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1

1.1

Johdanto

Opinnäytetyön aihe

Opinnäytetyön aiheena on tehdä liiketoimintasuunnitelma aloittavalle ratsastuskoululle.
Olen kiinnostunut yrityksen perustamisesta, ja näin ollen liiketoimintasuunnitelma tulee
omaan käyttööni lähitulevaisuudessa.
Ratsastuskoulussa on tarkoituksena opettaa eritasoisia ratsastajia hallitsemaan ratsastuksen ja hevosenhoidon perusasioita. Yrittäjän näkökulmasta ratsastuksen opetuksen
ohella ratsastuskoulun toimintaan liittyy paljon muitakin huomioon otettavia asioita kuin
pelkästään asiakkaiden ohjaaminen. Oman kiinnostukseni kohteena ovat nimenomaan
islanninhevoset, joita tulevassa ratsastuskoulussakin tullaan käyttämään opetushevosina. Hevosrotuna islanninhevonen on yksi maailman vanhimmista ja puhtaimmista
roduista. (Viitanen 2009.)
Suomessa tehtyjen tutkimusten mukaan vuonna 2015 ratsastuksen harrastajia maassamme oli yli 170 000, hevosia yhteensä noin 74 200, joista islanninhevosia on 3 500
ja hevostalleja yhteensä 16 000 kappaletta. (Hippolis ry & Suomen Hippos ry & Suomen Ratsastajainliitto ry & Luke Hevostalous 2015, 3; Member associations. 2015.)
Koko maan hevoskantaan verraten islanninhevosia on erittäin pieni määrä, ja siksi askellajiratsastus on vielä melko tuntematonta.
Työkaluna liiketoimintasuunnitelma on paljon käytetty, ja hyvin valmisteltuna yrityksen
on mahdollista saada sen avulla selville mahdollisuuksia ja uhkia, joita voidaan odottaa
yritystoiminnassa. Hyvä liiketoimintasuunnitelma esiintyy näkemyksenä siitä, kuinka
tuleva yritys aikoo menestyä markkinoilla. (Hesso 2015, 10.)

1.2

Tavoite ja perustelut työn tekemiselle

Tavoitteena opinnäytetyössä on laatia mahdollisimman toimiva liiketoimintasuunnitelma
ratsastuskoululle. Noudatan mukaillen liiketoimintasuunnitelmassa Johannes Hesson
Hyvä Liiketoimintasuunnitelma -kirjan ja Leena Raatikaisen Liikeideasta Liikkeelle
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-kirjan esittämiä liiketoimintasuunnitelman malleja. Liiketoimintasuunnitelman onnistumista voidaan mitata sen toteuttamiskelpoisuudella ja toimivuudella käytännössä, eli
sillä, pystyisikö tämänkaltainen yritys menestymään kovassa kilpailussa.
Oma kiinnostukseni on kohdistunut jo pidemmän aikaa nimenomaan islanninhevosiin,
sillä rotuna islanninhevonen on mielenkiintoinen ja erittäin monipuolinen. Liiketoimintasuunnitelman tekeminen juuri islanninhevosiin erikoistuneelle ratsastuskoululle on lähtöisin mielenkiinnosta selvittää, olisiko markkinoilla tilaa tällä hetkellä tämän tyyliselle
ratsastuskoululle. Olen itse harrastanut lähes kymmenen vuotta ratsastusta omilla islanninhevosillamme. Oman tallin pitämisestä minulla on kokemusta muutaman vuoden
ajalta, joten olen opinnäytetyössä myös perustellut esille ottamiani asioita omien havaintojeni perusteella.
Tämä opinnäytetyö toteutetaan toiminnallisena opinnäytetyönä, jonka perusperiaatteet
tavoittelevat käytännön konkreettista tuotosta, joka toteutetaan yleisesti jo aiemmin
havaitun tarpeen täyttämiseen. Toiminnallisessa opinnäytetyössä syntyy lopulta tuotos,
joka esitellään ja analysoidaan tarkemmin opinnäytetyössä käyttämällä teoreettista
viitekehystä. (Opinnäytetyön eri tyypit.) Opinnäytetyön pääosana on toiminnallisen
osuuden tuotos eli itse varsinainen liiketoimintasuunnitelma.

1.3

Työn rakenne

Opinnäytetyö koostuu kahdesta osasta: teoriaosuudesta ja toiminnallisen osuuden tuotoksesta eli liiketoimintasuunnitelmasta. Aluksi pureudutaan hieman tarkemmin hevostalouden tulevaisuudennäkymiin sekä islanninhevoseen ja sen askellajeihin. Liiketoimintasuunnitelmaa on helpompi pohtia liiketoiminnan eri osa-alueilta, kun on tietoa
hevosalasta ja ratsastuskoulussa käytettävästä hevosrodusta.
Teoriaosuudessa käsitellään liiketoimintasuunnitelmaan kuuluvia osioita, jotka on kirjoitettu ensin yleisestä näkökulmasta ja sen jälkeen jokaisen osion lopussa olen pohtinut
teoriaa ratsastuskoulun näkökulmasta. Varsinainen liiketoimintasuunnitelma tehdään
teorian pohjalta ja se on tiivistetty suunnitelma, joka ei sisällä juurikaan teoreettista
osuutta.
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1.4

Hevostalouden tulevaisuudennäkymät

Hevosyrittäjyyden tulevaisuutta on tutkittu vuosina 2010 - 2014 toteutetun hankkeen
”Hevosyritys huippukuntoon” yhtenä erillisenä osana. Kyselyyn hevosyritysten tulevaisuudesta vastasi 166 hevostalouden yrittäjää, mukana oli osa- ja kokoaikaisia yritystoiminnan harjoittajia. Ratsastuspalveluiden tarjoajat olivat suurimmassa osassa kyselyyn vastanneista. (Hämeen Ammattikorkeakoulu HAMK 2013, 17 - 18.)
Tutkimuksen perusteella tulee ilmi hevosyritysten kasvunäkymät viiden vuoden sisällä.
Tilanne näyttää kaksijakoiselta, koska hieman alle puolet yrityksistä aikoo kasvattaa
toimintaansa seuraavien vuosien aikana ja noin kolmasosa pitää toimintansa yhtä laajana kuin ennen. Pieni, mutta kuitenkin merkittävä osa hevosyrittäjistä on aikeissa siirtyä ammattitoiminnasta harrastamiseen tai puolestaan vähentää tai lopettaa yritystoiminnan kokonaan. Suurimpana uhkana yritystoiminnan jatkumiselle pidetään yrittäjän
jaksamista ja töiden organisointia. (Hämeen Ammattikorkeakoulu HAMK 2013, 19 20.)
Kysyntänäkymät alalla näyttäisivät olevan hyvät. Vain viisi prosenttia kyselyyn vastanneista arvioi kysynnän olevan viiden vuoden päästä heikkoa, loput 95 prosenttia puolestaan vastasi kysynnän olevan melko tai erittäin hyvää. Kysynnän pysyminen hyvänä
ei ole kuitenkaan itsestäänselvyys. Yrittäjien on pystyttävä asettamaan itsensä asiakkaan tilaan ja analysoitava niitä asioita tarkemmin, jotka itselle ovat arkipäivää. Näin
voidaan saavuttaa avoin yhteys yrittäjältä asiakkaalle ja pienentää asiakkaiden kynnystä saapua talleille ja hevosten pariin. (Hämeen Ammattikorkeakoulu HAMK 2013, 27 28.)
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Kuvio 1. Hevosyrittäjien arvioita kannattavuusnäkymistä oman toimintamuodon osalta vuonna
2018. (Hämeen Ammattikorkeakoulu HAMK 2013, 30.)

Kuviosta 1 on havaittavissa, että suurin osa yrittäjistä ajattelee toimintansa olevan melko kannattavaa vuonna 2018. Avainsana tulevaisuutta pohtiessa on oikea hinta, koska
jokaisella tallilla on omat vuotuiset kustannukset katettavaksi. Yrityksen ei siis auta
pelkästään tutkia toimintaympäristön kilpailijoiden hinnoittelua. Yhtenä keinona hinnoittelussa voidaan pitää kustannusrakenteen läpinäkyvyyttä, jos asiakkaille perusteltaisiin
paremmin palvelun hinta esimerkiksi kertomalla hevosten ylläpitokustannuksista, voisi
hintaan suhtautuminen olla suotuisampaa. (Hämeen Ammattikorkeakoulu HAMK 2013,
30 - 32.)

