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ESIPUHE

Uudistuva hevostalous -artikkelikokoelman kirjoituksista huokuu myönteinen näkymä hevosalasta. Huomisen hevosala on yhteiskunnallisesti
vastuullinen ja kiinnostava toimiala, joka palvelee harrastuksena, virkistyksenä ja ammattina tuhansia suomalaisia. Hevosalan yritystoiminta ja
hevosten käyttämät palvelut hyödyttävät maataloutta sekä monipuolistavat elinkeinoja monin eri tavoin.
Tämän kokoelman artikkelit on alun perin julkaistu HAMK Unlimited
-julkaisuportaalissa vuosien 2017–18 aikana. Julkaisu kokoaa artikkelit
yksiin kansiin, sisältäen täydentäviä aiemmin julkaisemattomia kirjoituksia. Keskeisimpänä aineistona ja herätteenä ovat olleet keväällä 2017
tehdyt kyselyt, joissa on selvitetty hevosyrittäjyyden kehityssuuntia, kysyntää ja mielikuvia. Kokoelman loppuosaan on koottu Uudistuva hevostalous -hankkeen kohokohtia.
Useiden asiantuntijoiden kanssa yhteistyössä tehty julkaisu lisää tietoutta hevosalan merkittävyydestä sekä kannustaa yrittäjiä rohkeasti arvioimaan uusia liiketoiminnan mahdollisuuksia. Valtakunnallisen Uudistuva hevostalous -tiedonvälitys- ja yhteistyöhankkeen (2015–18) toteuttajana on ollut Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK). Yhteistyössä ovat olleet mukana Hippolis – Hevosalan osaamiskeskus ry ja Luonnonvarakeskus Luke. Ohjausryhmään ovat kuuluneet Suomen Hippos ry, Suomen Ratsastajainliitto ry, MTK ry, ProAgria, Suomen Ravivalmentajat ry, Suomen
Hevosenomistajien Keskusliitto ry, Ypäjän Hevosopisto, Helsingin yliopisto/ taloustieteen laitos, Maaseutuvirasto ja Hämeen ELY-keskus. Rahoituslähteenä on ollut EU:n maaseuturahaston Manner-Suomen maaseudun
kehittämisohjelma (2014–20).

Hämeenlinnassa 6.9.2018
Sirpa Pussinen
Projektipäällikkö, Hämeen ammattikorkeakoulu
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artikkeleiden kirjoittajat
Harri Jaskari, JABC – Jaskari Accounting & Business Consulting Oy,
on yritystoiminnan asiantuntija, joka yhdistää liiketalouden teoriaa ja
lainalaisuuksia hevostalouteen.
Minna-Maarit Jaskari (KTT) on markkinoinnin ja yrittäjyyden
asiantuntija, joka toimii Vaasan yliopistossa markkinoinnin opettajana
ja on mukana JABC – Jaskari Accounting & Business Consulting
-yrityksessä.
Lotta Kovaljeff on ollut opiskelijana HAMKin hevostalouden
koulutuksessa.
Anne Laitinen, agrologi, tradenomi (AMK), on toiminut
Uudistuva hevostalous -hankkeessa Hippoliksen osuudessa
asiantuntijana ja tiedottajana.
Minttu Lampinen, yliopettaja (KTT), opettaa markkinointia
HAMKissa yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen yksikössä.
Hän myös konsultoi useita yrityksiä startupeista pörssiyhtiöihin.
Päivi Lehtonen (KTM) toimii Teivon raviradalla toimitusjohtajana ja
seuraa ravitapahtumien muuttumista käytännön tekijänä.
Suvi Louhelainen (agrologi YAMK) on Suomen Hippoksen
kehityspäällikkö ja raviurheilun harrastaja, joka tuntee hevosalan
lisäksi urheilumarkkinointia.
Sanna Mäki-Tuuri, agrologi (AMK) on toiminut
Uudistuva hevostalous -hankkeen Hippoliksen osuudessa
asiantuntijana ja tiedottajana.
Sirpa Pussinen (tradenomi YAMK) on Uudistuva hevostalous
-hankkeen projektipäällikkö HAMKissa. Hankkeessa nostetaan esille
suomalaista hevosyrittäjyyttä ja tulevaisuuskeskusteluja.

Artikkeleiden kirjoittajat

Leena Rantamäki-Lahtinen (MMT) toimii yliopistonlehtorina
Helsingin yliopiston taloustieteen osastolla. Hevostalouden lisäksi
hän on tutkinut maaseudun muuttuvaa yrittäjyyttä.
Pasi Rikkonen (KTT) toimii johtavana tutkijana
Luonnonvarakeskuksessa, asiantuntemusaloinaan erityisesti
maa- ja elintarviketalouden ennakointitutkimus, maatalouspoliittisen
toimintaympäristön ennakointi sekä maaseudulla toimivien yritysten
johtamisen kehittämiskysymykset.
Markku Saastamoinen (MMT) työskentelee erikoistutkijana
Luonnonvarakeskuksessa. Luke on Uudistuva hevostalous -hankkeen
osatoteuttaja.
Timo Sipiläinen (MMT, dosentti) toimii maatalousekonomian
professorina Helsingin yliopiston taloustieteen osastolla.
Hän on tutkinut maatalousyritysten tuottavuutta, tehokkuutta ja
maatalousyritysten johtamista.
Terhi Thuneberg (lehtori, MMM) vastaa hevostalouden koulutuksesta
HAMKin Mustialan yksikössä ja toimii asiantuntijana hevostalouden
kehittämis- ja koulutushankkeissa.
Eveliina Toivonen (Master of Business Administration) toimii
HAMKissa yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen yksikössä
markkinointisuunnittelijana ja opettaa markkinointia. Hän kuuluu
myös Suomen Ratsastajainliiton sosiaalisen median työryhmään.
Heli Väntsi (agrologi AMK) on HAMKin hevostalouden opiskelijana
tehnyt asiantuntijaharjoittelun Uudistuva hevostalous -hankkeessa.
Minna Väre (MMT) toimii erikoistutkijana Luonnonvarakeskus
Lukessa.
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Hevosyrittäjyys 2017 ja
Hevosalan mielikuvat -kyselyt

Uudistuva hevostalous -kokoelman useimpien artikkeleiden taustalla ovat
keväällä 2017 tehdyt kyselyt, joissa on selvitetty hevosyrittäjyyden kehityssuuntia, kysyntää ja mielikuvia.
Hevoselinkeinon kehityssuuntia selvitettiin Hevosyrittäjyys 2017
-kyselyllä, jossa kerättiin tietoa hevosyrittäjyydestä ja tulevaisuuden
suunnitelmista. Aiheina olivat mm. yritysten laajentamis-, vähentämis-,
investointi- ja työllistävyysnäkökulmat. Kyselyn pääasiallisina kohderyhminä olivat hevosalalla osa- tai kokoaikaisesti yritystoimintaa harjoittavat. Kyselyyn vastasi 575 vastaajaa.
Kuluttajien näkemyksiä on kerätty Hevosalan mielikuvat ja kysyntä
-kyselyllä. Kysymysten aiheina olivat suomalaisten kokemat mielikuvat
hevosharrastuksesta, hevosurheilusta ja -elinkeinosta. Kysely toteutettiin
osana valtakunnallista kuluttajapaneelia, jonka kautta vastaajiksi tavoitettiin eritaustaisia suomalaisia eri puolelta maata. Tavoitteena oli saada
vastaajiksi henkilöitä, joilla ei ennestään ollut aktiivista kosketusta hevosiin. Kyselyyn osallistui 3055 täysi-ikäistä vastaajaa.
Kyselyiden suunnittelussa ja tulosten analysoinnissa on ollut mukana useita asiantuntijoita, jotka ovat myös tämän kokoelman artikkeleiden kirjoittajina. Kyselyjen toteutus tilattiin Suomen Gallup Elintarviketieto / TNS
Gallup Oy:ltä.
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Kuva: © Minna Tallberg.

HEVOSEN VETOVOIMA

HEVOSEN VETOVOIMA KANTAA VUOSIKYMMENESTÄ TOISEEN.
HEVONEN HERÄTTÄÄ HARRASTAJIEN JA AMMATTILAISTEN
KESKUUDESSA INTOHIMOA, MUTTA HEVONEN KIINNOSTAA
MYÖS MUITA KUIN HEVOSHARRASTAJIA. TÄSSÄ OSIOSSA
ESITELLÄÄN HEVOSALAN MIELIKUVAT -KYSELYN TULOKSIA.

10

Uudistuva hevostalous -artikkelikokoelma

Suomalaiset suhtautuvat
hevostalouteen myönteisesti
Sirpa Pussinen

Hevosten kanssa ovat tekemisissä eri elämänvaiheissa olevat ja monen
ikäiset ihmiset. Iäkkäillä on muistoja hevosesta maatalouden töissä, kun
taas monet nuoremmista kohtaavat hevosen vapaa-ajan harrastuksissaan.
Kuluttajien näkemyksiä hevosalan mielikuvista ja kiinnostavuudesta kartoitettiin keväällä 2017. Kokonaiskuva oli myönteinen.

Hevonen kiinnostaa suomalaisia
Valtakunnallinen Uudistuva hevostalous -hanke selvitti hevosalaa koskevia mielikuvia koko maan kattavasti keväällä 2017. Tavoitteena oli saada
vastaajiksi henkilöitä, joilla ei ennestään ollut aktiivista kosketusta hevosiin. Suomen Gallup Elintarviketieto -yritykseltä tilattuun Hevosalan mielikuvat -kyselyyn vastasi 3 055 täysi-ikäistä suomalaista.
Hevosharrastus on yleistä, mutta kiinnostavuus ja kysyntä eivät ole itsestäänselvyyksiä. Nykyisten harrastajien tyytyväisyys ja uusasiakashankinta ovat avainasemassa hevosalan tulevaisuuden turvaamiseksi. Hevosala
lukuina 2016 -tilastokoosteen mukaan ratsastuksen parissa on 170 000
eri-ikäistä harrastajaa. Raviurheilun harrastajia ja seuraajia on 220 000
ja ravitapahtumissa käy vuosittain yli 600 000 kävijää. Kansalliseen liikuntatutkimukseen (2009–2010) peilattuna aktiivisten hevosharrastajien lukumäärää voi verrata luisteluun, golfiin ja lentopalloon, joiden harrastajamäärät aikuisväestön keskuudessa ovat 100 000 henkilön molemmin puolin.
Hevosharrastuksella tarkoitetaan tässä yhteydessä vapaa-ajan viettoa hevosten parissa: niin ratsastusta, ravien seuraamista kuin hevosen omistamista. Aktiivisten hevosharrastajien lisäksi on runsas joukko hevosista
kiinnostuneita. Potentiaalia kuvaavaa on, että Hevosalan mielikuvat -kyselyn vastaajista (n=3055) 17 prosenttia totesi, että arjessa ei ole kontaktia hevoseen, mutta ne kiinnostavat. Suhteutettuna aikuisväestöön tämä
voi tarkoittaa 600 000 suomalaista. Kun kysyttiin halukkuutta aloittaa
hevosharrastus ensi kertaa, totesi kolme prosenttia vastaajista olevansa
kiinnostunut. Näiden lukujen pohjalta voi arvioida, että parhaimmillaan
hevoslajien pariin voisi tulla 100 000 uutta harrastajaa.
Samansuuntaisia arvioita kiinnostuneiden joukosta on esittänyt Suomen
Ratsastajainliitto, jonka mukaan 500 000 suomalaista on kiinnostunut
hevosista (Sundwall 2016.) Kiinnostuksen kasvu näkyy Kansallisessa lii-
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kuntatutkimuksessa (2009–10), jossa todettiin ratsastusharrastuksen
aloittamisen kiinnostavan jopa 75 000 henkilöä.

Hevonen herättää positiivisia tunteita
Kyselyn vastaajia pyydettiin arvioimaan mielikuvia annetuista vaihtoehdoista asteikolla erittäin myönteisestä erittäin kielteiseen (kuvio 1). Vain
harva koki kielteisyyttä, kun kysyttiin, millaisia mielikuvia herättävät hevonen laitumella, suomen- tai työhevonen, metsätyöt ja perinteet. Sitä vastoin mielikuvissa hevosurheilusta ja -pelaamisesta oli enemmän hajontaa –
jotkut pitävät niistä, mutta toiset eivät. Hevospelaamiseen ja totopeleihin
kolmannes (35 prosenttia) liitti jokseenkin tai erittäin negatiivisia mielikuvia. Hevostallien ympäristö ja hevosläheinen asuminen sitä vastoin saivat osakseen pääosin myönteistä tai neutraalia suhtautumista, sillä vain
16 prosenttia koki kielteisenä hevosten lähellä asumisen.

