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VUODEN 2018
KOHOKOHDAT
Kenttäratsastuksen pohjoismaiset
mestaruuskilpailut järjestettiin onnistuneesti
Ypäjällä
Täyttä hevoselämää 2020 -strategia valmistui
Ammatillisen koulutuksen reformi astui
voimaan vuoden vaihteessa 1.1.2018
Valmentajan ammattitutkinnon
käynnistyminen Ypäjällä
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TOIMITUSJOHTAJAN KATSASTUS

H

evosopiston vuosi 2018 oli täynnä
vireää toimintaa. Uusi Täyttä hevoselämää 2020 -strategia valmistui
elokuussa. Strategia on kunnianhimoinen
ja haastaa koko opiston muuttumaan.
Strategia tavoittelee kansainvälistä tasoa
opetuksessa ja urheilussa, olosuhteiden
parantamista sekä asiakaskeskeisyyttä.
Vastuullisuus nousee myös esille monin
eri tavoin: taloudenpidossa, henkilöstöpolitiikassa ja ympäristöasioissa. Strategian valmistumista seurasi välittömästi
tarve sen toimeenpanolle ja samalla
varmistaa henkilöstön strateginen osaaminen.
Tämän seurauksena hallitus päätti
10.8.2018 käynnistää Hevosopiston strategisen kehittämisohjelman sekä syyskuussa 14.9.2018 toiminnalliset yhteistoimintaneuvottelut. Yhtiön koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut
vietiin läpi tiukassa aikataulussa ja
neuvottelut saatiin päätökseen marraskuun alkuun mennessä.
Hevosopisto onnistui julkisissa rahoitushakemuksissa hyvin ja saimmekin mm.
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ammatillisen koulutuksen strategiarahoitusta, Pomo-kiltarahoitusta muutosjohtamiseen sekä laatujärjestelmän kehittämiseen rahoitusta. Esimiesten mentorointikoulutukset käynnistyivät syksyllä osana
strategiarahoitusta Hämeen ammattikorkeakoulun HAMKin täydennyskoulutuksena.
Ammatillisen koulutuksen reformin
toimeenpanon myötä on aktiivisesti
tehty prosessin kehittämistä monella
alueella. Opetuksen hallinnon prosessit
on uudistettu kokonaan ja opettajille on
järjestetty koulutusta mm. henkilökohtaistamisen tiimoilta. Opetuksen ja oppimisen prosesseja ja toimintamalleja on
kehitetty tiiviissä yhteistyössä alueen
muiden koulutustoimijoiden, työelämän
edustajien ja HAMKin kanssa.
Ammatillisen koulutuksen rahoitusmallin
muutokseen valmistautuminen käynnisti
osaltaan tarpeen taloushallinnon uudistamiseen. Tarve kustannusrakenteen entistä
reaaliaikaisempaan seurantaan on ennakoinnin ja tiedolla johtamisen kannalta
oleellisen tärkeää. Vuoden 2018 alusta

Hevosopiston taloushallintopalvelut on
tuotettu yhteistyössä ulkopuolisen palveluntarjoajan (Rantalainen Oy) kanssa.
Mennyt vuosi sujui Hevosopiston valtakunnallisella hevosurheilun valmennuskeskuksella erittäin hyvin. Järjestimme
erinomaisin arvosanoin kansainväliset
mestaruuskilpailut ja kalenteri oli täynnä
tapahtumia. Hevosopiston ravitalli teki
huipputuloksen ja talli saatiin täyteen
asiakkaiden hevosia.
Hevosopisto osallistui HAMKin järjestämälle koulutusviennin edistämismatkalla
Kiinaan, jossa luotiin verkostoja tuleville
uusille kaupallisille yhteistyö- projekteille.
Muutaman haastavan vuoden jälkeen
näyttää vihdoin siltä, että olemme
saaneet ohjat takaisin käsiin ja nyt suuntamme on oikea!

Pauliina Mansikkamäki
Toimitusjohtaja-rehtori

ARVOT
ASIAKASLÄHTÖISYYS – Tavoitteemme ovat korkealla ja toimimme
kaikessa mahdollistaaksemme tämän.
KEHITTYMINEN – Kokeilemme rohkeasti uusia toimintamalleja.
Kehitämme pitkäjänteisesti ja tehokkaasti yhdessä kumppaneidemme
kanssa Suomessa tarvittavan hevosalan ja -urheilun osaamisen
kansainväliselle tasolle. Työtä tehdään asiakaslähtöisesti ja jatkuvasti
kehittäen.
HYVINVOINTI – Ihmisen, hevosen hyvinvointi sekä luonnon ja
ympäristön kunnioittaminen on meidän toimintamme perusta.
AVOIMUUS, LUOTTAMUS JA KUNNIOITUS – Me toimimme avoimesti ja
luottamusta herättävästi sekä kunnioittavasti.

4

STRATEGIA
Hevosopiston tehtävä
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 Hevosurheilun valtakunnallisen valmennuskeskuksen statuksen. Opetus integroi kaiken
toiminnan sulavasti. Monipuolinen
toiminta rikastaa ammatillisen koulutuksen sisältöä ja palvelee 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 valmennustilaisuuksien järjestäminen, hevosten
koulutus-, valmennus- ja hyvinvointipalvelut sekä pienimuotoisesti myös jalostukseen liittyvät palvelut. Hevosopisto
tarjoaa puitteitaan vuokralle myös muille
organisaatioille.

Sidosryhmäyhteistyö
Toiminnallamme on vaikutusta moniin
eri tahoihin. Eri sidosryhmien odotusten
ja näkökulmien huomioiminen on
tärkeää tavoitteiden ja vision onnistumiselle. Pyrimme avoimeen vuoropuheluun
sidosryhmien kanssa ja kehittämään
yhteistyötä aktiivisesti. Hevosurheilun
toimintaympäristössä on tapahtunut
erilaisia muutoksia menneen vuoden
aikana.
Ratsastajainliiton puheenjohtajan ja
toimitusjohtajan vaihtuminen toi mukanaan uutta näkemystä ja vahvaa urheilullista painetta. Raviurheilua on saatu
hyvään nosteeseen parantamalla näkyvyyttä ja nostamalla palkintorahoja.
Yhteiskunnallista painetta on syntynyt
vastuulliselle toiminnalle muun muassa
keväällä 2018 tapahtuneen hevosten
rekisteröintikohun myötä. Kaikkien alan
yritysten tulee toimia entistä vastuullisemmin suhteessa yhteiskuntaan ja
ympäristöön.
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Hevosopistolle muutoksen arjen toiminnanohjaukseen toi valtion omistajanohjauksen tehostaminen valtioneuvoston
kanslian taholta. Vuosikelloon on tullut
uusia rasteja ja toimenpiteitä. Muutos on
otettu hyvin vastaan ja ohjausta pidetään
hyvänä sparrauksena.

TÄRKEIMPIÄ
SIDOSRYHMIÄMME OVAT:
• Urheilijat, opiskelijat ja
muut asiakkaat
• Valmentajat ja alan ammattilaiset
• Huoltajat
• Omistajat
• Yhteistyökumppanit
• Viranomaiset ja päättäjät
• Alan järjestöt ja lähiseudun kunnat
• Media
• Henkilöstö ja johto

Osaaminen ja
asiakaskeskeisyys
Uudistamme oppimisprosessia asiakaskeskeisesti. Teemme aktiivista
yhteistyötä työelämän kanssa sekä
panostamme osaamiseen ja asiakaspalvelun kehittämiseen. Hyödynnämme teknologiaa asiakaskokemuksen
parantamiseksi.
Opetustallien toiminta muuttui täysmääräisesti syksyllä kiltaopetusta tukevaksi
oppimisympäristöksi. Kiltatallien pilotit
olivat käynnistyneet jo vuonna 2016.
Toimintamalli on tuonut ja tuo edelleen
paljon mahdollisuuksia erilaisiin uusiin
opetusmenetelmiin ja palvelee näin
opetusta, oppimista ja opiskelijoita ajan
hengen ja tavoitteiden mukaisesti yksilötasolla paremmin. Opetustallien toimintojen muuttuessa myös tallihenkilökunnan työpisteet jakautuivat uudella tavalla.
Tallityöntekijöiden työpisteiden kiertoa
tehdään myös jatkossa.