1.5

Islanninhevonen ja askellajit

Islanninhevonen on nimensä mukaisesti lähtöisin Islannista. Rotu on jalostettu puhtaaksi jo miltei tuhansia vuosia kotimaassaan. Tämä on onnistunut, koska hevosten
vienti Islantiin kiellettiin tarpeeksi varhain ja kielto on voimassa edelleenkin. Islanninhevosten säkäkorkeus vaihtelee 130:n ja 150 cm:n välillä, ja niillä on vaihteleviin sääolosuhteisiin kehittynyt karva ja yleensä tuuheat, pitkät jouhet. Islanninhevosia esiintyy
lähes kaikissa hevosten väreissä. (Viitanen 2009.)
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Islanninhevosella on samanlaiset perustarpeet kuin millä tahansa hevosella, ja se tarvitsee hyvät perusrehut ja tarkoin tehdyn ruokintasuunnitelman. Muiden rotujen tavoin
islanninhevonen ei kuitenkaan sulata suuria väkirehuannoksia ja lihoo helposti, mutta
taas rehuilla, jotka ovat huonolaatuisempia ja joissa on väärät ravintoarvot se jää alikuntoiseksi. Islanninhevonen on luotu liikkumaan ja ulkoilemaan, joten usein ne asuvat
vuoden ympäri ulkona pihatossa saaden vapauden valita itse, ovatko ulkona vai menevätkö sisälle sääsuojaan. Islanninhevoset ovat ehdottomia laumaeläimiä, eivätkä ne
tule toimeen yksinään samalla tavalla kuin mahdollisesti muun rotuiset hevoset, vaan
ovat omimmillaan erikokoisissa laumoissa. (Viitanen 2009.)
Islanninhevosella on muiden hevosrotujen tavoin perusaskellajit käynti, ravi ja laukka
sekä lisäksi töltti ja liitopassi. Islanninhevosta pidetään ”nelikäyntisenä”, kun se taitaa
perusaskellajien lisäksi töltin, ja ”viisikäyntisenä”, kun se taitaa perusaskellajien lisäksi
töltin ja liitopassin. Töltti on yksi islanninhevosen tärkeimmistä ominaisuuksista. Se on
nelitahtinen askellaji, jossa ei ole liitovaihetta, silloin hevosella on aina vähintään yksi
jalka maassa. Ratsastajalle töltti on miellyttävää istua, ja siksi sitä on helppo ratsastaa
pidempiäkin matkoja. Töltin tempo vaihtelee hevosen liikkumiskyvyn ja koulutusasteen
perusteella, mutta parhaimmillaan sitä voidaan ratsastaa kaikissa eri tempoissa. Liitopassi on erittäin nopea kaksitahtinen askellaji, jossa on selkeä liitovaihe jolloin yksikään
jalka ei ole kosketuksessa maahan. Liitopassin ratsastuksessa tavoitellaan mahdollisimman reipasta vauhtia ja puhdasta tahtia ja se vaatii ratsastajalta paljon kokemusta
ja taitoa. (Viitanen 2009.)
Islanninhevoset soveltuvat askellajiratsuina harraste- ja kilparatsuiksi, vaellus- ja matkaratsastukseen sekä perhe- ja terapiahevosiksi yksilöstä riippuen. Luonteensa puolesta islanninhevonen ostetaan usein perhe-, opetus- tai vaellushevoseksi. Käyttötarkoituksesta riippumatta islanninhevosen kuuluisi olla yhteistyöhaluinen ja iloinen ja sillä
tulisi olla paljon halua liikkua. (Viitanen 2009.)
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2

2.1

Liiketoimintasuunnitelma

Liikeidea

Varsinaista liikeideaa edeltää yritysidea, jonka pohjalta varsinainen liikeidea kehittyy.
Yritysidean ei ole välttämätöntä olla täysin uusi, vaan se voi olla tuttuihin palveluihin
perustuva idea, jota on pohdittu pidemmälle uudella näkökulmalla. Yritysideasta muovaillaan yrityksen olemassaolon perusta, joka voi olla tuote, palvelu tai niiden yhdistelmä. Laajempikin liiketoimintasuunnitelma saadaan kiteytettyä muutamiin lauseisiin liikeidean määrittämisellä. Liikeideasta saadaan kuva siitä, miten yritys toteuttaa toiminta-ajatuksensa mukaista liiketoimintaa ja mitä liiketoimintasuunnitelma kokonaisuudessaan tulee käsittelemään. Liikeidea vastaa kolmeen ydinkysymykseen: mitä, miten ja
kenelle. (Yritysidea; Hesso 2015, 24 - 25.)
Liikeideamalli (kuvio 2) on erittäin hyvä keino yritystoiminnan kokonaisuuden hahmottamiseksi ja siinä tarkentuu yrityksen olemassaolon tarkoitus eli se, mitä hyötyä liikeidea tuo asiakkaalle. Mallissa on mukana kolmen ydinkysymyksen lisäksi myös imagon eli mielikuvan määrittäminen. Yritysimago tulee rakentaa asiakasryhmän mukaiseksi, ja siksi yrittäjän on tunnettava kohderyhmänsä ja tavoitettava se. (Raatikainen
2012, 39.)
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Kuvio 2. Ratsastuskoulun liikeideamalli (mukaillen Raatikainen 2012, 39).

Kuviosta 2 on havaittavissa, että ratsastuskoulun palveluita tarvitaan siksi, että islanninhevonen on rotuna erilainen kuin muut hevosrodut. Rodulle ominaiset askellajit houkuttelevat jo enemmän ratsastaneita ja vasta-alkajia. Kiireisen arjen keskellä ratsastaminen ja hevosten kanssa oleminen pakottaa keskittymisen hetkeksi muualle, ja siksi
useille ihmisille ratsastaminen on rentouttavaa ja mieltä puhdistavaa, kevyttä liikuntaa
ja ulkoilua unohtamatta.
Ratsastuskoulu haluaa pitää yritysimagonsa ensisijaisesti asiantuntevana hevosten
hyvinvoinnin ja laadukkaan ratsastuksenopetuksen kautta. On tärkeää, että hevoset
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ovat terveitä ja hyvin koulutettuja, kun niillä ratsastaa viikossa useita eritasoisia ratsastajia. Laadukkaat ja sopivat varusteet pitävät hevoset pidempään ilman kiputiloja tai
normaalista poikkeavia lihasjäykkyyksiä. Ratsastuskoulun asiakasryhmiin lukeutuvat
asiakkaat, jotka pitävät hevosystävällisestä imagosta. Hyvin käyttäytyvä hevonen kertoo asiakkaalle, että se on terve ja tyytyväinen ja siten soveltuva ratsastuskoulukäyttöön.
Ratsastuskoulun palveluihin kuuluvat (kuvio 2) ratsastustunnit, jotka ratsastetaan 3 - 4
ratsukon ryhmissä. Näin varmistetaan, että ratsastuksenopettaja pystyy ohjaamaan
jokaista ratsukkoa riittävästi. Asiakkaiden halutessa ratsastuskoululla voidaan mahdollisuuksien mukaan järjestää yksityisopetusta tai kursseja eri teemoilla, esimerkiksi työtai ystäväporukoille. Ratsastuskoulussa järjestetään tunteja ratsastajien tason mukaan
aloittelijoista kokeneempiin ryhmiin. Lapsille pidetään kysynnän mukaan myös talutusratsastustunteja, joissa vanhempi tai tuttava on lapsen apuna. Ratsastajan taso ei suoranaisesti vaikuta asiakkaiden segmentointiin. Islanninhevosella on hevospiireissä
vaihteleva maine, mutta usein ihmiset ovat pääasiassa kiinnostuneita sen erilaisuudesta, joka vetää puoleensa.

