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1 Johdanto 

 

Opinnäytetyön aiheena oli liiketoimintasuunnitelman laatiminen maatalousyrittäjälle, joka 

harkitsee siirtymistä maidontuotannosta hevosten hoitamiseen. Opinnäytetyö on muodoltaan 

toiminnallinen. Liiketoimintasuunnitelman tavoitteena on antaa lähtökohdat täysihoitotallin 

perustamiselle sekä sen toiminnan ylläpitämiselle. Täysihoitotallilla tarkoitetaan tallia, joka 

antaa siellä asuville hevosille täysylläpidon. Hevosten omistajat maksavat kuukausittain vuok-

raa siitä, että pitävät hevostaan tallilla. Täysihoitotallin toimenkuvaan kuuluu hevosten ruo-

kinta 3-4 kertaa päivässä. Hevosten karsinat siivotaan päivittäin, ja hevoset viedään ulos sekä 

otetaan sisälle illalla. Usein myös loimitus kuuluu täysihoitotallin työntekijöiden tehtäviin.   

 

Liiketoimintasuunnitelma toimii hyvänä apuvälineenä yrittäjälle, mutta siitä on myös apua 

kun mietitään yritystoiminnan rahoittajia (Ilmoniemi ym.2009,61.) Rahoittajia varten laadi-

taan erilaisia laskelmia, joista on selvittävä muun muassa rahoituksen tarve ja pääoman tar-

peen määrä ennen yritystoiminnan aloittamista. Liiketoimintasuunnitelman laskelmineen voi 

näyttää yritysneuvojille, jotka antavat sen pohjalta arvion yrityksen liikeideasta, kannatta-

vuudesta ja muista tärkeistä seikoista, jotka vaikuttavat yrityksen toimintaan tavalla tai toi-

sella. (Liiketoimintasuunnitelma 2016.) Esimerkiksi uusyrityskeskukset antavat neuvoja liike-

toimintasuunnitelmaa varten. 

 

Liiketoimintasuunnitelman pituus on yleensä muutamia kymmeniä sivuja, mutta sen laajuus ei 

ole kuitenkaan pääasia. Liiketoimintasuunnitelmasta on selvittävä kaikki tarpeelliset tiedot 

liittyen yritystoimintaan. (Onnistu yrittäjänä 2016.) Suunnitelmasta tulisi selvitä yritystoimin-

nan sekä yrityksen perustajan tiedot. Yritystoiminnasta on kerrottava kaikki tarpeellinen, ku-

ten liikeidea ja perustelut sen toimimiselle. (Ilmoniemi ym. 2009, 61). Kun yrityksen toimin-

taa halutaan perustella, otetaan siinä esille lähinnä markkinapohjaiset syyt, jotka edesautta-

vat yrityksen perustamista. Myös omat henkilökohtaiset syyt yrityksen perustamiselle kannat-

taa mainita. (Holopainen 2008,56). Liiketoimintasuunnitelmasta on selvittävä oma pääoma, 

mutta myös mahdollisen rahoituksen tarve. Rahoitusselvityksen tekeminen liiketoimintasuun-

nitelmaan helpottaa huomattavasti rahoituksen hakemisessa. Oman toiminnan kannattavuus 

on analysoitava. Se auttaa näkemään kuinka kannattavaa yritystoiminta todellisuudessa olisi. 

Liiketoimintasuunnitelmasta on myös hyvä selvitä yrityksen vahvuudet, heikkoudet, mahdolli-

suudet ja uhkatekijät. Näistä neljästä osa-alueesta voidaan luoda niin kutsuttu SWOT- neli-

kenttämalli. (Ilmoniemi ym. 2009, 61-62.)  

 

Liiketoimintasuunnitelmaa voidaan päivittää esimerkiksi puolen vuoden välein. Liiketoiminta-

suunnitelman päivittäminen auttaa yrittäjää pitämään kädessään liiketoimintansa punaisen 

langan. Toisin sanoen liiketoimintasuunnitelman päivitys ikään kuin muistuttaa yrittäjää, mit-

kä ovat hänen toimintansa ydinalueet ja missä yritys voi kehittyä tulevaisuudessa. Liiketoi-
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minnassa tapahtuu muutoksia väistämättä, joten näiden muutoksien vuoksi liiketoimintasuun-

nitelmaa on päivitettävä. Esimerkiksi yrityksen tavoitteet saattavat muuttua vuosien saatossa 

huonontuneen taloustilanteen takia ja ne on hyvä kirjata liiketoimintasuunnitelmaan, jotta 

pystytään seuraamaan niiden edistymistä. (Liiketoimintasuunnitelma 2016.) Päivittäminen 

toimii yritystoiminnan keittämisen apuvälineenä. 

 

Kun liiketoimintasuunnitelman tekemiseen on käytetty aikaa ja se on huolella laadittu, on 

siitä apua yritystä perustaessa ja myös tulevaisuudessa. Se antaa avaimet hyvän yritystoimin-

nan ylläpitämiselle ja se selkeyttää ajatuksia yrityksen tarkoituksesta, tavoitteista ym. asiois-

ta.  

 

Vaikka opinnäytetyön pääpaino on liiketoimintasuunnitelmassa, tietoperusta on rakennettu 

siten, että työn toimeksiantaja pystyy sitä hyödyntämään liiketoimintasuunnitelman lisäksi. 

Tietoperusta antaa tietoa siitä, mitä hevosalan yrittäjyys vaatii ja mitä on otettava huomioon 

ennen kuin yrityksen voi perustaa. Markkinoinnista on myös kerrottu, jotta toimeksiantajalla 

olisi jonkinlaiset ohjenuorat miten markkinoida tallin palveluja. Työssä on käytetty yrityskir-

jallisuutta ja internetsivuja, jotka liittyvät yrityksen perustamiseen ja liiketoimintasuunni-

telman laatimiseen. Myös hevosalan kirjallisuutta ja muutamia internetsivuja on käytetty.   

 

Opinnäytetyön toiminnallista osuutta varten haastateltiin hevosalan yrittäjiä. Haastattelut 

käytiin sähköpostin välityksellä tai kasvokkain. Haastateltavat olivat ratsastuskouluja, kilpa-

ratsastajia, valmentajia ja yksityisiä hevosenomistajia. Näin ollen saatiin eri näkökulmia, joi-

ta voidaan hyödyntää liiketoimintasuunnitelmassa.  Haastattelujen avulla pyrittiin selvittä-

mään muun muassa sitä, mitkä asiat vaikuttavat täysihoitopaikan valintaan. Monilla haastatel-

tavilla on kymmenten vuosien kokemus hevosalasta tai hevosten omistamisesta, joten heiltä 

saatiin luotettavia näkökulmia opinnäytetyöhön. 

 

Opinnäytetyön toimeksiantajana toimii maatalousyrittäjä. Yrittäjän nimeä ei mainita talou-

dellisten laskelmien vuoksi, joten häntä kuvataan nimillä toimeksiantaja tai yrittäjä. Hänellä 

on tällä hetkellä maidontuotantoa Karjaalla ja hän onkin toiminut maatalousyrittäjänä kaksi-

toista vuotta. Hän on opiskellut maatilatalouden perustutkinnon sekä sen jälkeen suorittanut 

hevostalouden perustutkinnon Ypäjällä. Työuransa toimeksiantaja aloitti maatalouslomittaja-

na. Maatalouslomittajan työnkuvaan kuuluu hoitaa maaseutuyrittäjien työtehtäviä silloin, kun 

itse yrittäjä on lomalla tai sairaana. Työtehtävät voivat olla esimerkiksi eläinten ruokinta ja 

lehmien lypsäminen. (ammattinetti 2016.) Lomittajana hän toimi 17:sta vuotta, jonka jälkeen 

siirtyi maatalousyrittäjäksi.  

 

Täysihoitotallin perustamista mietittäessä ongelmaksi nousi se, onko Raaseporin markkinoilla 

tilaa vielä yhdelle tallille? Alueen talleilla on omat vakioasiakkaansa, joten kuinka saada asi-
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akkaita ja mitkä ovat ne perusteet, joilla asiakas valitsee hevoselleen juuri sen tietyn täysi-

hoitotallipaikan. Tätä lähdettiin selvittämään haastattelujen avulla. Toiseksi ongelmaksi nousi 

se, kuinka erottua kilpailijoista, joten tätä varten tehtiin kilpailija-analyysi. Ongelmaksi nousi 

myös se, onko täysihoitotallin perustaminen kannattavaa. Kannattavuuden selvittämiseksi 

tehtiin erilaisia laskelmia. 

 

2 Yrityksen perustaminen 

 

2.1 Liikeidea ja sen osa-alueet 

 

Liikeidea on se asia, johon yritystoiminnan aloittaminen perustuu ja se luo pohjan menestymi-

selle. Liikeidea määrittelee kuinka rahaa ansaitaan ja saadaan luotua kannattavaa liiketoi-

mintaa. Liikeidean on oltava sellainen, joka pystyy sopeutumaan ympäristössä tapahtuviin 

muutoksiin. (Holopainen, 2014,12.) Liiketoiminnan suunnittelun perustana on asiakaslähtöi-

syys, sillä yritys on olemassa asiakkaitaan varten. Päätöksiä mietittäessä on aina huomioitava 

niiden vaikutus asiakkaisiin. Yrityksen on löydettävä itselleen sellainen kilpailuetu, joka vetää 

asiakkaita puoleensa ja jota kilpailijoiden on vaikea matkia. (Liikeidean kehittäminen 2016.) 

Yrityksen kilpailuetuna voi olla esimerkiksi paikkakunnan paras palvelu tai nopea toimitus. 

 

Kuvioon 1 on koottu liikeidean pääosat. Liikeidea vastaa kysymyksiin mitä, kenelle ja miten.  

Mitä tuotteita tai palveluita yritys tarjoaa, kenelle yritys niitä tarjoaa ja miten tuotteet tai 

palvelut tuotetaan ja saadaan asiakkaiden saataville. (Yritys helposti 2016.) Opinnäytetyön 

toimeksiantajan näkökulmasta tätä miettien hän tarjoaa täysihoitopaikan hevosille (mitä), 

palvelu on suunnattu harrasteihmisille joilla on oma hevonen (kenelle) ja palvelun markki-

nointi on keskittynyt sosiaaliseen mediaan sekä yrityksen omille kotisivuille (miten). Myös 

puskaradion kautta pyritään markkinoimaan. 

 

Liikeideaa kehitettäessä kannattaa heti alkumetreillä miettiä, minkälaisen mielikuvan yritys 

haluaa antaa itsestään. Imagolla on vaikutusta siihen, valitseeko asiakas juuri sinun yrityksesi 

vai kilpailevan. Jos kilpaileva yritys on antanut itsestään kielteisen mielikuvan, asiakas valit-

see kaupantekoa varten luultavammin sen, joka on antanut positiivisen imagon itsestään. 

(Lahtinen & Isoviita 2004, 27.) Toimeksiantaja haluaa antaa tulevasta täysihoitotallistaan luo-

tettavan kuvan. Asiakkaiden on pystyttävä luottamaan siihen, että heidän hevosensa ovat hy-

vissä käsissä. Hän haluaa myös, että asiakkaat muistavat yrityksen sen siististä ympäristöstä. 

 

Liikeidean yksi osa-alueista ovat markkinat. Yrityksen perustamista mietittäessä on tutkittava 

onko juuri tälle tuotteelle tai palvelulle kysyntää juuri tällä hetkellä ja myös tulevaisuudessa. 

Ei ole kannattavaa perustaa yritystä, jos kukaan ei tarvitse sen tuotteita tai palveluja. On siis 
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mietittävä millaisen tarpeen aikoo yrityksen tuotteilla tai palveluilla täyttää ja ketkä olisivat 

potentiaalisia asiakkaita yritykselle. (Holopainen, 2014 13.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 1: Liikeidean pääosat (mukaillen Lahtinen & Isoviita 2004, 28) 

 

Yrityksen on kirjattava ylös missio, visio ja arvot. Ne on rakennettava liikeideaa silmällä pitä-

en. Yrityksen on selvitettävä mikä on juuri tämän yrityksen tehtävä, missio. Visio kertoo sen, 

mitä yritys haluaa saavuttaa tulevaisuudessa. Arvot ovat myös tarpeellista määrittää, jotta 

tiedetään ne ohjenuorat, jotka ohjaavat yritystä eteenpäin. (Uuden yrittäjän käsikirja 28.) Eli 

jos esimerkiksi yrityksen arvoihin kuuluu ekologisuus, on yrityksen tällöin toimittava tämän 

ajatuksen ympärillä luontoa kunnioittaen valiten aina se kaikkein ekologisin tapa toimia tai 

tuottaa jotain. Arvot ohjaavat yrityksen visiota kohden (Alikoski & Viitasalo 2009,36.) 

 

2.2 Yritysmuodon valinta 

 

Toimeksiantajan yritysmuoto tulee olemaan toiminimi. Tässä kappaleessa on kerrottu lyhyesti 

muistakin yritysmuodoista sen takia, että toimeksiantaja huomaa mitä eroavaisuuksia yritys-

muodoissa on ja mitä eri yritysmuodot vaativat, jotta sellaisen voi valita. 

 

Yritystä perustaessa on mietittävä kuinka monta henkilöä sen toimintaan otetaan mukaan. 

Henkilöiden määrä on yksi kriteeri, joka vaikuttaa yritysmuodon valintaan. Yritysmuodon va-

lintaan vaikuttavia tekijöitä on useita ja on kannattavaa punnita eri vaihtoehtoja ennen kuin 

tekee lopullisen päätöksen. Toimijoiden määrän lisäksi on otettava huomioon toimiiko yksin 

vai yhtiömuodossa. Yritysmuodon valinta on siis tehtävä oman yrityksen tarpeiden pohjalta. 

On myös otettava huomioon pääoman tarve ja onko pääoma vierasta vai omaa. Mikäli yrityk-

sessä on enemmän kuin 1 henkilö, on voitonjaosta sovittava. Kaikista asioista on suotavaa so-

pia kirjallisessa muodossa. (Ilmoniemi ym. 2009, 65.)  

 

Toiminimi sopii yritysmuodoksi sellaisessa tilanteessa, jossa yrittäjä harjoittaa liiketoimin-

taansa yksin (Alikoski, R. Viitasalo, J. & Koponen, M.2009, 46.) Toiminimen alla toimiva voi 

olla yrittäjänä sivu- tai päätoimisesti. Usein esim. ratsastuskoulut ja muut tallit sekä kampaa-

Liikeidea 

Mitä 

Kenelle Miten 

Imago 
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jat toimivat toiminimen alla. Yrittäjä on vastuussa yrityksensä veloista henkilökohtaisesti. 

(Yrityksen perustaminen 2016.) Tulimme toimeksiantajan kanssa siihen tulokseen, että sopivin 

yritysmuoto hänelle on toiminimellä toimiminen, sillä hän hoitaa tallin yksin ja on näin ollen 

ainoa siellä työskentelevä.  

 

Avoimessa yhtiömuodossa on oltava vähintään kaksi yhtiömiestä, jotka voivat olla luonnollisia 

henkilöitä sekä oikeushenkilöitä. Yhtiömiehet sopivat yhdessä yrityksen perustamisesta. Kun 

avoin yhtiö perustetaan, solmitaan yhtiömiesten kesken yhtiösopimus, jossa sovitaan velvolli-

suuksista ja muista oikeuksista. Avoimessa yhtiössä yhtiömiehet voivat keskenään sopia kuka 

toimii toimitusjohtajana. Avoimen yhtiön toimitusjohtajana voi myös toimia ulkopuolinen 

henkilö. (Ilmoniemi ym. 2009, 66–67.)  

 

Kommandiittiyhtiössä toimii kahdenlaisia yhtiömiehiä, jotka ovat vastuunalaisia yhtiömiehiä 

ja äänettömiä yhtiömiehiä. Näitä molempia on oltava vähintään yksi. Vastuunalainen yhtiö-

mies on se henkilö, joka tekee päätökset yhtiössä ja on päätöksistään myös vastuussa. Ääne-

tön yhtiömies on taas sijoittaja, ja hän sijoittaa yhtiöön omaisuuspanoksen, eli hän on vas-

tuussa yhtiöstä sijoittamallaan pääomallaan, kun taas vastuunalainen yhtiömies vastaa koko 

omaisuudellaan toiminnasta. (Peltola 2015, 70.)  

 

Osakeyhtiö on suosittu yhtiömuoto suurten ja keskisuurten yritysten kesken. Osakeyhtiö sopii 

kuitenkin myös pienemmille yrityksille. Osakeyhtiön voi perustaa yksi tai useampi henkilö. 

Perustajat voivat olla luonnollisia henkilöitä sekä oikeushenkilöitä. Osakeyhtiössä osakkeen-

omistajat ovat ainoastaan vastuussa yhtiön veloista sillä pääomalla, jonka osakkeenomistajat 

ovat sijoittaneet osakeyhtiöön. Toisin sanoen he eivät vastaa yhtiön veloista henkilökohtaisel-

la varallisuudellaan. (Ilmoniemi ym. 2009,80.) 

 

2.3 Markkinointi 

 

Markkinoinnin avulla yritys tähtää myynnin edistämiseen. Sen avulla yritys saa näkyvyyttä ja 

pyrkii saavuttamaan kohderyhmänsä. Markkinoinnin perustehtävänä on kartoittaa asiakkaita 

ja tyydyttää sen tuotteiden tai palveluiden avulla kysyntää. Markkinointi jaetaan ulkoiseen ja 

sisäiseen markkinointiin, josta ulkoisen markkinoinnin tehtävänä on hankkia yritykselle asiak-

kaat. Ulkoisen markkinoinnin keinoja ovat asiakaspalvelu, tuote ja sen hinta sekä viestinnän 

edistäminen. Sisäisen markkinoinnin tehtävänä on pitää saadut asiakkaat tyytyväisinä. Lahti-

sen ja Isoviitan (2004, 9) mukaan markkinointi voidaan jakaa neljään toimintamuotoon, johon 

luetaan sisäisen ja ulkoisen markkinoinnin lisäksi vuorovaikutus- ja jälkimarkkinointi. Jälki-

markkinoinnin avulla varmistetaan asiakkaan tyytyväisyys kaupanteon jälkeen (Kinkki & Iso-

kangas 2006, 196–197.) Jälkimarkkinoinnin tavoitteisiin kuuluu muun muassa lisämyynnin tuot-

taminen. Jälkimarkkinoinnin keinoihin kuuluvat yhteydenotot asiakkaisiin kaupanteon jälkeen, 
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joka voidaan suorittaa esimerkiksi suoramarkkinointina. Kanta-asiakkaille tavanomainen jäl-

kimarkkinointikeino on kanta-asiakastarjoukset. (Markkinointivaiheet 2016.) Asiakasta ei saa 

unohtaa kaupanteon jälkeen, vaan asiakassuhteen jatkuvuudesta on huolehdittava. Tyytyväi-

nen asiakas markkinoi yrityksen puolesta. 

 

Yrityksen on valittava itselleen sopivimmat kanavat, joissa markkinoida. Markkinointikanavien 

valitsemiseen vaikuttaa se, kuinka suuren kohderyhmän aikoo tavoittaa. Puustisen (2006,175) 

mukaan asiantuntijayrittäjälle tehokkain markkinointikeino on suoramarkkinointi, sillä pienel-

lä yrityksellä on usein vähäiset markkinointiresurssit. Ne vähäiset markkinointipanokset kan-

nattaa kohdistaa tiedotusvälineisiin, joita potentiaaliset asiakkaat seuraavat. Esimerkiksi säh-

köpostin lähettäminen kuuluu suoramarkkinoinnin keinoihin. Televisiomainonta sopii ison koh-

deryhmän saavuttamisen välineeksi ja sen hyötynä on usein puskaradion syntyminen, joka tuo 

tunnettavuutta yritykselle. Haittapuolena televisiomainonnassa on sen kalleus. Televisiossa 

voi mainostaa muullakin tavalla kuin luomalla mainospätkän. (Mediaopas 2016.) Internetissä 

voi myös mainostaa monella eri tavalla. Yrityksen kotivisut ovat yksi markkinointikeino. Yritys 

voi myös tehdä bannerin tai mainostaa sosiaalisessa mediassa. Sosiaalisessa mediassa markki-

nointi on usein kannattavaa, sillä kustannukset saadaan pysymään melko pieninä verrattaessa 

esimerkiksi televisiomainontaan. Markkinointikanavia on useita ja yrityksen on valittava niistä 

se, joka saavuttaa kohderyhmän kustannustehokkaasti. On turhaa laittaa televisioon mainos 

ja maksaa siitä korkea summa, jos sen kautta ei saa tavoitettua asiakkaita. Yrityksen on tun-

nettava kohderyhmänsä kunnolla, jotta voi valita oikeat kanavat sen saavuttamiseen. 