Millaisia mielikuvia seuraavat hevosiin liittyvät asiat herättävät?
Total (n=3055)

Kuvio 1. Hevosiin liittyvien asioiden herättämät mielikuvat.
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Nämä tulokset ovat tärkeä viesti hevosalalle: myönteisiä mielikuvia on
edelleen vahvistettava ja vääriä olettamuksia korjattava. Kauniit, hyvinvoivat ja laitumella olevat hevoset sekä viihtyisät pihapiirit herättävät
miellyttäviä tunteita katsojissa. Hevosalan toimialana on kerrottava yleisölle, kuinka hevosenomistajat huolehtivat ympäristöstä, kestävyydestä,
eettisyydestä ja hevosten hyvinvoinnista. Hevosurheilun hyviä puolia, kuten hevosta ja ihmistä urheilijoina sekä valmennus- ja hyvinvointimetodeita voi tuoda esille niin yksittäisen yrityksen kuin koko alan markkinoinnissa.

Yhteiskunnan trendit suosiollisia hevosalalle
Myönteisen suhtautumisen lisäksi monet vallitsevat trendit, kehityssuunnat, ovat suosiollisia hevosalalle. Sitran julkaisemassa Maaseutu tulevaisuuden merkitysyhteiskunnassa -trendianalyysissä kuluttajakäyttäytymisen keskeisiksi kehityssuunniksi on listattu kiinnostus hyvinvointiin, yhteisöllisyyteen, ekologisuuteen ja eettisyyteen. Kulutus kehittyy aineettomampaan suuntaan ja tavarakeskeinen elämä muuttuu elämyskeskeiseksi.
Suuntana on yhä enemmän yhteisöllisyys sosiaalisen median myötä. Maaseudulla on roolinsa monipuolisena harrastuspaikkana etenkin luonnossa
liikkuville. Toisaalta kaupungistuminen tuo uusia mahdollisuuksia yritystoiminnalle, sillä ihmisillä on tarve elvyttää kenties jo kadonnutta luontosuhdetta ja rakentaa omaa hyvinvointia. Uudenlainen ympäristö- ja hyvinvointitietous liittyy terveellisiin elämäntapoihin, luontokokemuksiin ja
henkiseen hyvinvointiin. (Hienonen 2011.)
Kuten yritystoiminnassa yleisesti, myös hevosalalla asiakkaiden tarpeiden muuttuminen tulee tunnistaa ajoissa. Kysyntä voi muuttua yllättävän nopeasti, ja yrittäjältä vaaditaan nopeaa reagoimista, jottei omassa
mielessä orastanutta liikeideaa ehdi toteuttaa joku muu. Muuttuminen on
jo nähtävissä hevosalan palveluiden tarjonnassa. Suomen Ratsastajainliiton jäsenilleen kohdentamassa selvityksessä nousi esille ratsastusharrastuksen urbanisoituminen ja siirtyminen kasvukeskusten lähelle. Ratsastuksen harrastajien tärkeinä motiiveina olivat eläinten hoitamisen ja hevostaitojen lisäksi henkinen tasapaino ja liikunnallisuus. (Sundwall 2016.)
Vastaava suunta näkyy Hevosalan mielikuvat -kyselyn vastauksissa (kuvio 2.) Hevosharrastajien ja hevosista kiinnostuneiden joukossa selkeimpiä innoittajia olivat hevonen eläimenä, uuden oppiminen ja elämykset.
Erityisesti naiset arvostivat kuntoilua ja liikuntaa, henkistä hyvinvointia sekä stressitöntä ajanvietettä hevosen parissa. Hevosen hoito koettiin
mielekkääksi, samoin hevosen näkemiseen liittyvä estetiikka. Miehet olivat enemmän kiinnostuneita vauhdista, jännityksestä ja totopelaamisesta. Urheilulliset tavoitteet sekä kilpailujen ja huippuammattilaisten seuraaminen kuvasivat vastaajien tuntemuksia hevosurheilun kiehtovuudesta.
Jos hevostaloutta tarkastellaan kokonaisuutena, urheilu onkin yksi kanta-
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vista voimista ravipelien ja kotimaisen hevoskasvatuksen takia. Menestyvät urheilijat, niin hevoset kuin ihmiset, saavat näkyvyyttä mediassa. Osa
on kiinnostunut nimenomaan hevosen näkemisestä tapahtumissa ja kilpailuissa, mutta ei halua olla hevosen kanssa kontaktissa. Hevosharrastamisen monipuolisuus on toimialan ehdoton vahvuus.

Mikä hevosissa ja/tai hevosharrastamisessa kiehtoo/kiinnostaa?
Total (n=1152)

Kuvio 2. Hevosen kiehtovuus ja kiinnostavuus.
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Hevosyritysten muuttuva kysyntä
Sirpa Pussinen

Hevosalan yritysten on seurattava yhä tarkemmin markkinatilanteiden
muuttumista vapaa-ajan palveluiden kiristyvässä kilpailussa. Perinteisten ratsastus- ja ravipalveluiden ohessa hevosella on kasvavaa kysyntää
ihmisten elämys-, virkistys- ja hyvinvointipalveluissa. Kaikkia hevonen
ei kuitenkaan innosta – harrastamisen esteinä voivat olla mielikuvat kalleudesta, ajanpuute, pelon tunteet tai tietämättömyys alueen tarjonnasta. Uusien asiakkaiden tavoittamiseksi kynnys on pidettävä matalalla lajiin tutustujille.

Hevosesta on moneksi
Hevosalan mielikuvat ja kysyntä -kyselyn vastaukset osoittavat, että potentiaalista kysyntää on erilaisille, eri kohderyhmille suunnatuille palveluille. Tämän lisäksi myönteistä on, että vastaajajoukossa ei olennaisesti
näkynyt halukkuus lopettaa mahdollista nykyistä hevosharrastusta, vaan
päinvastoin, osa totesi nykyisen harrastuksensa lisäksi olevan kiinnostunut myös muista hevosharrastamisen mahdollisuuksista. Suunta on nähtävissä arkielämässä, sillä viime vuosina on esimerkiksi monia ratsastusharrastajia lähtenyt mukaan ravihevosten yhteisomistuksiin, ravikimppoihin. Lajirajat ylittävä yhteistyö elää vahvempana kuin kenties koskaan
aiemmin.
Hevosharrastajien ja hevosista kiinnostuneiden joukossa (n=1152)
(kuvio 1) erityisesti yksilölliset ratsastustunnit kuten henkilökohtainen
valmennus (28 %), perheille (17 %) sekä senioreille (15 %) suunnatut palvelut herättivät mielenkiintoa. Hevosen tai ponin ajaminen valjakko- tai ravikärryillä (12 %), metsä- ja muut työt hevosella (11 %) sekä lännenratsastus
(10 %) kiinnostivat reilua kymmenesosaa vastaajajoukosta. Miehille ja pojille suunnatuille palveluille on heräävää kysyntää.
Hevosharrastukseen tyypillisesti liittyy yhteisöllisyys etenkin lasten ja
nuorten keskuudessa. Yhteisöllisyyden kääntöpuolena on, että hevosharrastajiin saatetaan liittää mielikuvia sisäänpäin lämpiämisestä tai sisäpiireistä, mikä osaltaan nostaa kynnystä harrastuksen aloittamiselle. Vaikka porukkaan kuuluminen on suurelle osalle tärkeää, kävi kyselyssä jopa
hieman yllättäen ilmi, että 38 prosentille vastaajista yhteisöllisyys tai ryhmään kuuluminen ei ole kiinnostava vaihtoehto. Etenkin aikuisten keskuudessa korostuvat henkilökohtaisuus ja itsenäisesti harrastaminen hevosen kanssa. Hevosyrityksille molemmat vaihtoehdot tuovat mahdollisuuksia: palvelun voi rakentaa yhteisöllisyyden tai yksilöllisyyden, henki-
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lökohtaisuuden, pohjalle. Sisäänpäin lämpiävyyttä voidaan murtaa markkinointiviestinnän keinoin. Parasta markkinointia on hevosiin liittyvien
vahvojen tunteiden ja elämysten esille tuominen. Esimerkkeinä ”ulos tulemisesta” ovat olleet Suomi 100 -juhlavuoden 2017 aikana järjestetyt lukuisat tapahtumat eri puolilla Suomea.

Mielikuviin voi vaikuttaa
Hevoset eivät ymmärrettävästi kiinnosta kaikkia. Kysyttäessä syitä, miksi hevoset eivät kiinnosta, yleisimmin esille nousivat hevosharrastuksen
kalleus, tyyli- ja imagotekijät, ajanpuute, sijainti, pelon ja turvattomuuden
tunteet, tietämättömyys alueen tarjonnasta sekä mielikuva harrastamisen
vaikeudesta. Syyt ovat usein henkilökohtaisia, mutta osaan hevosyritykset voivat vaikuttaa. Viihtyvyyteen, asiakaspalveluun, laatuun ja turvallisuuteen voi vaikuttaa toiminnassaan, samoin alueen tarjonnan näkyvyyteen ja markkinointiin.
Mielikuva harrastuksen kalleudesta on sitkeä. Kun kysyttiin mielikuvia
hevosharrastuksen hintatasosta, 87 prosenttia vastaajista piti ratsastusta jokseenkin tai erittäin kalliina, samoin kuin hevosen ostoa ja ylläpitoa.
Ravitapahtumaan katsojana osallistumista sitä vastoin ei pidetä kalliina.
Mielikuvaa kalleudesta voi purkaa tiedottamalla, mitä palvelu sisältää ja
mistä hinta muodostuu. Joskus asiakkaan voi olla vaikea mieltää, mitä
kaikkea ratsastus- tai muun palvelun hintaan sisältyy. Hintoihin sisältyvät palvelun lisäksi tallin ja puitteiden investoinnit, kunnossapito, henkilökunnan palkka, hevosen hyvinvoinnista huolehtiminen ja monet muut
tekijät. Hevosyrityksen näkökulmasta hinnalla kilpailu ei siis ole suositeltava kilpailukeino. Tilanteesta riippuen, hevosyritykset voivat tarjota erihintaisia tuotepaketteja ja myös edullisen vaihtoehdon. Rapsutteluhetki
hevosen kanssa on erisisältöinen ja -hintainen palvelu kuin ratsastustunti ryhmässä tai henkilökohtainen opetustunti. Huomioitavaa on, että arkinen kuntoliikunta ja vapaa-ajanvietto ovat eri asioita kuin huippu-urheilu, johon väistämättä kohdistuu kustannuksia kuten useimmissa urheilulajeissa. Kaupallistamiseen perehdytään Eveliina Toivosen ja Minttu Lampisen artikkelissa Miten hevosyritys tavoittaa asiakkaat.
Mielikuvaa ravitapahtuman edullisuudesta sitä vastoin voidaan pitää positiivisena. Näin yleisö on mahdollista saada liikkeelle ja lajia voidaan tehdä tutuksi raveissa paikan päällä. Yhteisomistamisen edullisia vaihtoehtoja on edelleen markkinoitava: viime vuosina tulleet Raviliigat, Lätkässä
raveihin-kampanjat ja hyväntekeväisyyshevoset ovat edistäneet lajin pariin saapumista.

Hevosyritysten muuttuva kysyntä

Mikä seuraavista asioista voisi vaikuttaa siihen, että voisit aloittaa/lisätä/vaihtaa hevosharrastusta?
Voit valita useista vaihtoehdoista.
Total (n=1152)

Kuvio 1. Kiinnostuksen kohteita hevosharrastuksen aloittamiseen, lisäämiseen tai vaihtamiseen.

