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1 JOHDANTO 

 

Yhteiskunnan muutokset tuovat haasteita oppilaitoksille ja niiden on pysyttävä kehityksen mukana.  

Luonnonvara-alan opiskelu sisältää paljon työskentelemällä oppimista. Maatalousalan taitoja ei opita 

luokassa istumalla, vaan opetus on käytännönläheistä alusta asti. Taloudelliset haasteet pitävät eri-

tyisesti luonnonvara-alan oppilaitokset osaltaan paineen alla ja niiden on pystyttävä tarjoamaan mo-

nipuolista ja monialaista koulutusta. Yhden yksikön varassa opetus on erittäin kallista ja suuret kus-

tannukset voidaan jakaa monen koulutusyksikön kesken keskittämällä ne samaan paikkaan, mikä li-

sää oppilaitoksien tilojen käyttöastetta. Myös yritysyhteistyö on mahdollisuus oppilaitoksille sekä yri-

tyksille, yritykset voivat saada käytännöllistä toimitilaa ja oppilaitokset voivat hyödyntää yrityksien 

palveluja. Elokuussa 2015 voimaanastuva opetussuunnitelmien uudistus tuo lisää haasteita oppilai-

toksille. Opintoviikoista siirrytään osaamispisteisiin ja uudistuksessa keskitytään muun muassa sii-

hen, että opiskelijan oppiminen voi tapahtua missä vain, eikä keskitytä enää vain tiettyyn oppi-

misympäristöön. (Karjalainen 2015-02-20; Kuittinen 2015-02-05.)  

 

Hevosten käyttö maatalousalan oppilaitosten opetuksessa on lisääntynyt ja monissa oppilaitoksissa 

on nykyään hevosia tai mahdollisuus valita hevosin liittyviä tutkinnon osia opintoihinsa. Hevoset ovat 

usealle oppilaitokselle vetovoimatekijä ja moni maatalousalalle opiskelemaan hakeutuva nuori voi 

saada hyvän pohjan hevosalan kokemuksen kerryttämiselle näissä oppilaitoksissa. Hevostalous tar-

joaa liitännäiselinkeinoja maatalousalalle, joten perustiedot hevosen lajinmukaisesta hoidosta ja 

käyttäytymisestä on hyvä tarjota myös perinteisille maatalousyrittäjille.  Tällä hetkellä mahdollisuuk-

sia hevosiin liittyviin tutkinnon osiin eläintenhoitajan, maaseutuyrittäjän tai luonto-ohjaajan perus-

tutkinnoissa tarjoaa 13 oppilaitosta. Selkeää listausta tästä ei ole toistaiseksi tarjolla, vaan tieto kou-

lutilojen hevosiin liittyvistä opinnoista täytyy etsiä itse Virtuaalikylän tai oppilaitosten omien verk-

kosivujen kautta. Toisen asteen oppilaitoksista hevostalouden perustutkintoa tarjoavien oppilaitosten 

määrä on tällä hetkellä Hippoliksen laatiman Hevostalous lukuina -2014 -julkaisun mukaan yhdeksän 

ja näistä voi valmistua hevostenhoitajaksi tai ratsastuksenohjaajaksi. (Virtuaalikylä 2014; Hippolis 

2015b.) 

 

Tämän opinnäytetyön aihe on saatu toimeksiantona Kainuun Ammattiopiston Seppälän koulutilalta, 

jossa tarjotaan toisen asteen luonnonvara-alan koulutusta. Opinnäytetyön tavoitteena on kartoittaa 

Seppälän koulutilan tallin ja hevosten käyttöä. Näiden pohjalta voidaan suunnitella toimivaa ja teho-

kasta talli- ja oppimiympäristöä tai kehittää toimintaa eteenpäin ja huomioida mahdollinen kustan-

nustehokas ajattelu opiskelussa. Vastaavankaltaista tutkimusta oppilaitoksiin ei ole aiemmin tehty ja 

tämä työ keskittyy vain Kainuun Ammattiopiston koulutilan talliin. Opinnäytetyötä varten on haasta-

teltu samantapaisten oppilaitosten henkilökuntaa ja haastatteluissa on keskitytty hevosten käyttöön 

koulutiloilla ja hevosten merkitykseen oppilaitokselle ja opetuksessa. Tässä opinnäytetyössä on toi-

meksiannosta käsitelty myös YritysAmis-mahdollisuuksia Seppälän koulutilan tallin osalta. Yritys-

Amis-hanke on alkanut Kainuun Ammattiopistossa tammikuussa 2015 ja kaikki koulutusalat eivät ole 

vielä mukana hankkeessa.  
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Opinnäytetyöni koostuu asiantuntijahaastatteluista ja käytännön tutkimuksesta koulutilalla. Käytän-

nön tutkimus tapahtuu tutkimalla esimerkiksi hevosten käyttöä opetuksessa ja kustannusten osalta 

seuraamalla esimerkiksi kuivikkeen menekkiä. Käytettävät tutkimusmenetelmät ovat asiantuntija-

haastatteluita, jotka tehdään maatalousalan oppilaitoksille, joissa on samankaltaista hevostalouden 

opetusta kuin Seppälässä.  

 

Tallin kuivikkeen kulutuksen seurantaan lomakkeiden avulla päädyttiin siksi, koska Seppälän kouluti-

lalla ei ole eritelty tallin ja navetan kustannuksia erikseen ja suuntaa-antavan seurannan avulla voi-

daan arvioida keskimääräistä kulutusta. Tämän perusteella voidaan arvioida esimerkiksi oppilaitok-

sen tallinpidosta aiheutuvia kustannuksia suuntaa-antavasti ja havainnollistaa esimerkein, mitä kus-

tannuksia hevosten pidosta oppilaitokselle on. Tuloksia voidaan käyttää myös jatkossa tulevina vuo-

sina laskettaessa tallinpidon kustannuksia. Opetusmaatilojen hevosten käytön perusteena ei ensisi-

jaisesti ole taloudellisen voiton tuottaminen, vaan opetuksen tarjoaminen erilaisten eläinlajien paris-

sa ja mahdollisimman laaja-alainen osaaminen. Haastatteluiden perusteena on mahdollisuus tarvit-

taessa verrata Seppälän koulutilaa muihin samanlaisiin oppilaitoksiin erityisesti hevosten käytön suh-

teen. 

 

Työn taustalla on toimeksiantajan tarve saada ajan tasalla olevaa tietoa Seppälän koulutilan tallin 

käytöstä opetuksessa ja hevosten käytön lisääminen ja toiminnan kehittäminen. Kartoituksen tulos-

ten perusteella toimeksiantaja voi mahdollisesti suunnitella tallin käyttöä tarkoituksenmukaisemmak-

si, jos tähän on tarvetta ja kehittää talliympäristöä monipuoliseksi oppimisympäristöksi. Myös hevos-

ten käyttöä voidaan kehittää mahdollisesti monipuolisemmaksi ja saada käyttö tasattua koko vuo-

denajalle tasaisesti. Tällöin hevosten merkitystä opetuksessa ja mahdollisuutta ulkopuolisille tarjot-

tavina palveluina voitaisiin pitää merkittävänä. 

 

Omat opintoni Seppälän koulutilalta vuodelta 2008 auttoivat aiheen hahmottamisessa ja tutkimuksen 

toteuttamisessa. Toisaalta tottumus koulutilan ympäristöön ja tässä työssä tutkittaviin asioihin voi 

olla haitta, sillä asioita ei ehkä tule käsiteltyä tarpeeksi laajasti.  
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2 MAATALOUSALAN OPPILAITOKSET JA MAATALOUSOPETUKSEN HISTORIA SUOMESSA 

 

Maatalousalan opetusta Suomessa on ollut vuodesta 1840 lähtien. Ensimmäinen oppilaitos oli Mus-

tialassa Lounais-Hämeessä ja tuolloin alkaneen opetuksen tarkoituksena oli lisätä maatalouden tuot-

toa väkiluvun kasvaessa. 1860-luvulla maatalouden opetusta oli tarjolla jo useammalla yksityisten 

kartanoiden tarjoamalla tilalla. Myöhemmin koulujen määrä lisääntyi maanlaajuisesti. 1800-luvun lo-

pulla koulutus oli kaksivuotinen, mutta 1900-luvun alussa koulutusta oli tarjolla myös yhden talven 

kestävänä sekä kiertävinä maamieskouluina. Koulut keskittyivät aluksi maanviljelyksen opetukseen, 

mutta rinnalle tuli myöhemmin muun muassa karjanhoito- ja meijerikouluja. Opiskelijoiden säätytaso 

vaihteli oppilaitoksittain: talonpojat ja pientilalliset kävivät koulua lyhyemmän aikaa kestävillä maa-

mieskursseilla, kun taas säätyläisnuoret opiskelivat pitempään. (Arkistojen portti 2014.)  

 

Maatalousalan oppilaitosten määrä kasvoi 1900-luvun alussa ja 1930-luvulla niitä oli jo lähes sata. 

Koulut olivat pieniä ja niissä keskityttiin usein vain tiettyyn tuotantosuuntaan, kuten siipikarjaan, si-

koihin tai maitotalouteen. 1960-luvulla Suomen elinkeinorakenne muuttui ja maatalouskoulujen 

määrä väheni. Oppilaitoksia yhdistettiin ja laajennettiin sekä yksityiset oppilaitokset muuttuivat valti-

ollisiksi oppilaitoksiksi. Samalla kun maatalouskouluja yhdistettiin, opetusta nykyaikaistettiin vastaa-

maan sen hetkistä tarvetta. 1990-luvulla maatalousalan opetus siirtyi valtiolta kunnille. (Arkistojen 

portti 2014.) 

 

Varsinainen hevostalouden opetus Suomessa on alkanut 1930-luvulla, jolloin opetusta tarjottiin Ypä-

jällä Valtion hevostalouskoulussa sekä Harjun Oppimiskeskuksessa. Ypäjällä toimi myös Valtion he-

vossiittola sekä puolustuslaitoksen hevoshoitokoulu. Valtion hevossiittolan perustamisen tarkoitukse-

na oli suomalaisen hevosjalostuksen edistäminen ja alan työntekijöiden kouluttaminen. (Harjun Op-

pimiskeskus 2015a; Häme-Wiki 2013.) Tällä hetkellä Suomessa luonnonvara-alan opetusta tarjoaa 

35 oppilaitosta (TET-tori 2013). Näiden lisäksi hevostalouden perustutkinnon tarjoavia oppilaitoksia 

on yhdeksän (Hippolis 2015b). Maatalousalan oppilaitosten on pysyttävä tänä päivänä yhteiskunnan 

kehityksessä mukana ja monialainen tarjonta turvaa oppilaitosten olemassaolon. Moni opetusmaatila 

voi joutua lopettamaan toimintansa liian suppean tarjonnan vuoksi ja oppilaitosten määrä voi vähen-

tyä myös opiskelijoiden puutteesta johtuen. (Karjalainen 2015-02-20.) 

 

Vuonna 1897 perustettu Seppälän maatalousoppilaitos on Kainuun vanhin ammattioppilaitos. 1800-

luvun lopun katovuodet olivat yksi syy lähteä viemään maatalouden opetusta eteenpäin, erityisesti 

karjatalouden osalta. Seppälän maatilaan sisältyi tuolloin 1025 hehtaaria maata ja metsää. Eläimiin 

kuului viisi hevosta, kaksi sonnia, 30 lehmää ja hiehoa sekä sikoja, kanoja ja lampaita. Ensimmäiset 

opiskelijat aloittivat Seppälässä 1. marraskuuta 1897 ja opiskelijoita oli yhteensä 11, joista yhdeksän 

opiskeli maanviljelyskoulussa ja kaksi meijerikoulussa. Kouluun hakeminen tapahtui vapaamuotoisel-

la hakemuksella, jonka mukaan liitettiin papintodistus, lääkärintodistus, vanhempien lupakirja ja to-

distus kansakoulun suorittamisesta tai vakuutus vähimmäistiedoista. 1900-luvun alussa Seppälä on 

toiminut kainuulaisen maaseudun edistäjänä. Maanviljelysseuran toimesta Ilmari Kiannolta tilatun 

Nälkämaan laulun ensiesitys oli Seppälässä 21.12.1911. (Seppälä 110 vuotta 2007.) 
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2.1 Maatalouden opetus 

 

Opetusmaatilojen rooli on tärkeä toisen asteen opiskelijoiden tutustuessa maatalousalaan. Niiden 

tehtävänä on tarjota puitteet oppimiselle ja perustaitojen saavuttamiselle. Opetusmaatilojen tehtä-

vänä on myös olla edelläkävijä ja esimerkki nykyaikaisesta maatilataloudesta. Tämä on kallista, joten 

opetusmaatilojen on pystyttävä ylläpitämään asianmukaiset oppimisympäristöt kustannustehokkaas-

ti. (Tauriainen 2008.) 

 

Luonnonvara-alan opetuksen tuottaman monipuolisen ammattitaidon ja yrittäjyyden avulla suoma-

lainen maaseutu pidetään asuttuna ja tuodaan luonnonvara-alan ammattilaisille monipuolista osaa-

mista. Pelkkä maatalousalan osaaminen ei enää riitä, vaan opetuksen tulisi olla monialaisempaa, jol-

loin turvataan kehityksessä mukana pysyminen sekä mahdollisuudet erikoistuneeseen luonnonvara-

alan yrittäjyyteen. Luonnonvara-alan oppilaitoksien tulisi tarjota monipuolista koulutusta, jolloin esi-

merkiksi kustannukset eivät muodostu yhden koulutusohjelman osalta liian suuriksi ja käyttöastetta 

saadaan nostettua. Seppälässä tähän on jo tartuttu ja koulutilan aluetta on hyödynnetty maatalous-

alan opetuksen lisäksi muun muassa puutarha-alan, maanrakennus- ja logistiikka-alan opetuksessa. 

Seppälässä on yhteistyötä erilaisten yrittäjien kanssa, esimerkiksi eläinklinikka Countrypolis toimii 

vuokratiloissa koulutilan alueella. (Karjalainen 2015-02-20.) 

 

Maatalousalan perustutkinnon suorittaneella ammattilaisella on laaja-alaiset perusvalmiudet maata-

lousalan monipuolisiin työtehtäviin. Hänellä on kokonaisnäkemys edellytyksistä maatalouden harjoit-

tamiseen ja maatalouselinkeinojen mahdollisuuksista. Maatalousalan ammattilainen kykenee harjoit-

tamaan tuotantotoimintaa kustannus- ja laatutietoisesti, ympäristövastuullisesti ja eettisesti, pystyy 

huoltamaan maatalouden koneet, hallitsemaan kasvinviljelyntaidot sekä huolehtimaan tuotantoeläi-

mistä lajinmukaisen tarpeiden perusteella. (Opetushallitus 2009). 

 

Maatalouden opetus kuuluu luonnonvara- ja ympäristöalan koulutusaloihin. Ammatillisiin perustut-

kintoihin luonnonvara- ja ympäristöalalla kuuluu kuusi perustutkintoa, joita ovat hevostalouden, 

maatalousalan, luonto- ja ympäristöalan, kalatalouden, puutarhatalouden ja metsätalouden perus-

tutkinnot. Näiden lisäksi on myös useita ammatti- ja erikoisammattitutkintoja. Maatalousalan perus-

tutkinnossa on neljä koulutusohjelmaa, joita ovat eläintenhoitajan, maatilatalouden, maataloustek-

nologian ja turkistalouden koulutusohjelmat. Koulutusohjelmien laajuus on 120 opintoviikkoa ja ne 

kestävät 2-3 vuotta. (Opintoluotsi.) 

 

Eläintenhoitajan koulutusohjelma suuntautuu eläimiin monipuolisesti ja pieneläimiin suuntautunut 

eläintenhoitaja voi toimia työntekijänä eläinklinikalla, lemmikkieläin- tai löytöeläinhoitolassa, eläin-

tarhassa tai eläinkaupassa. Eläintenhoitaja voi suuntautua myös maatilan eläimiin ja toimia esimer-

kiksi maatalouslomittajana. Maatilatalouden ja maatalousteknologian koulutusohjelmissa valmistuu 

maaseutuyrittäjäksi ja maaseutuyrittäjä voi toimia yrittäjänä omassa yrityksessään tai työntekijänä 

maatila- tai urakointiyrityksessä sekä muissa maatalousalan yrityksissä. Turkistalouden koulutusoh-

jelmassa valmistuu turkistarhaajaksi ja turkistarhaaja voi toimia yrittäjänä tai toisen yrityksen palve-

luksessa sekä turkistarhaukseen liittyvässä liiketoiminnassa. (Opetushallitus 2009.) 
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Maatalousalan perustutkinto muodostuu kaikille pakollisista tutkinnon osista joita ovat työskentely 

maatalousalalla (10 opintoviikkoa) ja maaseutuyrittäminen (10 opintoviikkoa). Lisäksi koulutusohjel-

miin liittyviä välttämättömiä opintoja on 30 opintoviikkoa. Vapaasti valittavia opintoja on yhteensä 40 

opintoviikkoa. Loput 20 opintoviikkoa muodostuvat työssäoppimisesta, yrittäjyysopinnoista ja opin-

näytteestä. Hevosiin liittyvät opinnot ovat usein vapaasti valittavissa tutkinnon osissa, joita ovat 

muun muassa paikallisesti valitun eläimen hoito ja hyvinvoinnista huolehtiminen, jolloin oppilaitos voi 

tarjota tiettyä eläinlajia ja tutkinnon osan nimi määräytyy tällöin oppilaitoskohtaisesti, esimerkiksi jos 

paikallisesti valittu eläin on hevonen, tutkinnon osa on nimeltään hevosen hoito ja hyvinvoinnista 

huolehtiminen. (Opetushallitus 2009). 