 

Kun markkinointia ajattelee pienen täysihoitotallin kannalta, on selvää, että markkinointi-

resurssit ovat melko vähäiset. Tallit markkinoivat tyhjiä karsinapaikkojaan lähestulkoon aino-

astaan sosiaalisen median välityksellä ja omilla kotisivuillaan. Aina ei kuitenkaan tarvitse 

mainostaa, sillä hevosalalla puskaradion merkitys on suuri. Kun yrittäjä hoitaa tallin hevoset 

kunnolla ja ehkä jopa yli odotusten, asiakas kertoo siitä eteenpäin ja saattaa samalla suositel-

la tallin palveluja. Sen vuoksi asiakkaan odotuksiin vastaaminen tai odotusten ylittäminen on 

tärkeää. Se tiivistää yrityksen ja asiakkaan välistä sudetta (Lahtinen, Isoviita & Hytönen 1996, 

2.) Voisi melkeinpä sanoa, että asiakas tuo asiakkaita, ja samalla tavalla asiakas vie yrityksen 

potentiaalisia asiakkaita. Mikäli asiakas kokee, että hevosia ei hoideta tallilla kunnolla, kertoo 

hän varmasti eteenpäin asiasta. Tähän pätee sääntö, joka on nimeltään 3/11 sääntö: hyvästä 

palvelusta asiakas keskimäärin kertoo kolmelle ihmiselle, kun taas huonosta palvelusta kerro-

taan yhdelletoista ihmisille (Lahtinen, Isoviita & Hytönen 1996, 2.) Harva hevosihminen vie 

hevostaan tallille, jos on kuullut tallista negatiivisia mielipiteitä. Hevosen hyvinvointi on kui-

tenkin etusijalla, joten miksi asiakas veisi hevosensa sellaiseen paikkaan, jossa hoidonlaadus-

ta on kiistelty. 
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On olemassa markkinointimix, joka on markkinoinnin kilpailukeinojen kokonaisuus.  Tähän 

kokonaisuuteen kuuluu: tuote, hinta, palvelu ja markkinointiviestintä. Markkinointimixin pää-

asiallinen tavoite on liiketoiminnan päämäärien palveleminen. (Tulos markkinointimix 2016.) 

Markkinointimix tunnetaan toiselta nimeltään 4p-mallina, jota kuvio 2 kuvaa. Lahtisen ja Iso-

viitan (2004,9.) mukaan tunnetuin markkinoinnin kilpailukeinomalleista. Tästä mallista on 

tehty myös laajennettu versio, joka on asiakassuhdemarkkinoinnin kilpailukeinojen kokonai-

suus. Laajennettuun markkinointimixiin on lisätty 4P-mallissa olevien kilpailukeinojen lisäksi 

asiakaspalvelu, henkilöstö ja suhdeverkostot. Markkinointimix on hyvä lähtökohta, kun vali-

taan yritykselle kilpailukeinojen yhdistelmää. Yritys päättää, mitkä ovat heidän markkinoinnin 

kilpailukeinonsa. Esimerkiksi täysihoitotalleja ajatellen hinta, viestintä, suhdeverkostot ja 

asiakaspalvelun laatu ovat hyviä markkinoinnin kilpailukeinoja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 2: 4P-malli (mukaillen Lahtinen & Isoviita 2004, 9) 

 

Asiakaspalvelu on omalla tavallaan myös yrityksen markkinointia. Asiakaspalvelija markkinoi 

yritystä asiakkaalle antamalla hänelle positiivisen asiakaskokemuksen. Yrityksen palveluilma-

piirin ja palvelun laadun on oltava hyvät. Yrityksen palveluilmapiiriksi voidaan lukea kaikki, 

mitä asiakas näkee yrityksessä. Jos työntekijät riitelevät hyllyjen välissä, antaa se asiakkaalle 

luultavasti negatiivisen kuvan palvelusta.  

 

Palvelupaketista puhuttaessa tarkoitetaan asioita, jotka rakennetaan itse ydinpalvelun ympä-

rille. Täysihoitoallin ydinpalveluna on tarjota hevoselle karsinapaikka täysihoidolla. Sen ym-

pärille yritys voi tuottaa oheispalveluja, jolloin syntyy palvelupaketti. (Lahtinen & Isoviita 

2004, 40–42.) Täysihoitotallin oheispalveluna voi olla esimerkiksi hevosen ratsastaminen, sil-

loin kun asiakas ei itse pääse sitä tekemään. 

 

 

 

Tuote 

Hinta Saatavuus 

viestintä 

Markkinoinnin 
kilpailukeinot 
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2.4 Tallin perustaminen 

 

Täysihoitotallilla tarkoitetaan tallia, joka antaa siellä asuville hevosille täysylläpidon. Hevos-

ten omistajat maksavat kuukausittain vuokraa siitä, että pitävät hevostaan tallilla. Täysihoi-

totallin toimenkuvaan kuuluu hevosten ruokinta 3-4 kertaa päivässä. Hevosten karsinat siivo-

taan päivittäin, ja hevoset viedään ulos sekä otetaan sisälle illalla. Usein myös loimitus kuu-

luu täysihoitotallin työntekijöiden tehtäviin.   

 

2.4.1 Talli ja tarhat 

 

Tallissa on oltava sopiva määrä karsinoita, jotta toiminta olisi kannattavaa. Karsinoiden mää-

rää miettiessä on otettava huomioon se, onko tallissa työntekijöitä vai hoitaako yksi ihminen 

kaiken. Karsinat on putsattava päivittäin, hevoset ruokittava ja ehkä jopa loimitettava. Jos 

tallissa on 25 hevosta ja yksi ihminen hoitaa kaiken äsken mainitun, ei aikaa jää oikeastaan 

muuhun.  

 

Laissa on määrätty tarkasti tallien ja pihattojen koosta. Pihatto on ulkona oleva aidattu alue, 

jossa hevoset asuvat. Hevoset ovat siis ulkona 24h vuorokaudesta. Tämän vuoksi pihatossa on 

oltava kunnollinen suoja tuulelta, sateelta ja pakkaselta. Pihatossa olevan suojan koko mää-

räytyy hevosen iän mukaan. Mikäli hevonen on täysikasvuinen, on suojan oltava vähintään 

80 %:a yksittäiskarsinan pinta-alasta. Karsinoiden koko taas määräytyy sen mukaan, kuinka 

korkea hevonen on. Hevosen korkeus mitataan sen säästä. (Laitinen, Mäki-Tuuri, 2014, 40.)   

Säkä sijaitsee hevosen kaulan ja selän liittymiskohdassa.  

 

Tarhoille ei ole määrätty minimikokoa, mutta suositusten mukaan se on 500–1000 neliötä. 

(Hevosenomistaja 2016.) Tarhoja tehtäessä on huomioitava aitojen turvallisuus hevosille. Ai-

doissa ei saa olla nauloja tai muuta terävää siten, että hevonen pystyisi vahingoittamaan it-

sensä. Piikkilangan käyttö on juuri tämän vuoksi kiellettyä. Tarhojen pohjamateriaaliin on 

myös kiinnitettävä huomiota. (Laitinen, Mäki-Tuuri, 2014, 41.) Paras mahdollinen pohja on 

kuiva ja sellaisesta materiaalista tehty, joka ei ole liian kova. Esimerkiksi hiekkatarhat ovat 

hyvä vaihtoehto. Ne ovat helppo pitää puhtaana ja ne ovat tarpeeksi pehmeitä hevoselle seis-

tä ja piehtaroida. 

 

Tallien sisäkorkeuden on oltava minimissään 2,20 metriä. Tämä laki astui voimaan 2014 alku-

vuodesta. Sisäkorkeus riippuu hevosen säkäkorkeudesta. Hevosen ollessa korkeampi kuin 1,47 

m, ei 2,20m sisäkorkeus ole riittävä. Minimikorkeusvaatimus saadaan kertomalla hevosen sä-

käkorkeus luvulla 1,5. (Laitinen, Mäki-Tuuri, 2014, 40.) 
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2.4.2 Työturvallisuus 

 

Työturvallisuus on asia, joka on otettava ehdottomasti huomioon hevosalalla. Kun käsittelee 

500 kg painavaa eläintä, on hevosmiestaitojen oltava hallussa. Kun työturvallisuus huomioi-

daan, voidaan ennaltaehkäistä tapaturmia. Mitättömiltä vaikuttavat seikat saattavat vaikut-

taa ratkaisevasti tallin työntekijöiden sekä asiakkaiden turvallisuuteen. Esimerkiksi tallin tilat 

kannattaa rakennusvaiheessa suunnitella avariksi, jotta hevoset sekä ihmiset voivat liikkua 

turvallisesti. Turvavälineitä ei kannata unohtaa. (Laitinen, Mäki-Tuuri, 2014, 111.)  Esimerkik-

si turvajalkineiden käyttö saattaa estää vakavien vammojen syntymisen. Hevosta käsiteltäessä 

kannattaa hevonen laittaa riimunvarrella kiinni molemmin puolin päätä, jolloin sen liikehdin-

tää tallin käytävällä voidaan rajata. Ratsastaessa voi käyttää turvajalustimia. Mikäli tipahtaa 

hevosen selästä turvajalustin varmistaa sen, että ratsastaja ei jää roikkumaan jalastaan ja 

raahaudu hevosen mukana. Turvajalustimien käyttö on kuitenkin aina hevosen omistajan oma 

päätös, eikä tallin omistaja voi muuta kuin suositella niiden käyttöä, mikäli katsoo sen tar-

peelliseksi. Laitisen ja Mäki-Tuurin (2014, 112) mukaan hevostapaturmista vakavia on kolman-

nes. 

 

Tallissa olevien karsinoiden on oltava vahvat, sillä hevonen saattaa paukuttaa seinään etuka-

viollaan kerjätessään ruokaa. Monet hevoset nojailevat karsinan seiniin esimerkiksi hangates-

sa kutisevia paikkoja. (mela 2016.) Hevonen sekä työntekijät voivat loukata itsensä jos karsi-

nan seinä kaatuu tai hevonen saa jalkansa siitä läpi. Karsinoiden rakentaminen on kallista, 

mutta tärkeintä on niiden kestävyys. Siksi niiden rakentaminen kannattaa jättää ammattilai-

sille, jos tuntuu siltä että omat taidot ja tietämys ei riitä. 

 

Työturvallisuuslaki on hevosalalla huomioitava, sillä tallin omistaja saattaa käyttää esimerkik-

si vuokratyövoimaa tai alle 18-vuotiaita innokkaita tallityttöjä, jotka saattavat tehdä työtä 

vapaaehtoisesti. Tallin omistajan on huolehdittava, että työ jota nuori tekee tallilla, ei ole 

liian raskasta eikä se myöskään saan kuormittaa henkistä puolta. Nuorelle ei saa myöskään 

antaa liian suurta vastuuta hänen ikäänsä nähden. (Laki nuorista työntekijöistä § 9.) Esimer-

kiksi nuorelle ei saa antaa vastuuta vihaisen ja huonosti käyttäytyvän hevosen käsittelystä, 

vaan tallin omistajan on itse se hoidettava. Tallin omistajan on perehdytettävä nuori hänen 

työtehtäviinsä huolella, jotta vältytään vaara tilanteilta (Laki nuorista työntekijöistä § 10.) 

 

Mikäli tallin omistaja ottaa itselleen töihin nuoren, on hänen pidettävä siitä luetteloa, josta 

on selvittävä työntekijän nimi ja syntymäaika, työntekijän osoite, työntekijän huoltajan nimi 

ja osoite, työsuhteen alkamispäivä ja selvitys työtehtävistä.  Luetteloa on pidettävä jos nuori 

palkataan työhön toistaiseksi tai vähintään kahdeksi kuukaudeksi. (Laki nuorista työntekijöistä 

§ 13.)  
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Työnantajalla on velvollisuus kertoa työntekijälle työpaikan mahdollisista haitta- ja vaarateki-

jöistä (Työturvallisuuslaki luku 2 § 14.) Näin voidaan ennaltaehkäistä vaaratekijöistä aiheutu-

neita tapaturmia, kun työntekijä on niistä tietoinen. Tallissa vaaratekijöiksi voidaan lukea 

esimerkiksi hevonen, joka vihaisella käyttäytymisellään voi aiheuttaa tapaturmia. Työnteki-

jöille on kerrottava, jos tallissa asuu vihainen hevonen ja kerrottava kuinka sitä pitää käsitel-

lä.  

 

2.4.3 Hevosten tarpeet 

 

Hevosen omistamisen lähtökohtana on aina hevosen hyvinvointi. Täysihoitotalleilla on osatta-

va panostaa oikeisiin asioihin, jotta hevoset voisivat elää täyttä hevosenelämää. Eläinsuojelu-

laissa on määrätty minimivaatimukset hevosen hyvinvoinnin kannalta. Eläinsuojelulaissa mi-

nimivaatimuksiin kuuluu mm. se, että otetaan huomioon eläimen lajinmukaisen käyttäytymi-

sen tarpeet. (Hevosenomistaja 2016). Hevonen on laumaeläin ja se on otettava ehdottomasti 

huomioon talleilla. On tärkeää hevosen henkisen hyvinvoinnin kannalta, että hevonen saa olla 

vuorovaikutuksessa lajitoveriensa kanssa. On kuitenkin myös ymmärrettävä se, että kaikki 

hevoset eivät tule keskenään toimeen. Hevoslaumassa hevoset eivät elä tasa-arvossa vaan 

laumassa on navakka arvojärjestys. Pieniä kahnauksia saattaa tulla silloin tällöin kun selvite-

tään kuka on korkea-arvoisempi. Tallin omistajan on osattava arvioida ketkä hevosista tulevat 

toimeen keskenään. Sen pohjalta määräytyy kenen kanssa hevoset tarhaavat ulkona ja ketä 

on sisällä karsinassa vierustoverina. (Laitinen, MäkiTuuri, 2014, 39.) 

 

Tallilla on otettava huomioon myös se, että hevonen on aroeläin, joka kuluttaa aikansa syömi-

seen. Hevonen syö laitumella ollessaan yli 10:a tuntia vuorokaudesta. Tallin omistajan ja 

työntekijöiden on huolehdittava hevosten säännöllisestä ruokinnasta, joka tapahtuu vähintään 

kolme kertaa päivässä. Heinää on tarjottava tarpeeksi suuri määrä, kun taas väkirehujen mää-

rän antamisessa on oltava tarkkoja.  Ruokinta vaikuttaa suuresti hevosen fyysiseen sekä hen-

kiseen terveyteen. Heinän laatuun on kiinnitettävä huomiota (Laitinen, Mäki-Tuuri, 2014, 37.) 

Hevosten ruokinnasta on tiedettävä paljon, sillä ne ovat ruoansulatukseltaan herkkiä ja voivat 

siten sairastua esimerkiksi ähkyyn. Ähky on yleisnimitys hevosen ruoansulatuskanavan häiriöil-

le. Muun muassa ummetus on yksi syy, joka voi johtaa ähkyyn. (Hevoseni 2016.) Ähky on ylei-

nen sairaus hevosten keskuudessa ja usein se on myös hengenvaarallinen. 

 

Hevonen tarvitsee paljon tilaa. Ei pelkästään suuren koon vuoksi, vaan myös sen takia, että 

hevosella on suuri tarve liikkua. Luonnossa olevat villihevoset saattavat liikkua vuorokauden 

aikana yli 30 kilometriä. (Laitinen, Mäki-Tuuri, 2014, 38.) Tallin on tarjottava hyvät mahdolli-

suudet hevosen liikkumiselle. Tarhoissa on oltava tilaa ja on hyvä, jos tallilla on ratsastus-

kenttä. Hyvät ja vaihtelevat maastot antavat oman osansa hevosen liikuttamiselle. Juuri tämä 

hevosen liikkuminen nähdään ongelmana, joka näyttää kasvavan vuosi vuodelta. Useat hevo-
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sen omistajat eivät täytä hevosen liikunnan tarvetta, jolloin hyvin monet hevoset ovat ylipai-

noisia. Tämän vuoksi tallin kannattaa panostaa hyviin liikuttamismahdollisuuksiin, sillä se 

edistää hevosten hyvinvointia merkittävästi. (Hevosenomistaminen 2016.) Tulevan täysihoito-

tallin omistaja haluaa antaa oman panoksensa hevosten liikunnan lisäämiseen tarjoamalla 

ratsastusapua ja rakentamalla isot ulkotarhat, joissa on tilaa liikkua. Hevosten omistajilla on 

varmasti sellaisia viikkoja tiedossa, jolloin ei pääse joka päivä tallille, joten heillä on mahdol-

lisuus saada apua hevosen liikuttamisen suhteen. 

 

On olemassa maankäyttö- ja rakennuslaki, joka ohjaa alueiden käyttöä ja rakentamista. He-

vosurheilualueiden ja isoimpien hevostallien sijoittuminen määritellään yleis- ja asemakaa-

voissa kaupungeissa ja tiheään asutuilla alueilla. Pienempien tallien on sovittava alueensa 

kaavan mukaiseen käyttötarkoitukseen siten, että toiminta ei aiheuta minkäänlaisia haittavai-

kutuksia muille toimijoille alueella. Alueilla, joissa asutusta ei ole niin tiheästi, ei tallien si-

joittumisen ohjaamisen tarve ole niin suuri kuin alueilla, joissa asutusta on tiheämmin (Laiti-

nen, Mäki-Tuuri, 2014,44.) Otin yhteyttä Raaseporin kaupunkiin sähköpostin välityksellä, jotta 

selviäisi Raaseporin alueen hevoskanta. Sähköpostikyselyyn vastasi Jouni Stordell. Sähköposti-

kysely käytiin aikavälillä 29.3–30-3.2016. Tässä sähköpostissa selvisi hevoskannan lisäksi myös, 

että Raaseporissa ei ole ainuttakaan tallia, joka tarvitsisi heidän sanojensa mukaan ympäris-

töluvan. Rakennuslupien yhteydessä on tullut vastaan ainoastaan kuusi kappaletta. Tämä on 

vähäinen määrä ottaen huomioon, että Raaseporissa on ainakin 59:n erilaista tallia. 

 

3 Liiketoimintasuunnitelmassa olevat laskelmat 

 

Tässä kappaleessa kerrotaan laskelmista, jotka ovat liiketoimintasuunnitelma osiossa. On tär-

keää, että toimeksiantaja ymmärtää, mitä laskelmat hänelle kertovat.  

 

Liiketoimintasuunnitelmaan on rahoittajia varten laadittava taloudellisia laskelmia, jotka ker-

tovat esimerkiksi kuinka suuria investointeja on tehtävä ennen yritystoiminnan alkamista (On-

nistu yrittäjänä 2016.) Laskelmat auttavat myös yrittäjää näkemään taloudellisen puolen yri-

tyksen toiminnasta ja sen kannattavuudesta. 

 

Oli kyse sitten mistä tahansa yritystoiminnasta, on sen seurattava jatkuvasti rahan riittävyyt-

tä. Kassavirtalaskelman avulla voidaan ennustaa rahavirtojen kehitystä. Kassavirtalaskelman 

tehtävät ovat rahan riittävyyden varmistaminen sekä varojen käytön optimointi. Kassavirta-

laskelma laaditaan kuukausitasolla. Kuukausitasolla tehty budjetti kertoo yrityksen maksuky-

vyn joka kuukaudelle. Myös viikkotasolla sen laatiminen on yleistä, suurimmat yritykset voivat 

tehdä sen jopa päivätasolla (Stenbacka, Mäkinen £ Söderström, 2003,280.) Kassavirtalaskel-

man voi tehdä epäsuoralla tai suoralla menetelmällä. Suora menetelmä sopii hyvin pienem-

mille yrityksille. Suorassa menetelmässä otetaan huomioon ainoastaan kassaan maksut ja kas-
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sasta maksut. Epäsuorassa menetelmässä käytetään tuloslaskelmaa ja tasetta apuna sen te-

kemiseen. Epäsuorassa menetelmässä yrityksen kassavirta tehdään vuositasolla. (Yrityssuomi 

a 2016.)  

 

Myyntibudjetti kertoo yrityksen myyntitavoitteista. Myyntitavoitteeseen eritellään eri tuot-

teiden tai palveluiden tavoitemyynnit. Nämä lasketaan yhteen, jolloin saadaan kokonaismyyn-

titavoite. Kokonaismyyntitavoite voidaan esittää euromääränä tai kappalemääränä (Sten-

backa, Mäkinen £ Söderström, 2003, 276.) Aloittava yrittäjä voi laatia liiketoimintasuunnitel-

maan ensimmäiseltä ja toiselta toimintavuodelta vuodelta myyntibudjetin. Tavoitemyynti-

määrien on oltava realistiset. Yrittäjän on tunnettava asiakkaansa, jotta pystyy tekemään 

jonkinlaisen arvion tavoitemyynnistä. 

 

Laskelma pääoman tarpeesta ennen yritystoiminnan aloittamista on oleellinen laskelma liike-

toimintasuunnitelmassa. Siihen on laskettava kaikki kulut, joita kertyy kun valmistellaan yri-

tystoiminnan aloittamista. Yritys joutuu tekemään investointeja, joita voivat olla esimerkiksi 

kaluston hankkiminen. Markkinointi voidaan aloittaa ennen kuin toiminta on virallisesti alka-

nut, joten markkinointikustannukset on arvioitava laskelmassa. Kiinteisiin kuluihin, kuten 

esimerkiksi ensimmäisen kuukauden vuokran maksuun on oltava rahaa. (Yritys Suomi b 2016.) 

On hyvä varautua siihen jos myynti lähtee käyntiin hitaasti, rahaa ei välttämättä tule tar-

peeksi vuokran maksamiseen. Siksi ensimmäisen tai ensimmäisten kuukausien vuokrasumma 

on huomioitava pääoman tarpeessa ennen toiminnan aloittamista. Tämä laskelma kertoo myös 

sen, kuinka paljon lainaa yrittäjä tarvitsee ennen yritystoiminnan aloittamista. 