Lähteet
Suomen Gallup Elintarviketieto Oy (2017). Raportti Hevosalan mielikuvat -kyselystä.
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HEVOSALAN YHTEISKUNNALLINEN
VAIKUTTAVUUS

Kuva: © Minna Tallberg.
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SUOMEN NOIN 3 000 HEVOSYRITYSTÄ JA 75 000 HEVOSTA
TARJOAVAT URHEILUELÄMYKSIÄ, LIIKUNTAA JA VIRKISTYSTÄ
ERI-IKÄISILLE IHMISILLE. HEVOSALA LIIKUTTAA IHMISIÄ,
VAIKUTTAA ALUETALOUTEEN JA TYÖLLISTÄÄ TUHANSIA
AMMATTILAISIA.
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Vaikuttava hevosala
Markku Saastamoinen

Eri toimialoilta peräänkuulutetaan yhteiskunnallista ja taloudellista vaikuttavuutta. Tämän vuoksi ne tarjoavat mittareita ja tunnuslukuja argumentoidakseen sen puolesta, että yhteiskunta ymmärtäisi alaa ja sen merkitystä.
Vaikuttavuutta syntyy, kun käytetyt panokset tuottavat jotain aineellista tai laadullista ja saavat näin aikaan vaikutuksia. Vaikutukset ulottuvat
eri osiin yhteiskuntaa ja taloutta. Vaikutuksia pidetään merkittävinä, kun
ne kohdistuvat aluetalouteen eli näkyvät paikkakunta- ja seutukuntatasolla. Laadullista vaikuttavuutta ovat esimerkiksi vaikutus kansanterveyteen liikunnan ja luontoläheisyyden kautta sekä asutuksen ja maaseudun
elinvoimaisuuden ylläpitäminen.
Joitakin vaikutuksia ja niiden tuottamaa vaikuttavuutta on helpompi mitata kuin toisia. Positiivisten vaikutusten tuloksena voi syntyä hyvin menestyvä talous, hyviä päätöksiä ja hallintomenettelyjä, hyvin toimiva yhteiskunta, hyvinvoiva luonto tai vastuullista toimintaa. Viimeksi mainittu
on tärkeä, koska vaikuttavuuden on synnyttävä aina vastuullisesti. Vaikutukset näkyvät ja vaikuttavuus syntyy aina tietyllä viiveellä ja myös välillisesti. Vaikuttavuuden mittarit eivät ole yksiselitteisiä ja yhteismitallisia,
mutta yhdeksi on vakiintunut työllisyysvaikutus. Eri toimialat esittävät
usein arvioita siitä, kuinka suurelle joukolle ne antavat työtä ja työpaikkoja ja siten vaikuttavat yhteiskuntaan myönteisesti. Tämä artikkeli keskittyy muihin kuin hevostalouden työllisyys- ja aluetaloudellisiin vaikutuksiin, joita on käsitelty tämän julkaisusarjan muissa kirjoituksissa (Saastamoinen 2018a, 2018b).

Erilaisia yrityksiä
Uudistuva hevostalous -hankkeen Hevosyrittäjyys 2017 -kyselyyn vastanneista yrittäjistä kaikkiaan 42 prosenttia (242) ilmoitti, että hevostalous
on heille päätoiminen elinkeino, joka on ”merkittävä osa heidän toimeentuloaan”. Rantamäki-Lahtinen ym. (2017) luokittelivat nämä päätoimisiksi hevosalan yrittäjiksi. Kaikkiaan 33 prosenttia (192) vastaajista ilmoitti,
että hevostalous on heille sivuelinkeino, jolla on ”jonkin verran merkitystä toimeentulolle”. Osa yrityksistä voi olla ns. orastavia yrityksiä, ja yritykset voivat toimintansa aikana siirtyä luokasta toiseen. Mitään vähimmäiskokoa esimerkiksi hevosmäärän tai liikevaihdon suhteen ei voida asettaa
yritysmäisen toiminnan tai päätoimisuuden perustaksi, vaikkakin Rantamäki-Lahtisen ym. (2017) mukaan päätoimisten hevosyritysten keskimääräinen liikevaihto on sivutoimisia suurempi.
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Hevosalan yrityksiä voi luokitella myös muista näkökulmista: ne voivat
olla perheyrityksiä, tiimiyrittäjyyttä, kansainvälisiä yrityksiä ja yksinyrittäjyyttä. Yksi yhteinen ominaisuus hevosalan yrityksille on, että ne ovat
usein monialaisia, eli sama yritys tarjoaa erilaisia palveluita tai sillä on
monia hevosalan toimintoja. (Emt. 2017.)

Yritysten lukumäärä arvioitava monista lähteistä
Hevosyritysten lukumäärästä voidaan esittää vain arvioita, koska niistä
merkittävä osa on sivutoimisia ja osa-aikaisia (emt. 2017), eikä niistä pidetä rekisteriä. Hevosyritysten lukumäärän Suomessa voidaan eri lähteiden perusteella arvioida olevan yhteensä noin 3000. Suomen Ratsastajainliitto (SRL 2018) arvioi ratsastuspalveluja tarjoavien tallien lukumääräksi
noin 1000. Suomen Hippoksen (2018) tilastojen mukaan ammattivalmentajalisenssejä on myönnetty noin 250, mikä antaa arvion ravivalmennusta harjoittavien yritysten määrästä. Eviran (2018) hyväksymiä keinosiemennystoiminnan harjoittajia on vuosittain 45–50, minkä lisäksi merkittävää astutustoimintaa (oriinpitoa) voidaan arvioida olevan noin 10 tallilla. Suomen vaellustallien liiton, Suomen ratsastusterapeutit ry:n, Suomen
ratsastuksenopettajain yhdistyksen, Suomen hevos- ja koirahierojat ry:n
sekä Suomen kengityssepät ry:n ym. yhdistysten jäsenmäärä on kyselyä
varten tehdyn haun mukaan yhteensä 400–500. Hevosten karsinapaikkoja tarjoavia talleja, hevoskasvatusta harjoittavia talleja ja muita tallitoiminnantoiminnan harjoittajia voidaan arvioida olevan noin 1000–1500.
Esitetty noin kolmen tuhannen yrityksen arvio on linjassa eri tavoin saatujen arvioiden kanssa. Hevosyrittäjyys 2017 -kyselyä varten löydettiin noin
2500 toiminnanharjoittajan osoitetiedot edellä mainituilta aloilta. Tämä
on puolestaan samaa luokkaa kuin Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikkarekisterin YTR perusteella verohallinnon (Verohallitus 2013) löytämät
2255 hevosalan yritystä tai yhteisöä. Hevostietokeskuksen tutkimuksessa
(Heiskanen ym. 2002) todettiin, että kaikista hevostalleista noin viidesosa toimi liiketaloudellisin periaattein. Tämä tarkoittaisi noin 3000 talliyritystä. Aluehallintoviraston eläinlääkintäviranomaisilta saadun tiedon
mukaan ammattimaista tai laajamittaista toimintaa harjoittavia talleja
(vähintään kuusi täysikasvuista hevosta) Suomessa on noin 2900 (Parviainen 2017).

Laadullista vaikutusta vaikea mitata
Hevosalan vaikuttavuus on muutakin kuin toimivat yritykset tai työpaikat ja näiltä kertyvät verotulot yritys-, palkka- ja arvonlisäverojen muodossa. Suomen Hippos ry:n arvion mukaan ravitalouden 200 miljoonan
euron liikevaihdosta muodostuu arvonlisäveroja minimissään 30–40 miljoonaa euroa (Runsten 2018). Myös harrastustoiminnasta kertyy arvonlisä- ja välillisiä veroja.

Kuva: © Juha Varhi.

Vaikuttava hevosala

Hevostalous vaikuttaa moneen.

Yhteiskunnallista hyötyä tuovat myös vaikutukset ihmisten terveyteen ja
hyvinvointiin sekä vaikutukset maisemaan, luontoympäristöön ja sen monimuotoisuuteen. Vaikutukset ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin tulevat suoraan liikunnan ja ulkoilun lisääntymisen seurauksena ja epäsuorasti hevosten myönteisistä vaikutuksista luontoon ja ympäristöön (Jäppinen ym. 2014, Neuvonen ym. 2016). Harrastaminen ja toimiminen hevosten kanssa lisäävät ihmisten välistä kanssakäymistä, eli niillä on sosiaalisia vaikutuksia.
Hevosrehujen tuotanto ja laiduntaminen lisäävät viljeltyjen ja luonnonalueiden monimuotoisuutta ja luontoarvoja (mm. Saastamoinen ym. 2017).
Nurmikasvien viljely ja hevosenlannan käyttö maanparannuksessa ja lannoituksessa parantavat maan hiilitasetta vaikuttaen siten ilmastonmuutosta hidastavasti ja lisäten ravinteiden kiertoa. Ruotsissa hevostalouden
kasvu on ollut merkittävin sosioekonominen ajuri maan hiilitaseen ohittaessa muiden Pohjoismaiden tason (Poepleau ym. 2015).
Hevostalous ja etenkin hevoskasvatus osana maataloutta on tyypillisesti
pienimuotoista (Thuneberg 2017, Thuneberg & Saastamoinen 2018), mutta se voi olla maatilayrittäjälle motivaattori maatalouden harjoittamisel-
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le. Hevostalous tarjoaa maatalouden ja maaseudun rakennemuutoksessa
olevalle maaseudulle uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Samalla se pitää
maaseutua asuttuna ja elävänä ostamalla palveluita ja ylläpitämällä julkishyödykkeitä. Hevosalan yritystoiminnasta kolme neljännestä sijoittuu
maatiloille, ja hevostaloutta harjoitetaan paljon monialaisilla maatiloilla
(Verohallitus 2013, Saastamoinen 2014). Maaseutuviraston maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmän mukaan vuonna 2017 tukia saaneita
tiloja, joilla harjoitetaan hevostaloutta, oli yhteensä 2862 (Hippolis 2018).
Työllisyyden lisäksi hevostalouden taloudellinen merkitys ja vaikutus kohdistuvat maatalouteen rehujen ostoina. Hevosten rehuntuotantoon käytettävä peltoala on noin 100 000 hehtaaria (Saastamoinen 2014). Jokainen hevonen kuluttaa suomalaista maataloustuotantoa (heinä, kaura)
1,6–1,8 eurolla päivässä. Tuottajahintojen ja kotimaisen elintarvikekulutuksen (Tietohaarukka 2017) perusteella tämä on noin kaksinkertainen
summa verrattuna asukaskohtaiseen keskiarvoon.
Aluetaloudelliset vaikutukset riippuvat siitä, millaista hevostalouden toimintaa alueilla on, sillä eri alueilla on erityyppisiä ja erilaisilla tavoitteilla
toimivia yrityksiä (Saastamoinen 2018c). Hevostalouden harjoittajat voivat tarvita paljon ostopalveluita erilaisilta yrityksiltä. Hevosalan tapahtumat voivat tuoda paikkakunnille ja alueille suuriakin rahasummia. Esimerkiksi Kuninkuusravien on todettu jättävän tapahtuman lähiseudulle jopa 8–10 miljoonan euron tulot (Ahtiainen ym. 2013, Suomen Hippos
2017). Isot kansainväliset tapahtumat kuten ratsastuksen MM-kilpailut
voivat tuoda alueille yli kymmenkertaisen rahamäärän (Vial ym. 2017).
Myös investoinneissa on alueellisia eroja (Saastamoinen 2018c).
Suomalaiset hevosyritykset työllistävät, investoivat ja ostavat kotimaisia
tuotantopanoksia ja palveluita. Elämystalouden osana sekä matkailu- ja
hyvinvointipalveluiden tuottajina niillä on monia hyödyllisiä välittömiä ja
välillisiä yhteiskunnallisia vaikutuksia.
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Hevosala työllistää yhtä paljon kuin Lapin matkailu
Markku Saastamoinen

Hevosalan vaikuttavuutta voidaan mitata eri tavoin. Yhdeksi toimialojen
vaikuttavuusmittariksi on vakiintunut työllistävyys eli se, kuinka monelle
ihmiselle ala antaa työtä, ja vaikuttaa siten yhteiskuntaan, verotulojen kertymään ja kasvun luomiseen. Tässä artikkelissa tarkastellaan hevosalan
työllisyysvaikutuksia. Muuta hevosalan yhteiskunnallista vaikuttavuutta
on käsitelty toisessa tämän julkaisusarjan artikkelissa. Sen mukaan Suomessa arvioidaan olevan noin 3000 hevosalan yritystä ja toiminnanharjoittajaa (Saastamoinen 2018).