Tallihenkilökunnan digitaitoja kehitettiin
muun muassa tarjoamalla koulutusta
esim. Office 365 käytössä. Lokakuun alussa laajennettiin tallin toiminnanohjausjärjestelmä Protreenarin käyttöä. Jokaisesta
talliyksiköstä on koulutettu vastuuhenkilö,
joka ohjeistaa omaa tiimiään järjestelmän
käytössä. Protreenariin kirjataan hevosten
perustiedot, terveystiedot sekä kengitykset. Ohjelmistoa kehitetään edelleen
yhteistyössä sen suunnittelijan kanssa.
Hevosopiston hevosten käyttö- ja hyvinvointisuunnitelman kokoaminen eri
lähteistä yhteiseen digialustaan käynnistettiin. Hevosten hyvinvointi on tärkeä
osa hevosalan opetusta sekä valmennuskeskuksen toimintaa. Tavoitteena on
ottaa Hevosopistolla käyttöön erilaisia
digitaalisia järjestelmiä hevosten hyvinvoinnin seuraamiseksi.

HEVOSFYSION palveluita muotoiltiin
kesälle asiakaskeskeisesti ja tarjontaa
kehitettiin mm. ottamalla valikoimaan
laidunkuntoutuspaketteja ja -palveluita.
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STRATEGIAN KULMAKIVET
Olosuhteet

Vastuullisuus

Valmennuskeskus toimii urheilijoiden
tukena 365. Urheilullisuus näkyy ja
tuntuu koko talon arjessa. Harjoitteluja urheiluolosuhteet sekä valmennusosaaminen mahdollistavat kansainvälisen menestyksen.

Hevosten päivittäinen hyvinvointi on
meille ensiarvoisen tärkeää. Toimimme vastuullisesti ja ympäristöä kunnioittaen. Työskentelemme yhdessä
sidosryhmiemme kanssa ja teemme
konkreettisia tekoja kestävän tulevaisuuden eteen.

Kiinteistön kehittämissuunnitelma päivitettiin ja investointisuunnitelma on
laadittu seuraaville 10 vuodelle. Hiekkalaatikko -nimisen kilpailukentän pohja
uudistettiin kesällä 2018. Keväällä 2019
siihen lisätään vielä hienoa kuitua tarvittaessa. Maastorataverkostoa kehitettiin
kenttäratsastuksen PM-kilpailuja varten ja
maastoesteiden turvallisuuteen panostettiin tilaamalla MIM- hajoamismekanismeja useampaan esteeseen. Lokakuussa
rakennetiin vielä muutama uusi maastoeste seuraavan kauden kilpailuja ja
harjoittelua ajatellen.
Ratsastushallien ja ulkokenttien kehittämissuunnitelma laadittiin yhteistyössä
belgialaisen pohjaspesialistin, Bart
Manderveldin (BM Service) kanssa.
Hevosopiston kunnossapidon työntekijät
saivat myös lisäoppia pohjien huoltamisesta.
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Hevosen hyvintointiohjemaa kehitetään
yhteistyössä Ypäjän Hevossairaalan kanssa. Osana hyvinvointiohjelmaa rakennettiin 9 uutta tarhaa. Alapaja- ja Pihattotarhat varustettiin sääkatoksilla ja lämmitettävillä juomakupeilla, mikä mahdollistaa
ympärivuotisen ja ympärivuorokautisen
tarhojen käytön. Hevosten tarhauksen
olosuhteiden kehittämisellä valmistaudutaan uudistettavana olevan eläinsuojelulain tuomiin muutoksiin.
Joulukuussa perehdyttiin ”Sitoumus
2050” projektiin. Lassila&Tikanojan kanssa
tehtiin jätehuoltoselvitys ja suunnitelma
kierrätyksen lisäämiseksi ja sekajätteen
määrän vähentämiseks Näiden vaikutukset alkavat näkyä alkuvuodesta 2019.
Päälämpökeskuksen yhteyteen lisättävän
hakelaitoksen spesifikaatiota muutettiin

loppuvuodesta siten, että öljyn kulutus
vähenee merkittävästi vuoden 2019 alussa rakennettavan keskuksen myötä.
Hevosopisto solmi yhteistyön Fortum
Horse Powerin kanssa lannanpolton osalta. Syksystä alkaen 3-tallilla on ollut purukuivitus ja lannat on viety poltettavaksi
Fortumin lämpölaitokseen. Tämä ratkaisu
pienentää Hevosopiston hiilijalanjälkeä
merkittävästi.
Työturvallisuutta kehitettiin ja teetettiin
työterveyden kanssa työpaikkaselvitys.
Henkilöstöltä ja opiskelijoilta kerättiin
avointa palautetta sekä kehittämisehdotuksia. Hevosopistolla on käytössä varhaisen puuttumisen malli. Hevosopisto
käynnisti työkykyjohtamisen toimintamallin kehittämisen yhteistyössä työterveyshuollon palveluntarjoajan kanssa.
Työhyvinvointia edistetään myös mm.
tarjoamalla henkilöstölle erilaisia henkilöstöetuja.
Opiskelijoiden hyvinvointiryhmä kokoontui säännöllisesti.

167

Oppilaitosmuotoinen opiskelija,
perustutkintoa suorittava

87

Koulutussopimusopiskelija,
ammattitutkintoa
suorittava

13

Oppisopimus,
erikoisammattitutkintoa
suorittava

120

Koulutussopimusopiskelija,
perustutkintoa suorittava

11

Koulutussopimusopiskelija,
erikoisammattitutkintoa
suorittava

YHTEENSÄ

40

Oppisopimus,
perustutkintoa suorittava

34

Oppisopimus,
ammattitutkintoa
suorittava

472
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AMMATILLINEN KOULUTUS
- Hevosalan suurin uudistus

H

evosopisto on säilyttänyt paikkansa alan suosituimpana hakukohteena hakijamäärillä arvioituna.
Jatkuvan haun kautta hakeutui vuoden
aikana yli 378 hakijaa. Yhteishaun kautta
Hevostalouden perustutkinnossa aloitti
elokuussa 2018 yhteensä 101 opiskelijaa.
Opintoja suoritetaan sekä oppilaitosmuotoisena että koulutus- tai oppisopimuksella työpaikalla tai yhdistelemällä työpaikalla oppimista ja oppilaitosmuotoista
koulutusta. Koulutussopimuksella opiskelu on houkutellut niin nuoria kuin aikuisiakin. Nuorella koulutussopimus mahdollistaa opiskelun kotipaikkakunnalla tai sen
lähellä.
Ammatillisen koulutuksen uudistus osaamisperusteiseksi ja asiakaslähtöiseksi on
ollut valtava muutos koulutusalalla.
Työpaikoilla tapahtuvan oppimisen lisääminen sekä yksilölliset opintopolut muokkasivat kaikkien oppilaitosten, myös
Hevosopiston opetuksen prosesseja
merkittävästi. Käytännössä muutos
mahdollisti esimerkiksi opiskelijoiden
jatkuvan hakeutumisen koulutukseen
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sekä opintojen joustavat aloitusajankohdat ympäri vuoden.
Ammatillisen koulutuksen uudistuksen
myötä opiskelija ohjataan suorittamaan
vain tarvittava koulutus ja olemassa oleva
osaaminen tunnistetaan osaamisen
tunnistamisen- ja tunnustamisen prosesseilla. Hakeutuminen suorittamaan vain
tutkinnonosia on mahdollistanut oman
osaamisen täydentämisen ja todentamisen etenkin jo alalla toimineille yrittäjille.
Rahoitusmalli huomioi nykyisin opiskelijavuosia eikä vanhan mallin mukaan opiskelijamääriä. Tämä toi mukanaan kokonaisopiskelijamäärään noin sadan opiskelijan
vuosittaisen lisäyksen.
Syyslukukauden alussa Hevosopistolla
laajennettiin kiltaopetusmuoto kaikkiin
talleihin ja pajoihin. Opetusta vietiin entistä enemmän aitoihin oppimisympäristöihin hevosten pariin. Kiltatiimejä perustettiin kolme, jotka toimivat Hevosopiston
opetustalleissa. Pedagogiikassa painotetaan tiimioppimista, vertaisoppimista ja
jopa virheistä oppimista. Opetusta ohjaa

