543

Tulos %:a liikevaihdosta 0,36 -4,19 0,67

Oman pääoman tuotto-% 0,74 -9,27 1,56

Omavaraisuusaste % 75,90 68,31 72,14

Maksetut verot €

 Tuloverot 0

 Kiinteistöverot 27.487

  27.487
Tilitetyt verot €

 Ennakonpidätykset 640.423

 Sosiaaliturvamaksut 31.025

 Arvonlisäverot 65.035

  736.483

Kaikki yhteensä 763.970

Verojalanjälki
Verojalanjälki kuvaa sitä, 

kuinka paljon Hevosopisto 

Oy:n toiminnasta on kertynyt 

yhteiskunnalle verotuloja. 
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www.hevosopisto.fi 

#täyttähevoselämää

@hevosopisto
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