Miten hevosala työllistää
Hevosalan työllistävyysvaikutusten arviointi ei ole yksiselitteistä. Syitä
tähän on monia. Hevosyrityksille ei ole olemassa omaa yritysrekisteriä, ja
yritys- ja yhteisötietojärjestelmässä YTJ:ssä on monia luokitusvaihtoehtoja, mikä vaikeuttaa tilastointia. Hevosalan yritysten luokituksen ja tilastoinnin monitahoisuus todettiin epäkohdaksi myös verohallinnon ulkoiluja liikuntaklusteria käsittelevässä raportissa (Verohallitus 2013). Hevosalan yrityksille on lisäksi tyypillistä, että niiden toiminnot koostuvat monista oheis- ja liitännäispalveluista. Alalla on myös paljon osa-aikaisia ja
sivutoimisia yrityksiä. Hevosyrittäjyyteen siirrytään usein harrastuksen
kautta, jolloin harrastuksen ja yritystoiminnan raja voi olla häilyvä ainakin yrityksen alkutaipaleella.
Hevosyrittäjyys 2017 -kyselyn mukaan suurin osa (68 %) hevosalan yrittäjistä oli yksinyrittäjiä. Noin kolmannes työllisti itsensä lisäksi vähintään
yhden palkatun työntekijän. Harjoittelijoita käytti runsas neljäsosa (28 %)
yrityksistä. Päätoimisista kaksinkertainen joukko yrityksiä työllisti yrittäjän itsensä lisäksi jonkun muun verrattuna sivutoimisiin. Myös harjoittelijoita oli päätoimisilla huomattavasti useammin kuin sivutoimisilla yrityksillä. Eniten työnantajayrittäjiä (57 %) oli matkailua harjoittavissa yrityksissä, seuraavaksi eniten ratsastuspalvelu- ja hevosten hoitopalveluyrityksissä (46 % ja 44 %, vastaavasti). Vähiten työnantajayrittäjiä oli kasvattajissa ja ravivalmennusyrityksissä (16 % ja 30 %).
Verohallinnon selvityksessä olleista runsaasta 1500 hevosalan esimerkkiyrityksestä yli 80 prosenttia työllisti alle kaksi vuosityöllistä vuonna
2010 (Verohallitus 2013). Myös edellisessä yrittäjätutkimuksessa suurin
osa yrityksistä työllisti yrittäjän tai yrittäjäpariskunnan, ja vain joka neljännellä yritystallilla oli palkattua työvoimaa (Pussinen ym. 2007). Li-
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säksi yrityksessä voi samanaikaisesti olla työssä sekä kokopäiväisiä että
osa-aikaisia työntekijöitä. Tosin toiminnan muoto ja laajuus vaihtelevat
huomattavasti: hevosyritys voi tarjota erikoistunutta palvelua (esim. hevosavusteinen terapia) muutamalla hevosella, ja yrittäjä voi toimia toiminimellä kengittäjänä tai ratsastuksenopettajana. Suurimmat hevosyritykset sitä vastoin voivat työllistää suoraan jopa kymmenen työntekijää.
Useita henkilöitä työllistävien yritysten osuus on kuitenkin hyvin pieni
(Verohallitus 2013).

Kokoaikaisuus mittarina
Aiempien selvitysten ja tutkimusten perusteella on selvää, että hevosala
luo paljon työpaikkoja sekä omalle toimialalle että monille palvelualoille. Hevosalan työllistämisvaikutus syntyy eri tavoin: a) hevosten kanssa
työskentely, kuten hevosten hoito, valmennus, koulutus, kengitys jne., b)
hevosten avulla tuotetut palvelut, esimerkiksi ratsastuksen opetus, matkailu, hevosavusteinen terapia, hyvinvointipalvelut, ja c) hevosalalle palveluita ja panoksia tuottavat elinkeinot ja työt, jotka edustavat monia sektoreita (Kuvio 1).
Välilliset työllistämisvaikutukset voivat ulottua hyvin laajalle erilaisiin
palveluihin. Niiden arvioiminen on vaikeaa, koska samat henkilöt saattavat tulla lasketuiksi monen alan välillisesti työllistämiksi sen lisäksi, että
he työskentelevät päätoimisesti jo jollain alalla. Tässä voi ottaa esimerkiksi apteekin myyjän: kun hän myy hevoselle tarkoitetun lääkkeen, voi hän
olla välillisesti hevosalan työllistämä, mutta myydessään ihmisten lääkkeitä tai hygieniatuotteita tai ravintolisiä voidaan hänet samalla laskea
kaikkien näiden toimialojen (valmistus, kauppa, maahantuonti) välillisesti työllistämäksi. Sen vuoksi onkin oikeampaa laskea kaikki työllisyysvaikutukset kokoaikaisesti työllistettyinä henkilöinä tai kokoaikaisina työpaikkoina (full-time jobs = full-time equivalents FTE, Suomessa henkilötyövuosi htv), eikä erikseen välittöminä ja välillisinä työpaikkoina.

Hevosala työllistää yhtä paljon kuin Lapin matkailu

Kuvio 1. Hevostaloudella on yhteyksiä moniin eri toimialoihin ja ammatteihin.

Työtä 6000–7000 ihmiselle
Aivan kuten yrityksetkin voivat olla päätoimisia tai sivutoimisia, voivat ne
työllistää kokoaikaisesti tai osa-aikaisesti. Työllisyysvaikutus voi olla joko
suora eli välitön tai epäsuora eli välillinen, kuten edellä kuvattiin. Yritysten, yrittäjien ja ammatinharjoittajien määrään (Saastamoinen 2018) perustuen voidaan laskea Suomen hevosalan työllistävän vaikutuksen olevan tällä hetkellä noin 6000–7000 henkilötyövuotta (FTE). Ratsastuskoulujen määrän perusteella arvioitiin niissä työskentelevien opettajien, aputyövoiman ja tallityöntekijöiden määrät. Ravivalmennustallien ja
ammattilisenssien määrän perusteella arvioitiin valmentajien ja näiden
apuhenkilökunnan määrä. Merkittävien välillisten työllisyysvaikutusten
(esim. rehuntuotanto, kaupan ala, kuljetus, rakentaminen jne., ks. kuvio 1)
määrä arvioitiin niin ikään kokoaikaisena työllisyysvaikutuksena. Näiden
ja Suomen hevosmäärän (74–75 000) ja liitännäisvaikutusten perusteella voidaan päätellä, että hevosyritykset tarjoavat suoraan noin 4500 henkilötyövuoden verran työpaikkoja, ja erilaisten liitännäispalveluiden kautta 1500–2000 henkilötyövuoden verran. Mukana tässä ovat myös palkattomat ja palkalliset harjoittelijat. Hevosta kohden työllisyysvaikutus on
0,09 henkilötyövuotta.
Saatu arvio poikkeaa Suomessa aiemmin käytössä olleesta esitystavasta,
joka on yhteensä 15 000 osa- ja kokoaikaisesti työllistettyä henkilöä (Hip-
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polis 2017). Henkilömääränä 15 000 henkilöä voidaan kuitenkin edelleen
pitää relevanttina.

Tarkastelu verrattuna muihin maihin
Eri maiden hevostalouden työllistävää vaikutusta on vaikea vertailla, koska hevostaloudet ovat hyvin erilaisia. Monissa suurissa maissa hevoskasvatus on merkittävä osa hevostaloutta, kun se meillä muodostaa varsin
pienen osuuden. Eroja on myös hevosurheilun valtalajien (laukka-, ratsastus- ja raviurheilu) osuuksissa eri maissa – merkittävimmissä hevosmaissa ratsastus- ja laukkaurheilu ovat hevosurheilun suurimmat lajit, ja
Euroopan maista vain Suomessa raviurheilu muodostaa vielä merkittävän
osan hevostaloudesta.
Suurimmissa ja ratsastusvaltaisissa hevosmaissa kuten Ranskassa, Isossa-Britanniassa ja Ruotsissa hevosten työllistävä vaikutus hevosta kohti on
pienempi kuin pienemmissä (laukkaurheiluvaltaisissa) maissa (Younge &
Vial 2012, Cressent & Jez 2013, Braam 2011, Graham Sugget 1999). Suomi sijoittuu työllistävyysvaikutukseltaan (0,09 FTE/hevonen) mm. edellä mainittujen maiden työllistävyyslukujen (0,03–0,21) keskivälille. Tanska asettuu luvulla 0,14 FTE/hevonen (SEGES 2018) melko lähelle Suomea. Euroopassa hevostalouden työllisyysvaikutuksen arvioidaan olevan
kaikkiaan 400 000 henkilötyövuotta (htv/FTE) (0,06 FTE/hevonen; EHN
2017). USA:ssa hevoskohtaiseksi arvioksi on saatu 0,24 (AHC 2018). On
huomattava, että edelleenkin puhutaan arvioista.

Merkitystä myös verrattuna muihin toimialoihin
Hevostalouden työllistämisvaikutus on noin kaksinkertainen äskettäin
Luken julkaisemaan arvioon metsästyksen ja riistanhoidon vaikutuksesta (3500 htv) (Pellikka ym. 2017). Turkisala puolestaan työllistää PTT:n arvion mukaan suoraan noin 3200 htv, ja lisäksi välillisesti 1700 htv (ProFur
2016). Alan oma arvio on 5500 htv suoraan työllistynyttä (ProFur 2018),
mikä myös osoittaa arvioimisen vaikeuden ja erilaisten arviointitapojen
tuottaman erilaisen arvion. Liikunta-ala (palvelut, välinevalmistus, kauppa) käsittää noin 5000 yritystä ja työllistää 16 300 henkilöä, mihin lukuihin sisältyy ratsastusharrastus (Verohallitus 2013). Tämä arvio on linjassa ja suhteessa tässä esitettyyn hevosalan työllistämisarvioon (3000 yritystä ja 14 000–15 000 ihmistä). Lapin matkailu työllistää Lapin ELY-keskuksen ja Lapin Liiton arvion mukaan 7000 htv (Ranta 2018), ja metsien koneellinen korjuu 6500 htv (Koneyrittäjät 2018). Peliala työllistää tällä hetkellä Suomessa lähes 3000 ihmistä (htv) (Saranen Consulting 2018).

Hevosala työllistää yhtä paljon kuin Lapin matkailu
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Hevoset lisäävät seutujen elinvoimaa
Markku Saastamoinen

Maakunnat, seutukunnat ja niiden yksittäiset kunnat työskentelevät elinja vetovoimansa lisäämiseksi. Monet alueet ovat laatineet tätä varten omia
elinvoimastrategioitaan. Käytännössä tämä tarkoittaa yritystoiminnan ja
kuntalaisten arjen toimintaedellytysten parantamista, palvelutuotantoa
ja terveydenhuollon osalta ennaltaehkäisevien toimenpiteiden kehittämistä. Joillakin seuduilla ja kunnissa hevosiin liittyvillä ja hevostoimintaa
edesauttavilla toimenpiteillä voidaan tässä nähdä mahdollisuus.

Hevoskaupunkiseudut
Uudistuva hevostalous -hankkeen Hevosyrittäjyys2017 -kyselyn perusteella voidaan Suomeen nähdä muodostuneen reilut kymmenen ”hevoskaupunkiseutua”, jotka sijaitsevat yhdeksässä maakunnassa. Näillä seutualueilla hevosten määrä ja talliyksiköiden koko ovat suuret. Alueet ovat
SYKEn (SYKE 2016) Kaupunki-maaseutu -luokituksen mukaan kaupunkien läheistä maaseutua. Joissakin maakunnissa on enemmän kuin yksi
”hevoskaupunkiseutu”. Kaupunkiseudut voidaan jakaa kolmeen koon mukaiseen ryhmään: 1. Helsinki, Turku, Tampere, 2. Lahti, Hämeenlinna,
Forssa, Seinäjoki, 3. Lappeenranta, Kuopio, Oulu, Jyväskylä. Hevosyritysten ryhmittyminen tiettyjen kaupunkien läheisyyteen on havaittu myös
aiemmassa selvityksessä hevostallien sijoittumisesta ja hevostiheydestä
Suomessa (Pussinen ym. 2007). Noin 17 prosenttia hevosalan yritystoiminnasta sijoittuu maaseudulle (Saastamoinen 2014).

Hevosyrittäjyys on osaamista
Hevosyrittäjyys vaatii vahvaa osaamista, ja siihen on yleensä johtanut
vuosien hevosharrastus ja sen aikana hankittu koulutus ja käytännön kokemus. Hevosalan yrittäjiä leimaa intohimo ja innostuneisuus. Yrittäminen voi olla monelle elämäntapa, mutta tekemämme yrittäjäkysely osoittaa, että 45 prosenttia vastanneista yrityksistä pyrkii kannattavaan liiketoimintaan ja kannattavuuden jatkuvaan parantamiseen.
Hevosalan yrittäjät ovat sitoutuneita työhönsä – heidän motivaationsa on
suuri, ja he arvostavat sekä omaa että työntekijöittensä osaamista ja ammattitaitoa Aiempien tutkimusten mukaan hevosalan yrittäjät ovat myös
innovatiivisia (Liga ym. 2013). Työ hevosten parissa on sitovaa ja uhrautuvaa. Hevosten hyvinvointi on yrittäjille tärkeätä, ja se voi mennä joskus
jopa omasta terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtimisen edelle. Noin kol-

32

Uudistuva hevostalous -artikkelikokoelma

mannes Hevosyrittäjyys2017 -kyselyyn vastanneista ilmoittikin jaksamisensa olevan heikkoa.

