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Hevoslomitus on hevostiloilla tapahtuvaa lomitusta. Lomitusjärjestelmä tarjoaa hevosyrittäjälle mah-

dollisuuden pitää taukoa työstään loman ajaksi. Lomituspalvelutyöntekijä, eli lomittaja hoitaa tilan 
työt yrittäjien ollessa lomalla. Lomittaja vastaa yrittäjän loman aikana tilan päivittäisistä kotieläinten 

hoitotehtävistä. Hevostilalla lomittaessaan lomittaja huolehtii hevosten ruokinnasta, terveydentilan 
tarkkailusta ja hoidosta. Lisäksi hän hoitaa karsinoiden siivouksen, tallin puhtaapidon ja muut päivit-

täiset tehtävät. 

 
Suomessa on tällä hetkellä noin 74 000 hevosta ja hevosalan yritystoimintaa harjoittavia talleja on 

noin 3000. Tämän vuoksi myös hevosalan yrittäjiä tarvitaan. Pohjois-Savon alueen hevosyrittäjille 
lomituspalveluja järjestävät Sydän-Savon lomituspalvelu ja Ylä-Savon lomituspalvelu. Hevoslomituk-

sen piiriin tuli lisää hevosyrittäjiä vuoden 2011 alussa, kun lomitukseen vaadittavaa hevosmäärää 
laskettiin 12 hevosesta 8 hevoseen. Hevoslomitusta saadakseen yrittäjällä on siis oltava vähintään 8 

hevosta ja myös vaaditun peltopinta-alan tulee täyttyä. Ehtojen täyttyessä yrittäjä voi hankkia Myel-

vakuutuksen, joka oikeuttaa hänet saamaan vuosilomaa ja sijaisapulomitusta. Yrittäjä saa käytettä-
väkseen Myel-vakuutuksen myötä 26 vuosilomapäivää, jotka ovat hänelle maksuttomia. Lisäksi yrittä-

jä saa oikeuden sijaisapulomitukseen, jota yrittäjä voi saada ollessaan kyvytön huolehtimaan tilan 
töistä esimerkiksi sairastumisen vuoksi. 

 

Hevoslomituksen kehittämistutkimus toteutettiin puhelinhaastatteluna alueen hevosyrittäjille. Kyse-
lyyn vastasi alueen 65 hevostilasta 48 hevostilaa. Vastausprosentiksi saatiin 74 %. Kyselyllä haluttiin 

selvittää, millaisena yrittäjät kokevat saamansa lomituspalvelun, miten hevoslomitusten järjestäminen 
on onnistunut, mitkä työt kuuluvat hevosyrittäjien mielestä lomittajan työtehtäviin lomituksen aikana 

ja onko lomittajan työaika hevoslomituksissa ollut riittävä. Lisäksi kartoitettiin yrittäjien mielipiteitä 

mahdollisten kehittämistoimenpiteiden suhteen. 
 

Tutkimuksessa saatujen tulosten mukaan hevoslomituksessa olisi monia kehittämiskohteita. Kehittä-
mistoimenpiteitä vaativia asioita olivat muun muassa hevoslomitusten työajan määrittely, lomituspal-

velun henkilöstön tietoisuuden lisääminen hevoslomituksesta ja hevoslomittajien saatavuuden paran-
taminen. Lomitusrenkaiden järjestämistä hevostiloille pidettiin varteenotettavana vaihtoehtona. Myös 

hevoslomituksiin erikoistuneiden yrittäjälomittajien käyttämiseen hevoslomituksissa kannustettiin. 

Paljon keskustelua herätti kysymys siitä, saako lomittaja ajaa hevosia lomituksen aikana. Hevosyrittä-
jät kokivat kunnallisen hevoslomituksen kokonaisuudessaan hyväksi ja tärkeksi asiaksi. Pääsääntöi-

sesti yrittäjät aikoivat käyttää lomitusta myös jatkossa.   
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Vacation replacement service is farm relief work that happens at horse farms. Vacation replacement service gives 

farmers a chance to have some break from work and farmers can have a holiday. Vacation replacement service 

worker i.e. farm relief worker does farm work when farmers have a holiday. Farm relief worker takes care of farm’s 
daily care of domestic animals. At horse farm farm relief worker takes care of horse feeding, health monitoring of 

animals and their care. Farm relief worker also does cleaning up the horse stall and stable and also any other daily 
chores. 

 

There are nowadays about 74 000 horses and about 3000 farms involved in horse entrepreneurship in Finland. 
That means that horse farmers are needed. Vacation replacement services for horse farmers in North Savo are 

organised by two vacation replacement service units Sydän-Savon lomituspalvelu and Ylä-Savon lomituspalvelu. In 
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The research about developing vacation replacement service for horse farms was implemented in North Savo. 
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Findings show that there are many ideas how to develop vacation replacement service for horse farms. Some is-
sues to develop were for example defining working time, increasing the awareness of vacation replacement ser-

vices employers about relief work at horse farms and better availability of horse farm relief workers. Organizing 

joint vacation replacement service for horse farms was also a often mentioned development idea. In general 
farmers thought that vacation replacement service for horse farms is running well and 

they were sure to use this service also in the future. 
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1 JOHDANTO 

 

Hevoslomitus on käsitteenä monelle vielä melko tuntematon. Käytännössä se tarkoittaa hevostiloilla 

tapahtuvaa lomitusta. Lomitus tarjoaa maatalousyrittäjille tauon työstään loman ajaksi. Lomituspal-

velutyöntekijä, eli lomittaja hoitaa tilan työt yrittäjien ollessa lomalla. Hevostiloilla lomittaja huolehtii 

hevosten terveydentilan tarkkailusta, hoidosta, ruokinnasta, tarhaamisesta, hevosten karsinoiden sii-

voamisesta ja tallin yleisestä siisteydestä. 

 

Hevosala tarjoaa elinkeinon, työtä ja harrastusmahdollisuuksia sekä maaseudulla että kaupungeissa. 

Suomessa on tällä hetkellä noin 74 000 hevosta ja hevosalan yritystoimintaa harjoittavia talleja on 

noin 3000. Hevosala työllistää suoraan yli 15 000 henkilöä, mutta välillisten vaikutusten myötä vai-

kutukset ovat moninkertaiset esimerkiksi rehu-, varuste-, ja rakentamiskaupan kautta. Hevosalan 

yritystoiminta on jakautunut koko Suomen alueelle, mutta yritystoiminnan painopiste on eteläisessä 

Suomessa. (Pussinen 2013, 13.) Puolet Suomen hevosista asuu maatiloilla (Laitinen & Mäki-Tuuri 

2014, 9, 11). 

 

Suomessa on yhteensä 16 000 hevostallia, mikä on enemmän kuin muita kotieläintuotantotiloja yh-

teensä. Yli puolet hevostalleista sijaitsee Etelä-Suomessa. (Saastamoinen 2014, 14–15.) Hevosalan 

yritystoiminnasta 75 % sijoittuu maatiloille ja 17 % muutoin maaseudulle. Hevoskasvatus ja ravi-

valmennustoiminta ovat hevosalan yleisimmät toimintamuodot. Muita toimintamuotoja ovat tallipaik-

kojen vuokraus (hevosten hoito), ratsastuskoulu- ja valmennustoiminta sekä hevoselämys-palvelut, 

kuten maatilamatkailu, hevosvaellukset ja kotieläinpihat. Hevosyrittäjyyden toimintamuotona voi olla 

myös siittola- ja oriasemapalvelut. Maaseudulla on myös metsätyöhön liittyviä palveluita tarjoavia 

hevosyrityksiä, kuten hevosmetsuripalveluita, sillä kysyntä hevostyölle metsien hoidossa on lisäänty-

nyt. (Saastamoinen 2014, 13.) 

 

Hevosalan laajuus ja erikoistuneisuus eri toimintamuotoihin asettaa omat tavoitteensa hevosyrittäjil-

le tarjottavaan lomituspalveluun. Hevosyritystoimintaa harjoittavan maatalousyrittäjän on mahdollis-

ta saada lomituspalveluja, mikäli vaadittavat ehdot lomituspalvelun järjestämiseksi täyttyvät. Pelto-

pinta-alan ja hevosmäärän tulee olla riittävän suuruinen. Vuoden 2011 alusta vaadittavaa hevos-

määrää laskettiin 12 hevosesta 8 hevoseen (Mela 2014). Muutoksen myötä myös lomituspalvelujen 

hevosyrittäjäasiakkaiden määrä kasvoi. Hevostiloilla tapahtuva lomitus on erilaista verrattuna nauta-, 

sika-, lammas- ja siipikarjatiloilla tapahtuvaan lomitukseen. Kaikilla tuotantosuunnilla on omat eri-

koispiirteensä, mutta hevoslomitukseen vaativuutta tuo hevosten hyvin yksilöllinen hoito. Myös työ-

menetelmät vaihtelevat talleittain. 

 

Tämä opinnäytetyö pitää sisällään kirjallisuuskatsauksen siitä, mitä ovat hevostallin päivittäiset työt 

ja mitkä hevostallin työt kuuluvat lomittajan tehtäviksi lomituksen aikana. Työssä selvitetään, mitä 

hevoslomitus on sekä miten ja millaisia lomituspalveluja hevosyrittäjä voi saada. Työn tutkimukselli-

nen osuus sisältää hevosyrittäjille laaditun kyselyn hevoslomituksen kehittämisestä. Opinnäytetyön 

tavoitteena on kartoittaa, mitä hevosyrittäjä odottaa lomituspalvelulta sekä lomitukselta ja millä kei-

noilla hevoslomitusta voidaan kehittää.  
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2 HEVOSTALLIN PÄIVITTÄISET TYÖT 

 

Hevostallin keskeiset päivittäiset työtehtävät ovat hevosten ruokinta, lannanpoisto karsinoista, he-

vosten hoito ja terveydentilan tarkkailu sekä hevosten liikuttaminen. Hevostalleilla tehtävät työt ovat 

raskaita ja Suomessa vielä suurelta osin käsityövaltaisia. Useimmilla talleilla ei ole käytettävissä au-

tomatiikkaa ja koneita yhtä runsaasti kuin muussa kotieläintuotannossa. Hevosten hoidossa käyte-

tään vähemmän työtä helpottavaa automatiikkaa esimerkiksi siksi, että hevosen omistajat kokevat 

hevosen niin yksilölliseksi hoidettavaksi, että käsityövaltaisia hoitotyötapoja pidetään ainoina ratkai-

suina hevosten hoitoon. (Teppinen 2007, 36.) 

 

2.1 Hevosen ruokinta 

 

Hevonen tulisi ruokkia vähintään kolme kertaa päivässä säännöllisin ruokintavälein. Puhdasta juo-

mavettä tulisi olla vapaasti saatavilla. (Hevosen omistajan opas, 7.) Luonnossa hevonen käyttää 

suurimman osan ajastaan ravinnon etsimiseen ja syömiseen. Hevosen mahalaukku on pieni, joten se 

syö usein, 10–12 kertaa vuorokaudessa, pieniä määriä kerrallaan. Hevosen luontainen ruokavalio on 

erittäin kuitupitoinen ja sisältää ruohon lisäksi esimerkiksi lehtiä ja puiden oksia. (Jansson 2007, 

120.)  

 

 

KUVA 1. Päiväruokinnan aika. (Koivistoinen 2015.) 

 

Hevosen ruoansulatuselimistö on kehittynyt vastaanottamaan vain pieniä määriä rehua kerrallaan. 

Siksi ruokinta olisi jaettava useisiin kertoihin päivässä, mikä voi tuottaa vaikeuksia varsinkin pitkän 

sisäruokintakauden aikana. Hevosen syömä rehu varastoituu ensin mahalaukkuun, jossa se pehme-

nee mahanesteen vaikutuksesta. Rehu viipyy mahassa vain 2-3 tuntia, mutta hevosen mahalaukku 

ei tavallisesti ole koskaan täysin tyhjä. Hevosen mahalaukku on kooltaan 10–20 litraa, joka on suu-
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relle eläimelle hyvin pieni kokoinen. Mahalaukun koon vuoksi päivittäinen rehuannos on jaettava ai-

nakin 3-4 ruokintakertaan. (Saastamoinen 2007, 6-8.) 

 

Hevosen ruokintakerrat tulisi ajoittaa mahdollisimman tasaisesti vuorokauden ympäri. Kuvassa 1 on 

meneillään päivän toinen ruokintakerta, aamupäiväheinien vieminen tarhaan. Ruokintavälien tulisi 

olla päivällä 6-7 tuntia ja pisin ruokintaväli yöaikaan saisi olla enintään 10–12 tuntia. Mitä suurempia 

rehumääriä hevonen tarvitsee, sitä useampaan kertaan ruokinta on jaettava. Hevosen ruoansulatus 

tottuu helposti tiettyyn rytmiin, joten on tärkeää, että hevoset ruokittaisiin joka päivä samoihin kel-

lonaikoihin. Säännöllisillä ruokinta-ajoilla varmistetaan myös hevosen paras mahdollinen rehun syön-

ti. Hyviin ruokintatapoihin kuuluu myös ruokarauhan- ja levon antaminen hevosille. Hevosen ruokai-

lua ei saa keskeyttää tai häiritä. Hevosen ruokinta perustuu karkearehujen, kuten laitumen, heinän 

sekä säilörehun ja -heinän käyttöön. Karkearehujen lisäksi hevonen tarvitsee kivennäisiä ja vita-

miineja. Lisäksi hevosta voidaan ruokkia väkirehuilla, kuten kauralla, muilla viljoilla tai teollisilla väki-

rehuilla. Hevosen ruokintaan on saatavilla myös monia erilaisia erikois- ja lisärehuja. Ruokinnassa 

suositeltavinta on antaa heinät ennen väkirehuja. Tällä tavoin valmistellaan ruoansulatuskanava vas-

taanottamaan väkirehuannos. Kun hevonen on syönyt ensiksi heinää, se ei syö väkirehuja niin no-

pealla vauhdilla ja syljeneritys on runsaampaa. Runsaalla syljenerityksellä vähennetään mahalaukun 

happamoitumista. (Saastamoinen 2007, 26–32, 34–35.) 

 

Tavallisesti väkirehuannokset pyritään jakamaan ruokintakertojen kesken yhtä suuriin osiin. Jos he-

vonen ei ole kovassa rasituksessa tai kilpailukäytössä, sen saama väkirehuannos on yleensä niin pie-

ni, että se voidaan jakaa kahteen kertaan (aamu ja ilta). Yhtä suurilla ja saman koostumuksen 

omaavilla väkirehuannoksilla tavoitellaan ruokinnassa sitä, että eri ravintoaineiden saanti on tasaista 

ja vältetään paksusuolen pieneliötoiminnan kohtaamat muutokset. Kaikkiin ruokintakertoihin tulee 

sisällyttää heinää, mutta heinäannosta voidaan jakaa niin,  

 

KUVA 2. Heinän talikoiminen kottikärryyn. (Koivistoinen 2015.) 
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että hevonen saa aamu- ja päiväruokintakerroilla pienemmät heinäannokset kuin illalla. Tällä tavalla 

voidaan tasoittaa pitkää ruokintaväliä, joka ajoittuu illan ja aamun ruokintakertojen välille. (Saasta-

moinen 2007, 35.) 

 

Tärkeä ruokinnan osa-alue on myös hevosen ruokahalun seuraaminen. Syömättömyys voi olla merk-

ki jostakin vakavasta häiriöstä tai sairaudesta. Lannan kiinteyttä ja hajua tarkkailemalla voidaan ha-

vaita erilaiset suolistohäiriöt tai -loiset jo aikaisessa vaiheessa. Myös rehu- ja ruokinta-astioiden puh-

taudesta tulee huolehtia. Päivittäisiin puhdistustöihin kuuluu rehujätteiden ja muun ylimääräisen ku-

ten lannan poistaminen ruokinta-astiasta. (Saastamoinen 2007, 35.) 

 

 

KUVA 3. Pellavarouheen turvottaminen hevoselle käyttökelpoiseksi rehuksi. (Koivistoinen 2015.) 

 

Lomittajalta hevosten ruokintaan kuluva työaika riippuu siitä, minkälaiset rehunjakomenetelmät tal-

lilla on käytössä. Työaikaan vaikuttaa myös hevosten määrä, hevosen tarvitsema rehumäärä, ruokin-

takertojen määrä, käytetyt rehut, rehujen pakkaustapa sekä rehujen siirtoon, ottoon ja kuljetukseen 

kuluva aika. Jos hevoset ovat laitumella, ruokintaan kuluu huomattavasti vähemmän aikaa kuin sisä-

ruokintakaudella, mikäli laitumella on riittävästi syötävää hevosen tarpeeseen. Ruokinnan työmene-

telmät riippuvat paljolti käytetystä rehusta ja sen pakkaustavasta. Kuvassa 2 hevosten heiniä talikoi-

daan kottikärryyn Rehu voi olla pakattuna pyöröpaaliin, kanttipaaliin tai kovapaaliin tai heinä voi olla 

irtoheinää. Rehun liikutteluun voidaan useimmiten käyttää traktoria, pienkuormainta tai työnnettäviä 

kärryjä, tai heinät jaetaan käsin. Kuvassa 4 hevosten karsinoihin jaetaan iltapäviäheiniä kottikärryjen 

avulla. Jos karkearehujen jakoon on käytetty automatiikkaa, voidaan heinä kuljettaa hevosille ruo-

kintakiskojen avulla. Väkirehujen annostelu ja jakaminen tapahtuu usein käsin. Rehut annostellaan 
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esimerkiksi säkeistä tai erillisistä säilytysastioista jokaiselle hevoselle erikseen. Työaikaa lisää, jos jo-

kaisella hevosella on erillinen ruokinta, tai jos rehuja esimerkiksi turvotetaan vedessä ennen syöttöä. 

Kuvassa 3 hevosille syötettävään pellavarouheeseen lisätään vettä, koska kuivaa pellavarouhetta ei 

voida syöttää hevosille sen turpoamisen vuoksi.  Joillakin talleilla voi olla käytettävissä myös työn-

nettäviä rehunjakovaunuja, jotka helpottavat ruokintatyötä. (Kontoniemi 2012, 16). 

 

 

KUVA 4. Iltapäiväheinien jakaminen karsinoihin. (Koivistoinen 2015.) 

 

Ruokintaan on saatavilla myös erilaisia ruokinta-automaatteja, joita voidaan käyttää sekä tallissa et-

tä ulkona tarhoissa. Ruokinta-automaatit soveltuvat sekä karkearehu- että väkirehuruokintaan. On 

käytettävissä myös automaatteja, jotka voivat jakaa molemmat rehulaadut.  Automaatteja käytettä-

essä ruokintatyö kuluu automaattien täyttämiseen. (Wallenius 2009, 27–28). 

 

Myös mahdollinen hevosten juottaminen lisää tallityön määrää. Hevosella tulisi olla jatkuvasti va-

paasti saatavilla puhdasta juomavettä, mutta kaikilla talleilla ei ole käytössä automaattisia juoma-

kuppeja. Tälläisillä talleilla hevoset juotetaan yleensä karsinoissakin sangoista. Ulkotarhoihin veden 

kuljettaminen tapahtuu esimerkiksi sangoilla kantamalla, tai vesiletkuja pitkin. Jos tarhat tai laitumet 

sijaitsevat kauempana tilakeskuksesta, voidaan vettä joutua kuljettamaan paikanpäälle muilla kei-

noin. (Kontoniemi 2012, 18.) 
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2.2 Hevosen päivittäinen hoito ja terveydentilan tarkkailu 

 

 

Hevosten hyvinvoinnista huolehtiminen on tärkeä osa tallin päivittäisistä töistä. Valtioneuvoston ase-

tus hevosten suojelusta (588/2010) määrittelee hevosen hyvinvoinnista huolehtimisen. Hevosen päi-

vittäisistä lii-kunnan, ulkoilun ja sosiaalisen kanssakäymisen tarpeiden tyydyttämisestä on huolehdit-

tava. Päivittäisiin hoitorutiineihin ei saisi tulla äkillisiä muutoksia. Hevosen kavioiden kunnossapidos-

ta on huolehdittavalla säännöllisellä kavioiden vuolemisella sekä tarvittaessa kengityksellä. Liukkaalla 

kelillä hevosen liukastuminen tulee estää kiinnittämällä kenkiin hokit. Hevosen hyvinvointia ja ter-

veydentilan muutoksia tulee seurata erityisen tarkasti silloin, kun hevonen altistuu voimakkaalle rasi-

tukselle sekä tiineyden loppuvaiheessa ja varsomisen aikana. Hevosten hyvinvointiin on syytä kiinnit-

tää eritistä huomiota myös silloin, jos talliolosuhteissa tai hevosten hoidossa tapahtuu merkittäviä 

muutoksia. Jos näitä asioita tarkkaillessa huomataan jotain poikkeavaa, on syytä ryhtyä toimenpitei-

siin tilanteen selvittämiseksi ja korjaamiseksi. On huolehdittava, että hevosen hoitoon ja käyttöön 

liittyvät varusteet ja tarvikkeet pidetään puhtaina ja hyvässä kunnossa. (Valtioneuvoston asetus he-

vosten suojelusta 10.6.2010/588, 8 §.) 

 

 

KUVAT 5. JA 6. Hevosen harjaaminen. (Koivistoinen 2015). 

 

Yleensä hevosen päivittäiseen hoitoon sisältyy peruspuhdistus, joka sisältää hevosen harjauksen 

(kuvat 5 ja 6), kavioiden puhdistuksen sekä kavioiden lämpötilan ja kenkien kiinnityksen tarkistami-

sen. Harjauksen tarkoituksena on paitsi hevosen karvapeitteen puhtaana pitäminen, myös pintave-
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renkierron vilkastuttaminen. Tarvittaessa hevosen kuraiset jalat pestään (kuvassa 7). Kuvassa 8 näy-

tetään, miten kavioiden puhdistaminen tapahtuu. Kavioiden puhdistus kaviokoukulla on tärkeää esi-

merkiksi sen vuoksi, että huomataan ajoissa, jos hevosen kavioon on takertunut jokin vierasesine, 

kuten kivi.  Kavioiden puhdistuksen yhteydessä kokeillaan hevosen kavion ulkopintaa paljaalla kädel-

lä, jotta huomataan, onko hevosen kavion lämpötilassa tapahtunut muutoksia. Myös kavioiden loh-

keilua on syytä tarkkailla. Talviaikaan hevosen kavioiden puhdistuksen yhteydessä tarkastetaan 

myös hokkien kireys ja löysällä olevat hokit kierretään hokkiavaimella tiukemmalle. (Laine ja Saas-

tamoinen 2007, 46.) Hevosen päivittäiseen hoitoon voivat kuulua tapauskohtaisesti myös hevosen 

ruuminlämmönmittaus ja lääkitseminen (Kontoniemi 2012, 17). Lomittajan päivittäiset työtehtävät 

hevosen hoitoon ja terveydentilan tarkkailuun liittyen vaihtelevat tallikohtaisesti. Lomittajan tulisi 

kuitenkin huomata muutokset hevosen terveydentilassa, kuten hevosen apaattisuus ja ruokahalut-

tomuus. Terveydentilan tarkkailussa tulee ottaa huomioon myös hevosen ulosteen laatu ja määrä. 

Lisäksi hevonen tulisi tarkastella läpi, näkyykö sillä jotakin ulkoisia vammoja, kuten haavoja jaloissa 

tai ontuuko hevonen. 

  

 

KUVAT 7. ja 8. Hevosen jalkojen pesu ja kavioiden puhdistaminen. (Koivistoinen 2015.) 

 

Ennen hevosten ulosvientiä tulisi arvioida mahdollinen loimittamisen tarve. Yleensä talleilla on he-

voskohtaiset ohjeet hevosten loimitukseen. Hevoset ovat kylmää kestäviä eläimiä, joten ne eivät läh-

tökohtaisesti tarvitse loimitusta ulkoiluun. Hevonen kestää paremmin pakkasta ja kuivaa lumisadet-

ta, kuin kosteaa vesi- ja räntäsadetta sekä tuulta. Tuulisella ja sateisella säällä loimittamisesta onkin 

enemmän hyötyä kuin kuivalla pakkassäällä loimittamisesta. Loimitustarpeeseen vaikuttavat säätilan 

lisäksi hevosen kyl-mänsietokyky ja muut ulkopuoliset tekijät. Hevosen kylmänsietokyky määräytyy 

rodun, karvapeitteen vahvuuden, lihavuuskunnon, iän, terveydentilan ja sopeutumisen asteen perus-

teella. Muita loimituksen tarpeeseen vaikuttavia tekijöitä ovat tarhauksen kesto, ruokinta ja sään-
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suojan saatavuus ulkotarhassa. Jos hevonen on klipattu, eli sen karvapeite on ajeltu, se tarvitsee 

kylmällä säällä tai sateella loimen sekä ulkoilutarhassa, että tallissa. Kuvassa 9 näytetään, miten loi-

men riisuminen tapahtuu. (Hevostietokeskus 2015.)  