 

2.2 Hevosten käyttö oppilaitoksissa 

 

Hevosala on kasvanut Suomessa viime vuosina. Hevosten määrän on ennustettu lisääntyvän ja he-

vosharrastajien määrä on kasvussa. Talliyrityksien on arvioitu työllistäneen vuonna 2013 noin 15 

000 henkilöä, joista 5000 on kokoaikaisesti ja 10 000 osa-aikaisesti työllistettyjä. Hevostalleja on ar-

vioitu olevan noin 16 000 ja hevosia noin 75 500. Hevosala tarvitsee ammattiosaajia monelle alalle, 

kuten esimerkiksi kengittäjiä, rehuntuottajia, ratsastuksenohjaajia ja erityisesti hevostenhoitajia. He-

vostalouden merkitys maaseudulle on suuri, sillä iso osa hevosalan yrityksistä sijaitsee maaseudulla 

ja hevostalouden kasvun seurauksena myös tuotannollinen toiminta maaseudulla lisääntyy; yhden 

hevosen rehuntuotantoon tarvittava ala vuodessa on noin 1-1,5 hehtaaria ja hevosten rehuntuotta-

miseen tarvittava peltoala on kokonaisuudessaan 75000- 112000 hehtaaria. Hevostalous on si-

vuelinkeinona usealla maatilalla ja päätuotantosuuntana noin 2000 maatilalla. (Hippolis 2012.) 

 

Kasvava hevosala lisää tarvetta opetukseen ja neuvontaan, jolloin maatalousalan oppilaitokset ovat 

yksi väylä tarjota tietoa ja kouluttaa tulevaisuuden ammattilaisia. Myös hevostalouden sivuelinkei-

noissa kuten rehuntuotannossa on hyvä tuntea hevosen perustarpeet, jolloin lähtökohdat laaduk-

kaaseen tuotantoon ovat paremmat (Hippolis 2012). Monissa maatalousoppilaitoksissa on nautakar-

jan lisäksi hevosia, mutta niitä on usein vähemmän kuin varsinaisissa hevosalan oppilaitoksissa. He-

vosten lisääntynyt käyttö useiden maatalousalan oppilaitosten opetuksessa johtunee siitä, että he-

vosten määrä ja koulutuksen kysyntä on kasvanut viimeisen kymmenen vuoden aikana. Useilla nau-

takarjatiloilla voi olla hevosia jonka vuoksi tulevat maaseutuyrittäjät, eläintenhoitajat sekä lomittajat 

opetetaan tekemään myös hevosten päivittäiset hoitotyöt. (Kuittinen 2014-05-08.)  

 

Opiskelijan kannalta on hyödyllistä saada kokemusta eri eläinlajien hoidosta ja oppilaitoksen laaja 

tarjonta tuotanto- tai lemmikkieläimistä lisää opiskelijoiden ammattitaitoa ja opiskelijat oppivat tun-

temaan eläinlajien lajityypilliset erot työskennellessään näiden parissa. Osa oppilaitoksista on tietoi-

sesti välttänyt keskittymästä pelkästään yhteen eläinlajiin, jolloin pystytään tarjoamaan opiskelijoille 

monialaista koulutusta eläinten hoidossa. (Karjalainen 2015-02-20.) 

 

2.3 Hevosalan opetusta tarjoavat oppilaitokset 

 

Hevostalouden perustutkinnon voi suorittaa taulukossa 1 mainituissa kouluissa, ja näistä valmistuu 

hevostenhoitajaksi tai ratsastuksenohjaajaksi. Lisäksi joissakin näistä voi suorittaa myös hevostalou-
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den ammattitutkintoja. Hevosalan oppilaitoksissa tarjotaan sekä ravi- että ratsuhevosiin suuntautu-

vaa opetusta. Esimerkiksi taulukon 1 oppilaitoksista Ypäjän Hevosopisto on keskittynyt vain hevosta-

louden opetukseen, muut ovat isompien koulutusyksiköiden toimipisteitä (Hevosopisto 2015).  

 

Hulkkosen (2011) tekemän selvityksen mukaan opiskelijoita hevosoppilaitoksissa on vuonna 2011 ol-

lut 69–280 opiskelijaa. Pienin määrä hevostalouden perustutkintoa suorittavia opiskelijoita on ollut 

Ruukin Maaseutuopistossa ja suurin määrä Ypäjän Hevosopistolla. Oppilaitoksen omien hevosten 

määrä oppilaitoksissa vaihtelee Ruukin Maaseutuopiston noin 15 hevosesta Ypäjän Hevosopiston 

noin 150 hevoseen. Tässä opinnäytetyössä tehtyjen asiantuntijahaastatteluiden perusteella maata-

lousalan oppilaitoksilla ”hevosiin suuntautuneita” eli hevosiin liittyviä tutkinnon osia valinneita opis-

kelijoita on yleensä noin viidestä opiskelijasta 20 opiskelijaan. 

 

Taulukko 1. Hevostalouden perustutkinnon tarjoavat oppilaitokset (Mikkonen 2015). 

OPPILAITOS ratsastuksenohjaaja hevostenhoitaja 

Axxell  x 

Harjun oppimiskeskus x x 

Keski-Pohjanmaan maaseutuopisto, 
Kaustisen yksikkö 

 x 

Keski-Pohjanmaan maaseutuopisto, 
Perhon yksikkö 

 x 

Koulutuskeskus Salpaus  x 

Oulun seudun ammattiopisto, Pudasjär-
ven yksikkö 

x x 

Ruukin maaseutuopisto x x 

Ylä-Savon ammattiopisto, Hingunnie-
men yksikkö 

x x 

Ypäjän Hevosopisto x x 

 

Hevostalouteen liittyviä tutkinnon osia voi opiskella taulukossa 2 esitellyissä oppilaitoksissa. Tiedot 

oppilaitoksista ja mahdollisista hevosista ja hevostalouteen liittyvistä tutkinnon osista on saatu Virtu-

aalikylä-verkkosivustolta ja oppilaitosten omilta verkkosivuilta (Virtuaalikylä 2014). Tämän opinnäy-

tetyön haastatteluissa keskityttiin taulukossa 2 mainittuihin oppilaitoksiin, joissa ei tarjota hevosta-

louden perustutkintoa. Näissä oppilaitoksissa voidaan suorittaa muun muassa eläintenhoitajan, maa-

seutuyrittäjän tai luonto-ohjaajan perustutkinto, joissa hevostalouden opintoja on joko pakollisina tai 

valinnaisina opintoina. Hevosten ollessa vain yksi osa oppilaitoksen tarjontaa, niiden käyttö on eri-

laista ja vähäisempää verrattuna hevostalouden perustutkintoa tarjoaviin oppilaitoksiin. 
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Taulukko 2. Hevosiin liittyviä tutkinnon osia tarjoavat luonnonvara-alan oppilaitokset (Mikkonen 

2015). 

OPPILAITOS eläintenhoitaja maaseutuyrittäjä luonto-ohjaaja 

Ammatti-instituutti Iisakki  x  

Ammattiopisto Lappia x x  

Ammattiopisto Livia; Paimion 
maaseutuopisto 

x   

Haapajärven ammattiopisto   x 

Haapaveden ammattiopisto  x  

Järviseudun ammatti-instituutti; 
Kurejoen toimipiste 

 x x 

Kainuun Ammattiopisto x x x 

Koulutuskeskus Sedu, Ilmajoki  x  

Kouvolan seudun ammattiopisto  x  

Optimaedu Lannäslund x x  

Pohjois-Karjalan Ammattiopisto x x  

Savon Ammatti- ja aikuisopisto, 
Toivala 

  x 

Suupohjan ammatti-instituutti x x  
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3 SEPPÄLÄN KOULUTILA JA SEN KEHITTÄMINEN 

 

Seppälän koulutila (Kuva 1.) kuuluu Kainuun Ammattiopistoon ja tarjoaa luonnonvara-alan opintoja, 

kuten esimerkiksi maatalousalan perustutkinnon, jossa voi suuntautua maaseutuyrittäjäksi tai eläin-

tenhoitajaksi. Maatalousalan perustutkinnon lisäksi Seppälässä voi opiskella muun muassa puutarhu-

riksi, metsäkoneenkuljettajaksi, golfkentänhoitajaksi, luonto-ohjaajaksi ja luonnontuotealan yrittä-

jäksi. Varsinaista hevosalan koulutusta eli hevostalouden perustutkintoa Kainuun Ammattiopisto ei 

tarjoa, vaan hevosiin liittyvä opiskelu kuuluu maaseutuyrittäjän, eläintenhoitajan ja luonto-ohjaajien 

koulutukseen pienempinä tutkinnon osina. (Kainuun Ammattiopisto 2014.) 

 

 

KUVA 1. Seppälän koulutilan ilmakuva. (Virtuaalikylä 2014.) 

 

Seppälässä on tutkintoa suorittavia opiskelijoita 350. (Kainuun Ammattiopisto 2014.) Opiskelijoiden 

määrä eläintenhoidon koulutusohjelmassa on Seppälässä tällä hetkellä 38 opiskelijaa, joista toisen ja 

kolmannen vuoden hevosopintoja valinneita opiskelijoita on 17. Luonto-ohjaajien määrä on noin 30 

opiskelijaa. (Korhonen 2015-02-15; Kuittinen 2015-02-20.) 

 

Koulutilan eläimiin kuuluu kyyttökarja; noin 30 lypsävää ja nuorkarja sekä 8 hevosta. Peltoa Seppä-

län koulutilalla on 69 hehtaaria ja metsää 250 hehtaaria. Koulutilan alueella toimii lisäksi eläinsairaa-

la Countrypolis. Seppälä on erikoistunut alkuperäisrotujen säilyttämiseen, joka näkyy eläinvalinnassa 

niin tallissa kuin navetassakin.  Alkuperäisrotuihin Seppälän koulutila on päätynyt osaltaan sattu-

muksen kautta; koulutilalle tarjottiin mahdollisuutta hankkia lopettavalta tilalta kokonainen kyyttö-

karja. Hankinnan seurauksena Seppälä päätyi pitämään karjassaan vain näitä kyyttöjä (Kuva 2.) ja 

tämän myötä tallin hevosvalinnoissakin alkoi korostua alkuperäisrodun merkitys. Opiskelijat tutustu-

vat opintojensa aikana alkuperäisrotujen avulla maan oloihin jalostetun eläimen erityispiirteisiin. (Vir-

tuaalikylä 2014; Karjalainen 2015-02-20.) 



         
         14 (48) 

 

KUVA 2. Kyyttöjä laitumella. (Alasalmi 2011.)  

 

Seppälän koulutilan sijainti on erinomainen, sillä koulu sijaitsee vain neljän kilometrin päässä kau-

pungista, mutta silti rauhallisessa ja idyllisessä maalaisympäristössä (Kuva 3). Koulutustarjonta on 

monipuolinen ja verkko-opetuksen kehittämiseen on panostettu; muun muassa osan tutkinnoista voi 

suorittaa verkkokoulutuksina. Myös kestävän kehityksen osalta Seppälä on edelläkävijä, sille on 

myönnetty ensimmäisenä luonnonvara-alan oppilaitoksena kestävän kehityksen sertifikaatti, jonka 

myöntää OKKA-säätiö. (Kainuu Ammattiopisto 2014). 

 

 

KUVA 3. Näkymä Seppälään. (Mäkeläinen 2011) 

 

Kainuun Ammattiopistossa alkoi tammikuussa 2015 YritysAmis-hanke, joka muuttaa opiskelumene-

telmiä siten, että opiskelijat opiskelevat ammattialaansa itselleen sopivilla menetelmillä ja opettaja 

toimii perinteisen opettajajohtoisen opettamisen sijasta opiskelijan henkilökohtaisena lähiohjaajana 

ja ohjaa ja opastaa opiskelijaa opintojen aikana. Koulutusohjelmista muodostetaan YritysAmis-

hankkeessa niin sanottuja AmisYrityksiä. Tämän johdosta oppimisympäristöistä tulee yritysmäisiä ja 

niissä työskennellään työelämälähtöisesti, kuten oikeassa yrityksessä. Hankkeen mukaan ”Yritys-

Amiksessa työpaikka tuodaan kouluun ja kouluun tullaan töihin (Kainuun Ammattiopisto 2015b).” 

Opiskelijat hankkivat ammatillisen osaamisen koulussa oman alan AmisYrityksessä työskentelemällä 

sekä työssäoppimalla oikeissa yrityksissä. Opintoja suoritetaan verkko-opintoina ja tarvittaessa myös 
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perinteisessä luokkaopetuksessa. Opiskelijoilla on lisäksi mahdollisuus perustaa Nuori Yrittäjyys-

yritys opintojensa aikana. Syksystä 2015 YritysAmis käynnistyy Kainuun Ammattiopiston kulttuuri-, 

luonnonvara- ja liiketalouden alalla. Osaamisaloja ovat SisustamisAmis, PeliAmis, MediaAmis, Puu-

tarhaAmis ja PisnesAmis. (Kainuun Ammattiopisto 2015a; Karjalainen 2015-02-20.) 

 

3.1 Seppälän koulutilan talli ja hevoset 
 

Seppälän koulutilan tallissa (Kuvat 4 ja 5.) on 10 karsinapaikkaa ja talli sijaitsee keskeisellä paikalla 

koulutilan alueella navetan yhteydessä. Talli on remontoitu vuonna 2011, jolloin tallissa uusittiin 

kaikki karsinat ja lattiat ja talli täyttää tällä hetkellä EU-vaatimukset. Hevosia tällä hetkellä on viisi ja 

poneja kolme. Hevoset ovat suomenhevosia ja ponit gotlanninrusseja. Suomenhevosiin koulutila on 

päätynyt siksi, koska Seppälässä on panostettu alkuperäisrotuihin ja ponit koulutilan opetuskäytössä 

tuovat hevosiin vasta tutustuville opiskelijoille ”pehmeämmän laskun” hevosten kanssa toimimiseen. 

Ponit ovat hevosia pienempiä ja usein helpompia käsitellä. Hevosia arastelevan nuoren voi olla hel-

pompi lähestyä poneja sekä tutustua niiden avulla päivittäisiin tallitoimiin ja hevosen liikuttamiseen. 

Lisäksi alkuperäisrotujen hyvä luonne ja monipuoliset käyttömahdollisuudet ovat vaikuttaneet koulu-

tilan hevosvalintaan. (Kuittinen 2014-05-08.)  

 

Hevosia Seppälän koulutilalla on ollut vuodesta 1999. Aluksi hevosten käyttö opetuksessa oli pieni-

muotoista ja osa hevosista oli opiskelijoiden omia hevosia, joita käytettiin myös opetuksessa. Tuol-

loin kolmivuotisessa perustutkinnossa ensimmäisen vuoden jälkeen opiskelijat erikoistuivat joko ko-

neisiin tai hevosiin. Hevosten määrä ja rodut ovat vaihdelleet, oppilaitoksen ensimmäiset omat he-

voset ovat olleen lämminverisiä ravihevosia, joilla on harjoitettu pienimuotoista hevosten kasvatusta. 

  

 

KUVA 4. Tallin sijainti ympyröity. (Virtuaalikylä 2014.) KUVA 5. Tallia sisältä. (Mikkonen 2014) 

 

3.1.1 Hevosten käyttö Seppälässä  

 

Koulutilan hevoset ovat pääasiallisesti ratsastuskäytössä, poneilla taas ajetaan enemmän (Kuva 6). 

Kaikki hevoset ovat käytännön opetuksessa mukana, kun opiskelijoille opetetaan niiden hoitoa ja kä-

sittelyä. Luonto-ohjaaja- ja eläintenhoitajaopiskelijoille on opetussuunnitelmassa ratsastusta ja ajoa, 

sekä hevosten hoitoa, käsittelyä ja ruokintaa, jota käydään läpi sekä teoriatunneilla luokassa että 

käytännön tunneilla talliympäristössä. Opiskelijat huolehtivat päivittäiset hoitotoimenpiteet tallivuo-

roissa, joissa on ohjaavan tallivastaavan lisäksi 2-3 opiskelijaa. Tallivuoro kestää seitsemän päivää, 
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alkaen keskiviikkoiltana ja päättyen seuraavan keskiviikon päivävuoroon. Tallivuoron työtehtäviin 

kuuluu aamuisin hevosten ruokinta, hoitotoimenpiteet, loimitus tarvittaessa, tarhaus, karsinoiden sii-

vous, tallin siivous, päivällä hevosten ruokinta ja illalla hevosten sisälle hakeminen tarhoista, mah-

dollisia hoitotoimenpiteitä ja iltaruokinta. (Väyrynen 2014-10-15.) 

 

 

KUVA 6: Opiskelijat ajotunnilla. (Kuittinen 2012.) 

 

Koulutilan hevoset ja ponit ovat ratsukoulutettuja ja osa ajolle opetettuja. Niiden koulutustaso ei ole 

opetuksen kannalta olennaista, sillä opetus keskittyy perusratsastustaitojen ja perushoidon opette-

luun. Ratsastus ja ajo on kohtuullisen kevyttä työtä ja hevoset liikkuvat keskimäärin 3-5 tuntia vii-

kossa.  Hevostalouden opetuksesta Seppälässä vastaavat Tiina Kuittinen ja Suvi Juntunen. Myös tal-

livastaavana toimiva Hanna Väyrynen osallistuu opettamiseen tarvittaessa. Tallivastaava huolehtii 

työvuorossa olevien opiskelijoiden työnohjauksesta. Opetuskäytössä koulutilalla on käytössä iso ai-

dattu ratsastuskenttä sekä estekalusto. Hevosten ja ponien ajoon soveltuvia reittejä on päivittäises-

sä käytössä toistaiseksi yksi, joka kiertää Seppälän tilan peltoja. Ratsastukseen on lisäksi käytössä 

reittejä jonkin verran metsissä ja pelloille vievillä teillä. Ajokalustoa hevosten ja ponien ajoon tallilla 

on riittävästi ja ponit ovatkin pienen kokonsa vuoksi ensisijaisesti tarkoitettu ajokäyttöön, sillä opis-

kelijoiden joukossa on harvoin ponien ratsastamiseen soveltuvaa pienikokoista henkilöä. (Kuittinen 

2014-05-08.) 