Monipuolinen ala
Hevosyrittäjäkysely tukee aiempia tutkimuksia ja selvityksiä (Pussinen
ym. 2007; Pussinen & Thuneberg 2010) siitä, että hevosala on hyvin monipuolinen, yritykset ovat erilaisia, ja että hevosalan yrittäminen on enimmäkseen palveluliiketoimintaa.
Palveluja myydään erilaisille asiakkaille, esimerkiksi hevosurheilun harrastajille, toisille hevosalan yrittäjille, ja nykyisin myös yrityksille ja kunnille. Myytäviä palveluita ovat esimerkiksi virkistystoiminta sekä sosiaalija terveysalaan liittyvät kuntoutus- ja terapiatoiminta. Uusilla palvelutuotteilla hevosala on vahvasti mukana yhteiskunnan kehityksessä.
Uutta kysyntää on syntynyt myös kasvavalle matkailualalle. Hevosyritysten tuottamilla palveluilla on erityistä merkitystä vilkkailla matkailualueilla kuten Pohjois-Suomessa (Saastamoinen 2018), mutta luontoläheisellä
hevosmatkailulla nähdään mahdollisuuksia myös muualla Suomessa. Hevosala on osa elämys- ja liikuntapalveluliiketoimintaa, ja sillä on liikunnan lisäämisen ja luontoläheisyyden vuoksi kansanterveyttä kohentava ja
monia sairauksia ennaltaehkäisevä vaikutus.
Hevostalous lisää alueiden taloudellista vilkkautta ja elinvoimaa, kun se
ostaa palveluita, tavaroita ja tuotantopanoksia muilta yrityksiltä ja maataloudelta (Rummukainen 2006; Saastamoinen 2014; Pussinen & Thuneberg 2014). Näin se ylläpitää alueen palvelutarjontaa. Hevoset ja niihin
liittyvät toiminnot ja palvelut antavat myös työtä (Pussinen ym. 2007). Hevostalous tuo alueille toimeentuloa sekä henkilö- ja yhteisöverotuloja. Ei
siis voida puhua vain ”tyttöjen harrastuksesta” tai ”pussihousuisista ravimiehistä”, jollainen mielikuva valitettavan monella päättäjällä ja suurella
yleisöllä hevostaloudesta vieläkin on.

Hevosalan tarvitsema huomio
Hevosala ja hevosiin perustuva yrittäminen tarvitsee paljon tilaa. Jotta
yritys voi hyötyä esimerkiksi hyvinvointi- ja virkistyspalveluiden lisääntyvästä kysynnästä, on sen sijaittava lähellä asiakkaita – liikepaikka on tärkeä hevosyrityksellekin. Matkailuyritys puolestaan tarvitsee alueita hevosvaelluksiin ja liikkumiseen.
Hevosten hyvinvointi edellyttää riittäviä ulkoilu- ja jaloittelualueita. Hevosen kanssa on päästävä lähelle luontoa, jolloin tarvitaan hevostoimintaan
rauhoitettuja reittejä ja alueita. Yhteiset ulkoilu- ja liikunta-alueet muiden
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harrastuslajien kanssa tulevat harvoin kyseeseen. Hevosyrityksille ei riitä
pelkkä kentälle tai maneesille osoitettu oma alue, vaikka sekin on tärkeätä
asiakkaitten ja harrastajien sekä ulkopuolisten turvallisuudelle.
Parhaimmillaan hyvin suunnitellut ja sopivasti kuntien hevostoiminnan
käyttöön varaamat ja antamat alueet, esimerkiksi metsäalueet, peltomaisemat tai vesistöjen rantakaistaleet, voivat muodostaa kaupunkeihin ”keitaita”
eli monimuotoisia viheralueita. Luonnon monimuotoisuus lisääntyy ja monet alueet pysyvät kunnossa, kunhan niiden käytössä huomioidaan vuodenaikojen aiheuttamat rajoitukset maan pinnan kulumisessa ja kasvillisuuden säilymisessä. Luonnon monimuotoisuus puolestaan edistää asukkaiden viihtyvyyttä ja tutkitusti myös ihmisten terveyttä (Jäppinen ym. 2013).
Joissakin kunnissa erilaiset hevostoiminnot on otettu huomioon aluevarauksissa ja kaavoituksissa. Esimerkiksi Suomen virallisessa hevospitäjässä Ypäjällä on rakennettu hevosvaelluksille reittejä, jotka mahdollistavat hevosmatkailuyrittämisen tai omaehtoisen liikkumisen hevosilla omilla reitistöillään. Yrittämiselle on lisäksi varattu tontteja.
Hevoset ovat tärkeä harrastamisen kohde – joko liikuntaharrastuksena, hevosten hoitamisena ja liikkumisena tai muuna toimintana, vaikkapa hevosten kanssa puuhasteluna. Siksi harrastusmahdollisuudet on pystyttävä turvaamaan kunnissa riittävillä aluevarauksilla ja pitämällä hevosharrastus tasavertaisena muiden eri ikäryhmien harrastusten kanssa. Hevoset ovat osa
muun muassa nuorisotoimintaa ja ajanvietettä, ja voivat olla myös tulevaisuuden kuntien ennaltaehkäisevää ja terveyttä edistävää toimintaa kaikenikäiselle väestölle. Yhä suurempi osuus varsinkin ratsastuksen harrastajista on aikuisia (SRL 2017).
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SUOMALAINEN HEVOSYRITTÄJYYS

YHTEISKUNNAN MUUTTUESSA MYÖS HEVOSALAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ MUUTTUU JA UUDISTUU. SEURAAVILLA SIVUILLA
TARKASTELLAAN HEVOSYRITTÄJYYDEN KEHITYSSUUNTIA,
YRITYSTEN SIVU- JA PÄÄTOIMISUUTTA SEKÄ
HEVOSYRITYSTEN KILPAILUKEINOJA JA KANNATTAVUUTTA.
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Suomalaisten hevosyritysten kehityssuuntia
Markku Saastamoinen

Tässä artikkelissa luodaan katsaus Hevosyrittäjyys 2017 -kyselyn valossa
yrittäjää ja yrityksiä kuvaaviin tunnuspiirteisiin. Kyselyn aineisto kerättiin alan erilaisista rekistereistä ja osoitelähteistä, suurimmilta osin Suomen Hippoksen ylläpitämän HEPPA-järjestelmän ja Suomen Ratsastajainliiton tallirekisterin kautta. Näistä löydettiin yhteensä 2479 yritystä ja/tai
yrittämisestä kiinnostunutta, mitä määrää voidaan pitää hyvinkin oikeansuuntaisena (Saastamoinen 2018a). Hevosalan yrityksistä ei ole omaa rekisteriä, eikä YTJ:n luokittelu anna oikeata kuvaa alan yrityksistä ja niiden
määrästä. Lisäksi yritykset voivat toimia useilla toimi- ja tuotannonaloilla. Hevosalan yrityksille on myös tyypillistä, että niiden toiminnot koostuvat usein monista oheis- ja liitännäispalveluista. Monet yritykset ovat sivutoimisia, eikä aina edes ole nähtävissä eroa harrastus- ja yritystoiminnan välillä. Hevosalan yritysten luokituksen ja tilastoinnin monitahoisuus
on todettu myös verohallinnon ulkoilu- ja liikuntaklusteria käsittelevässä
raportissa (Verohallitus 2013).
Suomen Gallup Elintarviketieto / TNS Gallup Oy:ltä tilatussa kyselyssä
tiedonkeräysmenetelmänä käytettiin Web-kyselyä, minkä lisäksi tehtiin
200 puhelinrekrytointia. Vastauksia saatiin yhteensä 575. Näistä 432 oli
hevosalan yritystä tai yrittäjää. Vastanneista 143 oli sellaisia, joille toiminnalla ei ollut merkitystä toimeentulolle, vaan se oli pääasiallisesti harrastukseen perustuvaa.

Enin osa päätoimisia yksinyrittäjiä
Kyselyn vastaajat jaettiin maantieteellisen sijainnin perusteella viiteen
suuralueeseen (kuvio 1): Pohjois-Suomi, Itä-Suomi, Pohjanmaa, LounaisSuomi ja Etelä-Suomi. Alueellisia tuloksia on tarkasteltu erillisessä artikkelissa (Saastamoinen 2018b). Yrittäjistä (yrityksistä) päätoimisia oli 242
(56 %) ja sivutoimisia 190 (44 %). Pää- ja sivutoimisten yritysten tarkastelua niin ikään on tehty toisessa artikkelissa (Rantamäki-Lahtinen ym.
2017). Vastanneista naisten osuus oli 75 prosenttia.
Naispuoliset yrittäjät olivat nuorempia kuin miespuoliset – keski-iät olivat 44 ja 53 vuotta. Maatalousyrittäjien keski-ikä Suomessa vuonna 2016
oli 48,7 vuotta (Tietohaarukka 2017). Yrittäjät olivat harjoittaneet yritystoimintaa keskimäärin noin 13 vuotta. Yritystoiminnan määritelmänä oli,
että toiminnalla on ollut merkitystä toimeentulolle. Tallitoimintaa harjoittavissa yrityksissä oli keskimäärin 14,4 hevospaikkaa, joista käytössä 12
eli noin 83 prosenttia.
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Kuvio 1. Vastaajien (n=575) jakautuminen alueen mukaan. Vastaajista oli Etelä-Suomen alueelta 38 %,
Lounais-Suomesta 23 %, Itä-Suomesta 17 %, Pohjois-Suomesta 13 % ja Pohjanmaalta 8 %.

Suurin osa hevosalan yrittäjistä oli yksinyrittäjiä, sillä keskimäärin kolmannes (32 %) työllisti itsensä lisäksi palkatun ulkopuolisen työntekijän.
Verrattuna sivutoimisiin, päätoimiset työllistävät enemmän. Eniten työnantajayrittäjiä (57 %) oli matkailua harjoittavissa yrityksissä, seuraavaksi eniten ratsastuspalvelu- ja hevosten hoitopalveluyrityksissä (46 ja 44 %,
vastaavasti). Vähiten työnantajayrittäjiä oli kasvattajissa ja ravivalmennusyrityksissä (16 ja 30 %). Tilastokeskuksen tutkimuksen mukaan noin
puolet (55 %) kaikista Suomen yrittäjistä on yksinyrittäjiä, ja he toimivat
enimmäkseen palvelualoilla (Virta 2018).

Monipuolista toimintaa
Vastaajien tämänhetkiset neljä yleisintä päätoimintamuotoa olivat ratsastuspalvelut (29 %), karsinapaikkojen vuokraus (17 %), hevoskasvatus
(13 %) ja ravihevosten valmennus (9 %) (kuvio 2). Tämä jakauma poikkeaa
aiemmista (Pussinen ym. 2007, Pussinen & Thuneberg 2010, Thuneberg
2017) tutkimuksista, joissa hevoskasvatus oli yritystallien yleisin päätoimintamuoto noin kolmasosalla yrityksistä, tässä siis vain runsaalla kymmenyksellä. Kasvatustoiminnan sivutoimisuus piti kasvatuksen kuitenkin vastaajien toiseksi yleisimpänä toimintamuotona (46 %) karsinanvuokrauksen ja hoitopalveluiden tuottamisen (47 %) jälkeen.
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Mikä yritystoimintamuodoistanne on pääasiallinen yritystoimintanne? (n=338)
Valitkaa tulevaisuuden pääasiallinen yritysmuotonne (n=297)

Kuvio 2. Yritysten nykyinen ja tuleva pääasiallinen toimintamuoto.