 

 

KUVA 9. Sadepäivän ulkoilun jälkeen märkä sadeloimi riisutaan hevoselta. (Koivistoinen 2015.) 

 

2.3 Hevosen tarhaus ja liikunnan tarve 

 

Hevosen täytyy saada jaloitella ulkona päivittäin, mieluiten lajitovereiden seurassa (Hevosen omista-

jan opas, 7). Hyvä kunto ja motorinen kyky ovat olleet tärkeitä hevosen eloonjäämiselle koko sen 

historian ajan. Hevosella on vahva sisäinen tarve liikkua ja liikkuminen stimuloi hevosta sekä fyysi-

sesti että psyykkisesti. Siksi pitkä paikallaan seisominen useimmiten turhauttaa hevosta. Hevosten 

ajankäyttöön liittyvissä tutkimuksissa onkin havaittu, että luonnossa hevonen liikkuu ravintoa etsies-

sään noin 16 tuntia vuorokaudessa. Tästä ajasta noin 2,5 tuntia on valmennukseen verrattavissa 

olevaa nopeaa liikuntaa ja loppu aika kuluu verkkaisesti liikkuessa syöden ja ravintoa etsien. Useiden 

tutkimusten mukaan on myös todettu, että runsas liikunta vähentää hevosen häiriökäyttäytymistä. 

Hevosen päivittäisen liikunnan tarpeen ja lajinmukaisen käyttäytymisen tyydyttämiseksi on tärkeää, 

että se saa viettää suuren osan päivästä ulkona lajitoveidensa seurassa. (Jansson 2007, 121). 

 

Koska lomittajan työtehtäviin ei kuulu hevosten liikutus, kuten ratsastaminen tai ajaminen, on he-

vosten päivittäisestä liikunnan tarpeesta huolehdittava muulla tavoin (HE 134/2010 16 §). Hevoset 

päästetään päivittäin jaloittelemaan riittävän suureen tarhaan tai laitumelle. Voidaan katsoa, että 

hevoset saavat riittävästi liikuntaa terveytensä ylläpitämiseksi ulkoilun ohessa, vaikka se ei vastaa-

kaan niiden tarvitsemaa liikunnan määrää esimerkiksi kilpailukunnon ylläpitämiseksi. Hevosten tar-

hoihin viemiseen ja sisälle hakemiseen kuluva työaika riippuu hevosten määrästä, tarhojen sijainnis-
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ta ja etäisyydestä tallista, sekä siitä, kuinka kauan hevoset viettävät tarhoissa aikaa. Voi olla, että 

tallilla on rajatusti tarhoja suhteessa hevosmäärään, joten kaikkia hevosia ei voida tarhata kerralla, 

vaan hevosia täytyy välillä vaihtaa. Myös hevosten tarhoihin kuljettamismenetelmät vaikuttavat ku-

luvaan työaikaan. Jos hevoset talutetaan tarhoihin yksitellen, työaikaa kuluu enemmän kuin silloin, 

jos hevoset päästetään irti ja ne kulkevat itse tarhoihin aidattua kujaa pitkin. (Kontoniemi 2012, 17.) 

 

 

KUVA 10. Hevosen taluttaminen.  

 

Hevosta tarhaan viedessä kannattaa muistaa, että hevonen on ulos mennessään usein virkeämpi 

kuin sisällä tallissa. Hevoset odottavat ulospääsyä ja ulkoilutarha voi olla niille paikka, jossa puretaan 

tallissa yönaikana syntynyt energia. Jotta hevosen taluttaminen ulos olisi turvallista, on turvajalki-

neiden ja käsineiden käyttö suositeltavaa. Kuvassa 10 hevosta talutetaan tallin käytävää pitkin. Ta-

luttaessa käytetään riimunnarua ja riimunnaru kulkee hevosen vasemmalla puolella kulkevan talutta-

jan oikeasta kädestä vasempaan. Riimunnarua ei pidä kiertää käden ympärille, sillä jos hevonen 

riuhtaisee yllättäen, voi käteen tulla vammoja. (Hevosen hoito turvalliseksi, 2013, 4, 7.) 

 

2.4 Karsinan siivous ja tallin päivittäinen puhdistus 
 

Koska hevonen saattaa viettää varsinkin talviaikaan suuren osan vuorokaudesta sisällä tallissa, on 

karsinan huolellinen siivous tärkeää. Karsinan siivousmenetelmät voivat vaihdella tallien ja käytettä-

vien kuivikkeiden kesken. Yleisin karsinan siivousmenetelmä lienee kuitenkin sellainen, jossa karsinat 

siivotaan päivittäin huolellisesti, jotta karsina pysyy siistinä ja kuivikkeet puhtaina ja kuivina. Koska 
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virtsasta haihtuu ilmaan ammoniakkia, on tärkeää poistaa virtsan kastuttamat kuivikkeet. Karsinan 

siivouksen voi toteuttaa esimerkiksi näin: aluksi rehujätteet kerätään kasaksi. Seuraavaksi poistetaan 

lantakasat. Kuvissa 11 ja 12 näkyvät karsinan siivouksen työvaiheet. Viimeiseksi kaivellaan karsinan 

kuivikepohjaa märkien virtsaamiskohtien löytämiseksi. Kuivat kuivikkeet ja siirretään sivuun ja märät 

kuivikkeet poistetaan. Jotta märät kuivikkeet saataisiin poistettua mahdollisimman hyvin, olisi suosi-

teltavaa käyttää tähän toimenpiteeseen lapiota. Usein koko karsina siivotaan kuitenkin käytännön-

syistä tarkoitukseen hyvin soveltuvalla muovisella, tiheäpiikkisellä tallitalikolla. Kuvassa 14 tallitalikko 

on tiheäpiikkinen talikko, jossa vaaleanpunaiset piikit. Tallitalikkoa käyttämällä kuivaa kuiviketta me-

nee vähemmän hukkaan. Mahdolliset rehujätteet nostetaan lopuksi kuorman päälle kuvan 13 mukai-

sesti. Karsinaan jäävät kuivat kuivikkeet levitellään kohti karsinan takaosaa, koska hevoset useimmi-

ten käyttävät karsinan takaosaa ulostamispaikkana. Uudet kuivikkeet tuodaan karsinan etuosaan. 

Kuivikkeen käyttömäärä on oikea, kun kuivikekerroksen pinta pysyy aina kuivana. Useimmiten karsi-

naan lakaistaan lopuksi puhtaaksi alue, johon rehut jaetaan. (Jansson ja Särkijärvi 2007, 19.) 

 

Karsinan siivousmenetelmät vaihtelevat tallikohtaisesti. Useimmiten karsinan siivous tapahtuu käsin 

perinteisellä kottikärryt/talikko – menetelmällä. Tämä menetelmä on sekä työläs että aikaa vievä, 

mutta huolellisesti tehtynä tarkka.  

 

 

KUVAT 11. JA 12. Aloita karsinan siivous poistamalla karsinasta lanta ja märät kuivikkeet. Etsi talikon 

avulla karsinasta kohdat, joihin hevonen on virtsannut ja poista virtsaiset kuivikkeet. (Koivistoinen, 

2015.) 
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KUVA 13. Poista viimeiseksi karsinaan mahdollisesti jäänyt rehujäte ja nosta se kottikärryyn lantaka-

san päälle. KUVA 14. Tavallisimmat karsinan siivousvälineet: kottikärryt, lakaisuharja ja tiheäpiikki-

nen talikko. (Koivistoinen, 2015.) 

 

Joillakin talleilla voi olla käytössä koneellinen lannanpoisto. Yksi vaihtoehto koneelliseen karsinan sii-

voukseen on lantaimuri. Lantaimuri imee sontakasat ja virtsan suoraan karsinasta toiseen liikutelta-

vaan putkeen. Joissakin talleissa on mahdollista käyttää myös lantaraappaa, jolloin karsinassa on 

luukku, johon lanta talikoidaan, ja lantaraappa kuljettaa lannan suoraan lantalaan. Pihattotalleissa 

voi olla myös käytössä olkipatja, jolloin karsinoita ei siivota päivittäin, vaan niihin lisätään vain olkea. 

Karsinat tyhjennetään koneellisesti esimerkiksi puolen vuoden välein. Karsinoiden tyhjennysväli riip-

puu karsinan syvyydestä ja koosta, sekä tallin tavoista ja hevosten vaihtuvuudesta tallissa. (Jyväsky-

län ammattikorkeakoulu, Hevosvoimaa-tiedotushanke.) 

 

Karsinoiden siivoamisen lisäksi tallin päivittäiseen puhdistukseen kuuluu käytävien lakaiseminen kar-

sinoiden siivouksen jälkeen. Kuvassa 15. lakaistaan tallin käytävältä heinänkorsia kohti hevosen kar-

sinaa. Lakaisu on suositeltavaa tehdä päivittäin, koska käytävillä olevat rehu- ja kuivikejätteet tar-

joavat kasvualustan mikrobeille. Mikrobit leviävät ilmaan aina, kun käytävällä on liikettä. Hevosten 

juoma- ja ruokakuppien puhdistus kuuluu tallin viikottaisiin tehtäviin. Kesäaikaan tulee huolehtia 

kärpästen torjunnasta ja kiinnittää huomiota erityisesti rehuhygieniaan. Tallin päivittäinen puhdistus 

ja siivous ovat sekä hygieniaan että turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä. (Jansson ja Särkijärvi 2007, 

12–13.) 
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KUVA 15. Käytävän lakaiseminen. (Koivistoinen 2015.) 

 

2.5 Hevostallien päivittäiset työt tallien harjoittaman toiminnan mukaan 
 

Suomessa on hyvin monia erilaisia hevostalouden toimintamuotoja. Monet niistä ovat kytkeytyneitä 

ravi- ja ratsastusurheiluun. Erilaisia toiminnanmuotoja voivat olla hevosten kasvatus, valmennus, 

hevosten hoitopalvelut, hevosmatkailupalvelujen tuottaminen ja ratsastuskoulutoiminta. Talli voi tar-

jota myös hevosten kouluttamispalveluita tai ratsukoiden valmentamista. Hevostallien päivittäiset 

työt ovat perustehtävien, kuten hevosen hoidon ja terveydentilan tarkkailun, hevosten ruokinnan, 

tarhaamisen ja karsinoiden siivoamisen osalta samanlaisia. Päivittäiset tehtävät voivat kuitenkin 

vaihdella tallin harjoittaman toiminnan mukaan. Moni talli harjoittaa toimintaa, jossa se tarjoaa pal-

jon erilaisia palveluita. Talli voi olla päätoiminnaltaan esimerkiksi ratsastuskoulu, mutta tarjota sen 

lisäksi hevosten täysihoitoa ja koulutusta. (Tiilikainen 2004, 26.) 

 

Hevoskasvatus on toimintamuotona sellainen, että talli pitää joko siitostammoja, joilla teetetään var-

soja myyntiin, tai talli pitää siitosoreja, joita käytetään tammojen astutukseen ja keinosiemennys-

toimintaan. Tallilla voi olla myös sekä siitostammoja, että siitosoreja.  Oriita pitäviä talleja kutsutaan 

oriasemiksi. Astutettavat tammat käyvät oriasemalla keinosiemennettävänä. Oriasematoiminta vaatii 

tekijältään erityisosaamista. Orien hyppyyttäminen on yleensä vain ammattilaisten työtä. (Tuomi 

2013.) Hevoskasvatuksessa talli on yleensä erikoistunut joko ravi- tai ratsuhevosten kasvatukseen. 
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Myös hevosrodulla on merkitystä. Hevoskasvatusta harjoittavilla talleilla päivittäiset työt ovat saman-

laisia kuin talleilla yleensäkin, mutta siitostammojen ja varsojen terveydentilan tarkkailuun kiinnite-

tään erityistä huomiota. Varsinkin tammojen lopputiineyden aikaan terveydentilaan tulee kiinnittää 

erityistä huomiota. Kun varsomiset alkavat, tulee tarkkailua lisätä entisestään. Yleensä tammat var-

sovat ilman avustusta, mutta jos kaikki ei suju niin kuin pitäisi, on ihmisen nopea apu tarpeen. Myös 

vastasyntyneet varsat tarvitsevat erityistä huolenpitoa ja tarkkailua, kuten myös vasta varsoneet 

tammat. Jos lomittaja työskentelee tilalla varsomisten ja lopputiineyden aikaan, tulee hänen osata 

tarkkailla hevosten terveydentilaa ja tarvittaessa hälyttää paikalle tallinomistaja tai eläinlääkäri. 

(Suomen Hevostietokeskus ry 2013.) 

 

Ravihevosten valmennustoimintaa voi harjoittaa valmentamalla itse omistamiaan hevosia, tai tar-

joamalla valmennuspalveluita muille hevosenomistajille. Ravitalleilla olennaisia päivittäisiä töitä ovat 

hevosten päivittäisen hoidon ja tallin puhtaapidon lisäksi nuorten hevosten opettaminen ja hevosten 

valmentaminen. Ravitallien päivittäistä toimintaa on hevosten valmentamisen lisäksi hevosten viemi-

nen ravikilpailuihin. Ravihevoselle päivittäin tehtäviin toimenpiteisiin kuuluu yleensä hevosen ruumin-

lämmön mittaus, hevosen valjastaminen ajoa varten, hevosen ajaminen ja ajon jälkeen hevosen jäl-

kihoito. (Yli-Houhala 2015.) Hoitoon voi kuulua hevosen peseminen, loimittaminen ja jalkojen hoito. 

Hoitotoimenpiteet ovat yleensä hevoskohtaisia. Ravihevosen kilpailukuntoa ei voida ylläpitää pelkällä 

tarhaamisella, vaan se vaatii hevosen ajamista tai muuta liikuttamista. Lomittajan tehtäviin ei kuulu 

hevosten kouluttaminen ja valmentaminen, joten ravitallin omistajan täytyy järjestää hevosten ajo 

jollakin muulla tavalla lomansa ajaksi. 

 

Ratsastustoiminta on Suomessa enimmäkseen harrastuslähtöistä. Ratsuhevosten kouluttaminen ta-

pahtuu joko hevosenomistajan itsensä toimesta, tai sitten koulutuspalvelu ostetaan ratsuhevosten 

koulutukseen erikoistuneelta ratsuttajalta. Ratsastustoiminnan harjoittaminen tapahtuu suurelta osin 

ratsastuskouluilla. Ratsastuskouluilla on usein saatavilla myös valmennusta, joka tarkoittaa ratsu-

puolella ratsukon, eli hevosen ja ratsastajan valmentamista. Ratsastuskoulut järjestävät kesäaikaan 

usein myös ratsastusleirejä. (Tiilikainen 2004, 28–29.) Ratsastuskouluilla tallin päivittäisiä töitä ovat 

hevosen päivittäisen hoidon, ruokinnan ja tallin siisteydestä huolehtimisen lisäksi asiakaspalvelutyö, 

ratsastustuntien suunnittelu ja ratsastustuntien ohjaaminen. (Niittumäki 2013.) 

 

Hevosyritykset voivat järjestää myös matkailupalveluita esimerkiksi vaellusratsastusten muodossa. 

Luonto ja maaseutu ovat ollennainen osa hevosmatkailua. Vaellusratsastus tarkoittaa hevosen kans-

sa liikkumista maastossa. Vaellusratsastusta on aina mukana ohjaamassa vaelluksen ohjaaja. Vael-

lustalleilla hevosten päivittäiset hoitotyöt ovat samanlaisia kuin muuallakin, mutta lisäksi tallin päivit-

täiseen ohjelmaan kuuluu asiakaspalvelutyö ja vaellusratsastusten suunnittelu ja ohjaaminen. (Aalto, 

Haagmann, Louhelainen, Leppänen, Martin-Päivä, Mikkola, Myyrinmaa, Mäkinen, Pakarinen, Pelto-

nen, Prepula, Vesterinen ja Vuori 2009.) 

 

Hevosten hoitopalveluita järjestävät tallit ovat yleensä täysihoitotalleja. Täysihoitotallit tarjoavat pal-

veluitaan yleensä yksityisille hevosenomistajille. Täysihoitotallien tarjoamaan palveluun kuuluu 

yleensä hevosen karsinapaikka, perusrehut ja ruokinta, karsinan siivous ja kuivikkeet sekä hevosen 
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loimitus ja tarhaus. Palvelusta veloitetaan yleensä kuukausikohtaisesti. Lisäksi palveluun voi kuulua 

ratsastuskentän tai maneesin käyttöoikeus, tai esimerkiksi pesupaikan käyttö. Lisäksi palveluun voi 

kuulua lisämaksusta esimerkiksi hevosen loimittaminen useamman kerran päivässä tai esimerkiksi 

suojien laittaminen hevosen jalkoihin. Kesäaikaan täysihoitotallit saattavat tarjota myös laidunpaik-

koja hevosille. Täysihoitotallilla lomittajan työhön kuuluvat päivittäiset hevosten hoito- ja tallityöt. Li-

säksi lomittajan töihin voi kuulua esimerkiksi ratsastusalueiden kunnostus, kuten maneesin lanaami-

nen. Täysihoitotalleilla työntekijältä odotetaan asiakaspalvelutaitoja, sillä hevostenomistajat käyvät 

tallilla päivittäin. Täysihoitotallilla siisteyteen kiinnitetään erityistä huomiota, koska kyseessä on asi-

akkaille tarjottava palvelu. (Korkalainen 2007, 4-7.) 
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3 HEVOSLOMITUS 

 

Hevoslomitus on hevostiloilla tapahtuvaa lomitusta. Lomittaja huolehtii tilan töistä sillä aikaa, kun ti-

lan yrittäjä tai yrittäjät ovat lomalla. Lomittajan työtehtäviin kuuluvat hevostallin päivittäiset työt, eli 

välttämättömät kotieläintalouden työt, jotka ovat olennaisia ja tärkeitä toiminnan ja kotieläinten hy-

vinvoinnin kannalta. Hevostallilla lomittajan päivittäisiin työtehtäviin kuuluu hevosten hoito ja ter-

veydentilan tarkkailu, ruokinta ja hevosten vienti ulos tarhaan tai laitumelle sekä karsinoiden siivous 

ja tallin puhtaanapito. (Mela-turvaa lomitusta tarvitsevalle, 13.) 

 

Lomitukseen kuuluviksi tehtäviksi ei katsota hevosten valmennusta, kengittämistä, ratsastuntien pi-

tämistä tai hevosten kouluttamista, koska niiden ei katsota olevan välttämättömiä toiminnan ja 

eläinten hyvinvoinnin kannalta. Lomittajan töihin tilalla eivät myöskään kuulu metsä- ja rakennus-

työt, eivätkä maataloudenliitännäistoimintoihin kuuluvat työt.  Maatalousyrittäjä ja lomituksen pai-

kallisyksikön edustaja, eli lomituspalveluesimies voivat käydä yhdessä läpi, mitkä ovat maatalousyri-

tyksen välttämättömät päivittäiset tehtävät. Työtehtävät voivat vaihdella tiloittain. Sijaisapulomituk-

sessa töihin voivat kuulua myös kasvinviljelyn työt tai muut sellaiset työt, jotka eivät ole päivittäisiä 

töitä. Sijaisapu lomitusta voi saada silloin, kun yrittäjä itse on kykenemätön tilan töihin, esimerkiksi 

sairauden vuoksi.(Mela-turvaa lomitusta tarvitsevalle, 13.) Työtehtävät voivat siis vaihdella sekä eri 

tilojen, että erilaisten lomitusten kesken sen mukaan, minkälaiseen tarpeeseen yrittäjä lomaa tarvit-

see. (HE 134/2010, 16 §.)  

 

3.1 Millaisen yrittäjän on mahdollista saada lomaoikeus? 

 

Hevosalan yrittäjien työ on erittäin sitovaa ja työpäivät venyvät usein pitkiksi. Työviikot voivat olla 7 

päivän pituisia ja työpäivät jatkuvat aamusta iltaan. Koska hevosyritykset ovat usein pieniä, eikä 

työntekijöitä ole, työmäärän ja ajankäytön hallitseminen voi olla vaikeaa. Pienten ja paljon työtä 

vaativien talliyritysten kannattavuuskaan ei ole aina itsestäänselvyys. Hevosala on myös tapaturma-

altis, joten hevosten kanssa työskenteleminen vaatii erityistä tarkkuutta ja ammattitaitoa. (Rautio-

aho 2011, 14–15.)  

 

Kun hevosyrittäjä pohtii, voisiko hänen talliyrityksensä kuulua hevoslomituksen piiriin, ovat ensim-

mäiset kysymykset tallin hevos- ja peltomäärä. Lomituspalvelun piiriin kuuluu tällä hetkellä vain mur-

to-osa hevosyrittäjistä. Moni hevosyrittäjä joutuu jäämään lomituspalvelun ulkopuolelle vähäisen 

peltomäärän vuoksi. Kun vaadittu viiden hehtaarin pelto-ala ei täyty, ei yrittäjä voi saada Myel-

vakuutusta, vaikka vaadittu hevosmäärä täyttyisikin. (Kouvolan sanomat 2014.) 

 

Vuosilomaa ja sijaisapulomitusta saadakseen maatalousyrittäjän täytyy täyttää tietyt ehdot. Maata-

lousyrittäjä saa lomaoikeuden, mikäli hänet voidaan katsoa maatalousyrittäjäksi lomituspalvelulaissa 

määritellyllä tavalla. Henkilön täytyy harjoittaa maataloutta itse työhön osallistuen ja hänellä on ol-

tava voimassa pakollinen MYEL-vakuutus. Henkilöllä voi olla useita maatalousyrityksiä, mutta MYEL-

vakuutuksen tulee olla voimassa siinä maatalousyrityksessä, johon lomituspalveluja haetaan. (Lomi-

tusopas 2013, 7-8.) 
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Maatalousyrittäjän lomaoikeuden saamiseen vaikuttaa myös yritystoiminnan verotus. Hevostalouden 

yritystoimintaa voidaan verottaa joko elinkeinoverolain (EVL) tai maatilatalouden tuloverolain (MVL) 

mukaan. Jos yrittäjän hallinnassa on maatila, jossa on peltoviljelyä, voi verojärjestelmä olla EVL tai 

MVL riippuen hevostoiminnan laajuudesta. Mikäli toiminta tulkitaan maatalouden sivuelinkeinoksi, on 

käytettävä verolaki MVL. Pääsääntöisesti maatiloilla harjoitettavaa laajaakin hevoskasvatusta verote-

taan MVL:n mukaan. Kun yrittäjän toimintaa verotetaan maatilatalouden tuloverolain mukaan, hän 

kuuluu maatalousyrittäjien eläkelain, eli MYEL:n piiriin. (HOLLMÉN 2004.) Yrittäjällä on MYEL:n myö-

tä mahdollisuus vuosilomaan. Vuosiloman lisäksi maatalousyrittäjän on mahdollista saada sijaisapua, 

jos hän on sijaisavun tarpeessa. Maatalousyrittäjä voi käyttää myös maksullista lomitusta.( Maatalo-

usyrittäjien lomituspalvelulaki 20.12.1996/1231, 1 §.) EVL:n mukaisen toiminnan osalta yrittäjä kuu-

luu yrittäjien eläkelain (YEL) piiriin (HOLLMÉN 2004). Jos yrittäjä on YEL-vakuutettu, hän hankkii lo-

mituksen itse (Saastamoinen 2014, 13). 

 

Lomituspalvelujärjestelmän lomaoikeuden ehtona on pakollinen MYEL-vakuutus. Maatilatalouden 

harjoittaja vakuutetaan MYEL-vakuutuksen piiriin, mikäli tilalla on viljeltyä maatalousmaata ja met-

sää yhteensä vähintään 5 hehtaaria. Koko peltomaan hehtaarimäärä lasketaan MYEL-hehtaareiksi. 

Etelä-Suomessa metsästä lasketaan 1/10, Keski-Suomessa 1/15 ja Pohjois-Suomessa 1/20 mukaan 

MYEL-hehtaareiksi. Jos yrittäminen on sivutoimista, vaaditaan MYEL-vakuutukseen vähintään 5 

MYEL-hehtaaria ja työtuloa 3 751,07 euroa vuodessa (2015). MYEL-työtulo on maatalouden työtulo 

jaettuna yrittäjien kesken. MYEL-työtulo kuvaa yrittäjän tilallaan tekemää työpanosta ja MYEL-

vakuutuksen hinta perustuu MYEL-työtuloon sekä yrittäjän ikään. (Mela 2015.) 