 

Käytännön oppitunteja tallissa on viikoittain 2-3 tuntia. Niiden ajankohta on ajoitettu yleensä ratsas-

tus- ja ajotuntien molemmin puolin ja tällöin tutustutaan käytännössä muun muassa hevosten hoito-

toimenpiteisiin, rakenteeseen, terveydenhuoltoon ja ruokintaan. Talliympäristön hoito kuuluu opin-
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toihin ja näitä asioita opetellaan muun muassa tallivuorojen yhteydessä. Loma-aikoina tallissa ei ole 

muita opiskelijoita kuin tallityövuorossa olevat opiskelijat, jotka mahdollisesti liikuttavat hevosia tar-

peen mukaan. Kesäaikaan hevosten työskentely on kevyempää. Alkukesästä on usein aikuisopiskeli-

joiden lähiopetusjaksoja ja yleensä heinäkuu on hevosten lomakuukausi, jolloin ne ovat laitumella. 

Kesällä 2014 yksi Seppälän koulutilan hevosista oli paikallisella ratsastuskoululla tuntihevosena hei-

näkuun ajan. Tällä menettelyllä haluttiin ehkäistä kyseisen hevosen turha lihominen laidunkauden 

aikana ja pitää hevonen hyvässä kunnossa. (Juntunen 2015-05-08.) 

 

3.1.2 Hevoset osana perustutkinto-opetusta 
 

Hevosilla on tärkeä rooli Seppälän opetusohjelmassa. Perusasiat hevosista ja niiden hoidosta sisälty-

vät maatalousalan perustutkinnon kaikille opiskelijoille. Hevosiin liittyviä tutkinnon osia ovat maata-

lousalan perustutkinnon eläintenhoitajan koulutusohjelmassa kaikille pakollinen tutkinnon osa ”Eläin-

ten hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen”. Siinä opiskellaan yleisimpiin koti- ja lemmik-

kieläimiin liittyviä aihealueita, kuten eläinten pitoon liittyviä säännöksiä, lajityypillistä käyttäytymistä, 

anatomiaa ja fysiologiaa ja käytännön tunneilla tutustutaan eläimiin ja eläinten käsittelyyn. Näiden 

lisäksi tehdään työvuoroja jolloin huolehditaan eri eläinlajien päivittäisestä hoidontarpeesta sekä lii-

kuttamisesta tai lypsytöistä eläinlajista riippuen. Lisäksi pakollinen tutkinnon osa on myös työskente-

ly maatalousalalla, jossa hevosten hoitoa opetellaan tallityövuoroissa. (Kuittinen 2015-02-05.) 

 

Hevosiin liittyviä valinnaisia tutkinnon osia eläintenhoitajan perustutkinnossa ovat tuotantoeläimen 

hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen, hyvinvoinnin tuottaminen eläinten avulla (hevonen), 

paikallisesti tarjottava tutkinnon osa (Hevosen ajaminen ja ratsastaminen) sekä paikallisesti valitun 

eläimen (hevonen) hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen. Näissä opiskellaan tutkinnon osasta 

riippuen talliympäristön ja tallin hoitoa, hevosen ruokintaa ja hoitoa, jalostusta, eläinlääkintää ja 

toiminnan taloudellista suunnittelua. Näiden lisäksi on ratsastusta ja ajoa, jolloin opiskelijat oppivat 

ajamaan ja ratsastamaan monenlaisia hevosia ja suoriutumaan hevosen perusliikuttamisesta, teke-

mään perusvaljastuksen ajoon tai varustamisen ratsastukseen. Opiskelijat tutustuvat kilpailutoimin-

taan ja kilpahevosen hoitoon sekä hevosen valmennusfysiologiaan. Hyvinvoinnin tuottaminen eläin-

ten avulla- tutkinnon osassa opiskelijat tutustuvat eläinavusteiseen terapiaan. Työssaoppimispaikas-

sa he työskentelevät esimerkiksi sosiaalipedagogiseen hevostoimintaan liittyvissä yrityksissä, joissa 

opetellaan asiakkaan ohjaamista ja asiakaspalvelutaitoja sekä hevosten hoitoa ja käsittelyä. Valin-

naisia tutkinnon osia eläintenhoitajan perustutkinnossa, joissa voi valita hevosen, on yhteensä 30 

opintoviikkoa. (Kuittinen 2015-02-05.) 

 

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinnossa luonto-ohjaajilla on myös mahdollisuus erikoistua hevo-

seen ja tässä hevosiin liittyviä tutkinnon osia ovat luonnossa ohjaaminen, hyvinvoinnin tuottaminen 

eläinten avulla, vaelluksen ohjaaminen ja erityisryhmien ohjaaminen luonnossa. Luonnossa ohjaami-

nen-osa on laajuudeltaan 20 opintoviikkoa, josta kaksi opintoviikkoa on ratsastusta ja ratsastuksen 

ohjaamisharjoituksia. Erityisryhmien ohjaaminen luonnossa- tutkinnon osaan liittyy ratsastusterapia-

avustaminen, joka on kestoltaan 2-4 päivää, ja tällöin opiskelijat tutustuvat ja harjoittelevat erilaisi-

en ratsastusterapiamuotojen avustamisessa. Hyvinvoinnin tuottaminen eläinten avulla- osa on kym-



         
         18 (48) 

menen opintoviikkoa, josta opiskellaan sosiaalipedagogista hevostoimintaa noin yksi opintoviikko. 

Vaelluksen ohjaaminen-osassa opiskelijat osallistuvat hevosvaellukselle koulun hevosilla ja kesto on 

noin yksi opintoviikko. Luonto-ohjaajien aikuiskoulutuksessa opiskeluista kolme neljäsosaa toteute-

taan työssäoppimisena luonto-alan yrityksissä, joita ovat muun muassa vaellusratsastustallit. (Kuitti-

nen 2015-02-05.) 

 

3.2 Menetelmät 
 

Opinnäytetyön aihe, hevosten käytön kartoittaminen ja toiminnan kehittäminen oppilaitoksessa on 

saatu Seppälän koulutilan opettajalta, Tiina Kuittiselta ja tarkoituksena on selvittää, miten hevosia 

oppilaitoksessa käytetään ja voiko niiden käyttöä ja tallin toimintaa kehittää ja käyttöastetta nostaa. 

Toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena on löytää kehittämiskohteen taustalla olevia asioita tai 

ongelmia ja tavoitteena yleensä on kehittää toimintaa näiden pohjalta (Kajaanin Ammattikorkeakou-

lu 2014.) 

 

Kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus on luonteeltaan kokonaisvaltaista tiedon hankintaa. Tutkimuk-

sen aineisto hankitaan luonnollisissa tilanteissa. Laadullisessa tutkimuksessa aineiston hankinnassa 

suositaan tutkittavien näkökulmiin liittyviä keinoja, kuten esimerkiksi teemahaastatteluita. Teema-

haastattelun joukko valitaan tarkoituksenmukaisesti, eikä satunnaisotokseen perustuen. (Hirsjärvi, 

Remes ja Sarjavaara 2007, 160.) Laadullisella tutkimuksella kerättyä aineistoa eli asiantuntijoiden 

haastattelua voidaan käyttää toiminnallisessa opinnäytetyössä lähdeaineistona. Tämä antaa tukea 

päättelylle ja argumentoinnille (Vilkka & Airaksinen 2003, 58.) 

 

3.2.1  Haastattelut oppilaitoksille 

 

Laadullisen tutkimuksen aineistoa opinnäytetyöhöni kerättiin haastattelemalla Seppälän henkilökun-

taa ja muiden oppilaitosten edustajia. Muut oppilaitokset tässä opinnäytetyössä ovat maatalousalan 

oppilaitoksia, joissa tarjotaan mahdollisuus hevostalouden opintoihin, mutta ei varsinaista hevosta-

louden perustutkintoa. Oppilaitoksien tiedot on saatu muun muassa TE-keskuksen listauksesta maa-

talousalan oppilaitoksista. Lisäksi tietoa oppilaitoksien hevosista on kerätty Virtuaalikylän verk-

kosivuilta sekä oppilaitosten omilta verkkosivuilta. (TE-keskus; Virtuaalikylä 2014). 

 

Tässä opinnäytetyössä päädyttiin teemahaastatteluun eli puolistrukturoituun haastatteluun. Kysy-

mykset (Liitteet 1 ja 2.) ovat kaikille samat, mutta vastaajille ei ole annettu vastausvaihtoehtoja, 

vaan he voivat vastata kysymyksiin omin sanoin. Teemahaastattelu kohdennettiin tiettyihin teemoi-

hin, joita tässä tapauksessa olivat oppilaitoksen hevoset ja niiden käyttö opetuksessa sekä oppi-

misympäristöt.  

 

Opinnäytetyössä tehtiin haastattelu Seppälän koulutilan opettajille, jotka vastaavat hevosiin liittyväs-

tä opetuksesta sekä samankaltaisille luonnonvara-alan oppilaitoksille, joissa tarjotaan hevostalouden 

opetusta ja niissä on mahdollisesti hevosia, mutta hevostalouden perustutkintoa ei tarjota. Tavoit-

teena oli saada oppilaitoksen edustajan näkemys hevosten käytöstä opetuksessa ja heidän toteut-
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tamistapansa, joka vaihtelee oppilaitosten välillä. Lisäksi Seppälän opettajien haastattelun avulla 

saatiin myös taustatietoa Seppälän koulutilasta ja toiminnasta opinnäytetyön kokonaisuutta varten. 

Vastausten perusteella voidaan saada uusia kehittämisideoita ja näkökulmia hevosten monipuoliseen 

opetuskäyttöön oppilaitoksissa. 

 

Aineiston keräämiseen haastattelulla päädyttiin koska siten voidaan saada syvällisempiä vastauksia 

kuin kyselylomakkeella. Menetelmän etuja on muun muassa mahdollisuus tuoda esille asioita mah-

dollisimman vapaasti, vastauksia voidaan selventää sekä saada perusteluita mielipiteille haastattelun 

yhteydessä. Toisaalta tämä vie aikaa, koska haastattelutilanteet voivat venyä ja tulosten purkaminen 

voi olla hidasta. Haastattelijalla pitäisi olla kokemusta ja koulutusta haastattelutilanteista, jotta ne 

etenisivät luontevasti. Vaikeuksia haastattelussa on ajan käyttö sekä aineiston purku, joka voi olla 

aineiston määrästä riippuen hyvinkin työlästä. (Hirsjärvi & Hurme 2004, 35.)  

 

Asiantuntijahaastattelut suoritettiin puhelimitse verkkokyselyn sijaan, koska näin henkilöt on hel-

pompi tavoittaa ja kysymyksiin on helpompi vastata suullisesti verkkokyselyn kirjoittamisen sijaan. 

Tällöin kysymysten väärinymmärtämisen riski pienenee ja kysymyksiä on helpompi selventää vastaa-

jalle puhelimessa, kuin verkossa olevalla kyselylomakkeella. Haastattelun tukena oli lomake, johon 

vastaukset kirjattiin ylös ja tämän lisäksi keskustelut tallennettiin sanelukoneelle.  Jokaiselta vastaa-

jalta kysyttiin lupa puhelun tallentamiseen ennen nauhoituksen aloittamista. Kaikki vastaajat antoi-

vat luvan.  

 

Puhelinhaastattelut on puhtaaksikirjoitettu eli litteroitu haastatteluiden jälkeen. Litterointi tarkoittaa 

aineiston purkamista kirjoittamalla se tekstiksi. Tämä voidaan tehdä purkamalla dialogi sanasta sa-

naan tai valikoiden esimerkiksi teema-alueista tai vastaajan puheesta. (Hirsjärvi & Hurme 2004, 

138.) Haastateltavien pienestä määrästä johtuen tallenteiden purku ei koitunut liian työlääksi. Aikaa 

puheluihin varattiin noin puoli tuntia per haastateltava ja kaikki haastattelut kestivät kymmenestä 

minuutista noin 30 minuuttiin. Ongelmia esiintyi lähinnä haastateltaville soitettaessa ja ajankohdan 

sopimisessa, mutta kaikki suostuivat heille sopivana hetkenä. Puhelimella haastatellut esiintyvät täs-

sä nimettöminä eli anonyymeinä, eikä heidän tietojaan julkaista missään vaiheessa.  

 

3.2.2 Haastatteluiden analysointi 
 

Usein teemahaastattelulla kerätty aineisto voi olla laaja ja kaikkea materiaalia ei välttämättä ole tar-

peen analysoida, eikä kaikkea kerättyä aineistoa voida hyödyntää. Aineiston analyysiin on ryhdyttävä 

mahdollisimman pian haastatteluiden jälkeen, jolloin aineisto on vielä tuore. Lisäksi mahdollisten li-

säselvitysten tarve tulee tällöin ajoissa esiin. Aineiston tallentamisen jälkeen haastattelija tai tutkija 

voi valita kirjoitetaanko aineisto tekstiksi vai tehdäänkö päätelmiä ja teemojen koodausta suoraan 

tallennetusta aineistosta. Yleensä purkamisessa päädytään litterointiin, etenkin jos haastateltavia on 

useampia ja haastattelut ovat kestäneet pidemmän aikaa.  (Hirsjärvi & Hurme 2004, 135–138.) 

 

Perusanalyysimenetelmänä laadullisessa tutkimuksessa voidaan käyttää sisällönanalyysiä. Sitä voi-

daan pitää yksittäisen metodin ohella lisäksi väljänä teoreettisena kehyksenä ja liittää erilaisiin ana-
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lyysikokonaisuuksiin. Litteroinnin ohella aineisto voidaan koodata. Koodauksella saadaan jäsenneltyä 

käsiteltävää aineistoa esimerkiksi värein.  Aineiston litteroinnin ja koodaamisen ohella aineisto luoki-

tellaan tai järjestellään teemoittain. (Aaltola & Valli 2007, 42; Tuomi & Sarajärvi 2002, 93–95.) 

 

Haastatteluiden analysoinnissa käytettiin tässä työssä sisällönanalyysia. Puhelinhaastattelut tallen-

nettiin sanelukoneella ja tallenteet litteroitiin haastattelujen jälkeen. Yhteensä litteroitua tekstiä tuli 

33 sivua. Tallenteet hävitettiin litteroinnin jälkeen. Henkilökunnan haastatteluita ei tallennettu vaan 

pelkästään vastaukset kirjattiin ylös. Litteroitua tekstiä käytiin läpi ensin kokonaisuudessaan ja ai-

neisto koottiin tämän jälkeen teemoittain, jolloin pystyttiin keskittymään tiettyyn teemaan ja selven-

tämään sisältöä. 

 

3.3 Havainnointitutkimuksen toteutus ja analysointi 

 

Tallissa suoritettiin lomakeseurantaa hevosten käytön ja kuivikkeen kulutuksen osalta. Havainnoin-

nilla haluttiin selvittää tarkkaa määrää tallin kuivikkeen kulutuksesta ja hevosten käytöstä. Näin voi-

taisiin saada ajankohtaista tietoa esimerkiksi tallin hevosten käytöstä opetuksessa, ja kuinka sitä 

pystyttäisiin kehittämään. Kuivikkeen kulutuksen seurannalla voidaan arvioida kuivituskustannuksia 

tallin osalta ja tuloksia voidaan käyttää opetuksessa esimerkiksi havainnollistamaan tallin kustannus-

ten koostumista. Osa kustannuksista voidaan laskea suoraan kulutuksen mukaan, kuten esimerkiksi 

rehut, hevosten kengitys ja lääkintä, mutta osa kustannuksista on yhteydessä navetan kustannuksiin 

ja näiden kulutusta ei voi eritellä muutoin kuin arviolaskelmilla ja erittelemällä kustannuksia sen pe-

rusteella. Seppälän tallin käyttöön ja kustannuksiin liittyvän aineiston keruu tapahtui kuivikkeen 

käyttöön liittyvillä lomakkeilla (Liite 3), joihin kirjattiin kuivikkeen päivittäinen käyttö. 

 

Hevosten liikutus (ajaen tai ratsastamalla) kirjataan Seppälässä ylös jokaisen liikutuksen jälkeen ja 

jokaisella hevosella on omat liikutuspäiväkirjansa. Näistä saadaan kerättyä tiedot hevosten yksilö-

kohtaisesta käytöstä. Kuivikkeen kulutuksen osalta seuranta liittyy tallin kustannusten huomioimi-

seen opetuksessa. Kuivikkeen menekkiä ei eritellä tallin ja navetan osalta, eikä tallin osuus esimer-

kiksi kuivikekustannuksissa ole tiedossa, joten kulutuksen seurannalla saadaan suuntaa-antavaa tie-

toa. Tätä tietoa voidaan jatkossa käyttää hyödyksi hevostalouden tuotantokustannuslaskennan ope-

tuksessa ja verrata tuloksia muiden hevostalouden tuotantosuuntien kanssa.  

 

Käyttökartoitusta varten laadittiin lomakkeita (Liite 3.) täytettäväksi tallin henkilökunnalle ja opiskeli-

joille, jotka olivat tallityövuorossa tai käytännön opetustunneilla tallissa. Lomakkeisiin (Kuva 7.) täy-

tettiin opiskelijoiden toimesta päivittäin karsinoihin käytetyn kuivikkeen määrä (saavillista/vrk saavin 

tilavuuden ollessa 65 litraa). Kuivikkeen käytön osalta on vuodenajasta riippuvia vaihteluita, esimer-

kiksi kesän ja talven välillä. Kesäisin kuiviketta ei tarvitse käyttää yhtä paljon kuin talvella, koska he-

voset ovat ulkona ympäri vuorokauden sääolosuhteiden niin salliessa. (Juntunen 2014-05-08.) 

 

Opiskelijat täyttivät lomakkeita päivittäin tallivuorossa ollessaan, mutta lomakkeita ei täytetty joka 

kuukausi niiden haasteellisen täyttämisen vuoksi, vaan kuukaudet sovittiin etukäteen tallivastaavan 

kanssa. Haasteellisuutta lomakkeiden täyttämisessä aiheutti muun muassa kuivikemenekin mittaa-
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minen saaveilla, mikä osaltaan hidastaa aamutallirutiineja, koska kuivikkeen hakeminen kuivikeva-

rastosta on helpompaa ja nopeampaa lapioimalla suoraan kottikärryyn, eikä ensin saaviin. 