yrittäjämäinen ote. Kiltamallin käyttöönotto on saanut niin opettajilta kuin opiskelijoilta hyvää palautetta.
Uudet hevostalouden ammatti- ja erikoisammattitutkinnot astuivat voimaan
1.1.2018. Uudistus toi mukanaan entistä
laaja-alaisemmat tutkinnot. Uutena
tutkintonimikkeenä erikoisammattitutkinnossa voi suorittaa HEVOSURHEILUMANAGERIN opinnot. Hevosopisto sai
järjestämisluvan myös VALMENTAJAN
AMMATTITUTKINTOON, joka starttasi
toukokuun alussa. Hevostalouden perustutkinnon muutos astui voimaan
1.8.2018. Hevosopisto tarjoaa ainoana
hevosalan oppilaitoksena kaikkien 20
hevosalan tutkinnon tai osaamisalan
opetusta.

Opintolinjat
YHTEISHAKU

JATKUVA HAKU

HEVOSTALOUDEN PERUSTUTKINTO
(180 osp)

HEVOSTALOUDEN PERUSTUTKINTO
(180 osp)

HEVOSTALOUDEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO
(180 osp)

Tutkintonimike: Hevostenhoitaja pk ja yo
Osaamisalat:
• Hevosharrastepalvelujen tuottaminen
• Hevoskasvatus
• Hevosvarusteiden valmistaminen
• Kengittäminen
• Ratsuhevosten peruskouluttaminen
• Ravihevosten hoitaminen

Tutkintonimike: Hevostenhoitaja
Osaamisalat:
• Hevosharrastepalvelujen tuottaminen
• Hevoskasvatus
• Hevosvarusteiden valmistaminen
• Kengittäminen
• Ravihevosten hoitaminen

Osaamisalat:
• Hevostallin toiminnan johtaminen
• Hevosten kengityksen asiantuntijana toimiminen
• Hevosurheilun johtaminen
• Ratsastuksenopettaminen

Tutkintonimike: Ratsastuksenohjaaja
Tutkintonimike: Ratsastuksenohjaaja pk ja yo
(kv. I taso)
Kaksoistutkinto: hevostenhoitaja + ylioppilastutkinto
Kaksoistutkinnossa voi koulutuksen aikana suorittaa
myös ylioppilastutkinnon osana ammatillista peruskoulutusta. Opintojen kesto on noin 3 vuotta.

VALMENTAJAN AMMATTITUTKINTO
• Valmentajan ammattitutkinto
(1.1.2019 alkaen)

HEVOSTALOUDEN AMMATTITUTKINTO
(180 osp)
Osaamisalat:
• Hevoshierontapalvelujen tuottaminen
• Hevoskasvatuspalvelujen tuottaminen
• Hevosten kengittäminen
• Hevosvarusteiden valmistaminen
• Ratsastuksenopettaminen
• Ratsuhevosen kouluttaminen ja valmentaminen
• Ravivalmennuspalvelujen tuottaminen

MUU AMMATILLINEN TÄYDENNYSKOULUTUS:
• Ratsastusterapiakoulutus
• osiaalipedagoginen hevostoiminta
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Kilpaileminen ja
esiintymiset

H

evosopiston opiskelijoilla on
mahdollisuus kilpailla Hevosopiston hevosilla omien taitojensa
mukaan. Osalle kilpaileminen on selkeästi
osa opintoja, osalle tarjoutuu mahdollisuus harjoitella kilpahevosenhoitajan
tehtäviä. Hevosopiston opettajat kilpailivat niin ikään kauden aikana eri tasoilla ja
ylläpitivät näin ammattitaitoaan.
Noin 20 opiskelijaa kilpaili Suomenratsujen Kuninkaallisissa este- ja kouluratsastuksessa, Laatuarvostelussa sekä kasvattajakilpailussa Hevosopiston hevosilla tai
omilla hevosillaan.
Hevosopiston opiskelijat, hevoset ja
opettajat esiintyivät ja olivat mukana
erilaisten tapahtumien järjestelyissä
vuoden aikana. Näistä merkittävimmät
olivat Tampereen Hevoset-messut,
Orisuora Ypäjällä ja Helsinki International
Horse Show.
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Kansainvälinen toiminta

K

ansainvälisen tason osaamisen
varmistamiseksi Hevosopisto tekee
paljon yhteistyötä eri tahojen
kanssa. Yksi tärkeä osa opetusta ovat
ulkomailla suoritetut työssäoppimisjaksot. Suomen rajojen ulkopuolelle lähti 33
opiskelijaa Ruotsiin, Belgiaan, Espanjaan,
Englantiin, Saksaan, Viroon ja Japaniin.
EU-rahoitteisen ERASMUS+ ¬hankkeen
EUROPEAN MOBILITY FOR
EQUESTRIAN PROFESSIONALS,
EQUIMOBILITY 2.0, 2017-2019 myötä
Hevosopistolla kävi neljän viikon työskentelyjaksolla hevostalouden opiskelijoita Saksan Marbachista. Hanke on saanut
alkunsa ESSA-järjestön puitteissa, ja sitä
koordinoi järjestön puheenjohtajasiittola
Marbach. Hevosopiston lisäksi kumppanina hankkeessa on Alter Real -siittola
Portugalista.
EU-rahoitteisen ERASMUS+ ¬hanke
EUROPEAN MOBILITY OF EQUESTRIAN SKILLS AND CULTURE (ESCUMOBILITY) 2018 – 2020 mahdolölisti
Hevosopiston henkilökunnasta Miia Myllymäen sekä kahden opiskelijan vierailun

Saksan Marbachissa syksyllä 2018.
ESCUMobility on Hevosopiston hallinnoima liikkuvuushanke, jonka tavoitteena on
hevosten hoidon ja hevoskasvatuksen
osaamisen kehittäminen sekä hevostalouden kansallisten erityispiirteiden ja
niiden arvon ymmärtäminen ja hyödyntäminen. Hevosopisto toteuttaa hankkeen yhteistyössä Etelä-Saksassa sijaitsevan Marbachin valtionsiittolan kanssa ja
lähettää hankekaudella 2018-2020
yhteensä kymmenen opiskelijaa ja kolme
opetushenkilöstön edustajaa useamman
viikon pituisille työskentelyjaksoille
Marbachiin.
PROJECT TO INCREASE EMPLOYABILITY IN THE EUROPEAN EQUESTRIAN
MARKET (SPINE) 2017-2020
EU:n Erasmus+ -ohjelman rahoittama
hanke on hevosalan kansainvälisen EEN
-kouluverkoston jäsenoppilaitosten
keskeinen hanke, jota koordinoi Ruotsin
hevosurheilun ja alan koulutuksen keskus
Flyinge. Hankkeen tarkoitus on edistää
nuorten hevosalan ammattilaisten työllistymistä kansainvälisillä työmarkkinoilla.