2.2

Yrityksen nimi ja toimitilat

Jokaisella yrityksellä on nimi (toiminimi), jolla pystytään erottautumaan muista. Nimi
toimii myös markkinointivälineenä, joten on tärkeää, että se erottaa yrityksen muista
saman toimialan yrityksistä ja samalla viestittää yrityksen toiminnasta. Yrityksen nimen
tulisi olla hyvän tavan mukainen, riittävän lyhyt ja helposti äännettävissä sekä kirjoitettavissa. Nimi ei saa sekoittua jo olemassa olevaan nimeen, eikä se saa olla harhaanjohtava. Lopullinen nimi rekisteröidään Patentti- ja rekisterihallinnossa. Liikemerkiksi
kutsutaan kokonaisuutta, joka muodostuu yrityksen nimestä ja logosta. Toiminimeen
liitetään usein yrityslogo, joka voi olla hyvinkin omaperäinen kuvio tai tekstiä. Yrityslogossa on yleensä ainakin yritystoimintaa kuvaava symboli ja yrityksen nimi. (Raatikainen 2012, 77 - 78.)
Tulevan ratsastuskoulun nimi voisi olla Ratsastuskoulu Gjóla. Patentti- ja rekisterihallinnon verkkosivuilla on käytettävissä Virre-tietopalvelu, jossa on nimihaku kaupparekisteriin rekisteröidyistä toiminimistä ja vireillä olevista nimistä. Ilmoituksen jättämisen
jälkeen tehdään varsinainen toiminimitutkimus. Käyttämällä palvelua voi todeta, että
kyseinen toiminimiehdotukseni ei ollut käytössä, joten se saattaisi olla toteuttamiskel-
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poinen. Nimestä käy ilmi, mitä yritys tekee toimiakseen. Gjóla on islantia ja tarkoittaa
tuulenhenkäystä. Islanninkielinen nimi viittaa vahvasti islanninhevosiin, mutta sillä on
myös tarkemmin ajateltu merkitys mahdollista toimipaikkaa ajatellen, joka on tasainen
aukea alue, jossa on lähes aina hyvin tuulista. Mikäli nimi Gjóla olisi ehditty käyttää
ennen toiminimen perustamista, voisi toinen vaihtoehto nimeksi olla Ratsastuskoulu
Látlaus, joka tarkoittaa tasankoa.
Yleensä jokaisella yrityksellä on yritystoimintaa tukeva liiketila, joka voi olla vuokrattu
tai ostettu. On yleistä, että toiminta alkaa vuokratiloista riskien minimoimiseksi, mutta
ajan ja toiminnan laajentumisen myötä omien tilojen ostaminen voi olla yrityksen kannalta halvempi ratkaisu. Yritysimagon mukainen toimitila voi löytyä suoraan valmiina,
mutta joissain tilanteissa on tarve tehdä muutoksia, että tilat vastaisivat paremmin yrityksen tarpeita. (Puustinen 2006, 153.)
Yrityksen asiakaskunta vaikuttaa toimitilojen valintaan. Esimerkiksi jos asiakasryhmänä
ovat kuluttajat, olisi tärkeä miettiä tarkkaan, kuinka usein toimitiloissa vieraillaan. Toimitilojen valinta olisi paras vastata ensimmäisellä kerralla yrityksen tarpeita, koska toimipaikkaa on hankalampi muuttaa kuin esimerkiksi hintoja tai palvelua. Hyvät liikenneyhteydet helpottavat asiakkaita löytämään yrityksen. (Puustinen 2006, 153 - 154.)
Yrityksen vuokratessa tilat, tehdään vuokrasopimus aina kirjallisesti. Sopimus tulisi
tehdä harkitusti, koska vuokra-ajat ovat yleensä pitkiä. Määräaikaisten sopimusten
vuokra-aika on tavallisesti kolmesta viiteen vuoteen ilman kummankaan osapuolen
irtisanomismahdollisuutta ennen sopimusajan päättymistä. Kasvavan yrityksen kannalta se on merkittävä asia, ettei toimintaa olisi tarve hajauttaa eri toimipisteisiin. Toistaiseksi voimassa olevassa sopimuksessa kummallakin osapuolella on irtisanomisaika,
mutta vuokralainen voi joutua maksamaan vuokravakuuden. (Puustinen 2006, 156 158.)
Ratsastuskoulussa toimitilojen tulisi olla sopivan kokoiset, jotta tilalle saa hevosia tuoda. Toiminnan alkaessa halutaan minimoida riskit, eikä tuleva yrittäjä lähde ostamaan
toimipaikkaa heti. Yrittäjän vanhemmat omistavat oman tilan lähellä Riihimäkeä, jota
olisi mahdollista vuokrata ratsastuskoulun toimintaa varten. Toimitilalta löytyy jo valmiiksi ratsastuskoulun toimintaa tukevia elementtejä, esimerkiksi neljän hevosen talli ja
tarhat sekä ratsastuskenttä, lähiympäristöstä löytyy paljon vaihtelevia maastoreittejä.
Asiakkaita varten löytyy lämmin sosiaalitila, jossa on WC ja pieni keittiö. Tilalle on
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hankittu rakennuslupa pihattoa varten, jonka tuleva yrittäjä saa itse kustantamalla rakentaa halutessaan, pihattoon mahtuisivat toiset neljä hevosta. Julkinen liikenne kulkee
muutamia kertoja päivässä aivan tilan vierestä, mutta parhaiten paikalle pääsee autolla.
Myöhemmin toiminnan vakiintuessa yrittäjä voisi harkita ratsastuskoulun muuttamista
omiin tiloihin. Tilaa ostaessa täytyisi ottaa erityisesti huomioon sijainti ja puitteet. Mikäli
ratsastuskoulun sijainti muuttuisi muuton yhteydessä merkittävästi, pitäisi etukäteen
aloittaa suunnitelmallinen markkinointi ja pyrkiä pitämään vanhoista asiakkaista kiinni.
Hevostilojen hinnat vaihtelevat sijainnista, rakennusten kunnosta ja puitteista riippuen.

2.3

Visio ja arvot

Visiosta käy ilmi, mihin yrityksessä pyritään tulevaisuudessa. Sitä voidaan pitää tavoitteena yrityksen toiminnassa (Hesso 2015, 27). Visio voi olla innostava ja haastava
vaikka yritys ei tavoittelisi suurta muutosta. Hyvä visio kannustaa työntekijät toiminaan
yhdessä kohti asetettua tavoitetta. Mikäli visio on ympäripyöreä, eikä saa innostettua
ihmisiä parempiin tuloksiin, kannattaa se jättää suoraan määrittelemättä. Innostavan ja
toimivan vision määrittelemiseen voidaan käyttää ”RYTMI” -muistisääntöä. ”RYTMI” on
lyhennetty sanoista realistinen ja ymmärrettävä sekä toiminnallinen, mitattavissa ja
innostava. (Lindroos & Lohivesi 2006, 26 - 27.) Visiolle riittävä aikajänne vaihtelee kahdesta viiteen vuoteen. (Vision määrittäminen.)
Tuleva ratsastuskoulu haluaa tulla alkaessaan tunnetuksi rennolla opetusilmapiirillä.
Tulevaisuudessa ratsastuskoulu tulee erottumaan osaavilla ja laadukkailla opetushevosilla, joilla on hyvät varusteet ja täysi into työskennellä ihmisten kanssa. (kuvio 3.)
Tähän päästään jo muutaman vuoden kuluessa, koska ihmiset käydessään huomaavat
etteivät hevoset kyllästy työntekoon, vaan niiden mieli pidetään virkeänä erilaisilla aktiviteeteilla. Harrastuksen on tarkoitus olla ihmisille mukavaa, joten yksi tärkeimmistä
tavoitteista on pitää toiminta turvallisena, ihmiset hyväntuulisina ja saada heidät palaamaan takaisin.

11

Kuvio 3. Ratsastuskoulun visio.

Kohti vision toteutumista pyritään pääsemään yrityksen määrittelemillä arvoilla. Ne ohjeistavat yritystä toimimaan yhteisillä pelisäännöillä. Mikäli yritys ei noudata määrittelemiään arvoja, nykypäivänä voidaan ajatella, että organisaation loppu alkaa olla lähellä.
Ulkoiset sidosryhmät tarkkailevat jatkuvasti, noudattaako yritys arvojaan. Virheisiin ei
ole varaa, koska nykypäivänä se varmemmin kostautuu sosiaalisen ja tavallisen median kautta. Nykyään työntekijät ovat erittäin suuressa roolissa arvojen toteutumisen mittaamisessa. Tapa jolla työntekijät edustavat organisaatiotansa vaikuttaa merkittävästi
yrityksestä muovattavaan mielikuvaan ja pahimmassa tapauksessa huono mielikuva
voi johtaa työntekijä- sekä asiakaspulaan. (Hesso 2015, 28 - 29.)
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Kuvio 4. Ratsastuskoulun arvot.

Kuviosta 4 voidaan havaita, että ratsastuskoululla on viisi määriteltyä arvoa. Hevosten
hyvinvointi on ehdottomasti yksi tärkeimmistä arvoista, koska ilman hevosia ei ratsastuskoulu luonnollisesti voi toimia. Hevosyrittäjillä ja etenkin ratsastuskouluilla on kova
kilpailu, joten asiakkaan kunnioittaminen on ehdottoman tärkeää. Jokainen yritys pyrkii
siihen, että asiakas palaa kerta toisensa jälkeen takaisin. Tulevassa ratsastuskoulussa
ajatus on, että asiakkaat ja tallilla vierailevat ihmiset kokevat talliympäristön viihtyisäksi
ja siistiksi. Puitteiden ollessa kunnossa, on hevosten kanssa harrastaminen huomattavasti mukavampaa. Ammattitaito on välttämätön ominaisuus ratsastuskoulussa toimivalle ratsastuksenohjaajalle. Pätevä ohjaaja saa hankalatkin asiat muutettua ratsastajalle mielekkäiksi haasteiksi ja jättää avoimia kysymyksiä myös seuraavaa ratsastustuntia varten.