 

Lomakkeilla kerättyjä tuloksia analysoitiin tekemällä niistä taulukoita ja kuukausittaisia yhteenvetoja 

Excel-taulukkolaskentaohjelmalla. Hevosten liikutuksesta tehtiin liikutuslistojen mukaan taulukoita, 

joissa näkyy liikutuksen (ratsastus tai ajo) tuntimäärä hevoskohtaisesti ja näistä laadittiin viikko- ja 

kuukausikohtaisia yhteenvetoja jokaisen hevosen osalta.  Hevosten liikutustaulukoista näkee tällöin 

helposti, liikkuuko jokin hevonen vähemmän kuin toinen. Seurantajakson lopussa laadittiin vuosiyh-

teenvedot (Liitteet 4 ja 5.) kuivikkeen kulutuksesta ja hevosten liikutuksesta. Yhteenvetotaulukoista 

nähdään miten määrät jakautuvat tai vaihtelevat ja näiden tulosten perusteella voidaan tarkastella 

esimerkiksi oppimistilanteissa opiskelijoiden kustannustehokasta ajattelutapaa ja opettaa heidät 

kiinnittämään huomiota systemaattiseen arviointiin ja tarkkailuun tulevassa ammatissaan.  

 

Oppilaitosten ensisijainen tehtävä on opettaa opiskelijoita suoriutumaan työtehtävistään, mutta tä-

hän voidaan lisätä myös kustannustehokasta toimintaa. Kuivituksessa lomakeseurantaa voidaan 

käyttää havainnollistamaan esimerkiksi karsinansiivouksen käytäntöjä eli miksi hevosen karsina siivo-

taan tietyllä tavalla ja mikä on kuivikkeen lisäämisen peruste. Tallivastaava Hanna Väyrynen on laa-

tinut tallityövuorolaisille kirjalliset ohjeet tallityövuorojen tehtävistä ja näissä ohjeissa on kerrottu 

tarkasti, miten tallin karsinat siivotaan. Esimerkiksi purukuivitetuissa karsinoissa koko purupatja 

käännetään päivittäin ympäri ja kasataan joko karsinan keskelle tai seinälle keoksi ja lannat ja virtsa 

kerätään pois kottikärryyn ja puhdasta purua tuodaan yleensä sen verran tilalle mitä karsinasta on 

otettu pois. (Väyrynen 2014-10-15.) 

 

  

KUVA 7. Tallityövuorolaisten täyttämä kuivituksen seurantalomake (Mikkonen 2015.) 
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3.4 Tuotantopanosten käyttö 

 

Lomakeseurannan tarkoituksena oli alun perin saada tietoa tallissa käytettävän kuivikkeen mää-

rästä, jonka perusteella voidaan saada tietoa kustannuksista. Oppilaitosten tuotantokustan-

nuslaskelmien laatiminen poikkeaa yksityisten yritysten tuotantokustannuslaskelmista muun muassa 

siten, että voiton tavoittelu ei ole opetusmaatiloilla ensisijaista vaan oppimisympäristön puitteiden 

turvaaminen. Myös tuotantokustannukset ovat kalliimmat. Tämän vuoksi erillistä tuotantokustannus-

laskelmaa ei laadittu, vaan arvioitiin summia, mitä hevosten ylläpito voi oppilaitokselle maksaa. Lo-

makkeiden perusteella voidaan laskea keskiarvoja niille kuukausille, jolloin seurantaa ei tehty. Hei-

nän ja kuivikkeiden kustannukset täytyy laskea tallin kulutuksen mukaan, sillä heinää ja kuivikepu-

rua käytetään myös navetassa. Heinän käytön osalta tietojen kerääminen on helpompaa, sillä päivit-

täin syötettävän heinän määrä on tiedossa ruokintalistojen perusteella.   

 

Kuvassa 8 punnitaan heiniä ruokintakertaa varten. Tämä on yksi opetuksellinen keino hevosen re-

hustuksen perusteiden oppimisen kannalta. Opiskelijat opettelevat teoriatunneilla hevosen ruokinnan 

perusteita ja suositeltuja rehumääriä, joiden opettelua toteutetaan käytännössä muun muassa mit-

taamalla rehut jokaiselle hevoselle erikseen. Kilomäärien perusteena käytetään yleensä jokaiselle 

hevoselle tai hevosryhmälle laadittua ruokintasuunnitelmaa. Tämä voi auttaa opiskelijoita arvioimaan 

heinän menekkiä ja sitä, miten se mahdollisesti vaikuttaa tallin kustannuksiin. (Väyrynen 2014-10-

15.) 

 

 

 KUVA 8. Heinän punnitusta ja valmiit heinäannokset. (Mikkonen 2015.) 

 

Savonia- Ammattikorkeakoulussa on laadittu opinnäytetyö ”Hevostalouden tuotantokustannuslas-

kelmat - esimerkkejä tuotantosuunnittain Pohjois-Savosta” (Sahlström & Asukas 2014). Edellämainit-

tua työtä voidaan käyttää opetuksessa perustana laskettaessa esimerkiksi mitä hevosen rehustus 

maksaa. Oppilaitoksen panokset muun muassa eläinten rehuntuotantoon poikkeavat tavallisten tilo-

jen kustannuslaskelmista, sillä tuotanto voi olla oppilaitoksilla usein kalliimpaa verrattuna tavallisiin 

maatilayrityksiin.  
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Kuivikkeen kulutuksen seurannan ja hevosten liikutuslistojen pohjalta on laadittu yhteenvetoja kui-

vikkeen kulutuksesta ja hevosten viikko-, kuukausi- ja vuosikohtaisesta liikkumisesta ja nämä yh-

teenvedot tulevat Seppälän koulutilan käyttöön. Taulukossa 3. on esimerkki, kuinka hevosten liiku-

tus on kirjattu ylös Excel-taulukkolaskentaohjelmaan. Jos seurantaa jatketaan tulevinakin vuosina, 

tuloksia voidaan vertailla eri kuukausien ja vuosien kesken. 

 

 

Taulukko 3. Ote hevosten liikutuskirjanpidosta syyskuussa 2015. (Mikkonen 2015). 

 

Lomakeseurannan perusteella tallissa käytettävän kuivikkeen kulutus on kuukaudessa keskimäärin 

6,8 m3 (Liite 4). Kuivikekutteri tulee koulutilalle Vapolta ja sen hinta on 22,50 €/m3 + alv 24 %. Tä-

män mukaan kuivikekustannukset ovat kuukaudessa 189,72 euroa. Esimerkkilaskelmassa (taulukko 

4) on käytetty Seppälän koulutilan tallin suomenhevosen keskimääräistä karkearehumäärää ja osto-

rehuissa tallin rehunjakolistojen ja tallivastaava Hanna Väyrysen ilmoittamia määriä (Väyrynen, 

2014-10-15.) Mikäli rehujen kustannukset laskettaisiin esimerkiksi Asukkaan ja Sahlströmin opinnäy-

tetyön tuotantokustannuslaskelmien hintojen mukaan karkearehun osalta ja ostorehujen osalta Ag-

rimarketin rehujen hintoja, yhden hevosen ruokintakustannukset vuodessa ovat 530,43 euroa. 

(Sahlström & Asukas 2014; Agrimarket.)  

 

 

TAULUKKO 4. Yhden hevosen rehustuskustannukset Seppälän koulutilalla vuodessa. (Mikkonen 

2015.) 

 

 

8.syys 9.syys 10.syys 11.syys 12.syys 13.syys 14.syys

ma Kesto (h) ti Kesto (h) ke Kesto (h) to Kesto (h) pe Kesto (h) la su Kesto (h) Yht. (h)

Viljo rats 1h 1 rats 1h 1 rats 1h 1 rats 1h 1 rats 1h 1 vp vp 0 Viljo 5

Vikke vp 0 rats 1h 1 rats 1h 1 vp 0 vp 0 vp vp 0 Vikke 2

Veera rats 1h 1 rats 1h 1 rats 1h 1 rats 1h 1 rats 1h 1 vp vp 0 Veera 5

Vilma rats 1h 1 rats 1h 1 rats 1h 1 rats 1h 1 rats 1h 1 vp vp 0 Vilma 5

Maikki vp 0 ajo ratax5 1,2 ajo ratax6 1,4 vp 0 vp 0 vp vp 0 Maikki 2,6

Blondi vp 0 ajo ratax5 1,2 ajo ratax6 1,4 vp 0 vp 0 vp vp 0 Blondi 2,6

Diiva rats 1h 1 ajo ratax5 1,2 ajo ratax6 1,4 vp 0 vp 0 vp vp 0 Diiva 3,6

Vertti vp 0 rats 1h 1 rats 1h 1 rats 1h 1 rats 1h 1 vp vp 0 Vertti 4

Yht 29,8

Kustannukset Määrä (kg) a hinta (€) Yhteensä(€)

Rehut

Rehut, oma tuotanto 0 0 0

  Säilöheinä 1281 0,16 204,96

Kuivaheinä 1303 0,14 182,42

Kaura 0 0 0

Ostorehut 0 0 0

Kivennäinen 55 1,29 70,95

Suola 9,1 0,35 3,19

Pellavarouhe 1 22,65 22,65

Greenline 1 18,6 18,6

Seosmelassi 2 13,83 27,66

Kustannukset yhteensä vuodessa 530,43
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4 OPPILAITOKSILLE TEHDYT HAASTATTELUT JA NIIDEN VASTAUKSET 

 

Asiantuntijahaastatteluiden tarkoituksena oli selvittää oppilaitosten käytäntöjä hevosten käytön suh-

teen ja saada tätä kautta ideoita esimerkiksi opetuksen toteutukseen. Haastattelussa kysyttiin muun 

muassa hevosten käytöstä opiskelussa, hevosten määrää ja oppilaitoksessa tarjottavia tutkintoja. 

Oppilaitokset valittiin Virtuaalikylän sekä oppilaitosten omilla verkkosivuilla olevien tietojen perusteel-

la ja haastateltaviksi valikoituivat ne koulut, joissa oli hevosia tai hevostalouteen liittyviä tutkinnon 

osia. Näiden lähteiden perusteella tämän kaltaisia oppilaitoksia on Seppälän koulutilan lisäksi 12, 

joista kymmeneen oppilaitokseen saatiin yhteys.  

 

4.1  Henkilökunnan haastattelu 

 

Henkilökunnasta haastateltiin hevosopetukseen ja hevosiin liittyvää henkilökuntaa, kuten luonto-

ohjaajien ja eläintenhoitajien opettajia sekä tallin henkilökuntaa. Seppälää pidettiin henkilökunnan 

mielestä hyvänä oppilaitoksena, sillä puitteet ovat heidän mielestään toimivat ja Seppälä pysyy kehi-

tyksen mukana. Koulutustarjonta on tällä hetkellä heidän mielestään sopiva, mutta hevosopetusta 

voisi lisätä tai siinä voisi erikoistua, esimerkiksi harrasteohjaajan tutkintoon. Tässä tulisi mukaan yh-

teistyö muiden alan oppilaitosten ja muiden toimijoiden kanssa, koska Seppälässä ei välttämättä ole 

vielä tarvittavia resursseja tällaisten koulutusten järjestämiseen. (Kuittinen 2014-05-08; Juntunen 

2014-05-08.)  

 

Hevosten määrä koettiin haastatteluhetkellä liian pieneksi. Lisäksi niiden koulutustaso on vaihteleva, 

mikä voi vaikuttaa opiskelijoiden intoon ja motivaatioon esimerkiksi ratsastustunneilla (Kuva 9). Toi-

saalta tämä on erään haastateltavan mukaan myös positiivinen seikka, koska tällöin on tarjolla kai-

kenlaisia hevosia koulutuksen eri vaiheissa ja ratsastustunneilla voi oppia hevosten kouluttamista it-

sensä kouluttamisen sijaan. Opetuksessa koettiin tärkeäksi pelkkä oleminen hevosten kanssa ja sii-

hen tutustuminen eläimenä. Tällöin niihin saadaan muodostettua opiskelijoiden osalta enemmän 

kontaktia ja taidot tulevat tutummiksi. Lisäksi perusterveydenhuoltoa, lihashuoltoa ja muita hoito-

toimenpiteitä tulisi olla opetuksessa enemmän. Tosin tällaisissa opetustilanteissa haastateltavien 

mielestä tämänhetkiset ryhmäkoot voivat muodostua haasteellisiksi, koska osa ryhmistä on yhdistet-

ty useista vuosikursseista ja opiskelijoita voi olla käytännön opetustilanteisiin liian paljon, jolloin ope-

tustilanteista ei saada kaikkea välttämättä irti. (Kuittinen 2014-05-08; Juntunen 2014-05-08.) 
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KUVA 9. Ratsastustunti Seppälässä (Kuittinen 2011.). 

 

Ratsastuspaikat ja esimerkiksi luonto-ohjaajien ratsastusvaelluksien ohjaustilanteissa koettiin ajoit-

tain haasteellisiksi, koska talvisin ei ole käytössä maneesia ja kentän kunto ”hankalina” vuodenaikoi-

na asettaa rajoituksia hevosten käytölle ja mahdollisia muutoksia opetustilanteisiin. Kentän käyttöön 

haasteellisia vuodenaikoja ovat yleensä kevät ja syksy, jolloin sade- ja sulamisvedet voivat jäädä 

kentän pinnalle huolellisesta salaojituksesta huolimatta. Tällöin pinta on liukas eikä normaali ratsas-

taminen kaikissa askellajeissa ole turvallista. Myös ratsastusmaastojen käyttö oli hankalaa, koska 

haastatteluhetkellä ei ollut käytössä vakinaista ja virallista reitistöä, jota voitaisiin käyttää luonto-

ohjaajien ratsastusvaelluksien vetämiseen. Opiskelijoiden totuttaminen erilaisiin ratsastusalustoihin 

ja -pohjiin on ollut hankalaa, koska toistaiseksi niitä ei ole ollut tarjolla. Kuvassa 10 opiskelijaryhmä 

on vaelluksella kainuulaisympäristössä Seppälän alueen ulkopuolella ja hevoset ja ratsastajat on kul-

jetettu sinne autolla. Ulkopuolisten maastojen ja reittien käyttäminen mahdollistaa luonto-

ohjaajaopiskelijoille erilaisten maisemien ja pohjien kokemisen, johon Seppälän ratsastusreiteillä ei 

välttämättä ole mahdollisuutta. ( Kuittinen 2014-05-08; Juntunen 2014-05-08.) 

 

  

KUVA 10. Luonto-ohjaajaopiskelijoiden vaellus koulun hevosilla (Kuittinen 2012.) 
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Haastateltavat kokivat tallityöviikot tarpeellisiksi, koska niistä saadaan kokemusta oikeaa työelämää 

varten ja hevosten päivittäiset hoitotoimenpiteet ja rutiinit tulevat tutuiksi (Kuva 11). Työssäoppi-

mispaikoissa opitut rutiinit ja ripeys helpottavat päivittäistä työskentelyä. Työvuorot eivät välttämät-

tä ole raskaita, koska hevosten ja työn määrä ei ole suuri, mutta raskaaksi työvuorot tekee vuorojen 

hajanaisuus: työpäivä koostuu useista vuoroista, kuten aamutalli, päivätalli ja iltatalli. Pakollisille op-

pitunneille osallistuminen työvuorojen lomassa voi tuntua opiskelijoista raskaalta. (Kuittinen 2014-

05-08; Juntunen 2014-05-08.) 

 

  

KUVA 11. Opiskelija aamutallivuorossa siivoamassa karsinaa, joka on yksi tallitöiden päivittäinen työ. 

(Mikkonen 2015.) 

 

4.2  Haastattelu muille oppilaitoksille  

 

4.2.1 Oppilaitosten hevoset 

 

Hevosten määrä haastateltavissa oppilaitoksissa vaihtelee neljästä hevosesta 13 hevoseen. Osassa 

oppilaitoksista hevosia ei ole ollenkaan, vaan oppitunnit ostetaan ulkopuoliselta yrittäjältä. Tällöin 

oppilaitoksen ei tarvitse hankkia omia hevosia ja ylläpitää omaa tallia ja ympäristöä, vaan opiskelijat 

opettelevat hevosten hoitoon liittyvät toimenpiteet ja suorittavat käytännön oppitunteja sovitun yrit-

täjän tallissa sovittuna aikana. Oppilaitoksien hevosten määrään vaikuttavat opiskelijoiden omien 

hevosten määrä. Joissakin oppilaitoksissa opiskelijoilla on mahdollisuus tuoda oma hevonen koululle, 

jolloin koulu tarjoaa korvausta vastaan hevoselle karsinapaikan. Oppilaitoksien käytännöistä riippuen 

hintaan sisältyi joko pelkkä karsinapaikka tai täysihoito. Opiskelijoiden hevosia voidaan oppilaitok-

sesta riippuen käyttää opetustilanteissa. Yleensä opiskelijoiden omien hevosten hoito on hevosten-

omistajien vastuulla ja he hoitavat ja ruokkivat hevosensa itse. 

 

Roduiltaan hevoset ovat näissä oppilaitoksissa suurimmaksi osaksi suomenhevosia. Näiden lisäksi on 

lämminverisiä ravihevosia, poneja sekä puoliverisiä ratsuhevosia. Ponien käyttö opetusmaatiloilla on 

yleistynyt ja muutaman vastaajan mielestä opiskelijoiden tutustuttaminen hevosiin on helpompi 
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aloittaa poneilla, jotka ovat pienempiä ja helpommin hallittavia kuin isommat hevoset. Myös ajotaito-

jen opettelu on helpompaa poneilla ja aremmatkin opiskelijat uskaltavat ponien kyytiin. Kasvatus-

toiminta kyselyn kohteena olevissa oppilaitoksissa oli hyvin vähäistä. Ne koulut, joissa on kasvatus-

toimintaa, haluavat tarjota opiskelijoilleen mahdollisuuden tutustua hevosen tiineytykseen, tiineen 

tamman hoitoon, varsomiseen sekä varsan kasvuun ja kehitykseen. Osassa oppilaitoksista on 1-3 -

vuotiaita varsoja, joista kasvatetaan tulevia opetushevosia joko ajo- tai ratsastuskäyttöön. Lisäksi ul-

kopuolisten tahojen omistamia nuoria hevosia on opetuksessa oppilaitoksilla, jolloin opiskelijat saa-

vat kokemusta esimerkiksi varsan ajo-opetuksesta ja nuoren hevosen valmennuksesta. 