 

4 Analyysit 

 

4.1 Kilpailija-analyysi 

 

Kilpailija-analyysin tehtävänä on nimensä mukaisesti analysoida yrityksen kilpailijoita. Analyy-

sin avulla kilpailijoilta selvitetään niiden heikkouksia ja vahvuuksia. Se auttaa yritystä löytä-

mään itselleen kilpailuedut ja se myös auttaa hahmottamaan yrityksen heikkoudet. (Yritys-

tulkki 2016.) Kilpailija-analyysissä selvitetään mm. ketkä ovat kilpailevia yrityksiä, mihin 

suuntaan kilpailevat yritykset ovat kehittymässä, onko tulossa uusia yrityksiä samalle alalle ja 

miten kilpailu tulee kehittymään tulevaisuudessa. (Peltola, 2015, 91.) Analyysin avulla siis 

selvitetään yrityksen asemaa markkinoilla (Kilpailija-analyysi 2016). 

 

Kilpailijoiden toimintaa tulisi seurata jatkuvasti ja yrityksen on oltava itse valmiina kilpaili-

joiden mahdollisiin muutoksiin. Kilpailijoiden toimia voi seurata esimerkiksi lehdistä tai kyse-

lemällä suoraan asiakkailta. (Alikoski, Viitasalo & Koponen, 2009, 23.) Kilpailija-analyysi ker-
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too myös aloittavalle yritykselle onko markkinoilla tilaa. Mikäli alueella on paljon kilpailua ja 

kilpailijoilla samoja tuotteita tai palveluja, ei ole kannattavaa perustaa yritystä.    

 

4.2 Kohderyhmäanalyysi 

 

Kohderyhmäanalyysin avulla pyritään siihen, että yritys oppisi tuntemaan nykyiset asiakkaansa 

ja heidän mieltymyksensä sekä erottaisi ketkä ovat potentiaalisia asiakkaita. Kohderyhmäana-

lyysi auttaa hahmottamaan asioita, jotka vaikuttavat asiakkaan ostopäätökseen. Ostopäätök-

seen vaikuttavia tekijöitä ovat esimerkiksi asiakkaan varallisuus, arvot ja elämäntyyli. Myös 

kilpailijoiden toiminta on yksi tekijä, joka vaikuttaa asiakkaan ostopäätökseen. (Alikoski, Vii-

tasalo & Koponen, 2009, 22.)  Tämän vuoksi kilpailijoita on seurattava jatkuvasti.   

 

Asiakkaan ostopäätökseen vaikuttavia tekijöitä voi arvioida kysymällä itseltään muutamia ky-

symyksiä. Yrityksen on hyvä tietää kuka tekee ostopäätökset. Onko se asiakas itse, vai mah-

dollisesti joku hänen perheenjäsenistään? On myös tiedettävä onko joku sellainen henkilö, 

joka mahdollisesti vaikuttaa asiakkaan ostopäätöksiin, vaikka asiakas itse tekisi lopullisen 

päätöksen. Tärkeää on myös tietää milloin asiakas ostaa tuotteen tai palvelun ja kuinka usein 

he sen tekevät. (Alikoski, Viitasalo & Koponen, 2009, 22.) 

 

Kohderyhmäanalyysin tehtäviin kuuluu myös selvittää kuinka asiakkaat tullaan tavoittamaan 

parhain mahdollisin keinoin. On arvioitava eri kanavien käyttöä ja samalla muistettava, että 

uudet kanavat ajavat tieltään vanhoja kanavia. Esimerkiksi lehtimainonta on vähentynyt 

huomattavasti ja sen tilalla käytetään yhä useammin sosiaalista mediaa. Kohderyhmän tavoit-

tamiseksi on asiakkaat kuitenkin opittava ensin tuntemaan, jotta tiedetään mitkä kanavat 

saavuttavat heidät parhaiten. (Markkinoinnin suunnittelu 2016.) 

 

4.3 SWOT-analyysi 

 

SWOT- analyysin tehtävänä on selvittää yrityksen heikkoudet, vahvuudet, uhat ja mahdolli-

suudet. SWOT- analyysi toimii myös työkaluna, kun analysoidaan työpaikalla tapahtuvia asioi-

ta esimerkiksi oppimistapahtumia. SWOT tulee sanoista Strenghts, Weaknesses, Opportunites 

ja Threats. Näistä muodostetaan nelikenttämalli, jonne luodaan kullekin sanalle oma sarak-

keensa. Sarakkeisiin laitetaan ylös yrityksen vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhka-

tekijät. (swot-analyysi 2016). Kuviossa 3 ensimmäiseen sarakkeeseen kirjataan ylös vahvuu-

det, joiden ansiosta yritys menestyy tai luo kilpailuedut. Toiseen sarakkeeseen kirjataan 

heikkoudet. Heikkoudet ovat yrityksen kehittämisenkohteita. Mahdollisuuksiin kirjataan ylös 

ne mahdollisuudet, jotka parantavat yrityksen liiketoimintaa. Mahdollisuudet voivat olla esi-

merkiksi yhteistyökumppanin hankkiminen. Viimeiseen sarakkeeseen kuvaillaan uhkatekijöitä, 

jotka voivat olla yritystoiminnan kannalta vaarallisia. Usein uhkatekijöissä ovat esimerkiksi 
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kilpailijoiden vahva asema markkinoilla tai huono taloustilanne. Analyysi on loistava apuväline 

yrityksen liikeidean kehittämiselle. (Alikoski, Viitasalo & Koponen, 2009, 31-32.)  

 

 
Kuvio 3: SWOT-analyysi (mukaillen Alikoski, Viitasalo & Koponen 2009,32.)  

 

4.4 Toimintaympäristöanalyysi 

 

Toimintaympäristöanalyysi kuvailee yrityksen nykyistä toimintaympäristöä ja siinä tapahtuvia 

muutoksia. Toimintaympäristöanalyysissä tarkastellaan usein yrityksen taloudellista, poliittis-

ta ja sosiaalista ympäristöä. Myös kilpailutilannetta kuvaillaan analyysissä. (Kehittämissuunni-

telmat 2016.) Yrityksen toimintaympäristöön kuuluu kaikki ne asiat, jotka vaikuttavat yrityk-

seen sen ulkopuolelta. Toimintaympäristön selvittäminen tehdään liiketoimintasuunnitelmassa 

ensimmäisenä. Toimintaympäristö muodostuu mm. toimialasta, markkinoista, kilpailusta ja 

kysynnästä.  (Toimintaympäristö 2016.) 

 

Yrityksen toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti, joten toimintaympäristöä on myös tarkastel-

tava jatkuvasti (Markkinointisuunnitelma 2016.) Toimintaympäristön analysoiminen ei saa jä-

mähtää sen jälkeen kun liiketoimintasuunnitelma on tehty, vaan se on jatkuvaa työtä läpi ko-

ko yrityksen elinkaaren.  

 

5 Täysihoitotallin liiketoimintasuunnitelma 

 

5.1 Perustietoja yrityksestä  

 

Yrityksen omistajana toimii henkilö X, jolla on yli kymmenen vuoden kokemus yrittäjänä toi-

mimisesta. Hänellä on tällä hetkellä maidontuotantoa Raaseporissa. Navetta on nykypäivän 

mittakaavassa pieni, sillä lypsykarjaa on ainoastaan parikymmentä kappaletta. Yrittäjällä on 

maatalousalanperuskoulutus sekä hevosalanperuskoulutus. Yrittäjä on toiminut myös lomitta-
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jana ennen kuin päätti ryhtyä maidontuotantoon. Lomittajan tehtäviin kuuluu hoitaa maatilan 

tehtäviä silloin kuin itse yrittäjä on esimerkiksi lomalla. 

 

 Omia hevosia yrittäjällä on tällä hetkellä kolme kappaletta, joita voidaan mahdollisesti hyö-

dyntää yritystoiminnassa. Yrittäjä asuu kahden lapsensa ja avopuolisonsa kanssa Karjaalla.  

Hevosten ja lypsykarjan lisäksi hänellä on koiria, kissoja ja kesäisin lampaita. Kokemusta näi-

den eläinten lisäksi yrittäjällä on vuohista ja kanoista, joita maatilalla oli joitakin vuosia sit-

ten. Yrittäjä omistaa peltoalueita, joista hän itse tuottaa lehmille heinät.    

  

Täysihoitotallin nimeksi tulee tmi Villori. Yritysmuotona tulee olemaan toiminimi. Tämä yri-

tysmuoto sopii parhaiten, sillä yritys on pieni yhden henkilön yritys. Yrityksen nimi tulee tallin 

omistajan hevosen mukaan. Villori on rodultaan Suomenpienhevonen. Nimen avulla saadaan 

samalla näkyvyyttä tälle orille, sillä sitä käytetään jalostuksessa. Suomenhevoset ovat yrityk-

sen omistajan sydäntä lähellä, joten yrityksen omistaja haluaa antaa oman panoksensa Suo-

menhevosten säilymiseen. Tämä hevosrotu on Suomen ainoa alkuperäisrotu, ja ennusteiden 

mukaan niiden määrä tulee vähenemään merkittävästi. (Suomenhevosliitto 2016.) Yksi tapa 

antaa tukensa niiden säilymiselle, on tehdä astutus halvemmaksi. Tämän takia yrityksen omis-

taja ei ota varsamaksua lainkaan, vaan ainoastaan astutusmaksun.  

 

Täysihoitotalli tulee toimimaan Raaseporissa Karjaalla. Raaseporin kaupunkiin kuuluu Tammi-

saari, Karjaa ja Pohja. Raasepori on ruotsinkielistä aluetta ja kaupungin väestöstä yli 60% pu-

huu ruotsia äidinkielenään. (Raasepori 2016.) Vaikka ruotsia puhuvia on paljon, monet heistä 

kuitenkin ymmärtävät suomea ja osaavat sitä puhua. Niitäkin tietenkin löytyy, joiden suo-

menkielentaito ei ole ymmärrettävää.  Yrittäjä ymmärtää Ruotsia, mutta ei puhu sitä. Täysi-

hoitotalli rakennetaan yrittäjän omalle maatilalle, jossa on hyvin tilaa tallille, kentälle, tar-

hoille ja laitumille. Talli tullaan rakentamaan vanhan navetan tilalle. 

 

Raaseporissa on paljon maaseutua, joka antaa hyvät lähtökohdat tallitoiminnan harjoittami-

selle. Täysihoitotalli tulee sijaitsemaan Karjaan keskustasta vain noin viiden minuutin ajo-

matkan päässä, eli tämä on ideaalinen paikka. Alueella toimii muita talleja, jotka ovat ratsas-

tuskouluja, täysihoitotalleja tai yksityistalleja. Lohja ja Inkoo ovat lähellä Karjaata, joten 

asiakkaita löytyy muistakin kunnista ja kaupungeista. Lohjalta ajaa noin puolessa tunnissa 

Karjaalle. Etäisyys pääkaupunkiseudulta Karjaalle on noin tunnin ajomatkan päässä. Tallille ei 

kulje julkista liikennettä, mutta tallin hyvän sijainnin vuoksi tämä ei ole ongelma. Lähestul-

koon kaikilla ihmisillä jotka omistavat hevosen, on auto käytössään. Tämä perustuu siihen, 

että tallille on päästävä ratsastamaan oma hevonen, joten sinne päästääkseen on hevosen 

omistajalla oltava kulkuväline. Monille talleille ei julkista liikennettä mene, joten kyyti on 

sillin saatava muualta. 
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Talliin rakennetaan kolmetoista karsinapaikkaa. Tallin omistaja tekee työt yksin, joten kolme-

toista karsinaa on sopiva määrä ajankäytön kannalta. Yrittäjällä jää aikaa muihin askareisiin, 

kun hevosia ei ole kovin montaa. Kun tallissa on kolmetoista hevosta, on silloin myös siivotta-

va kolmetoista karsinaa. Yhden karsinan siivous kestää 5-10 minuuttia riippuen siitä, kuinka 

sotkuisen hevosen karsina on kyseessä. Karsinat siivotaan aamulla ja siihen saa laskea noin 

tunnin aikaa. Ennen sitä hevoset pitää ruokkia ja laittaa ulkoilua varten mahdollisten loimet 

ja suojat. Sitten ne on vielä vietävä ulkotarhoihin. Kaiken kaikkiaan näihin voidaan laskea, 

että aikaa kuluu yhteensä muutama tunti. Iltatalli sujuu nopeammin, sillä karsinoita ei tarvit-

se siivota. Päivällä on hevoset on ruokittava kaksi kertaa ja ulkotarhat on myös siivottava vä-

hintään joka toinen päivä. Heinätöihin yrittäjän ei tarvitse laskea aikaa, sillä hänen miehensä 

hoitaa ne.  

  

Tallin satulahuone rakennetaan tilavaksi, sillä varusteet vievät paljon tilaa. Satuloille ja suit-

sille on omat erilliset telineensä. Jokainen hevosen omistaja saa itselleen käyttöön lukollisen 

kaapin, jonne voi laittaa omia tarvikkeitaan kuten hevosen harjat ja ratsastuskypärän. Näin 

ollen asiakkaiden ei tarvitse kantaa tarvittavia välineitä mukanaan. Talliin rakennetaan erilli-

nen kuivaushuone, jonne mahtuvat sekä loimet, että suojat. Loimille rakennetaan telineet, 

joihin ne saa roikkumaan ja suojille tehdään hyllyt, joissa ne pääsevät kuivumaan. 

 

5.1.1 Yrittäjän SWOT 

 

Kuvioon 4 on koottu yrittäjän vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat. SWOT-analyysi 

tehtiin sitä varten, että yrittäjä itse pääsee miettimään omaa tilannettaan. Yrityksestä teh-

tiin myös oma SWOT-analyysi. Yrittäjän vahvuuksiin kuuluu hevosalan tuntemus sekä hyvät 

hevosmiestaidot. Hän on joutunut käsittelemään erilaisia hevosia ja tietää kuinka toimia esi-

merkiksi sairaan tai vihaisen hevosen kanssa. Yrittäjä on perusluonteeltaan ystävällinen, joka 

on asiakaspalvelun kannalta tärkeä seikka. Yrittäjä on myös ahkera ja valmis tekemään töitä 

haluamansa asian eteen, joten työnteko ei hänelle ole ongelma. Heikkoutena voidaan nähdä 

se, että ruotsinkielentaito ei ole parhaimmistoa. Yrittäjän mahdollisuutena on itsensä jatkuva 

kehittäminen esimerkiksi käymällä erilaisissa koulutuksissa. Yrittäjällä on halua pysyä mukana 

muutoksissa. Yrittäjällä on omakohtaista kokemusta monien eri eläinten käsittelystä ja omis-

tamisesta, joten tämän puolen voi hyödyntää hänen yritystoiminnassaan.  
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Kuvio 4: Yrittäjän SWOT (mukaillen Alikoski, Viitasalo & Koponen 2009, 32.) 

 

Ainoa uhka, joka yrittäjällä on, on hänen oma terveytensä. Yrittäjällä on raskaan työn vuoksi 

tullut terveydellisiä ongelmia, jotka saattavat iän mukaan pahentua. 

 

5.1.2 Yrityksen SWOT 

 

Kuviossa 5 on yrityksen oma SWOT-analyysi. Yrityksen vahvuutena on ehdottomasti sen hyvä 

sijainti. Tammisaari ja pohja ovat pienen ajomatkan päässä tallista. Inkoo ja Lohja ovat lähi-

kaupunkeja, joista ajaa noin puolessa tunnissa tallille. Toinen vahvuus yrityksellä ovat sen 

suuret tilat. Suuret pellot mahdollistavat kesäisin laitumen hevosille. Isolle kentälle riittää 

myös hyvin tilaa sekä parkkipaikoille. Viimeisenä yrityksen vahvuutena on sen ympäristön siis-

teys. Nurkissa ei pyöri roskia eikä lehti- tai risukasoja. Siisteys vaikuttaa omalta osaltaan asi-

akkaiden sekä myös yrittäjän viihtyvyyteen, joten siitä halutaan pitää huolta.  

 

Yrityksen heikkoutena on maneesin puuttuminen. Pelkästään tallin rakentamiseen menee niin 

suuria summia rahaa, että maneesin rakentaminen ei ole mahdollista. Toinen heikkous on vä-

häiset markkinointiresurssit.  Tämän vuoksi yritys pyrkii saamaan hyvän maineen, jonka kaut-

ta puskaradiossa markkinoidaan yritystä. Vaikka markkinointiresurssit ovat vähäiset, mahdolli-

suutena on näkyvyyden luominen. Yrityksen kilpailijoiden näkyvyys on melko rajattua, joten 

yrityksellä on mahdollisuus saada kilpailijoiden kesken paras näkyvyys. Toisena mahdollisuu-

tena nähdään toiminnan laajentaminen. Yrityksellä on tilaa myöhemmässä vaiheessa laajen-

taa tallia, mikäli yrittäjä katsoo kysynnän nousevan. Uhkatekijöinä ovat huono taloustilanne 

ja kilpailijoiden alhaiset vuokrahinnat.  
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Kuvio 5: Yrityksen SWOT (mukaillen Alikoski, Viitsalo & Koponen 2009, 32.) 

 

5.2 Toimialan kuvaus 

 

Hevosala tarjoaa Suomessa ja myös muualla maailmassa monelle ihmiselle elinkeinon. Se tar-

joaa myös työtä ja harrastusmahdollisuuksia. Suomessa hevosala työllistää 15 000 henkilöä. 

Suomessa oli vuonna 2014 noin 16 000 tallia, mikä on suuri määrä kun sitä verrataan muihin 

kotieläintuotantoyrityksiin. Elinkeinon tarjoamisen lisäksi hevosalalla on myös sosiaalisia vai-

kutuksia. Hevosia käytetään paljon esimerkiksi erilaisissa terapioissa. Hevosala antaa mahdol-

lisuuden päästä omasta arjesta hetkeksi pois ja se luo tietynlaisen tukiverkoston. Sanotaan, 

että tulevaisuudessa hevonen tullaan näkemään yhä enemmän hyvinvoinnin edistäjänä. Rat-

sastusta harrastetaan koko maassa, ja harrastajista puolet on aikuisia.  Suomessa hevosen-

omistajia on 35 000. (Hippolis 2016.) Lähetimme sähköpostia Raaseporin kaupungille ja ky-

syimme hevosten omistajien määrää, sekä erikseen täysihoitotallien määrää. Vastaus oli se-

kava, mutta mikäli vastaus tulkittiin oikein, Raaseporissa hevosia on yli 100kpl, ellei lähem-

mäs 200kpl, sillä heidän mukaansa laskuista puuttuu ravi- ja pientallit.  

 

Hevosten määrä on kasvanut Suomessa ja se tulee kasvamaan ennusteiden mukaan. Vuonna 

1980 hevosia Suomessa oli 31 500, kun taas vuonna 2013 määrä oli kasvanut 75 000:een. On 

arvioitu, että vuoteen 2030 mennessä hevosten määrä kasvaa 90 000:een. Ratsastustallien 

määrä on kaksinkertaistunut viimeisten kymmenen vuoden aikana. Hevosalan kasvu on pitkälti 

kiinni harrasteratsujen määrän kasvusta. (Hippolis 2016.) Raaseporin kaupungin mukaan yksi-

tyisten hevosten määrä saattaa kasvaa alueella, mutta epäilivät hevosyritysten lisääntymistä. 

Mikäli yksittäisten hevosten määrä lisääntyy, on täysihoitopaikoille kysyntää myös tulevaisuu-

dessa. 

  

 

 

 

 



 24 

 

 

 

 

 

 

 

Taulukko 1: Suomen hevosalan avainlukuja (mukaillen Hippolis 2016) 

 

Taulukosta 1 huomaa, että muutaman vuoden aikana hevosalan avainluvut eivät ole muuttu-

neet merkittävästi ja hevosten määrä on laskenut. Huono taloustilanne vaikuttaa varmasti 

omalta osaltaan siihen, mutta ennusteiden mukaan kuitenkin hevosten määrä tulee kasva-

maan. Hevostallien määrä on pysynyt muuttumattoman viimeisten vuosien aikana, kuten myös 

ratsastuksen harrastajien määrä. Raviurheilun harrastajien määrä on kasvanut, ja se on ollut-

kin Suomessa suositumpi laji kuin ratsastus.  

 

5.3 Liikeidea 

 

Yrityksen missiona on tarjota asiakkaiden hevosille täysihoitotallipaikkoja, jossa jokaisen he-

vosen tarpeet täytetään. Yritys pyrkii tukemaan lajinmukaista käyttäytymistä antamalla he-

vosille mahdollisuuden tarhata muiden hevosten kanssa isoissa ulkotarhoissa. Visiona on saada 

täytettyä kaikki karsinapaikat mahdollisimman pian yritystoiminnan aloittamisesta. Todenmu-

kaisesti ajateltuna on mahdollista, että kahdeksan vuokrapaikkaa kolmestatoista olisi täynnä. 

Tähän vaikuttaa se, että yrittäjän tuttavat ovat varanneet jo muutamia paikkoja. Tavoitteena 

on, että talli olisi täynnä toisen toimintavuoden alussa. 

 

Hevosten vaihtuvuus pyritään pitämään vähäisenä muun muassa hyvän palvelun ja erinomai-

sen hevosen hoidon avulla. Asiakkaille ei haluta antaa syytä vaihtaa tallista pois. Hevosista 

huolehditaan yksilötasolla ja niiden hoidossa huomioidaan omistajan toivomukset. Mikäli 

omistaja ei esimerkiksi halua kokopäivätarhausta hevoselleen, onnistuu myös puolipäivätar-

haus. Asiakkaiden tyytyväisyyteen halutaan vaikuttaa muun muassa sillä, että hevosten ruo-

kinta-ajat ovat säännölliset ja karsinoissa on paksu kerros kuiviketta.  