2.4

Yritysmuoto

Yritystoimintaa aloittaessa eteen tulee yritysmuodon valinta, joka kannattaa miettiä
tarkkaan. Yritysmuotoa voi tarvittaessa vaihtaa myöhemmin toiminnan kasvaessa tai
kehittyessä. Pääasiassa yritysmuodon valintaan vaikuttavat tekijät ovat pääoman tarve,
perustajien lukumäärä, vastuut, yritystoiminnan jatkuvuus, toiminnan joustavuus sekä
kasvumahdollisuudet, voitonjako, että verotus. (Raatikainen 2012, 74.) Tässä opinnäytetyössä otan tarkempaan tarkasteluun ainoastaan osakeyhtiön ja toiminimen, koska
kyseiset yritysmuodot on mahdollista perustaa yksin. Muita yritysmuotoja ovat avoin
yhtiö, kommandiittiyhtiö ja osuuskunta, näiden kaikkien perustamiseen tarvitaan kuitenkin kaksi tai useampia henkilöitä. (Puustinen 2006, 98 – 102.)
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Osakeyhtiön voi perustaa yksin tai useamman henkilön voimin. Osakeyhtiön toinen
osapuoli voi olla myös juridinen henkilö eli oikeushenkilö, esimerkiksi yritys, säätiö,
kunta tai valtio. (Raatikainen 2012, 70.) Osakeyhtiöön päädyttäessä pääoman tarve on
usein yritysmuodon valintaa määräävä tekijä. Jos alkupääomaa tarvitaan merkittävästi
on osakeyhtiön perustaminen hyvä vaihtoehto. Vähimmäispääoma osakeyhtiön yritystoiminnan alkaessa on 2 500 euroa ja osakkaiden vastuu rajoittuu vain sijoitettuun
pääomaan. (Raatikainen 2012, 75 - 76.) Osakkeen voi maksaa rahana, mutta myös
omaisuudella joko osittain tai kokonaan. Perustamissopimuksessa on mainittava erikseen jos osake maksetaan apporttiomaisuudella. (Osakeyhtiön perustamistoimet ja
yhtiömuodon sääntely. 2014.)
Toiminimi eli yksityinen elinkeinonharjoittaja on yksinkertainen ja helppo tapa ruveta
yrittäjäksi. Elinkeinonharjoittajat jakautuvat kahteen ryhmään: ammatinharjoittajat jotka
työskentelevät pääsääntöisesti yksin ja liikkeenharjoittajat joilla on kiinteä toimipaikka ja
lähes aina palkattuja työntekijöitä. (Raatikainen 2012, 69.) Toiminimellä toimiva yrittäjä
on vastuussa kaikista sitoumuksistaan ja sopimuksistaan liikkeeseen kuuluvalla ja
henkilökohtaisella omaisuudellaan. Periaatteessa toiminimen omaisuus ei eroa yrittäjän
henkilökohtaisesta omaisuudesta kuin kirjanpidollisesti. Toiminimen perustaminen ei
vaadi perustamisasiakirjoja, mutta ilmoitus kaupparekisteriin on pakollinen, mikäli elinkeinonharjoittaja toimii muualla kuin omassa asunnossaan ja työntekijänä ei toimi aviopuoliso tai perheenjäsen. (Toiminimi eli yksityinen elinkeinonharjoittaja. 2014.)
Tulevan ratsastuskoulun yrittäjä aloittaa perustamalla liikkeenharjoittajan toiminimen,
koska toiminta alkaa alussa suhteellisen pienenä. Ratsastuskoulun perustaminen vaatii
jonkin verran pääomaa, mutta toiminimen perustaminen on järkevää, koska tuotot eivät
ole suuret ja yrittäjää voidaan verottaa vain ansiotuloverotuksen mukaisesti. Ansiotuloverotus on mahdollista, kun verovelvollinen on ilmoittanut pääomatuloprosentiksi 0.
Liikevaihdon ylittäessä vuosittain 100 000 euroa, olisi osakeyhtiö on kannattavampi
vaihtoehto. (Elinkeinoharjoittajan verotus. 2016.)

2.5

Strategia

Strategia on hankala määritellä tarkasti, koska siitä on oletettavasti yhtä paljon määritelmiä kuin on määrittelijöitäkin. Strategiaprosessi ja strategia sisältää yleensä erilaisia
valintoja, johtopäätöksiä, pohdintoja ja toimenpiteitä, jotka ohjaavat yrityksiä saavutta-
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maan visioon määritellyt päämäärät. Strategialla pyritään löytämään uusia toimintaideoita ja muuntelemaan erilaisia asiakkaiden tarpeita kannattaviksi toiminnoiksi.
(Lindroos & Lohivesi 2006, 28.)
Strategiaa voidaan käyttää organisaatiossa toimintaohjeena, joka on ”sisällöltään” selkeä, ytimekäs ja julkinen ohjeistus sille, miten saavutetaan asetetut tavoitteet. Strategia
ei siis käytännössä voi olla salainen, jos haluaa saada sen toteutetuksi. Kaikkia osaalueita ja yksityiskohtia ei kuitenkaan tarvitse julkistaa, mutta pääasiat on oltava tiedossa, jotta koko organisaatio ja tärkeimmät sidosryhmät ovat kartalla siitä, mitä heiltä
odotetaan. Strategiaprosessi käsittää viisi työvaihetta, jotka koostuvat kuvion 5 mukaisesti.

Kuvio 5. Strategiaprosessin viisi keskeistä työvaihetta (Lindroos & Lohivesi 2006, 31).

Alkuvaiheessa keskitytään analysoimaan erilaisia ulkopuolisia tekijöitä, jotka voivat
vaikuttaa yrityksen toimintaan. Tällaisia analyysejä ovat erimerkiksi toimintaympäristöä,
markkinoita, kilpailijoita, sidosryhmiä ja omaa toimintaa koskevat analyysit. Ilman analyysejä on hankala tehdä strategiaa, jolla olisi hyvä kilpailuetu muihin saman alan yrityksiin verraten. Tarkemmassa tarkastelussa myöhemmin tässä opinnäytetyössä on
SWOT-analyysi, jolla pystytään kartoittamaan oman yrityksen vahvuudet ja heikkoudet
sekä uhat ja mahdollisuudet toimia alueen ympäristössä.
Ratsastuskoulun olisi tarkoitus erottautua kilpailijoista toiminnan ollessa tiivistä ja hyvähenkistä. Rento oppimisilmapiiri ilman isojen ratsastuskoulujen paineistusta poikkeaa
kilpailijoista. Hevosille tarjotaan iso tarha, jossa on metsää ja tilaa leikkiä lisäksi hevosten kanssa käydään säännöllisesti maastoilemassa. Asiakkaiden tyytyväisyyttä lisätään
lämpimällä sisätilalla, jossa on televisio ja keittiö. Kompakti ja suhteellisen pieni ratsastuskoulu voisi houkutella myös arempia tai uusia harrastajia kokeilemaan lajia. Tuleva
yrittäjä käy säännöllisesti itse valmentautumassa ja hakemassa päivitystä omaan tietämykseensä kursseilla ja teemapäivillä, jotta opetuksen laatu pysyy ajantasaisena.
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Tulevan ratsastuskoulun strategiassa keskitytään markkinointiin, jossa Facebook-tili on
suurimmassa roolissa. Päivityksiä ja paljon kuvia on tarkoitus jakaa viikoittain ja saada
näin positiivista näkyvyyttä toiminnasta. Internet-sivut avataan myöhemmin toiminnan
ollessa jo käynnissä.

2.6

2.6.1

Markkinat ja kilpailijat

Asiakkaat

Pienten yritysten on tarkoin ryhmiteltävä eli segmentoitava asiakkaansa, koska resurssit eivät millään riitä kaikkien asiakkaiden tarpeiden tyydyttämiseen. Asiakasryhmittely
voi olla avain monien pienyritysten menestymiseen. Suurestakin joukosta voi valita
omalle yritykselle ja palvelulleen sopivimmat asiakasryhmät ja yksittäiset asiakkaat.
Ryhmien perusteella keskitetään koko yrityksen liiketoiminta vastaamaan näiden asiakkaiden odotuksia. (Pitkämäki 2000, 51.)
Asiakasanalyysillä voidaan tunnistaa oikea ja potentiaalisin asiakas, joka tarvitsisi juuri
tietyn yrityksen palveluita. Samalla pohditaan asiakkaiden motiiveja palvelujen ostamiseen. Asiakasanalyysillä selvitetään, keitä tulevat asiakkaat voisivat olla ja minkä ”ongelman” palvelumme voisi poistaa. (Raatikainen 2012, 86.) Asiakkaat olisi hyvä segmentoida mikäli on riittävän paljon asiakkaita, joilla on ostomotiivi ja segmentin sisällä
yhteisiä tarpeita (Kysyntä, kilpailu ja segmentointi).
Tulevassa ratsastuskoulussa pääkeskittyminen on segmentoitu 24–50 vuotiaisiin naisiin. Kansallisen liikuntatutkimuksen mukaan suurin osa ratsastuksen harrastajista on
keski-ikäisiä naisia. (Kansallinen liikuntatutkimus. 2010.) Ratsastus on yleisesti ottaen
arvokas harrastus, jolloin harrastajat ovat usein jo työelämässä. Nuoremmilla asiakkailla ei välttämättä ole niin suurta ostovoimaa. Periaatteessa ratsastuskoulun palvelut
soveltuvat myös samoissa ikäryhmissä oleville miehille, mutta markkinointi kohdistetaan enemmän naisiin.
Tulevan yrittäjän oma ajatus on myös kohdistaa erillinen asiakasryhmä lapsiperheisiin,
joissa mahdollisesti lapsi sekä vanhempi voisivat käydä yhdessä nauttimassa hevosten
kanssa olemisesta. Lapsille on omat palvelut, joissa työskentely tapahtuu tarkassa valvonnassa ja turvallisessa ympäristössä lapsille soveltuvien hevosten kanssa.
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2.6.2