 

3.2 Vuosiloma 
 

Maatalousyrittäjän vuosilomaoikeus on 26 päivää vuodessa (Maatalousyrittäjien lomituspalvelulaki 

20.12.1996/1231, § 6). Edellytyksenä vuosiloman saamiselle on, että yrittäjällä on pakollinen MYEL-

vakuutus ja että maatalousyrittäjä harjoittaa kotieläintuotantoa päätoimisesti. Maatalousyrittäjien 

lomituspalvelulain mukaan päätoimisena pidetään kotieläintuotannon harjoittajaa, jonka työpanos 

lomitusajankohtana ja sitä edeltäneen kuuden kuukauden aikana on kohdistunut maatalouden har-

joittamiseen vähintään samassa määrin kuin maatalousyrityksen ulkopuolella tapahtuvaan työsken-

telyyn. (Maatalousyrittäjien lomituspalvelulaki 20.12.1996/1231, § 4.) 

 

Vuosilomaan oikeutetulla kotieläintuotantoa harjoittavalla maatalousyrittäjällä on vuosiloman pitä-

misajankohtana oltava vähintään 4 kotieläinyksikköä. Kotieläinyksikkö määräytyy eri eläinlajien koh-

dalla eläintenpidosta aiheutuvan työmäärän mukaan. Lomituspalvelulaissa kotieläinyksikkönä pide-

tään yhtä lehmää, neljää emolehmää, neljää muuta nautaa, kahta hevosta, kolmea emakkona pors-

aineen, neljää karjua, viittätoista muuta sikaa, neljää yli kuukauden ikäistä vuohta, kymmentä yli 

kuukauden ikäistä lammasta, kolmeakymmentä siitoskettua tai suomensupea, kuuttakymmentä 

muuta turkiseläintä, sataa siipikarjaeläintä, tuhatta broileria tai tuhatta alle 16-viikkoista kananpoi-

kaa (Valtioneuvoston asetus maatalousyrittäjien lomituspalveluasetuksen muuttamisesta 1355/2010, 

§ 1).  
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Vuosilomaan oikeutetun maatalousyrittäjän on yhdessä lomituksen paikallisyksikön kanssa laadittava 

palvelusuunnitelma lomituksen toteuttamiseksi. Palvelusuunnitelma laaditaan lomituksen paikallisyk-

sikön hallintohenkilöstön toteuttaman tilakäynnin yhteydessä, kun tila kuuluu paikallisyksikön järjes-

tämien lomituspalveluiden piiriin. Vuosiloma on henkilökohtaista maksutonta lomitusta ja siihen saa 

sisältyä enintään 3 sunnuntaita, tai sellaista juhlapäivää, joiden aikana tehdystä työstä maksetaan 

lomittajalle sunnuntaityökorvaus. Muut vuosilomapäivät on siis pidettävä muina viikonpäivinä kuin 

sunnuntaisin tai juhlapäivinä. (Maatalousyrittäjien lomituspalvelulaki 20.12.1996/1231, § 4, § 8, § 

17.)   

 

Samassa maatalousyrityksessä työskentelevien on pidettävä vuosilomastaan 20 päivää yhtä aikaa, 

jos se on yrityksen olosuhteet huomioon ottaen mahdollista. Tilan yritystoiminnan jatkuvuuden voi-

daan katsoa tulevan turvatuksi, jos yrityksessä on enintään 20 kotieläinyksikköä, tai jos yrityksen 

päivittäiseen välttämättömään hoitoon kuluva aika on arvioitu enintään yhdeksäksi tunniksi. Näitä 

sääntöjä ei kuitenkaan sovelleta, jos yrityksen toiminnan erityisistä olosuhteista johtuen yrittäjät ei-

vät voi pitää lomastaan osaakaan samanaikaisesti. Kun yrittäjät pitävät vuosilomaansa eriaikaisesti, 

on toisen yrittäjän lomaillessa muun kuin lomalla olevan yrittäjän oltava vastaamassa omasta tehtä-

väosuudestaan.  (Maatalousyrittäjien lomituspalvelulaki 20.12.1996/1231, § 17 a.) 

 

3.3 Sijaisapu 

 

Sijaisapulomitus on nimensä mukaisesti lomitusta, jossa lomittaja saapuu töihin tilalle yrittäjän sijai-

seksi tilanteessa, jossa yrittäjä on itse kykenemätön työhön. Sijaisapua voi saada maatalousyrittäjä, 

joka on sijaisavun tarpeen alkaessa vastannut merkittävällä työpanoksella maatalousyrityksen töistä. 

Sijaisapulomitusta on saatavilla, jotta maatilayrityksen välttämättömät työt tulisivat tehdyiksi tilan-

teissa, joissa yrittäjä on itse kykenemätön hoitamaan tilan töitä, kuten esimerkiksi yrittäjän sairastu-

essa. Sijaisapulomituksen aikana lomittaja vastaa vain sen yrittäjän työpanoksesta, joka on oikeutet-

tu sijaisapulomitukseen. Jos tilalla on siis kaksi tai useampi yrittäjä, on toisen tai muiden yrittäjien 

oltava vastaamassa omista tehtäväosuuksistaan sijaisapulomituksen aikana. (Maatalousyrittäjien lo-

mituspalvelulaki 20.12.1996/1231, § 5.)  Sijaisapulomitusta voi saada sairastapauksessa ilman lääkä-

rintodistusta enintään 7 päivän ajaksi. Lääkärintodistuksella sijaisapua voi saada sille ajalle, jolle lää-

kärintodistus on osoitettu. Maatalousyrittäjä voi saada yhtäjaksoista sijaisapulomitusta lääkärintodis-

tuksella enintään 300 päivän ajaksi. (Maatalousyrittäjien lomituspalvelulaki 20.12.1996/1231, § 7.) 

 

Sijaisapua voi saada esimerkiksi tilanteessa, jossa yrittäjä sairastuu äkillisesti. Jos yrittäjä esimerkiksi 

loukkaa kätensä niin, että hän on kykenemätön hoitamaan omia tehtäviään, hän ilmoittaa asiasta 

lomituksen paikallisyksikköön ja sijaisapulomituksen järjestäminen alkaa. Sijaisapupyynnön voi tehdä 

suullisesti esimerkiksi soittamalla lomituksen paikallisyksikköön tai kirjallisesti lähettämällä lomituk-

sen paikallisyksikköön sähköpostia. Sijaisapuhakemuksen voi tehdä myös yrittäjien lomitusnetissä. 

Lomituksen paikallisyksikössä yrittäjän sijaisapuhakemus kirjataan ja hänelle järjestetään lomittaja 

sijaisavun ajaksi. Yrittäjä toimittaa sijaisavun liitteeksi lääkärintodistuksen ja silloin sijaisavun tar-

peesta tehdään virallinen päätös.  Sijaisapua voi saada myös muissa tilanteissa sairastumisten lisäk-
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si. Sijaisapulomitusta voi käyttää esimerkiksi kuntoutusta ja työkykyä ylläpitävää toimintaa varten, 

lapsen sairastuessa, tai vaikka merkkipäivänä. Sijaisapua saa myös raskauden, synnytyksen sekä 

lapsen ja ottolapsen hoitoa varten. Maatalousyrittäjä voi käyttää sijaisapulomitusta myös koulutus-

päivien aikana, sillä sijaisapua voi saada aikuiskoulutusta varten. Sijaisapua voi saada myös muilla 

perusteilla, kuten armeijan, siivilipalveluksen tai kertausharjoitusten suorittamisen ajaksi. (Maatalo-

usyrittäjien lomituspalvelulaki 20.12.1996/1231, § 7.) 

 

Sijaisapulomituksesta peritään maksu. Maksu on tuntikohtainen. Maksun hinta on 3 euroa + 1/6 000 

vuoden sijasavun alkamisvuoden alussa voimassaolevasta MYEL-työtulosta. Yrittäjä voi kysyä oman 

sijaisapumaksunsa hinnan lomituksen paikallisyksiköstä. (Mela 2015.) 

 

3.4 Maksullinen lomittaja-apu 

 

Maatalousyrittäjän on mahdollista saada maksullista lomittaja-apua enintään 120 tuntia kalenteri-

vuodessa. Palvelun edellytyksenä on, ettei maksullisen lomituksen järjestäminen vaaranna vuosilo-

mien ja sijaisapujen järjestämistä. Vuosiloma- ja sijaisapulomitukset pyritään siis järjestämään ensi-

sijaisesti niitä tarvitseville ja tämän jälkeen katsotaan, onko resursseja järjestää maksullista lomitta-

ja-apua. Maksullista lomitusta voi tehdä henkilö, joka työskentelee vakituisesti lomituksen paikal-

lisyksikön palveluksessa.  (Maatalousyrittäjien lomituspalvelulaki 20.12.1996/1231, § 16 b.) 

 

Maksullisesta lomituksesta peritään nimensämukaisesti maksu. Maatalousyrittäjältä perityn maksun 

suuruus määräytyy seuraavasti: ” Maatalousyrittäjältä peritään - - lomittaja-avusta tuntimaksu, joka 

vastaa maatalouslomittajan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaista vähimmäispe-

ruspalkkaa tunnilta lisättynä viidellä prosentilla” (Maatalousyrittäjien lomituspalvelulaki 

20.12.1996/1231, § 28.) Tämä vastaa noin puolta lomittajan peruspalkasta. Vuonna 2015 tuetun 

maksullisen lomittaja-avun tuntihinta on 11,27 €. Yrittäjän on mahdollista käyttää myös ns. täysin 

maksullista lomitusta. (Mela, 2015.) Tässä tapauksessa maatalousyrittäjältä perityn maksun suuruus 

määräytyy seuraavasti: ”- - lomittaja-avusta peritään sen käyttäjältä maksu, joka vastaa maatalous-

lomittajan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaista vähimmäisperuspalkkaa tunnilta 

kerrottuna luvulla 2,4.” Täysin maksullinen lomittaja-apu maksaa tänä vuonna 25,77 euroa tunnilta 

(Maatalous yrittäjien lomituspalvelulaki 20.12.1996/1231, § 28.) 
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4 LOMITUKSEN JÄRJESTÄMINEN 

 

Lomituspalvelulain mukaan lomitustoiminnan yleinen johto, ohjaus ja valvonta kuuluvat asianomai-

selle ministeriölle. Maatalousyrittäjien eläkelaitos (Mela) vastaa lomitustoiminnan toimeenpanosta. 

(Maatalousyrittäjien lomituspalvelulaki 20.12.1996/1231, § 9.) Melan tehtävä on huolehtia lomitus-

palvelujen paikallishallinnon järjestämisestä. Paikallishallinto on järjestettävä siten, että lain mukai-

set palvelut toteutuvat mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti kaikkien niiden kuntien alueella, jos-

sa tarvetta palveluille esiintyy. Lomituspalvelujen järjestämisestä vastaavana paikallisyksikkönä toi-

mii joko kunta tai eläkelaitoksen oma paikallisyksikkö. Paikallisyksikössä on toiminnasta vastaava, 

lainmukaisia hallintotehtäviä hoitava vastuuhenkilö, sekä lisäksi työnjohto- ja toimistotehtäviä varten 

tarvittava määrä muuta henkilökuntaa. (Maatalousyrittäjien lomituspalvelulaki 20.12.1996/1231, § 

10.) 

 

4.1 Paikallisyksikön järjestämät lomituspalvelut 

 

Lomituksen paikallisyksikkö voi järjestää lomituspalvelut käyttämällä palveluksessaan olevia maata-

louslomittajia tai ostamalla palveluja julkiselta tai yksityiseltä palvelujentuottajalta. Lomittajan tulee 

huolehtia maalousyrityksen välttämättömistä kotieläintuotantoon kuuluvista ja muista tehtävistä siltä 

osin kuin ne kuuluvat lomalla olevan tai sijaisapulomitusta saavan yrittäjän tehtäväosuuteen. Maata-

lousyrittäjän ja paikallisyksikön tulee yhdessä huolehtia siitä, että maatalouslomittaja saa riittävän 

perehdytyksen maatalousyrityksen tehtäviin. (Maatalousyrittäjien lomituspalvelulaki 

20.12.1996/1231, 15 §, 16 §, 16 a §.) 

 

Lomituksen paikallisyksikkö päättää lomituspalvelujen antamisesta, itse järjestetyn lomituksen kor-

vausmaksusta, palvelun saajalta perittävästä maksusta, palvelun saajan velvollisuudesta korvata pe-

rusteettomasti annetusta lomituspalvelusta johtuneet kustannukset sekä perusteettomasti maksetun 

korvauksen takaisinperinnästä. Kunnan toimiessa paikallisyksikkönä paikallishallinto järjestetään si-

ten, että kunta tekee eläkelaitoksen kanssa toimeksiantosopimuksen. Toimeksiantosopimuksessa 

kunta sitoutuu noudattamaan paikallisyksikölle kuuluvista hallintotehtävistä ja lomituspalvelujen jär-

jestämisestä omalla alueellaan, tai sen lisäksi useamman kunnan alueella. Kunnalla on oikeus saada 

eläkelaitokselta korvauksia hallintotehtävistä ja lomituspalvelujen järjestämisestä aiheutuvista kus-

tannuksista. Toimeksiantosopimuksessa sovitaan paikallisyksikön toimialueesta, toimipaikan sijain-

nista, sopimuksen voimassaoloajasta sekä sopimuksen irtisanomisperusteista, -ajasta ja -

menettelystä. Jos paikallishallinnon järjestäminen kunnassa ei ole mahdollista, eläkelaitoksen on jär-

jestettävä paikallishallinto omien paikallisyksikköjensä avulla. Tälläinen toimialue voi käsittää yhden 

tai useamman kunnan alueen. (Maatalousyrittäjien lomituspalvelulaki 20.12.1996/1231, § 11, § 12, 

§ 13.) 
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4.2 Lomitusprosessi 

 

Vuosilomaa ja sijaisapua haetaan paikallisyksiköstä. Suomalaisia maatalousyrittäjiä palvelee yhteen-

sä 45 lomituksen paikallisyksikköä. Suomen suurin lomituksen paikallisyksikkö Sydän-Savon lomitus-

palvelun toimipiste on Kuopiossa (Maaninka) ja se toimii 15 eri kunnan alueella. Lomituspalvelun 

paikallisyksiköt kattavat tavallisesti yhden tai useamman kunnan alueen. (Mela 2015.) Käytännössä 

lomituksen hakeminen tapahtuu puhelimitse, sähköpostitse, tai lomitusnetin kautta varaamalla (Me-

la, 2015). Vuosilomaa haetaan vuosittain kirjallisesti hakuajan kuluessa. Hakemuksessa ilmoitetaan 

kunkin yrittäjän osalta aiotut vuosiloman ajankohdat. Hakemusta voi muuttaa määräajan päätyttyä-

kin. (Maatalousyrittäjien lomituspalvelulaki 20.12.1996/1231, 18 §.) Paikallisyksikön tarjoamia lomi-

tuspalveluita käyttävä vuosilomaan oikeutettu maatalousyrittäjä on velvollinen sopimaan vuosiloman 

pitämisestä ja sen ajankohdasta sekä lomitukseen liittyvistä asioista, kuten lomittajan tehtävistä lo-

mituksen paikallisyksikön kanssa. Myös työsuojelun toteuttamisen kannalta on tärkeää, että maata-

lousyrittäjä ja paikallisyksikkö toimivat yhteistyössä. (Maatalousyrittäjien lomituspalveluasetus 

30.12.1996/1333, 8 §.) 

 

 Maatalousyrittäjän tehtäväosuuden ja tilan kokonaistyöajan määrittelemiseksi oikein, on maatalous-

yrittäjän annettava paikallisyksikölle tiedot maatilan kotieläinten määrästä ja laadusta, sekä niiden 

hoitoon käytettävistä menetelmistä ja maatilalla vakituisesti työskentelevistä henkilöistä ja heidän 

keskimääräisistä tehtäväosuuksistaan prosentteina välttämättömien työtehtävien hoitoon kuuluvasta 

kokonaistyöajasta (Maatalousyrittäjien lomituspalveluasetus 30.12.1996/1333,3 §). Jos edellä mai-

nittuihin asioihin, kuten kotieläintenmäärään, tulee muutoksia, tulee maatalousyrittäjän kunkin etu-

käteen tiedossa olevan lomitusjakson alkua ennen ilmoittaa paikallisyksikölle muutoksista. Näin pai-

kallisyksikössä osataan määritellä lomittajan työaika oikein. (Maatalousyrittäjien lomituspalveluase-

tus 30.12.1996/1333,3 §, 5 §.) 

 

Ennen vuosiloman alkamista maatalousyrittäjän täytyy tarvittaessa opastaa lomittaja lomitukseen. 

Lomitukseen kuuluvat tehtävät käydään läpi ja lomittajalle annetaan ohjeet kotieläinten käsittelyyn 

liittyvistä asioista. Yrittäjän tulee myös huolehtia, että lomitustyössä tarvittavat koneet ja laitteet 

täyttävät työturvallisuusvaatimukset ja lomittajalle tulee antaa ohjeet laitteiden ja koneiden käyttä-

misestä. Lomituksen aikana tarvittavat kulutustarvikkeet, kuten lypsytarvikkeet ja rehut tulee hank-

kia valmiiksi. Lomittajalle tulee myös ilmoittaa, miten yrittäjän tai hänen edustajansa tavoittaa loman 

aikana. Näitä ohjeita sovelletaan mahdollisuuksien mukaan myös sijaisapulomitukseen. (Maatalous-

yrittäjien lomituspalveluasetus 30.12.1996/1333, 9 §.) 

 

4.3 Palvelusuunnitelma 

 

Vuosilomaan oikeutetun maatalousyrittäjän on lomituspalvelujen toteuttamiseksi laadittava yhteis-

työssä paikallisyksikön kanssa lomituksen palvelusuunnitelma. Palvelusuunnitelman tekeminen kos-

kee kaikkia tiloja, jotka käyttävät lomituspalvelua. Mikäli maatalousyritys käyttää paikallisyksikön jär-

jestämiä lomituspalveluita, palvelusuunnitelma laaditaan paikallisyksikön hallintohenkilöstön teke-

män tilakäynnin yhteydessä. Palvelusuunnitelma sisältää ainakin seuraavat tiedot: kuvaus harjoitet-
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tavasta maataloudesta, kotieläinten määrä ja laatu sekä niiden hoitoon käytettävät menetelmät, ko-

tieläinten hoitoon kuuluvat päivittäiset hoitotyöt ja maatalousyritykseen kuuluvat muut välttämättö-

mät työt ja arvio niihin kuluvasta työajasta, maatalousyrityksessä vakituisesti työskentelevät henki-

löt, maatalousyrittäjien tehtäväosuudet yrityksen hoitoon kuuluvista välttämättömistä töistä ja arvio 

lomituspäivän kestosta. (Maatalousyrittäjien lomituspalvelulaki 20.12.1996/1231, 8 a §.) 

 

Maatalousyrityksen käyttäessä paikallisyksikön järjestämää lomituspalvelua, lisätään palvelusuunni-

telmaan myös seuraavia tietoja: milloin tilakäynti toteutui ja ketkä osallistuivat tilakäynnille sekä tie-

to seuraavasta tilakäynnin suunnitellusta ajankohdasta. Palvelusuunnitelma sisältää myös tiedot tilan 

lomitustöiden edellyttämästä osaamistasosta ja lomittajien perehdyttämisestä maatalousyrityksen 

töihin. Lomituspalvelujen tilakohtainen palvelukokonaisuus, tilakohtaiset kehittämistarpeet lomitus-

palvelulle ja tilakäynnin yhteydessä havaitut asiat, jotka vaikuttavat lomittajien työoloihin ja työsuo-

jeluun ja paikallisyksikön esittämät toimenpidevaatimukset, jotka niitä koskevat, ovat myös olennai-

nen osa palvelusuunnitelmaa ja sen laadintaa. (Maatalousyrittäjien lomituspalvelulaki 

20.12.1996/1231, 8 a §.) 

 

Jos olosuhteissa tai palveluntarpeessa tapahtuu muutoksia, on palvelusuunnitelma tarkistettava. 

Palvelusuunnitelma voidaan tarkistaa joko maatalousyrittäjän tai paikallisyksikön aloitteesta. Paikal-

lisyksikön järjestämiä lomituspalveluja käytettäessä palvelusuunnitelman tarkistus tapahtuu kuiten-

kin aina vähintään kolmen vuoden välein tehtävän tilakäynnin yhteydessä. (Maatalousyrittäjien lomi-

tuspalvelulaki 20.12.1996/1231, 8 a §.) 

 

4.4 Itse järjestetty lomitus 
 

Maatalousyrittäjä voi järjestää lomituksensa itse, jolloin on kyseessä itse järjestetty lomitus. Maata-

lousyrittäjä hankkii itse lomittajan lomansa ajaksi ja lomituksen paikallisyksiköstä korvauksen tämän 

palkkaamisesta. Itse järjestetyssä lomituksessa maatalousyrittäjä voi päättää lomansa ajankohdan 

omien suunnitelmiensa mukaan. Itse järjestetyn lomituksen ajankohta voi vaihdella kalenterivuoden 

aikana sen mukaan, miten maatalousyrittäjä haluaa lomansa pitää. Lomaan voi sisältyä niin monta 

pyhäpäivää kuin yrittäjä itse haluaa ja loman voi pitää yhtä aikaa tai erikseen muiden tilan yrittäjien 

kanssa. (Mela 2015.) 

 

Itse järjestetystä lomituksesta tulee ilmoittaa etukäteen lomituksen paikallisyksikköön. Jos yrittäjä 

haluaa vaihtaa itse järjestetystä lomituksesta takaisin kunnalliseen lomitukseen, myös siitä on tehtä-

vä ilmoitus. Kirjallinen ilmoitus tehdään aina kesäkuun loppuun mennessä ja siirtyminen tapahtuu 

seuraavan vuoden alusta. (Mela 2015.) 

 

Yrittäjä voi pyytää lomituksen paikallisyksiköstä apua lomittajan löytämiseen, mutta itse järjestettyyn 

lomitukseen siirryttäessä paikallisyksiköllä ei ole enää velvollisuutta lomituksen järjestämiseen. Yrit-

täjä voi hankkia lomittajan lomituspalveluja tuottavasta yrityksestä, tai käyttää yksityistä ammatin-

harjoittajaa. Yrittäjä voi myös solmia työsuhteen lomittajan kanssa. Lomittajana ei kuitenkaan voi ol-

la henkilö, joka toimii tilalla vuosilomaan oikeutettuna yrittäjänä. (Mela 2015.) 
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5 TYÖN TAVOITTEET JA TOTEUTUS 

 

Tässä osiossa kerrotaan työn tavoitteista ja tutkimuksen toteutuksesta.  Osiossa esitellään tutki-

musmenetelmä ja tutkimuksen toteutus. Osiossa arvioidaan myös tutkimuksen luotettavuutta ja eet-

tisyyttä.  

 

Opinnäytetyön toimeksiantaja on Sydän-Savon lomituspalvelu. Sydän-Savon lomituspalvelu vastaa 

lomituspalveluiden järjestämisestä 15 kunnan alueella Pohjois-Savossa. Lisäksi se järjestää lomitus-

palvelun Heinäveden alueelle. Opinnäytetyö sai alkunsa kesällä 2014 ollessani työelämäharjoittelus-

sa Sydän-Savon lomituspalvelussa. Keskustelin lomituspalvelupäällikkö Kirsi Väänäsen kanssa, olisiko 

Sydän-Savon lomituspalvelulla tarjota minulle aihetta opinnäytetyöhön. Keskustelusta kävi ilmi, että 

hevosyrittäjien kokemuksia lomituspalveluiden suhteen olisi tarpeen selvittää. Kun sopimus toimek-

siannosta oli syntynyt, pyysin opinnäytetyön yhteistyökumppaniksi myös Ylä-Savon lomituspalvelua, 

jotta saisimme tarkastelun alle laajemman yhtenäisen alueen tutkimusta varten. Näin ollen tutkimus 

kohdistui koko Pohjois-Savon alueelle.  

 

Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää alueen hevosyrittäjien kokemuksia lomituspalveluiden toimi-

vuudesta. Työssä selvitettiin, mitä yrittäjät odottavat lomitukselta, millaista palvelua he ovat saaneet 

ja mitä kehitettävää hevoslomituksessa olisi. Tavoitteena oli myös selvittää, mitä hevoslomituksen 

kehittämistoimenpiteet voisivat olla. Opinnäytetyön tekemisellä pyritään vaikuttamaan yrittäjien mie-

lipiteiden kuuluvuuteen sekä parantamaan heidän saamiaan lomituspalveluita. 