 

4.2.2 Hevosten käyttö opetuksessa 

 

Hevosia käytettiin oppilaitoksissa käytännön opetustilanteissa sekä ratsastus- ja ajotunneilla. Teo-

riatunneilla käsiteltyjä asioita opeteltiin myös tallissa hevosen kanssa, koska pelkkä teoriaopetus ei 

riitä tuomaan opiskelijoille sitä tietoa, mitä käytännön työskentely niiden kanssa vaatii. Myös tallivuo-

rot ovat oppimistilanteita. Heidän täytyy oppia siivoamaan karsinoita, huolehtimaan hevosten päivit-

täisistä tarpeista ja hoidoista sekä käsittelemään erilaisia hevosia oikealla tavalla. Ratsastaminen ja 

ajaminen hevosella kuuluvat monissa oppilaitoksissa opintoihin ja koulut tarjoavat tähän mahdolli-

suuden kilteillä ja toimivilla hevosilla. Monessa oppilaitoksessa painotetaan rutiinien tärkeyttä ja pe-

rustaitojen harjoittelua ja nekin opiskelijat, joilla ei ole valinnaisia hevosiin liittyviä kursseja eikä ai-

empaa hevoskokemusta, saavat opetella perusasiat hevosesta ja hevosen hoidosta sekä tehdä ohja-

tusti tallitöitä esimerkiksi työskentely maatalousalalla – tutkinnon osassa.  

 

Maatalousoppilaitosten hevosten työnteko poikkeaa esimerkiksi ratsastuskoulun opetushevosten 

työstä siten, että niiden ensisijainen tehtävä on olla opetusväline hevosten kanssa työskentelyssä. 

Ratsastustaitojen harjoittelu kuuluu joissakin oppilaitoksissa tarjottaviin tutkinnon osiin (ratsastus ja 

ajaminen), mutta kaikissa oppilaitoksissa siihen ei ole mahdollisuutta hevosten vähyyden tai niiden 

puuttumisen vuoksi. Opiskelijat oppivat ensisijaisesti käsittelemään hevosia ja tekemään tallitöitä se-

kä liikuttamaan niitä tarvittaessa, mutta hevosten liikutus on usein vähäisempää ja epäsäännölli-

sempää kuin ratsastuskoulun tuntihevosten. Oppilaitoksesta riippuen opetushevoset liikkuvat (eli nii-

tä ratsastetaan tai ajetaan) noin kolmesta kuuteen tuntia viikossa ja ratsastuskoulun hevoset taas 

liikkuvat ratsastustunneilla noin 3 tuntia päivässä. Viikossa on yleensä ainakin yksi vapaapäivä ja 

ratsastuksen fyysinen rasittavuus hevoselle voi vaihdella ratsastajien tasosta riippuen (Juntunen 

2015-02-22). Haastatteluiden perusteella monessa oppilaitoksessa hevoset liikkuvat liian vähän tai 

epäsäännöllisesti, mikä voi lisätä riskiä hevosten tuki-ja liikuntaelimistön sairauksille ja voi mahdolli-

sesti antaa opiskelijoille mielikuvan siitä, että epäsäännöllinen liikutus on normaalia. 

 

4.2.3 Oppimisympäristöt 
 

Oppimisympäristöt vaihtelivat koulutilan talleista ulkopuolisten yrittäjien talleihin, mutta periaatteena 

kaikilla oli tarjota opetusta hevosista niiden luontaisessa ympäristössä ammattimaisella tavalla. Oppi-

laitoksien talleissa opetus tapahtui yleensä hevostalouden opetuksesta vastaavan henkilön ja/tai tal-

limestarin johdolla. Ulkopuolisissa yrityksissä käytännön tuntien toteutuksesta vastasi hevostalouden 
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opettaja ja tallivuorotöistä yrittäjä yhteistyössä oppilaitoksen työntekijän kanssa. Ulkopuoliset yrityk-

set olivat aina samat, joten ympäristö ja hevoset eivät vaihtuneet, mutta opiskelijat tottuvat työs-

kentelemään tallivuoroissa oikeassa yrityksessä ja tutustuvat muun muassa ratsastuskoulun hevos-

ten hoitoon. 

 

Työssäoppimispaikat kuuluvat olennaisena osana oppimisympäristöihin. Opiskelijat pääsevät työssä-

oppimisaikanaan työskentelemään oikeaan hevosalan yritykseen työssäoppijana ja tutustumaan eri-

laisiin hevosiin ja työtapoihin. Joillekin opiskelijoille siirtyminen koulutilan pienestä tallista suureen 

yrityksen talliin saattaa tuntua aluksi erilaiselta, mutta koulussa opittujen perusteiden ja työrutiinien 

ollessa hyvin hallussa siirtyminen suurempiin yksiköihin ei tuo yleensä kovin hankalia esteitä työssä-

oppimiselle.  

 

Mielipiteet käytännön opetuksen järjestämisestä ulkopuolisen yrittäjän tallissa vaihtelivat. Joidenkin 

vastaajien mielestä ulkopuolisen yrittäjän tallissa toimiminen helpotti oppilaitoksen tilannetta hevos-

ten osalta, koska niitä ei tarvinnut hankkia eikä niiden hoidosta huolehtia ja tallinpidosta ei synny 

kustannuksia. Toisaalta taas oppilaitoksen vapaus päättää hevosten käytöstä opetuksessa oli olema-

ton ja joissakin tapauksissa tallin sijainti kauempana aiheutti ylimääräistä vaivaa ja kustannuksia. 

Maksukäytännöt vaihtelevat ulkopuolisten yrittäjien palveluissa. Osa yrityksistä ei perinyt maksua 

palveluista ja osa veloitti sen ostopalveluna. Haastatteluissa ei selvitetty tarkemmin millä perusteella 

ostopalvelun kustannukset muodostuivat, mutta ne yrittäjät, jotka eivät veloittaneet rahallista kor-

vausta, katsoivat haastateltavien mukaan saavansa korvauksen oppilaitoksen tarjoamalla työpanok-

sella yritykseensä.  

 

Ulkopuolisen yrittäjän tallissa toimiminen oli ensisijaisesti tallitöiden opettelua esimerkiksi aamutallis-

sa. Tällöin opiskelijat huolehtivat pienryhmissä hevosten ruokinnasta, tarhauksesta, karsinoiden ja 

tallin siivouksesta sekä opettelivat hevosten käsittelyä ja erilaisia hoitotoimenpiteitä. Myös sellaiset 

oppilaitokset, joissa omien hevosten määrä oli hyvin pieni, ulkopuolisten yrittäjien palveluita käytet-

tiin oppimistarkoituksissa. Näitä olivat esimerkiksi erilaisiin tallirakennuksiin, yritysmuotoihin ja mui-

hin hevostalouteen liittyviin asioihin tutustuminen, jos koulutilan omalla tallilla ei ollut mahdollisuutta 

tutustua näihin.  

 

Joissakin oppilaitoksissa haasteita opetustilanteisiin tuo opiskelijoiden vähyys ja eri tutkinnon osien 

yhdistäminen. Tällöin kaikki hevosiin liittyvää tutkinnon osaa opiskelevat osallistuvat samoille tun-

neille, mutta tutkinnon osa voi olla eri. Tämä voi aiheuttaa epäselvyyttä opiskelijoille sekä opettajal-

le, koska opeteltavat asiat, arvioitavat kohteet ja ammattitaitovaatimukset voivat vaihdella tutkinnon 

osasta riippuen.  
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5  TALLIN TOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN SEPPÄLÄN KOULUTILALLA 

 

Haastatteluiden ja kerättyjen aineistojen perusteella Seppälän tallin toimintoja voidaan verrata mui-

den oppilaitosten toimintaan ja kehittää sitä kerätyn informaation perusteella. Opetushevosten oppi-

laitoksessa tekemä työ on usein kausittaista ja aktiivisten jaksojen väliin voi tulla hiljaisia ajanjakso-

ja, kuten esimerkiksi opiskelijoiden loma-ajat tai opiskelujaksot, jolloin käytännön opetus tallissa on 

vähäisempää. Työn eri vaiheissa nousee esille kysymyksiä, esimerkiksi miten hevosten käyttöä voi-

daan lisätä? Onko nykyiselle ratkaisulle olemassa erilaisia vaihtoehtoja?  Mitkä ovat mahdollisuudet 

niiden toteuttamisessa? 

 

Tällä hetkellä Seppälän hevoset ovat kohtuullisessa käytössä liikutuslistojen ja vuosiyhteenvedon 

(Liite 5.) perusteella, mutta välillä on viikkoja, jolloin liikutus on vähäistä ja tällöin käytännön tunte-

jakaan ei välttämättä ole tallissa niin usein. Hevosten kanssa toimimista tallissa on silti päivittäin tal-

lityövuoroissa, mutta työvuorossa olevat eivät välttämättä ehdi aina liikuttaa kaikkia hevosia, jolloin 

niille voi tulla pitempiäkin ajanjaksoja ilman ratsastusta tai ajoa. Hevosten kanssa toimitaan lähes 

viikoittain, kun tutustutaan käytännössä hevosten hoito-toimenpiteisiin. Käytännön oppituntien aihei-

ta ovat muun muassa sairaan hevosen tunnistaminen ja oireidenmukainen hoito, hevosen pesu, siis-

timinen ja klippaaminen, varusteiden huolto ja sovitus, hevosen lihashuolto sekä talutusharjoitukset 

(Juntunen 2015-02-22).  

 

5.1 Hevosen siirto väliaikaisesti ratsastuskouluun 

 

Toimenpiteitä hevosten liikunnan lisäämiselle voisi olla jo kesällä 2014 käytössä ollut keino, jossa yk-

si opetushevonen lähti tuntihevoseksi ratsastuskoululle kuukauden ajaksi. Tämän ratkaisun tavoit-

teena oli pitää hevonen aktiivisessa käytössä muiden ollessa laidunlomalla (Kuva 12), jottei kyseinen 

hevonen pääse lihomaan liikaa laidunkauden aikana. Lihominen on yksi alkuperäisrotujen ja hyvien 

rehunkäyttäjien riski erityisesti laidunkaudella, jolloin ruokinta ei ole kontrolloitua, vaan hevoset saa-

vat syödä vapaasti koko laitumella olonsa ajan.  

 

 

KUVA 12. Seppälän hevosia laitumella. (Mäkeläinen 2012.) 
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Tämä keino voisi ratkaista hevosten säännöllisen liikunnan puutteen esimerkiksi loma-aikoina tai 

kausina, jolloin oppilaitoksen opiskelijoilla ei ole oppituntiensa aikana ratsastusta tai ajoa. Kaikkien 

hevosten ei tarvitsisi ratsastuskoululle lähteä, vaan ratsastuskoulujakso voisi olla jokaisen hevosen 

kiertävä vuorottelusysteemi. Ratsastuskouluissa ratsastajat ovat erilaisia ja tuntien aiheet vaihtele-

vat, joten hevosen liikunta olisi monipuolista. Tämä olisi hyvä vaihtoehto myös poneille, jotka ovat 

Seppälässä pääosin ajokäytössä ja säännöllinen ratsastus toisi vaihtelua ponien rutiineihin. Ne voisi-

vat päästä lyhyelle ratsastuskoulujaksolle tuntiponeiksi, koska ratsastuskoulujen asiakkaina on pieniä 

lapsia, joille russ-poni olisi sopivan kokoinen vaihtoehto.  

 

Toteuttamisehdotuksena hevosten ratsastuskoulujaksoille olisi esimerkiksi yksi tai kaksi hevosta ker-

rallaan joko viikon, kahden viikon tai kuukauden mittaiselle jaksolle, jolloin hevonen tai hevoset osal-

listuisivat ratsastuskoulun tunneille opetushevosena. Tässä tulee kuitenkin ottaa huomioon, että 

kaikki hevoset eivät välttämättä sovi luonteensa puolesta ratsastuskouluun ja tilanteissa tulisi edetä 

aina hevosen ehdoilla. Seppälän tallin opetuksellinen käyttö ei tästä kärsisi koska kaikkien hevosten 

ei tarvitse lähteä, vaan koulutilan talliin jäisi silti hevosia koulun omaan opetuskäyttöön.  

 

5.2 Ulkopuolisen toiminnan lisääminen 
 

Ulkopuolisen toiminnan lisääminen koulutilan tallissa voisi olla yksi kehittämisvaihtoehdoista. Tällä 

hetkellä koulutilan tallia ja hevosia käytetään vain oppilaitoksen omaan käyttöön satunnaisia ulko-

puolisia kursseja lukuun ottamatta, jolloin tiloja ja hevosia voidaan käyttää kurssien järjestämiseen.  

Kurssien lisääminen voisi tuoda Seppälän talliin opiskeluajan ulkopuolista käyttöä iltaisin ja viikon-

loppuisin. Lisäksi ratsastustuntien pitäminen iltaisin esimerkiksi ennalta markkinoiduille ryhmille lisäi-

si ulkopuolista käyttöä. Ennalta markkinoituja ryhmiä voisivat tässä tapauksessa olla esimerkiksi he-

vosista kiinnostuneet oppilaitoksen työntekijät tai opiskelijat koko Kainuun Ammattiopistosta. Näin 

oli menetelty myös eräässä haastatellussa oppilaitoksessa, jossa tarjottiin mahdollisuutta ratsastus-

tunteihin oppilaitoksen henkilökunnalle. Ulkopuolisille tarjottavissa palveluissa Seppälän koulutilalla 

olisi hyvät mahdollisuudet puitteiden suhteen. Koulutilan ratsastuskenttä on iso ja aidattu, joten rat-

sastuskenttää voisi tarjota ulkopuolisten toimijoiden käyttöön esimerkiksi pienten ratsastuskisojen, 

hevostapahtumien tai erilaisten näyttelyiden järjestämiseen niinä vuodenaikoina, kun kenttä on hy-

vässä kunnossa.  

 

Erityisryhmille tarjotut ratsastuspalvelut voisivat tuoda asiakkaita oppilaitoksen talliin. Tämä liittyisi 

opiskelijoiden opintoihin muun muassa asiakaspalvelun ja sosiaalipedagogisen hevostoiminnan osal-

ta. Eräässä haastatellussa oppilaitoksessa hevosten käyttö Green care-toiminnassa oli havaittu erit-

täin suosituksi ja Green care-palveluiden tarjoaminen oppilaitoksella ulkopuolisille tahoille voisi tuoda 

asiakkaita talliin ja monipuolistaa hevosten käyttöä. Green Care on toimintaa, jossa luontoa käyte-

tään apuna ihmisten hyvinvoinnin ylläpidossa ja lisäämisessä. Toimintaa käytetään erityisesti metsä-, 

puutarha- ja maatilaympäristöissä ja eläimet ovat yksi tärkeä osa sitä. (Luke 2015.) Käytön ja rat-

sastuksien ajoittaminen päiväsaikaan voi olla osaltaan haasteellista, koska koulutilan alueella on pal-

jon muutakin toimintaa. Tämä voi tuoda riskejä asiakkaille, koska tilan toimintatavat eivät välttämät-

tä ole heille tuttuja.  
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Ulkopuolista käyttöä olisivat myös mahdolliset teemapäivät hevosten osalta.  Seppälässä vuosittain 

järjestettäviä tapahtumia ovat KevätKantri sekä Maalaismarkkinat, joissa erityisesti Maalaismarkki-

noiden osalta hevoset ovat olleet tärkeänä osana tapahtuman toteuttamisessa ja vierailijoita ovat ol-

leet esimerkiksi päiväkotien lapset. Lapsiperheiden suosiossa on ollut erityisesti talutusratsastus 

Seppälän hevosilla ja poneilla. Näiden päivien lisäksi voisi järjestää toimintaa hevosten parissa esi-

merkiksi päiväkotiryhmille tai koululaisille sekä yksittäisiä hevostapahtumia yhteistyössä Kainuun 

alueen hevosyrittäjien kanssa.  

 

Toiminnan tai hevosten määrän muuttaminen voimakkaasti ei välttämättä ole tällä hetkellä tarkoi-

tuksenmukaista. Seppälässä on edelleen tarkoitus pitää tarjonta eläimistä monipuolisena, jotta laaja 

osaaminen eri eläinlajien osalta pysyy turvattuna. Hevosten määrässä tulisi kiinnittää ensisijaisesti 

huomiota määrän sijasta laatuun eli siihen, millainen on ihanteellinen opetushevonen. Tässä tapauk-

sessa sen tulisi olla käyttömahdollisuuksiltaan monipuolinen, soveltua sekä ajoon että ratsastukseen 

ja olla luonteeltaan rauhallinen.  

 

Opetushevosen rooli vaatii hevoselta paljon. Usein vaihtuvat opiskelijat tallivuoroissa ja hevosia 

arastelevat nuoret voivat saada rauhallisenkin hevosen stressaantumaan. Hevonen lukee ihmisen 

elekieltä hyvin ja pienetkin vivahteet ihmisen arastelusta ja pelkäämisestä voivat saada hevosen 

käyttäytymään ei-toivotulla tavalla. Sopiva opetushevonen ei välttämättä löydy hetkessä ja joskus 

hevosta voi joutua vaihtamaan useinkin. Tässäkin tulee ajatella hevosen tilannetta, eli mikä on he-

vosen kannalta parasta. Jos hevosen luonne ei sovellu oppilaitoksen talliin, se tulisi vaihtaa, jottei 

hevoselle koidu aiheetonta stressiä ja opiskelijoiden turvallinen ja tehokas oppiminen olisi turvattu. 

Hevosen erilaiset käyttömuodot lisäävät opetuksen monipuolisuutta; pellolla tai metsässä työajoon 

soveltuva hevonen tuo näkökulman perinteiseen maatalouteen ja perinnetiedon säilyminen jatkuisi 

oppilaitoksen osalta. Työhevoskulttuuri on häviämässä Suomesta, joten tämän säilyttämiseksi oppi-

laitoksella voisi olla hyvin merkittävä rooli tulevaisuuden yrittäjiä kouluttaessaan.  