Hankkeen keskeisin käytännön toteutus
on ratsastuksenopettajan kansainvälisten
taitojen ja valmiuksien koulutuspaketti
(Extra Qualification), joka tullaan hyväksyttämään alan kansainvälisessä yhteistyössä sekä eurooppalaisessa koulutusvertailussa (ECVET).
Koulutuspaketin tuottamiseen ja testaamiseen osallistuu hankkeen kumppanioppilaitoksista sekä opettajia että opiskelijoita yhteisillä työskentelypäivillä, joita
järjestetään kussakin oppilaitoksessa
kolmen vuoden kuluessa. Vuonna 2018
työskentelypäiviä järjestettiin Hollannissa,
Portugalissa ja Saksassa, niille osallistuivat
Hevosopistolta Päivi Laine ja Anu Korppoo. Lisäksi jaksoille osallistui kolme opiskelijaa.

Ratsastajainliittoa maailmanlaajuisessa
ratsastuksenopetuksen tutkinnoista ja
niiden kehittämisestä vastaavassa järjestössä INTERNATIONAL GROUP FOR
EQUESTRIAN QUALIFICATIONS (IGEQ)
sekä teki yhteistyötä eurooppalaisen
kengitysseppäjärjestöjen liiton EUROPEAN FEDERATION OF FARRIERS ASSOCIATIONS (EFFA) kanssa.
EEN-järjestön vuosikokoukseen ja järjestön jäsenoppilaitosten opiskelijoiden
kilpailuun (EEN STUDENTS COMPETITION
2018) toukokuussa Portugalissa osallistuivat Hevosopistolta opetta- jat Anu Korppoo ja Pirkko Herd sekä Päivi Laine järjestön sihteerinä. Kilpailuun osallistuivat
opiskelijat Milla Kultti ja Jonna Varonen.

Hevosopisto jatkoi jäsenenä eurooppalaisessa hevosalan oppilaitosten järjestössä
EQUESTRIAN EDUCATIONAL NETWORK
(EEN) sekä Euroopan valtionsiittoloiden
yhdistyksessä EUROPEAN STATE STUDS
ASSOCIATION (ESSA).
Hevosopisto edusti Suomea ja Suomen
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Hanketoiminta

K

otimaiset ja kansainväliset hankkeet
tukevat Hevosopiston tavoitteita ja
strategiaa. Kansainvälisten hankkeiden tavoitteena on sekä kehittää Hevosopiston omaa osaamista, että tuoda
kansainvälistä tietoa ja osaamista suomalaiseen työelämään.
Vuoden aikana hankkeiden avulla kehitettiin ammatillisen koulutuksen reformin mukaisia toimintatapoja ja kehitettiin laatujärjestelmää.
KILLAT AVOIMESTI VERKOSSA 20182019 on OPH:n rahoittama ja Koulutuskuntayhtymä Tavastian koordinoima
hanke, jossa Hevosopisto on mukana
yhtenä kuudesta osatoteuttajasta. Hankkeen tavoitteena on jatkaa työvaltaista
oppimista, työelämälähtöisyyttä, yhteisöllisyyttä ja yritteliäisyyttä korostavan
Kiltakoulut-toimintamallin kehittämistä ja
tulosten hyödyntämistä uusissa oppilaitoksissa ja uusilla aloilla. Kehittämistä
tehdään eri paikkakunnilla toimivien
saman alan kiltojen yhteistyössä.
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POMO – POMOKILLASTA OSAAMISTA MUUTOSJOHTAMISEEN 20182019 -HANKE on OPH:n rahoittama ja
Salon seudun koululutuskuntayhtymän
koordinoima hanke, jossa Hevosopisto
on mukana yhtenä neljästä osatoteuttajasta. Ammatillisen koulutuksen reformi
tuo suuria muutoksia koulutuksen järjestäjien toimintaan. Esimiehet ovat keskeisessä roolissa reformin tavoitteiden
mukaisten muutosten suunnittelussa,
toteutuksessa ja arvioinnissa. Hankkeen
tavoitteena on tukea uudistusten
toimeenpanoa muutosjohtamisen ja
esimiestyön keinoin. Pomokilta-hanke
perustuu Kiltakoulut-toimintamalliin,
jossa kiteytyvät ammatillisen koulutuksen
reformin periaatteet opintopolkujen
henkilökohtaisuudesta, opintoihin
pääsyn joustavuudesta ja työelämälähtöisyydestä.
Hevosopisto oli mukana Hämeen
ammattikorkeakoulun vetämän hankkeen UUDISTUVA HEVOSTALOUS
ohjausryhmässä. Hanke alkoi vuonna
2015 ja jatkui vuoden 2018 loppuun.
Hankkeessa järjestettiin asiantuntijaluen-

toja, jotka jaettiin myös verkon yli
etäosallistujille.
Hevosopisto oli niin ikään mukana
Hämeen ammattikorkeakoulun ja
Suomen Hippoksen vetämässä UUDET
HEVOSKASVATTAJAT hankkeessa, joka
alkoi 2016 ja päättyi 2018.
Hevosopisto työsti Opetushallituksen
toimeksiannosta HEVOSTALOUDEN
AMMATTITUTKINTOJEN JA ERIKOISAMMATTITUTKINTOJEN PERUSTEIDEN UUDISTAMISEN yhdessä alan
järjestöjen ja työelämätahojen sekä
Ylä-Savon ammattiopiston, Harjun oppimiskeskuksen ja Koulutuskeskus Salpauksen kanssa. Työ aloitettiin vuonna 2016 ja
se valmistui 2017. Uudistetut tutkinnon
perusteet otetiin käyttöön 2018.
OPH:n rahoittamassa VERTAISARVIOINNILLA TULOSTA -HANKKEESSA luotiin
8 oppilaitoksen muodostaman hankeverkoston toimesta vertaisarviointimalli ja
testattiin sitä käytännössä suorittamalla
arviointeja verkoston organisaatioissa.
Hevosopiston arviointialueena oli haku-

palvelut. Arviointi suoritettiin marraskuussa 2018. Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä koordinoi hanketta.

Merkittävimmät Hevosopiston omat ratsastuskilpailut 2018
• Kenttäratsastuksen PM-kilpailut 16.-19.8.2018
• Finnderby 8.-10.6.2018, jossa ratsastettiin esteratsastuksen
GP-osakilpailu, kenttäratsastuksen SM-kilpailut senioreille ja
nuorille, Mannerheimin kenttäkilpailu sekä
kouluratsastuksessa LähiTapiola Small Tour -osakilpailu
• Pararatsastuksen SM-kilpailut 16.-17.6.2018
• Nuorten hevosten festivaali 16.-19.8.2018 sekä
• Suomenratsujen Kuninkaalliset 6.-9.9.2018.

2018 Hevosopistolla vierailleita valmentajia

Stella Hagelstam

Nina Fagerström

Richard White

Elizabeth Winter

Sanna Backlund

Maarit Raiskio

Markus Scharmann

Luc Steeghs
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HEVOSURHEILUN VALTAKUNNALLINEN
VALMENNUSKESKUS
Hevosopistolla toimiva Hevosurheilun
valtakunnallinen valmennuskeskus sai
Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän valtakunnallisen valmennuskeskuksen statuksen huhtikuussa 2017. Valmennuskeskuksen projektijohtajana toimi
Eero Simojoki 17.12.2017 saakka, jonka
jälkeen valmennuskeskuksen johtajana
on jatkanut Pirkko Herd.
Valmennuskeskuksella on strateginen
kumppanuussopimus Suomen Ratsastajainliiton (SRL) kanssa. Sopimusta tarkastellaan vuosittain ja vuoden 2019
neuvottelut aloitettiin lokakuussa 2018.
Hevosopisto ja SRL ovat sopineet olympialajien ikäkausimaajoukkuetoimintojen
sekä pienempien lajien (valjakkoajo,
matkaratsastus, vikellys ja reining)
valmennustoiminnan keskittämisestä
valmennuskeskuksen toimintaympäristöön. Näiden lajien ja toimintojen
maajoukkueleiritysten käytännön toteuttamisesta vastaa Valmennuskeskus. Syyskuusta 2018 Valmennuskeskus on vastannut myös SRL:n aluevalmennusten koordinoinnista. SRL:n maajoukkue- ja aluevalmentajasopimukset on muutettu
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kolmikantasopimuksiksi, joissa Hevosopisto on yhtenä sopimusosapuolena.
Raviurheilun ja hevoskasvatuksen osalta
neuvotellaan parhaillaan yhteistyön
syventämisestä Suomen Hippoksen
kanssa. Tavoitteena on löytää raviurheilua
parhaiten edistävä yhteistyömuoto.
Valmennuskeskus on osallistunut aktiivisesti Olympiakomitean (OK) huippu-urheiluyksikön toteuttamiin valmennuskeskusten verkostotapaamisiin ja valmennuskeskustoiminnan kehittämistyöhön.
Valmennuskeskus on lähtenyt vahvasti
suunnittelemaan ja kehittämään urheilijan kaksoisuraa tukevia toimintoja OK:n
strategian mukaisesti. Huippu-urheiluyksikön toteuttamat valmennuskeskusten
tavoite- ja tuloskeskustelut käydään
vuosittain ja näihin Valmennuskeskus on
osallistunut yhdessä Eerikkilän urheiluopiston kanssa. Kauden 2018 OK:n tavoiteja tuloskeskustelut käytiin joulukuussa
Lahdessa.