 

5.1 Tutkimusmenetelmä ja tutkimuksen toteutus 

 

Opinnäytetyöni tutkimuksessa kyseessä on määrällinen eli kvantitatiivinen tutkimus. Kvantitatiivisella 

tutkimuksella voidaan tutkia laajaa joukkoa.  (Hirsjärvi, 2007, 131.) Tutkimus sisältää kuitenkin 

myös laadullisen, eli kvalitatiivisen tutkimuksen piirteitä, sillä tutkimuksessa esitetyissä kysymyksissä 

on piirteiltään laadullisia kysymyksiä. Tutkimus toteutettiin Sydän-Savon lomituspalvelun ja Ylä-

Savon lomituspalvelun alueen hevostiloille, joten kyseessä on kokonaistutkimus. Tutkimus toteutet-

tiin survey eli kyselytutkimuksena. Kyselytutkimus on menetelmä, jolla voidaan tarkastella suuren 

joukon mielipiteitä ja asenteita. (Anttila, 1998.)  

 

Tutkimuksen tekeminen alkoi kyselylomakkeen laadinnalla. Hyvän kyselylomakkeen laatimiseen on 

käytetty aikaa ja vaivaa. (Hirsjärvi, 2007, 193–195.)   Lomakkeen laadinnassa huomioitiin eritoten 

kysymysten järjestys ja niiden asettelu. Kysymykset olivat avoimia kysymyksiä, monivalintakysymyk-

siä tai skaaloihin perustuvia kysymyksiä. Avoimissa kysymyksissä vastaaja sai vastata vapaasti mitä 

tahansa, monivalintakysymyksiin tutkija oli laatinut valmiit vastausvaihtoehdot ja skaaloihin perustu-

viin kysymyksiin vastaaja valitsi vastaukseksi sen vaihtoehdon, joka oli hänen mielipiteensä mukai-

nen. Vastaaja valitsi skaaloihin perustuvissa kysymyksissä vaihtoehdon, joka perustuu siihen, miten 

voimakkaasti hän koki olevansa joko samaa mieltä tai erimieltä kysytystä asiasta.  
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Kyselylomakkeen laadinnassa käytettiin apuna Webropol-ohjelmaa. Kyselylomake koottiin Webropo-

liin ja saadut tulokset tallennettiin sinne. Kyselyn toteuttamistavaksi valikoitui puhelimitse toteutet-

tava kysely mahdollisimman korkean vastausprosentin saamiseksi.  

 

Kun tutkimus oli toteutettu puhelimitse huhti-toukokuussa 2015, oli vuorossa saadun aineiston ana-

lysointi. Aineistoa voidaan analysoida monin eri tavoin. Tässä tutkimuksessa aineistoa pyrittiin tulkit-

semaan sekä tilastollisesti, että laadullisesti päättelemällä. Analyysitavan valinnan pääperiaatteena 

on, että valitaan tapa, jolla saadaan parhaiten vastaus ongelmaan tai tutkimustehtävään. (Hirsjärvi, 

2007, 219.) Analyysissa pyrittiin tuomaan esille haastateltujen yrittäjien kokemuksia ja mielipiteitä 

taulukoiden ja kuvaajien avulla. 

 

5.2 Tutkimuksen aineisto 

 

Tutkimuksen aineisto syntyi toteutetun kyselyn yhteydessä. Sydän-lomituspalvelun ja Ylä-Savon alu-

een 65 lomituksen piiriin kuuluvasta tilasta yhteensä 48 tilaa vastasi kyselyyn. Tutkimusaineisto oli 

hyvin laaja, sillä kysely sisälsi yhteensä 38 kysymystä, joiden joukossa oli paljon avoimia kysymyk-

siä. Tutkimusaineiston kerääminen puhelimitse oli työlästä ja aikaa vievää, mutta työ tuotti tulosta. 

 

5.3 Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys 

 

Tutkimuksissa virheiden syntyminen on mahdollista, joten siksi on tärkeää arvioida tutkimuksen ja 

tutkimustulosten luotettavuutta. Reliaabelius tarkoittaa tutkimuksen mittaustulosten toistettavuutta. 

(Hirsjärvi, 2007, 226.) Tutkimus on helposti toistettavissa, joten tutkimuksen reliabiliteetti on luotet-

tava. Tutkimuksen validius eli pätevyys tarkoittaa tutkimusmenetelmän tai mittarin kykyä mitata juu-

ri sitä, mitä sen on tarkoituskin mitata. (Hirsjärvi, 2007, 226.) Menetelmät ja mittarit eivät aina vas-

taa niitä asioita, joita tutkija luulee tutkivansa. Tästä esimerkkinä on se, että vastaajat esimerkiksi 

ymmärtävät kyselylomakkeen kysymykset eri tavalla kuin tutkija on ajatellut.  

 

Opinnäytetyöni tutkimuksessa kysymysten asettua harkittiin tarkasti. Puhelimitse tehtävässä kyse-

lyssä oli se etu, että jos vastaaja ei ymmärtänyt kysymystä, hän kysyi haastattelijalta tarkennusta 

kysymykseen. Virheiden välttämiseksi puhelinhaastattelujen tuli olla keskenään samankaltaisia. Tut-

kimuksen luotettavuutta haastattelujen teon yhteydessä arvioitiin ottamalla huomioon haastatteluun 

käytetty aika, virhetulkinnat, häiriötekijät ja tutkijan oma arviointi tilanteesta (Hirsjärvi, 2007, 227). 
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6 TULOKSET JA TULOSTEN TARKASTELU 

 

Tässä osiossa esitellään tutkimuksessa saatuja tuloksia. Puhelimitse toteutettuun kyselyyn vastasi 

kaikkiaan 48 hevosyrittäjää Pohjois-Savosta. Lomituspalveluiden piiriin kuuluvia hevostiloja on alu-

eella yhteensä 65, joten kyselyn vastausprosentiksi saadaan näin ollen 74 %. Vain yksi tila kieltäytyi 

vastaamasta kyselyyn. Kaikkien tilojen edustajia en kuitenkaan saanut käytännön syistä kiinni, jos 

aikataulumme eivät sopineet yhteen tai yrityksistäni huolimatta kukaan ei vastannut puhelimeen. 

Kysely sisälsi yhteensä 38 kysymystä, joten tutkimuksen tuottama aineisto on erittäin laaja. Laajuut-

ta saatuun aineiston lisäsi se, että kysely sisälsi useita avoimia kysymyksiä. 

 

6.1 Taustatiedot 

 

Ensimmäinen kysymys koski yrittäjien ikää. Kysymykseen vastasi 48 vastaajaa. Yrittäjien ikäryhmät 

oli jaettu kyselyssä seuraavasta: 18–25-vuotiaat, 26–35-vuotiaat, 36–45 vuotiaat, 46–55- vuotiaat ja 

yli 55-vuotiaat. Kuvion 1 mukaan vastaajissa ei ollut lainkaan 18–25-vuotiaita yrittäjiä. Suurin osa, yli 

40 % vastaajista oli 46–55-vuotiaita. 

 

 

KUVIO 1. Yrittäjien ikäjakauma (n=48).  

 

 

Seuraavaksi selvitettiin yrittäjien koulutustaustaa. Yrittäjien koulututustaustasta kysyttiin tasolla pe-

ruskoulu-yliopistotutkinto. Kysymykseen vastasi 48 vastaajaa. Jatkokysymyksenä oli, onko yrittäjällä 

alan koulutusta. Alan koulutukseksi katsottiin maatalousalan koulutus, tai mikä tahansa hevosalan 

ammattitutkinto tai ammattikorkeakoulututkinto. Kuviosta 2 nähdään, miten yrittäjät ovat jakautu-

neet erilaisiin koulutustaustoihin. Suurimmalla osalla yrittäjistä oli ammatillinen peruskoulutus. Am-

mattitutkinto löytyi kaikkiaan 37 vastaajalta. Yliopistotutkintoja löytyi 5 ja ammattikorkeakoulututkin-

toja 7. Yhteensä 5 vastaajalla ei ollut muuta koulutustaustaa kansakoulun tai peruskoulun lisäksi. 
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KUVIO 2. Yrittäjien koulutustausta (n=48). 

 

Jatkokysymyksenä oli, onko yrittäjällä alan koulutustaustaa. Kysymykseen vastasi 48 henkilöä ja 33 

heistä oli alan koulutusta. Vastaajista 15 ei ollut alan koulutusta. Maatalous- tai hevosalan koulutus-

ta oli siis 68,8 % vastaajista. 

 

Mukana kyselyssä oli Sydän-Savon lomituspalvelun ja Ylä-Savon lomituspalvelun alueen kunnat, eli 

Heinävesi, Iisalmi, Juankoski, Kaavi, Keitele, Kiuruvesi, Kuopio (sisältää Nilsiän ja Maaningan), Lapin-

lahti, Leppävirta, Pielavesi, Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Sonkajärvi, Suonenjoki, Tervo, Tuus-

niemi, Varkaus, Vesanto ja Vieremä.  

 

KUVIO 3. Yrittäjien jakautuminen paikkakunnittain (n=48). 
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Kuviosta 3 Yrittäjien jakautuminen paikkakunnittain nähdään yrittäjien jakautuminen alueella. Suurin 

osa yrittäjistä toimii Kuopiossa, Iisalmessa ja Siilinjärvellä. Kuopioon alueelle sijoittuu 27,1 % yrittä-

jistä.  

 

Kysymyksessä ”Kuinka kauan olet toiminut hevosyrittäjänä” tarkasteltiin yrittäjien hevosyrittäjinä 

toimimisaikaa. Kysymykseen vastasi 48 vastaajaa ja he olivat toimineet hevosyrittäjinä keskimäärin 

13,4 vuotta. Arvot jakautuivat 1,5 ja 41 vuoden välille.  

 

 

KUVIO 4. Kuinka kauan olet toiminut hevosyrittäjänä (n=48).  

 

Kuvion 4 mukaan 16–20 vuotta hevosyrittäjinä toimineita oli eniten. Heitä oli 25 % vastaajista. Suu-

rin osa oli toiminut hevosyrittäjinä 0-20 vuotta. Kauemminkin hevosyritystoimintaa harjoittaneita oli 

mukana. 

 

Hevosten lukumäärä tallilla – kysymykseen vastasi 48 vastaajaa. Vähimmillään hevosia oli juuri lomi-

tukseen vaadittu määrä eli 8 hevosta ja enimmillään hevosia oli 45. Tilojen hevosmäärän keskiarvo 

oli 16,2 hevosta. Arvot luokiteltiin seuraavasti taulukoinnin mahdollistamiseksi: 8-12 hevosta, 13–16 

hevosta, 17–20 hevosta, 21–25 hevosta, 26–30 hevosta, 31–40 hevosta ja yli 40 hevosta. Puolet tal-

leista sijoittui ensimmäiseen luokkaan eli 8-12 hevosen talleihin. Kuviosta 5 nähdään miten, yleisiä 

tallien eri kokoluokat ovat pohjoissavolaisilla lomituksen piiriin kuuluvilla hevostiloilla. Yhteensä 75 % 

hevostalleista sijoittuu hevosmäärältään 8-20 hevosen talleihin. Suurempia talleja on alueella vä-

hemmän. 
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KUVIO 5. Hevostallien hevosmäärän jakautuminen (n=48). 

 

Hevostallit voidaan jakaa perinteisiin karsinatalleihin ja pihattotalleihin. Uudempi versio karsinatallin 

ja pihattotallin lisäksi on aktiivitalli. Tallityyppiä koskevaan kysymykseen vastasi 48 yrittäjää. Vasta-

ukset eivät jakautuneet kuitenkaan yksiselitteisesti eri tallityyppien kesken, vaan 16 tilalla käytössä 

oli sekä karsinatalli, että pihatto. Lisäksi 2 tilaa vastasi heillä olevan käytössä yhdistelmäpihatto. Ak-

tiivitalleja löytyi tutkimusalueelta 1. Tiloista 26:lla oli käytössään pelkästään karsinatalli ja kahdella 

tilalla oli käytössä pelkästään pihatto. Prosentuaalisesti tallityypit jakautuivat niin, että pelkkä karsin-

talli löytyi 54,2 % tiloilta ja 33,3 % oli käytössään sekä karsinatalli, että pihatto. Usein yrittäjät mai-

nitsivat, että pihatto oli tiloilla hevoskasvatusta, eli varsoja varten. 

 

Hevosyrittäjyyden toimintamuotoa vastaavaan kysymykseen vastasi 48 yrittäjää. Usealla tallilla har-

joitettiin useampaa kuin yhtä toimintamuotoa. Yleistä oli esimerkiksi, että ravitalleilla oli myös he-

voskasvatusta. Kuviosta 6 nähdään, että hevosten täysihoitopalveluita tarjosi 28 eri tallia. Ratsastus-

koulutoimintaa tarjosi 4 tallia. Ravitalleja oli 28 ja hevoskasvatusta harjoitti 29 tilaa. Oriasema- ja 

siittolapalveluita tarjosi 2 tilaa ja matkailupalveluja tuottavia talliyrityksiä oli 1. Lisäksi 11 tilaa vastasi 

tarjoavansa jotakin muuta palvelua. Näitä palveluja olivat esimerkiksi: hevosvaelluksien järjestämi-

nen, ajopalvelut, terapiapalvelut, hevosten kouluttaminen ja valmentaminen, ratsastusvalmennuksia, 

ratsastuksen opetusta, ratsutusta, leirien ja kurssien järjestäminen, hevostaito – ja ratsastusopetus. 

Joillakin tiloilla oli myös siitostammoja ja hevosia kasvatettiin pienimuotoisesti. 
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KUVIO 6. Tallien toimintamuodot (n=48). 

 

6.2 Lomittajalle kuuluvat talli- ja hevosenhoitotyöt 
 

Tässä kysymysosiossa tarkasteltiin yrittäjien omiin mielipiteisiin pohjautuen, mitkä talli- ja hevosen-

hoitotyöt kuuluvat lomittajan töihin. Tarkastelun alla olivat hevosten ruokinta, tallin rehuhuolto (esi-

merkiksi rehupaalin hakeminen traktorilla), hevosten harjaus ja/tai pesu, hevosten terveydentilan 

tarkkailu, hevosten lääkitseminen, hevosten loimitus, hevosten tarhaaminen, karsinoiden siivoami-

nen ja kuivittaminen, tallin puhtaanapito, ulkoilutarhojen siivous ja kunnossapito, laitumien aitaami-

nen ja kunnossapito, hevosten varustaminen liikutusta varten (valjastus, satulointi), hevosen ajami-

nen, ratsastaminen tai kävelytyskoneeseen vieminen. Kysymykseen vastasi 48 yrittäjää. Kaikki 48 

yrittäjää olivat yksimielisiä seuraavien talli- ja hevosenhoitotöiden suhteen: hevosten ruokinta, ter-

veydentilan tarkkailu, hevosten loimitus ja tarhaaminen sekä karsinoiden siivoaminen ja kuivittami-

nen sekä tallin puhtaanpito kuuluvat lomittajan töihin. Taulukosta 1 ilmenee, miten yrittäjien mielipi-

teet jakautuivat eri talli- hevosenhoitotöiden kesken. Moni yrittäjistä korosti terveydentilan tarkkailun 

merkitystä ja sanoi sen kuuluvan aivan ehdottomasti lomittajan työhön. Kyselyosioon tuli myös kaik-

kiaan 44 avointa kommenttia ja tarkennuksia lomittajalle kuuluviin töihin. 

 

Tallin rehuhuollon suhteen mielipiteet jakautuivat seuraavasti: 9 tilalla lomittajan tehtäviin ei kuulu 

rehuhuolto, mutta 39 tilaa vastasi rehuhuollon kuuluvan lomittajan töihin. Moni yrittäjä sanoi kuiten-

kin, että rehuhuolto kuuluu lomittajan töihin vain tarvittaessa tai pitkän sijaisapulomituksen aikaan. 

Useat yrittäjät sanoivat, että lomituksen aikana kuluvat rehut pyritään hoitamaan itse valmiiksi en-

nen lomituksen alkua. 

 

Hevosten harjaus ja/tai pesu kuului 38 vastaajan mukaan lomittajan töihin. 10 vastaajista sanoi, ett-

ei hevosen harjaus tai pesu kuulu lomittajan töihin. Tässä kohtaa tulee ottaa huomioon se, että 

yleensä täysihoitotalleilla hevosen hoitomaksuun ei kuulu hevosten harjausta tai pesua. Täysihoito-

talleilla hevosen peruspuhdistuksesta huolehtivat yleensä hevosenomistajat itse. Tästä syystä hevos-

ten puhdistus ei kuulu talliyrittäjän töihin, joten tälläisillä talleilla se ei yleensä kuulu lomittajankaan 

töihin. 
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TAULUKKO 1. Mitkä talli- ja hevosenhoitotyöt kuuluvat lomittajalle. 

Työtehtävä Kyllä kuuluu Ei kuulu 

Ruokinta n=48 n=0 

Tallin rehuhuolto n=39 n=9 

Hevosten harjaus ja/tai pesu n=38 n=10 

Terveydentilan tarkkailu n=48 n=0 

Lääkitseminen n=40 n=8 

Loimitus n=48 n=0 

Tarhaaminen n=48 n=0 

Karsinoiden siivoaminen ja kuivit-

taminen 

n=48 n=0 

Tallin puhtaanapito n=48 n=0 

Ulkoilutarhojen siivous ja kun-

nossapito 

n=43 =4 

Laitumien aitaaminen ja kunnos-

sapito 

n=42 n=5 

Hevosten varustaminen liikutusta 

varten 

n=27 n=21 

Hevosten ajaminen, ratsastami-

nen tai kävelytyskoneeseen vie-

minen 

n=26 n=22 

 

 

Suurin osa vastaajista sanoi hevosten lääkitsemisen kuuluvan lomittajan töihin. Peräti 40 yrittäjää oli 

sitä mieltä, että hevosten lääkitseminen kuuluu lomittajan töihin. Vastaajista 8 sanoi, ettei lomittajan 

tehtäviin ei kuulu hevosten lääkitseminen. 

 

Ulkoilutarhojen siivous ja kunnossapito sekä laitumien aitaaminen ja kunnossapito jakoi yrittäjien 

mielipiteitä hieman. Vastaajista 43 sanoi ulkoilutarhojen siivouksen ja kunnossapidon kuuluvan lo-

mittajan töihin, mutta pääasiassa rikkoontuneen aidan kunnostamisen osalta. Vastaajista 4 sanoi, 

ettei ulkoilutarhojen siivous ja kunnossapito kuulu lomittajan tehtäviin lainkaan. Laitumien aitaami-

sen ja kunnossapidon kannalla oli 42 yrittäjää. Moni kuitenkin sanoi, ettei varsinainen aitojen raken-

taminen kuulu lomittajan töihin, mutta jos hevoset ovat kesäaikaan laitumella, tulee aitalangat tar-

kistaa. Jos aitalanka on katki tai pudonnut eristeestä, tulee aitaa korjata. 

 

Hevosten varustaminen liikutusta varten ja hevosten ajaminen, ratsastaminen tai kävelyskoneeseen 

vieminen – kysymys jakoi hevosyrittäjien mielipiteitä kaikkein eniten. Vastaajista 56,3 % eli 27 yrit-

täjää sanoi, että hevosten varustaminen liikutusta varten kuuluu lomittajan tehtäviin, kun vastaavas-

ti 43,7 % eli 21 yrittäjä oli sitä mieltä, ettei hevosten varustaminen kuulu lomittajan tehtäviin. He-

vosten ajaminen, ratsastaminen tai kävelytyskoneeseen vieminen jakoi mielipiteitä lähes yhtä paljon. 

Yrittäjistä 54,2 % (26 yrittäjää) oli sen kannalla, että lomittajan kuuluisi ajaa hevosia. Loput 45,8 % 
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(22 vastaajaa) vastaajista sanoi, ettei hevosten ajaminen, ratsastaminen tai kävelytyskoneeseen 

vieminen kuulu lomittajan töihin. 

 

Jatkokysymyksenä kysymyksille eri talli- ja hevosenhoitotöiden kuuluvuudesta oli ”Kuuluuko lomitta-

jan töihin mielestäsi jotakin muuta, mitä?” Moni korosti tässä kysymyksessä sitä, että hevosten aja-

minen ravitallilla on aivan yhtä tärkeä päivittäinen työ, kuin lypsykarjatilalla lehmien lypsäminen. 

Mainintoja tuli myös esimerkiksi puhdistustoimenpiteistä, kuten ruoka- ja juomakuppien pesusta, 

jotka eivät välttämättä ole päivittäisiä, mutta esimerkiksi viikoittaisia tehtäviä. 

 

Hevosten harjaaminen ei välttämättä rutiininomaisesti kuulunut monellakaan tallilla päivittäiseen 

työhön, mutta tarvittaessa kyllä. Moni kertoi, että hevosten peseminen kuuluu lomittajan tehtäviin 

vain hevosten jalkojen pesun osalta kura-aikaan. Jalat täytyy pestä, jotta nähdään, onko hevosen ja-

loissa haavoja. Muutama yrittäjä korosti tässä yhteydessä hevosten haavojen hoidon olevan tärkeää. 

 

Erikoistoimenpiteissä, kuten sairastumisissa ja varsomisissa, on tärkeää että lomittaja hoitaa tilan-

teen loppuun asti. Jos lomittaja huomaa, että hevonen on kipeä, on lomittajan ryhdyttävä toimenpi-

teiseen hevosen hoitamiseksi ja tarvittaessa eläinlääkäri on kutsuttava paikalle. Moni yrittäjä mainit-

si, että jos hevonen sairastuu esimerkiksi ähkyyn, on lomittajan hoidettava hevosta tilanteen vaati-

malla tavalla, kuten esimerkiksi kävelyttämällä, kunnes hevosen tila kohenee. Moni yrittäjä korosti, 

että lomittaja ei voi lähteä paikalta eläinlääkärin lähdettyä, vaan hevosta täytyy jäädä valvomaan. 

Myös yrittäjälle erikoistilanteesta ilmoittaminen on ehdottoman tärkeää. 

 

Muutamat yrittäjät, joilla oli pihattotalli, mainitsivat, että lomittajan töihin kuuluu myös pihaton kui-

vittaminen tarvittaessa. Yleensä pihattoja ei kuiviteta päivittäin, mutta pidemmän loman aikaan lo-

mittaja voi joutua kuivittamaan pihaton. 

 

Myös talliympäristön siisteydestä tuli useita mainintoja. Talliympäristön siisteyttä tulee ylläpitää ja 

mahdollisista ratsastusalueista, kuten maneesista tulee huolehtia. Esimerkiksi maneesinpohjan la-

naamisen tulisi kuulua lomittajan töihin yrittäjän ollessa pidempään lomalla. Myös yleiseen siistey-

teen kannustettiin kiinnittämään enemmän huomiota etenkin sellaisilla talleilla, joissa käy asiakkaita 

päivittäin. 

 

6.3 Työajan riittävyys 
 

Kysymykseen lomittajan työajan riittävyydestä vastasi 46 yrittäjää. Kuvion 7 mukaan 78,3 % vastaa-

jista kertoi lomittajan työajan olevan riittävä. Kuitenkin jopa 19,6 % yrittäjistä vastasi, ettei lomitta-

jan työaika ole riittävä. 2,2 % vastaajista ei osannut sanoa, onko työaika ollut riittävä vai ei. Avoi-

mesta keskustelusta kävi ilmi, että moni kyllä – vastauksen antaja sanoi lomittajan työajan riittävän 

juuri ja juuri. 
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KUVIO 7. Lomittajan työajan riittävyys yrittäjien kokemuksien mukaan (n=46). 

 

Seuraavaksi kysyttiin, jääkö lomittajalta tekemättä jotakin töitä. Jääkö lomittajalta tekemättä jotakin 

töitä – kysymykseen vastasi 46 yrittäjää. Jopa 41,3 % yrittäjistä vastasi lomittajalta jäävän tekemät-

tä jotakin töitä. Suurin osa yrittäjistä, lähes 60 % heistä sanoi, ettei lomittajalta jää tekemättä töitä. 

 

 

KUVIO 8. Yrittäjien kokemuksia siitä, jääkö lomittajalta tekemättä jotakin töitä lomituksen aikana 

(n=46). 

 

Lomittajilta eri tiloilla tekemättä jääneitä työtehtäviä oli erilaisia. Moni yrittäjä kertoi, että työajan 

niukkuuden vuoksi vain välttämättömimmät työt tulevat tehdyksi. Esimerkiksi puhdistustyö on jäänyt 

työajan niukkuuden vuoksi puutteelliseksi. Joissakin tilanteissa oli ollut epäselvyyksiä siitä, mitä lo-

mittajan kuuluu tehdä missäkin tilanteessa. Hevosaitoja oli jätetty korjaamatta tai tarhoja ei sopi-

muksesta huolimatta ollut siivottu. Eräs yrittäjä kertoi, että lomittaja ei ollut jakanut väkirehuja piha-

tossa asuville hevosille. Eräällä tallilla tekemättä oli jäänyt useita eri tehtäviä: ruokinta, valojen 

sammutus, ovien sulkeminen, vesihuolto ja lääkittävänä ollut hevonen oli hoito-ohjeista huolimatta 

jäänyt lääkitsemättä. 
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Eräs yrittäjä kertoi, ettei hevosille oltu kesäaikaan tapahtuneen lomituksen aikana annettu vettä lai-

dunaitauksiin. Muutama yrittäjä myös kertoi terveydentilan tarkkailun jääneen tekemättä kokonaan 

tai se oli tehty puutteellisesti. 