 

Yrityksen arvona on luotettavuus. Asiakkaat voivat luottaa 100 % siihen, että päivittäiset aska-

reet tulevat tehtyä ajallaan ja, jos hevonen voi huonosti siitä ilmoitetaan omistajalla viipy-

mättä ja hevosen oloa helpotetaan ennen omistajan ja eläinlääkärin saapumista.  

Hevoset 
Raviurheilun harrastajat ja 

seuraajat 
Ratsastuksen harrastajat 

Hevosala työllistää 

Hevostallit 

Hevospelien vaihto (milj. €) 

Syntyneet varsat 

2013 2014 2015 

75 000 74 600  74 200  

200 000 200 000 210 000 

170 000 170 000 170 000 

15 000 15 000 15 000 

16 000 16 000 16 000 

248,2 231,1 230 

3350 3033 3033 

Vuosiluku 
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Kuvio 6: Täysihoitotallin liikeidean pääosat (mukaillen Lahtinen & Isoviita 2004, 28) 

 

Kuviossa 6 näkyy yrityksen liikeidean pääosat, eli ne joiden ympärille yritystoiminta rakentuu. 

Kuvion ylimmäinen sarake kertoo mitä täysihoitotalli tarjoaa. Yrityksen palvelu suunnataan 

hevosharrasteihmisille, joilla on oma hevonen. Asiakkaat tuovat hevosensa asumaan yrittäjän 

talliin, josta asiakas maksaa vuokraa kuukausittain. Päätulonlähde on tallivuokrista saatava 

summa. Sivupalveluina toimivat ratsastusavun tarjoaminen ja hevoskuljetusvaunun vuokraus. 

Rahaa saadaan myös lisämaksuista, jotka lisätään tallivuokran hintaan. Lisämaksuja otetaan 

suojien ja loimien laittamisesta. Tallivuokraan kuuluu yhden loimen laittaminen hevoselle, eli 

mikäli asiakas haluaa hevoselleen kaksi loimea, otetaan toisen laittamisesta lisämaksua. Rat-

sastuskentän vuokraaminen omaan käyttöön on mahdollista. 

 

Oikeanpuolinen sarake kuvaa sitä, miten palveluita tullaan markkinoimaan. Markkinointia tul-

laan tekemään siten, että sen avulla herätetään keskustelua ja saadaan näkyvyyttä. Faceboo-

kissa jaetaan tallia koskevien päivityksien lisäksi artikkeleita liittyen hevosalaan. Tällä tavoin 

pyritään saamaan aikaiseksi vuorovaikutusta yrityksen ja asiakkaiden kesken. Kotisivut ovat 

toinen kanava yrityksen markkinointiin.  Puskaradion merkitys tulee näkymään kun toiminta 

on saatu kunnolla käyntiin ja asiakkaat ovat saaneet kokemuksia tallista. Omat kokemukset 

halutaan jakaa ystäville ja muille hevosten omistajille. Puskaradion välityksellä voidaan ta-

voittaa potentiaalisia asiakkaita. 

 

Kuvion alin sarake kertoo siitä, millaisen mielikuvan yritys haluaa antaa. Yritys pyrkii luomaan 

asiakkaille mielikuvan yrityksen luotettavuudesta. Luotettavuutta kerätään laadukkaalla he-

vosen hoidolla. Laadukas hoito tulee olemaan sitä, että hevosten terveyttä tarkkaillaan päi-

vittäin, niillä on tarpeeksi ruokaa ja vettä, karsinat ja ulkotarhat ovat puhtaat, hevoset saa-

vat ulkoilla koko päivän ja tarhat ovat niin suuret, että hevonen pääsee liikkumaan tarpeeksi 

ollessaan pihalla.  

 

Toinen asia, joka antaa luotettavuuteen aihetta on se, että asiat hoidetaan siihen aikaan kuin 

ne on sovittu. Jos esimerkiksi hevosten on tarkoitus saada aamulla viimeistän klo 9.00 ruoka, 
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on sen myös näin oltava. Talliympäristö sekä tallitilat tullaan pitämään siistissä kunnossa. 

Yrittäjä haluaa, että potentiaalisten asiakkaiden käytyä tallilla heidän mieleensä jää se, kuin-

ka siisti ympäristö tallilla on. Usein talleilla ei panosteta ympäristön siisteyteen, joten tässä 

on hyvä rako erottautumiselle.  

 

5.4 Kilpailija-analyysi 

 

Yrityksellä on kilpailijoita, jotka mainitaan nimillä Kilpailija 1, kilpailija 2 jne. Kilpailija-

analyysissä on mainittu tmi Villorin pahimmat kilpailijat, joita on viisi kappaletta. Taulukkoon 

2 on koottu pähkinänkuoressa kilpailijoiden heikkoudet ja vahvuudet. 

 

 
Taulukko 2: Kilpailijoiden heikkoudet ja vahvuudet 

 

Kilpailija 1 

 

 Kilpailija 1:n talli sijaitsee noin kymmenen kilometrin päässä Tmi Villorista. Kilpailija 1:n 

vuokrapaikan hinta on 355e/kk. Hinta on alhainen sen vuoksi, koska yritys tuottaa itse heinät 

ja kaurat hevosille. Yrityksellä ei ole maneesia, joka on myös yksi syy alhaiseen hintaan.  Täy-

sihoitopaikan hintaan sisältyy karsinapaikka, itse viljelty heinä ja kaura, mineraalit, suolakivi, 

karsinan siivous, tarhaus, loimitus, laidunmahdollisuus ja ratsastuskentän käyttö estekalustei-

neen. Kentän koko on 25mx50m, eli tilaa riittää, vaikka useampi ratsastaisi kentällä samaan 

aikaan. Kenttä on myös valaistu, joka on aina positiivinen asia. Asiakkailla on mahdollisuus 

vuokrata kesällä orilleen laidun, joka on hinnaltaan 210€/kk. Hinta pitää sisällään suolakiven 

ja kivennäiset orille.  Tästä ei ole tietoa, kuinka suosittu tämä palvelu on, mutta huhujen 

mukaan orilaitumella näkyy kesäisin muutama ori. 
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Kilpailija 1 löytyy omat kotisivut, jotka ovat selkeästi rakennettu ja niitä on helppo käyttää. 

Kotisivut löytyvät helposti. Kotisivuilta löytyy kaikki tarpeellinen tieto asiakkaiden kannalta. 

Sivuilla on paljon kuvia tallissa asuvista hevosista. Kuvat antavat tallin ilmapiiristä mielekkään 

kuvan.  Ainoa miinus kotisivuissa on se, että kaikki kuvat ja teksti on keskitetty sivun vasem-

malle puolelle, joten oikealla puolella on vain pelkkää tyhjää. Tämä tuskin kuitenkaan vaikut-

taa asiakkaan saamaan mielikuvaan paikasta.  Kotisivuja päivitetään säännöllisesti ja se näyt-

täisi olevan kyseisen yrityksen pääasiallinen markkinointikanava. 

 

Yritykseltä löytyy myös Facebook- sivut. Muita sosiaalisen median kanavia heillä ei ole. Face-

book sivulla on noin 40:ä tykkäystä ja yksi arvostelu. Tykkäysten määrä on alhainen verrattu-

na muihin kilpailijoihin. Arvostelussa tallille on annettu viisi tähteä. Facebook sivulla on saa-

tavissa tallin osoite, puhelinnumero ja linkki kotisivuille. Ainoa tieto, joka sivuilta puuttuu, on 

tallin sähköpostiosoite. Facebookin kautta yritykselle voi kuitenkin lähettää viestiä. Facebook 

päivitykset ovat lähinnä kuvia. Muutama ilmoitus sieltä löytyy, joka koskee tyhjiä karsinapaik-

koja ja orilaitumen vuokrausta kesällä. Yritys ei ole aktiivinen päivittämään Facebookia, joka 

voidaan nähdä Tmi Villorin kannalta hyvänä asiana. Nykypäivänä näkyvyys sosiaalisessa medi-

assa on kuitenkin tärkeää. Kilpailijasta on tehty muutamia vuosia sitten erääseen hevosalan 

lehteen haastattelu. Markkinointi on selkeästi keskittynyt yrityksen kotisivuille.  

Kilpailijan tallissa on 22 karsinapaikkaa. Kaikki karsinat eivät ole käytössä eikä tyhjiä paikkoja 

olla juuri mainostettu. Kaiken kaikkiaan markkinointi on vaisua. 

 

Kilpailija 2 

 

Kilpailija 2 on antanut asiakkaille mahdollisuuden alhaisempaan vuokrahintaan, jos asiakas 

siivoaa itse hevosensa karsinan. Täysihoitopaikan vuokrahinta sisältää heinän, joka annetaan 

4-5 kertaa päivässä, karsinan siivous, hevosten loimitus, ulos- ja sisäänvienti, kaura, suolakivi 

ja mineraalit. Tallissa on 17:sta sisäkarsinaa ja 7:n ulkokarsinaa. Siitä ei ole tietoa, ovatko 

kaikki karsinapaikat varattuja. Tallilla käy kaksi valmentaa, joista toinen on estevalmentaja 

ja toinen kouluvalmentaja. Yritys järjestää myös luentoja sekä erilaisia klinikoita. Heiltä löy-

tyy ulkoratsastuskenttä ja maneesi. Yritys tarjoaa tallin ulkopuolisille ihmisille mahdollisuu-

den ratsastaa vuokrahevosella. Maksua siitä otetaan 25€ tunnilta. Siitä ei ole tietoa, kuinka 

haluttu tämänkaltainen palvelu heillä on. Yritys tarjoaa täysihoitopaikkoja myös niille, jotka 

sitä väliaikaisesti tarvitsevat esimerkiksi lomamatkan ajaksi. Kotisivuilla ei kerrota hintaa, 

vaan siellä on maininta, että täysihoitopaikan hinta muodostuu hevosen tarpeista. Suuntaa 

antava hinta-arvio esimerkkeineen olisi kuitenkin hyvä näkyä sivuilla, jotta asiakas saa edes 

jonkinlaisen käsityksen hintatasosta. 
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Kilpailija 2 on aktiivinen facebookin päivittäjä. Päivitykset koskevat tulevia valmennuksia, 

luentoja ja tyhjiä karsinapaikkoja. Kaikki päivitykset koskevat itse yritystä, eli sen päivitykset 

eivät ole asiakkaiden kannalta katsoen vuorovaikutteisia. Yritys siis vain päivittää ilmoitus-

luontoisista asioista eikä herätä keskustelua asiakkaiden kesken. Facebook sivulla on 176 tyk-

käystä. 

 

Kotisivut ovat melko selkeät yhtä seikkaa lukuun ottamatta. Tiedot on kirjoitettu ruotsiksi, 

jonka jälkeen suomeksi. Se tekee sivuista jollakin tapaa hiukan vaikeasti ymmärrettävät. Pa-

ras vaihtoehto olisi, jos asiakkaalla olisi mahdollisuus valita kotisivuille kieleksi Suomi tai 

Ruotsi. Ulkoasu kotisivuilla on tummanpuhuva. 

 

Yrityksen toiminta vaikuttaa hyvin ammattimaiselta ja asiakkaille halutaan tarjota mahdolli-

suus kehittyä lajinsa parissa. Yrityksen asiakkaat vaikuttavat tyytyväisiltä. 

 

Kilpailija 3 

 

Kilpailija 3 sijaitsee alueella, jossa on erittäin hyvät maastoratsastusreitit. Tallissa on viisi 

sisäkarsinapaikkaa ja muutama ulkokarsinapaikka. Vuokrahintaan, joka on 350€/kk, sisältyy 

karsinan siivous, kuivike, heinä 3 kertaa päivässä tai vapaa heinä, lese, ohra, ulos- ja sisään-

vienti, loimitus, kokopäivätarhaus, kentän ja estekaluston käyttö.  Mikäli asiakas haluaa pitää 

hevosensa ulkokarsinassa, on vuokrahinta tällöin 300€/kk. Kesä- ja syyskuussa ulkokarsinan 

vuokrahinta on ainoastaan 180€/kk, joka johtunee siitä, että hevonen viettää tuolloin aikaan-

sa enemmän ulkona kuin sisällä. Yrityksellä on myös käytössään pihatto, jonka vuokrahinta 

kuukaudessa on 200€-250€/kk. Kotisivuilla ei kerrota, mistä pihattopaikan hinta koostuu. 

 

Maneesia ei tallilla ole. Kenttä kuitenkin löytyy, joka onkin melkein välttämättömyys asiak-

kaiden saannin kannalta. Yrityksen pääsääntöinen rahanlähde saadaan tallivuokrista. Omista-

jalla on muutama ori, joita hän käyttää vähäisin määrin astutuksessa.  

 

Yrityksen Facebook sivulla melkein 140 tykkääjää. Tämä yritys on toinen, joka pyrkii aktiivi-

sesti päivittämään Facebookia. Tämänkin tallin päivitykset koskevat ainoastaan yrityksen 

omia asioita. Yrityksen kotisivut ovat selkeät ja hyvällä maulla tehdyt. Kaikki tarpeellinen on 

kerrottu. Yrityksen perustaja on alan ammattilainen, jonka huomaa heti selatessa tallin Face-

book päivityksiä. Asiakkaat arvostavat tallin omistajaa suuresti ja luottamus häneen on suuri. 

Yksi heikkous yrittäjällä kuitenkin on, ja se on huono suomen kielen taito.  
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Kilpailija 4 ja Kilpailija 5 

 

Kilpailija 4 sijaitsee kauniilla paikalla, joka on tunnettu hyvistä maastoratsastusreiteistään. 

Heidän päätoimintansa on ratsastuskoulun pitäminen, mutta muutama täysihoitopaikka kui-

tenkin löytyy. Vahvuuksiin voidaan lukea kauniit maastoratsastusreitit sekä maneesi ja iso 

ratsastuskenttä. Nämä asiat varmasti ovat vaikuttaneet siihen, että asiakkaat ovat halunneet 

viedä hevosensa juuri sinne. Tallin läheisyydestä löytyy oma ranta, jonne on mahdollisuus 

päästä hevosen kanssa. 

 

Kilpailija 5 päätoimintana on myös ratsastuskoulun pitäminen. Heillä on myös muutama täysi-

hoitopaikka. Kotisivuilla ei kuitenkaan kerrota kuinka monta vuokrapaikkaa heillä on. Niitä ei 

myöskään markkinoida, vaan markkinointi on keskittynyt ratsastustuntien, ratsastusleirien ja 

muiden asioiden markkinointiin, jotka liittyvät ratsastuskoulun toimintaan.   

 

Molempien tallin heikkoutena voidaan nähdä se, että hevosen omistajan ei kannata lähteä 

ratsastamaan siihen aikaan kun ratsastustunnit alkavat. Jos omistaja haluaa ratsastaa manee-

sissa, mutta siellä on tunti menossa, ei hän voi sinne mennä. Toisena heikkoutena on se, että 

koska kyseessä on ratsastuskoulu, on siellä paljon ihmisiä. Monet hevosen omistajat vierasta-

vat talleja, joissa ihmiset vaihtuvat päivittäin. Markkinointi näillä yrityksillä on keskittynyt 

Facebookiin. Toisella heistä on toimintaa yhteistyökumppanin kanssa, joka omalta osaltaan 

antaa näkyvyyttä. Kummankaan yrityksen vuokrapaikkojen hinnasta ei ole tietoa. 

 

Kilpailijat 4 ja 5 eivät ole suuri uhka tmi Villorin toiminnalle, sillä heidän toimintansa on sel-

keästi keskitetty ratsastuskoulun toimintaan, eikä täysihoitopaikkoja juuri markkinoida. 

 

Kilpailija-analyysissä selvisi, että yksikään kilpailijoista ei pidä asiakkailleen ratsastusleirejä. 

Tai mikäli kilpailijat tällaista tarjoavat ei sitä mainosteta. Tämä on käytettävä hyödyksi. Tmi 

Villorilla on mahdollisuus majoittaa muutama ihminen ratsastusleirin ajaksi. Leirin kesto on 

perjantaista sunnuntaihin. Yritys tarjoaa majoituksen lisäksi asiakkaille aamupalan, lounaan, 

päivällisen ja iltapalan. Leirille pyydetään hevosalan ammattilaisia luennoimaan ja valmen-

tamaan ratsastajia. Asiakkaat osallistuvat leirille omalla hevosellaan. Tätä palvelua tulee ke-

hittää sen mukaan miten kysyntää riittää.   

 

5.5 Kohderyhmäanalyysi 

 

Täysihoitotalli tulee olemaan enemmän harrastelijoille suunnattu palvelu, joten kilparatsasta-

jat eivät kuulu tallin kohderyhmään. Kilparatsastajilla on usein suuremmat vaatimukset tallin 

puitteiden kannalta kuin harrasteihmisillä. Kilparatsastajat haluavat viedä hevosensa kilpatal-

liin, jossa asuu muiden kilpahevosia. Tmi Villorin asiakkaat ovat aikuisia hevosenomistajia, 
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jotka eivät ota harrastusta liian vakavasti. Heille hevoset ovat osa perhettä, joiden kanssa 

touhutaan vapaa-ajalla. Pelkkä ratsastus ei ole osana heidän elämäänsä, vaan hevosten kans-

sa halutaan tehdä muutakin.  

 

Tallin sijainti on hyvä ajatellen kohderyhmän tarpeita, sillä tähän kohderyhmään kuuluvat 

asiakkaat ovat usein niitä, jotka nauttivat suunnattomasti siitä, että pääsevät hevostensa 

kanssa monipuolisiin maastoihin ratsastamaan. Yrityksellä on tarjota kohderyhmälleen avaria 

sänkipeltoja, joissa pääsee laukkaamaan täyttä vauhtia ja haastavia metsiä, joissa joutuu 

miettimään mitä kautta kannattaa kulkea. 

 

 Harrasteratsastajat pitävät usein monista eri ratsastuksen muodoista kuten kouluratsastuk-

sesta, esteratsastuksesta ja maastoratsastuksesta. Tämän vuoksi talli tarjoaa asiakkaidensa 

käyttöön estekaluston. Estekalustoon kuuluu muutama pystyeste ja kavaletit. Tämän estepa-

ketin hinnaksi tulee 739€. Estekalusto on hommattava valmiiksi ennen asiakkaita varten en-

nen kuin toiminta alkaa. Kalustoon on tarkoitus lisätä esteitä muutaman kuukauden jälkeen 

toiminnan aloittamisesta. Kouluratsastuksesta kiinnostuneita varten kentälle asennetaan kou-

lukirjaimet, jotka kertovat ratsastajalle mitä pitää tehdä mikin kirjaimen kohdalla.  

 

Yrityksen asiakkaat tulevat Raaseporista ja sen lähiseuduilta ja ovat suurimmaksi osaksi nais-

puolisia ihmisiä. Pääkaupunkiin matkaa on noin tunnin verran, joten asiakkaita sieltä ei odo-

teta tulevan. Ikäjakauma tällä kohderyhmällä on 18–60 vuotta.  Monella on varmasti omia lap-

sia, jotka ovat mukana harrastuksen parissa. Tämä kohderyhmä tekee työnään usein jotain 

muuta kuin hevosalaan liittyvää, sillä vuokrapaikka on useita satoja euroja eikä esimerkiksi 

pelkällä valmentamisella saa maksettua tallivuokraa.   

 

5.6 Markkinointisuunnitelma 

 

Kun täysihoitotallin perustaminen on lyöty lukkoon, on markkinointi aloitettava heti, vaikka 

tallin rakentaminen olisikin kesken. Näin varmistetaan se, että kun talli on valmis, ovat myös 

asiakkaat valmiita muuttamaan hevosensa talliin. Ideaali tilanne on se, että kun toiminta aloi-

tetaan, olisi talli täynnä. Näin ei kuitenkaan voida olettaa, joten tavoitteena on, että vähin-

tään kahdeksan karsinaa olisi täytetty toiminnan käynnistyttyä. 

 

Yrityksen yksi tärkein markkinointikeino on hyvä hevosen hoito. Hevosalalla puskaradio on 

suuressa osassa ja usein yhteydenotot talliin tulee muiden suosituksista. Hevosen hyvinvoin-

nista harvoin kukaan tinkii, joten sillä on merkitystä millainen maine yrityksellä tulee ole-

maan. Puskaradio tulee toimimaan yritystoiminnan myöhemmässä vaiheessa, kun toiminta on 

saatu kunnolla käyntiin. Alussa toki pyritään herättämään huhuja uuden tallin tulemisesta 
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alueelle, mutta puskaradio alkaa toimia itsestään silloin kun asiakkailla on omia kokemuksia 

tallista. 

 

Täysihoitotallien markkinointi on usein keskittynyt sosiaalisen median ja omien kotisivujen 

ympärille vähäisten resurssien vuoksi. Tämän vuoksi markkinointi on hyvin samankaltaista tal-

lien kesken. Tässä on hyvä mahdollisuus tulevalle yritykselle saada näkyvyyttä erilaisin kei-

noin. 

 

5.6.1 Sosiaalinen media 

 

Sosiaalista mediaa kannattaa käyttää hyväksi toiminnan alussa, sillä tuloja ei vielä ole. Mark-

kinointiin ei voida käyttää suuria summia rahaa. Facebookiin luodaan tallin omat henkilökoh-

taiset sivut, jonne jo ennen tallin avaamista päivitetään tietoja muun muassa rakentamisen 

edistymisestä ja muista asioista. Tällä tavoin herätetään huomiota ja kiinnostusta sosiaalises-

sa mediassa.  