Hinnoittelu

Hinnoittelussa yrittäjän tehtävänä on luoda asiakkaalle ajatus, että pienellä rahasummalla saa enemmän vaikka todellisuudessa yrittäjä antaisi isolla rahalla vähemmän.
Mikäli asiakas kokee saavansa jotain erityistä vastinetta rahalleen, saattaa hän tietoisesti maksaa tuotteesta paljon. Hintaan vaikuttavat positiivisesti tuotantokustannukset,
tuotteen hyöty asiakkaalle, laatu ja arvo sekä mielikuva, kun taas negatiivisesti vaikuttavat asiakkaan maksukyky, kilpailu, epäluuloisuus ja hintatietoisuus. (Puustinen 2006,
162 - 163.)
Hintaa pidetään tuotteen tai palvelun arvon mittarina, koska lähes aina hinta kertoo
asiakkaalle tuotteen arvon. Hinta on ainut kulmakivi yrityksen ”markkinointimixissä”,
joka tuottaa voittoa. Hinnoittelun perusperiaatteena tulisi olla tuotteen katteen ja markkinaosuuden välinen oikea suhde, joka on kannattava pitkällä aikavälillä. (Hinnoittelun
ABC 2005, 7 – 8.)
Perusajatuksena hinnoittelussa on kattaa tuotteen tai palvelun tuotantokustannukset.
Tällaisia menetelmiä ovat esimerkiksi omakustannus-, katetuotto- ja markkinatilannehinnoittelu, johon kuuluu oleellisena osana hinnan esittämistapaan liittyviä ratkaisuja.
Prosessi aloitetaan aina selvittämällä tekijät, joista syntyy tuotteen kustannusrakenne
valmistuksessa tai markkinoille viemisessä. (Raatikainen 2012, 87 - 89.)
Hinnoittelustrategioita on erilaisia, niillä yritys voi tietoisesti hinnoitella tuotteensa. Tällaisia ovat esimerkiksi korkeiden, erilaistettujen, alhaisten tai reilujen hintojen strategiat.
Näissä strategioissa ovat omat haasteensa, erilaistetussa hinnoittelussa on oltava älykäs, koska tarkoituksena on luoda mielikuva edullisuudesta, mutta todellisuudessa
houkutella asiakkaat edullisen tuotteen perässä. Lopulta tulos tehdään arvokkaammilla
tuotteilla, joita asiakas huomioi vähemmän. Korkean hinnan strategiaa käytettäessä
pitää olla arvostettu tuote, jonka oletetaan olevan laadukas. Tällöin tuote yleensä kohdistetaan pienemmälle, mutta paljon maksukykyä omaavalle ryhmälle. (Puustinen
2006, 167 - 169.)
Tulevassa ratsastuskoulussa käytetään hinnoittelun apuna hinnoittelulaskelmapohjaa,
jonka on luonut Hevosyritys huippukuntoon –hanke vuonna 2010. Laskelmassa kartoitetaan kaikki kustannukset, joita ratsastuskoulun pyörittäminen vaatii ja lopputuloksena
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saadaan vähimmäistuntihinta ratsastustunnille. Lisäksi arvioidaan hevosten ja opetuksen arvo, joka sisällytetään lopulliseen hintaan. Samassa laskelmassa on pohjia myös
muille hevostallin palveluille, mikäli joskus on tarve laajentaa toimintaa. Halutessaan
yrittäjä voi sovittaa hinnastoon vakiotunneilla käyville asiakkaille paljousalennuksia ja
erilaisia kampanjoita.

2.6.3

Kilpailutilanne

Yrityksen tulevaisuuden kannalta on erittäin tärkeä tunnistaa oman toimialan ja markkina-alueen kilpailevat yritykset. Tietoa oman markkina-alueen toimialoista saa työ- ja
elinkeinoministeriön kotisivujen toimiala-analyyseistä. (Raatikainen 2012, 91.) Hahmoteltaessa keitä oman aseman kilpailijat ovat, voidaan kilpailutilanne jakaa kahteen perusulottuvuuteen. Suhteellinen ja absoluuttinen kilpailuetu eroavat toisistaan siten, että
absoluuttisella kilpailuedulla merkittävästi korostetaan isojen markkinajohtajien suuruutta. Suhteellisessa kilpailuedussa verrataan itseään toimialan muihin yrityksiin. Saavuttaakseen kilpailuedun yrityksen strateginen ajattelu ja suunnittelu tulee olla kohdillaan.
(Puustinen 2006, 39.)
Toimialoilla kaikki yritykset kilpailevat samoista asiakkaista ja omalle toiminnalle välttämättömistä suhteista sidosryhmiin. Kilpailuetua pidetään usein liitoksissa markkinointiin, mutta useimpien yritysten kohdalla markkinointi ei vaikuta lähes ollenkaan hyvän
kilpailuedun saavuttamiseen. Eduksi voidaan mieltää myös esimerkiksi nopea ja luotettava palvelu. (Puustinen 2006, 39 - 40.)
Työkaluna kilpailijoiden hahmottamiseen voidaan käyttää kilpailu- ja kilpailija-analyysiä,
jonka avulla pyritään sijoittamaan oma yritys muiden yritysten joukkoon kilpailutilanteessa ja selvittämään sen avulla paremmin sen hetkistä markkinatilannetta. Analyysissä selvitetään omat kilpailijat ja niiden viimeaikaisen toiminnan laajuus, kilpailijoiden
heikkoudet ja vahvuudet, sekä yritysten kehityssuunnat ja alalle tulijat. (Raatikainen
2012, 91 - 92.)
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Kuvio 6. Hevostallien maantieteellinen sijoittuminen Suomessa (Korhonen & Pussinen & Pölönen & Varkia 2007, 17).

Ratsastuskoulujen kilpailijat ovat luonnollisesti toiset ratsastuskoulut, mutta epäsuorasti
kilpailua aiheuttavat myös kaikki muut hevostallit, joita suomesta löytyy erittäin paljon
(kuvio 6). Hevosyrittäjyys-kyselyyn saivat vastata kaikki hevosenomistajat, joilla oli
omistuksessaan vähintään kolme hevosta. Kyselyyn vastasi yhteensä 1 172 hevosenomistajaa, joista 44 prosentilla oli mukana yritystoimintaa. ( Korhonen ym. 2007, 17.)
Tulevan ratsastuskoulun toimialueella on paljon kilpailua ratsastuskouluista, mutta pelkästään islanninhevosiin erikoistuneita ratsastuskouluja ei ihan lähialueella ole. Kilpailuedun vuoksi toimialue nimenomaan islanninhevostallille on ideaali, vaikka asiakkaat
ovat periaatteessa samat muiden ratsastuskoulujen kanssa. Isommissa ratsastuskou-
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luissa kulut ovat huomattavasti suuremmat, koska alkuinvestoinnit ovat olleet suuret ja
ylläpitokustannukset ovat jatkuvasti korkeat. Ratsastuskoulu Gjólan tilat ja osa tuntihevosista vuokrataan, jolloin alkuinvestointeja ei ole katettavana niin paljon ja tällöin hinnoittelulla voidaan tehdä kilpailuetua muihin alueella toimiviin hevosalan yrityksiin.

2.6.4

Markkinointi

Markkinoinnin tarkoituksena on saada oma yritys ja sen tuotteet ja palvelut asiakkaiden
näkyville. Pienyrityksen markkinointi kannattaa suunnata suoraan markkinointikanaviin,
joissa oletetaan kyseisen asiakasryhmän olevan. Välttämätöntä ei ole järjestää kalliita
ja isoja markkinointikampanjoita, jotka usein ovat yritykselle äärettömän kalliita. Älykäs
ja ytimekäs suoramarkkinointiviesti voi kantaa jo pitkälle. Jokaisen yrityksen niin pienen
kuin suurenkin, kannattaisi tehdä markkinointiin oma suunnitelma, jota seuraisi suunnitelman mukaiset teot markkinoinnin edistämiseksi. Markkinoinnilla pyritään pohjustamaan asiakkaan tarvetta ostaa kyseinen tuote tai palvelu. (Puustinen 2006, 173 - 175.)
Yrityksen markkinointiviestinnässä voidaan käyttää erilaisia keinoja, kuten suoramainontaa eli esimerkiksi esitteitä, hinnastoja tai myyntikirjeitä,

näkymismainontaa,

jossa yrityksellä on näkyvissä oleva, tunnistettava logo tai tiedottamista lehdissä ja internet-sivuilla. Henkilökunta on osa yrityksen viestintää ulkopuolelle ja se vaikuttaa
asiakkaan ostokokemukseen. Asiakaspalvelulla ja palveluympäristön toimivuudella
sekä onnistuneella palveluprosessilla on myös merkitystä minkälaisen mielikuvan asiakas yrityksestä luo. (Raatikainen 2012, 94 - 95.)
Ratsastuskoululla on paljon vaihtoehtoja markkinointikanaviksi. Internetissä ratsastuskoulu voisi mainostaa omilla internet-sivuilla, Facebook-sivuilla tai esimerkiksi Islanninhevosyhdistyksen sivuilla omalla mainosbannerilla. Ennen toiminnan alkamista ratsastuskoulu perustaa Facebook-sivut, joita käytetään päämarkkinointivälineenä, koska se
on nykyaikainen ja maksuton tapa mainostaa. Facebookissa myös tavoittaa hurjan
paljon erilaisia kohderyhmiä ja voi saada innostusta monelta paikkakunnalta. Omat
internetsivut eivät ole poissuljettu vaihtoehto, mutta niiden tekeminen ja ylläpitäminen
maksaa. Lisänä Facebook-markkinoinnille yrittäjä painattaa mainosflyereita, joita voi
jakaa erilaisissa hevostapahtumissa tai jättää lähialueen kauppoihin mainoksiksi.
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2.7