 

6.4 Kunnallinen lomitus vai itsejärjestetty lomitus 
 

Kysymykseen, jossa yrittäjä kertoi kuuluvansa kunnalliseen tai itsejärjestettyyn lomitukseen, vastasi 

48 yrittäjää. Kyselyyn vastanneista yrittäjistä 5 kuului itse järjestettyyn lomitukseen ja suurin osa, eli 

43 tilaa kuului kunnalliseen lomitukseen. Kuviosta 9 nähdään prosentuaalinen jakautuminen kunnal-

lisen ja itsejärjestetyn lomituksen kesken. Lähes 90 % prosenttia yrittäjistä käyttää kunnallista lomi-

tusta. 

 

 

KUVIO 9. Yrittäjien %-osuus kunnalliseen ja itse järjestettyyn lomitukseen kuulumisesta (n=48). 

 

”Miksi olet valinnut itse järjestetyn lomituksen?” oli avoin jatkokysymys niille yrittäjille, jotka olivat 

vastanneet edeltäneeseen kysymykseen (kunnallinen vai itse järjestetty lomitus) kuuluvansa itse jär-

jestettyyn lomitukseen. Avoimeen kysymykseen vastasi 5 yrittäjää, eli kaikki he, jotka olivat vastan-

neet kuuluvansa itse järjestettyyn lomitukseen. Vastaukset olivat keskenään samansuuntaisia. Moni 

korosti sitä, että saa aina tutun lomittajan, joka on varmasti ammattitaitoinen. Lomittajan tiedetään 

tuntevan hevoset ja osaavan tallityöt, sekä hevosenhoiton ja kaikki lomituksen vaatimat työtehtävät. 

Myös luottamusta pidettiin tärkeänä tekijänä, koska valitessaan itse lomittajan yrittäjä voi valita sel-

lainen henkilön tekemään lomitusta, johon luottaa. Yksi yrittäjistä vastasi, että kuuluu itse järjestet-

tyyn lomitukseen, koska se tuli aikanaan valittua. Hyvänä puolena ratkaisussaan hän näki kuitenkin 

sen, että voi itse valita mieleisen lomittajan. Eräs yrittäjistä myös kertoi, että kunnalinen lomitusjär-

jestelmä on tällä hetkellä sellainen, ettei se palvele hevosyrittäjiä. Hän kertoi kokeneensa helpom-

maksi hankkija tekijät itse ja maksaa heille suoraan. 

 

Seuraavaksi kysyttiin, käyttääkö yrittäjä lomituksissa lomituspalvelun työntekijää, vai hankkiiko hän 

lomittajan itse. Kysymys lomittajan hankkimisesta oli tarkoitettu niille yrittäjille, jotka vastasivat 
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käyttävänsä kunnallista lomitusta. Kysymykseen vastasi 41 yrittäjää. Kunnallisessa lomituksessa yrit-

täjä voi yhteistyössä lomituspalvelun kanssa hankkia itse sopivan henkilön lomittamaan, jos lomitus-

palvelulla ei ole tarjota lomitukseen sopivaa henkilöä. Tässä kysymyksessä lomituspalvelun työnteki-

jällä tarkoitettiin lomituspalvelussa vakituisesti työskentelevää henkilöä, vaikka kaikki, jotka kunnalli-

sia lomituksia lomittavat ovat viime kädessä lomituspalvelun työntekijöitä. Kuvion 10 mukaan suurin 

osa yrittäjistä hankkii lomittajan itse lomitusta varten. Peräti 51,2 % yrittäjistä kertoi hankkivansa 

lomittajan kokonaan itse. Vain 12,2 % yrittäjistä kertoi käyttävänsä lomituksissa vain lomituspalve-

lun vakinaisia työntekijöitä. Sekä lomituspalvelun työntekijöitä että itse hankkimiaan lomittajia lomi-

tuksessa käyttäviä yrittäjiä oli 36,6 %.  

 

 

KUVIO 10. Lomittajan hankkiminen lomitukseen (n=41). 

 

 

”Miksi hankit lomittajan itse?”, oli jatkokysymys kysymykseen lomittajan hankkimisesta. Kysely oli 

suunnattu niille yrittäjille, jotka vastasivat joko hankkivansa lomittajan itse, tai käyttävänsä sekä lo-

mituspalvelun työntekijöitä, että itse hankkimiaan lomittajia. Kysymykseen vastasi 36 yrittäjää ja 

vastaukset annettiin avoimesti ilman valittavia vaihtoehtoja.  

 

Moni yrittäjistä mainitsi tärkeimmäksi asiaksi luottamuksen lomittajaa valitessaan. Lomittajan on ol-

tava sellainen henkilö, että yrittäjä voi lomalle lähtiessään luottaa lomittajaan ja siihen, että työt tu-

levat kunnolla tehdyiksi. Usein tällainen luotettava henkilö oli monelle yrittäjälle jo ennestään tuttu 

ihminen, joka tuntee hevoset ja tallin tavat hyvin. Myös ammattitaidon merkitystä korostettiin pal-

jon. Moni yrittäjä sanoi, että haluaa ehdottomasti ammattitaitoisen lomittajan ja etsimällä lomittajan 

itse voi varmistua siitä, että hän varmasti on ammattitaitoinen. 

 

Hyvin moni yrittäjä kertoi syyksi lomittajan hankkimiseen itse sen, että lomituspalvelun kautta ei ole 

ollut saatavilla lainkaan sellaista lomittajaa, joka voisi tehdä hevoslomitusta. Vaikka yrittäjä olisi pyy-

tänyt työntekijää lomituspalvelusta, sellaista ei ole ollut kovinkaan usein saatavilla. Moni yrittäjä sa-
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noi, että etenkin hevostaitoisia lomittaja on todella vähän saatavilla. Eräs yrittäjä mainitsi, että 

hankkii tekijän itse siinä tapauksessa, jos loman tarve on esimerkiksi sairastumisen myötä äkillinen. 

 

Kysymykseen kunnallisen lomituksen valinnasta ja sen hyödyistä vastasi 41 yrittäjää. Moni kertoi 

kuuluvansa kunnalliseen lomitukseen, koska kokee sen hyväksi järjestelmäksi. Muutama yrittäjä ker-

toi tilan tuotantosuunnan olleen aiemmin jokin muu ja että valinta oli luonnollinen hevostoimintaan 

siirryttäessä. Eräs yrittäjä myös mainitsi, että oli aiemmin kuulunut itse järjesttyyn lomitukseen, mut-

ta hän oli kokenut sen rasittavaksi. Hän totesi kunnallisen lomituksen olevan hyvä ja toimiva järjes-

telmä. Moni yrittäjä mainitsi kokevansa kunnallisen lomituksen helpoksi järjestelmäksi. 

 Myös kunnallisen lomituksen merkitystä yrittäjän sosiaaliturvana korostettiin. Moni kertoi, että se on 

hyvä turva esimerkiksi sairastumisen varalta. Jos itse sairastuu, eikä pysty hoitamaan töitään, niin 

lomituspalvelulla on velvollisuus järjestää tilalle lomittaja yrittäjän työkyvyttömyyden ajaksi. Eräs 

yrittäjä myös mainitsi lomitusjärjestelmän ehkäisevän yrittäjän loppuun palamista työssään. 

 

Muutama mainitsi kunnallisen lomituksen olevan myös edullisin tapa pitää lomaa. Yrittäjät mainitsi-

vat että Myel-vakuutuksen kautta saatavat vuosilomapäivät ovat edullisempi vaihtoehto kuin se, että 

maksaisi itse työntekijälle palkkaa. Suurin osa yrittäjistä kertoi kunnallisen lomituksen olevan hyödyl-

linen järjestelmä. Toiveita palvelun kehittämiseen kuitenkin mainittiin: ”Lomituspalvelun käyttäminen 

ei tällä hetkellä palvele, - -, palkanmaksamisen kannalta lomituspalvelun käyttö on kätevää. Yhtey-

denotto lomatoimistoon on usein kuitenkin työlästä. En tiedä kuka palvelee milloinkin ja kehen pitäisi 

ottaa yhteyttä.” 

 

6.5  Yrittäjien kokemus lomittajan ammattitaidosta 
 

Kysymykseen lomituspalvelun kautta hankitun kunnallisen lomittajan ammattitaidosta vastasi 39 yrit-

täjää. Kysymykseen ei löytynyt aivan yksiselitteisiä, vaan kuten kuviosta 11 ilmenee, 35,9 % yrittä-

jistä koki lomittajan (lomittajien) olleen ammattitaitoinen ja vain 2,6 % yrittäjistä koki, ettei lomittaja 

ole ollut ammattitaitoinen. Suurin osa, eli 61,5 % vastasi olevansa asiasta jotakin muuta mieltä. 

 

 KUVIO 11. Yrittäjien kokemukset lomituspalvelun kautta saadun lomittajan ammattitaidosta. 
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Jotakin muuta, mitä – vaihtoehdon oli valinnut yhteensä 24 yrittää. Heistä 13 vastasi, ettei heillä ole 

ollut koskaan lomittamassa lomituspalvelun työntekijää, vaan kaikki heillä lomittaneet lomittajat ovat 

olleet aina heidän itse hankkimiaan. Yksi yrittäjä myös vastasi, ettei ollut vielä saanut lomituspalve-

lun työntekijää lomittamaan, vaikka oli lomittajaa pyytänytkin. Muut kommentit olivat muun muassa 

seuraavanlaisia: lomittaja voisi olla ammattitaitoisempikin, lomittajien välinen ammattitaito on vaih-

dellut ja olen ehkä kerran tai joskus saanut ammattitaitoisen lomittajan lomituspalvelun kautta. 

Muutama yrittäjä mainitsi, että ammattitaitoisiakin lomittajia on ollut, mutta kaikki eivät ole pärjän-

neet tai suuri osa on ollut taitamattomia. Kaksi yrittäjää kertoi, että lomittaja oli ollut ammattitaitoi-

nen tai oma-aloitteinen, muttei hänellä kuitenkaan ollut ollut kokemusta hevosista. Eräs yrittäjä 

mainitsi kokemistaan hankaluuksista ammattitaitoisen lomittajan saamisessa: ”- -, jos saa kerran hy-

vän lomittajan, niin usein saa sitten seuraavalla kerralla kuulla, että hän (lomittaja) ei olekaan enää 

käytettävissä.” Yksi yrittäjistä kertoi saaneensa lomituspalvelusta vinkin hyvästä yrittäjälomittajasta, 

mutta hän kertoi saaneensa ammattitaitoisen lomittajan lomituspalvelunkin kautta. 

 

6.6 Lomituspalvelun asiakaspalvelu yrittäjien kokeman mukaan 
 

Lomituspalvelun asiakaspalvelusta kysyttiin kolme kysymystä. Jokaiseen kolmeen kysymykseen vas-

tasi 41 yrittäjää. Ensimmäinen kysymys koski yrittäjän kokemusta hänen lomituspalvelusta saamas-

taan asiakaspalvelusta. Seuraavaksi yrittäjiltä kysyttiin, miten hyvin heidän mielestään lomituspalve-

lussa ymmärretään hevoslomituksen erityisvaatimukset. Yrittäjiltä kysyttiin myös, olivatko he saa-

neet lomituspalvelusta riittävästi tietoa lomituksesta. Kuvion 12. mukaan hyväksi tai erittäin hyväksi 

kokemansa asiakaspalvelun oli arvioinut yhteensä 73,1 % vastaajista. Asiakaspalvelun oli kokenut 

kohtalaisen hyväksi 22 % vastaajista. Yhteensä vain 4,8 % vastaajista koki asiakaspalvelun huonok-

si, tai erittäin huonoksi.  

 

 

KUVIO 12. Yrittäjien kokemuksia lomituspalvelusta saamaansa asiakaspalveluun (n=41). 
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KUVIO. 13. Yrittäjien kokemuksia lomituspalvelun henkilöstön ymmärryksestä hevoslomituksen eri-

tyispiirteissä (n=41). 

 

Kysymykseen ”Miten hyvin lomituspalvelussa ymmärretään hevoslomituksen erityisvaatimukset?”, 

vastasi 41 yrittäjää. Kuviosta 13. selviää, miten hyvin lomituspalvelussa ymmärretään hevoslomituk-

sen erityisvaatimukset hevosyrittäjien kokeman mukaan. Yhteensä 53,7 % vastaajista koki, että he-

voslomituksen erityisvaatimukset ymmärretään lomituspalvelussa hyvin tai erittäin hyvin. Vastaajista 

14,6 % oli sitä mieltä, että lomituspalvelussa ymmärretään hevoslomituksen erityisvaatimukset koh-

talaisesti. Yrittäjistä 26,9 % vastasi, että lomituspalvelussa ymmärretään hevoslomituksen vaatimuk-

set joko huonosti, tai erittäin huonosti. Jos kohtalaisesti, huonosti, tai erittäin huonosti, vastauksen 

antaneet vastaajat lasketaan yhteen, saadaan prosenttilukemaksi 41,5 %. Voidaan siis olettaa, että 

hieman yli 40 % yrittäjistä on sitä mieltä, että lomituspalvelussa pitäisi ymmärtää paremmin hevos-

lomituksen erityisvaatimukset. Kuviosta 13. ilmenee, että 4,9 % vastaajista valitsi vaihtoehdon: ”en 

osaa sanoa”. Kolme yrittäjää vastasi, ettei ole saanut tietoa lomitusasioihin, tai tietoa olisi haluttu 

saada paremmin. Myös käytännön asioihin olisi haluttu saada paremmin tietoa, kuten siihen, mitkä 

työt kuuluvat lomittajalle eri tilanteissa ja miten sijaisapulomitusta saa, paljonko se maksaa, missä 

tilanteissa sitä saa.  

 

Kysymykseen ”Oletko saanut lomituspalvelusta riittävästi tietoa lomituksesta?”, vastasi 41 yrittäjää. 

Myöntävän vastauksen kysymykseen antoi 78 % vastaajista, eli yhteensä 32 yrittäjää. Yksi myöntä-

vän vastauksen antaneista yrittäjistä kuitenkin harmitteli sitä, että yhteydenotto lomatoimistoon on 

mennyt hankalaksi soittoaikojen takia. Kolme yrittäjää vastasi, ettei ole saanut tietoa lomitusasioihin, 

tai tietoa olisi haluttu saada paremmin. Myös käytännön asioihin olisi haluttu saada paremmin tietoa, 

kuten siihen, mitkä työt kuuluvat lomittajalle eri tilanteissa ja miten sijaisapulomitusta saa, paljonko 

se maksaa, missä tilanteissa sitä saa. Yksi yrittäjistä vastasi, ettei ole saanut tietoa, eikä myöskään 

ymmärrystä hevoslomituksen vaatimuksiin. Hän valitteli sitä, ettei ymmärrystä löydy siihen, että he-

vosia pitäisi ajaa myös yrittäjän sairasloman aikana. Yksi yrittäjistä vastasi myös, että saatu tieto 

riippuu pitkälti siitä, kuka puhelimen toisessa päässä on. Kaksi yrittäjää kertoi, ettei ole ollut kysyttä-

vää lomitusasioista. Kaksi muuta yrittäjää kertoi, että he olivat tutkineet asioita netin kautta ja lisäksi 
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lomituspalvelun kautta tulleista tiedotuskirjeistä on saanut infoa perusasioihin. Toinen heistä koki, 

että toimivuus on ollut hyvä tällä tavoin. 

 

6.7 Palvelusuunnitelma 

 

Kysymys palvelusuunnitelmasta käsitteli sitä, miten hyödylliseksi yrittäjät olivat kokeneet palvelu-

suunnitelman tekemisen yhteistyössä lomituspalvelun kanssa. Kysymykseen vastasi 41 yrittäjää ja 

kuvion 14 mukaan heistä 56,1 % vastasi kysymykseen vaihtoehdolla jotakin muuta, mitä. 

 

KUVIO 14. Yrittäjien kokemukset palvelusuunnitelman tekemisen hyödyllisyydestä (n=41). 

 

 Erittäin hyödylliseksi tai hyödylliseksi palvelusuunnitelman tekemisen oli kokenut yhteensä 19,5 % 

vastaajista. Kohtalaisen hyödylliseksi – vastausvaihtoehdon valitsi 7,3 % yrittäjistä. Vaihtoehdon ”ei 

kovin hyödyllistä” valitsi 9,8 % vastaajista. Joukossa oli myös tiloja, joille ei ollut tehty vielä lainkaan 

palvelusuunnitelmaa. Vastaajista, 7,3 % kertoi, ettei palvelusuunnitelmaa ollut tehty.  

 

Jotakin muuta, mitä – vaihtoehdon valinneista yrittäjistä 10 kertoi, ettei tiennyt, onko palvelusuunni-

telman tekemisestä ollut hyötyä. Muutama yrittäjä kysyi, mikä palvelusuunnitelma on, eikä ollut 

varma, onko heille tehty sellainen. Jotkut yrittäjät myös mainitsivat, että palvelusuunnitelman teke-

misestä on ehkä ollut enemmän hyötyä lomituspalvelun suuntaan, kuin varsinaista hyötyä heille it-

selleen. Yksi yrittäjistä mainitsi, että palvelusuunnitelman teosta koituu lähinnä ylimääräistä paperi-

työtä. Eräs yrittäjä kertoi palvelusuunnitelman teon olleen todella hyödyllistä, mutta hän ihmetteli 

kuitenkin sitä, miksi jokaisella palvelusuunnitelman teko kerralla lomittajan työaikaa kiristetään enti-

sestään ja miksi lomitukseen kuluva työaika lasketaan palvelusuunnitelman teon yhteydessä 15 he-

vosen mukaan, vaikka tilalla olisikin sillä hetkellä 24 hevosta. Eräs yrittäjä puolestaan totesi, että 

palvelusuunnitelman teosta on enemmän haittaa kuin hyötyä juurikin työajan kiristämisen vuoksi ja 

toinen yrittäjä vastasi suunnitelman teosta olevan kulunut muutama vuosi, mutta varsinaista hyötyä 

hän ei ole vielä huomannut.  
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Muutama yrittäjä mainitsi kokeneensa palvelusuunnitelman teon hyödylliseksi sen takia, että palve-

lusuunnitelmaa tehtäessä on käyty asiat ja tilan koneet ja hevosten käsittelytarpeet läpi. Eräs yrittä-

jä kertoi kuitenkin, ettei palvelusuunnitelmaa tekemässä ollut lomituspalveluesimies ollut ymmärtä-

nyt hevostiloista mitään ja palvelusuunnitelman teossa oli käytetty lypsykarjatilan palvelusuunnitel-

malomakkeita. Hänen mielestään palvelusuunnitelman teko ei palvele hevostilaa millään tavalla, ai-

nakaan jos sen tekemisessä käytetään lomakkeita, joissa kysellään missä tallin ”maitohuone” sijait-

see. Toinen yrittäjä taas kertoi palvelusuunnitelman teon olleen hyödyllistä, ja siinä samalla oli ollut 

mukavaa nähdä lomituspalveluesimies, jonka kanssa asioi aina puhelimitse. 

 

6.8 Lomituksen käyttäminen jatkossa 

 

Kysymykseen ”Aiotko jatkossa käyttää lomituspalvelu? Jos kyllä, niin miksi, jos ei niin miksi?”, vasta-

si 41 yrittäjää. Lähes kaikki vastaajat, eli 92,7 % yrittäjistä vastasi kyllä, aion käyttää lomituspalve-

lua myös jatkossa. Kuvion 15 mukaan vain 7,3 % vastanneista yrittäjistä kertoi, ettei aio käyttää lo-

mituspalvelua enää jatkossa. Syitä siihen, miksi lomituspalvelua ei aiottu enää jatkossa käyttää, oli 

kahdenlaisia. Joko yrittäjä oli jäämässä eläkkeelle, tai iän tullessa vastaan toiminta ei ole jatkumassa 

kyseisellä yrittäjällä itsellään enää kovin kauaa. Eräs yrittäjä kertoi syyksi, ettei aio enää käyttää lo-

mituspalvelua, koska hän koki, ettei Myel-vakuutuksen maksamisesta koitunut hänelle mitään etua. 

Hän mainitsi, että Myel-vakuutus on kallis siihen nähden, että vaikka Myel-vakuutuksesta on makset-

tu, on tapaturman sattuessa korvauksen saaminen mahdotonta. 

 

Syyt siihen, miksi yrittäjät aikoivat jatkossakin käyttää lomituspalvelua, olivat keskenään hyvin sa-

mankaltaisia. Vastanneista yrittäjistä 12 aikoi käyttää lomitusta nimenomaan lomien saamisen takia. 

Moni sanoi, että se on hyvä hengähdystauko, kun pääsee välillä pois arjesta ja arjen töistä. Moni 

mainitsi tärkeää olevan myös sen, että saa välillä ajatuksia pois työstä. Eräs yrittäjä myös mainitsi, 

että eihän tätä työtä muuten jaksaisi, jos ei välillä pääsisi lomalle. Yrittäjistä 4 mainitsi käyttävänsä 

lomitusta myös jatkossa, koska hän on Myel-vakuutuksensa kautta oikeutettu siihen. Yksi yrittäjistä 

kertoi, että käyttää lomitusta myös jatkossa, mikäli hän on jatkossakin Myel-vakuutettu. Eräs yrittäjä 

mainitsi käyttävänsä lomitusta jatkossakin, jos tarvetta on. Toinen yrittäjä kertoi että käyttää lomi-

tusta varmaankin niin pitkään kuin hevosia vain on vähintään 8. Eräs yrittäjä kertoi myös, että käyt-

tää lomitusta jatkossakin, koska on saanut osaavia lomittajia lomittamaan. Kiitosta tuli myös siitä, 

että lomitus on toiminut hyvin eikä kukaan ole koskaan kieltänyt, jos on itse hankkinut tekijän lomi-

tukseen. 

 

Yksi yrittäjä korosti myös lomittajien osaamisen monipuolistamista. Hän mainitsi käyttävänsä lomi-

tusta, jotta saa itse pitää lomaa ja jotta lomittaja oppii tekemään monipuolisesti töitä eri tiloilla. 

Muutama yrittäjä mainitsi, että käyttää lomitusta, koska se on turvana siltä varalta, että jotakin sat-

tuu. Jos joutuu jäämään sairaslomalle, niin voi luottaa silloin siihen, että lomitusapua järjestetään. 

Eräs yrittäjä kertoi käyttävänsä lomitusta, kunnes eläkeikä tulee vastaan. Yksi yrittäjistä vastasi 

myös taloudellisuuteen. Hän kertoi käyttävänsä lomitusta siksi, että saa vuosiloman ajaksi lomitta-

jan, jonka työstä yrittäjän ei tarvitse maksaa. Sijaisapulomitustakin hän kertoi käyttävänsä siksi, että 

se on edullisempi vaihtoehto, kuin että maksaisi työntekijälle itse. 
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KUVIO 15. Yrittäjien aikomukset lomituspalvelun käyttämisen suhteen tulevaisuudessa (n=41). 

 

6.9 Hevoslomituksen kehittämistoimenpiteet 

 

Ensimmäisenä kysymyksenä kyselyn hevoslomituksen kehittämisosiossa oli ”Mitkä seuraavista kehit-

tämistoimenpideteistä voisivat olla mielestäsi varteenotettavia?” Vaihtoehtoina tähän kysymykseen 

oli perehdytyksen lisääminen, lomitusrenkaiden järjestäminen hevostiloille ja hevosiin erikoistunei-

den yrittäjälomittajien käyttö hevoslomituksissa. Kysymykseen vastasi 45 yrittäjää. Kysymyksessä oli 

mahdollisuus valita kaikki kolme vaihtoehtoa sen mukaan, kokiko yrittäjä annetut vaihtoehdot var-

teenotettavina kehittämistoimenpiteinä hevoslomitukseen liittyen. Kuviosta 16 nähdään, että yrittä- 

 

KUVIO 16. Hevoslomituksen kehittämisvaihtoehtojen varteenotettavuus yrittäjien mielipiteiden mu-

kaan (n=45). 