Tämän kyselyn tuloksessa näkyi selvästi vastaajien maantieteellisen sijainnin painottuminen maan etelä- ja lounaisosiin, joissa ratsastusharrastus ja ratsuhevosten pito on yleisempää kuin muualla (Suomen Ratsastajainliitto 2018). Toimintamuotojen yleisyydessä oli muutoinkin havaittavissa maantieteellisiä eroja, mitä on tarkasteltu lähemmin toisessa yhteydessä (Saastamoinen 2018), ja mitä tukee myös aiempi tutkimus (Pussinen ym. 2007). Hevosavusteinen toiminta ja hevosten hoitopalvelut olivat selvästi naisvaltaisia, ravivalmennus ja kengitys puolestaan miesvaltaisia toimintamuotoja.
Hevosiin perustuva yritystoiminta tulee muuttumaan lähitulevaisuudessa eli seuraavan viiden vuoden aikana (kuvio 2). Tulevaisuudessa yritysmuodoista mm. hevosavusteinen toiminta, hevosten hoitopalvelut, matkailu- ja vaellustoiminta sekä karsinapaikkojen vuokraus (täysihoitopalvelut) lisääntyvät. Näin tapahtuu etenkin päätoimisten yrittäjien toiminnassa. Myös hevosten käyttö ihmisten hyvinvoinnin tuojana tullee kasvamaan ja lisäämään kysyntää hyvinvointi- ja elämyspalveluiden tuottamiselle hevosten kanssa. Eniten (noin 21 %) yritysten toimintamuodoista
vähenevät ravivalmennus ja hevoskasvatus. Hevoskasvatus on nyt ja tulevaisuudessakin enimmäkseen sivutoimista, ja se on myös sivutoimisten
hevosyritysten yleisin toimintamuoto. Kasvatustoiminnan voimakas vähentyminen toiminnan pienentämisenä tai kokonaan lopettamisena näkyy niin ikään toisessa tutkimuksessa tätäkin suurempana (Thuneberg
2017, Thuneberg & Pussinen 2018).
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Kohti ”eurooppalaista hevostaloutta”
Edellä esitetty viittaa hevostaloudessa tapahtuvaan muutokseen kohti ”eurooppalaista hevostaloutta”, ja harrastustoiminnan kasvua suhteessa kilpaurheiluun ja kilpailutoimintaan. Ranskassa on laadittu neljä skenaariota tulevaisuuden hevostaloudesta (Jez ym. 2013a, 2013b). Skenaariot, jotka perustuvat siihen, että hevonen kiinnostaa laajaa joukkoa ihmisiä ja sosiaalisia ryhmiä, ja joissa ympäristöarvot kuten luonnon ja rotujen monimuotoisuus otetaan huomioon, menestyvät parhaiten ja johtavat sekä hevosten että alan työpaikkojen määrän kasvuun. Näissä skenaarioissa asiakkaille ja harrastajille tarjotaan myös räätälöityjä palveluita, jotka perustuvat uusiin innovaatioihin. Sen sijaan hevostalous, joka perustuu huippu-urheiluun ja kilpahevosten kasvatukseen ja vedonlyönnin harjoittamiseen, ja toisaalta hevostalous, jossa hevosiin suhtaudutaan lemmikkieläiminä, johtavat hevosten ja alan työpaikkojen määrän vähenemiseen (Jez
ym. 2013b). ”Eurooppalaistuminen” tarkoittaa myös hevosharrastuksen
painopisteen siirtymistä ratsastukseen ja harrastamiseen; Suomi on Euroopan ainoa maa, jossa ratsastusharrastus hevosmäärällä mitattuna on
vasta ohittamassa muuta hevosurheilua.
Matkailuun uskotaan nyt ja tulevaisuudessa eniten Pohjois-Suomessa (käsittäen myös Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun), jossa yrityksistä neljänneksen toimintamuoto oli matkailu- ja vaellusratsastuspalvelut (Saastamoinen 2018). Koko maassa 11 prosenttia harjoitti vastaavaa toimintaa, ja
vain viidellä prosentilla se oli pääasiallinen toimintamuoto. Tuoreen tutkimuksen mukaan Lapin matkailussa yhteensä 68 prosenttia haastatelluista matkailijoista piti eläinperusteisia aktiviteetteja tärkeinä tai hyvin
tärkeinä (Haanpää & Rokka 2017), joten hevosiinkin perustuvalla matkailutoiminnalla on hyvät mahdollisuudet kasvuun. Tämä näkyy ratsastusvaellusoppaiden avoimina työpaikkoina Lapissa valtion sähköisessä rekrytointijärjestelmässä. Toisessa tutkimuksessa todettiin jo nyt hevosalan
yritysten muodostavan merkittävän osan Lapin eläinmatkailuyrityksistä (Bohn ym. 2018). Yhteensä hevosia Lapin matkailussa arvioidaan olevan 150, mikä on noin kahdeksan prosenttia maakunnan hevoskannasta.
Toimintamuoto oli yhteydessä tallinpitoa harjoittava yrityksen hevospaikkojen määrään eli tallin kokoon (taulukko 1). Karsinapaikkojen vuokrausta ja hevosten täysihoitoa sekä ratsastuspalveluita tarjoavat yritykset olivat hevospaikkamäärältään suurimpia. Tästä seuraa myös se, että suurimmat tallit sijaitsivat Etelä- ja Lounais-Suomessa. Matkailutoimintaa harjoitetaan pienemmillä hevosmäärillä. Parhain hevospaikkojen täyttöaste
oli ratsastuspalvelu- ja hevosten hoitopalveluyrityksillä (karsinapaikkojen vuokraus).
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Taulukko 1. Hevostallien hevospaikkojen määrä ja tallipaikkojen täyttöaste eräissä toimintamuodoissa.
Toimintamuoto

Tallipaikkojen lukumäärä

Täyttöaste %

Ratsastuspalvelut

24,7

87

Karsinapaikkojen vuokraus

19,9

86

Hevoskasvatus

17,5

75

Ravihevosten valmennus

16,9

82

Hevosmatkailu

15,7

82

Hevosavusteinen toiminta

13,3

82

Hevosalalla siirrytään yritystoimintaan usein harrastuksen kautta (Pussinen ym. 2007). Tämän kyselyn perusteella harrastajista 12 prosenttia
oli kiinnostunut varmasti ja kolmasosa mahdollisesti aloittamaan yritystoiminnan. Konkreettisia suunnitelmia yritystoimintaan oli 44 prosentilla, eniten Pohjois-Suomessa.

Liikevaihdot kasvussa
Kaikkien vastanneiden hevosyritysten ja toiminnanharjoittajien keskimääräinen arvioitu vuosiliikevaihto (v. 2016) oli 66 800 euroa (taulukko 2). Tämä vastaa kasvintuotantotilojen keskimääräistä liikevaihtoa Suomessa (Taloustohtori 2018). Päätoimintamuodon mukaan ratsastuspalveluita tarjoavien yritysten liikevaihto oli suurin (noin 110 000 euroa) ja kasvatustoiminnan harjoittajien pienin (42 000 €). Ravivalmennustoiminnan, karsinapaikkojen vuokrauksen ja hevosavusteisten hyvinvointipalveluiden liikevaihdot olivat keskenään kutakuinkin yhtä suuret (66 000–
68 000 €).
Liikevaihto kasvoi kolmen vuoden aikana (2013–2016) muissa toimintamuodoissa paitsi hevoskasvatuksessa ja ravivalmennustoiminnassa, jossa se laski jonkin verran (taulukko 2). Eniten kasvua oli hevosmatkailussa,
peräti 40 prosenttia. Seuraavaksi eniten karsinapaikkojen vuokrauksessa
(22 %) ja ratsastuspalveluissa (15 %). Erot toimintamuotojen välillä olivat
suuria kuten aiemmissakin tutkimuksissa: noin 10 vuotta sitten tehdyn
selvityksen mukaan suurimmat liikevaihdot (mediaani) olivat ratsastusalan yrityksillä ja pienimmät kasvatustoiminnassa (Pussinen ym. 2007),
samoin hiukan myöhemmässä tutkimuksessa tarkasteltaessa eläinpaikkakohtaisia liikevaihtoja (Pussinen & Thuneberg 2010). Suurin liikevaihto oli eteläsuomalaisilla yrityksillä ja toimijoilla (83 000 euroa) ja pienin
Pohjanmaalla (vähän alle 50 000 euroa), jossa oli eniten liikevaihdoltaan
alle 20 000 euron yrityksiä (Saastamoinen 2018). Suurimmat liikevaihdot
voivat hevosyrityksissä olla yli 500 000 euroa.
Alueellisesti eniten liikevaihto oli vastaajien mukaan kasvanut (2013–
2016) Pohjois-Suomessa, eli 48 000:sta 60 000:een euroon. Päätoimis-
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ten yritysten liikevaihto oli keskimäärin 101 800 euroa vuodessa, sivutoimisten vain 28 200 euroa. Liikevaihto kasvoi myös yritystoiminnan iän ja
käytettävissä olevan hevospaikkamäärän eli yrityksen koon kasvun myötä. Liikevaihtoa lisäsi todennäköisesti päätoiminnan ohella harjoitettavat
muut toiminnot, esimerkiksi matkailussa majoituspalveluiden tarjonta.
Taulukko 2. Yritysten keskimääräinen liikevaihto (euroa) vuosina 2013 ja 2016 päätoimintamuodon mukaan.
Päätoimintamuoto

2013

2016

Ratsastuspalvelut

95700

110000

Karsinapaikkojen vuokraus

55600

68000

Ravihevosten valmennus

71500

68000

Hevosavusteinen toiminta

64800

67000

Hevosmatkailu

42800

60000

Hevoskasvatus

41200

42000

Hyvät näkymät tulevaisuudessa
Vastaajien mielestä yritysten tulevaisuus näyttää hyvältä. Yritysten kannattavuusnäkymät ja taloudellinen tilanne tulevat vastaajien arvion mukaan paranemaan selvästi tulevien vuosien aikana, ja ovat myönteisemmät
kuin 2013 tehdyssä tutkimuksessa (Pussinen & Thuneberg 2015). Toisaalta vuonna 2009 tehdyssä kyselyssä nähtiin myös tulevaisuuden kannattavuusnäkymät hyviksi (Pussinen & Thuneberg 2010). Talous oli kuitenkin sitä parempi, mitä suurempi oli yrityskoko. Yritysten kannattavuutta
tässä aineistossa on käsitelty Rantamäki-Lahtinen ym. (2018) artikkelissa.
Yrittäjien luottamus tulevaisuuteen oli hyvä (35 % tätä mieltä), ja sekä toiminnan kannattavuuden että taloudellisen tilan arvioitiin paranevan seuraavien vuosien aikana. Joka kymmenennen yrityksen toiminta on kasvuhakuista, ja toiminnassa pyritään hyvään kannattavuuteen ja hyvään taloudelliseen tulokseen. Toimintaa suunnitellaan usein pitkällä, yli 5 vuoden
tähtäimellä. Määrätietoisimpia olivat pitkään toimineet ja toisaalta hevospaikkamäärältään suurimmat yritykset. Yritysten näkymät olivat nyt positiivisemmat kuin vuonna 2009 tehdyssä kyselyssä (Pussinen & Thuneberg
2010), eli taantuman hellittäminen näkyy myös hevosyrittäjien arvioissa.
Hevosyrittäjyys 2017 – kyselyn vastaajista lähes kolmannes (28 %) aikoo
laajentaa toimintaansa seuraavan viiden vuoden aikana (kuvio 3). Ratsastus- ja hevosten hoitopalveluiden tuottajat olivat halukkaimpia toiminnan laajentamiseen (30 ja 31 % vastanneista). Matkailuyrityksistä viidennes (21 %) kaavaili laajentamista, ja kasvattajistakin 15 prosenttia. Eniten
laajennussuunnitelmia oli uusilla yrittäjillä, ja maantieteellisesti eniten
Etelä-, Lounais- ja Pohjois-Suomessa. Ratsastus- ja hevosten hoitopalveluita tarjoavia yrityksiä oli eniten juuri maan eteläosissa, ja matkailuyri-
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tyksiä pohjoisessa, mikä selittää maantieteellisiä eroja. Näiden liikevaihdot olivat yleensä muita suurempia, ja ratsastus- ja hevosten hoitotalliyritykset olivat hevospaikkojen määrällä mitattuna myös suurimpia. Ennallaan toiminnan laajuuden aikoo pitää keskimäärin 40 prosenttia vastaajista. Noin viidennes (19 %) on aikeissa supistaa toimintaansa, mutta näiden joukossa voi olla myös erikoistumistaan lisääviä yrityksiä. Toimintaansa vähentäviä yrityksiä oli eniten kasvattajissa (45 %) ja vähiten ratsastuspalveluita tuottavissa yrityksissä (12 %), joista vain neljä prosenttia aikoi lopettaa toimintansa. Ravivalmennusta harjoittavista toiminnan
vähentämistä harkitsee peräti kolmannes (33 %) vastaajista, hoitopalveluita tarjoavista vain vajaa kymmenesosa (9 %). Ennallaan säilyttäviä on
enemmän ja vähentäviä vähemmän päätoimisten kuin osa-aikaisten yrittäjien joukossa. Yritystoiminnan lopettamisaikeita oli vain kolmella prosentilla vastanneista (kuvio 3).
Yleisin syy toiminnan vähentämiseen tai lopettamiseen oli kannattamattomuus (54 % vastanneista). Muita merkittäviä olivat terveydelliset syyt
(12 %) ja eläkkeelle siirtyminen (10 %). Sukupolven vaihdos oli syynä vain
kahdella prosentilla vastaajista. Korkean iän arveltiin olevan syy lopettamiseen ja supistamiseen myös aiemmassa kyselyssä, jossa kuitenkin noin
12 prosentilla oli toiminnalleen jatkaja eli kyseessä oli sukupolvenvaihdos
(Pussinen ym. 2007).
Arvioikaa hevostoimintanne kehittymistä seuraavien viiden vuoden aikana
todennäköisimmän vaihtoehdon mukaan:
Total (n=432)

Kuvio 3. Hevosyritystoiminnan kehityssuunnat vuoteen 2022 mennessä.