 

5.3 Ulkoistettu hevostoiminta 

 

Seppälän koulutilalla olisi mahdollista ulkoistaa hevostoimintansa ulkopuolisiin yrityksiin, mutta tämä 

vaihtoehto veisi koulutilalta yhden eläinlajin pois. Hevostoiminnan ulkoistamista on Seppälässä ajoit-

tain mietitty, mutta toistaiseksi sitä ei ole toteutettu (Väyrynen 2014-10-15). Hevostoiminnan ulkois-

taminen vähentäisi tallinpidon aiheuttamia kustannuksia ja oppilaitoksen hevosien vähäistä käyttöä 

ei tarvitsisi tällöin murehtia, koska palvelut hankittaisiin ulkopuolisen ammattilaisen tallilta silloin kun 

niitä tarvittaisiin. Seppälän läheisyydessä, noin kymmenen kilometrin päässä, on Kuluntalahti, jossa 

sijaitsee esimerkiksi ratsastuskoulu, useita ravi- ja täysihoitotalleja sekä ravirata. Alueen yritysten 

hyödyntäminen ulkopuolisina palveluina voisi olla kannattavaa, sillä se sijaitsee kohtuullisen matkan 

päässä ja hevostarjonta olisi melko suuri sekä monipuolinen. Esimerkiksi ratsastuskoulussa hevosia 

on noin 40, joista noin 15 on ratsastuskoulun opetushevosia ja loput yksityisiä täysihoitohevosia. 

Kokonaishevosmäärä Kuluntalahdessa raviradan välittömässä läheisyydessä on noin 80–90 hevosta 

(Leskinen 2015-03-03). 
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Ulkoistetussa hevostoiminnassa opiskelijoilla olisi mahdollisuus tutustua erilaisten talliyritysten toi-

mintaan ja asiakaspalveluun, tehdä mahdollisesti tallitöitä ja opetella eri käytössä olevien hevosten 

hoitoa. Kainuun ympäristössä on lisäksi useita erilaisia talleja, kuten esimerkiksi vaellustalleja, kasva-

tustalleja ja varsojen pihattokasvatusta.  Näissa vierailemalla voi tutustua kyseisen yritysmuodon 

hoitoon ja asiakaspalveluun sekä mahdollisesti vertailla vaikuttaako valittu toimintamalli hevosten 

hoitotoimenpiteisiin.   

 

Hevostoiminnan ulkoistaminen voi vähentää oppilaitoksen päätäntävaltaa hevostoiminnan suhteen. 

Oppilaitoksen opiskelijoiden teoriaopetus säilyisi edelleen Seppälässä, mutta mahdollisuus siirtää 

teoriaopetus saman tien käytännön tutustumiseen on haasteellisempaa. Hevosten ollessa oppilaitok-

sella ja välittömässä läheisyydessä niiden käyttö ja teoriaopetuksen havainnollistaminen käytännössä 

on helpompaa oppilaitoksen alueella kuin, että teoriatuntien jälkeen jouduttaisiin siirtymään ensin 

matka kauempana sijaitsevalle tallille.  

 

Lukujärjestysten ja aikataulujen laatiminen olisi haasteellisempaa ulkoistetussa toiminnassa, koska 

ulkopuolinen yrittäjä, joka palveluita tarjoaa sekä oppilaitos joutuisivat sovittamaan omat aikatau-

lunsa yhteen. Ratsastuskouluissa aikataulun sovittaminen olisi kohtuullisen helppoa, koska asiakas-

toiminta tapahtuu iltaisin ja opiskelijoiden oppitunnit olisivat tällöin aamuisin esimerkiksi tallitöiden 

tekemistä ja hevosten hyvinvoinnista huolehtimista. Haastatteluiden perusteella ulkoistettu he-

vosopetus oli koettu hyvin toimivaksi ratkaisuksi niiden osalta, jotka siihen olivat päätyneet, mutta 

ne oppilaitokset, joilla oli omia hevosia, kokivat että itsemääräämisoikeus hevosten käytön suhteen 

häviää ulkoistamisen myötä ja vapaus käyttää hevosia oli vähäinen. 

 

5.4 YritysAmis hevosopetuksen näkökulmasta 
 

AmisYrityksessä opetuksen ensisijainen painotus on toimiminen työelämässä ja näkökulma muuttuu 

työelämälahtöiseksi. Teoriaopetus tapahtuu työelämärytmin mukaan. Yrityksissä on erilaisia työpaik-

koja työntekijöiden osaamisen mukaan ja tallin AmisYrityksessä ”työntekijöitä” olisivat esimerkiksi 

tallimestari, hevostenhoitaja ja mahdollisesti ”työelämäharjoittelija”, jolloin opiskelijat suorittavat 

opintojaan AmisYrityksessä sen hetkisen osaamisensa mukaan. Tällöin jo osaavammat opiskelijat 

pääsevät etenemään opinnoissaan nopeammin ja opettajat, jotka ovat tässä yhteydessä työnjohtajia 

ja ohjaajia, voivat keskittyä hitaammin oppiviin opiskelijoihin. Opinnoissa ja valmistumisessa ei ole 

aikasidonnaisuutta eli opiskelijat voivat osoittaa osaamisensa eri osaamisalueilla sitä mukaa kun he 

ovat oppineet, mutta opintojen enimmäisaika on kolme vuotta. (Karjalainen 2015-02-22.) 

 

Opiskelijoita opastettaisiin TalliAmiksessa, miten talliyritykset toimivat, mitä kaikkea yrittäjän tulee 

huomioida ja yrityksen talousasiat ovat tärkeässä asemassa. Talousasioissa kustannusten seuranta 

ja kustannustehokas ajattelutapa ovat yrittäjälle tärkeitä. Tässä voidaan käyttää kulutuksen seuran-

talomakkeita opiskelijoiden opinnoissa, jolloin he saavat konkreettisen näkemyksen siitä, mitä vaiku-

tusta on sillä, miten tuhlaavasti tai säästeliäästi esimerkiksi kuiviketta käytetään.  
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Kun otetaan huomioon miten Seppälän koulutilan tallia käytetään nyt, yritysmuoto voisi olla esimer-

kiksi ratsastuskoulu, täysihoitotalli tai ratsastus- ja hevospalveluita tarjoava talli. Varsinaisesta rat-

sastuskoulusta koulutilan talli eroaa siinä mielessä, että tuloja koulutilalla ei ole, mutta hevoset ovat 

kuitenkin ratsastustuntikäytössä. Ratsastuskoulun asiakkaita ovat tuntiratsastajat, jotka käyvät rat-

sastustunneilla ratsastuskoulun hevosilla. Ratsastustunnit tapahtuvat opettajan johdolla ja keskitty-

vät eri teemoihin. Täysihoitotalleissa taas asiakkaita ovat täysihoidossa olevien hevosten omistajat, 

jotka huolehtivat hevosen päivittäisestä liikunnasta itse. Ratsastus- ja hevospalveluita tarjoavalla tal-

lilla tarkoitetaan tässä yhteydessä tallia, jossa esimerkiksi erityisryhmille järjestettäisiin heidän tar-

peisiinsa sopivia ratsastustunteja tai kursseja. 

 

Jos TalliAmis olisi esimerkiksi ratsastuskoulu, opiskelijat tutustuisivat asiakaspalvelutyöhön, hevos-

tenhoitoon ja hyvinvoinnista huolehtimiseen, siistiin ja turvalliseen asiakasympäristöön sekä saisivat 

näkökulmaa, miten ratsastuskoulun tulot ja menot muodostuvat. Tässä voisi käyttää esimerkkinä 

hevosten hyvinvoinnista huolehtimista ja miten tuntihevosen sairastuminen vaikuttaa yrityksen tuloi-

hin erityisesti silloin, jos yrityksen hevosmäärä on pieni. Asiakaspalvelua opiskelijat oppisivat niiden 

opiskelijoiden kanssa, joilla on kyseisenä hetkenä ratsastus- tai ajokurssi. Tässä kuvitteellisena esi-

merkkinä ratsastuskoulutyöntekijöitä (eli hevostenhoitajia tai tallimestareita) voisivat olla toisen tai 

kolmannen vuoden opiskelijat ja ratsastustunti-asiakkaita ensimmäisen vuoden opiskelijat. Ratsas-

tuksen opettaminen olisi aina koulun opettajan vastuulla, mutta muuhun yritystoimintaan opiskelijat 

voisivat tutustua työelämälähtöisesti. 

 

Mikäli TalliAmis olisi täysihoitotalli, opetuksellinen näkökulma olisi edelleen asiakaspalvelussa ja talo-

usasioiden hallinnassa sekä hevosten päivittäisessä hoidossa. Täysihoitotallissa asiakkaat ovat täysi-

hoitohevosten omistajia, jotka tuovat hevosensa täysihoitotalliin ja vaihtelevan käytännön mukaan 

kuukausimaksuun sisältyy ruokinta sovitun mukaisesti, tarhaus ja usein myös karsinansiivous. Tal-

liyrittäjän tehtävänä on tarjota asiakkaille ja heidän hevosilleen asianmukaiset puitteet ja huolehtia 

hevosten hyvinvoinnista yrittäjän ja asiakkaiden välisistä sopimuksista riippuen.  

 

Ratsastuskoulun ja täysihoitotallin hevoset vaativat kaikkien muidenkin hevosten tapaan päivittäistä 

hyvinvoinnista huolehtimista ja päivittäiset tallityöt eivät juuri poikkea opetusmaatilan tallin suhteen. 

Hevoset ruokitaan, tarhataan ja karsinat siivotaan päivittäin yleensä samaan tapaan. Opiskelijoiden 

rooli työntekijöinä työelämälähtöisesti korostuisi, kun he joutuisivat ottamaan enemmän vastuuta ja 

toimimaan vuorotellen esimerkiksi oman tallivuoronsa ”päällikkönä” eli tallimestarina. Tallimestarin 

tehtävänä olisi huolehtia tallitöiden sujuvasta etenemisestä ja jakaa hevostenhoitajille päivän työteh-

tävät. Tallimestarin vastuulla on huolehtia hevosten päivittäisestä seurannasta ja tehdä tarvittavia 

rehu-, kuivike ja varustetilauksia ja kutsua tarvittaessa paikalle esimerkiksi kengittäjä tai eläinlääkäri. 

Opiskelijat oppisivat suorittamaan vuorojensa aikana näitä tehtäviä varsinaisen tallimestarin ja oh-

jaajan valvonnassa. 

 

Ratsastus- ja hevospalveluita tarjoavassa tallissa yhtenä asiakasryhmäna voisivat olla erityisryhmät, 

joille tarjottaisiin esimerkiksi hevosavusteista toimintaa tai muuta Green care-toimintaa hevosten 

kanssa. Hevosavusteisessa toiminnassa hevosia käytetään sosiaali- ja terveyspalveluiden tukena eri-
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laisten ihmisten kuntoutuksessa (Hippolis 2015a.) Erityisryhmien valinnassa tulisi ottaa huomioon, 

millaisia ryhmiä Seppälässä voidaan ottaa vastaan. Ratsastus ei ole aina tärkein tavoite, vaan eläi-

meen tutustuminen ja sen kanssa toimiminen voivat olla monille elämys. Opiskelun näkökulmasta 

Green care- toiminta liittyy läheisesti tutkinnon osaan ”Hyvinvoinnin tuottaminen eläinten avulla (he-

vonen)”. Opiskelijat pääsisivät ohjaamaan ja avustamaan erilaisia ryhmiä esimerkiksi Green care-

toiminnassa. Monipuolista palveluiden tarjoamista olisi myös tilojen ja yhteistyön tarjoaminen ulko-

puolisille yrittäjille tai hevosavusteisen toiminnan koulutukselle, jolloin yritysyhteistyö lisääntyisi Sep-

pälän koulutilan ja lähialueen yrittäjien kesken.  

 

TalliAmiksessa mahdollisuus päästä tallimestarin tasolle voisi tapahtua opiskelijoilla esimerkiksi näy-

töillä, joilla he todistavat osaamisensa tason ja mahdollisuuden toimia vaativammissa työtehtävissä. 

Etenemisen aloittavasta ensimmäisen vuoden opiskelijasta kohti tallimestarin osaamista ei tarvitsisi 

olla vuosikurssisidonnaista, sillä aloittavissakin opiskelijoissa voi olla osaavia, jotka hallitsevat vaadit-

tavat taidot ja mahdollisuus päästä näyttämään osaaminen jo opintojen alkuvaiheessa jouduttaisi 

opintojen etenemistä pidemmälle ja valmistuminen voisi olla nopeampaa. 

 

Opiskelijoiden jakaminen tasoryhmiin teoriaopetuksessa ja käytännön tunneilla vuosikurssista riip-

pumatta helpottaisi opettajan keskittymistä opetettavaan aiheeseen. Vuosikurssien koot ovat olleet 

hevostalouteen liittyviä tutkinnon osia opiskelevien osalta Seppälässä pieniä ja useita vuosikursseja 

ja tutkinnon osien opetusta on voitu joutua yhdistelemään, jotta opetusta voitaisiin järjestää. Ryh-

mien ja tutkinnon osien yhdistäminen voi aiheuttaa opettajalle haasteita, koska opetettavia aiheita 

voi oppitunnilla olla useita tutkinnon osasta riippuen. Tasoryhmiin jakaminen ja tiettyyn aiheeseen 

keskittyminen opetuksessa selventäisi opetuksen sisältöä ja oppiminen voisi olla tehokkaampaa, 

koska käsiteltävään aihealueeseen voidaan keskittyä tarkemmin. Opiskelijoiden lähtötason selvittä-

miseksi opintojen alussa voisi mahdollisesti olla lähtötasotesti henkilökohtaisen opintosuunnitelman 

laatimisen yhteydessä, jolloin voidaan asettaa välitavoitteita opiskelijan oppimiselle ja osaamisen 

tunnustamiselle. 

 

Teoriaopetusta voitaisiin siirtää käytännön tunneille ja työpajoihin, jolloin opiskeltavasta aiheesta 

riippuen voitaisiin tutkia ja tutustua hevosalan työelämälähtöisiin kysymyksiin ja ongelmiin alan asi-

antuntijan johdolla. Tästä kuvitteellisena esimerkkinä voisi olla esimerkiksi hevosten kavionhoidon 

vaikutus tuki- ja liikuntaelimistön hyvinvointiin: aihetta käytäisiin läpi sekä teoriatiedon ja käytännön 

aiheiden kautta kengittäjän opastuksella ja tavoitteena olisi hahmottaa kokonaisvaltaisesti, mistä 

hevosen hyvinvointi koostuu. Aihetta voitaisiin havainnollistaa esimerkkihevosten avulla. Lisäksi työ- 

ja yrityselämälähtöistä näkökulmaa toisi erilaisten palveluiden tuottaminen tapahtumiin ja tilaisuuk-

siin sekä erilaisille hevosalan yrittäjille.  

 

Esimerkkinä tästä olisi muun muassa talutusratsastuspalvelun tuottaminen tapahtumiin, hevosnäy-

tökset sekä kurssi- ja koulutuspuitteiden tarjoaminen. Yksi opintojen osa voisi olla hevostapahtuman 

järjestäminen, jossa opiskelijat järjestäisivät Seppälässä hevostapahtuman näytöksineen ja jokainen 

opiskelija saisi järjestettäväksi oman vastuualueensa. Vastaavan kaltaisia tapahtumia on järjestetty 

ympäri Suomen ja esimerkkinä muun muassa Oulussa Äimäraution raviradalla useana vuonna järjes-
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tetty ”Ookkonää hevostellu”-tapahtuma, jossa hevosala on ollut esillä monipuolisesti (Ookkonää 

2014). 

 

Yritysyhteistyö olisi tärkeässä osassa myös TalliAmiksessa. Vierailevien asiantuntijoiden ja talliyrittä-

jien vetämät työpajat ja kurssit toisivat opiskelijoille konkreettista tietoa ja käytännön esimerkkejä 

erilaisista yrityksistä. Tutustumiskäynnit hevosalan yrityksiin toisivat uusia näkökulmia työskentely-

menetelmiin ja käytännön opetukseen. Opiskelijoiden osallistuminen toimihenkilöinä hevosalan yri-

tysten tapahtumiin ja kilpailuihin kehittäisi muun muassa opiskelijoiden asiakaspalvelutaitoja ja 

oman toimintansa suunnittelua. 

 

5.5 Kustannusten merkitys 

 

Oppilaitoksen talliin voidaan laskea muuttuvien kustannusten osuus, kuten rehut, kuivike, lääkintä ja 

terveydenhoito, mutta kiinteiden kustannusten laskelmissa haasteet tulevat esiin, koska niitä ei eri-

tellä tallin osalta erikseen. Myös tuotantokustannuslaskelman laatiminen oppilaitoksen talliin on vaa-

tivampaa kuin tavalliselle tilalle, koska kustannukset ovat yleensä erilaiset ja suuremmat. Tuotanto-

kustannuslaskelma ei ole tässä yhteydessä tarkoituksenmukaisin, koska oppilaitoksen tavoitteena ei 

ole voiton tavoittelu ja oppilaitoksen tiloilla ei usein ole suoranaisia tuloja toiminnastaan. 

 

Vaikka lomakeseurannalla ei päästy tässä opinnäytetyössä täysin haluttuun tarkoitukseen, se osoit-

tautui silti merkitykselliseksi. Jatkoa ajatellen opiskelijoita voidaan opastaa kulutuksen seurannalla 

kustannustehokkaaseen ajattelutapaan ja seurantaa voidaan käyttää jatkossakin esimerkiksi Yritys-

Amis-tallissa. Jatkossa tallin kustannuksia on helpompi eritellä esimerkiksi veden ja sähkön osalta, 

koska vuonna 2015 Seppälän koulutilan alueella tehdään remonttia, jossa muun muassa vesijohto-

verkosto uusitaan ja talliin saadaan oma vesimittari (Väyrynen 2015-10-15). Tämä tulee helpotta-

maan jatkossa huomattavasti kustannusten erittelyä tallin osalta.  