Valmennus

S

uomen Ratsastajainliiton maajoukkue- ja aluevalmennustapahtumia
vuoden 2018 aikana oli 168.

Lisäksi Hevosopisto Oy järjesti 26 muuta
valmennustapahtumaa, erityisesti olympialajeissa, lisäämään urheilu- ja valmennusmahdollisuuksia Valmennuskeskusympäristössä. Valmentajina ovat toimineet niin kotimaiset kuin kansainväliset
huippuosaajat.
2018 Hevosopistolla
vierailleet valmentajat
• Stella Hagelstam
• Nina Fagerström
• Richard White
• Elizabeth Winter
• Sanna Backlund
• Maarit Raiskio
Valmennuskeskus koordinoi urheiluakatemian lajivalmennustoimintaa, joka on
tarkoitettu urheiluoppilaitoksissa ja urheiluakatemioissa oleville tavoitteellisille
ratsastajille. Akatemiavalmennuksia
toteutettiin 2018 kevätkaudella kolme,
yhteensä 9 leiripäivää ja syyskaudella

kaksi, yhteensä kuusi valmennuspäivää.
Valmennuskeskuksella on yhteistyösopimus kolmen urheiluakatemian kanssa
(Forssa, Turku sekä Urhea) sekä yhteistyötä muutaman muun akatemian kanssa,
joissa on tavoitteellisia ratsastajia.
Akatemiaurheilijat pääsivät mukaan
Hevosopistolla toimivien akatemiavalmentajien valmennusten lisäksi myös
vierailevien valmentajien kursseille, mm.
Lizzel Winter marraskuussa 2018.
Raviurheilu ja ravivalmennus on nostanut
profiiliaan Hevosopistolla merkittävästi
ARIPEKKA PAKKASEN aloittaessa
Valmennuskeskuksen ravivalmentajana
tammikuussa 2018. Ravivalmennustalli
on esimerkki onnistuneesta opetuksen ja
urheilun mahdollisuuksien yhdistämisestä. Aripekka Pakkasen johdolla toimiva
ravivalmennustalli on osa Valmennuskeskuksen huippu-urheilutoimintaa ja toimii
samalla kiltatallina eli mahdollistaa opiskelijan toiminnan ja ammatillisen kasvun
aidossa kilpatalliympäristössä ammattilaisten ohjaamana.

3-vuotias STARO MIAMI pärjäsi Ruotsin
radoilla ikäluokkasarjoissa. Se juoksi
vuoden aikana 13 lähtöä voittaen seitsemän. Voittosummaksi kertyi 355 136
euroa. Mika Forss on toiminut hevosen
kuskina koko sen uran ajan. Tamman
omistaa Tixi In Car Oy. Tamma myös
palkittiin menestyksestään Vuoden 2018
Ravigaalassa kunniapalkinnolla.

tilaisten toimesta. Toimintaa johtaa Timo
Gardemeister, joka toimii ravivalmentajana Aripekka Pakkasen tiimissä.
Raviurheilun, -valmennuksen ja –koulutuksen vahvistamiseksi Hevosopistolla,
ovat Hevosopisto Oy ja Suomen Hippos
käynnistäneet neuvottelut strategisesta
sopimuksesta yhteistoiminnan kehittämiseksi.

Hevosopiston kasvattama ja omistama
YPÄJÄ ORIENTE palkittiin vuoden
1-vuotiaana lämminverivarsana Hämeen
Hevosjalostusliiton ja Teivon raviradan
toimesta.
Hevosopiston kasvattama ja Ypäjällä
edelleen asuva YPÄJÄ LOUVRE kilpaili
säästeliäästi vuoden aikana, voittaen
kuitenkin muutaman lähdön. Se palkittiin
Vermon ja Ravinetin kuukauden T65-hevosena syyskuussa. Orin omistaa 30
hengen kimppa, Louvre Lovers Stable.
Nuorten hevosten akatemia on aloittanut toimintansa ravivalmennustallista.
1-2-vuotiaat varsat ajo-opetetaan ja
koulutetaan käsittelylle ravitallin ammat-

16

Valmentajakoulutus ja
valmentajien osaamisen
kehittäminen
Valmennuskeskuksen yhtenä päätehtävänä on Opetus- ja kulttuuriministeriön
määrittelemänä hevosurheilun osaamisen kehittäminen. Valmennuskeskus
onkin vastannut SRL:n valmentajakoulutuksien järjestelyistä jo useamman
vuoden ajan. Vuonna 2018 on alkanut
kaksi I-tason ja II-tason valmentajakoulutusta. Lisäksi Hevosopisto sai valmentajan
ammattitutkinnon järjestämisoikeuden ja
koulutus käynnistyi toukokuussa 2018
yhteistyössä Eerikkilän urheiluopiston
kanssa.
Valmentajille järjestettiin vuotuinen
Valmentajaseminaari, jossa puhumassa
olivat mm. SRL:n uusi puheenjohtaja
Mikael Forstén ja eläinlääkäri Antero
Tupamäki.
Maajoukkue- ja aluevalmentajille järjestettiin myös lisäksi valmentajatapaaminen elokuussa.
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TOIMIHENKILÖKOULUTUKSET
Valmennuskeskus järjesti useita
SRL:n toimihenkilökoulutuksia.
Osallistujamäärät/koulutus:
27 Estetuomarikoulutus
4 Estetuomarikoulutuksen yhteydessä lisenssinpäivitys
10 Lajistewardikoulutus
22 III K:sta ylöspäin skaalantarkistus
68 Valmentajaseminaari
21 Valmennusklinikoiden yhteydessä suoritetut lisenssinpäivitykset
7 B-taitotuomareiden lisenssikoulutus
13 Kenttäratsastuksen toimihenkilöiden lisenssikoulutus
4 Valjakkoajon ratamestarikurssi
13 Vammaisratsastuksen peruskurssi
6 Esteratsastuksen B-ratamestarikurssi
23 Kenttäratsastuksen toimihenkilöiden lisenssikoulutus
(maastoradan suunnittelijat, tekniset asiantuntijat ja
tuomariston puheenjohtajat

Kilpailut

H

evosopisto on merkittävä ratsastuslajien kilpailujärjestäjä Suomessa. Vuosittain Hevosopisto järjestää useita kansallisia kilpailuja, yhden tai
useamman kansainvälisen ratsastustapahtuman. Hevosopistolla vanhojen
opiskelijoiden kokoontumisajon oheisohjelma järjestettiin perinteisesti Ypäjällä,
mutta itse lähtö ajettiin Forssan Pilvenmäellä.
Kansainvälisistä kisoista suurimmat olivat
Hevosopistolla järjestetyt kenttäratsastuksen PM- kilpailut 16.-19.8.2018. Kisoihin osallistui ratsastajia viidestä eri maasta. Kilpailut onnistuivat maininnalla erinomainen ja saivat vilpitöntä kiitosta niin
ratsastajilta kuin toimihenkilöiltä.
Maastoradansuunnittelija oli Lars Christensen Ruotsista ja kilpailujen suojelijana
toimi ministeri Sanni Grahn-Laasonen,
joka oli myös itse paikalla viimeisenä
kilpailupäivänä. Tuomaristoon kuului niin
kotimaisia kuin kansainvälisiä jäseniä.

maasta sekä kansainvälisiä tuomareita.
Tämän toista kertaa järjestetyn hallikilpailun osallistujamäärä kasvoi edellisestä
vuodesta.
Hevosopistolla tapahtuvissa kilpailuissa
ovat lähtijämäärät pysyneet aikaisempien
vuosien tasolla, joissakin lajeissa on jopa
hienoista nousua. Valtakunnallisesti on
nähtävillä päiväkisa tyyppinen trendi,
jossa ratsastajat ajavat mieluummin yöksi
kotiin, kuin jäävät yöpymään kisapaikalle.
Valmennuskeskuksen puitteissa järjestettiin lisäksi useita kilpailuja myös muiden
organisaatioiden toimesta.