Riskit ja niihin varautuminen

Yritystoiminnassa riskillä tarkoitetaan uhkaa tai vaaraa vahingosta ja tappiosta. Yrityksen on tärkeä ottaa huomioon riskien mahdollisuus jo yrityksen perustamisvaiheessa.
Riskien hallinnassa käydään läpi kolme erilaista välietappia, joissa riskit tunnistetaan,
arvioidaan ja lopuksi tehdään toimintasuunnitelma, jolla tunnistetut riskit pystytään hallitsemaan. Välttyäkseen riskien toteutumiselta, on hyvä tunnistaa erilaiset riskityypit.
Tällaisia riskityyppejä ovat esimerkiksi liike-, omaisuusvahinko-, rikos-, henkilö-, keskeytys- ja ympäristöriskit. Henkilöriskit koskevat useimmiten pienten ja keskisuurten
yritysten henkilöstöä, koska myös työntekijöiden vaihtuvuus luetaan riskiksi. Omaisuusvahinkoriskejä ovat muun muassa tulipalo, myrsky tai vuoto. Tätä riskiryhmää varten voi varautua erilaisten omaisuutta koskevien vakuutusten avulla. Liikeriskit eivät
yleensä ole vakuutettavissa. Riskienhallinta on yritysjohdon toimenpiteiden varassa.
Liikeriskien piiriin kuuluvat kannattavuuteen liittyvät epäonnistumiset, rajoitukset ja kilpailijoiden toiminta. (Raatikainen 2012, 102 - 103.)
Raatikaisen mukaan pienyrittäjät eivät useimmiten täysin tunne omaan yritystoimintaansa liittyviä riskejä. Kaikki toimintaa koskevat vakuutukset tulisivat olla kunnossa,
ennen yrityksen merkitsemistä kaupparekisteriin. Riskien tunnistamiseen voidaan käyttää apuna riskianalyysiä, jossa yrityksen toiminnot jaetaan osiin, jossa pohditaan niiden
riskialttiutta. Analyysissä määritellään myös todennäköisyys vahingon sattumiselle ja
keino, jolla vahingolta pystyttäisiin välttymään. (Raatikainen 2012, 104.)

Kuvio 7. Ratsastuskoulun riskianalyysi (mukaillen Raatikainen 2012, 105).
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Ratsastuskoulutoiminnassa suurimmat riskit kohdistuu hevosten tai yrittäjän sairastumiseen, kuten riskianalyysistä (kuvio 7.) selviää. Luonnollisesti ilman hevosia ratsastuskoulun toiminta keskeytyy, ja silloin myös taloudellinen puoli kärsii. Hevoset ovat
suuria eläimiä ja valitettavasti tosiasia on, ettei monikaan hevonen pysy koko elämäänsä ilman jonkinasteista sairastumista. Sairauksia, kuten ähkyä tai kaviokuumetta voi
kuitenkin yrittää ehkäistä tarkalla ruokintasuunnitelmalla ja laadukkailla rehuilla. Rasitusvammoja taas voi minimoida pitämällä hevosilla työn lisäksi tarpeeksi palautumispäiviä ja huoltaa lihaksistoa säännöllisesti. Jos kuitenkin riski toteutuu, joko hevosten
tai yrittäjän puolesta voidaan hetkellisesti toimintaa supistaa resurssien mukaisiksi tai
yrittää saada tilalle nopeasti sijaishevonen tai -ohjaaja.
Omaisuusvahingot on merkitty analyysiin mahdollisiksi riskeiksi. Ryöstöiltä ja tulipalolta
voidaan yrittää välttyä mahdollisimman pienin omaisuusvahingoin murtohälyttimillä,
joissa on ohjelmoituna myös palovaroitin niin, että mikäli savua ilmenee ilmoitus lähtee
heti viranomaisille.

2.8

2.8.1

Talous

Verotus

Toiminimen verotettava tulos lasketaan vähentämällä veronalaisesta tulosta sen hankkimisesta aiheutuneet menot. Näistä saatu tulos verotetaan yrittäjän pääoma- tai ansiotuloina. Pääomatuloksi lasketaan 20 prosenttia yrityksen nettovarallisuudelle kertyneistä tuotoista, tällöin pääomatuloa verotetaan 30 prosentin verokannalla. Yrittäjä voi päättää pääomatulon osuudeksi myös nolla tai 20 prosenttia. Pääomatulojen ollessa yli 30
000 euroa, käytetään veroprosenttina 34 prosenttia. Muut tilikauden aikana tehdyt tuotot verotetaan ansiotuloina progressiivisen tuloveroasteikon mukaisesti. (Elinkeinoharjoittajan verotus. 2016.)
Tulojen perusteella yrittäjä maksaa myös ennakkoveroa, jonka verohallinto laskee etukäteen aiempien vuosien tulojen perusteella. Aloittavan yrittäjän on arvioitava mahdollisimman tarkasti saamiensa tulojen ja kulujen määrät, että ennakkoverojen määrä saadaan laskettua. Toiminnan ollessa tappiollista ei ennakkoveroa makseta. Verotettavan
tulon lisäksi ennakkoveron määrään vaikuttavat kaikki muut tulot esimerkiksi starttiraha
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tai palkkatulot. Yrittäjän maksaessa ennakkoveroa liian vähän vuoden aikana, hänelle
tulee jälkikäteen maksettavaksi jäännösvero-osuus, kun taas jos yrittäjä on maksanut
ennakkoveroa enemmän kuin olisi tarvinnut saa hän veronpalautusta. (Ennakkovero –
uusi yrittäjä. 2016.)
Kulutusvero eli arvonlisävero sisällytetään tuotteen lopulliseen hintaan. Yrittäjän on
hakeuduttava arvonlisäverovelvollisten rekisteriin kun 12 kuukauden eli yhden tilikauden liikevaihto ylittää 10 000 euroa. Rekisteriin voi hakeutua halutessaan myös vapaaehtoisesti. Ostaessaan tuotteen asiakas maksaa myyjälle arvonlisäveron, jonka myyjä
välittää eteenpäin valtiolle. Yrittäjän ostaessa verolliseen liiketoimintaan liitoksissa olevia tuotteita tai palveluita saa hän myynneistä kertyneestä arvonlisäverosta vähentää
ostoihin sisältyneen arvonlisäveron määrän, mikäli kumpikin osapuoli ovat arvonlisäverovelvollisia. Yleinen verokanta on 24 prosenttia. Ratsastuskoulun ratsastustunnit kuuluvat alennetun verokannan piiriin, joka on 10 prosenttia. Arvonlisäverotusta koskevat
tiedot ilmoitetaan kausiveroilmoituksella ja myyntien arvonlisävero maksetaan omalle
verotilille. Maksut suoritetaan oman ilmoitus- ja maksujaksojen mukaisesti. (Arvonlisäverotus. 2016.)

2.8.2

Kirjanpito

Kirjanpidon avulla yrittäjän on helppo olla tietoinen yrityksensä tilanteesta. Kannattavuuden ja vakavaraisuuden tunnusluvut, joita kirjanpidosta pystytään tuottamaan auttavat ohjaamaan toimintaa tuottavampaan suuntaan. Kirjanpitolain mukaisesti jokainen
suomessa toimiva yritys on velvollinen suorittamaan jonkinasteista kirjanpitoa. Helpoimmalla yrittäjä pääsee itse, kun ulkoistaa kirjanpidon tilitoimistoon, jossa on ammattilaiset apuna. Yksi tärkeimmistä kirjanpidon tehtävistä on pitää yrittäjän omat rahat ja
yrityksen rahat erillään. (Puustinen 2006, 213.) Kirjanpidon lisäksi kuukausittaiset tuloslaskelmat ja taseet, päivä- ja pääkirjat sekä veroilmoituksen tekeminen ja tilinpäätös
kuuluvat tilitoimiston palveluihin.
Tulevalla yrittäjällä on koulutus ja hieman työkokemusta kirjanpidosta. Ratsastuskoulun
pyörittäminen on kuitenkin aikaa ja energiaa vievää, joten kirjanpito ulkoistetaan tilitoimistolle. Riihimäellä ja lähialueilla on paljon tilitoimistoja, jotka voisivat suorittaa ratsastuskoulun kirjanpidon. Aloittaessaan toimintaa yrittäjä pyytää kahdesta tilitoimistosta
tarjouspyynnön ja vertailee palveluita hintaan nähden. Hintavertailuun yrittäjä haluaa
pyytää Tilipalvelu Rantalaisen Hämeenlinnasta ja Riihimäen Tilitoimisto Oy:n. Ranta-
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lainen on huomattavasti suurempi tilitoimistokonsernin osa, kuin Riihimäellä toimiva
tilitoimisto. Lopulliseen valintaan vaikuttavat hinta ja palveluiden sopivuus pienyrittäjälle.