 

Facebook, Instagram ja YouTube ovat parhaat kanavat sosiaalisessa mediassa täysihoitotallin 

markkinointiin. Niiden käyttö on vaivatonta ja nopeaa. Facebookia ja Instagramia on tarkoitus 

päivittää vähintään kaksi kertaa viikossa, mieluiten kuitenkin enemmän. Facebook on tallin 

ykköskanava sosiaalisessa mediassa. Facebook on oiva väline ilmoitusluontoisissa asioissa. 

Siellä voi ilmoittaa esimerkiksi tulevista valmennuksista tai ratsastuskentän pohjan kunnosta. 

Suomen säät voivat olla hyvin vaihtelevia, joten kentän pohja voi muuttua hetkessä.  Mikäli 

tallilla tulevaisuudessa järjestetään pienimuotoisia kisoja, niistä ilmoitetaan pääsääntöisesti 

Facebookissa sekä yrityksen kotisivuilla. Myös kilpailujen tuomareista kerrotaan siellä ja kun 

kilpailut ovat ohi, niiden tulokset julkaistaan tallin omilla Facebook- sivuilla. 

 

Tarkoituksena on saada näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa, mutta markkinointi ei kuitenkaan 

saa mennä tyrkyttäväksi, jossa tuputetaan jatkuvasti esimerkiksi tyhjiä karsinapaikkoja ja 

kehutaan kuinka hyvin hevoset hoidetaan. Kortesuon (2014, 18) mukaan sosiaalinen media 

perustuu sisältömarkkinointiin, jossa on tarkoituksena jakaa tietoa ja antaa vinkkejä hyvistä 

lähteistä ja jättää itsensä tyrkyttäminen vähemmälle. Tämä on syy, miksi Facebook sivulla 

tullaan jakamaan paljon hyviä artikkeleita esimerkiksi hevosten sairauksista, hoidosta ja rat-

sastuksesta. Näiden avulla pyritään siihen, että toiminta olisi vuorovaikutteista ja syntyisi 

keskustelua. Monet ihmiset saattavat antaa tykkäyksen Facebookissa ihan senkin takia, että 

yrityksen sivuilla on mielenkiintoisia artikkeleita, joita haluaa seurata. 

 

Instagram on kuvanjakosovellus, joka toimii älypuhelimella. Sen tarkoituksena on siis jakaa 

kuvia omasta arjesta kavereille ja muille, jotka seuraavat sinua Instagramissa. Tätä varten on 

toimeksiantajalle hankittava älypuhelin, jossa on hyvä kamera. Älypuhelimeen investoidaan 
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200€. Tällä sumalla saa hyvän älypuhelimen erilaisilla toiminnoilla. Hyvällä kameralla on suuri 

vaikutus siihen, miltä kuva näyttää. Tarkoituksena on jakaa sellaisia kuvia, jotka kertovat 

pelkän kuvan välityksellä tallin hengestä. Kuvia voi jakaa esim. uusista tallitiloista ja hevosis-

ta. Jos tallilla tullaan järjestämään tapahtumia, tullaan niiden tunnelma kuvaamaan Insta-

gramissa. Tallin hengellä on suuri merkitys siihen, kuinka asiakkaat viihtyvät siellä. Kuvat lin-

kitetään tallin Facebook-seinälle, jolloin ne jotka eivät Instagramia käytä, näkevät myös ku-

vat Facebookin välityksellä.    

 

Hyödynnämme myös YouTubea markkinoinnissa. YouTubeen on tarkoitus kuvata mainosvideoi-

ta tallista. Ensimmäinen video tulee olemaan esittelyvideo. Videolla esitellään valmis talli ja 

talliympäristö sekä yrityksen toimintatavat. Videon avulla halutaan luoda ammattimainen 

mielikuva. Videoita linkitetään tallin omalle Facebook seinälle. YouTubeen kuvataan myös 

videopätkiä asiakkaiden valmennuksista ja mahdollisista kisoista. Videoiden kautta yritys yrit-

tää saada tykkääjiä Facebookiin. Sen takia Facebookiin tehdään kilpailu, jossa videon jaka-

malla voi voittaa lahjakortin Viljar Shoppiin, joka jälleenmyy tarvikkeita hevosille ja ratsasta-

jille. Kilpailu järjestetään kun yritys toiminut jo jonkin aikaa, jolloin on mahdollisuus panos-

taa lahjakortin summaan enemmän. 

 

Kortesuon (2014, 16) mukaan on suotavaa näkyä sosiaalisessa mediassa omalla nimellä. Niinpä 

Yrittäjä X tuo oman henkilökohtaisen Facebook sivunsa esille sosiaalisessa mediassa esimer-

kiksi lisäämällä tallin Facebook seinälle omalla nimellään päivityksiä. Asiakkaaksi on helpompi 

ryhtyä, kun tiedetään kuka on toiminnan takana. 

 

Ajatuksena on myös ottaa käyttöön Snapchat sekä Watsup sovellus. Näitä sovelluksia kilpaili-

joilla ei ole käytössään. Markkinoinnin suhteen tässä on yksi erottuva tekijä. 

 

5.6.2 Internetsivut 

 

Täysihoitotalli Villorille tehdään omat kotisivut. Yrittäjä luo kotisivut Kotisivukoneella. Se on 

yksinkertainen tapa luoda haluamansa sivut, ja niitä on helppo päivittää.  On myös mahdollis-

ta saada maksuttomia kotisivuja, mutta ne ovat käyttömahdollisuuksiltaan hyvin suppeat. Ko-

tisivuilta on löydyttävä perustiedot tallista ja tallin perustajasta. Myös internetsivuilla on hy-

vä näkyä toiminnan kasvot, joten yrityksen kotisivuille kirjoitetaan lyhyesti tallin omistajasta 

ja hänen taustoistaan. Tallin hinnaston on löydyttävä helposti sekä siellä on luettava selkeäs-

ti, mitä hintaan sisältyy. Nettisivuille laitetaan kuvia valmiista tallista, sillä se luo tietynlaisia 

mielikuvia ja auttaa asiakkaiden hankinnassa. Vaikka sosiaalisessa mediassa Facebook on pää-

sääntöinen markkinointikanava, on kotisivut yhtä tärkeät, ellei jopa tärkeämmät. Facebookin 

tehtävä on saada asiakkaat käymään tallin omilla kotisivuilla, sillä sen on oltava se paikka, 
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josta asiakas lähtee etsimään tietoa yrityksestä. Eli facebookin tehtävänä on toimia tietynlai-

sena tukipilarina kotisivuille.  

 

On tärkeää, että kotisivuilta löytyy hinnasto. Selailin muiden tallien kotisivuja, ja lähes kaikil-

la siellä on näkyvillä hinnasto. Vain muutama on sen jostain syystä päättänyt jättää laittamat-

ta. Hintojen on näyttävä nettisivuilla, sillä se saattaa vaikuttaa asiakkaan jatkotoimiin. Mikäli 

asiakas katsoo hinnan olevan sopiva, seuraavaksi hän joko soittaa tai lähettää sähköpostia 

kyselläkseen lisätietoja vapaina olevista karsinapaikoista. 

 

Hevostalli.net on hevosihmisille tarkoitettu sivu. Sinne voi laittaa ilmoituksia esimerkiksi 

myyntihevosista tai ratsastuskouluista. Tänne on tarkoitus laittaa ilmainen ilmoitus tyhjistä 

karsinapaikoista. Nettisivulla on myös arvosteluja muista talleista, ja siellä usein kysytäänkin 

mielipiteitä ratsastuskouluista tai täysihoitotalleista. Positiivinen tai negatiivinen kokemus voi 

siis löytyä netistä, joten hyvän maineen luominen on tärkeää. 

 

5.6.3 Paikallislehti  

 

Pääpaino markkinoinnissa on sosiaalisessa mediassa ja kotisivuilla, mutta mikäli tallin toimin-

ta on jatkunut hyvän tovin ja karsinapaikkoja on vapaana enemmänkin, niin vain ja ainoas-

taan siinä tapauksessa laitetaan mainos paikalliseen lehteen. Mainostaminen paikallislehdessä 

on ikään kuin hätävarasuunnitelma. Otin yhteyttä erääseen paikallislehteen nimeltään Etelä-

Uusimaa ja sähköpostikyselyn avulla selvisi lehtimainosten hintatasoa. Halvin vaihtoehto on 

200 euroa ja sitä käytetään siinä tapauksessa, mikäli varaa ei ole laittaa isompaa mainosta. 

Parempi vaihtoehto kuitenkin olisi kooltaan isompi mainos, joka on hinnaltaan 400 euroa. pai-

kallislehden avulla ja huomiota herättävällä mainoksella kohderyhmään kuuluvat asiakkaat 

saadaan tietoisiksi yrityksestä. Lehtimainontaan yritys ei kuitenkaan aio jämähtää, vaan sitä 

kokeillaan kerran ja katsotaan millainen vaikutus sillä on.  

 

5.6.4 Myyntitavoitteet  

 

Kun tallin toiminta aloitetaan, tavoitteena on, että vähintään kahdeksan karsinapaikkaa kol-

mestatoista olisi täynnä. Toivottavaa on, että ensimmäisen toimintavuoden loppuun mennessä 

talli olisi täynnä, viimeistään kuitenkin toisen vuoden alussa. Yritys tarjoaa vuokrattavaksi 

traileriaan hevoskuljetuksia varten, jotta saataisiin pientä lisämyyntiä. Trailerin voi vuokrata 

myös tallin ulkopuolinen ihminen, se ei siis ole pelkästään osoitettu tallissa asuvien hevosten 

omistajille. Lisäpalveluiden käyttö, kuten ylimääräisen loimen tai suojien laittaminen antaa 

oman osansa myynnille. Asiakkaat tulevat tarvitsemaan lisäloimia marraskuusta maaliskuuhun 

riippuen siitä kuinka kylmä talvi on. Ratsastuskentän voi vuokrata myös tallin ulkopuolinen 

henkilö, joka antaa mahdollisuuden siihen, että saadaan enemmän varauksia.  
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Ensimmäisenä toimintavuonna markkinointi keskittyy Facebook- mainontaan sekä yrityksen 

kotisivuihin. Markkinointi hoidetaan pääasiassa sosiaalisessa mediassa ja puskaradion välityk-

sellä. Facebookkiin laitetaan mainos heti tammikuussa, jolloin toiminta aloitetaan. Ajan, jon-

ka mainos on Facebookissa voi itse päättää. Se voi olla aluksi vain viikon tai kaksi viikkoa. 

Ajatuksena on, että mainos olisi kuukauden verran näkyvillä. Tämä mainos tulee maksamaan 

250 euroa kuukaudessa, mikä on edullinen hinta. Tähän hintaan kuuluu pienimuotoinen kam-

panjasuunnittelu, asiakasryhmän kohdentaminen, budjetit, yhden tai kahden mainoksen 

suunnittelu sekä raportointi tuloksista.  

 

Taulukko 2 kertoo yrityksen ensimmäisen ja toisen toimintavuoden myyntitavoitteet. Myynti-

tavoite ensimmäisenä vuonna on 67 415€. Vuokrapaikoista saatava summa tulee olemaan 

66 550 euroa. Tämä summa on laskettu siten, että hevosten määrä kasvaa joulukuuhun men-

nessä. Ensimmäisenä kuukautena hevosia odotetaan olevan tallissa kahdeksan kappaletta ja 

Marraskuusta lähtien tallin toivotaan olevan täynnä. Yrityksen omistajalla on muutamia ystä-

viä, jotka ovat varanneet karsinapaikkoja. Varmuudella neljä paikkaa on varattuna, mikäli 

toiminta aloitetaan. Loput neljä paikkaa on mahdollista saada markkinoinnin avulla. 

 

Traileria pyritään vuokraamaan kymmenen kertaa vuoden aikana, jolloin siitä saatava summa 

on 400€. trailerin vuokraus maksaa 40€ kerralta. Summassa on otettu huomioon tallin ulko-

puoliset asiakkaat. Trailerin vuokraus on yritykselle hyvä kilpailuetu, sillä tämänkaltaista pal-

velua ei Raaseporissa ole. Ratsastusapua tarjotaan tallissa asuvien hevosten omistajille, mut-

ta myös ulkopuolisille. Realistisesti ajateltuna on mahdollista, että kerran kuukaudessa tälle 

palvelulle olisi kysyntää ensimmäisenä toimintavuonna. Tavoitteena on siis 12:sta asiakasta 

vuoden aikana. Yhden ratsastuskerran hinta on 20€. Muiden lisäpalveluiden kysyntä, tässä ta-

pauksessa loimien ja suojien laittaminen, on melko kausikohtaista. Pääasiassa talviaikaan täl-

le on kysyntää. Tavoitteena on, että loimista saatava summa ensimmäisenä vuonna olisi 120€. 

Suojista saadaan ainoastaan 45€. Summa on arvioitu siten, että suojien tarve sijoittuu kahdel-

le kuukaudelle ja kolmelle suojaparille. Yhden suojaparin laittaminen esimerkiksi hevosen 

etujalkoihin, maksaa 15€ kuukaudessa.  

 

 Ratsastuskentän vuokraaminen omaan käyttöön on riippumaton vuodenajasta. Todennäköi-

sempää kuitenkin on, että sitä vuokrataan enemmän kesällä kuin talvella. Yksi vuokrauskerta 

on 10€. Ensimmäisenä vuonna odotetaan, että kenttää vuokrataan vähintään 6 kertaa. Yrityk-

sen läheisyydessä asuu yksityisiä hevosen omistajia, joille tätä palvelua aiotaan mainostaa. 

Ensimmäisenä vuonna lisäpalveluista - ja maksuista saadaan 225€. 
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Taulukko 3: Myyntitavoitteet 

 

Toisena vuonna myynnin odotetaan kasvavan hevosten määrän mukana. Kun tallille saadaan 

näkyvyyttä ja toimintaa markkinoidaan jatkuvasti, on hyvin todennäköistä että toisena toi-

mintavuonna talli olisi täynnä. Tämä toki vaatii jatkuvaa markkinointia ja sinnikkyyttä. Mikäli 

tämä saadaan toteutettua, myynti toisena vuonna tulee olemaan 87 005 euroa. Vuokrapai-

koista saadaan 85 800 euroa. Hevosia on tallissa tällöin kolmetoista kappaletta. Traileria pyri-

tään vuokramaan 12:sta kertaa vuoden aikana, jolloin siitä saatava summa on 480€. Toisena 

vuonna pyritään siihen, että ratsastusapua käytettäisiin kuusitoista kertaa. Muiden lisäpalve-

lujen käytön odotetaan myös kasvavan sen mukana kun tallissa on enemmän asiakkaita.  Ta-

voitteena on että, ratsastuskentän vuokraamisesta toisena toimintavuonna saadaan 170 eu-

roa, eli kenttä vuokrattaisiin tuolloin 17:sta kertaa. Suojien laittamisesta saadaan 75€ ja loi-

mista saadaan 160€.  

 

5.7 Vuokrasopimus 

 

Yhden karsinapaikan hinta tulee olemaan 550 euroa kuukaudessa. Summa on pidettävä alueen 

hintatasolla, sillä Raaseporissa vuokrapaikkojen hinnat ovat aina olleet alhaiset ja ihmiset 

ovat alhaiseen hintatasoon tottuneet. Olisi täysin eri asia, jos talli sijaitsi pääkaupunkiseudun 

läheisyydessä. Siellä ihmiset ovat tottuneet korkeaan hintatasoon, ja ovat myös valmiita mak-

samaan pyydetyn hinnan. Vuokrasumma maksetaan joka kuukauden alussa kymmenenteen 

päivään mennessä. Esimerkiksi helmikuun vuokra maksetaan viimeistään 10.2.  Vuokrasopimus 

laaditaan mahdollisimman yksityiskohtaiseksi, sillä siten voidaan välttyä mahdollisilta epäsel-

vyyksiltä. Sopimuksessa kerrotaan muun muassa, mitä asiakas saa laittaa hevosensa karsinaan 

ja tarhaan. Monet käyttävät heinäverkkoja hevosten ruokinnassa, mutta se voi olla vaaraksi 

hevoselle, joten sopimuksessa kielletään heinäverkon käyttämistä. Heinäverkko voi jäädä 

kiinni hevoseen tai hevonen voi saada sen irti seinästä ja sotkeutua siihen jaloistaan.  Mikäli 

hevosen omistaja haluaa tuoda karsinaan esimerkiksi suolakiven, on tallin omistajalta ensin 

Palvelu 1. vuosi 

Täysihoitopaikka 66 550
Trailerin vuokraus 400 €
Ratsastus 240 €

Lisäpalvelut (loimet, suojat, ratsastuskenttä) 225 €
Yhteensä 67 415

2. vuosi
Täysihoitopaikka 85 800
Trailerin vuokraus 480 €
Ratsastus 320 €
Lisäpalvelut (loimet, suojat, ratsastuskenttä) 405 €
Yhteensä 87 005 €
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kysyttävä lupa siihen. Lyhyesti sanottuna siis asiakas ei saa tuoda hevosen karsinaan tai tar-

haan mitään ylimääräistä ilman tallin omistajan lupaa. 

 

Vaikka hevosille tarjotaan kokopäivätarhaus, sopimuksessa tullaan kertomaan, että tallin 

omistajalla on päätösvalta hevosten ulos viennissä ja sisään tuonnissa. Usein sää voi olla niin 

huono, että ei ole hevosten kannalta mukavaa olla ulkona, joten yrittäjä ei tarvitse hevosen 

omistajan lupaa siihen, että tuo hevoset sisälle.  

 

Vuokrasopimuksessa tulee lukemaan myös, että yrittäjä on velvollinen ilmoittamaan hevosen 

omistajalle hevosen hyvinvoinnista. Jos hevonen sairastuu tai terveydessä on muuta huo-

mautettavaa, on yrittäjän ilmoitettava hevosen omistajalle siitä viipymättä ja sovittava jat-

kotoimenpiteistä. Hevoset eivät ole tallin puolesta vakuutettuja, jolloin omistajilla on oltava 

hevoselleen voimassaoleva vakuutus. Hevosen omistaja kustantaa itse eläinlääkärikulut ja 

omistaja on velvollinen maksamaan myös muut hoitokulut kulut, kuten kengitykset, rokotuk-

set ja madotukset.  

 

Vuokrahintaan kuuluu: 

 

Karsina- ja tarhapaikka: jokainen hevonen saa itselleen oman karsinan, joka on kooltaan laki-

pykälien mukainen. Hevonen saa myös tarhapaikan, jossa on yksin tai toisen hevosen kanssa. 

Tarhan koko vaikuttaa siellä olevien hevosten määrään. Ajatuksena on rakentaa kaksi isoa ja 

kolme pienempää tarhaa. Pienet tarhat tulevat olemaan kooltaan kuitenkin sellaisia, jossa 

hevonen pääsee liikkumaan ja siellä on tilaa myös laukkaamiseen. Mikäli hevonen tulee toi-

meen muiden kanssa, aina pyritään siihen, että se saa olla muiden hevosten seurassa samassa 

tarhassa. Tarhaaminen tapahtuu koko- tai puolipäivätarhauksena. Hevoset viedään aamulla 

klo. 8.00 ulos ja otetaan sisälle viimeistään klo. 21.00. Karsinat siivotaan kerran päivässä, 

useimmiten heti aamuisin kun hevoset on viety ulos tarhoihin. Tarhat siivotaan noin 2-3 ker-

taa viikossa.  

 

Kesäisin laidunmahdollisuuden: tallilla tulee oleman kesällä kaksi laidunta ja ne hevoset, jot-

ka tulevat keskenään toimeen laitetaan samalle laitumelle keskenään. Laiduntaminen tapah-

tuu puolipäivälaiduntamisena, sillä jokainen hevonen ei pääse laitumelle samaan aikaan ja 

puolipäivälaiduntamisella mahdollistetaan se, että kaikilla hevosilla on mahdollisuus sinne 

päästä. Jos esimerkiksi tallin hevosista 5 tulee keskenään toimeen, viedään ne aamulla laitu-

melle klo 8 viimeistään ja klo 12 ne siirretään tarhoihin, jolloin seuraavat hevoset pääsevät 

laiduntamaan. 

 

Hevosten ruokinta neljä kertaa päivässä: ruokaan kuuluu heinät, kaura ja kivennäinen. Mikäli 

omistaja haluaa jotain näiden lisäksi tai sijasta hevoselleen syöttää, on hänen ne itse kustan-
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nettava. Hevosen omistaja on tällöin myös velvollinen laittamaan ylimääräiset väkirehut he-

voselleen tarkoitettuun ruokintaämpäriin valmiiksi, jolloin tallin omistajan on vain annettava 

ruokaämpäri hevoselle.  

 

Hevosen loimitus: vuokrahintaan kuuluu yksi loimi per hevonen. Mikäli omistaja haluaa hevo-

selleen useamman loimen päälle saa sen lisämaksusta, joka lisätään kuukausivuokraan. Yhden 

ylimääräisen loimen pukemisen ja pois ottamisen hinnaksi tulee 20€/loimi/kk. Myös suojien 

laittamisesta otetaan lisämaksua 15€ per yksi suojapari. 

 

Ratsastuskentän ja estekaluston käyttö sisältyy vuokrahintaan. Asiakkailla on kuitenkin mah-

dollisuus vuokrata ratsastuskenttä kokonaan omaan käyttöön. Jos asiakas esimerkiksi haluaa 

keskittyä yksityisopetukseen rauhassa eikä halua muita ratsastamaan kentälle opetuksen ai-

kana, on silloin mahdollisuus vuokrata ratsastuskenttä. Tällöin sovitaan tarkka aika, jolloin 

kenttä on varattu yhdelle henkilölle. Tästä peritään maksua 10 euroa per ratsastuskerta. Ken-

tän vuokrasumma ei voi olla kovin paljoa, sillä ratsastaja joutuu maksamaan valmentajalleen 

myös, ja summa on usein 30–40 euroa, joten tässä on otettava se myös huomioon.  