 

5.6 Yhteenveto 

 

Asiantuntijahaastatteluiden ja henkilökunnan haastatteluiden tulosten perusteella tallin toiminnan 

kehittämiselle on useita kehitysideoita ja alla olevaan taulukkoon (Taulukko 5.) on listattu tässä 

työssä mainittuja ehdotuksia. Näillä kehittämisehdotuksilla on sekä vahvuuksia että heikkouksia. 

Näiden pohjalta on mahdollista miettiä kehittämisehdotusten soveltamista tarpeen mukaan. Esitelty-

jä kehittämisehdotuksia voidaan käyttää myös TalliAmiksen toteuttamisen yhteydessä. Näin toimin-

nasta saadaan monipuolista sekä hevosten ja talliympäristön käyttökapasiteettia lisättyä.  
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Taulukko 5. Yhteenveto kehittämisehdotuksista (Mikkonen 2015). 

Kehittämisehdotus Vahvuudet/mahdollisuudet Heikkoudet/uhat 

Hevosten siirto väliai-
kaisesti ratsastuskou-
luun loman tai ennalta 
sovitun jakson ajaksi 

- monipuolista ja säännöllis-
tä liikuntaa 

- erilaisia ratsastajia 
- poneilla olisi enemmän 

ratsastusta 
- hevoset eivät liho esimer-

kiksi pitkien lomien aikana 

- ei sovi välttämättä kaikil-
le hevosille 

- hevonen/poni voi stres-
saantua uudesta ympäris-
töstä 

 

Ulkopuolisen toimin-
nan lisääminen 
(kurssit, tapahtumat, 
ratsastustunnit) 

- lisää toimintaa ja asiakkai-
ta Seppälän talliin ja koko 
alueelle 

- oheistoimintana muiden 
tapahtumien yhteydessä 

- opiskelijoiden asiakaspal-
velutaitojen kehittyminen 

- vaatii henkilökuntaa 
normaalien työaikojen 
ulkopuolella 

- Seppälän oman toimin-
nan ja kurssien aikataulu-
jen yhteensovittaminen 

- erityisryhmät vaativat 
oman erikoisosaamisen ja 
asiantuntijat 

Ulkoistettu hevostoi-
minta 

- monipuolinen tarjonta lä-
hialueen hevosalan yrityk-
sissä 

- kustannukset poistuvat tal-
lin ja omien hevostenpidon 
osalta 

- itsemääräämisoikeus he-
vostenkäytön suhteen 
katoaa 

- yrittäjien ja oppilaitoksen 
väliset sopimukset voivat 
olla haastavia 

- vaatii opiskelijoiden kul-
jetuksen oppilaitokselta 
talliyrityksiin 

- molemminpuolinen si-
toutuminen ei välttämät-
tä pidä 

TalliAmis - monipuolista oppimista 
työelämälähtöisesti 

- käytännön opetustilanteet 
voivat helpottua ja selkey-
tyä uuden ryhmäjaon pe-
rusteella 

- palveluiden tarjoamisella 
lisää toimintaa ja asiakkai-
ta Seppälään 

- koululla ei kokemusta to-
teuttamisesta, voi olla 
alussa haasteellista 

 

 

 

5.7 Johtopäätökset 

 

Monet opetusmaatilat joutuvat tarkastelemaan toimintaansa tehokkuuden ja kehittymisen näkökul-

masta. Oppilaitosten välisessä kilpailussa mukana pysyminen edellyttää jatkuvaa uudistumista ja eri-

laistumista verrattuna muihin alan oppilaitoksiin. Seppälän koulutilan henkilöstöllä on halua kehittää 

toimintaansa monella osaamisalalla ja heillä on kykyä lähteä mukaan uusiin ja ennen kokemattomiin 

ideoihin mukaan, kuten esimerkiksi YritysAmikseen.  

 

Seppälän koulutila on monipuolinen oppilaitos, joten opetuksen keskittäminen vain yhteen tai kah-

teen eläinlajiin ei tuo opiskelijoille tarvittavaa monipuolista osaamista. Opetuksen tarjoaminen eri-
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laisten lemmikki- ja tuotantoeläinten osalta tuo oppilaitokselle opiskelijoita ja he saavat hyvää käy-

tännön kokemusta heille ennestään tuntemattomammista eläinlajeista. Hevonen voi olla monelle 

oppilaitokseen tulevalle opiskelijalle uusi ja jännittäväkin kokemus, jolloin eläimeen tutustuminen on 

helpompaa oppilaitoksen turvallisessa ympäristössä. Jotta hevostalouden tuntemus ja käytännön ko-

kemus voitaisiin pitää mukana koulutilan toiminnassa jatkossakin, toimintaa täytyy kehittää, että 

opetus olisi tehokasta ja tilojen käyttökapasiteetti pysyisi hyvänä. Kustannukset koulutiloilla ovat 

voivat olla usein suuria ja tällöin toimintaa pitää miettiä myös kustannustehokkuuden kannalta. 

 

Edellisissä luvuissa mainittuja kehittämisideoita on kokeiltu pienimuotoisesti ennenkin, kuten esimer-

kiksi yhden hevosen vieminen väliaikaisesti ratsastuskoululle. Tämän voisi ottaa vakituiseksi käytän-

nöksi ja se palvelisi sekä oppilaitosta että hevosen vastaanottavaa ratsastuskoulua. Käytäntö on jo 

valmiiksi oppilaitokselle ja ratsastuskoululle tuttu, joten sitä on helppo lähteä jatkamaan. Tällä saa-

taisiin pidettyä liikunta säännöllisenä jonkin tietyn hevosen osalta esimerkiksi oppilaitoksen loma-

aikoina.  

 

Ulkopuolisen toiminnan lisääminen olisi keino tehdä Seppälää tunnetuksi monipuolisena ja viihtyisä-

nä oppilaitoksena, samalla oppilaitoksen ja yritysten yhteistyö voisi lisääntyä. Seppälä on tarjonnut 

kursseja ja koulutuksia eläimiin ja maatalouteen liittyvistä aiheista ja tätä tulisi edelleen jatkaa. Sep-

pälän tilan puitteet ovat erinomaiset tapahtuminen järjestämiseen ja niiden käyttökapasiteettia olisi 

helppo nostaa tarjoamalla tiloja ulkopuolisten yritysten käyttöön esimerkiksi erilaisten eläintapahtu-

mien järjestämisessä. Samalla yritykset saisivat toimihenkilöitä oppilaitoksen puolesta tapahtuman 

järjestämiseen. 

 

Tallitoiminnan ulkoistaminen on yksi käsitelty vaihtoehto toiminnalle, mutta vaikka Seppälän sijainti 

lähellä Kajaanin hevoskeskittymää on ihanteellinen hevostoiminnan ja käytännön opetuksen ulkois-

tamisen kannalta, se ei ole kaikkein järkevin vaihtoehto, vaikka toisikin säästöä kustannuksiin. Oppi-

laitoksena Seppälän tulisi tarjota monipuolista oppimista eri eläinlajeista ja hevosten poistuminen 

Seppälän alueelta ei palvele tätä tarkoitusta. Myös itsemääräämisoikeus opetuksen ja hevosten käy-

tön suhteen häviäisi ulkoistamisen myötä ja tämä saattaisi mahdollisesti näkyä opetuksen tehokkuu-

dessa. 

 

Kainuun Ammattiopiston YritysAmis tuo uusia mahdollisuuksia tehokkaalle oppimiselle ja opiskelijoi-

den yrittäjälähtöiselle ajattelulle. Seppälän koulutilalle tulisi mahdollisesti PuutarhaAmiksen lisäksi 

TalliAmis, jossa eläintenhoitajaopiskelijat opiskelevat alaansa työelämälähtöisesti työpaikkaympäris-

tössä. TalliAmis tarjoaisi mahdollisesti monipuolista oppimista ja osaamista erilaisten talliyritysmuo-

tojen kautta, joita voisivat olla esimerkiksi tässä työssä esitellyt ratsastuskoulu, täysihoitotalli tai eri-

laisia hevospalveluja tuottava talliyritys. Talliyrittäjän työ on monipuolista ja siihen tutustuminen 

työntekijänä on helppo aloittaa oppilaitoksen TalliAmiksesta. Kaikista opiskelijoista ei yrittäjiä ehkä 

tulevaisuudessa tule, mutta monille työelämälähtöinen opiskelu voi vahvistaa omaa tulevaisuuden 

kuvaa. Myös TalliAmiksessa yritysyhteistyö Seppälän ja Kainuun alueen talliyrittäjien välillä on tärke-

ää ja talliyrittäjät tuovat opiskelijoille erilaisia näkökulmia hevosalan yrittämiseen. 

 



         
         38 (48) 

Kustannusten seurannassa ja erittelyssä on tallin osalta haasteita. Tässä työssä kustannuslaskelmien 

laadinta ei onnistunut, koska se olisi vaatinut tarkkaa perehtymistä koulutilan kustannuksiin. Jatkos-

sa tätä osuutta voitaisiin kehittää seuraamalla tallin kustannuksia erikseen ja arvioimalla mikä olisi 

tallin osuus muun muassa kiinteistä kustannuksista. Tämänhetkisiä tuloksia kulutuksen seurannasta 

voidaan käyttää tai soveltaa eri opinnoissa ja lisätä kustannustehokasta ajattelutapaa esimerkiksi tal-

lityövuoroissa. 
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6 PÄÄTÄNTÖ 

 

Luonnonvara-alan oppilaitokset tarjoavat monipuolisia oppimisympäristöjä nuorille ja pystyäkseen 

tarjoamaan opiskelijoille parhaat mahdolliset puitteet opiskeluun, niiden on kehityttävä ja pysyttävä 

mukana yhteiskunnan muutoksissa. Opetusmenetelmätkin voivat vaatia uudistamista, jolloin oppilai-

tosten oma innovatiivisuus on ratkaisevassa asemassa. Monialainen opetustarjonta on monelle luon-

nonvara-alan oppilaitokselle elinehto ja tilat on käytettävä hyödyksi kaikin tavoin, jotta kustannukset 

pysyisivät kohtuullisina. 

 

Hevosalan opetuksen tarjoaminen maatalousalan oppilaitoksissa tuo monille nuorille ja tuleville maa-

seutuyrittäjille sekä eläintenhoitajille kokemusta myös hevosista. Hevonen tarjoaa elinkeinoja maa-

seudulla muun muassa rehuntuotannossa, jolloin maatalousalan opiskelijoilla on hyvä tietää perus-

tiedot hevosesta ja sen hyvinvoinnista huolehtimisesta. Hevosten määrä maatiloilla on kasvanut ja 

maatalouslomittajilla olisi hyvä olla kokemusta hevostenhoidosta ja käsittelystä. Eläintenhoitajille 

oppilaitoksien monipuolinen eläintarjonta tuo laajan kokemuksen eri eläinlajeista ja tästä on hyötyä 

myöhemmin työelämässä.  

 

Oppilaitoksiin, joissa on mahdollisuus hevostalouden opintoihin, hakeutuu sellaisia nuoria, jotka ha-

luavat saada kokemusta useista eri eläinlajeista. Usein näissä kouluissa voi käydä niin, että hevosten 

käyttö on vähäistä ja ajoittuu tietyille opintojaksoille, jolloin joudutaan tarkastelemaan erilaisia vaih-

toehtoja hevosten käytölle ja opetuksen toteuttamiselle. Hevostalouden opinnot eivät ole näissä op-

pilaitoksissa välttämättä yhtä tärkeässä asemassa kuin niissä, jotka tarjoavat hevostalouden perus-

tutkinnon ja opetus keskittyy vain hevosiin. Hevostalouden opetus on yksi osa opintoja ja yleensä 

hevosiin liittyvät tutkinnon osat ovat valinnaisia. Hevoset ovat usein vetovoimatekijä maatalousalan 

oppilaitoksissa ja oppilaiden hakeutumiseen juuri tiettyyn oppilaitokseen voi vaikuttaa koulun oma 

innovatiivisuus toiminnan suhteen. 

 

Tämän opinnäytetyön toimeksiantaja on halunnut työn kautta saada uusia näkökulmia ja ideoita 

Seppälän koulutilan tallin toiminnan ja hevosten käytön kehittämiselle. Jotta hevosten käyttö ope-

tuksessa olisi kustannustehokasta ja käyttökapasiteettia saataisiin lisättyä, sitä tulee kehittää. Tässä 

työssä on tutkittu erilaisia kehittämisideoita Seppälän koulutilan tallille asiantuntijahaastatteluiden 

avuilla. Tämän menetelmän avulla on saatu monipuolista tausta-aineistoa työtä varten ja uusia nä-

kökulmia hevosten käytön monipuolistamiseksi. 

 

Toimeksiantaja halusi saada selvitystä tallista aiheutuvista kustannuksista, mutta tämä osoittautui 

työn edetessä hyvin haasteelliseksi, koska opetusmaatilan menoja ei eritellä eri kohteiden, kuten tal-

lin osalta. Tässä työssä on kuitenkin käyty läpi työn alkuvaiheessa aloitettu kulutusseuranta kuivik-

keen osalta, jolloin on saatu suuntaa-antavia tuloksia kuivikkeen kulutuksen osalta. Näiden tulosten 

luotettavuus ei ole 100 %, sillä mittausta kulutuksen osalta on suorittanut useita opiskelijoita ja me-

netelmät ovat voineet vaihdella. Lisäksi kulutusseurannan kaksi viimeisintä kuukautta, marraskuu 

vuonna 2014 ja helmikuu vuonna 2015, olivat kuivikkeen kulutuksen osalta kaksi kertaa suurempia 

kuin keskiarvo, joten tulos ei ehkä ole kaikilta osin realistinen.  Kulutusseurantaa voidaan käyttää 
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jatkossa hyödyksi opinnoissa silloin, kun tarkastellaan tallin kustannusten koostumista muuttuvien 

kustannusten osalta. Tällöin tulee kuitenkin kiinnittää huomiota seurannan ja tulosten luotettavuu-

teen. Kulutusseuranta on tullut tämän opinnäytetyöprosessin aikana Seppälän opiskelijoille tutuksi, 

jolloin sitä voidaan tehdä tallin osalta eri kohteista ja saada tietoa, miten tallin kustannukset muo-

dostuvat. 

 

YritysAmis on mielenkiintoinen uudistus opetusmenetelmissä, mutta hankkeen ollessa vielä niin uusi, 

kokemusta ei ole sen osalta oppilaitokselle kertynyt. Tämä on itselleni täysin uusi ajatus ja tausta-

tiedon ollessa vähäisiä, aiheeseen on ollut välillä haasteellista paneutua, koska YritysAmisten totetu-

tumista en ole päässyt käytännössä näkemään. Voi olla, että Yritysamiksen eri alojen toteutuminen 

ja toteuttaminen tapahtuu eri tavoin ja tässä työssä olen käsitellyt TalliAmiksen toteuttamista siten, 

miten se Seppälässä voisi mielestäni toimia. 

 

Opinnäytetyö oli ajoittain haasteellinen, sillä opinnäytetyön idea kehittyi työn edetessä osittain eri 

suuntaan alkuperäisestä ajatuksesta. Tämä osaltaan selvensi ja helpotti työn etenemistä. Haasteita 

tuli esille muun muassa kulutusseurannan laatimisessa ja opiskelijoiden kirjaamien lukujen tulkitse-

misessa, jolloin tulosten luotettavuus osittain laski. Haastatteluiden tekeminen muiden samankaltais-

ten oppilaitosten edustajille oli hyvin mielenkiintoista. Niiden kautta tutustuin erilaisiin menetelmiin 

ja toteutustapoihin oppilaitosten välillä ja huomasin, ettei ole vain yhtä keinoa opetuksessa, vaan nii-

tä voi yhdistellä ja kokeilujen kautta löytää juuri tietylle oppilaitokselle sopiva menetelmä. 

 

Tämä opinnäytetyö on tehty Seppälän koulutilan tallin kehittämistyötä varten, mutta työtä ja kehit-

tämisideoita voidaan soveltaa muihin luonnonvara-alan oppilaitoksiin. Tämän työn pohjalta voidaan 

lähteä mahdollisesti viemään yksittäistä kehittämisideaa eteenpäin tai muodostaa toimiva kokonai-

suus useamman kehittämisidean kesken. Myös kustannusten seurantaa ja tarkastelua erityisesti tal-

lin osalta voidaan alkaa parantamaan jatkossa, jolloin tietoa voidaan käyttää opetuksessa tai tallin 

kustannustehokkaan toiminnan ylläpitämisessä. 

 

  



         
         41 (48) 

 

LÄHTEET JA TUOTETUT AINEISTOT 
 

AALTOLA, Juha ja VALLI, Raine. 2007. Ikkunoita tutkimusmetodeihin 1. 2.painos. Juva:WS Bookwell 

Oy. 

AGRIMARKET. Hevosrehut. [Verkkosivusto]. [Viitattu 2015-03-25]. Saatavissa: 

http://www.agrimarket.fi/Harraste_elaimet/hevoset/hevosrehut/ 

ARKISTOJEN PORTTI, maatalousoppilaitokset. [Verkkosivusto]. [Viitattu 2014-10-02]. Saatavissa: 

http://wiki.narc.fi/portti/index.php/Maatalousoppilaitokset. 

HARJUN OPPIMISKESKUS, 2015a. Historia. [Verkkosivusto].[Viitattu 2015-03-10]. Saatavissa: 

http://www.harjunopk.fi/Harju/Historia 

HEVOSOPISTO, 2015. Opiskelu. [Verkkosivusto]. [Viitattu 2015-01-20]. Saatavissa: 

http://www.hevosopisto.fi/fin/opiskelu/  

HIPPOLIS, 2012. Mahdollisuuksien hevonen.[Verkkojulkaisu]. [Viitattu 2015-01-22]. Saatavissa: 

http://www.hippolis.fi/UserFiles/hippolis/File/Mahdollisuuksien_hevonen/Mahdollisuuksien%20hevon

en_2012.PDF 

HIPPOLIS, 2015a. Hevosavusteinen toiminta. [Verkkosivustio]. [Viitattu 2015-04-03]. Saatavissa: 

http://www.hippolis.fi/hevosavusteinen_toiminta/  

HIPPOLIS, 2015b. Hevostalous lukuina 2014. [Verkkojulkaisu]. [Viitattu 2015-03-10]. Saatavissa: 

http://www.hippolis.fi/UserFiles/hippolis/File/Hevostalous%20lukuina%202014%20LOPULLINEN.pdf  

HIRSJÄRVI, Sirkka ja HURME, Helena 2004. Tutkimushaastattelu. Helsinki: Yliopistopaino. 