Investointeja osaamiseen ja hevosten hyvinvointiin
Yhdeksän kymmenestä (91 %) yrityksistä oli tehnyt investointeja viimeisen viiden vuoden kuluessa, ja lähes yhtä suuri joukko (87 %) yrityksiä aikoo tehdä investointeja seuraavan viiden vuoden aikana. Keskimääräinen
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investointisumma oli 97 800 euroa. Yrittäjän omaa ja työntekijöiden osaamista arvostettiin tärkeänä yrityksen resurssina. Työntekijän osaaminen
nähtiin sitä tärkeämmäksi, mitä kauemmin yritys oli toiminut – ilmeisesti
näissä yrityksissä oli pitkään työskennelleitä osaavia työntekijöitä. Osaamisen kehittäminen oli myös tärkeä tavoite ja investointien kohde; omaa
osaamiseen kohdistuvia investointeja oli tehnyt lähes puolet (48 %) yrittäjistä, ja suunnilleen yhtä suuri osuus (46 %) aikoi investoida siihen myös
tulevina vuosina (kuvio 4). Eniten osaamiseen oli investoitu Pohjois-Suomessa (50 % yrityksistä), jossa oli tehty paljon myös asiakastilainvestointeja (Saastamoinen 2018b). Tämä liittyi todennäköisimmin matkailun luomiin uusiin tarpeisiin. Aineellisista kohteista yleisimmin on investoitu viimeisen viiden vuoden aikana hevosten ulkoilu- ja harjoittelualueisiin, eli
hevosten hyvinvointia edistäviin kohteisiin. Myös talleihin on investoitu
yleisesti, ja varsinkin Etelä- ja Pohjois-Suomessa asiakastiloihin. Maneesi-investoinnit ovat olleet melko vähäisiä, vain kuusi prosenttia yrityksistä oli investoinut maneesiin. Tulevien viiden vuoden aikana infrastruktuuriin tulee kohdistumaan aiempaa vähemmän investointeja, ja osaamisesta tulee yleisin investointikohde (taulukko 3). Maneesi-investoinnit kasvavat aiemmasta, sillä noin 10 prosenttia yrityksistä aikoo investoida maneeseihin.

Taulukko 3. Vastaajien tekemien ja suunnitteilla olevien investointien osuudet eri investointikohteisiin.
Investointikohde

Tehdyt investoinnit
2011–2016 (n=432)

Suunnitellut investoinnit
2017–2022 (n=340)

Ulkoilu- ja harjoittelualueet
(pohjat, aidat ym.)

52 %

38 %

Oman osaamisen
kehittäminen/koulutus

48 %

46 %

Talli, peruskorjaus

29 %

19 %

Pihatto

20 %

14 %

Laitteistot (lannankäsittely,
kuormaajat, apuvälineet)

17 %

16 %

Sosiaali- ja asiakastilat

16 %

14 %

Varastorakennus
(rehulle, kalustolle ym.)

14 %

14 %

Lantala

14 %

11 %

Talli, uusi

11 %

10 %

Hevosiin kohdistuva kalusto
(kävelytyskone ym.)

10 %

9%

Maneesi

6%

9%

Jokin muu

5%

4%

Ei mikään

9%

13 %
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Verrattuna aiempiin selvityksiin (Pussinen 2007, Pussinen & Thuneberg
2010) investointikohteet olivat samankaltaiset. Vuosia 2000–2005 koskevassa selvityksessä (Pussinen 2007) keskimääräinen investointisumma
oli tätä tutkimusta noin 30 000 euroa pienempi. Jälkimmäisessä kyselyssä vastaajat ilmoittivat suuremmasta investointihalukkuudesta verrattuna toteutuneisiin investointeihin. Kohteet olivat edelleen samoja eli tallirakennukset, hevosten ulkoilu- ja harjoittelualueet sekä lantalat. Suurimpia investointeja aiempienkin selvitysten mukaan ovat tehneet ratsastusalan talliyritykset.

Kilpailuetua ilmapiiristä ja osaamisesta
Yritykset hakevat tietoisesti kilpailuetua muihin yrityksiin nähden. Kilpailuetutekijöiden merkitystä ja yritystoiminnan mahdollisuuksia yrittäjät arvioivat 5-portaisella asteikolla. Miellyttävä ilmapiiri (4,40), yrittäjän oma ja työntekijöiden osaaminen (3,94) sekä palvelun erilaisuus ja erikoistuminen (3,70) toivat eniten kilpailukykyä. Sen sijaan palvelun tuottamisen hinta ei ollut merkittävä tekijä. Luonnollista oli, että hevosten
tasoa pidettiin myös tärkeänä, eli 59 prosenttia yrityksistä asetti tämän
tärkeimmäksi kilpailuetutekijäksi. Hyvä ilmapiiri oli tärkein yli puolelle
(52 %) yrityksistä. Eniten mahdollisuuksia yritykselle toivat osaaminen
(4,20) sekä tunnettuus ja maine (3,83) (kuvio 4). Eläinsuojelu- ja muut viranomaismääräykset nähtiin – ehkä vastoin yleistä luuloa – useammin
mahdollisuutena kuin haasteena (3,35). Yhdessä osaamisen kehittämisen
ja hevosten hyvinvointiin kohdistuvien investointien kanssa tämä osoittaa yrittäjien vastuullisuutta.
Näettekö seuraavat asiat mahdollisuuksina vai haasteina?
Total (n=458)

Kuvio 4. Vastaajien kokemat haasteet ja mahdollisuudet.
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Yrittäjien hyvinvointiin kiinnitettävä huomiota
Yrittäjien työmotivaatio ja oman työn arvostus sekä kokemus omasta osaamisesta olivat vastaajilla korkealla. Noin 60 prosenttia ilmoitti työhyvinvoinnin olevan hyvä, mutta kuitenkin noin neljännes (24 %) vastaajista
oli vastakkaista mieltä. Jaksaminen oli hyvä yli puolella (54 %) vastaajista, ja huono noin kolmanneksella (30 %). Tämän vuoksi korkeasta motivaatiosta ja työnsä arvostamisesta huolimatta on hevosyrittäjienkin jaksamiseen ja hyvinvointiin kiinnitettävä huomiota. Päätoimisilla ja toisaalta
isoilla yrityksillä tilanne oli jonkin verran parempi kuin sivutoimisilla ja
pienillä yrityksillä. Tämä oli todennäköisesti yhteydessä päätoimisten ja
suurten yritysten muita parempaan kannattavuuteen (Rantamäki-Lahtinen ym. 2018) ja mahdollisuuteen pitää palkattua työvoimaa. Tällaiset yritykset käyttivät myös enemmän ulkopuolisia kertaluonteisia palveluita ja
harjoittelijoita, jolloin oma työtaakka jäi pienemmäksi.
Tukiverkosto oli noin kolmanneksella (32 %) yrittäjistä, ja sen merkitys
nähtiin suureksi (arvio 3,92 5-portaisella asteikolla). Myös aiemmassa tutkimuksessa yrittäjät pitivät hyvinvointiaan yleensä hyvänä, ja arvostivat
läheisten ja kollegoiden muodostamaa tukiverkkoa (Thuneberg & Mustonen 2015).

Uudistuva hevosyritys
Hevosalan yritystoiminta Suomessa on muuttunut ja muuttuu jatkossakin. Hevosala on elämystaloutta ja siihen liittyvää liiketoimintaa: matkailua, virkistystä sekä terveys- ja hyvinvointipalveluiden tuottamista. Yrittäjien ja toiminnanharjoittajien mielestä yritysten tulevaisuus näyttää hyvältä. Yritysten kannattavuusnäkymät ja taloudellinen tilanne tulevat vastaajien arvion mukaan paranemaan selvästi tulevien vuosien aikana, ja
ovat myönteisemmät kuin aiemmin tehdyssä tutkimuksessa. Yrittäjät arvostavat omaa ja työntekijöidensä osaamista tärkeänä yrityksen resurssina. Osaamisen kehittäminen on myös tärkeä tavoite ja investointien kohde.
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Päätoimisten ja osa-aikaisten yrittäjien rooli
suomalaisessa hevostaloudessa
Leena Rantamäki-Lahtinen, Markku Saastamoinen ja Minna Väre

Suomessa toimii hyvin erilaisia hevosalan yrityksiä. Usein näitä yrityksiä
jaotellaan niiden toiminnan mukaan, jolloin tarkastelukohteena voivat olla
vaikkapa ratsastuskoulut tai ravitallit. Hevosalan yrityksiä voi luokitella
monesta muustakin näkökulmasta, sillä mukana on esimerkiksi perheyrityksiä, tiimiyrittäjyyttä, kansainvälisiä yrityksiä ja yksinyrittäjyyttä. Yksi
hevosalallakin paljon puhuttanut teema on yritystoiminnan päätoimisuus
ja sivutoimisuus, toimivathan kaikki yritykset samoilla markkinoilla. Tässä artikkelissa avaamme ilmiön taustoja sekä tarkastelemme millaisia hevosalan päätoimiset ja osa-aikaiset yritykset ovat vuonna 2017 toteutetun
yrittäjäkyselyn valossa (Suomen Gallup Elintarviketieto Oy 2017).

Orastavia, osa-aikaisia ja päätoimisia yrityksiä
Päätoimisuus ja sivutoimisuus termeinä liittyvät henkilön tai perheen tulonmuodostukseen. Sivutoimisella tai osa-aikaisella yrittäjyydellä tarkoitetaan tilannetta, jossa yrittäjyys yhdistetään muuhun ammatilliseen toimintaan. Osa-aikayrittäjyys on hyvin yleistä ja se on myös yleistymässä.
Esimerkiksi vuonna 2015 keskimäärin 25 prosenttia suomalaisten viljelijöiden tuloista tuli maataloudesta (Suomen virallinen tilasto n.d.). Eräissä
maissa taas jopa 60 prosenttia yrityksistä on osa-aikaisia. Osa-aikaisuuden syyt ovat moninaisia; osa henkilöistä haluaa osa-aikaisen yritystoiminnan avulla saada lisätuloja, toiset taas haluavat toteuttaa hyviä ideoita,
joillakuilla on tavoitteena riskien hallinta tai ajatuksena ensin kokeilla yritystoimintaa ja laajentaa sitä myöhemmin päätoimiseksi (Block & Landgraf 2016; Petrova 2012). Alalla jo toimivien yritysten lisäksi on olemassa
orastavien (nascent) yritysten ryhmä. Orastavalla yrityksellä tarkoitetaan
tilannetta, jossa yritys on suunnitelmavaiheessa, mutta ei yritystä vielä
ole perustettu vaan toimitaan ”esiorganisaation” asteella (Grossman 2012).
Hevosalalla on tunnistettavissa nämä kolme edellä kuvattua erilaista yrittäjäryhmää: 1) orastavat yrittäjät 2) osa-aikaiset yrittäjät ja 3) päätoimiset yrittäjät. Kuviossa 1 on esitetty Rantamäki-Lahtista ja Vihistä (2004)
mukaillen dynamiikkaa myös näiden ryhmien välillä. Kipinä hevosalan
yrittäjyyteen syttyy usein oman harrastustoiminnan kautta (Pussinen ym.
2007). Orastavasta yrittäjyydestä voi syntyä osa-aikainen tai päätoiminen yritys. Yrittäjä voi ajan kuluessa myös siirtyä ryhmästä toiseen. Osaaikaisesta yrityksestä voi kasvaa päätoiminen tai vaikkapa elämäntilanteen vuoksi päätoiminen hevosalan yrittäjä voi kehittää uuden liikeidean
ja siirtyä orastavien yrittäjien ryhmään.
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Orastava yrittäjä

Osa-aikainen
yrittäjyys

Päätoiminen
yrittäjyys

Kuvio 1. Hevosalan yrittäjien ryhmät.