MERKITTÄVIMMÄT HEVOSOPISTON
OMAT RATSASTUSKILPAILUT OLIVAT:
• Kenttäratsastuksen PM-kilpailut 16.-19.8.2018
• Finnderby 8.-10.6.2018, jossa ratsastettiin esteratsastuksen GP-osakilpailu, kenttäratsastuksen
SM-kilpailut senioreille ja nuorille, Mannerheimin kenttäkilpailu sekä kouluratsastuksessa
LähiTapiola Small Tour -osakilpailu
• Pararatsastuksen SM-kilpailut 16.-17.6.2018
• Nuorten hevosten festivaali 16.-19.8.2018 sekä
• Suomenratsujen Kuninkaalliset 6.-9.9.2018.
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Kouluratsastuksessa järjestettiin myös
kansainvälinen hallikilpailu 23.-25.3.2018,
jossa myös oli ratsastajia viidestä eri
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5 Raviponia
14 Suomenhevosravuria
27 Puoliveriratsua tai ponia
10 Lämminveriravuria

HEVOSOPISTON HEVOSKANTA

89

33 Suomenhevosratsua

Opetushevosta
(102/2017)

60 864
8 305

Hevosvuorokausia (61 078)

Laidunvuorokausia (7 315)
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HEVOSPALVELUT
Hevosopiston omistaman hevosmäärän
optimointi on käynnissä ja tavoitteena on
vähentää hevosten määrää 70 omaan
hevoseen nykyisestä 89 yksilöstä (102
vuonna 2017). Hevosista 27 (32) oli puoliveriratsuja tai ratsuponeja, 33 (40)
suomenhevosratsuja, 10 (11) lämminveriravureita ja 14 (13) suomenhevosravureita sekä 5 (6) raviponeja. Samaan aikaan
on pyritty lisäämään Hevosopistolla täysihoidossa tai valmennuksessa olevien
ulkopuolisten omistuksessa olevien
hevosten määrää. Tämä on luonut
kustannustehokkuutta sekä mahdollistanut samalla yrittäjämäisen toiminnan
opettamisen kiltatalliympäristössä. Asiakashevosia hoidettaessa oppimisessa
korostuu entistä paremmin myös asiakaspalvelu sekä yrittäjämäinen toiminta.
Hevoskasvatusta tehdään edelleen pienimuotoisesti. Oppilaitokselle syntyi 4
omaa varsaa (6). Tämän hetken tietojen
mukaan tallissa on yhdeksän tiinettä
tammaa, joista 7 on Hevosopiston
tammoja.
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Vuonna 2018 varsoneet tammat
(suluissa varsojen isäoriit):
• Ylveri (A.T. Eko) 30.4. tammavarsa
Ypäjä Pyrkyri
• Chantelle (Concreto) 7.5. tammavarsa
Ypäjä Pepita
• Uno Liisa (Ypäjä Huttunen) 24.5.
orivarsa Ypäjä Paavo
• Ypäjä Eila (A.T. Eko) 11.6. tammavarsa
Ypäjä Päivi
Oriaseman toiminta jatkui pienimuotoisena. Käytössä olivat oriit A.T. Eko, Ypäjä
Huttunen ja Ypäjä Arska. Oriasema toimi
vain näiden oriiden tammoille tarkoitetun sperman lähetys- ja vastaanottopaikkana.
Sisäruokintakaudelle 2018-2019 korsirehujen hankinnoissa oli haasteita, kuivasta
satokaudesta johtuen. Sopimusviljelijöiltä
saatiin aikaisemmista vuosista poiketen
vain murto-osan korsirehujen tarpeesta.
Korsirehun kulutus oli noin 577 000 kg (n.
580 000 kg).

Hevosvuorokausia yhteensä 60 864 (61
078). Laidunvuorokausia 8 305 (7 315).
Turpeen kulutus oli noin 2400 m3 (n. 2
600 m3) ja purua kului noin 335 m3.

Tallihenkilökunnan työvuorosuunnittelu
sekä työajan seuranta aloitettiin tammikuun 2018 alusta ohjelmalla ”Työvuorovelho”.

Opetushevosia käytettiin myös tutkimusja koulutusyhteistyössä muun muassa
LUKE:n ja Helsingin yliopiston kanssa.
Hevosopiston hevosia käytettiin myös
eläinlääkäreiden tammakursseilla. Helsingin yliopisto aloitti syksyllä 2018 yhteistyössä Hevosopiston ja LUKE:n hevosilla
(32 hevosta) kuivike-, hengitystie-. sokerirasitus- ja rauhoitusainekokeet.

Hevosten hyvinvointipalveluita tarjottiin
Hevosfysiossa vesikävelymatolla, suolahuoneella, laser laitteella sekä Flexineb-höyrytyslaitteella.

Vuoden 2018 aikana Hevosopistolla
rakennettiin 3-tallin käyttöön 9 uutta
tarhaa. Näistä kolme on alumiiniputkirakenteisia ja seitsemään tarhaan tehtiin
katokset sekä kuuteen tarhaan lämpöeristetyt ja lämpövastuksella olevat vesikupit. Hevosten terveydenhoidon ja
käytön seuranta haluttiin digitaaliseksi,
joten Protreenari ohjelman kehittämistä
on jatkettu. Lisäksi käytetään Office365
Sharepointia (hevosluettelot, hevosten
terveyskortistot).

10 800
200
300

yli

tuntia

viikkoasiakasta

lähes

kesäleiriosallistujaa
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LIIKUNTA JA VAPAA-AIKA

H

evosopiston liikunnan ja vapaaajan liiketoiminnasta vastaavat
ratsastuskoulu ja Vermon ravikoulu. Molemmat ottivat vuoden alussa käyttöön sähköisen ilmoittautumisjärjestelmä, Hopotin, palveluiden myyntiin.
Hopoti mahdollistaa hevosten käyttöasteen sekä myynnin tehokkaan seurannan. Järjestelmään ollaan hyvin tyytyväisiä. Ratsastusleirien ilmoittautumisjärjestelmänä käytetään niin ikään sähköistä
järjestelmää, Lyytiä. Sähköiset järjestelmät ovat helpottaneet maksujen seurantaa sekä asiakasviestintää. Ratsastuskoulussa pidettiin yli 10 000 tuntia vuoden
aikana noin 240 viikottaiselle asiakkaalle.
Kesäleireille osallistui yli 250 ratsastajaa ja
reilu 30 raviharrastajaa. Kesällä järjestettiin hevosrippileiri yhteistyössä Ypäjän
seurakunnan kanssa. Ratsastuskoulu
vastasi Hevosopiston Talent -valmennuksen järjestämisestä sekä SRL:n Talent
leirien järjestelyistä.
Ratsastuskoulun kesäleirit sujuivat hyvin.
Asiakaspalaute oli erinomaista ja osallistujia oli runsaasti. Ratsastuskoululla on
opetuksen kanssa yhteiskäytössä hevosia