HIRSJÄRVI, Sirkka, REMES, Pirkko ja SARJAVAARA, Paula 2009. Tutki ja kirjoita. 15. painos. Helsin-

ki:Kustannusosakeyhtiö Tammi. 

HULKKONEN, Iina, 2011. Hevosmäärän kartoittaminen oppilaitoksessa Case:Harjun Oppimiskeskus 

Oy. Savonia-ammattikorkeakoulu. Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma. Opinnäytetyö. [viitattu 

2014-10-06]. Saatavissa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201202162269 

HÄME-WIKI. Siittolanmäki 2013. [Verkkosivsto].[Viitattu 2015-03-10]. Saatavissa: 

http://www.hamewiki.fi/wiki/Siittolanm%C3%A4ki 

JUNTUNEN Suvi, 2014-05-08. Ratsastuksenopettaja.[Haastattelu]. Kajaani: Kainuun Ammattiopisto, 

Seppälä. 

JUNTUNEN, Suvi.2015-02-22. Kysely opinnäytetyötä varten. [sähköpostiviesti]. Vastaanottaja: Kirsi 

Mikkonen. [Tulostettu 2015-02-25]. 

KAINUUN AMMATTIOPISTO 2007. Seppälä 110 vuotta-juhlalehti. [Verkkojulkaisu].[Viitattu 2015-02-

02]. Saatavissa: http://www.virtuaali.info/opetusmaatilat/21/file/Sepp%C3%A4l%C3%A4_110.pdf  

KAINUUN AMMATTIOPISTO, 2014. Luonnonvara-ala. [Verkkosivusto]. [Viitattu 2014-01-28]. Saata-

vissa: http://www.kao.fi/fi/info/koulutusalat/luonnonvara-ala.html 

KAINUUN AMMATTIOPISTO 2015a. YritysAmis. [Verkkosivusto]. [Viitattu 2015-02-21]. Saatavissa: 

http://www.kao.fi/kulttuuri-luonto-ja-liiketalous-osaamisalueesta-yritysamikseksi/ 

KAINUUN AMMATTIOPISTO 2015b. Oppihotelli. [Verkkosivusto]. [Viitattu 2015-03-26]. Saatavissa: 

http://www.oppihotelli.fi/16-yritysamis/26-yritysamis-opinnot-alkavat-syksylla-2015  

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU. Opinnäytetyöpakki 2014. [Verkkosivusto].[Viitattu 2015-03-

02]. Saatavissa: http://www.kamk.fi/opari/Opinnaytetyopakki/Teoreettinen-

materiaali/Tukimateriaali/Tavoite-ja-tarkoitus 

KARJALAINEN, Leena. 2015-02-20. Koulutuspäällikkö. [Henkilökohtainen tiedonanto] Kajaani: Kai-

nuun Ammattiopisto, Seppälä. 

http://www.agrimarket.fi/Harraste_elaimet/hevoset/hevosrehut/
http://wiki.narc.fi/portti/index.php/Maatalousoppilaitokset
http://www.harjunopk.fi/Harju/Historia
http://www.hevosopisto.fi/fin/opiskelu/
http://www.hippolis.fi/UserFiles/hippolis/File/Mahdollisuuksien_hevonen/Mahdollisuuksien%20hevonen_2012.PDF
http://www.hippolis.fi/UserFiles/hippolis/File/Mahdollisuuksien_hevonen/Mahdollisuuksien%20hevonen_2012.PDF
http://www.hippolis.fi/hevosavusteinen_toiminta/
http://www.hippolis.fi/UserFiles/hippolis/File/Hevostalous%20lukuina%202014%20LOPULLINEN.pdf
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201202162269
http://www.hamewiki.fi/wiki/Siittolanm%C3%A4ki
http://www.virtuaali.info/opetusmaatilat/21/file/Sepp%C3%A4l%C3%A4_110.pdf
http://www.kao.fi/fi/info/koulutusalat/luonnonvara-ala.html
http://www.kao.fi/kulttuuri-luonto-ja-liiketalous-osaamisalueesta-yritysamikseksi/
http://www.oppihotelli.fi/16-yritysamis/26-yritysamis-opinnot-alkavat-syksylla-2015
http://www.kamk.fi/opari/Opinnaytetyopakki/Teoreettinen-materiaali/Tukimateriaali/Tavoite-ja-tarkoitus
http://www.kamk.fi/opari/Opinnaytetyopakki/Teoreettinen-materiaali/Tukimateriaali/Tavoite-ja-tarkoitus


         
         42 (48) 

KORHONEN, Kaisu.2015-02-15. Kysely opinnäytetyötä varten. [sähköpostiviesti]. Vastaanottaja: Kirsi 

Mikkonen. [Tulostettu 2015-02-23]. 

KUITTINEN Tiina. 2014-05-08. Luonto-ohjaajakouluttaja. [Haastattelu]. Kajaani: Kainuun Ammat-

tiopisto, Seppälä.  

KUITTINEN, Tiina. 2015-02-05. Luonto-ohjaajakouluttaja.[Henkilökohtainen tiedonanto]. Kajaani: 

Kainuun Ammattiopisto, Seppälä. 

LESKINEN, Katri, 2015-03-03. Kilpailusihteeri.[Henkilökohtainen tiedonanto]. Kajaani:Kainuun Ravi-

rata Oy. 

LUKE. Green Care-hyvinvointipalvelujamaaseudulta.[Verkkosivusto].[ Viitattu: 2015-03-24]. Saata-

vissa: https://portal.mtt.fi/portal/page/portal/mtt/hankkeet/greencare 

OOKKONÄÄ 2014-09-11. Ookkonää hevostellu valtaa Äimäraution. Kaleva. [Viitattu 2015-04-01]. 

Saatavissa: http://www.kaleva.fi/ookkonaa/tapahtumat/ookkonaa-hevostellu-valtaa-

aimaraution/673982/  

OPETUSHALLITUS, 2009. Maatalousalan perustutkinto. [Verkkojulkaisu].[Viitattu 2015-01-19]. Saa-

tavissa: http://www.oph.fi/download/110513_Maatalousalan_perustutkinto_2009.pdf 

OPINTOLUOTSI, maatalousalan perustutkinto. [Verkkosivusto].[ Viitattu 2014-10-02]. Saatavissa: 

http://www.opintoluotsi.fi/fi-

FI/koulutusalat_ja_ammatit/opetusohjelma.aspx?StudyProgrammeId=69f1d256-0b38-47b2-8d6b-

c95526540d01 

SAHLSTRÖM, Jaana ja ASUKAS, Varpu. 2014. Hevostalouden tuotantokustanuslakselmat, esimerkke-

jä tuotantosuunnittain Pohjois-Savosta. Savonia-Ammattikorkeakoulu. Maaseutuelinkeinojen koulu-

tusohjelma. Opinnäytetyö. [Viitattu 2015-03-25]. Saaatavissa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-

2014052810784 

TAURIAINEN, Susanna.2008. Opetusmaatilat ja kestävä kehitys. [Verkkojulkaisu].[Viitattu 2015-03-

12]. Saatavissa: http://www.smts.fi/mpol2008/index_tiedostot/Posterit/ps060.pdf 

TE-KESKUS, Maatalousalan perustutkinto. [Verkkosivusto].[Viitattu 2014-11-19]. saatavissa: 

http://www.mol.fi/avo/koulutus/pt-maatalous.htm 

TET-TORI. Luonnonvara- ja ympäristöala 2013. [Verkkosivusto]. [Viitattu 2014-11-20]. Saatavissa: 

http://www.peda.net/veraja/tori/luonnonvara 

TUOMI, Jouni ja SARAJÄRVI, Anneli. 2002. Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Jyväsky-

lä:Gummerus Kirjapaino oy 

VILKKA, Hanna ja AIRAKSINEN, Tiina. 2003. Toiminnallinen opinnäytetyö. Helsin-

ki:Kustannusosakeyhtiö Tammi. 

VIRTUAALIKYLÄ 2014. [Verkkosivusto] [Viitattu.2014-01-28] Saatavissa: http://www.virtuaali.info/  

VÄYRYNEN, Hanna. 2014-10-15. Tallivastaava. [Henkilökohtainen tiedonanto]. Kajaani: Kainuun 

Ammattiopisto, Seppälä.  

  

https://portal.mtt.fi/portal/page/portal/mtt/hankkeet/greencare
http://www.kaleva.fi/ookkonaa/tapahtumat/ookkonaa-hevostellu-valtaa-aimaraution/673982/
http://www.kaleva.fi/ookkonaa/tapahtumat/ookkonaa-hevostellu-valtaa-aimaraution/673982/
http://www.oph.fi/download/110513_Maatalousalan_perustutkinto_2009.pdf
http://www.opintoluotsi.fi/fi-FI/koulutusalat_ja_ammatit/opetusohjelma.aspx?StudyProgrammeId=69f1d256-0b38-47b2-8d6b-c95526540d01
http://www.opintoluotsi.fi/fi-FI/koulutusalat_ja_ammatit/opetusohjelma.aspx?StudyProgrammeId=69f1d256-0b38-47b2-8d6b-c95526540d01
http://www.opintoluotsi.fi/fi-FI/koulutusalat_ja_ammatit/opetusohjelma.aspx?StudyProgrammeId=69f1d256-0b38-47b2-8d6b-c95526540d01
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2014052810784
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2014052810784
http://www.smts.fi/mpol2008/index_tiedostot/Posterit/ps060.pdf
http://www.mol.fi/avo/koulutus/pt-maatalous.htm
http://www.peda.net/veraja/tori/luonnonvara
http://www.virtuaali.info/opetusmaatilat/index.php?tila_id=21


         
         43 (48) 

LIITE 1: HAASTATTELU OPPILAITOSTEN EDUSTAJILLE 

 

HAASTATTELU OPPILAITOSTEN EDUSTAJILLE   
 
Kysymykset: 
1. Oppilaitos  
2. Vastaajan toimenkuva oppilaitoksessa  
3.Vastaajan koulutus? 
 
TUTKINNOT 
1.Mitä tutkintoja tarjotaan? 
2.Mitä tutkinnon osia tarjotaan? 
3. Miten kussakin tutkinnon osassa käytetään hevosia? 
4. Miten opetus suunnitellaan ja toteutetaan vastaamaan tutkinnon osien sisältöä? 
5. Miten määritellään hevosten käyttö tunteina/tutkinnon osa? 
6.Kuinka paljon hevostalouteen suuntautuneita opiskelijoita on /vuosikurssi? Entä kuinka paljon ”he-
vosopiskelijoita” on yhteensä? 
7.Mikä merkitys hevosilla on oppilaitokselle? Entä opettajille ja opiskelijoille? 
 
HEVOSET 
1.Hevosten määrä oppilaitoksessa  
2. Ovatko hevoset oppilaitoksen omia vai muiden (ulkopuolinen taho tai opiskelijat) omistuksessa? 
3. Hevosten lukumäärä ja perustiedot (esim. ikä, rotu, säkäkorkeus, koulutustaso, käyttötarkoitus) 
 
HEVOSTENKÄYTTÖ 
1 .Seurataanko hevosten käyttöä? Miten?  
Seurataanko muutakin käyttöä kuin ajo ja ratsastus?  
2. Paljonko hevoset tekevät töitä/viikko? Millaista työtä? Mikä lasketaan työksi? 
3. Onko ”turhia”/vähällä käytöllä olevia hevosia? Miksi niitä on? 
4. Onko hevostenpidon taloudellisuutta selvitetty? Jos on, niin miten? 
5. Millaista hevosten tekemän työn pitäisi olla? 
6. Pitääkö opetuskäytössä olevan hevosen olla taloudellisesti perusteltua? 
 
TALLI 
1. Millainen talli oppilaitoksella on? 
 
Rakennusvuosi? 
Karsinapaikkojen lukumäärä? 
Rakennusmateriaali? 
Pinta-ala? 
Sosiaalitilat? 
Rehu- ja kuivikevarastot? 
 
1 B. Jos oppilaitoksella ei ole omaa tallia, miten hevosopetus on järjestetty? 
 
Kuinka suuret tilat? 
Missä sijaitsevat? 
Miten oppilaat kuljetetaan sinne? 
Kuinka usein? 
Mitä opiskelijat siellä tekevät? 
 
2. Seurataanko tallissa veden, sähkön, kuivikkeiden ja rehun kulutusta?  
Seurataanko menoja ja tuloja? Kuka vastaa seurannasta? 
 
3. Onko tallilla tulonlähteitä? Millaisia? 



         
         44 (48) 

 
4. Hevosten ruokinta? Mitä rehuja tuotetaan itse ja mitä ostetaan? 
 
5. Millaista kuiviketta tallilla käytetään?  
 
6. Mihin kuivikeratkaisulla on pyritty? 
-edullisuus 
 -helppokäyttöisyys 
 -saatavuus 
 - jatkokäyttömahdollisuudet 
 - hevosten hyvinvointi 
7. Tallin palkattu työvoima ja opiskelijoiden määrä tallityövuoroissa? 
 
HEVOSURHEILUALUEET 
1.Millaisia hevosurheilualueita tallilla on käytettävissä? Ovatko ne vuokrattuja vai yhteiskäytössä? 
_kenttä 
_maneesi 
_harjoitusrata  
_maastoreittejä 
_muuta, mitä? 
_ei ole  
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LIITE 2: HENKILÖKUNNAN HAASTATTELUN KYSYMYKSET 

Seppälän henkilökunnan haastattelu 

 

1. Mitä mieltä olet tämän hetkisestä koulutustarjonnasta? Puuttuuko koulutustarjonnasta jotain tai haluaisitko 

muuttaa jotain? Onko koulutustarjontaa mahdollista kehittää tulevaisuudessa? Kuinka tärkeäksi näet koulu-

tustarjonnan kehittämisen? 

 

2. Onko opiskelijoita sopivasti/liikaa/liian vähän? Millaisissa ryhmissä oppilaat opiskelevat/työskentelevät? 

Ovatko opetusryhmät liian suuria/hankalasti järjestettyjä? 

 

3. Onko henkilökunnan määrä riittävä? 

 

4. Onko hevosia liikaa/liian vähän? Sopivatko hevoset käyttötarkoitukseensa? Miten kauan hevoset ovat ope-

tuskäytössä? 

5. Millaisena koet tallin ja hevosten käytön opetuksessa? 

 

6. Millainen on mielestäsi Seppälän tulevaisuus? Onko alueella/yleisellä tasolla tarvetta/mahdollisuuksia/tms. 

hevososaamiselle ja -koulutukselle? Muuttuuko alan tulevaisuus? 

 

7. Seppälä oppimisympäristönä?  

 

 

8. Mitä kehittäisit Seppälässä ja opiskeluun liittyvissä asioissa?  

 

9. Kerrotaanko opiskelijoille selkeästi eri tutkinnon osien tavoitteet? Ymmärtävätkö he mitä tutkinnon osaa 

ovat kulloinkin opiskelemassa (esimerkiksi käytännön tunneilla tai työssäoppimisjaksolla)? 

 

 

10. Onko painotusta jossain tietyssä osaamisalueessa tallityöviikkojen aikana? (eritellyt työtehtävät opintojak-

son mukaan?) 

11. Millaiseksi henkilökunta kokee työskentelyn tällä hetkellä Seppälässä? 

12.  Millainen Seppälän koulutilan/oppilaitoksen alue on käytännössä, haluttaisiinko siinä muuttaa jotain juuri 

tällä hetkellä? Onko alueella potentiaalia kehittyä tulevaisuudessa? 
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LIITE 3. SEURANTALOMAKKEET 
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LIITE 4 KUIVIKKEEN KULUTUKSEN VUOSIVERTAILU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kuukausi Saavillista Karsinoita Litraa m3

Maaliskuu 104 126 6760 6,8

Huhtikuu 130,5 147 8482,5 8,5

Toukokuu 9 9 585 0,6

Kesäkuu 6853,2 6,9

Heinäkuu 49,5 62 3220 3,2

Elokuu 25 16 1625 1,6

Syyskuu 6853,2 6,9

Lokakuu 6853,2 6,9

Marraskuu 206 179 13390 13,4

Joulukuu 6853,2 6,9

Tammikuu 6853,2 6,9

Helmikuu 214 189 13910 13,9

Yhteensä 82238,6 82,2

Yhteensä mitatut kuukaudet 738 728 47972,5 48,0
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LIITE 5 HEVOSTEN LIIKUTUKSEN VUOSIYHTEENVETO 

 

 

 

Hevonen maaliskuu huhtikuu toukokuu kesäkuu heinäkuu elokuu syyskuu lokakuu marraskuu joulukuu tammikuuhelmikuu Yhteensä (h)

Vertti 0 0 4,8 1 3 15,4 11,8 11,4 9,7 12 3 7,5 79,6

Viljo 4,5 1 0,5 4,4 0 13,7 12,8 14,1 10 14 3 7,6 85,6

Vikke 4,5 13,3 8 1,7 2,3 11,8 8,5 12,3 7 7,5 1,5 5,7 84,1

Veera 8,4 17,2 12,8 10,7 2 16,3 10,5 11,6 11,1 12,3 3 7,9 123,8

Vilma 8,4 15,3 14,2 9,7 0 16,5 12,8 17,8 11,9 11,8 2 7,9 128,3

Diva 6,9 14,4 8,4 0 4,5 17,9 11 15,2 13,3 9,7 3,2 6,7 111,2

Maikki 6,2 13,45 3 0 4,5 17,2 8 7,5 10,5 7,5 2,5 6 86,35

Blondi 6,6 11,95 3,2 0 3,5 12,1 7,4 10 11,1 9 2,2 6,7 83,75

Yhteensä (h) 45,5 86,6 54,9 27,5 19,8 120,9 82,8 99,9 84,6 83,8 20,4 56 782,7
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