 

5.8 Hinta- ja palvelustrategia 

 

Hyvä valttikortti asiakkaiden saamisessa on hinnoittelu. Karjaan alueen tallipaikkojen hinnat 

ovat kolmestasadasta eurosta ylöspäin. Alueella on melko alhainen hintataso ja kallein vuok-

rapaikka huhujen mukaan on 550e/kk, mutta tätä tietoa on vaikea vahvistaa, sillä muutama 

kilpailija ei ole kertonut kotisivuillaan vuokrapaikkojen hintoja. Lähtökohtana kuitenkin on 

alhainen hintataso.  

 

Päätimme, että täysihoitopaikan hinta tulee olemaan 550 euroa kuukaudessa. Yrittäjän on 

saatava palkkaa tekemästään työstä, joten alle viidensadan euron ei ole taloudellisesti kan-

nattavaa vuokrata karsinapaikkoja. Yrittäjä tuottaa itse heinät hevosille, joten se tulee yri-

tykselle ja sen asiakkaille halvemmaksi. Mikäli heinät ostettaisiin, olisi vuokrapaikan hinnan 

oltava paljon korkeampi. Tallilla ei ole maneesia, joka vaikuttaa myös hintaan. Yrittäjä toimii 

yksin, joten palkkakustannuksia ei synny muuta kuin hänen oman palkkansa verran. 

 

Karsinapaikan kuukausittainen vuokrahinta koostuu monesta eri tekijästä. Ensinnäkin, kuten 

jo mainittiin, heinät tehdään itse. Yhden pyöröpaalin tekemiseen tarvikkeineen ja töineen 

kuluu 25 euroa. Yksi noin 550kg:a painava paali riittää neljäksi päiväksi kolmelletoista hevo-

selle, mikä tarkoittaa sitä, että heinää tarvitaan kuukaudessa kahdeksan paalia. Näin ollen 

heinä maksaa kuukaudessa yhdelle hevoselle 15,40 euroa. Vuokrahintaan kuuluu kivennäinen. 

Kuukaudessa tarvitaan neljä 20kg:n säkkiä kolmelletoista hevoselle. Yhteensä ne maksavat 

102,20€, jolloin yhden hevosen kivennäismäärä kuukaudessa maksaa 7,90€. Kauraa kuluu kuu-
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kaudessa 1000kg ja rahaa tuohon määrään kuluu 136,50€. Kaura on suotavaa ostaa suoraan 

viljelijältä, jolloin saadaan halvemmalla. Yksi hevonen syö kauraa kuukaudessa 10,50€:n 

edestä. Yhden hevosen ruokaan menee kuukaudessa rahaa 33,80€:a. Tähän lisätään vielä kui-

vikkeen hinta. Kuivikkeena käytetään purua, joka on kallista. Turve olisi paljon edullisempi 

vaihtoehto, mutta sen saatavuudesta ei aina ole tietoa, joten sen vuoksi päädyttiin purun 

käyttämiseen. Yksi purupaali on hinnaltaan 7,20€. Laskimme toimeksiantajan kanssa, että 

kuukaudessa rahaa menee puruun 748,80€:a yhteensä, jolloin yhden hevosen kuivike tulee 

maksamaan 57,60€:a kuukaudessa.  

 

Pelkästään ruoka ja kuivike tulevat maksamaan kuukaudessa 91,38€:a per hevonen. Tähän on 

vielä lisättävä sähkönkulutus, joka toimeksiantajan arvioin mukaan tulee olemaan kuukaudes-

sa 400 euroa. Se jaettu kolmelletoista hevoselle tekee 30,90 euroa. Hevonen juo vettä noin 

30–40 litraa päivässä. Tähän on vielä lisättävä mahdollinen pesuvesi, jolloin kokonaisvedenku-

lutus päivässä tulee olemaan lähemmäs 90 litraa hevoselta. Raaseporin kaupungin mukaan 

1000 litraa vettä maksaa 1,59€. 

 

Jätemaksu kuukaudessa on 36€, jolloin se maksaa yhden hevosen kannalta katsoen 2,77€. Jä-

teveden tyhjennysmaksu ei kuulu jätemaksuun, joten se on myös huomioitava vuokrasummas-

sa. Sähköpostia lähetettiin yritykselle nimeltään Ympäristöpalvelu Sisu, ja selvisi, että tyh-

jennys maksaa kuukaudessa 200 euroa. Tämä summa jaettu kolmelletoista hevoselle on 15,40 

euroa per hevonen. 

 

Tallin rakentaminen tulee maksamaan karkean arvion mukaan noin 250 000. Tämä on tieten-

kin huomioitava vuokrahinnassa, jolloin vuokrahintaa tulee yhdelle karsinalle lisää 133,55€:a. 

Tämä on laskettu siten, että talli maksetaan 12 vuodessa takaisin. Vuodessa siis maksetaan 20 

833€ euroa. Tämä summa jaettuna jokaiselle kuukaudelle tekee 1736,10 euroa, jolloin vuok-

rahintaan lisätään yhdelle hevoselle 133,54 euroa. 

 

Ratsastuskentän rakentaminen on kallista, mutta siihen kannattaa panostaa, jotta se pysyisi 

pidempään parempana. Pohjamateriaalilla on suuri vaikutus siihen, miten hevonen liikkuu kun 

sillä ratsastetaan. Ratsastuskentän pohjan on oltava joustava ja tarpeeksi pehmeä. Se ei kui-

tenkaan saa olla upottavaa. Kentän voi rakentaa edullisesti, mutta usein se tarkoittaa pientä 

ja huonopohjaista kenttää. Budjetti kentän rakentamiseen on 20 000 euroa. Tällä summalla 

pitäisi saada hyvän kokoinen kenttä, joka on pohjaltaan toimiva. Kenttä tehdään itse, joten 

se vaikuttaa kustannuksiin. 

 

Hevosille on myös rakennettava tarhat. Aitaustarvikkeet maksavat yhteensä 1376,20€. Tähän 

summaan on laskettu kaikki tarvittava, kuten sähkölanka, aitatolpat, sähköpaimen ja veräjä-

kahvat. Tämä summa jaetaan jokaiselle kuukaudelle, jolloin saadaan summaksi 114,68€. Tä-
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mä taas jaetaan hevosten kesken, jolloin vuokrahintaan lisätään 8,82€. Tällä hetkellä toimek-

siantajan tilalla on hyvät pohjat tarhojen tekemiselle, joten pohjamateriaaleja ei tarvitse 

miettiä.  

 

 
Taulukko 4: Vuokrapaikan hinnan muodostuminen 

 

Taulukko 3 on koottu kaikki kuukausittaiset menot, joita hevosen asuminen tallissa saa ai-

kaan. Taulukossa on myös huomioitu investoinnit, joita pitää tehdä ennen yritystoiminnan 

aloittamista. Kaikista näistä kuluista muodostuu 442,95€ summa, josta vuokrapaikan hinta 

muodostuu. Loppusummaan on vielä lisättä yrittäjän palkka. Vuokrapaikan hinnan ollessa 550 

euroa kuukaudessa, jää yrittäjälle palkkaa 1742 euroa riippuen siitä, kuinka monta hevosta 

tallissa on ja mitä muita kuluja kuukauden aikana yrittäjälle koituu. Summa on laskettu kol-

mentoista hevosen mukaan. Tästä on vielä olennaisesti otettava pois ansiotulovero. Lisäpalve-

luista ja lisämaksuista yrittäjä saa pieniä sivutuloja. 

 

Haastattelin muutamia yksityisiä hevosten omistajia, ja selvisi, että lisämaksuilla harvoin on 

suurta merkitystä siihen, valitseeko asiakas jonkin toisen tallin vain sen takia, koska siellä ei 

ole lisämaksuja. Tietenkin jos vuokrapaikan hinta lähentelee 800 euroa kuukaudessa, silloin ei 

lisämaksuja voida ottaa. Hinnan pysyessä järkevissä rajoissa on mahdollista ja oikeudenmu-

kaista yrittäjää kohtaan ottaa lisämaksua.  Kuukausivuokran hintaan kuuluu yhden loimen lait-

taminen hevoselle aamulla ja sen pois ottaminen illalla. Mikäli hevosen omistaja haluaa hevo-

selleen enemmän kuin yhden loimen, otetaan sen laittamisesta ja pois ottamisesta lisämak-

sua. Lisämaksu kuukaudessa yhden ylimääräisen loimen laittamiselle on 20e, ja se lisätään 

vuokrasummaan. Myös suojien laittamisesta otetaan lisämaksua, joka on 15e per suojapari, eli 

jos hevosen omistaja haluaa sekä etu- ja takajalkoihin suojat, maksaa se kuukaudessa 30e.  

 

€/kk/1 hevonen
Kiinteät kulut
Heinä 15,40 €
Kaura 10,50 €
Kivennäinen 7,90 €
Kuivike 57,60 €
Jätemaksu 2,77 €
Jäteveden tyhjennys 15,40 €
Muuttuvat kulut
Vesi 5 €
Sähkö 30,90 €
Investoinnit
Tallin rakentaminen 160,25
Kentän rakennus 128,20 €
Tarhat 8,80 €
Yhteensä 442,95 €
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Kun lisämaksua otetaan näistä asioista, voidaan vaikuttaa siihen, että hevosen omistajat eivät 

pyydä vain pyytämisen ilosta laittamaan varusteita hevoselle tarhaan. Tämän hintastrategian 

tavoitteena on se että yrittäjä säästäisi aikaa. Jos jokaisen tallissa asuvan hevosen omistaja 

vaatii hevoselleen kaksi loimea ja suojat jalkoihin, vie niiden laittaminen ja pois ottaminen 

yllättävän paljon aikaa. Mikäli joku haluaa enemmän kuin yhden loimen hevoselleen tai suojat 

joka jalkaan, saa yrittäjä palkkaa tekemästään ylimääräisestä työstä. 

 

Kuukausivuokran hintaan kuuluu ruokinta, joka suoritetaan neljä kertaa päivässä. Ruokaan 

sisältyy heinä, kaura ja kivennäinen. Jos asiakas haluaa näiden lisäksi syöttää jotakin muuta, 

hän joutuu ne itse kustantamaan ja laittamaan valmiiksi hevosen omaan ämpäriin, josta se 

annetaan hevoselle ruokinta-aikana.   

 

Yrityksen palvelustrategiaan halutaan panostaa, sillä hevosalalla maineella on merkitystä. 

Yritys pyrkii saamaan hyvän maineen ystävällisellä palvelulla. Yritys haluaa olla tunnettu sii-

tä, että siellä hevoset voivat hyvin. Hevosten hyvinvoinnista huolehditaan tallin pölyttömyy-

den avulla ja sillä, että varmistetaan hyvä ilmanvaihto. Hevosille syötetään laadukasta hei-

nää, joka vaikuttaa myös hevosten terveyteen. Karsinoihin laitetaan tarpeeksi kuiviketta ja 

ne siivotaan päivittäin. Talli tukee hevosten lajinmukaista liikkuvuutta, jonka vuoksi ulkotar-

hat tulevat olemaan suurehkot. Kaikki nämä asiat kuuluvat yrityksen palvelustrategiaan ja 

niitä on myös markkinoitava kotisivuilla. 

  

Yritys tarjoaa ratsastusapua hevosten omistajille. Näin asiakkaiden ei tarvitse huolehtia lii-

kunnan riittävyydestä esimerkiksi lomamatkan aikana tai jos omistaja ei pääse tallille työkii-

reiden vuoksi. Kyselin suullisesti kuinka suosittua ratsastusavun käyttäminen on, ja eräs haas-

tateltava kertoi, että usein harrasteihmiset käyttävät näitä palveluja kuukausittain, sillä se 

helpottaa heidän omaa elämäänsä jos tallille ei tarvitse ihan joka päivä tulla. Yhden ratsas-

tuskerran hinta on vain 20€, joka on halvempi summa kuin eräällä kilpailijalla.  Hevoset rat-

sastaa osaava ratsastaja, joka osaa toimia hevosten kanssa. Ratsastaja ei tule ottamaan tästä 

rahaa ollenkaan, sillä se on hänelle vain harrastus ja hän on ainoastaan tyytyväinen, että saa 

ratsastaa ilmaiseksi. Tästä tehdään erillinen sopimus, jossa selviää ratsastuskertojen määrä 

esimerkiksi yhden viikon aikana ja mitä hevosen kanssa saa tehdä. Kaikki hevoset eivät voi 

esimerkiksi hyppiä esteitä huonojen jalkojen vuoksi, joten ratsastajan on se tiedettävä.  

 

5.9 Talous- ja rahoitussuunnitelma 

 

Tallin perustaminen vaatii pääomaa tallin rakentamiseen, kenttään ja tarhoihin. Eniten rahaa 

menee navetan purkamiseen ja sen tilalle rakennettavaan talliin. Tallin rakentamisen kustan-

nukset liikkuvat sadoissa tuhansissa. Aluksi ajatuksena oli kunnostaa vanhasta navetasta talli, 

mutta Oy Horseman AB- yritykselle lähetetyn sähköpostikyselyn mukaan on järkevämpää pur-



 41 

kaa navetta ja rakentaa kokonaan uusi talli. Heidän mukaansa näin saadaan suunniteltua koko 

talli alusta loppuun oikein. Saimme verottomia hintatietoja rakennustarvikkeista, joiden pe-

rusteella teimme karkean arvion tallin rakentamisesta. Oy Horseman AB:n mukaan sadalla 

tuhannella eurolla pääsee alkuun, mutta se heidän mukaansa tulee olemaan aivan liian vähän. 

Pelkästään yhden karsinan rakentaminen liikkuu 1000–1200 eurossa. Halvimmallaan, jos näin 

voi sanoa, karsinoihin menee 13 000 euroa yhteensä. Betoniseinän rakentaminen maksaa yh-

deltä neliöltä 120-140 euroa ja betoniväliseinät 80-90 euroa neliöltä. Näiden lisäksi tarvitaan 

Oy Horseman AB:n mukaan muun muassa lupakuvat ja rakennussuunnittelu, joka heidän arvi-

onsa mukaan on 4000-5000 euroa. Katon irtomateriaalit kustantavat 15 000-20 000 euroa. 

Kaikki hinnat ovat verottomia ja vain suuntaa antavia. Näiden lisäksi kustannuksia syntyy ik-

kunoista, ovista, perustuksen rakentamisesta yms. asioista. Kustannuksissa pyritään säästä-

mään esimerkiksi tekemällä itse niin pitkälle kuin taidot riittävät. Tallin rakentaminen tulee 

maksamaan noin 250 000 euroa. 

Taulukkoon 4 on koottu kaikki ne asiat, joihin yrityksellä menee rahaa ennen kuin toiminta 

voidaan aloittaa. Arvioimme, että kentän rakentamiseen menee 20 000 euroa. Pelkästään kai-

vinkoneen vuokraaminen maksaa tunnilta noin 80 euroa, eivätkä pohjamateriaalitkaan edulli-

sia ole. Kenttään on tehtävä salaojitus, jonka jälkeen siihen on laittava suodatinkankaat ja 

kantavaksi kerrokseksi esimerkiksi kalliomursketta. Näihin menee rahaa yhteensä 15 000 eu-

roa. Pintakerroksen kustannukset ovat yli 2000 euroa. Kentälle tulee valaistus sekä kenttä 

aidataan. Näiden kustannukset ovat 1400 euron paikkeilla, luultavasti enemmän. Kun nämä 

lasketaan yhteen, saadaan tulokseksi noin 15 600 euroa. Tämä on hyvin suuntaa antava sum-

ma ja toimeksiantajan mukaan ratsastuskenttä tulee maksamaan ainakin tuon 20 000 euroa. 

Kentälle on kuitenkin vielä rakennettava pieni pätkä tietä, jota pitkin päästään kentälle. Tien 

rakentaminen on 2000 euron paikkeilla. 

 

Ennen toiminnan aloittamista on yrityksellä oltava asiakkaitaan varten jonkinlainen estekalus-

to. Yritys tulee ostamaan Safety-system aloitusestepaketin. Pakettiin kuuluu kolme estettä, 

joista yksi on okseri. Tällä päästään hyvin alkuun. Tämän aloituspaketin hinta on 739 euroa. 

Ulkotarhojen on myös oltava valmiina ennen kuin toiminta voi alkaa. Kustannuksia tarhojen 

tarvikkeista syntyy 1376,90€. Tämä hinta koostuu muun muassa sähkölangasta, sähköpaime-

nesta ja aitatolpista. Aitatolpat tulevat maksamaan lähes 400 euroa. Sähköpaimenen hankinta 

on kallein investointi. Se on hinnaltaan 570 euroa. Sähkölankaa tullaan tarvitsemaan yhteensä 

7 rullaa ja yhden rullan hinta on 34 euroa.  
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Taulukko 5: Pääoman tarve ennen toiminnan aloittamista  

 

Ensimmäisen kuukauden ruoka ja kuivike ovat myös ostettava. Nämä ostetaan kolmentoista 

hevosen mukaan. Näin ei tarvitse huolehtia siitä, riittävätkö rahat kuivikkeisiin ja ruokaan. 

Ruoka tulee maksamaan 439,40 euroa ja kuivike 748,80 euroa. Kuten olettaa saattaa, talli 

tuskin on täynnä toiminnan alettua, joten näistä riittää toiselle kuukaudelle myös. 

Kokonaisrahoitustarve tulee olemaan 273 750 euroa. Yrittäjä pystyy itse kustantamaan puhe-

limen, aitaustarvikkeet sekä estekaluston. Ratsastuskentästä hän on kykeneväinen maksa-

maan itse 3000 euroa. Muihin kuluihin tarvitaan rahoitusta. Rahoituksen tarve tulee siis ole-

maan pyöristettynä 268 440 euroa.  

 

Kassavirtalaskelma 

 

Yrittäjälle on kertynyt omaa pääomaa 2000 euroa, jonka haluaa investoida alkukassaksi. Kas-

savirtalaskelma on tehty suoralla menetelmällä ja laskelma löytyy liitesivulta. Tammikuussa 

rahaa ei mene hevosten ruokaan eikä kuivikkeisiin, sillä ne on ostettava valmiiksi ennen toi-

minnan aloittamista. Tavoitteena on, että tallissa olisi toiminnan alettua 8 hevosta, jolloin 

tammi- ja helmikuussa vuokrapaikoista saatava summa on 4400 euroa. Muita kassaan maksuja 

ovat ratsastuskentän vuokraamisesta tuleva summa, ratsastusavun käyttäminen, trailerin 

vuokraus ja loimista sekä suojista saatavat lisämaksut. Tammikuussa oletetaan vähintään yh-

den vuokraavan trailerin käyttöönsä. Yhden vuokrauskerran hinta on 40 €. Suomen talvi on 

vaihtelevaa, joten lisäloimien tarvetta on vaikea arvioida. Realistisesti ajateltuna 1-3 hevosta 

sellaisen tarvitsee kahdeksasta hevosesta. Tammikuun osalta se on laskettu yhden hevosen 

mukaan, eli siitä saadaan 20 €. Suojia tarvitsee myös 1 hevonen, jolloin niistä saadaan 15 €. 

Ratsastuskenttä vuokrataan vähintään kerran omaan käyttöön. Muut kassaan maksut ovat 

tammikuussa 85 €. Tammikuussa markkinointiin menee 269 euroa. Siihen on luettu Facebook- 

mainos sekä kotisivujen ylläpitomaksu. Laskelmassa lainaa lyhennetään joka kuukausi noin 

1865 euroa. Yrittäjän palkka määräytyy sen mukaan, montako hevosta tallissa on, ja kuinka 

suuret menot tulevat olemaan. Vakuutusmaksut ilmestyvät neljä kertaa vuodessa. Lähetin 

Perustamiskulut €
Tallin rakentaminen 250 000 €
Kentän rakentaminen 20 000 €
Estekaluston hankkiminen 739 €
Ensimmäisen kuukauden ruoat 439,40 €
Ensimmäisen kuukauden kuivikkeet 748,80 €
Markkinointi 250 €
Puhelimen osto 200 €
Tarhojen rakentaminen 1 372,80 €

Pääoman tarve yhteensä 273 750 €
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Semitalle sähköpostia vakuutusmaksuista ja heidän arvionsa mukaan kiinteistön vakuutusmak-

su on noin 500 euroa. 

 

Maaliskuussa talliin odotetaan tulevan yksi uusi asiakas, jolloin vuokrapaikoista saatava sum-

ma on 4950€. Kassaan maksut ovat maaliskuussa yhteensä 5020 euroa. Lisämaksuista ja lisä-

palveluista tavoitteena on saada vähintään 70 euroa. Maaliskuussa markkinointiin ei investoi-

da, jolloin ainoat markkinointikustannukset ovat kotisivujen päivittäminen. Maaliskuussa mak-

setaan vakuutukset, jonka vuoksi yrittäjän palkka on alhaisempi kuin helmikuussa.  

 

Toukokuussa 800 euron investointi on muutamaa estettä varten. Ennen yritystoiminnan alkua 

yritys ostaa estepaketin, johon kuuluu 3 estettä. Toukokuussa estekalustoa halutaan lisätä 

kolmella esteellä lisää. Tämän jälkeen asiakkailla on käytössään kuusi estettä, joista saa teh-

tyä harjoitusratoja. Toisena toimintavuonna on vielä tarkoitus ostaa muutamia erikoisesteitä.  