23

ja tiimi tekee muutenkin ahkerasti yhteistyötä opetuksen kanssa Kiltatallissa.
Räätälöityjen viikonloppuleirien myynti
kasvoi yli nelinkertaiseksi viime vuodesta.
Näille asiakkaiden kokoamille omien
ryhmien viikonlopuille on selvästi kysyntää ja tarjontaa on tarkoitus lisätä jälleen
ensi keväänä. Asiakaspalautetta on kerätty sähköisesti ja palautteeseen on tutustuttu yhdessä majoitusvastaanoton
henkilökunnan kanssa.
Vermon ravikoulun kauden tavoitteena oli
kannattavuuden parantaminen. Vaikka
alkuvuodesta suunta näytti jo varsin
hyvältä, asiakaskuntaa on kasvatettava
edelleen. Ravikoulu teki yhteistyösopimuksen Vermon raviradan kanssa ja nyt
ravikoulu vastaa Vermon nuorisotoiminnasta ja ravikerhosta. Syksyllä Vermon ravikoululla kuvattiin mm. Salattujen Elämien
televisiosarjaan jaksoja, joita esitetään
televisiossa vuoden 2019 aikana.

23%
Miehiä

76%
Naisia

73

HENKILÖSTÖVUOSIA

90,5 % Vakituisia

9,5 % Määräaikaisia
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HALLINTO
Henkilöstö
HALLITUS
Thomas Stenius, pj
Jouni Kangasniemi
Jarmo Pynnönen
Terhi Koipijärvi
Vesa Mäkinen
Kari Haimi
Fred Sundwall
Tilintarkastus:
KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy
JOHTORYHMÄ
Toimitusjohtaja-rehtori
Pauliina Mansikkamäki
Kiinteistöpäällikkö Ari Väisänen
Päätallimestari Heli Hasa
Koulutuspäällikkö Minna Eskola
Valmennuskeskuksen johtaja Pirkko Herd
Markkinointi- ja viestintäpäällikkö Marian
Seppälä

Henkilötyövuosia kertyi 73 (79 vuonna
2017). Näistä vakituisia oli 90,5 %
(90 %/2017) ja määräaikaisia 9,5 %
(10,5 %/2017). Osa-aikaisia työntekijöitä
oli 2 % (5 %/2017).

toimintasuunnitelman tavoitteena on
ennaltaehkäistä ja vähentää työstä aiheutuvia sairaspoissaoloja ja pysyviä työkyvyn alentumisia sekä edistää työhyvinvointia ja jaksamista.

Opintovapaalla oli vuoden aikana neljä
henkilöä ja muulla vapaalla neljä henkilöä. Eläkkeelle jäi kaksi henkilöä.

Sairaspoissaoloprosentti oli vuonna 2018
2,83% (3,46 % /2017). Vakinaisella henkilöstöllä oli myös ylimääräinen työntekijän
työkykyvakuutus täydentämässä työterveyshuoltoa. Hevosopiston henkilökunta
käy vuosittain kehityskeskustelut, joiden
avulla pyritään vahvistamaan yhteistyötä
sekä varmistamaan esimiestoiminnan ja
työntekijöiden osaamisen kehittäminen.
Hevosopistolla on tasa-arvosuunnitelma,
jota päivitetään säännöllisesti.

Opetuksessa työskenteli 27 (31/2017) ja
hallinto- ja tukipalveluissa 47 (48/2017)
päätoimista tai osa-aikaista henkilöä.
Edellisten lisäksi Hevosopistolla opetti ja
luennoi lyhytaikaisesti eri alojen asiantuntijoita ja valmentajia sekä Suomesta
että ulkomailta. Tukipalvelut kattavat
opiskelijahuollon ja hallinnon lisäksi tallit,
kunnossapidon, siivouksen ja ruokapalvelut, jotka toimivat läpi vuoden. Osa tallihenkilöstöstä osallistuu käytännön
opetukseen opiskelijoiden ohjaajina.
Henkilöstöstä 77,50 % (74,3 %/2017) oli
naisia ja miehiä 22,50 € (25,7 %/2017).
Työterveyspalvelut tuotti Terveystalo,
jonka kanssa laaditun työterveyshuollon

25

Henkilöstön koulutuksella pyrittiin
vastaamaan strategisiin tavoitteisiin.
Henkilöstöä osallistui muun muassa
laadunhallinnan vertaisarviointi- ja viestintäkoulutuksiin, Opetushallituksen
koulutuksiin ja seminaareihin sekä ensiapukoulutuksiin. Johtoryhmälle käynnistettiin esimiesvalmennus ja kaikille
esimiehille vertaismentorointikoulutus
yhteistyössä HAMK:n kanssa.

Vuoden aikana henkilöstöstä kaksi
valmistui ammattikorkeakoulusta ja yksi
uudelleen kouluttautui ammatillisessa
koulutuksessa. Ammattitaidon ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi henkilöstöä osallistui myös Ypäjällä järjestettyihin kansainvälisiin klinikoihin ja valmennuksiin.
Henkilöstön sisäiseen viestintään tarkoitettu INTRANET otettiin käyttöön syksyn
2018 aikana. Sen toimintaa kehitetään
saadun palautteen perusteella.
TYKY-haaste päättyi keväällä. Oppilaitoksen kuntosali oli henkilöstön käytettävissä. Lisäksi henkilöstöä tuettiin liikunta- ja
kulttuuriseteleillä. Työnantaja kustansi
osan liikkumisen kustannuksista myös
ratsastuskoulussa, Forssan ja Loimaan
uimahalleissa sekä erilaisissa tapahtumissa ja osallistui niska-hartiahieronnan
kustannuksiin. Henkilöstöllä oli käytettävissään myös vaatimaton eräkämppä
Pietarinmäki.

Laadunhallinta Riskienhallinta
Johtamista tukevan toimintajärjestelmän
tarkoituksena on yhdistää strategia ja
arjen prosessit tehokkaalla tavalla. Järjestelmässä kuvataan talon yhteiset toimintatavat ja käytännöt. Järjestelmää päivitettiin vuoden aikana vastaamaan reformin tavoitteita. Laadunhallintaan on
haettu osaamista laatuhankkeiden kautta. Vuonna 2018 osallistuttiin Vertaisarvioinnilla tulosta -hankkeeseen, jossa
Hevosopistolla arvioitiin hakuprosesseja.
Seuraamme toiminnan laatua järjestelmällisesti mm. asiakaspalautteiden avulla.
Palautetta kerätään sekä suullisesti että
palautejärjestelmiemme kautta opiskelijoilta, muilta asiakkailta, henkilöstöltä ja
muilta sidosryhmiltä. Keväästä 2018
lähtien otettiin käyttöön valtakunnalliset
ARVO-palautekyselyt.