2.8.3

Rahoitus

Yrittäjän on hyvä tehdä laskelmia aloittavan yrityksen kannattavuudesta ja alkuinvestoinneista sekä rahan tarpeesta. Laskelmien tulokset toimivat yrityksen rahoitussuunnitelmana ja kannattavuuden mittarina tulevalle toiminnalle. Rahoitussuunnitelmalla yritys
voi hakea vieraan pääoman rahoitusta. Perusteellisesti tehdyt laskelmat antavat paremmat mahdollisuudet myös tulevaisuudessa taloudellista tilannetta arvioidessa. Rahantarpeeseen vaikuttaa perustettavan yrityksen koko. (Puustinen 2006, 67.)
Rahoitusta voi hakea esimerkiksi pankeilta, Finnvera Oyj:ltä ja Työ- ja elinkeinotoimistolta. Finnvera-laina on uusille tai jo toimiville yrityksille suunnattu laina, jonka minimisuuruus on 10 000 euroa. Laina-aika on tyypillisesti kolmesta viiteentoista vuoteen
investoinnin suuruudesta riippuen. Päätös lainan saamisesta perustuu tutkimukseen,
jossa yrityksen edellytykset kannattavalle liiketoiminnalle selvitetään. Hyvin valmisteltu
liiketoimintasuunnitelma edesauttaa rahoitushakemuksen käsittelyä. (Finnvera-laina.
2016.)
Strattirahalla turvataan aloittavan yrittäjän toimeentuloa ajalta, jonka yritystoiminnan
käynnistäminen kestää. Enintään starttirahaa voi kuitenkin saada 18 kuukautta. Yritystoiminta tulee aloittaa vasta strattirahan myöntämisen jälkeen, päätökseen vaikuttaa
alan kilpailutilanne ja toimialueen mahdollisuudet kyseiselle toimialalle. (Starttiraha –
aloittavan yrittäjän tuki.)
Yrittäjä on päättänyt aloittaa hakemalla lainaa omasta pankistaan, osuuspankista. Lainan hakemista varten yrittäjällä tulee olla selkeä alkuinvestointilaskelma ja laskelma
yrityksen tulevasta toiminnasta sen käynnistyessä. Pankki vaatii yleensä lainalle vakuuden, joka voi olla kiinteää tai irtainta omaisuutta ja mahdollisesti takauksen riippuen
lainan suuruudesta. Pienempiä lainasummia on kuitenkin mahdollista saada ilman vakuuksia. (Rahoitus.) Yrittäjällä on toiminnan alkaessa käytettävissään 8 000 euroa
omia säästöjä alkuinvestointeja varten. Lisäksi ennen yritystoiminnan alkamista yrittäjä
hakee starttirahaa toimeentulon varmistamiseksi.

24

3

SWOT-analyysi

SWOT-analyysi auttaa yritystä tunnistamaan vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja
uhat. Yleensä SWOT-analyysi kootaan nelikenttään, jossa yrityksen toimintaa tarkastellaan sisäisten ja ulkoisten tekijöiden ympäröimänä. Tekijät, joihin yritys itse pystyy
enemmän vaikuttamaan ovat vahvuudet ja heikkoudet, joita pidetään yrityksen sisäisinä nykyhetkessä tapahtuvina asioita. Uhat ja mahdollisuudet taas ovat yrityksen ulkoisia tekijöitä, eikä toteutumisesta ole varmuutta. Analyysin avulla yritys voi paremmin
lieventää tai poistaa heikkouksia ja uhkia, sekä käyttää hyväksi vahvuuksia ja mahdollisuuksia. (SWOT-analyysi; Pitkämäki 2000, 79 - 80.)

Kuvio 8. Ratsastuskoulun SWOT-analyysi.
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Kuviossa 8 on ratsastuskoulun SWOT-analyysi. Tulevan ratsastuskoulun ehdottomia
vahvuuksia ovat tulevan yrittäjän hevostietous ja käytännönkokemus hevosten pitämisestä jo useilta vuosilta. Ratsastuskoulun toimialuetta voidaan pitää potentiaalisena
onnistumisen kannalta, koska lähialueella ei ole muita nimenomaan Islanninhevosratsastukseen keskittyviä ratsastuskouluja. Yrittäjällä on aiempaa kokemusta asiakaspalvelusta muulta alalta, joka auttaa asiakkaiden käyttäytymisen ymmärtämisessä. Asiakkaiden toiveita pyritään kuuntelemaan ja toteuttamaan niin, että toiminta olisi mahdollisimman asiakaslähtöistä. Yrittäjä tekee toiminnan alkaessa tuntisuunnitelman, jonka
avulla pyritään saavuttamaan ratsastustuntien tavoitteet.
Heikkouksina on yrittäjän kokemattomuus yrittäjyydestä ja vähäinen kokemus ratsastustuntien pitämisestä. Markkinoinnin osaamattomuus on myös yrittäjän heikkous. Mikäli markkinointi ei lähde toimimaan yrittäjän omalla osaamistasolla tarvittavan hyvin on
syytä miettiä markkinoinnin ulkoistamista. Yrittäjällä on mahdollisuus saada lisätienestiä järjestämällä esimerkiksi viikonloppuisin kursseja tai teemapäiviä pienryhmille. Kesällä myös leirit ovat erinomainen mahdollisuus saada uusia asiakkaita pidemmän
matkan päästäkin. Yhteistyössä muiden tallien kanssa voi järjestää esimerkiksi ulkomaalaisten opettajien kursseja tai harjoituskilpailuja.
Suurena uhkana voidaan pitää muita alan kilpailijoita ja vuosien kokemusta ratsastuskoulun pitämisestä. Kilpailijoiden sijainti voi myös viedä asiakkaita parempien kulkuyhteyksien päähän. Useimmiten myös isommissa ratsastuskouluissa opetusta on tarjolla
enemmän ja laajemmin. Hevosten sairastuminen on työn keskeytymiselle pahin uhka,
talleilta toisille ihmisten mukana hevosiin tarttuvat taudit lisäävät riskiä. Sairastumista
ulkoisten tekijöiden kautta voidaan vähentää hyvällä tiedottamisella. Hevostallin pyörittäminen on hyvin paljon fyysistä työtä, joten yrittäjän väsyminen työhön on mahdollista.
Väsymistä voisi ennaltaehkäistä pitämällä lomaa suunnitellusti tai palkkaamalla työntekijän, mikäli toiminta laajenee suuresti.
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4

Yhteenveto

Aloittavalle yritystoiminnalle liiketoimintasuunnitelman laatiminen on lähes välttämätöntä, jotta voidaan arvioida liikeidean toimivuutta teoriassa. Valmis liiketoimintasuunnitelma auttaa ja nopeuttaa rahoituksen hakemista ja muiden isompien päätösten tekemistä
yrityksen perustamisvaiheessa. Opinnäytetyössä tutkittiin myös hevosyrittäjyyden tulevaisuudennäkymiä, jotka tällä hetkellä näyttävät tarpeeksi hyviltä yrityksen perustamista varten.
Opinnäytetyössä on käsitelty liiketoimintasuunnitelman osa-alueita perusteellisesti ja
valittu mukaan erityisesti ratsastuskoulun kannalta tärkeitä kohtia. Liiketoimintasuunnitelmassa on kehitelty yritykselle sopivat toimintamallit, jotka auttavat toiminnan suunnittelussa. Yritystoiminnan alkaessa yritysmuodoksi valitaan toiminimi, mutta myös osakeyhtiö oli vaihtoehtona. Lopulliseen päätökseen vaikuttaa toiminnan suuruus ja pääomantarve. Ratsastuskoululle pohdittiin kahta eri nimivaihtoehtoa, joista kumpikin oli
toteuttamiskelpoinen ja todennäköisesti ensisijainen vaihtoehto tullaan lopulta toteuttamaan. Ratsastuskoulun toimitiloiksi ajateltiin vuokrattavaa tilaa Riihimäeltä. Alkuvaiheessa muuta vaihtoehtoa ei pohdittu, koska toimitilaa koskevat riskit haluttiin minimoida täysin.
Ratsastuskoulun hevoset on tarkoitus ottaa ylläpitoon kasvattajilta tai yksityishenkilöiltä
toimintaa varten. Islanninhevosten hinnat ovat vielä melko korkealla, vaikka laskua
hinnoissa on tapahtunut vuosien aikana. Ottamalla hevoset ylläpitoon yrittäjän ei tarvitse tehdä toiminnan alkaessa niin suuria investointeja. Yrittäjä hakee starttirahaa työvoimatoimistolta ennen toiminimen rekisteröimistä kaupparekisteriin. Päätöksen jälkeen
on tarkoitus hakea tarvittava määrä rahaa lainaksi pankista.
Ratsastuskoulun markkinointi keskitetään alkuvaiheessa Facebook-sivuihin, koska
mainostaminen siellä on tehokasta ja tavoittaa laajan kohderyhmän. Ideana olisi myös
painattaa mainosflyereitä Facebook-mainonnan tueksi. Internet-sivut yritys tekee myöhemmin. Yrittäjällä on paljon kokemusta islanninhevosten käsittelystä ja sitä kautta jo
mahdollista tulevaa asiakaskuntaa. Kirjanpito on päätetty ulkoistaa tilitoimistolle, jotta
yrittäjän aika jää muihin liiketoiminnan tehtäviin. Opinnäytetyössä tehtiin ratsastuskoululle oma riskianalyysi. Analyysissa pohdittiin ja arvioitiin ulkoisia ja sisäisiä riskejä sekä
niiden toteutumismahdollisuutta. Lopuksi tehtiin ratsastuskoulun SWOT-analyysi liikeidean ja toiminnan hahmottamiseksi.
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5