Toukokuussa markkinointiin käytetään maksimissaan 30 euroa.  

 

Kesäkuussa tallissa on kymmenen hevosta, jolloin niistä saatava summa on 5500 euroa. Kesä-

kuussa maksetaan jälleen vakuutusmaksut, jolloin markkinointiin eikä muuhunkaan investoi-

da.  

 

Lokakuussa talliin saadaan uusi asiakas. Hevosia tallissa on tällöin 11 kappaletta. Kassaan 

maksut ovat lokakuussa 7000 euroa. Lokakuusta lähtien yrittäjä voi nostaa palkkaa vähintään 

1400 euroa kuussa. 

 

Marraskuussa talli on täynnä. Kassaan maksut marraskuussa ovat 7220€ ja joulukuussa 7230€. 

Joulukuussa asiakkaille järjestetään pikkujoulut, joiden budjetti on 200 euroa. Pikkujoulut 

järjestetään talkootoiminnalla, jolloin säästytään kustannuksissa.  

Ensimmäisen vuoden myynti on 68 315 euroa ja menot ovat 58 788,40€. Yrityksen tilille jää 

siis 9556,60 euroa. 

 

Markkinointiin ei ensimmäisenä vuotena käytetä suuria summia rahaa, sillä resurssit ovat vä-

häiset. Markkinointi keskittyy sosiaaliseen mediaan, josta suurin osa markkinointikustannuk-

sista syntyy. Kotisivujen kuukausittainen ylläpito maksu on kotisivukoneen mukaan 18,90€. 

Puskaradio on maksuton markkinointiväline, jonka kautta yritys toivoo saavansa muutamia 

asiakkaita. 

 

Yrittäjä joutuu kärvistelemään ensimmäisen vuoden pienellä palkalla, sillä yrityksen pääoma 

kasvaa hitaasti. Lokakuussa laskelman perusteella yrittäjä voi alkaa nostamaan palkkaansa. 

Palkat on laskettu joka kuukaudelle ihan minimitasolle, joten pientä nostovaraa niihin jää 

lähes joka kuukausi.  
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Yhteenvetona kassavirtalaskelmasta voidaan sanoa, että kaikki pakolliset maksut, kuten lai-

nanlyhennykset, saadaan kyllä maksettua mutta itse yritykselle rahaa ei juuri jää. Esimerkiksi 

helmikuussa kaikkien menojen jälkeen yrityksen tilille jää ainoastaan 166,45 euroa. Positiivis-

ta tässä on kuitenkin se, että kassavirtalaskelma pysyy joka kuukausi plussan puolella ja yrit-

täjä saa edes jonkinlaista palkkaa. Vasta loppuvuodesta yritykselle alkaa jäädä voittoa yli 

1000 euroa kuukaudessa. Lisäpalveluista pyritään saamaan ensimmäisen vuoden aikana 865 

euroa. Summaan on laskettu, että trailerista saataisiin 400 euroa, ratsastusavusta 240 euroa 

ja lisäpalveluista (loimet, suojat ja kentän vuokraus) 225 euroa. 

 

Rahoitussuunnitelma 

 

Tässä kappaleessa on yrittäjälle erilaisia vinkkejä rahoituksen hakemiseen, mikäli yritys tul-

laan perustamaan. Yrittäjän kanssa ei olla keskusteltu kuinka hän on ajatellut rahoittavansa 

yritystoiminnan, joten alle on koottu hänelle joitakin vaihtoehtoja sen hakemiseen. Luonnolli-

sin tapa rahoituksen hakemiseen on tietysti pankkien lainat. Pankkilainoissa ehtona on se, 

että yrityksellä tukee olla omaa pääomaa. (Uuden yrityksen rahoitus 2016.) Suosittelen myös 

starttirahan hakemista.  

 

Aloittavalla yrityksellä on useita vaihtoehtoja rahoituksen hakemiseen. Tässä tapauksessa ra-

hoitusta tullaan hakemaan ulkopuolisilta tahoilta. Ulkopuoliseen rahoitukseen kuuluvat pank-

kilainat, vakuutusyhtiöiden sijoitusluotot, rahoitusyhtiöiden rahoitusmuodot, EU:n erilaiset 

rahoitusmahdollisuudet sekä kansainväliset rahoituslaitokset. (Aloittavan yrityksen rahoitus-

suunnitelma 2016.) 

 

Osuuspankki on luonut yrittäjälle starttipaketin rahoitusta varten. Starttipaketti pitää sisäl-

lään tietynlaisia etuja aloittavalle yrittäjälle, joita kannattaa hyödyntää. Yksi näistä eduista 

on esimerkiksi alennus YEL- vakuutusmaksusta 48 kuukauden ajan. Yrityksen ottaman henki-

vakuutuksen yritys saa ilmaiseksi ensimmäisen toimintavuoden ajaksi. Muutamasta vahinkova-

kuutuksesta yritys saa myös alennusta. (Starttipaketti 2016.) Eri pankkien tarjoamia rahoi-

tusmahdollisuuksia kannattaa toki vertailla keskenään. 

 

Yrittäjä voi hakea starttirahaa. Starttiraha on aina haettava ennen yritystoiminnan aloittamis-

ta. Aloittavilla Pk-yrityksillä on myös mahdollisuus saada rahallista apua julkisilta tahoilta. 

(Yritys Suomi c 2016.) Starttiraha antaa apua toimeentulolle siksi aikaa kun yritystoiminta 

käynnistetään. Starttirahaa saa enintään 18 kuukauden ajan ja sitä voi hakea TE-toimistolta. 

TE-toimistolla on tietyt ehdot starttirahan myöntämiselle ja näitä ehtoja ovat mm. päätoimi-

sen yrittäjyyden harjoittaminen sekä valmiudet yritystoiminnan aloittamiselle. (Starttiraha 

2016.)  
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Finnvera on valtion omistama rahoitusyhtiö. Tämä rahoitusyhtiö antaa mahdollisuuden edulli-

seen yrityslainaan ja se myös tekee pääomasijoituksia lupaaviin yrityksiin. Finnveran tarjoama 

pienlaina on oiva vaihtoehto rahoituksen hakemisessa. On olemassa myös maaseuturahoitus, 

joka myöntää rahoitusta esimerkiksi pienkonehankintoja varten, joita tämänkaltaisella yrityk-

sellä tulee varmasti olemaan edessään. ( Uuden yrityksen rahoitus 2016.) 

 

5.10 Haastattelut 

 

Liiketoimintasuunnitelmaa varten haastateltiin muutamia henkilöitä, jotka ovat jollain tapaa 

sidoksissa hevosalaan. Haastateltavat olivat yksityisiä hevosen omistajia, hevosalan yrittäjiä 

ja valmentajia. Haastateltavilta haluttiin saada tietoon, mitkä ovat ne tekijät, joiden perus-

teella tallipaikka valitaan. Vastaukset olivat melko samankaltaisia ja sitä kautta valitsimme 

toimeksiantajan kanssa asiat joihin kannattaa panostaa, esimerkiksi heinän laatuun ja karsi-

noiden puhtauteen. Yhdellä haastateltavista oli huonoja kokemuksia tallista, jossa piti hevos-

taan. Hänen mukaansa vastauksissa heijastuu asiat, joita laiminlyötiin entisessä tallissa.   

 

”Siihen vaikuttaa sijainti ja kulkuyhteydet. Sitten hinta ei saa olla liian korkea 
suhteessa hoidon laatuun ja hoidon laatu. Jollekin voi merkata todella paljon 
myös puitteet (maneesi mm.) tai hyvät maastot tai estekalusto sekä tunnilla 
käynti tai oma valmentaja tallille mahdollisuus.” (V. Tikkanen, haastattelu 
1.3.2016.) 

 

”Itse pienen lapsen äitinä ja työttömänä on mulla suurin tallin valinta kriteeri 
ollut tallivuokra. Tallin valintaan vaikuttavia tekijöitä ovat olleet mm. se mitä 
kk vuokra on ja mitä se sisältää. Itselläni on ollut isona toiveena kenttä, edes 
jonkinlainen. Lisäksi tarhaus joka itselleni on tärkeetä että hevoset saavat olla 
ulkona koko päivän ja tarhojen on oltava riittävän suuret jotta hevosilla on oi-
keasti hyvä olla. Itselläni henkilökohtaisesti on toiveena myös hyvät maastot 
niitä itse paljon käyttävänä. Olen tottunut talleihin joissa ei ole kenttää, satu-
lahuonetta, vesikarsinaa tai muita ns. hienouksia, mutta koska tarhat ovat ol-
leet suuret, kesällä pääsee vihreälle ja hoito on hyvää, on se mennyt tärkeys-
järjestyksessä 1 sijalle.” (N. Savolainen, haastattelu 1.3.2016.) 

 

”Viitaten tuohon edelliseen tallipaikkaan, niin minulle uudella tallipaikalla oli 
ainoastaan muutama tärkeä tekijä yli muiden. Hevonen saa ruoan säännöllises-
ti, tallilla on rauhallista ja karsina moitteeton (kuivikkeet kuivia ja niitä on riit-
tävästi). Mutta ilman muuta asiaan vaikutti etäisyys kodista.” (S. Alkio, haas-
tattelu 3.3.2016.)  
 
”Täysihoitopaikan valinnassa tärkeintä on hevosten hyvinvointi. Eli tietenkin 
turvalliset, hyvin valaistut tilat, hyvälaatuinen heinä, tarpeeksi hyvälaatuista 
kuiviketta (mielellään olkipelletti), ilmanvaihto tallissa, hyväpohjaiset tarhat 
tarpeeksi pitkällä tarhausajalla sekä hyvät pohjat maneesissa & kentällä. Poh-
jat ovat erittäin tärkeässä asemassa, sillä ne ovat usein syy miksi hevoset ki-
peytyvät. Lisäksi sijainti on oleellinen asia varsinkin jos ei omista autoa vaan 
kulkee julkisilla kulkuvälineillä.” (K. Siltala, haastattelu 3.3.2016.) 
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”1)Etäisyys 2) hinta 3)puitteet.” (Billnäsin ratsastuskeskus, haastattelu 
7.3.20016.) 

 
”Hyvä ja ammattimainen hevosenhoito (voi luottaa 100 % että, jos hevosella on 
joku hätänä se huomataan heti), "oikean" kokoinen karsina, virikkeellinen tarha 
ja HYVÄ heinä. Plussaa tietty kenttä ja hyvät maastot.” (K. Isomarkku, haastat-
telu 21.3.2016.) 

 

”Se että paikka vastaa hevosen hyvinvointiin, ratsastuspuitteet ovat riittävät, 
Sijainti.” (P. Miettinen, haastattelu 2.4.2016.) 
 
 

Haastateltavista kaksi mainitsi, että vuokrapaikan hinnalla on merkitystä. Molempien vastauk-

sista kuitenkin huomaa, että hinnan on vastattava puitteita. Säännöllinen ruokinta ja heinän 

laatu ovat tekijöitä, jotka vaikuttavat haastateltavien valitsemaan tallipaikkaan. Kuivikkeiden 

määrästä mainittiin myös sekä kokopäivätarhauksesta. Sijainnilla on myös haastateltavien 

mukaan merkitystä. Suurin yhteinen tekijä on se, että hevosen on voitava hyvin tallilla. 

 

Haastateltavilta haluttiin tiedustella, kuinka paljon ns. normaali hevosharrastaja on valmis 

maksamaan vuokrapaikasta kuukaudessa. Vastauksista käy selkeästi ilmi, että tallin sijainti 

vaikuttaa hintaan ja siihen kuinka paljon asiakas on valmis maksamaan. Pääkaupunkiseudulla 

ollaan valmiita maksamaan enemmän, kuin taas esimerkiksi Raaseporissa vuokrapaikan kipu-

raja on alhaisempi. Tallin tarjoamat puitteet vaikuttavat maksettavaan hintaan. Mitä kalliim-

pi vuokra, sen paremmat puitteet on oltava. Halvemmalla vuokralla puitteiden ei odoteta 

olevan priimaa. 

 

”PK seudulla noin 400–900 euroa välillä pyörivät tallin hienouksista ja sijainnis-
ta riippuen.” (V. Tikkanen, haastattelu 1.3.2016.) 
 
”Vuokramaksu riippuu aivan ihmisestä, oma kaverini pitää mm. 4 hevosta tallis-
sa jossa vuokra on yhdelle hevoselle jo enemmän kuin mulla yhdelle ja mulla 
on sit taas tiukkaa maksaa edes yhden hevosen vuokra summaa.” (N. Savolai-
nen, haastattelu 1.3.2016.) 

 
”Maksoin ennen 650€ mikä ei todellakaan vastannut hoitoa. Mielestäni Lohjan 
alueella 600–650€ on aika kipuraja maneesillisesta tallipaikasta. Toki hinta voi 
olla korkeampi, jos siihen sisällytetään valmennus/ratsutus. Pääkaupunkiseu-
dulla tilanne on ihan toinen. Itse viihdyn pienessä tallissa ja niin viihtyy putte-
kin, kun kaikesta voi sopia erikseen.” (S. Alkio, haastattelu 3.3.2016.) 
 
”Riippuen paikasta ja sijainnista. Hyvällä sijainnilla oleva, siisti ja toimiva talli 
hyvillä ratsastuspohjilla maksaa helposti lähemmäs tuhat euroa tai yli ja sen 
ihmiset ovat valmiita maksamaan, kunhan heidän ei tarvitse tinkiä mistään. 
Kilparatsastajille hyviä talleja ei Suomessa ole liikaa, ja laadusta ollaan valmii-
ta maksamaan. Normaalille harrastajalle noin 800 euroa alkaa olemaan jo iso 
summa. (Tietenkin riippuu ihmisestä!) Kuitenkin harrastelijoille tuntuu olevan 
tarhaus sekä tallin ilmapiiri tärkeitä asioita, ja ne ovatkin melko helposti toteu-
tettavissa, joten harrastelijat ovat usein talleilla jonka hinta on 500-700e välil-
lä. Eli talleilla joissa ei välttämättä ole esimerkiksi maneesia ollenkaan, mutta 
kivat maastot ja hevosilla muuten hyvät olot.” (K. Siltala, haastattelu 
3.3.2016.) 
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”Tässä on suuret erot omien resurssien ja palvelutasotarpeiden perusteella. PK-
seudun maneesitallipaikat ovat vähissä, joten nämä tallit pystyvät sanelemaan 
markkinoille hinnan. 2016 tasolla täysihoitotallipaikka maneesitallilla PK-
seudulla maksaa n 700-1000e.”(R. Uotila, haastattelu 4.3.2016.) 
 
”Paikkakunta vaikuttaa eniten tähän, 300-1000e on haarukka.” (Billnäsin rat-
sastuskeskus, haastattelu 7.3.2016.) 
 
”Täysylläpitotalli ja ympäri vuoden käytettävissä oleva kenttä, niin luulen että 
350-600, sijainnista riippuen.” (K. Isomarkku, haastattelu 21.3.2016.) 
 
”Tuo on varmaan hyvin yksilöllistä ja riippuu tarpeesta sekä maksukyvystä. 
Oma valintani on pihattotalli, jossa automaattiruokinta ja maneesikin käytössä, 
hinta 450/kk loimitus ym. Ei kuulu palveluun. Tosin tällä hetkellä hevonen 
odottaa tuota paikkaa epidemian takia ja on pihatossa ilman hienouksia hinta 
300e/kk tuolla kuitenkin loimitus pelaa tallinpitäjän puolesta.” (P. Miettinen, 
haastattelu 2.4.2016.) 
 

Haastateltavilta kysyttiin kuinka suuri merkitys tallin puhtaudella sekä tilojen kunnolla on.  

Haluttiin tietää, onko sillä merkitystä, vaikka tallitilat olisivat nähneet elämää ja ne olisivat 

vailla remonttia. Tällä kysymyksellä haluttiin tietää se, kannattaako energiaa ja aikaa käyttää 

tallin puunaamiseen ja kunnossapitoon, vai keskitetäänkö energia johonkin hyödyllisempään. 

Osa vastaajista oli sitä mieltä, että on hyvin tärkeää pitää talli puhtaana esimerkiksi lakaise-

malla se useita kertoja päivässä. Muutama taas kertoi, että asialla ei ole suurta merkitystä. 

Harva oli sitä mieltä, että tallin kunnolla olisi suurta merkitystä asiakkaalle, kunhan hevoset 

voivat hyvin ja tilat ovat turvalliset. 

 
”Tämäkin riippuu täysin asiakkaista. Joillekin se on todella tärkeää, kun taas 
toiset sietävät paljonkin esim. tallin kuluneisuutta, jos muut asiat mitä he ar-
vostavat toimivat ja ovat kunnossa.” (V. Tikkanen, haastattelu 1.3.2016.) 
 
”Mielestäni tallin kunnon kanssa ei ole väliä jos hevosilla on turvalliset ja siistit 
tilat. Jos nurkissa pyörii ylimääräistä roskatavaraa, on se täysin tallin omistajan 
asia ja oma valinta kunhan ne eivät ole asiakkaiden tai hevosten tiel-
lä/vaaraksi! Kaikkein tärkeintä on hyvä ja asiantunteva hoito sekä sen mukaiset 
tilat!” (N. Savolainen, haastattelu 1.3.2016.) 

 

”Tallin puhtaudella on merkitystä sekä yleisellä siisteydellä. Tallin ei tarvitse 
olla uusi, kunhan kaikki vaan toimii ja paikka on hevoselle turvallinen.” (S. Al-
kio, haastattelu 3.3.2016.) 
 
Vanha talli ei tietenkään ole huonompi kuin uusi kunhan tilat ovat asiallisessa 
kunnossa. Tallin siisteys on tärkeä asia myös turvallisuuden vuoksi (esim. yli-
määräinen pöly voi aiheuttaa tulipalon tai maassa lojuvat tavarat aiheuttaa 
vaaratilanteita). Vanhoissa talleissa kiinnittäisin huomiota tallin ilmanvaihtoon 
ja tilojen yleiseen turvallisuuteen, eli että esimerkiksi karsinoista ei sojottaisi 
vanhoja nauloja tai karsinoiden seinät eivät olisi ihan lommoilla. Tallin ulkonä-
köhän on jokaisen oma mielipide mutta itse tykkään että ylimääräistä tavaraa 
ei loju missään ja talli lakaistaan useasti päivässä. (K. Siltala, haastattelu 
3.3.2016.) 
 
”Riippuu asiakkaasta, uusi talli ei välttämättä takaa sitä että se olisi paras 
vaihtoehto hevoselle.” (R. Uotila, haastattelu 4.3.2016.) 



 48 

 
”On merkitystä, mutta harrastajalle varmasti hevosten hyvinvointi kuitenkin 
tärkein.” (Billnäsin ratsastuskeskus, haastattelu 7.3.2016.) 
 
”Tilojen kunnolla ei ole väliä, jos ne ovat turvalliset ja palvelevat tarkoitus-
taan.” (K. Isomarkku, haastattelu 21.3.2016.) 
 
”Tallin ei tarvitse olla uusi tai puitteiltaan hieno. Puhtaus, järjestys ja toimivat 
käyttösäännöt ok niin jokaisella on mukavaa tulla.” (P. Miettinen, haastattelu 
2.4.2016.) 

 
Haastatteluissa haluttiin selvittää puskaradion merkitystä, eli sitä kuinka suuri merkitys tois-

ten suosituksilla on tallipaikan valinnassa. Vastauksista selvisi, että muiden mielipiteillä on 

merkitystä. Tämän vuoksi hyvän maineen luominen ja sen ylläpitäminen ovat hevosalalla tär-

keää. 

”Vaikuttaa kyllä paljonkin ja varsinkin, jos suosittelija on hyvä ystävä tai tuttu 
ja myös asia toimii samalla tavalla negatiivisessa mielessä. Netistä ei kuiten-
kaan kannata kaikkea lukea ja uskoa. Paras tapa on mielestäni ottaa yhteyttä 
kiinnostavaan talliin ja mennä itse paikanpäälle tutkimaan asia.” (V. Tikkanen, 
haastattelu, 1.3.2016.) 

 
”Muiden ihmisten mielipiteillä on aina ollut väliä, ja jos kaverilta kuulee jon-
kun tallin olevan huono, ei sinne tule otettua edes yhteyttä! On siis tärkeää pi-
tää maine yllä jos haluaa asiakkaita jatkossakin!” (N. Savolainen, haastattelu 
1.3.2016.) 

 
”Kyllä muiden sana painaa, mutta itse haluan aina tilanteen todeta ja muodos-
taa mielipiteeni. Minulla on paljon ratsastavia kavereita ja jos haluaisin vaihtaa 
tallia, niin varmasti heitä ensin haastattelisin. Toisaalta Hevostalli.nettiä on 
myös hauska lukea, mutta siellä oleviin mielipiteisiin en niin kovin luottaisi.”   
(S. Alkio, haastattelu 3.3.2016.) 
 
”Suositukset vaikuttavat todella paljon, mutta se mikä toimii yhdellä hevosella, 
ei välttämättä toimi toisella.” (R. Uotila, haastattelu 4.3.2016.) 
 
”Varmasti osittain vaikuttaa.” (Billnäsin ratsastuskeskus, haastattelu 7.3.2016.) 
 
”Puskaradiolla on aika suuri merkitys, sillä sitä kautta saa ainakin tietää tallin 
toimintatavoista ja ilmapiiristä. Hyvä talli-ilmapiiri on tärkeä.” (K. Isomarkku, 
haastattelu 21.3.2016.) 
 