Riskien hallinnan tavoitteena on tunnistaa tavoitteiden saavuttamista uhkaavia
tai jokapäiväiseen toimintaan liittyviä
merkittäviä uhkia ja varmistaa niiden
hallinta. Tavoitteena on kehittää turvallisuutta parantavia prosesseja, toimenpiteitä ja palveluita.
Riskienhallinnan avulla saavutetaan
kustannustehokkuutta, kun kehittäminen
voidaan ohjata aidosti sellaisten asioiden
toteuttamiseen, joilla on merkittävä
vaikutus jonkun tunnistetun uhkan
todennäköisyyden tai vaikutuksen
pienentämiseen.
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TALOUS
Avainluvut
Yhtiön tilikauden tulos oli voitollinen jo
toista vuotta peräkkäin. Yhtiön liikevaihdosta noin 61,4 % (66,5 %/2017)
muodostui ammatillisesta koulutuksesta.
Loppuosa koostuu ammatillista koulutusta tukevasta kurssi-, valmennus-, kilpailuja leiritoiminnasta, hevosten täyshoito- ja
koulutuspalveluista sekä tilojen vuokrauksesta. Ammatillisen koulutuksen ja
palvelutoiminnan tuottaminen tiiviissä
yhteistyössä mahdollistaa monipuolisten
opiskelu-, kilpailu- ja harrastustoiminnan
puitteiden ylläpidon ja kehittämisen.
Hevosopisto Oy:n maksuvalmius ja vakavaraisuus säilyivät hyvinä. Omavaraisuusaste laski edellisestä vuodesta, mutta on
edelleen korkea eli 75,60 %
(75,90 %/2017).
Yhtiön liikevaihto oli 7 702 427,11 €
(7 107 431,47 €/2017), jossa on 594 995 €
muutosta verrattuna edelliseen vuoteen.
Tilikauden liikevoitto oli 253 449,69 €.
Suunnitelman mukaiset poistot olivat
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372 308,72 € (407 331,90 € / 2017).
Tilikauden tulos oli 168 250,02 €
(25.931,43 €/2017), joka on 2,20 %
(0,36 %/2017) liikevaihdosta.
Yhtiön tavoitteena on, että investoinnit
pystytään toteuttamaan, suuria uusinvestointeja lukuun ottamatta, tulorahoituksella. Kiinteistöissä ei tehty, yhtä asuinrakennusta lukuunottamatta, laajoja peruskorjauksia. Urheiluolosuhteita perusparannettiin. Toiminnassa keskityttiin
kuitenkin edelleen kiinteistöjen ylläpitoon ja huoltoon. Nettoinvestoinnit olivat
yhteensä 117.226,00 €
(139.246,09 €/2017).

NÄKYMÄT ALKANEELLE
TILIKAUDELLE
Yhtiön tavoitteena on käynnistää 10
vuoden investointisuunnitelma vuonna
2019. Tarkoituksena on, että investoinnit
pystytään toteuttamaan, suuria uusinvestointeja lukuun ottamatta, tulorahoituksella. Ammatillisen koulutuksen uusien
prosessien vahvistaminen edellyttää
pedagogista kehittämistä ja kustannustehokasta toimintatapaa. Ammatillisen
koulutuksen valtionrahoituksessa otetaan
käyttöön entistä vahvemmin myös
laadulliset kriteerit. Talouden sopeuttamistoimien seurauksena henkilöstön
hyvinvointiin kiinnitetään erityistä
huomiota ja osaamista kehitetään.
Suomen talouden hienoisen piristymisen
oletetaan näkyvän viiveellä hevosalalla
toimivien talouksissa, mutta asiakastarpeista lähteville täydennyskoulutus-,
kurssi- ja valmennuspalveluille on edelleen tarvetta ja kysyntää. Alkaneella tilikaudella 2019 tuloksen odotetaan pysyvän lievästi voitollisena.

VEROJALANJÄLKI
Verojalanjälki kuvaa sitä, kuinka paljon
Hevosopisto Oy:n toiminnasta on kertynyt yhteiskunnalle verotuloja.
Maksetut verot €
Tuloverot
Kiinteistöverot
Tilitetyt verot €
Ennakonpidätykset
Sosiaaliturvamaksut
Arvonlisäverot

Kaikki yhteensä

0
27 040
27 040
563 482
21 987
28 142
613 611
640 651

Tuloslaskelma

1.1.2018 - 31.12.2018
7 702 427,11
246 933,28

LIIKEVAIHTO
Liiketoiminnan muut tuotot
Materiaalit ja palvelut
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)
Ulkopuoliset palvelut
Materiaalit ja palvelut yhteensä
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Henkilöstökulut yhteensä
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä
Liiketoiminnan muut kulut
LIIKEVOITTO (-TAPPIO)
Rahoitustuotot ja -kulut
Muut korko- ja rahoitustuotot
Muilta
Arvonalentumiset vaihtuvien vastaavien
rahoitusarvopapereista
Korkokulut ja muut rahoituskulut
Muille
TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA
Tilinpäätössiirrot
Verotusperusteisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)
Tuloverot
Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)

1.1.2017 - 31.12.2017
7 107 431,47
174 754,47

-937 146,97
1 347,36
-791 887,59
-1 727 687,20

-797 296,34
-3 807,00
-598 914,46
-1 400 017,80

-2 630 029,89

-2 628 405,45

-430 239,78
-167 304,79
-3 227 574,46

-463 632,82
-118 262,30
-3 210 300,57

-372 308,72
-372 308,72
-2 368 340,32
253 449,69

-407 331,90
-407 331,90
-2 250 905,91
13 629,76

13 791,32

25 989,88

-19 635,25

-2 201,47

-7 504,06
240 101,70

-11 483,74
25 934,43

-71 851,68

0,00

0,00
168 250,02

-3,00
25 931,43

Tase
VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet
Aineettomat hyödykkeet yhteensä
Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet
Omistuskiinteistöt
Rakennukset ja rakennelmat
Omistusrakennukset ja -rakennelmat
Koneet ja kalusto
Muut aineelliset hyödykkeet
Aineelliset hyödykkeet yhteensä
Sijoitukset
Osuudet omistusyhteysyrityksissä
Saamiset omistusyhteysyrityksiltä
Muut osakkeet ja osuudet
Sijoitukset yhteensä
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Aineet ja tarvikkeet
Tavarat
Vaihto-omaisuus yhteensä
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Lainasaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä
Rahoitusarvopaperit
Muut osakkeet ja osuudet
Rahoitusarvopaperit yhteensä
Rahat ja pankkisaamiset
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ
VASTAAVAA YHTEENSÄ

31.12.2018

31.12.2017

14 279,81
14 279,81

21 730,14
21 730,14

237 416,05

237 416,05

2 041 514,70
99 122,26
25 606,05
2 403 659,06

2 244 825,68
101 166,24
55 190,55
2 638 598,52

1 177,32
54 059,48
21 834,10
77 070,90
2 495 009,77

1 177,32
54 059,48
21 834,10
77 070,90
2 737 399,56

2 536,76
12 077,60
14 614,36

2 717,00
10 550,00
13 267,00

259 080,42
767,25
4 406,32
29 755,49
294 009,48

152 428,28
0,00
0,00
75 450,77
227 879,05

1 058 382,95
1 058 382,95
1 097 860,26
2 464 867,05
4 959 876,82

1 070 417,94
1 070 417,94
579 403,90
1 890 967,89
4 628 367,45
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VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma
Vararahasto (oy)
Muut rahastot (oy)
Muut rahastot (oy)
Muut rahastot yhteensä
Edellisten tilikausien voitto (tappio)
Tilikauden voitto (tappio)
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ
PAKOLLISET VARAUKSET
Muut pakolliset varaukset
PAKOLLISET VARAUKSET YHTEENSÄ
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen vieras pääoma
Lainat rahoituslaitoksilta
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä
Lyhytaikainen vieras pääoma
Lainat rahoituslaitoksilta
Saadut ennakot
Ostovelat
Rahoitusvekselit
Muut velat
Siirtovelat
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ
VASTATTAVAA YHTEENSÄ

31.12.2018

31.12.2017

180 000,00
617 922,44

180 000,00
617 922,44

1 545 983,42
1 545 983,42
1 169 072,83
168 250,02
3 681 228,71

1 545 983,42
1 545 983,42
1 143 141,40
25 931,43
3 512 978,69

71 851,68
71 851,68

0,00
0,00

112 600,00
112 600,00

198 400,00
198 400,00

85 800,00
90 650,72
288 580,48
0,00
34 186,49
594 978,74
1 094 196,43
1 206 796,43
4 959 876,82

85 800,00
6 719,16
270 071,69
-2 958,03
83 356,93
473 999,01
916 988,76
1 115 388,76
4 628 367,45

www.hevosopisto.fi
#täyttähevoselämää
@hevosopisto

ULKOASU: Susa Laine KUVAT: Erja Andersson, Hanna Heinonen, Marian Seppälä
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