Työn prosessin kuvaus

Prosessi alkoi työn aiheen valinnalla. Aiheen valinta tuntui hankalalta, koska mikään
aihealue ei aluksi tuntunut omalta. Lopulta päädyin tekemään liiketoimintasuunnitelman, koska oman yrityksen perustaminen on käynyt mielessä jo aikaisemmin ja se sopi
hyvin opinnäytetyöaiheeksi. Aiheesta erityisen mielenkiintoisen tekee se, että pystyn
liittämään siihen vahvasti oman harrastukseni ja elämäntapani. Liiketoimintasuunnitelmaa voisi myöhemmin hyödyntää myös omien unelmien toteuttamisessa.
Aiheen valinnan jälkeen tein alustavan aikataulun prosessin läpi viemiseksi. Aikataulu
työn tekemiselle oli melko väljä ja siksi toteuttamisessa ei ilmaantunut ongelmia. Työssä oli tarkoituksena tehdä liiketoimintasuunnitelma ratsastuskoululle, jossa erityisenä
piirteenä ovat opetushevosina toimivat islanninhevoset. Lähdin jäsentelemään aiheen
rajausta, jotta työstä ei tulisi liian laaja. Päätin keskittyä työssäni vain islanninhevosiin
joten muut hevosrodut on rajattu aiheen ulkopuolelle, kuitenkin hevostaloutta tutkiessa
kaikki rodut ja hevostalouden muodot on otettu huomioon.
Tutkin seuraavaksi liiketoimintasuunnitelmasta ja hevosalasta kertovia aineistoja. Aineistoon perehtyminen on välttämätöntä, jotta viitekehyksen muodostaminen on mahdollista. Viitekehykseen on otettu mukaan liiketoimintasuunnitelman lisäksi myös islanninhevonen ja sen askellajit, koska koin niiden olevan merkittävässä näkökulmassa
työn kokonaisuuden ymmärtämisen kannalta. Kirjallisen aineiston lisäksi opinnäytetyössä on käytetty apuna myös Internet-lähteitä.
Työssä ehdottomasti haastavinta oli tehdä taloudellisia laskelmia. Laskelmien tekeminen vei paljon aikaa ja oli hankala tehdä arvioita kustannuksista, koska toiminta ei ole
ollut vielä käynnissä. Kulujen suuruutta arvioidessa käytin apuna omakohtaista kymmenen vuoden kokemusta. Kaikki kustannukset arvioitiin hieman yläkanttiin, jotta saataisi mahdollisimman todenmukainen lopputulos.

6

Tuotoksen arviointi ja analysointi

Opinnäytetyön tuotoksena on liiketoimintasuunnitelma. Opinnäytetyön toimeksiantajana toimin minä itse, koska liiketoimintasuunnitelma tulee todennäköisesti toteutumaan
kun alan suunnittelemaan oman yrityksen perustamista. Tuotoksen ulkoasun halusin
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pitää melko yksinkertaisena ja helppolukuisena. Lopullinen tuotos eli liiketoimintasuunnitelma pidetään salaisena.
Liiketoimintasuunnitelmaa koskevaa aineistoa oli käytettävissä erittäin laajasti. Lähes
kaikki yrityksen perustamiseen tai yrittäjän toimintaan liittyvät aineistot sisältävät osaalueen myös liiketoimintasuunnitelmasta. Pyrin käyttämään mahdollisimman tuoreita
lähteitä, jotta tieto olisi ajan tasalla. Kirjallisuuslähteet olivat työssä pääosassa, mutta
käytin apunani myös Internet-lähteitä. Kirjalliset lähteet olivat pääsääntöisesti erittäin
luotettavia, koska yleensä ammattilaiset ovat kirjoittaneet ne. Internet-lähteitä käyttäessä olin lähdekriittinen ja tein vertailuja eri lähteiden sisällöistä varmistuakseni lähteen
todenmukaisuudesta. Kaikki käyttämäni lähteet tukevat toisiaan. Hevosyrittäjyyttä tutkiessani perehdyin tutkimuksiin ja eräänlaisen hevosyrittäjyyttä koskevaan hankkeeseen, jossa oli monia eri osa-alueita.
Liiketoimintasuunnitelman rakenteen suunnittelemisessa olen mukaillut pääasiassa
Leena Raatikaisen Liikeideasta liikkeelle -kirjan ehdotelmaa. Käytin apunani myös Johannes Hesson Hyvä Liiketoimintasuunnitelma -kirjaa. Pääsin parhaimpaan lopputulokseen, kun yhdistelin edellä mainituista kirjoista eri osa-alueita yhteen.
Liiketoimintasuunnitelman pituudeksi tuli 13 sivua. Mielestäni se on sopivan pituinen,
koska siinä käsitellään tiiviisti kaikki tärkeät osa-alueet. Liiketoimintasuunnitelman avulla tuleva yrittäjä on kykeneväinen hakemaan rahoitusta liikeidealleen. Teoreettinen
viitekehys sisältää lähes kaiken tekstimuodossa olevan analysoinnin, joten itse liiketoimintasuunnitelmaan on sisällytetty mahdollisimman paljon tietoa kuvioiden ja taulukoiden muodossa. Olen tyytyväinen lopputulokseen, liiketoimintasuunnitelmasta tuli toteuttamiskelpoinen ja ratsastuskoulun todettiin olevan kannattavaa liiketoimintaa tehtyjen laskelmien perusteella. Koen, että pystyin myös hyödyntämään työssäni osaamistani jokaiselta liiketalouden osa-alueelta.

7

Johtopäätökset

Opinnäytetyössä tutkittiin liiketoimintasuunnitelman lisäksi hevosyrittäjyyden tulevaisuutta ja kehitystä, josta voitiin todeta, että suuri osa hevosyrittäjistä olisi kasvattamassa toimintaansa lähivuosien aikana. Kasvamisaikeet puolestaan puhuvat kysynnän
riittävyydestä, jonka arvioitiin 95 prosenttisesti olevan keskivertoa parempi tulevina
vuosina. Näin ollen ratsastuskoulun perustamista voitaisiin pitää kannattavana liiketoi-
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mintana. Ratsastuskoulujen toimintaa voidaan yleisesti pitää tällä hetkellä kannattavana myös siltä osin, että lähialueella eräs täysihoitotalli on juuri lisännyt toimintaansa
ratsastuskoulun palveluita. Se, että joku muukin on päässyt mahdollisesti samoihin
tuloksiin ratsastuskoulun kannattavuuden arvioinnissa vahvistaa myös tämän opinnäytetyön liiketoimintasuunnitelman toteuttamiskelpoisuutta.
Hevosyrittäjien jaksamista pidetään yhtenä merkittävimmistä syistä liiketoiminnan supistamiselle tai jopa päätökseen siirtyä kokonaan yritystoiminnasta harrastamiseen.
Yrittäjän tulisi siis pitää huolta liiketoiminnan ja hevosten lisäksi myös itsestään.
SWOT-analyysissä ehdotin, että tuleva yrittäjä suunnittelisi alun alkaen toimintansa
niin, että olisi kykeneväinen pitämään tarvittavasti myös vapaata ja välttämään sillä
väsymisensä.
Hevostaloutta tutkiessa selvisi, että hevostallien maantieteellinen sijoittuminen painottuu Etelä-Suomen alueelle ja suurin osa ratsastuksen harrastajista on keski-ikäisiä naisia. Tulevan ratsastuskoulun on hyvä ottaa tämä seikka huomioon asiakkaidensa segmentoinnissa ja markkinoinnissa. Ratsastuksessa ei ole juurikaan kausivaihteluita,
mutta kesäisin ratsastusleirit vetävät asiakkaita puoleensa, joten tulevan yrittäjän kannattaisi harkita myös leirien lisäämistä tarjontaansa.
Kaikki taloudelliset laskelmat ovat tehty vuoden 2016 arvioiden mukaan ja ovat lähtöisin omakohtaisesta kokemuksesta. Mikäli yrityksen perustaminen tapahtuisi muutaman
vuoden sisällä, voisivat laskelmat olla sen hetkiseen hinnoittelutilanteeseen hieman
vääristyneet, silti kaikki kulut on arvioitu yläkanttiin tulevaisuuden hinnoittelua ajatellen.
Suomessa sääolosuhteet vaikuttavat suuresti esimerkiksi heinäntoimittajien hinnoitteluun. Mikäli kauden sadosta joku osa pilaantuu, on heinien hinnat sinä vuonna korkeammat. Sen vuoksi talouslaskelmat tulisi vielä päivittää ennen rahoituksen hakemista.
Liiketoimintasuunnitelmaa tulisi pitää ajan tasalla tarkistamalla sitä esimerkiksi muutaman vuoden välein.
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