 

jien valintojen mukaan, esitetyt vaihtoehdot voisivat olla käyttökelpoisia. Jopa 93,3 % vastaajista 

sanoi, että hevosiin erikoistuneiden yrittäjälomittajien käyttö hevoslomituksissa oli varteenotettava 
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keino hevoslomituksen kehittämisessä. Myös perehdytyksen lisäämistä ja lomitusrenkaiden järjestä-

mistä hevostiloille kannatti 84,4 % kyselyyn vastanneista yrittäjistä.  

 

Seuraavassa kysymyksessä yrittäjiltä kysyttiin, kuinka heidän mielestään voitaisiin vaikuttaa lomitta-

jien ammattitaitoitoon ja sen parantamiseen hevoslomituksissa. Vastausvaihtoehdot olivat seuraa-

vat: järjestämällä lomittajille lisäkoulutusta, perehdyttämällä heitä (lomittajia) paremmin tilan töihin 

ennen lomitusta, samojen lomittajien työskentely samalla tilalla, jotakin muuta, mitä. Kysymykseen 

vastasi 45 yrittäjää.  

 

 

 

KUVIO 17. Lomittajien ammattitaidon parantamiskeinojen varteenotettavuus yrittäjien mukaan (n=45). 

 

Kuviosta 17 ilmenee, että lähes kaikki kyselyyn vastanneet yrittäjät kannattivat samojen lomittajien 

työskentelyä samalla (samoilla) tilalla. Peräti 95,6 % yrittäjää kannatti tätä ratkaisua. Lomittajille li-

säkoulutuksen järjestämistä hevoslomitukseen liittyen kannatti 80 % vastaajista. Perehdyttämisky-

symys oli jo edellisessäkin kysymyksessä hevoslomituksen kehittämistoimenpiteisiin liittyen, mutta 

se sai kannatusta myös lomittajien ammattitaidon parantamiseksi 84,4 % verran. Yrittäjistä 26,7 % 

vastasi myös vaihtoehtoon jotakin muuta, mitä. Jos yrittäjällä oli itsellään mielessä jokin toimenpide 

lomittajien ammattitaidon parantamiseksi, he kertoivat sen tässä.  

 

Eräs yrittäjä kertoi, että ravi- ja ratsutalleille täytyisi olla eri lomittajat, koska alat ovat niin erilaiset. 

Moni yrittäjä korosti tekemällä oppimista ja koulutuksen lisäämistä käytännön asioihin, eikä vain teo-

ria-asioihin. Lisäkoulutusta lomittajille toivottiin esimerkiksi koneiden käsittelyyn. Yksi yrittäjistä eh-

dotti, että hevoslomittajille voisi järjestää hevoskoulutusiltoja ja traktorin käyttökoulutuksia esimer-

kiksi Muuruveden maatalousoppilaitoksella. Eräs yrittäjä ehdotti, että kunnan vakilomittajia voisi 

kouluttaa tekemään hevoslomituksia, jos he ovat itse siitä kiinnostuneita. Toinen yrittäjä mainitsi, et-

tä jos lomittaja lomittaisi vakinaisesti hevospaikoissa, niin silloin lomittajaa voisi lisäkouluttaa hevos-

asioissa.  Muutama yrittäjä myös ehdotti, että yhteistyötä tilojen ja lomatoimen kesken voisi olla 

enemmän. Lomittaja voisi olla tilalla tai usemmallakin harjoittelussa päivän tai kaksi. Yrittäjä koulut-
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taisi lomittajia tilan töihin ja hevosten hoitoon yleisesti. Yhteistyötä voisi harkita järjestettävän myös 

Hingunniemen hevosopetusyksikön kanssa Kiuruvedellä. Myös taitoja ylläpitävää kurssittamissa eh-

dotetttiin. 

 

Kysely päättyi kysymykseen ”Mitä ideoita sinulla olisi hevoslomituksen kehittämiseen?” Kyseessä oli 

avoin kysymys, johon vastasi 45 yrittäjää. Tavallisesti yrittäjät kertoivat useamman kuin yhden asi-

an, jolla hevoslomitusta voitaisiin kehittää, tai asian, joka tällä hetkellä kaipaisi kehittämistä. 

 

 

KUVIO 18. Yrittäjien yleisimmät kommentit hevoslomituksen kehittämistoimenpiteiksi (n=45). 

 

Kuvion 18 mukaan eniten kannatusta hevoslomituksen kehittämistoimenpiteiksi saivat lomitusren-

kaiden järjestäminen, lomittajien lisäkouluttaminen, lomittajien perehdyttäminen tilan töihin ja yrit-

täjien toive, että lomittajat myös ajaisivat hevosia. Muutama yrittäjä halusi kommentoida vielä kyse-

lyn lopuksi, että heidän kohdallaan lomitus on toiminut oikein hyvin ja he halusivat kiittää ja viedä 

kiitokset eteenpäin myös lomituspalveluun. 

 

Myös lomittajien taitoja erikoisosaamista vaativissa tilanteissa korostettiin. Olisi tärkeää, että lomitta-

ja osaa hoitaa hevosta oikein, jos hevonen esimerkiski sairastuu ähkyyn. Jos lomittaja sattuu tilalle 

tamman varsomisen aikaan, tulisi lomittajan osata toimia tilanteessa oikein. Tilalla, jossa oli siitos-

tammoja, toivottiin myös, että lomittajalla olisi taitoa havainnoida hevosten kiimoja. 

 

Täysihoitotalleja pitävät yrittäjät nostivat esille myös sosiaalisten taitojen tärkeyden. Täysihoitotal-

leilla käy päivittäin hevosenomistajia, eli täysihoitotallin asiakkaita hoitamassa hevosiaan. Moni täy-

sihoitopalveluita tarjoava yrittäjä mainitsi, että lomittajankin tulisi mielellään olla sellainen, joka tulisi 

hyvin toimeen erilaisten ihmisten kanssa, sillä täysihoitotallilla työskennellessään lomittaja kohtaa 

paljon erilaisia ihmisiä päivittäin.  

 

Kysymykseen vastanneista yrittäjistä 20 % nosti esille myös lomituksissa käytettävän työajan. Moni 

ihmetteli, että miksi lomittajan työaikaa vähennetään jatkuvasti. Monella oli myös epäselvyyksiä sii-
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nä, että mitentyöajan laskeminen hevostilalle tapahtuu. Kommentit työaikaan liittyen olivat seuraa-

vanlaisia: ”Tilan työaikaa on lyhennetty tunnilla, eikä uusi työaika välttämättä riitä lomittajalle. Tallil-

la kannetaan vesi käsin, joten hevosten juottoon kuluu aikaa ja työaikaan vaikuttaa myös sää, koska 

huonolla kelillä hevosia loimitetaan enemmän.” 

 

”Työaikaa voisi olla esimerkiksi tunnin enemmän, tällä hetkellä lomittaja ehtii tehdä välttämättö-

mimmät työt juuri ja juuri.” ”- - Myös lomituksen työaika tulisi ottaa paremmin huomioon. Aikaa on 

koko ajan vähennetty ja töitä jää tekemättä. Työajan pitäisi olla sellainen, että kaikki työt tulevat 

tehdyksi. Työaika olisi otettava paremmin tarkasteltavaksi.” 

 

”Lomituksen työajan pitäisi olla riittävä, aikaa on koko ajan vähennetty ja se ei tahdo riittää.” ”Työ-

aika ja sen laskeminen pitää realisoida. Työajan laskenta ei ole tällä hetkellä toimiva. Siihen täytyy 

ehdottomasti puuttua ja saada kehitystä aikaan.” 

 

”- - Myös työaika pitäisi määritellä tarkemmin vuodenaikojen mukaan. Tällä hetkellä se riittää juuri 

ja juuri.” ”Tilan työmäärää ei pitäisi tulkita vain hevosmäärän mukaan, vaan myös toiminnan mu-

kaan. Tällä hetkellä lomittajan työaika ei välttämättä riitä kaikkiin työtehtäviin, tai lomittaja ei tee 

kaikkea, vaan esimerkiksi yleisestä siisteydestä huolehtiminen jää yrittäjälle.” 

 

”Miten hevostilan työaika määritellään? Tällä hetkellä tilan työaika on puolitettu neljään tuntiin, vaik-

ka tilalla on 20 hevosta.”  ”Työajan laskemisen pitäisi tapahtua realistisemmin, siihen pitäisi keksiä 

ratkaisu.” 

 

Työajan määrittämisen lisäksi keskustelua heräsi myös muista asioista. Eräs yrittäjistä kommentoi 

hevoslomitusta näin ”Pitäisi saada lisää joustoa lomitukseen lomituspalvelusta. Koen, että lomitus-

palvelun työntekijöiden ei anneta tehdä hevoslomituksia, vaikka hevosyrittäjälläkin on oikeus saada 

lomituspalvelun työntekijä lomitusta tekemään. Olisi myös tarpeen saada jonkinlainen lista hevoslo-

mittajista, jokin kanava minkä kautta voisi ottaa yhteyttä hevoslomittajiin, hevoslomittajien yhteys-

tietojen saaminen hevosyrittäjien tietoon.”  Myös koko hevoslomituksen järjestämiseen toivottiin 

muutosta: ”Hevoslomituksen luonteeseen pitäisi perehtyä myös jo lainsäädännön osalta. Nykyinen 

järjestelmä ei palvele hevosyrittäjää. Kesäaikaan lomaa on lähes mahdotonta pitää, kun hevoset 

ovat laitumella ja lomittajan työaika on noin 2 tuntia/yrittäjä. Jos kahden tunnin takia menee koko-

nainen vuosiloma-päivä, niin vuosilomia ei ole järkevää pitää kesäaikaan.”  

 

 Myös sijaisapulomituksesta määräytyvät maksut puhuttivat: ”- - Myös maksupolitiikkaa pitäisi miet-

tiä, miten yrittäjä voi maksaa kaksinkertaista sijaisapumaksua, jos kelan korvaus eikä yrityksen tulot 

riitä lomituslaskun maksuun.”  Eräs yrittäjä oli tyytymätön lomituksen saatavuuteen: ”Hevoslomituk-

sen järjestäminen ei vieläkään oikein toimi. Vuonna 2011 luvattiin, että lomittajan saa, kun tallissa 

on 8 hevosta. Siitä on jo monta vuotta, eikä lomittajaa vieläkään saa, vaan se täytyy hankkia itse ja 

se on usein vaikeaa. Se on turhauttavaa.” 
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Myös käytännön asioista toivottiin lisää tietoa: ”Yrittäjille enemmän tietoa käytännön lomitusasioista. 

Esim. milloin saa sijaisapulomitusta, miten pitkäksi aikaa, paljonko se maksaa jne. Mela-asiointi han-

kalaa, sieltä ei saa ymmärrettäviä vastauksia. Palvelusuunnitelman teosta ei varmaankaan ole ollut 

käytännön hyötyä.” 

 

Muutama yrittäjä mainitsi myös, että hevostilojen määrä tulee luultavasti tulevaisuudessa kasva-

maan, joten lomitukseenkin olisi syytä panostaa jo hyvissä ajoin, jotta tiloja pystyttäisiin palvele-

maan mahdollisimman hyvin. Muutama yrittäjä kertoi, että lomatoimessa voisi olla henkilö, joka vas-

taisi hevosasioista. ”Olisi hyvä, jos lomatoimessa olisi henkilö, jolla olisi tietoa hevosista ja hevoslo-

mituksesta ja joka vastaisi hevosasioista. Tämä sen varmistamiseksi, etteivät hevosyrittäjät jäisi vä-

hemmälle huomiolle hevoslomitusten järjestämisessä. ” 

 

Palvelusuunnitelman kehittämiseenkin kaivattiin toimenpiteitä: ”Hevostiloille oma palvelusuunnitel-

ma/käyttöön hevostilojen omat palvelusuunnitelmalomakkeet. Pitäisi myös selvittää, mitä milläkin 

tallilla tehdään, esim. ravitalli, ratsutalli, täyshoitotalli jne. Myös kausivaihtelut tulisi ottaa huomi-

oon.” 

 

Hevosten ajamisen järjestäminen lomituksen aikana on herättänyt viime aikoina paljon kestelua. 

Myös kyselyssä hevosten ajaminen lomituksen aikana nousi voimakkaasti esille. Tällä hetkellä lomit-

taja ei lomituspalvelulain mukaan saa ajaa hevosia lomituksen aikana. Kommentit hevosten ajami-

seen liittyen olivat seuraavanlaisia: ” Ehdottoman tärkeää on hevosten liikuttaminen. Yrittäjän pitäisi 

lomalle lähtiessään tietää, että hevoset tulevat liikutetuiksi myös loman aikana. Kun yrittäjä palaa 

lomalta ja lähtee ajamaan hevosta, voi seurauksena olla esimerkiksi lannehalvaus, jos hevosta ei ole 

liikutettu loman aikana lainkaan.”  

 

”Lomittajan pitäisi olla sellainen, joka osaa käsitellä ja ajaa hevosia. Lomitusjärjestelmään pitäisi 

saada uudistuksia ja parannuksia: hevosten ajaminen on varsinkin ravitalliyrittäjälle ehdottoman tär-

keää ja koko toiminnan perusta. Jos hevosia ei ajeta, ei ole myöskään tuloja ja asiakkaat vievät he-

vosensa muualle, jolloin koko toiminta on vaarassa loppua.”  

 

”Lomittajan töihin pitäisi kuulua sellaiset työt, jotka yrittäjäkin arjessaan hoitaa. Ajamisen pitäisi 

kuulua lomittajan töihin, mutta ei kuitenkaan hiitillä käynti, vaan hevosten perusliikutus. Ajaminen 

tapahtuisi työajan sallimissa rajoissa, mutta työajankin pitäisi olla järkevämmin määritelty.” 

 

”Lomittajan tehtäviin pitäisi kuulua hevosten ajaminen kohtuuden rajoissa. Hevosten ajoa pitäisi kui-

tenkin kontrolloida jollain keinoin ja tallinpitäjän pitäisi neuvoa lomittaja työhön hyvin.” 

 

”Olisi hyvä, että lomittaja voisi myös ajaa hevosia, koska se kuitenkin kuuluu olennaisesti tallin päi-

vittäisiin töihin.” 

 

”Olisi hyvä jos hevosten ajaminen sisältyisi edes jollakin tavalla lomittajan töihin.” 
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”Hevosten ajamisen pitäisi kuulua ehdottomasti lomittajan töihin. Lomitusjärjestelmä on osa yrittä-

jän sosiaaliturvaa, mutta tällä hetkellä se ei vastaa hevosyrittäjien tarpeita. Lomituksen järjestämi-

sellä on suuri vaikutus yrittäjien työssä jaksamiseen.” 

 

”Kannattaisi kartoittaa ja miettiä, miten hevosten liikutus olisi mahdollista toteuttaa. Mielestäni asi-

aan pitäisi saada harkintavaraa ja taitava lomittaja voisi sopimuksen kautta ajaa hevosia. Asiasta pi-

täisi kuitenkin ensin sopia ja neuvotella. Mutta olisi hyvä, jos hevosten ajamista ei suoranaisesti kiel-

lettäisi.” 
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tutkimus toteutettiin Sydän-Savon lomituspalvelun ja Ylä-Savon lomituspalvelun alueen lomituspal-

velun piiriin kuuluvia hevosyrittäjiä haastatellen. Puhelimitse toteutetun kyselyn vastausprosentti oli 

74 %, joka on mielestäni todella hyvä. Pidän puhelinhaastattelua hyvänä valintana tämän työn totet-

tamiseksi, sillä vastausprosentti olisi muulla tavalla toteutettuna jäänyt luultavasti huomattavan pal-

jon matalammaksi.  

 

Mielestäni tutkimuksen luotettavuus on korkean vastausprosentin perusteella hyvä. Luotettavuutta 

lisää kyselyn toteutusmenetelmä, sillä uskoisin yrittäjien vastaavan kyselyyn rehellisemmin, jos heiltä 

kysellään asioista suoraan, eikä esimerkiksi sähköisen kyselyn kautta. 

 

Suurin osa kyselyyn vastanneista yrittäjistä oli iältään 46–55 –vuotiaita. En pitänyt tätä tutkimustu-

losta yllättävänä, sillä moni yrittäjä oli toiminut alalla jo pitkään. Lähes 80 % yrittäjistä oli ammatilli-

nen peruskoulutus ja lähes 70 % yrittäjistä oli myös alan koultusta. Tämäkin tulos oli odotettavissa, 

sillä yleensä suurin osa hevosalan koulutuksista on ammatillisia peruskoulutuksia. 

 

Suurin osa hevostiloista sijaitsi Kuopiossa, Iisalmessa ja Silinjärvellä. Kuopio ja Iisalmi ovat alueen 

suurimpia kaupunkeja, joten tämäkin tieto oli odotettavissa.  Hevosyrittäjyyden toimintamuodot ja-

kautuivat tasaisesti kolmen suurimman toimijan välille: täysihoitotallit, ravitallit ja hevoskasvatusta 

harjoittavat tallit. 

 

Tutkimuksessa ilmeni se, mitä hevosyrittäjät odottavat lomittajan tekevän tilalla lomituksen aikana. 

Moni odotti lomittajan tekevän tallin ja hevosten hoitoon kuuluvat tärkeimmät työt. Ravitalliyrittäjien 

vastauksista nousi esille toiveet siitä, että lomittajan tulisi myös ajaa hevosia. Erittäin moni yrittäjä 

myös kertoi, että hevosten terveydentilan tarkkailuun tulisi lomituksen aikana kiinnittää erityistä 

huomiota. Moni piti sitä lomittajan kaikkein tärkeimpänä tehtävänä lomituksen aikana. Saadut tulok-

set eivät tulleet yllätyksenä, sillä hevosten ajaminen lomitusten aikana on ollut keskustelussa jo pit-

kän aikaa. Hevoset ovat myös arvokkaita sekä rahallisesti, että tunnearvon vuoksi, joten hevosten 

terveydentilan tarkkailun nostaminen esille oli odotettavissa.  

 

Lomittajan työaika lomitusten aikana oli monen yrittäjän mielestä ongelma. Moni yrittäjä kertoi, että 

lomittajan työaikaa vähennetään jatkuvasti, vaikka tilan hevos – ja työmäärä olisivat ennallaan. Työ-

ajan suunnitteluun kaivattiin tietoa ja ohjeita siihen, mitkä asiat vaikuttavat työajan laskemiseen. 

Tällä hetkellä lomittajan työaika hevostiloilla lasketaan niin, että ensimmäistä hevosta kohden työ-

aika on 1 tunti ja loppuja hevosia kohden puoli tuntia hevosta kohden. Tällä laskukaavalla 10 hevo-

sen tallilla työaika olisi 5,5 tuntia, 15 hevosen tallilla 8 tuntia ja 20 hevosen tallilla 10,5 tuntia. Työ-

ajan määrittelyssä tulisi kuitenkin ottaa huomioon myös tallin toimintamuoto ja sen mukanaan tuo-

mat työt, onko talli karsinatalli vai pihattotalli ja muut tallikohtaiset työt. Työajan määrittelyssä tulisi 

ottaa huomioon myös kausittaiset vaihtelut ja yksittäiseen työpäivään tuleva vaihtelu, jos esimerkiksi 

sadepäivänä kaikki tallin 20 hevosta loimitetaan ja loimet otetaan pois ja viedään kuivumaan verrat-

tuna päivään, jolloin hevosia ei tarvitse loimittaa.  
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Lomittajan saatavuus oli monen kyselyyn vastanneen yrittäjän mukaan huono. Hevoslomituksiin ei 

ole saatavilla lomittajia, varsinkaan lomituspalvelun puolesta. Kiitosta tuli kuitenkin siitä, että jos yrit-

täjä hankki lomittajan itse, lomituspalvelusta ei kielletty itse hankitun lomittajan käyttämistä. 

 

Moni yrittäjä koki kunnallisen lomituspalvelun erittäin tärkeäksi. Se on yrittäjälle turvana, jos jotakin 

sattuu. Vaikka kunnallinen lomitus koettiinkin hyödylliseksi ja tärkeäksi, olisi lomituksen järjestämi-

sessä vielä kuitenkin parannettavaa. Monen yrittäjän vastauksien mukaan lomituspalvelussa ei vält-

tämättä ymmärretä hevoslomituksen erityispiirteitä tai hevosyrittäjien saama palvelu ei ole yhtä hy-

vää kuin muiden maatalousyrittäjien. Tähän kokemukseen on luultavasti syynä hevoslomittajien 

huono saatavuus.  

 

Hevoslomituksen kehittämistoimenpiteiksi oli tarjottu perehdyttämisen lisäämistä, lomitusrenkaiden 

järjestämistä hevostilolle ja hevosiin erikoistuneiden yrittäjälomittajien käyttöä hevoslomituksessa. 

Kaikki vaihtoehdot saivat kannatusta, mielestäni jopa yllätävän paljon. Myös koulutuksen lisäämistä 

lomittajille kannatettiin, samoin kuin samojen lomittajien työskentelyä samoilla tiloilla. Kehittämis-

toimenpiteissä esille nousi jälleen myös se, että tallilla, jossa yrittäjän päivittäisiin töihin kuuluu he-

vosten ajaminen, tulisi hevosten ajamisen kuulua myös lomittajan töihin. Kehittämistä toivottiin 

myös tilan työajan määrittämiseen. Muutaman yrittäjän mukaan koko lomitusjärjestelmä tulisi he-

voslomitusten osalta järjestellä uudelleen niin, että kokonaisuus tulisi paremmin huomioiduksi. Muu-

tama yrittäjä myös mainitsi, että lomituspalvelussa voisi toimia henkilö, jolla olisi erityisosaamista 

hevosista ja hevoslomituksista.  

 

Mielestäni opinnäytetyöni tavoitteet toteutuivat tutkimuksessa. Sain selville, mitkä asiat kaipaisivat 

kehittämistä ja mitkä kehittämistoimenpiteet voisivat olla varteenotettavia hevoslomituksessa. Sain 

erittäin laajan aineistoin yrittäjien kokemuksia kommentteja, jotka ovat referoituna tähän opinnäyte-

työhön.  

 

Mielestäni hevoslomitukseen tulisi kokonaisuutena kiinnittää entistä enemmän huomiota ja lomitus-

palveluita tulisi hevoslomituksen suhteen kehittää kokonaisvaltaisesti. Kokonaisvaltainen kehittämi-

nen lähtisi siitä, että lomituspalveluyksiköiden henkilöstölle tulisi antaa tietoa siitä, millaisia töitä he-

vostalleilla tehdään päivittäin. Olen kokenut, että esimerkiksi nautojen hoito ja päivittäiset nautakar-

jatilan työtehtävät ymmärretään lomituspalveluissa paremmin, kuin hevosten hoito ja päivittäiset tal-

lityöt. Seuraavana toimenpiteenä voitaisiin mahdollisesti kartoittaa lomittajat, jotka voisivat tehdä 

lomituksia hevostiloilla. Tutkimukseni mukaan hevoslomittajia ei ole tällä hetkellä riittävästi saatavil-

la, vaan uusille hevostaitoisille lomittajille olisi kysyntää. Myös koulutuksen lisäämisen tarve nousi 

tutkimuksessani esille.  

 

Myös palvelusuunnitelmien tekoon hevostiloille tulisi panostaa nykyistä enemmän. Hevostiloille on 

saatavilla omat palvelusuunnitelmalomakkeet, joten niitä tulisi myös käyttää. Mielestäni lomittajalle 

kuuluviin tallitöihin tulisi perehtyä palvelusuunnitelman teon yhteydessä ja kaikki tilalla tehtävät päi-

vittäiset työt tulisi kirjata palvelusuunnitelmaan tilakohtaisesti. Näin menettelemällä voitaisiin toivot-
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tavasti päästä tilanteeseen, jossa sekä lomituspalveluiden henkilöstöllä että yrittäjällä itsellään olisi 

tarkka kuva siitä, mitkä työt lomituksen aikana kuuluvat lomittajalle. Palvelusuunnitelmasta tulisi 

mielestäni myös selvitä, onko tilalla sellaisia töitä, jotka eivät ole päivittäisiä, mutta jotka kuuluvat 

lomittajan töihin esimerkiksi pidemmän lomitusjakson tai sijaisavun aikana. 

 

Lomittajien ammattitaitoon hevoslomituksissa tulisi kiinnittää entistä enemmän huomiota. Moni yrit-

täjä kannusti järjestämään hevoslomituksista kiinnostuneille lomittajille lisäkoulutusta hevoslomituk-

seen liittyen. Varsinkin käytännön työhön ja koneiden käyttöön toivottiin parempaa osaamista. Tut-

kimuksesta saamani käsityksen perusteella ammattitaitoisia hevoslomitukseen sopivia lomittajia on 

tällä hetkellä hyvin vähän. Lomituspalveluissa olisi siis tarpeen kartoittaa tilannetta hevoslomittajien 

suhteen.  