”Uskoisin sen vaikuttavan myönteiseen päätökseen jos on hyväksi havaittu.” 
(P. Miettinen, haastattelu 2.4.2016.) 

 
Tmi Villori tulee ottamaan lisämaksuja tekemisistä, jotka eivät sisälly vuokrahintaan. Tämän 

vuoksi oli tärkeää selvittää onko sillä merkitystä asiakkaan tallipaikan valinnassa. Vastausten 

perusteella voidaan sanoa, että lisämaksujen ottamisella ei ole merkitystä, mikäli vuokrapai-

kan hinta ei ole pilvissä. Muutama haastateltava ei henkilökohtaisesti pidä lisämaksujen otta-

misesta ja yksi mainitsi sen vaikuttavan tallipaikan valinnassa. Yllättävää vastauksissa oli, et-

tä muutama ajatteli asiaa yrityksen kannalta. Heidän mielestään on oikeudenmukaista, että 

ylimääräisestä työstä otetaan korvausta. Suurin osa vastauksista oli myönteisiä lisämaksun 

ottamisesta, joten se tuskin tulee olemaan yrityksen kompastuskivi asiakkaiden saamisessa. 
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”En usko, että tuollaisella pienillä ja kohtuullisilla lisämaksuilla on kauheasti 
merkitystä, jos kaikki muut asiat ovat sitä mitä asiakkaat haluavat.” (V. Tikka-
nen, haastattelu 1.3.2016.)  

 
”Lisäkulut kaikesta pienestäkin ylimääräisestä loimittamisesta yms. on asiak-
kaan näkökulmasta todella kurjaa koska jos ei ole varaa jää hevosesi huonosti 
hoidetuksi ja silloin toinen vuokratalli jossa tälläistä ei ole menee sen toisen 
edelle!” (N. Savolainen, haastattelu 1.3.2016.) 

 
”Kyllä varmaan vaikuttaisi, jos hevoselleni pitäisi suojat tarhaan laittaa taikka 
loimittaa ulos ja sisälle. Ja minulle on ollut erittäin tärkeää kokopäivä tarhaus. 
Joka paikassa sellaiseen ei ole mahdollisuutta suuren hevosmäärän takia.” (S. 
Alkio, haastattelu 3.3.2016.) 
 
”Jos tallipaikka maksaa lähemmäs tuhat euroa/yli, niin mielestäni silloin pitäisi 
kuulua suojitus ja loimitus hintaan. Loimitus, suoijitus, lisäheinät yms. ovat 
”perusjuttuja” joiden pitäisi kuulua hintaan kalliimmissa talleissa. Tietenkin 
kävelykone/solarium voivat olla lisähintaisia. Ne ovat kuitenkin ”lukususta”, ei-
vätkä niinkään perustalleilla olevia toimintoja. Pikkutalleilla, esimerkksi alle 
500 euron paikoissa lisähinnoittelu joissain asioissa on ymmärrettävää, sillä tal-
lipaikkakaan ei silloin ole niin kallis. Lisähinnoittelulla tallin pitäjä saa vähän 
extrakorvausta tekemästään ”ylimääräisestä” työstä.” (K. Siltala, haastattelu 
3.3.2016.) 
 
”En usko että suuri merkitys.” (Billnäsin ratsastuskeskus, haastattelu 7.3.2016.) 
 
”Jos kaikki muut asiat ovat asiakasta tyydyttäviä, lisämaksu tuskin ratkaisee.” 
(R. Uotila, haastattelu 4.3.2016.) 

 
”En osaa sanoa, ei ole tullut omalle kohdalle ja itse en ole koskaan moista vaa-
tinut. Loimituslisä on mielestäni täysin hölmö, sisältyy hevosen hoitoon. Tosin 
ymmärrän, jos hevosella on 20 eri loimea ja joka päivä eri loimi ja pitäisi vaih-
taa joka välissä, niin silloin lisämaksu on ihan oleellinen. Ja sellaiset ihmiset 
jotka haluaa tätä loimirumbaa hevosilleen järjestää, ovat varmasti myös val-
miita siitä maksamaan.” (K. Isomarkku, haastattelu 21.3.2016.) 
 
”On vaikea sanoa lisämaksuista. Varmasti siinä vaiheessa, kun hevonen jotakin 
ehdottomasti tarvitsee, on tällainen lisämaksu pieni korvaus siitä että se teh-
dään ja hevonen saa tarvitsemansa hoidon ja voi hyvin, voi olla todella tärkeää 
esim. Vuokrahevoseni, jonka vatsa ei kestä säilöä on saanut "eri tilan" pihatossa 
kuivan heinän ruokintaan, että vatsa pysyy kunnossa.” (P. Miettinen, haastatte-
lu 2.4.2016.) 

 
Yhteenvetona haastatteluista voidaan sanoa, että jokaisesta vastauksesta huomaa, kuinka 

luotettava ja ammattimainen hevosenhoito on aina etusijalla. Sen vuoksi yrityksen palvelu-

strategiaan halutaan kiinnittää huomiota. Vuokrapaikasta ollaan valmiita maksamaan sitä 

enemmän mitä paremmat puitteet tallilla on tarjota asiakkailleen. Lisämaksuilla ei ole talli-

paikan valinnassa suurta merkitystä. Yksi kahdeksasta haastateltavasta sanoi sen vaikuttavan. 

Vuokrapaikan hintaan vaikuttaa tallin sijainti. Pääkaupunkiseudulla ihmiset ovat valmiita 

maksamaan vuokrapaikasta enemmän kuin taas esimerkiksi Raaseporin alueella asuvat. Tämän 

vuoksi paljoa yli nykyisen Raaseporin hintatason ei kannata vuokrapaikoista pyytää, sillä saa-

tavilla on kuitenkin monta sataa euroa halvempia paikkoja samankaltaisilla puitteilla. Mikäli 

tmi Villorilla olisi resursseja panostaa tallin puitteisiin enemmän, esimerkiksi rakentamalla 
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maneesi, jossa olisi lämmitys, silloin vuokrahintaa voisi nostaa ja yrityksellä olisi jokin sellai-

nen erottuva tekijä jonka vuoksi vuokraa voisi pyytää enemmän. 

6 Yhteenveto 

 

Raaseporin alueella riittää kilpailua eikä ole helppoa saada asiakkaita siirtämään hevosensa 

nykyisestä tallista uuteen. Varsinkin kun karsinapaikan vuokrahinta tulee olemaan korkeampi 

kuin suurimmalla osalla kilpailijoista. Alle viidensadan euron ei ole järkevää tarjota vuokra-

paikkaa, sillä yrityksen kulut ovat niin suuret, että itse yrittäjälle ei tuolloin jää välttämättä 

ollenkaan palkkaa. On muistettava, että työtä ei saa tehdä niin sanotusti hyväntekeväisyyte-

nä, vaan yrittäjän on saatava palkkaa työstään. Sen vuoksi lisämaksujen ottamista ei saa 

unohtaa. Jokaisen ylimääräisen loimen ja suojan laittaminen vie aikaa muista hommista, jo-

ten on kohtuullista pyytää pientä korvausta ylimääräisestä työstä. 

 

Yrityksen vuokrahinta on alueen kalleimmasta päästä, mutta kuitenkin pysyy hintatasolla, jo-

ten hinta ei ole suurin vaikuttava tekijä asiakkaiden saamisessa. Se kyllä varmasti vaikuttaa 

omalta osaltaan, mutta näkyvyydellä ja mielikuvien luomisella sekä maineella on suurempi 

merkitys. Näkyvyyden saaminen vaatii työtä, mutta on kannattavaa. Kilpailijoiden näkyvyys 

on keskittynyt Facebookiin ja kotisivuille, joten tässä on yrityksen mahdollisuus. Osallistumi-

nen erilaisiin tapahtumiin, messuihin tai yhteistyökumppanin löytäminen tuovat näkyvyyttä 

sosiaalisen median sekä kotisivujen rinnalla. Myös sellaisten kanavien tai sovelluksien käyttä-

mistä kannattaa harkita, joita kilpailijat eivät käytä. Esimerkiksi watsup tai snapchat sovel-

lukset ovat sellaisia, joita ei kilpailijoilta löydy. 

 

Yrityksen perustaminen Raaseporiin on mahdollista hyvien kilpailuetujen vuoksi, mutta on 

suotavaa miettiä sitä riittääkö vuokrapaikoista ja mahdollisista lisämaksuista jäävä palkka. 

Palkan määrä on riippuvainen siitä, kuinka monta hevosta tallissa asuu, joten yrittäjälle tule-

va palkka ei ole välttämättä joka kuukausi sama. Kassavirtalaskelmaa silmäillessä, huomaa, 

että tammikuussa yrittäjän palkka on ainoastaan noin 1000 euroa, josta lähtee vielä ansiotu-

lovero pois. Palkan määrä tulee kasvamaan loppuvuotta kohti, mutta yrittäjän on mietittävä 

pärjääkö hän sinne saakka pienellä palkalla, joka tulee monena kuukautena olemaan alle 1000 

euroa. Ensimmäisestä toimintavuodesta yritykselle jää kaikkien menojen jälkeen alle 10 000 

euroa. Tulevaisuudessa tuo summa tulee kasvamaan, mutta ei merkittävästi. Yritys työllistää 

toimeksiantajan, joka yrityksen perustamisajatuksen takana on. Palkkaa yrittäjä saa, mutta 

yrityksen avulla yrittäjä ei rikastu. On siis sanomattakin selvää, että tämänkaltaista työtä ei 

tehdä rahan vuoksi. Kun otetaan huomioon laskelmat ja muut liiketoimintasuunnitelmassa 

olevat asiat, voidaan sanoa, että yrityksen perustaminen ei tule olemaan kannattavaa. 

 

Laskelmien avulla selvisi tarvittavan pääoman määrä ennen yritystoiminnan alkamista. Summa 

on suuri, mutta se saadaan maksettua mikäli talli pysyy täynnä ja hevosten vaihtuvuus vähäi-
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senä. Tässä on riskinä kuitenkin se, että jos talli ei ole täynnä lainan takaisinmaksu hankaloi-

tuu suuresti, eikä yrittäjä välttämättä saa omaa palkkaansa. Tässä kohtaa on syytä miettiä 

halutaanko tällainen riski ottaa.  

 

Yrityksellä ei ole mahdollisuutta erottua puitteidensa avulla, sillä ne eivät tule eroamaan kil-

pailijoiden puitteista. Jäljelle jää siis näkyvyyden luominen ja hyvä hevosen hoito. Nämä ovat 

yrityksen kilpailuedut. Kilpailija-analyysiä tehdessä selvisi, että Raaseporissa kukaan ei tarjoa 

vuokrattavaksi hevoskuljetusvaunuaan. Tämä voidaan nähdä kilpailuetuna, sillä kysyntää var-

masti trailerin vuokraukselle on tällä alueella. Yrityksellä on hyvät kilpailuedut ja yrittäjän on 

tehtävä töitä niiden eteen, jotta ne saataisiin hyödynnettyä. Facebookiin saadaan tykkääjiä 

järjestämällä kilpailuja sekä laittamalla Facebook mainoksia. Kotisivuilla on linkki yrityksen 

Facebook sivulle. 

 

Liiketoimintasuunnitelma on rakennettu yrityskirjallisuudesta ja internetlähteistä saatujen 

ohjeiden mukaisesti, mutta se on mukautettu tämän opinnäytetyön toimeksiantajan tarpei-

siin. Opinnäytetyön tietoperustassa käydään lyhyesti lävitse asiat, jotka tulisi vähintään sisäl-

lyttää liiketoimintasuunnitelmaan ja ne sieltä suurimmaksi osaksi löytyvät. Asia, joka liike-

toimintasuunnitelmasta puuttuu kokonaan, on kappale riskeistä. Liiketoimintasuunnitelmassa 

tulisi arvioida yrittäjän sekä yrityksen riskejä, sillä asiat eivät aina mene suunnitellusti (yleis-

tietoa yrityksen perustajalle 2016.) Rahoittajat haluavat usein myös kuulla yrityksen riskeistä.  

 

Hyvä liiketoimintasuunnitelma on olennaiseen keskittyvä, selkeästi etenevä, tulevaisuutta 

ennakoiva sekä riskit tunnistava (Liiketoimintasuunnitelma 2016.) Opinnäytetyön liiketoimin-

tasuunnitelma pysyy asiassa koko ajan, ja se on sisällykseltään myös looginen. Ainoa asia, jo-

ka siitä olisi voitu jättää pois, on kohta jossa kerrotaan mitä vuokrasopimus pitää sisällään. Se 

ei ole niin oleellinen asia, että se pitäisi olla liiketoimintasuunnitelmassa. Liiketoimintasuun-

nitelmassa käydään lävitse muutamalla lauseella tulevaisuuden näkymiä Raaseporin hevos-

kannasta. Tulevaisuudesta on kerrottu suppeasti, joten näin jälki käteen kun asiaa pohtii, olisi 

siihen pitänyt panostaa enemmän.  

 

Finnveran laatiman työpohjan mukaan liiketoimintasuunnitelmaa voi arvioida kysymällä itsel-

tään muutamia kysymyksiä. Ensimmäinen kysymys on: mitä puutteita suunnitelaman sisällössä 

on? Kun tätä kysymystä mietitään tämän opinnäytetyön liiketoimintasuunnitelman kannalta, 

heti ensimmäisenä tulee mieleen riskien puuttuminen, joka jo aiemmin mainittiin sekä talou-

den seuranta. Talouden seurannan tarkoituksena on kuvata miten esimerkiksi taloushallinto 

organisoidaan ja kuinka kirjanpito tullaan hoitamaan. Toinen puute, joka liiketoimintasuunni-

telmasta löytyy on se, että suunnitelmassa ei olla mietitty miten palveluja tullaan kehittä-

mään eteenpäin. (Ruuska, Karjalainen & Johnsson, 2001, 145–163.) 
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Toinen asia, jota työpohjassa kehotetaan miettimään, on toimintaympäristöä ja sen muutos-

ten arviointia (Ruuska, Karjalainen & Johnsson, 2001, 163). Toimintaympäristöstä on kerrottu 

laajasti ja se vaikuttaa olevan tuollaisenaan riittävä. Toimintaympäristön muutoksista ei olla 

kerrottu kuin ainoastaan se, miten hevosten määrä tulee kasvamaan Suomessa. Työssä on 

myös maininta siitä, että Raaseporissa yksityisten hevosten määrän odotetaan kasvavan, kun 

taas hevosyritysten ennustetaan pysyvän samana. Lisää tietoa oli vaikea saada Raaseporin 

kaupungilta, mutta pieni pohdinta voisi olla kuitenkin hyvä lisäys kyseiseen kappaleeseen. 

Suuria muutoksia ei kuitenkaan ole tarve tehdä. 

 

Kolmas asia, jota kannattaa pohtia kun arvioidaan liiketoimintasuunnitelmaa, on vision ja 

päätavoitteiden realistisuus (Ruuska, Karjalainen & Johnsson, 2001, 163). Yrityksen visiona on 

saada täytettyä kaikki karsinapaikat mahdollisimman pian yritystoiminnan aloittamisesta. 

Tämä on realistinen ajatus ja tärkeä sellainen. Hevosten määrä vaikuttaa kuitenkin niin mo-

neen asiaan liiketoiminnan kannalta, että tästä visiosta on hyvä pitää kiinni. Tavoitteena on, 

että talli olisi täynnä toisen toimintavuoden alussa. Hevosten vaihtuvuus pyritään pitämään 

vähäisenä. Nämä kaikki asiat ovat opinnäytetyön kirjoittajan sekä sen toimeksiantajan mieles-

tä todenmukaista ajattelua ja ne ovat saavutettavissa. 

 

Viimeinen asia, joka Finnveran työpohjasta haluttiin ottaa arvioinnissa esille, on toimenpide-

suunnitelman sisältö ja oikeaan osuvuus. Tässä kohtaa siis mietitään esimerkiksi kuinka mark-

kinointisuunnitelma tai talouspuoli on onnistunut. (Ruuska, Karjalinen & Johnsson, 2001, 163.) 

Markkinointisuunnitelmassa käydään lävitse markkinointikanavat sekä myyntitavoitteet. Myyn-

titavoitteet ovat toimeksiantajan mukaan todenmukaiset, ehkä hiukan alakanttiin arvioitu. 

Markkinointisuunnitelmassa kerrotaan mitä asioita markkinoidaan missäkin kanavassa ja siinä 

myös kerrotaan, kuinka yritys markkinoi palvelulla. Rahoittajia varten laadittiin välttämättö-

mimmät laskelmat ja niistä on kerrottu melko hyvin. Hinta- ja palvelustrategiasta on myös 

kerrottu ja toimeksiantajan mukaan kaikki tuntuu vaikuttavan sisällöltään hyvältä. Opinnäy-

teyön kirjoittaja kuitenkin tekisi palvelustrategiaan pieniä lisäyksiä.  

 

Kun näitä kysymyksiä muiden kysymysten lisäksi on käyty toimeksiantajan kanssa läpi yhdessä, 

voidaan sanoa, että liiketoimintasuunnitelma on käyttökelpoinen pienten lisäysten jälkeen. 

Tähdellisin lisäys on varmasti riskien arviointi, joka voi vaikuttaa jopa rahoituksen saamiseen. 

 

Opinnäytetyön tekeminen vahvisti ja lisäsi omaa tietämystäni liiketoimintasuunnitelmasta, 

yrittämisestä sekä hevosalasta. Sain eri näkökulmia hevosalan osaajilta ja ymmärrän kuinka 

hankalaa on perustaa hevosalan tai oikeastaan minkä tahansa alan yritys. Opin lisää laskelmis-

ta ja niiden tärkeydestä. Oma osaamiseni ei ole koskaan ollut laskelmien suhteen hyvä, joten 

niiden tekeminen opetti minulle paljon. Samalla huomasin, että laskelmien tekeminen on oi-

keastaan ihan mukavaa puuhaa, kun vain ensin ymmärtää mitä tehdä. Haastavin laskelma oli-
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kassavirtalaskelman tekeminen. Se tuotti eniten hankaluuksia, mutta toisaalta siitä myös opin 

eniten.   

 

Toivon, että tästä opinnäytetyöstä olisi hyötyä muillekin kuin vain työn toimeksiantajalle. 

Laskelmat varmasti antavat ajattelemisen aihetta siitä, mitä on valmis uhraaman yrityksen 

puolesta. Yrittäjät joutuvat tulemaan toimeen pienellä palkalla, eikä palkan saanti ole aina 

edes varmaa.  
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 Liite 1 
 

Liite 1. Kassavirtalaskelma 

 

  

tammikuu helmikuu maaliskuu huhtikuu toukokuu kesäkuu heinäkuu elokuu syyskuu lokakuu marraskuu joulukuu
Alkukassa 2 000 € 2 627,85 € 2 794,30 € 3 022,05 € 3 411,30 € 3 788,95 € 4 416,90 € 5 194,85 € 5 886,70 € 6 294,65 € 8 375,30 € 10 221,35 €
Kassaanmaksut
tallivuokra 4 400 € 4 400 € 4 950 € 4 950 € 5 500 € 5 500 € 5 500 € 5 500 € 5 500 € 6 050 € 7 150 € 7 150 €
muut kassaanmaksut 85 € 125 € 70 € 50 € 80 € 70 € 70 € 65 € 50 € 50 € 70 € 80 €
Kassaanmaksut yhteensä 4 485 € 4 525,00 5 020,00 € 5 000 € 5 580 € 5 570 € 5 570 € 5 565 € 5 550 € 7 000 € 7 220 € 7 230 €

Kassastamaksut
Ruoka 0,00 € 270,40 € 304,20 € 304,20 € 338,00 € 338,00 € 338,00 € 338,00 € 338,00 € 371,80 € 439,40 € 439,40 €
Kuivike 0 € 400,00 € 500,00 € 518,40 € 576,00 € 576,00 € 576,00 € 576,00 € 576,00 € 633,60 € 748,80 € 748,80 €
Muut 524 € 524 € 555 € 555 € 595 € 595 € 595 € 595 € 595 € 630,90 € 702,70 € 702,70 €
Markkinointi 269 € 100,00 € 18,90 € 269 € 30 € 18,90 € 18,90 € 100 € 18,90 € 18,90 € 18,90 € 18,90 €
Investoinnit 0 € 0 € 0 € 0 € 800 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 200 €
Lainojen lyhennykset 1 864,15 € 1 864,15 € 1 864,15 € 1 864,15 € 1 864,15 € 1 864,15 € 1 864,15 € 1 864,15 € 1 864,15 € 1 864,15 € 1 864,15 € 1 864,15 €
Palkka 1 200,00 € 1 200,00 € 1 000,00 € 1 100,00 € 1 000,00 € 1 000,00 € 1 400,00 € 1 400,00 € 1 200,00 € 1 400,00 € 1 600,00 € 1 400,00 €
Vakuutusmaksut 550,00 € 550,00 € 550,00 € 550,00 €
Kassastamaksut yhteensä 3 857,15 € 4 358,55 € 4 792,25 € 4 610,75 € 5 203,15 € 4 942,05 € 4 792,05 € 4 873,15 € 5 142,05 € 4 919,35 € 5 373,95 € 5 923,95 €

Loppukassa 2 627,85 € 2 794,30 € 3 022,05 € 3 411,30 € 3 788,95 € 4 416,90 € 5 194,85 € 5 886,70 € 6 294,65 € 8 375,30 € 10 221,35 € 11 527,40 €
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