 

Tutkimuksen mukaan hevosyrittäjät pitivät lomitusrenkaiden järjestämistä hevostiloille varteenotet-

tavana vaihtoehtona. Myös hevosiin erikoistuneiden yrittäjälomittajien käyttöä kannatettiin. Mieles-

täni lomituspalveluyksiköissä voitaisiin ottaa tämä asia huomioon ja tutkia mahdollisuuksia hevostilo-

jen lomitusrenkaiden järjestämiselle. Tarvittaessa voitaisiin kartoittaa käytössä olevat hevosiin eri-

koistuneet yrittäjälomittajat ja huomioida heidän työpanostaan hevoslomituksissa enemmän.  

 

Suurena keskustelun aiheena hevoslomituksissa on ollut, saako lomittaja ajaa hevosia lomituksen ai-

kana vai ei. Tällä hetkellä lomittajat eivät saa ajaa hevosia lomituksen aikana, mutta mielestäni tämä 

asia voitaisiin ottaa uudelleen tarkasteluun. Lomituksen paikallisyksiköissä tähän asiaan ei voida vai-

kuttaa, sillä asiaan voidaan saada muutosta vain uudistamalla lomituspalvelulakia niin, että hevosten 

ajaminen lomittajien toimesta sallittaisiin. Mielestäni tilanne on ravihevosyrittäjien kannalta tällä het-

kellä huono, eikä lomitusjärjestelmä tällaisenaan palvele heitä, sillä hevosten valmennus ja ajaminen 

on olennainen osa ravitallin toimintaa. Asiaa pitäisi kuitenkin harkita tarkkaan ja jos lomittajat ajaisi-

vat hevosia lomituksen aikana, niin heillä tulisi olla pätevyys ja tarvittavaa kokemusta siihen. Erään 

hevosyrittäjän kannustamana otin myös yhteyttä Suomen ravivalmentajat ry:n toiminnanjohtajaan 

Tuomo Pekoseen, joka antoi lausunnon Suomen ravivalmentajat ry:n kantaan asiassa. Lausunnon 

mukaan Suomen Ravivalmentajat ry kannattaa hevosten ajamista lomituksen aikana lomittajan toi-

mesta. Suomen ravivalmentajat ry:n mukaan koko Suomessa tulisi pyrkiä siihen, että ammattimai-

sesti toimivat ravitallit saadaan lomitusjärjestelmän piiriin (Suomen ravivalmentajat ry 2015.) 

 

Tutkimuksessa kävi myös ilmi, että lomituspalvelussa voisi toimia henkilö, joka ymmärtäisi hevos-

toiminnan vaatimukset. Mielestäni tämä voisi olla jossakin määrin toimiva ratkaisu, mutta se vaatisi 

tarkempaa suunnittelua toteutuakseen. Lomituspalvelun henkilöstössä voisi toimia henkilö, joka vas-

taisi hevoslomituksista ja johon yrittäjät voisivat olla yhteyksissä lomitusasioissa. Mielestäni tutkimus 

oli onnistunut, sillä se antoi paljon uutta ajateltavaa ja kehittämistarpeet on nyt nostettu esille. 
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8 PÄÄTÄNTÖ 

 

Opinnäytetyöni aiheeksi valikoitui hevoslomituksen kehittäminen pitkän pohdinnan jälkeen. Koska 

pohdintaan meni paljon aikaa, opinnäytetyön valmistumisessa tuli kiire. Hevoslomituksen kehittämi-

nen valikoitui lopulta opinnäytetyöni aiheeksi, koska koin, että aihetta olisi todellakin tarpeen selvit-

tää. Olin kesän 2014 työelämäharjoittelussa Sydän-Savon lomituspalvelussa ja siellä lomituspalve-

luesimies harjoittelijana työskennellessäni olin yhteydessä moniin alueen maatalousyrittäjiin ja kuulin 

heidän kokemuksiaan. Kun opinnäytetyön idea kesän aikana syntyi, koin asian tutkimisen tärkeäksi. 

Viimeisin syy siihen, miksi lähdin tutkimaan hevoslomitusta, oli oma hevoskokemus vuosien ajalta, 

josta ajattelin olevan hyötyä työtä tehdessä. 

 

 Oikeastaan opinnäytetyön tekeminen osui juuri oikeaan aikaan, sillä koin työtä tehdessäni, että aika 

hevoslomituksen tutkimiselle oli juuri oikea. Työtä aloittaessani mietin, olisiko vastausten saaminen 

kyselyyn hankalaa. Yllätyin kuitenkin todella iloisesti ja positiivisesti siitä, miten hyvin hevosyrittäjät 

ottivat kyselyn vastaan. Moni mainitsi, että on todella hyvä, että tutkin tätä asiaa ja tämänkaltaiselle 

tutkimukselle koettiin olevan tarvetta. Myös tutkimustulokset osoittivat, että selvitystyölle oli tarvet-

ta. 

 

Mielestäni opinnäytetyö on onnistunut. Pääasiassa toteutin koko opinnäytetyöprosessin itsenäisesti 

ohjaajien avustuksella. Suunnittelin opinnäytetyön sisällön ja laadin tutkimusta varten kyselylomak-

keen. Ylivoimaisesti eniten aikaa opinnäytetyössäni vei tutkimuksen toteuttaminen. Koska kysymyk-

siä oli kyselylomakkeessa melko paljon, myös puhelimitse tehtävät haastattelut saattoivat joskus ve-

nähtää pidemmiksi keskusteluiksi. Mielestäni puhelimitse toteutettu kysely kuitenkin mahdollisti sen, 

että tutkimusaineistosta saatiin erittäin laaja. Keskustelut yrittäjien kanssa olivat mielenkiintoisia ja 

avartavia. Uskon saaneeni puhelimitse toteutetun kyselyn kautta paljon laajemman ja antoisamman 

aineiston, kuin mitä olisin jollakin muulla toteuttamistavalla saanut. Aineiston kerättyäni laadin ai-

neistosta analyysin ja johtopäätökset. 

 

Tämän työn saaminen valmiiksi on vaatinut paljon työtä, puhelinkeskusteluja ja lähdeaineiston 

hankkimista. Tutkimuksen suurin lähdeaineisto on kuitenkin tutkimusaineisto, jonka keräämisen alu-

een hevosyrittäjät ovat mahdollistaneet. Tutkimuksessa suurena apuna on ollut myös toimeksianta-

jani ja työnantajani Sydän-Savon lomituspalvelu, joka on ohjauksellaan ja joustavuudellaan mahdol-

listanut työni valmistumisen. Kiitokset kuuluvat myös Savonia-ammattikorkeakoulun ohjaushenkilös-

tölle, joka on tukenut minua opinnäytetyöni eri vaiheissa, sekä opponenteille jotka ovat kommenteil-

laan auttaneet työn etenemistä.  

 

Saatujen tutkimustulosten kautta oletan, että opinnäytetyöni myötä hevoslomitusta lähdettäisiin ke-

hittämään kokonaisvaltaisesti ja että tutkimuksissa saadut tulokset otettaisiin huomioon. Ennen 

kaikkea toivon opinnäytetyöstä olevan hyötyä kyselyyn osallistuneille hevosyrittäjille, sekä mahdolli-

sesti koko Suomen hevosyrittäjille. Toivottavasti tutkimus huomioitaisiin myös mahdollisessa lomi-

tuspalvelulain uudistamisessa. Kehittämiselle on tarvetta myös tulevaisuudessa. 



         
         55 (69) 

LÄHTEET JA TUOTETUT AINEISTOT 
 

ANTTILA, Pirkko 1998. Survey eli kyselytutkimus. [Viitattu 28.12.2014]. Saatavissa: 

http://www.metodix.com/fi/sisallys/01_menetelmat/01_tutkimusprosessi/02_tutkimisen_taito_ja_tie

don_hankinta/09_tutkimusmenetelmat/21_survey_eli_kyselytutkimus 

HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAEIKSI MAATALOUSYRITTÄJIEN LOMITUSPALVELULAIN 

MUUTTAMISESTA, TURKISTUOTTAJIEN LOMITUSPALVELUISTA ANNETUN LAIN 4 §:N 

MUUTTAMISESTA JA PORONHOITAJIEN SIJAISAPUKOKEILUSTA ANNETUN LAIN 5 §:N 

MUUTTAMISESTA. HE 134/2010. Finlex. Hallituksen esitykset. [Viitattu 23.3.2015]. Saatavissa: 

https://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2010/20100134?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5

D=lomitus#idp23616 

HEVOSEN HOITO TURVALLISEKSI, 2013. Melan turvallisesti työssä –opas. [Viitattu 23.3.2015]. 

Saatavissa: http://www.mela.fi/sites/default/files/hevosenhoito_turvalliseksi_0.pdf 

HEVOSEN OMISTAJAN OPAS. Hevosen hoito. [Viitattu 3.2.2014]. Saatavissa: 

http://www.hippos.fi/files/2429/Hevosenomistajan_opas_nettiversio.pdf 

HEVOSTIETOKESKUS  2015. Loimitus. [Viitattu 23.3.2015]. Saatavissa: 

http://www.hevostietokeskus.fi/index.php?id=855&kieli=3 

AALTO, Hannele, HAAGMANN, Satu, LOUHELAINEN, Suvi, LEPPÄNEN, Riku, MARTIN-PÄIVÄ, Minna, 

MIKKOLA, Heikki, MYYRINMAA, Minna, MÄKINEN, Pekka, PAKARINEN, Ulla-Maija, PELTONEN, 

Terttu, PREPULA, Helena, VESTERINEN, Nina ja VUORI, Riku 2009. Matkailun edistämiskeskus 

Hevosmatkailun kehittämisstrategia 2009-2013. Matkailun edistämiskeskus. [Viitattu 10.5.2015]. 

Saatavissa: http://www.visitfinland.fi/wp-content/uploads/2013/04/2009-

Hevosmatkailun_kehitt%C3%A4misstrategia_2009-2013.pdf?dl 

HIRSJÄRVI, Sirkka 2007. Julkaisussa HIRSJÄRVI, Sirkka, REMES, Pirkko ja SAJAVAARA, Paula 2007. 

Tutki ja kirjoita. 13. painos. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Tammi. 

HOLLMÉN, Maarit 2004. Sosiaaliturva tärkeä myös hevosyrittäjälle. [Viitattu 5.1.2015]. Saatavissa: 

http://www.shkl.net/lehti/vanhat-artikkelit-1990-2006/sosiaaliturva-tarkea-myos-hevosyrittajalle/ 

JANSSON, Helena ja SÄRKIJÄRVI, Susanna 2007.Talliympäristöopas. [Viitattu 23.2.2015]. 

Saatavissa: http://www.virtuaali.info/opetusmaatilat/27/file/tallioymp%C3%A4rist%C3%B6pas.pdf 

JANSSON, Helena 2007. Hevosen käyttäytyminen. Julkaisussa: SAASTAMOINEN, Markku ja 

TERÄVÄINEN, Hannele (toim.) Hevosen ruokinta ja hoito. ProAgria Maaseutukeskusteliiton 

julkaisuja, Tieto tuottamaan 119. 

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU. Toimivat lannanpoistojärjestelmät. Hevosvoimaa-

tiedoitushanke. [Viitattu 3.3.2015]. Saatavissa: http://www.jamk.fi/globalassets/tutkimus-ja-kehitys-

-research-and-development/tki-projektien-lohkot-ja-tiedostot/hevosvoimaa/toimiva-lannanpoisto.pdf 

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU, 2015. Opinnäytetyöpakki. Eettisyys.[Viitattu 1.1.2015]. 

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

materiaali/Tukimateriaali/Eettisyys 

KONTONIEMI, Kati 2012. Lomituspalvelujen palvelusuunnitelma hevostiloille. Hämeen 

ammattikorkeakoulu. Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma, hevostalouden 

suuntautumisvaihtoehto. Opinnäytetyö. [Viitattu 5.3.2015]. Saatavissa: 

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/43912/Kontoniemi_Kati.pdf?sequence=1 

KORKALAINEN, Hanna-Kaisa 2007. Hevosten täysihoitopalveluiden kannattavuus. Jyväskylän 

ammattikorkeakoulu. Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma. Opinnäytetyö. [Viitattu 10.5.2015]. 

Saatavissa: 

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/17636/jamk_1190096892_6.pdf?sequence=2 

KOUVOLAN SANOMAT, 2014. Moni hevosyrittäjä jää ilman lomittajaa. [Viitattu 12.4.2014]. 

Saatavissa: 

http://www.metodix.com/fi/sisallys/01_menetelmat/01_tutkimusprosessi/02_tutkimisen_taito_ja_tiedon_hankinta/09_tutkimusmenetelmat/21_survey_eli_kyselytutkimus
http://www.metodix.com/fi/sisallys/01_menetelmat/01_tutkimusprosessi/02_tutkimisen_taito_ja_tiedon_hankinta/09_tutkimusmenetelmat/21_survey_eli_kyselytutkimus
https://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2010/20100134?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=lomitus#idp23616
https://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2010/20100134?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=lomitus#idp23616
http://www.hippos.fi/files/2429/Hevosenomistajan_opas_nettiversio.pdf
http://www.hevostietokeskus.fi/index.php?id=855&kieli=3
http://www.visitfinland.fi/wp-content/uploads/2013/04/2009-Hevosmatkailun_kehitt%C3%A4misstrategia_2009-2013.pdf?dl
http://www.visitfinland.fi/wp-content/uploads/2013/04/2009-Hevosmatkailun_kehitt%C3%A4misstrategia_2009-2013.pdf?dl
http://www.kamk.fi/opari/Opinnaytetyopakki/Teoreettinen-materiaali/Tukimateriaali/Eettisyys
http://www.kamk.fi/opari/Opinnaytetyopakki/Teoreettinen-materiaali/Tukimateriaali/Eettisyys
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/43912/Kontoniemi_Kati.pdf?sequence=1
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/17636/jamk_1190096892_6.pdf?sequence=2


         
         56 (69) 

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2014/07/14/Moni%20hevosyritt%C3%A4j%C3%A4%20j%C

3%A4%C3%A4%20ilman%20lomittajaa/2014217600963/4 

LAINE, Päivi ja SAASTAMOINEN, Markku 2007. Päivittäinen puhdistus ja hoito. Julkaisussa: 

SAASTAMOINEN, Markku ja TERÄVÄINEN, Hannele (toim.). Hevosen ruokinta ja hoito. ProAgria 

Maaseutukeskusteliiton julkaisuja, Tieto tuottamaan 119. 

LAITINEN, Anne ja MÄKI-TUURI, Sanna 2014. Hevoset kasvukeskuksissa. Julkaisussa: LAITINEN, 

Anne ja MÄKI-TUURI, Sanna (toim.) Hevoset ja kunta – rajapintoja. Ypäjä: Hippolis – Hevosalan 

osaamiskeskus ry 

LOMITUSOPAS, 2013. [Viitattu 12.4.2015]. Saatavissa: 

http://www.mela.fi/sites/default/files/tiedostot/maatalouslomitus/lomitusopas_11122014.pdf 

MAATALOUSYRITTÄJIEN LOMITUSPALVELUASETUS. 1333/1996. Finlex. Lainsäädäntö. [Viitattu 

11.3.2015]. Saatavissa: https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1996/19961333 

MAATALOUSYRITTÄJÄN LOMITUSPALVELULAKI. L 1996/1231. Finlex. Lainsäädäntö. [Viitattu 

20.1.2015]. Saatavissa: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/19961231#L1P2 

MELA, 2014. Maatalouslomitus. Lomituspalvelut. [Viitattu 3.12.2014]. Saatavissa: 

http://www.mela.fi/fi/maatalouslomitus/lomituspalvelut 

MELA, 2015. Eläkevakuutus. MYEL-vakuutus. [Viitattu 5.1.2015]. Saatavissa: 

http://www.mela.fi/fi/elakevakuutus/myel-vakuutus 

MELA, 2015. Maatalouslomitus. Järjestäminen. Itse järjestetty lomitus. [Viitattu 11.2.2015]. 

Saatavissa: http://www.mela.fi/fi/maatalouslomitus/jarjestaminen/itse-jarjestetty-lomitus 

MELA, 2015. Paikallisyksikön yhteystiedot. [Viitattu 8.5.2015]. Saatavissa: 

http://www.mela.fi/sites/default/files/tiedostot/maatalouslomitus/paikallisyksikoiden_ja_hallintohenk

iloston_yhteystiedot_2014.pdf 

MELA-TURVAA LOMITUSTA TARVITSEVALLE. Lomittajan työt. [Viitattu 11.2.2015]. Saatavissa: 

http://www.mela.fi/sites/default/files/lomitusta_tarvitsevalle.pdf 

NIITTUMÄKI, JENNI 2013. Suomen Ratsastajainliiton jäsentalli – ohjeistus toimivaan tallitoimintaan. 

Helsinki: Suomen Ratsastajainliitto ry 

Suomen ravivalmentajat ry 2015. Lausunto hevosten ajamisesta lomituksen aikana. 

Sähköpostikeskustelu, Pekonen Tuomo. [Viitattu 21.5.2015]. 

PUSSINEN, Sirpa 2013. Hevosyrittäjyys Suomessa. Julkaisussa: Hevosyrittäjyyden 

tulevaisuuskatsaus – valtakunnallisen Hevosyritys huippukuntoon -hankkeen (2010-2014) raportti. 

Hämeenlinna: Hämeen ammattikorkeakoulu 

RAUTIOAHO, Minna, 2011. Hevosyrittäjien työhyvinvointi Pohjois-Pohjanmaalla 2011. [Viitattu 

12.4.2015]. Saatavissa: 

http://www.proagriaoulu.fi/files/hevosagro/hevosyrittajien_tyohyvinvointi.pdf 

SAASTAMOINEN, Markku, 2014. Hevoset maaseudulla. Julkaisussa: LAITINEN, Anne ja MÄKI-

TUURI, Sanna (toim.) Hevoset ja kunta –rajapintoja. Ypäjä: Hippolis – Hevosalan osaamiskeskus ry 

SAASTAMOINEN, Markku 2007. Hevosen ruoansulatus. Hevosen ruokintatekniikka. Julkaisussa: 

SAASTAMOINEN, Markku ja TERÄVÄINEN, Hannele (toim.) Hevosen ruokinta ja hoito. ProAgria 

Maaseutukeskusteliiton julkaisuja, Tieto tuottamaan 119. 

SUOMEN HEVOSTIETOKESKUS RY, 2013. Tallin terveysohjelma. [Viitattu 10.5.2015]. Saatavissa: 

http://www.hevostietokeskus.fi/uploads/files/Tallin_terveysohjelma.pdf 

SYDÄN-SAVON LOMITUSPALVELU, 2014. Lomituspalvelu. [Viitattu 3.12.2014] Saatavissa: 

http://www.maaninka.fi/lomituspalvelu 

TEPPINEN, Auli 2007. Teknologia käyttöön hevostalleille. Käytännön maamies 12/2007, 36. 

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2014/07/14/Moni%20hevosyritt%C3%A4j%C3%A4%20j%C3%A4%C3%A4%20ilman%20lomittajaa/2014217600963/4
http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2014/07/14/Moni%20hevosyritt%C3%A4j%C3%A4%20j%C3%A4%C3%A4%20ilman%20lomittajaa/2014217600963/4
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/19961231#L1P2
http://www.mela.fi/fi/elakevakuutus/myel-vakuutus
http://www.mela.fi/fi/maatalouslomitus/jarjestaminen/itse-jarjestetty-lomitus
http://www.mela.fi/sites/default/files/lomitusta_tarvitsevalle.pdf
http://www.proagriaoulu.fi/files/hevosagro/hevosyrittajien_tyohyvinvointi.pdf
http://www.maaninka.fi/lomituspalvelu


         
         57 (69) 

TUOMI, Nella 2013. Oriasema-asiakkaan opas. Jyväskylän ammattikorkeakoulun 

luonnonvarainstituutti [Viitattu 10.5.2015]. Saatavissa: http://www.hippos.fi/files/6491/Oriasema-

asiakkaan_opas_Tuomi.pdf 

VALTIONEUVOSTON ASETUS HEVOSTEN SUOJELUSTA. 10.6.2010/588. Finlex. Lainsäädäntö. 

[Viitattu 3.2.2015]. Saatavissa: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20100588 

VALTIONEUVOSTON ASETUS MAATALOUSYRITTÄJIEN LOMITUSPALVELUASETUKSEN 

MUUTTAMISESTA. 1355/2010. Finlex. Lainsäädäntö. [Viitattu 20.1.2015]. Saatavissa: 

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2010/20101355 

WALLENIUS, Virpi 2009. Tallirutiinit ja niiden tehostaminen automatiikan avulla. Hämeen 

ammattikorkeakoulu. Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma, hevostalouden 

suuntautumisvaihtoehto. Opinnäytetyö. [Viitattu 5.3.2015]. Saatavissa: 

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/3121/wallenius_1.pdf?sequence=3 

YLI-HOUHALA, Sara 2015. Ravitallin toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoprojekti. Hämeen 

ammattikorkeakoulu. Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma hevostalous. Opinnäytetyö. [Viitattu 

10.5.2015]. Saatavissa: https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/89394/Yli-

Houhala_Sara.pdf?sequence=1 

 

  

http://www.hippos.fi/files/6491/Oriasema-asiakkaan_opas_Tuomi.pdf
http://www.hippos.fi/files/6491/Oriasema-asiakkaan_opas_Tuomi.pdf
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20100588
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2010/20101355
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/3121/wallenius_1.pdf?sequence=3
https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/89394/Yli-Houhala_Sara.pdf?sequence=1
https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/89394/Yli-Houhala_Sara.pdf?sequence=1


         
         58 (69) 

LIITE 1: HEVOSLOMITUKSEN KEHITTÄMINEN – KYSELY HEVOSYRITTÄJILLE –KYSELYLOMAKE 

 

 

 

Hevoslomituksen kehittäminen - kysely hevosyrittäjille 

 

1. Yrittäjän ikä  

   18-25-vuotias 
 

   26-35-vuotias 
 

   36-45-vuotias 
 

   46-55-vuotias 
 

   yli 55-vuotias 
 

 

 

 

 

2. Yrittäjän koulutustausta  

 Peruskoulu 
 

 Kansakoulu 
 

 Lukio 
 

 Ammatillinen peruskoulutus 
 

 Opistoasteen tutkinto 
 

 Ammattikorkeakoulututkinto 
 

 Yliopistotutkinto 
 

 

 

 

 

3. Onko alan koulutusta?  

   Kyllä 
 

   Ei 
 

 

 

 

 

4. Paikkakunta  

   Heinävesi 
 

   Iisalmi 
 

   Juankoski 
 

   Kaavi 
 

   Keitele 
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   Kiuruvesi 
 

   Kuopio 

   Lapinlahti 

  
 

   Leppävirta 
 

   Pielavesi 
 

   Rautalampi 
 

   Rautavaara 
 

   Siilinjärvi 
 

   Sonkajärvi 
 

   Suonenjoki 
 

   Tervo 
 

   Tuusniemi 
 

   Varkaus 
 

   Vesanto 
 

   Vieremä 
 

 

 

 

 

5. Kuinka kauan olet toiminut hevosyrittäjänä  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 

 

 

 

6. Hevosten lukumäärä tallilla  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 

7. Tallityyppi  

   Karsinatalli 
 

   Pihattotalli 
 

   Aktiivitalli 
 

   
Jokin muu, mikä? 
________________________________ 

 

 

 

 

 

8. Hevosyrittäjyyden toimintamuoto  

 Täysihoitotalli 
 

 Ratsastuskoulu 
 

 Ravitalli 
 

 Hevoskasvatus 
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 Oriasema/ siittolapalvelut 
 

 Matkailupalveluja tuottava talliyritys 
 

 
Jokin muu, mikä 
________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Mitkä seuraavista talli- ja hevosenhoitotöistä mielestäsi kuuluvat lomittajalle  
 

 

 
 

 

9. Hevosten ruokinta  

   Kyllä kuuluu 
 

   Ei kuulu 
 

 

 

 

               

 

10. Tallin rehuhuolto (esim. traktorilla rehujen hakeminen)  

   Kyllä kuuluu 
 

   Ei kuulu 
 

 

 

 

   

 

11. Hevosten harjaus ja/tai pesu  

   Kyllä kuuluu 
 

   Ei kuulu 
 

 

 

 

            

 

12. Hevosten terveydentilan tarkkailu  

   Kyllä kuuluu 
 

   Ei kuulu 
 

 

 

 

           

 

13. Hevosten lääkitseminen  

   Kyllä kuuluu 
 

   Ei kuulu 
 

 

 

 

             

 

14. Hevosten loimitus  

   Kyllä kuuluu 
 

   Ei kuulu 
 

 

 

 

              

 

15. Hevosten tarhaaminen ulos ja sisälle talliin hakeminen  

   Kyllä kuuluu 
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   Ei kuulu 
 

 

 

 

 

16. Karsinoiden siivoaminen ja kuivittaminen  

   Kyllä kuuluu 
 

   Ei kuulu 
 

 

 

 

     

 

17. Tallin puhtaanapito (lakaisu, siistiminen)  

   Kyllä kuuluu 
 

   Ei kuulu 
 

 

 

 

      

 

18. Ulkoilutarhojen siivous ja kunnossapito  

   Kyllä kuuluu 
 

   Ei kuulu 
 

 

 

 

        

 

19. Laitumien aitaaminen ja kunnossapito  

   Kyllä kuuluu 
 

   Ei kuulu 
 

 

 

 

         

 

20. Hevosten varustaminen liikutusta varten  

   Kyllä kuuluu 
 

   Ei kuulu 
 

 

 

 

       

 

21. Hevosten ajaminen, ratsastaminen tai kävelytyskoneeseen vieminen  

   Kyllä kuuluu 
 

   Ei kuulu 
 

 

 

 

 

 

22. Kuuluuko lomittajan töihin mielestäsi jotakin muuta, mitä  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 

 

 

 

23. Onko lomittajan työaika ollut riittävä  

   Kyllä 
 

   Ei 
 

   En osaa sanoa 
 

 

 

 

           

 

24. Jääkö lomittajalta tekemättä joitakin töitä, jos jää, niin mitä?     
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Kyllä 

________________________________ 
 

   Ei 
 

   En osaa sanoa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. Kunnallinen lomitus (lomituspalvelun järjestämä) vai itse järjestetty lomitus  

   Kuulun lomituspalvelun järjestämään lomitukseen 
 

   Kuulun itse järjestettyyn lomitukseen 
 

 

 

 

 

 

 

26. Miksi olet valinnut itse järjestetyn lomituksen?  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

27. Käytätkö lomituksessa lomituspalvelun työntekijää, vai hankitko lomittajan itse  

   Hankin lomittajan itse 
 

   Käytän lomituspalvelun työntekijää 
 

   Sekä että 
 

 

 

28. Miksi hankit lomittajan itse  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 

 

 

29. Miksi olet valinnut kunnallisen lomituksen ja koetko sen hyödylliseksi?  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 

 

 

 

30. Oletko saanut lomituspalvelun kautta ammattitaitoisen lomittajan  

   Kyllä, lomittaja on ollut ammattitaitoinen 
 

   Ei, lomittaja ei ole ollut ammattitaitoinen 
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Jotakin muuta, mitä 

________________________________ 
 

 

 

 

 

31. Millaiseksi koet lomituspalvelusta saamasi asiakaspalvelun?  

   Erittäin hyväksi 
 

   Hyväksi 
 

   Kohtalaisen hyväksi 
 

   Huonoksi 
 

   Erittäin huonoksi 
 

   En osaa sanoa 
 

 

 

 

 

32. Miten hyvin lomituspalvelussa ymmärretään hevoslomituksen erityisvaatimukset?  

   Erittäin hyvin 
 

   Hyvin 
 

   Kohtalaisesti 
 

   Huonosti 
 

   Erittäin huonosti 
 

   En osaa sanoa 
 

 

 

 

 

33. Oletko saanut lomituspalvelusta riittävästi tietoa lomituksesta?  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 

34. Tilallenne on tehty palvelusuunnitelma. Onko palvelusuunnitelman teko ollut mielestänne...  

   Erittäin hyödyllistä lomituksen kannalta 
 

   Hyödyllistä lomituksen kannalta 
 

   Kohtalaisen hyödyllistä lomituksen kannalta 
 

   Ei kovin hyödyllistä lomituksen kannalta 
 

   Ei lainkaan hyödyllistä lomituksen kannalta 
 

   Tilalle ei ole tehty palvelusuunnitelmaa 
 

   
Jotakin muuta, mitä? 

________________________________ 
 

 

 

 

 

35. Aiotko jatkossa käyttää lomituspalvelua? Jos kyllä, niin miksi, jos ei niin miksi?  

 
Kyllä 
________________________________ 

 

 
Ei 

________________________________ 
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36. Mitkä seuraavista kehittämistoimenpiteistä voisivat olla mielestäsi varteenotettavia  

 Perehdytyksen lisääminen 
 

 Lomitusrenkaiden järjestäminen hevostiloille 
 

 Hevosiin erikoistuneiden yrittäjälomittajien käyttö hevoslomituksissa 
 

 

 

 

 

37. Kuinka lomittajien ammattitaitoa voitaisiin parantaa  

 järjestämällä lomittajille lisäkoulutusta 
 

 perehdyttämällä heitä paremmin tilan töihin ennen lomitusta 
 

 samojen lomittajien työskentely samalla tilalla 
 

 
jotakin muuta, mitä? 

________________________________ 
 

 

 

 

 

38. Mitä ideoita sinulla olisi hevoslomituksen kehittämiseen? Vapaa sana  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
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LIITE 2: SUOMEN RAVIVALMENTAJAT RY:N LAUSUNTO HEVOSLOMITUKSIIN LIITTYEN 

 

 

 
Olemme keskustelleet Suomen Ravivalmentajissa lomitusasiasta ja olemme sitä mieltä, että lomitta-

jien tulisi saada ajaa hevosia lomituksen aikana. Luonnollisesti on selvää, että lomittajilla tulee olla 
kokemusta hevosten ajamisesta ja pätevyys siihen. 

 

Hevosten ajaminen on valmennustoiminnassa pääasia, joten valmentaja ei voi olla lomalla, jollei he-
vosten ajamisesta huolehdita sinä aikana. 

 
Suomen Ravivalmentajat ry:n mielestä koko Suomessa tulee pyrkiä siihen, että ammattimaisesti 

toimivat ravitallit saadaan lomitusjärjestelmän piiriin. 
 

Terveisin 

 
Suomen Ravivalmentajat ry 

 
Tuomo Pekonen 

toiminnanjohtaja  
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LIITE 3: YRITTÄJIEN AVOIMET KOMMENTIT HEVOSLOMITUKSEN KEHITTÄMISEEN 

 

 

Lisää kokemusta lomittajille, mitä kokeneempi lomittaja, sen parempi. Jos lomituksen aikana esimerkiksi tamma 
varsoo tai hevonen sairastuu ähkyyn, on kokemus tarpeen. Ratsastus- ja ravitalleille eri tekijät, koska alat ovat niin 

erilaiset.  
 

Ei lisättävää edellisiin. Kaikista tärkeintä on perehdyttäminen. Jokaisella tallilla tehdään työt eri tavalla ja lomittajan 

pitää tietää tallin työskentelytavat. Myös asiakkaat ovat erittäin tarkkoja siitä, miten lomittaja toimii. 
 

Pitäisi saada lisää joustoa lomitukseen lomituspalvelusta. Koen, että lomituspalvelun työntekijöiden ei anneta tehdä 
hevoslomituksia, vaikka hevosyrittäjälläkin on oikeus saada lomituspalvelun työntekijä lomitusta tekemään. Olisi 

myös tarpeen saada jonkinlainen lista hevoslomittajista, jokin kanava minkä kautta voisi ottaa yhteyttä hevoslomit-
tajiin, hevoslomittajien yhteystietojen saaminen hevosyrittäjien tietoon. 

 

Uusien lomittajien perehdyttäminen on tärkeää. Perehdytyksen määrää voisi lisätä esim. päivä tai kaksi perehdytys-
tä ennen lomitusta. Työnteon kautta oppiminen on paras tapa, ei niinkään koulutuksissa käymällä. Työaikaa voisi 

olla esimerkiksi tunnin enemmän, tällä hetkellä lomittaja ehtii tehdä välttämättömimmät työt juuri ja juuri. 
 

Tilan työaikaa on lyhennetty tunnilla, eikä uusi työaika välttämättä riitä lomittajalle. Tallilla kannetaan vesi käsin, 

joten hevosten juottoon kuluu aikaa ja työaikaan vaikuttaa myös sää, koska huonolla kelillä hevosia loimitetaan 
enemmän. Lomittajille pitäisi yleisestikin tulla enemmän yleistä tietoa hevosista, jotta lomittajia olisi helpompi saa-

da tekemään myös hevoslomituksia. Jo koulutusvaiheessa voisi erikoistua enemmän hevosiin muiden kotieläinten 
rinnalla. 

 

Yrittäjille enemmän tietoa käytännön lomitusasioista. Esim. milloin saa sijaisapulomitusta, miten pitkäksi aikaa, 
paljonko se maksaa jne. Mela-asiointi hankalaa, sieltä ei saa ymmärrettäviä vastauksia. Palvelusuunnitelman teosta 

ei varmaankaan ole ollut käytännön hyötyä. 
 

Koulutus on tärkeää. Meidän tilalla voidaan opettaa lomittaja itse vaikka "kädestä pitäen", mutta loma ei saisi men-
nä kokonaan siihen. Myös työnantaja (lomituspalvelu) voisi tarjota koulutusta hevoslomitukseen. Lomittajille pitäisi 

opettaa perusasiat, jotka kuuluvat hevosten hoitoon. Varustamista liikutusta varten ja hevosen liikuttamista en pidä 

välttämättömänä. Hevostilat ovat lisääntyneet ja monilla tiloilla on hevosia ->hevoslomitukselle on siis tarvetta 
jatkossakin. 

 
Tilan töihin perehdyttäminen on ehdotonta ennen lomitusta, samoin kuin se, että samat lomittajat työskentelevät 

samalla tilalla. Lomitusrenkaiden järjestäminen hevostiloille on ajatuksena hyvä, mutta itse suhtaudun siihen niin, 

että lomittajan pitäisi sitten varmasti olla sellainen, joka osaa tilan työt. Yrittäjälomittajien käyttö on ehdottoman 
tärkeää. 

 
Lomitusrenkaiden käyttö voisi olla varteenotettava vaihtoehto, jos lomittaja olisi sellainen, joka pysyisi työssään, 

eikä kävisi vain niin, että lomittaja lomittaa tilalla kerran ja lähtee sitten tekemään muuta. Ehdottoman tärkeää on 
hevosten liikuttaminen. Yrittäjän pitäisi lomalle lähtiessään tietää, että hevoset tulevat liikutetuiksi myös loman 

aikana. Kun yrittäjä palaa lomalta ja lähtee ajamaan hevosta, voi seurauksena olla esimerkiksi lannehalvaus, jos 

hevosta ei ole liikutettu loman aikana lainkaan. Myös lomituksen työaika tulisi ottaa paremmin huomioon. Aikaa on 
koko ajan vähennetty ja töitä jää tekemättä. Työajan pitäisi olla sellainen, että kaikki työt tulevat tehdyksi. Työaika 

olisi otettava paremmin tarkasteltavaksi. 
 

Samojen lomittajien työskentely samoilla tiloilla tärkeää. Olisi hyvä, jos lomatoimessa olisi henkilö, jolla olisi tietoa 

hevosista ja hevoslomituksesta ja joka vastaisi hevosasioista. Tämä sen varmistamiseksi, etteivät hevosyrittäjät 
jäisi vähemmälle huomiolle hevoslomitusten järjestämisessä. 

 
Lomittajan pitäisi olla sellainen, joka osaa käsitellä ja ajaa hevosia. Lomitusjärjestelmään pitäisi saada uudistuksia 

ja parannuksia: hevosten ajaminen on varsinkin ravitalliyrittäjälle ehdottoman tärkeää ja koko toiminnan perusta. 

Jos hevosia ei ajeta, ei ole myöskään tuloja ja asiakkaat vievät hevosensa muualle, jolloin koko toiminta on vaaras-
sa loppua. 

 
Kokemuksen kautta oppii, joten koulutusta voisi lisätä. Lomituksen työajan pitäisi olla riittävä, aikaa on koko ajan 

vähennetty ja se ei tahdo riittää. 
 

Aina helpompaa, jos lomittaja on tuttu ja sama lomittaja lomittaa. 
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Työaika ja sen laskeminen pitää realisoida. Työajan laskenta ei ole tällä hetkellä toimiva. Siihen täytyy ehdottomas-

ti puuttua ja saada kehitystä aikaan. 

 
Lomittajan töihin pitäisi kuulua sellaiset työt, jotka yrittäjäkin arjessaan hoitaa. Ajamisen pitäisi kuulua lomittajan 

töihin, mutta ei kuitenkaan hiitillä käynti, vaan hevosten perusliikutus. Ajaminen tapahtuisi työajan sallimissa ra-
joissa, mutta työajankin pitäisi olla järkevämmin määritelty. 

 

Hevoslomituksen järjestäminen ei vieläkään oikein toimi. Vuonna 2011 luvattiin, että lomittajan saa, kun tallissa on 
8 hevosta. Siitä on jo monta vuotta, eikä lomittajaa vieläkään saa, vaan se täytyy hankkia itse ja se on usein vaike-

aa. Se on turhauttavaa. Myös työaika pitäisi määritellä tarkemmin vuodenaikojen mukaan. Tällä hetkellä se riittää 
juuri ja juuri. Vakilomittajia voisi kouluttaa tekemään hevoslomituksia, jos he ovat siitä itse kiinnostuneita, näin 

saataisiin lisää hevostaitoisia lomittajia. 

 
Hevostiloille oma palvelusuunnitelma/käyttöön hevostilojen omat palvelusuunnitelmalomakkeet. Pitäisi selvittää, 

mitä milläkin tallilla tehdään, esim. ravitalli, ratsutalli, täyshoitotalli jne. Myös kausivaihtelut tulisi ottaa huomioon. 
Tilan työmäärää ei pitäisi tulkita vain hevosmäärän mukaan, vaan myös toiminnan mukaan. Tällä hetkellä lomitta-

jan työaika ei välttämättä riitä kaikkiin työtehtäviin, tai lomittaja ei tee kaikkea, vaan esimerkiksi yleisestä siistey-
destä huolehtiminen jää yrittäjälle. Kaikissa lomitusasioissa vedotaan aina yrittäjän vastuuseen, vaikka lomittajan 

pitäisi pystyä tekemään yrittäjän työt tämän ollessa lomalla. Meille on myös kerrottu, että jos esimerkiksi traktori 

menee lomituksen aikana lomittajalta rikki, lomatoimisto ei ole asiassa korvausvelvollinen. Perehdyttämispäiviä on 
viety pois, vaikka ne ovat ensiarvoisen tärkeitä uuden lomittajan aloittaessa lomitusta tilalla. Koko hevoslomituksen 

järjestäminen pitäisi laittaa uusiin puihin. Olisi hyvä, jos hevoslomituksista vastaisi yksi henkilö, jolla olisi tietoa 
hevosasioista. Kuulemani mukaan Ylä-Savon alueella hevoslomitusten järjestäminen sujuu hyvin, mutta meidän 

alueellamme sitä vähätellään ja pidetään vain rasitteena.  

 
Lomittajat, jotka ovat kiinnostuneita tekemään hevoslomituksia, pitäisi kouluttaa niin, että he voisivat hevoslomi-

tuksia tehdä. Lomittajan tehtäviin pitäisi kuulua hevosten ajaminen kohtuuden rajoissa. Hevosten ajoa pitäisi kui-
tenkin kontrolloida jollain keinoin ja tallinpitäjän pitäisi neuvoa lomittaja työhön hyvin.  

 
Raha kyllä kelpaa Melalle, mutta mitään tapaturmia ei olla valmiita korvaamaan. Vaikka lääkäri olisi kirjoittanut 

todistuksen yrittäjän tilasta, Melan lääkäri kääntää asian niin, ettei mitään vaivaa eikä korvattavaa ole. Yrittäjän ei 

kannata missään nimessä pitää sairaslomaa, vaan hankkia itse tekijät, joille maksaa suoraan. En aio enää jatkossa 
käyttää lomitusta enkä maksaa MYEL-vakuutuksesta, josta ei ole mitään hyötyä. 

 
En tiedä paljonko lomituspalvelua käyttäviä hevostiloja on, että olisiko alalla tarvetta uusille hevoslomittajille. Pe-

rehdyttäminen on tärkeää, varsinkin jos tulee uusi tekijä. Lomitusrenkaiden järjestäminen voisi olla hyvä idea, tai-

tavat toimia lypsykarjatiloillakin. 
 

Perehdyttäminen on ehdottoman tärkeää. Miten hevostilan työaika määritellään? Tällä hetkellä tilan työaika on 
puolitettu neljään tuntiin, vaikka tilalla on 20 hevosta. Lomittajien pitäisi pystyä myös ajamaan hevosia. 

 

Olisi hyvä, jos olisi mahdollisesti joku lomittaja myös lomituspalvelun kautta käytettävissä. 
 

Olisi hyvä, jos voitaisiin kouluttaa alueelle muutama sellainen lomittaja, joka voisi tehdä myös hevoslomituksia. 
 

Lomitus on toiminut hyvin, ei kehittämis ideoita. 
 

Olen ollut tyytyväinen lomituspalveluun. Omalta alueeltamme on löytynyt tekijä, jonka kanssa lomitukset ovat su-

juneet hyvin. Lomitus on toiminut äärettömän hyvin. 
 

Lomitusrenkaiden järjestäminen olisi tärkeä ja hyvä dea. Järjestetäänhän niitä nautatiloillekin. 
 

Perehdytys on tärkeää varsinkin jos tulee aivan uusi tekijä. Lomitusrenkaat voisivat olla hyvä idea, silloin saisi tutun 

tekijän jota ei tarvitse joka kerta neuvoa. Myös yrittäjälomittajien käyttö on hyvä asia, meilläkin toinen lomittaja on 
yrittäjälomittaja. Riittävä määrä lomittajia meidän tilalle on 2, silloin lomittajat tuntevat hevoset ja hevosetkin tun-

tevat lomittajan. Meidän kohdalla lomitus on pelannut oikein hyvin, kun on tutut tekijät, jotka osaavat tilan työt. 
Olemme siinä onnellisessa tilanteessa. 

 
Minulla ei ole lomaoikeutta ja saan lomittajan vain sijaisaputilanteissa. Onko kysely kohdistettu oikeille henkilöille? 
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Samojen lomittajien työskentely helpottaa työhön neuvomista ja pienentää tautiriskiä. Työajan laskemisen pitäisi 

tapahtua realistisemmin, siihen pitäisi keksiä ratkaisu. Myös maksupolitiikkaa pitäisi miettiä, miten yrittäjä voi mak-

saa kaksinkertaista sijaisapumaksua, jos kelan korvaus eikä yrityksen tulot riitä lomituslaskun maksuun. 
 

Lomitusrenkaiden järjestäminen olisi hyvä idea, silloin saisi aina tutun lomittajan, joka osaa työt. Olisi hyvä jos 
hevosten ajaminen sisältyisi edes jollakin tavalla lomittajan töihin. 

 

Hevoslomituksen luonteeseen pitäisi perehtyä myös jo lainsäädännön osalta. Nykyinen järjestelmä ei palvele he-
vosyrittäjää. Kesä aikaan lomaa on lähes mahdotonta pitää, kun hevoset ovat laitumella ja lomittajan työaika on 

noin 2 tuntia/yrittäjä. Jos kahden tunnin takia menee kokonainen vuosilomapäivä, niin vuosilomia ei ole järkevää 
pitää kesäaikaan.  

 

Meillä lomitus on pelannut hyvin. On hyvä tietää, että esimerkiksi yrittäjälomittajiakin voisi olla saatavilla, jos oma 
poika ei jatkossa ehdi lomituksia tekemään. Koska tallilla on myös asiakkaiden hevosia ja asiakkaat ovat tallilla 

päivittäin, on tärkeää, että lomittajalla olisi hyvät ihmissuhdetaidot, jotta hän tulee varmasti toimeen kaikkien kans-
sa. Toivon että hevostilat voivat jatkossakin käyttää lomitusta. 

 
Lomitusrenkaassa voisi olla se hyvä puoli, että saat aina tutun lomittajan, mutta se huono puoli, ettet saa tuttua 

lomittajaa, jos kaikki haluavat olla lomalla yhtäaikaa. Parempi perehdyttäminen olisi erittäin tärkeää, varsinkin ter-

veydentilan tarkkailun kannalta. Meillä lomittajan täytyisi osata katsoa kiimat ja tarkkailla erityisesti varsojen terve-
yttä. Lehmämaailma on niin erilainen, että olisi hyvä jos hevoslomituksia tekisivät nimenomaan hevosiin erikoistu-

neet lomittajat. Olisi hyvä jos tilalla olisi käytettävissään ainakin 2 sellaista lomittajaa, jotka on perehdytetty tilan 
töihin. 

 

Olisi hyvä, että lomituksia tekisi aina tietyt lomittajat, ettei tarvitse aina neuvoa uusia. Mutta jos uusia lomittajia on, 
niin heidän kohdallaan perehdyttäminen on erittäin tärkeää. Olisi hyvä jos lomituspalvelun palkkalistoilla olisi joita-

kin sellaisia lomittajia, jotka tekisivät pelkkiä hevoslomituksia. 
 

Perehdytystä voisi lisätä paljonkin. Viime kesänä olisi ollut tulossa aivan uusi lomittaja, joka ei tullut perehdytyk-
seen ennen loman alkua, joten minulla jäi sitten loma pitämättä. Olisi hyvä jos olisi muutama sellainen lomittaja, 

joka pärjäisi tilalla ilman, että tarvitsee olla joka kerta erikseen neuvomassa. Myös oman järjen käyttö ja oma-

aloitteisuus on sallittua. Jos esimerkiksi huomaa jonkin puutteen tai vaaratilanteen aiheuttajan, niin asian voi korja-
ta ennen kuin jotakin sattuu. 

 
Perehdyttäminen tärkeää, jos tilalle tulee uusi lomittaja. 

 

Kannattaisin koulutuksen järjestämistä, koska lomittajat ovat suurelta osin lehmiin erikoistuneita lomittajia ja he-
vostenkin kanssa pitäisi pystyä toimimaan. Pitäisi pyrkiä lomarenkaan tyyppiseen toimintaan, jossa saman lomitta-

jan saisi aina samalle tilalle. Täysihoitotallia pitäessäni toivon lomittajan olevan sellainen, joka huomioi myös tallin 
asiakkaat. 

 

Lomitusrenkaiden järjestäminen voisi olla hyvä idea, että saisi aina tutun lomittajan. Kouluttamista kannatan siksi, 
että tarjolla olisi enemmän hevostaitoisia lomittajia. Olisi hyvä, että käytettävissä olisi sen verran hevostaitoisia 

lomittajia, että myös hätätilanteen tullen saisi lomittajan lomittamaan. 
 

Olisi hyvä, että lomittaja voisi myös ajaa hevosia, koska se kuitenkin kuuluu olennaisesti tallin päivittäisiin töihin. 
 

Lomitusrenkaiden järjestäminen olisi hyvä idea. Silloin saisi aina tutun lomittajan, joka tuntee tilan työt ja hevoset. 

Kokonaisuutena olen ollut tyytyväinen lomitukseen. 
 

Perehdyttäminen on tärkeää, varsinkin jos lomittaja on uusi. Olisi hyvä, että lomittaja olisi tuttu, jotta asioita ei 
tarvitse selittää aina tuhatta kertaa. Myös lomitusrenkaiden järjestäminen hevostiloille voisi olla hyvä vaihtoehto, 

sillä hevoslomittajia on vähän saatavilla. 

 
Tällä alueella on ehkä liian vähän valinnanvaraa hevoslomittajien suhteen, tai hevoslomittajia on liian vähän käytet-

tävissä. 
 

Hirveän paljon ei ole varmaankaan hevoslomittajia tällä alueella ole, eikä heille ehkä riittäisi töitä, jos työt olisivat 
vain hevoslomituksia. 

 

Perehdyttämisen saaminen olisi hyvä varsinkin silloin, jos tulee uusi lomittaja. Lomitusrenkaiden järjestäminen voisi 
toimia, mikäli lomitusaikojen järjestelyn kanssa ei tule ongelmia. Muuten optimitilanne. Kannattaisi kartoittaa ja 
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miettiä, miten hevosten liikutus olisi mahdollista toteuttaa. Mielestäni asiaan pitäisi saada harkintavaraa ja taitava 

lomittaja voisi sopimuksen kautta ajaa hevosia. Asiasta pitäisi kuitenkin ensin sopia ja neuvotella. Mutta olisi hyvä, 

jos hevosten ajamista ei suoranaisesti kiellettäisi. 
 

Hevosten ajamisen pitäisi kuulua ehdottomasti lomittajan töihin. Lomitusjärjestelmä on osa yrittäjän sosiaaliturvaa, 
mutta tällä hetkellä se ei vastaa hevosyrittäjien tarpeita. Lomituksen järjestämisellä on suuri vaikutus yrittäjien 

työssä jaksamiseen. Hevostilojen määrä kasvaa tulevaisuudessa, joten lomitusjärjestelmään pitäisi hevostilojen 

osalta panostaa. 
 