Monialaisuus yhteisenä piirteenä
Kyselyyn vastanneista yrittäjistä kaikkiaan 42 prosenttia (n=240) ilmoitti,
että hevostalous on heille päätoiminen elinkeino, joka on merkittävä osa
toimeentuloa. Nämä vastaajat on luokiteltu tässä artikkelissa päätoimisiksi hevosalan yrittäjiksi. Kaikkiaan 33 prosenttia (n=192) vastaajista ilmoitti, että hevostalous on heille sivuelinkeino, jolla on jonkin verran merkitystä toimeentulolle, eli yritystoiminta oli sivutoimista. Loput vastaajista
oli joko lopettanut yritystoiminnan (1 %) tai ilmoitti, että toiminta on harrastus, jolla ei ole taloudellista merkitystä (23 %). Harrastajien joukosta
löytyi 26 vastaajan ryhmä, jolla oli konkreettisia suunnitelmia aloittaa hevosalan yritystoimintaa seuraavan viiden vuoden sisällä, ja nämä vastaajat luokiteltiin orastaviksi hevosalan yrittäjiksi.
Kyselyn perusteella päätoimiset ja osa-aikaiset hevosalan yritykset ovat
varsin erilaisia. Yhteinen ominaisuus kaikille hevosalan yrityksille on, että
ne ovat monialaisia. Toisin sanoen saman yrityksen sisällä tarjotaan erilaisia palveluita erilaisille asiakkaille: talliyritys voi tarjota ratsastuspalveluita, hevosten täyshoitopalveluita ja käydä hevoskauppaa. Yli puolet, 58
prosenttia päätoimisista yrittäjistä, ilmoitti, että heillä on samanaikaisesti vähintään kolmen eri alan toimintaa. Osa-aikaisissa oli enemmän niitä,
joilla oli yrityksessään vain yhden tai kahden toimialan toimintaa.
Päätoimiset yrittäjät toimivat useammin kuin muut paljon aikaa ja osaamista vaativilla asiakaspalvelualoilla, kuten ratsastuspalveluissa ja ravivalmennuksessa. Sitä vastoin hevoskasvatus on ainakin jossain määrin
keskittynyt osa-aikaisiin yrityksiin: 29 prosenttia osa-aikaisista yrittäjistä ilmoitti liikevaihdon perusteella tärkeimmäksi alakseen hevoskasvatuksen, kun päätoimisista yrittäjistä näin teki vain 3 prosenttia. Karsinapaikkojen vuokraus ja täysihoitopalvelut olivat yleisiä kaikenlaisissa yrityksissä. Kuviossa 2 on esitelty yritysten jakauma tärkeimmän toimialan
ja kaikkien toimialojen mukaan.
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Kuvio 2. Yritysten toimialat.

Lähitulevaisuudessa sama kehitys tullee jatkumaan, sillä päätoimisia yrittäjiä kiinnosti jatkossa keskimääräistä enemmän karsinapaikkojen vuokrauksen ohella erityisesti ratsastuspalveluiden ja ratsujen valmennus.
Osa-aikaisia yrittäjiä kiinnostivat hevoskasvatus, hevosavusteinen toiminta ja karsinapaikkojen vuokraus. Orastavat yrittäjät suunnittelivat erityisesti hevoskasvatuksen, karsinoiden tai täyshoitopaikkojen vuokraamisen,
matkailu- tai vaellustallin sekä ravivalmennuksen aloittamista (kuvio 3).
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Millaista hevosalan yritystoimintaa teillä on viiden vuoden kuluttua?
Valitkaa todennäköisin vaihtoehto. Voitte merkitä useita vaihtoehtoja.
Total (n=458)

Kuvio 3. Tulevaisuuden suunnitelmat.

Päätoimiset uskovat tulevaisuuteen
Päätoimisten yrittäjien yritykset olivat usein isompia sekä liikevaihdolla, henkilöstön määrällä että myös hevospaikkojen määrällä mitattuna
(taulukko 1). Yrityksen koko voi luoda jossain määrin mittakaavaetuja, ja
isommalla yrityksellä on usein käytössään hyvät voimavarat. Vaikka talouden tunnusluvut ovat hevosalalla usein heikkoja, päätoimiset yritykset menestyivät subjektiivisten taloudellisten mittareiden mukaan paremmin kuin osa-aikaiset yritykset (kuvio 4). Päätoimiset yrittäjät näkivät,
että heillä oli merkittäviä mahdollisuuksia uusien asiakkuuksien luomisen ja yrityksen tunnettuuden kautta. Päätoimiset yrittäjät myös kokivat
osa-aikaisia useammin yrityksensä vahvuuksiksi erityisesti erikoistumisen, työntekijöiden osaamisen, hyvän ilmapiirin ja tehtäviinsä hyvin soveltuvat, hyvinvoivat hevoset.
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Taulukko 1. Päätoimisten ja osa-aikaisten hevosalan yritysten tunnuslukuja.
Mittari

Osa-aikainen yritys

Päätoiminen yritys

Liikevaihto1, ka

35 000 euroa**

110 000 euroa**

Henkilöstö2, ka

6 htkk**

15 htkk**

Hevospaikat, ka

13**

22**

Täyttöaste, ka

80**

84**

mukana vain yritykset, jotka ovat ilmoittaneet liikevaihdon, 2 mukana vain yrittäjien ja palkatun
henkilöstön osuus, ** ero on tilastollisesti erittäin merkitsevä

1

Yrityksen mennyt ja tuleva taloudellinen tilanne
Arvioikaa seuraavilla mittareilla, millainen yrityksen taloudellinen tilanne oli ja tulee olemaan:
Total (n=432)

Kuvio 4. Yritysten taloudellinen tilanne.

Menestymiselle mahdollisuuksia niin pienessä kuin isossa yrityksessä
Sekä päätoiminen että osa-aikainen yrittäjyys on hevosalan kehittämisen
ja kehittymisen kannalta tärkeää. Pää- ja sivutoimiset yritykset ovat varsin erilaisia, ja ne ovat keskittyneet eri toimintoihin. Tämän takia yritykset täydentävät ja tarvitsevat toisiaan. Verkostoituminen ja yhteistyö tuovat mahdollisuuksia molemmille. Alan dynamiikka vaatii sekä isoja ammattimaisia yrityksiä että pienempiä, mutta ammattimaisesti hoidettuja osa-aikaisia yrityksiä. Liiketaloudellisen osaamisen kehittäminen on
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todella tärkeää myös pienemmissä ja osa-aikaisissa yrityksissä: yritystoimintaa ja etenkään hinnoittelua ei saa rakentaa yrittäjän muiden tulojen
varaan. Hevosalan yrittäjillä on luottamusta tulevaisuuteen: kyselyyn vastanneet yrittäjät arvioivat yrityksensä taloudellisen tilanteen parantuvan
lähitulevaisuudessa.
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Hevosalan yritykset hakevat kannattavuutta ja
kilpailukykyä erilaistamalla palvelujaan
Leena Rantamäki-Lahtinen, Pasi Rikkonen, Markku Saastamoinen ja Timo Sipiläinen

”Hevosalan yrittäjillä on matikka nelonen ja uskonto kymppi” – tämän
fraasin kuulee usein, kun keskustelu siirtyy hevosalan yritysten talouteen,
kannattavuuteen tai kilpailukykyyn. Todellisuudessa hevosalalla on nähtävissä kirjo erinomaisesti menestyneistä pahasti epäonnistuneisiin yrityksiin. Tässä artikkelissa tarkastelemme hevosalan yritysten kannattavuuden ja kilpailukyvyn taustoja Hevosyrittäjyys 2017 -kyselyn tulosten
perusteella.

Taloudellisesti menestyvä hevosalan yritys
Hevosalan yrittäjyys on lähes aina elämäntapayrittäjyyttä. Vain joka kymmenes yrittäjä on sitä mieltä, että hevosalan toiminta on heille enemmän
yritystoimintaa kuin elämäntapa. Tästä huolimatta yrityksen hyvä kannattavuus on samanaikaisesti tärkeä tavoite yrittäjille. Toiminnan huono
kannattavuus on yrittäjän heikon terveyden tilan ohella tärkein syy lopettaa toiminta (Saastamoinen 2018a).
Taloudellisesti kestävä yritystoiminta antaa parhaat mahdollisuudet myös
muiden tavoitteiden toteuttamiselle, liittyivätpä ne elämäntavan ohella urheilumenestykseen tai hevosten hyvinvointiin. Terveessä yrityksessä kannattavuus, vakavaraisuus ja maksuvalmius ovat kunnossa. Kannattavuudella tarkoitetaan yrityksen pitkän tähtäimen tulontuottamiskykyä. Tuottojen tulee olla isompia kuin kustannusten. Maksuvalmiudella tarkoitetaan yrityksen kykyä selviytyä menoista niiden erääntyessä. Toisin sanoen
yritys siis maksaa laskunsa ajoissa. Vakavaraisuus puolestaan tarkoittaa,
että velan osuus yritykseen sijoitetusta koko pääomasta ei nouse liian korkeaksi. (Kay ym. 2012.)
Hevosalalla on rajapintoja sekä palvelualoihin että maatalouteen. Yrityksen tuotot määräytyvät samalla logiikalla kuin palvelualan yrityksissä. Ala on markkinavetoinen ja suhdanneherkkä. Työvoimakustannukset
ovat usein korkeat. Vaikka pääosa yrityksistä työllistää 1–2 henkeä, monissa on palkattua työvoimaa (Saastamoinen 2018b). Lisäksi toiminta vaatii usein mittavia investointeja (rakennukset, maanrakennus), joissa takaisinmaksuaika on pitkä. Tuotto- ja kustannusrakenne sisältää siis monia potentiaalisia ongelmakohtia, jotka kaipaavat erityishuomiota käytännön johtamisessa.
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Millaisena yrittäjät näkevät yrityksensä kannattavuuden ja
kilpailukyvyn tällä hetkellä
Hevosyrittäjyys 2017 -kyselyyn vastasi 432 yrittäjää tai toiminnanharjoittajaa (Saastamoinen 2018b). Vajaa kolmannes vastaajista arvioi, että heidän yritystoimintansa kannattavuus on huono, ja noin 12 prosenttia arvioi sen hyväksi. Eniten hyvin kannattavia yrityksiä oli isoissa yli 20 hevospaikan yrityksissä ja yrityksissä, joilla ei ollut lainkaan hevospaikkoja. Jälkimmäiset yritykset tarjosivat usein hevosten valmennukseen ja hoitoon
kuten kengitykseen liittyviä palveluja (Kuvio 1). Päätoimiset yritykset ovat
usein kannattavampia kuin sivutoimiset (Rantamäki-Lahtinen ym. 2017).

Arvioikaa seuraavilla mittareilla, millainen yrityksen taloudellinen tilanne oli ja tulee olemaan:
Toiminnan kannattavuuden nykytila
Total (n=432)

Kuvio 1. Toiminnan kannattavuuden nykytila taustamuuttujittain luokiteltuna.
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Hyvin ja huonosti kannattavien yritysten ominaispiirteitä
Yritykset jaettiin kannattavuuden perusteella luokkiin1. Seuraavassa tarkastellaan kahta ääripäätä:
1.
2.

yrityksiä, joiden kannattavuus yrittäjän oman arvion mukaan oli
hyvä tai erinomainen (n = 52) ja
yrityksiä, joiden kannattavuus oli yrittäjän arvion mukaan huono
(n = 127).

Taulukossa 1 on esitetty näiden ryhmien ominaisuuksia. Yleisesti ottaen
hyvin kannattavien yritysten liikevaihto oli isompi, ja ne olivat pystyneet
investoimaan enemmän kuin huonosti kannattavat. Yritysten henkilöstömäärässä ei kuitenkaan ollut tilastollisesti merkitseviä eroja.
Yritykset hakevat kilpailuetua periaatteessa kahdella keinolla: erilaistamalla tuotetta/palvelua tai kustannusjohtajuudella (Porter 1985, 24;
Bowman & Ambrosini 2007). Suuri osa hevosalan yrittäjistä on valinnut
kilpailustrategiakseen erilaistamisen. Tällöin pyrkimyksenä on luoda tilanne, jossa asiakas saa yrityksen palveluista lisäarvoa, josta on valmis
maksamaan enemmän kuin kilpailevista palveluista. Erilaistaminen on
looginen valinta pienelle palvelualan yritykselle. Kannattavat yritykset
ovat kyselyn mukaan onnistuneet erilaistamisessa paremmin kuin huonosti kannattavat. Kustannusjohtajuudella eli kyvyllä toimia alhaisemmilla yksikkökustannuksilla kuin samaa tuotetta/palvelua tarjoavat kilpailijat haetaan myös kilpailuetua markkinoilla. Useimmat yrittäjät kokevat,
että heidän yrityksensä ei ole kovinkaan kilpailukykyinen tästä näkökulmasta katsottuna. (Taulukko 1). Hevosalan yrittäjät kokevat hinnoittelun
vaikeaksi, eikä hintaa nähdä kilpailukykytekijänä (Saastamoinen 2018a).

1

Yritykset jaettiin kannattavuuden mukaan neljään luokkaan:
1) erinomainen ja hyvä, 2) tyydyttävä, 3) kohtalainen, 4) huono.

Hevosalan yritykset hakevat kannattavuutta ja kilpailukykyä erilaistamalla palvelujaan

Taulukko 1. Hyvin kannattavien ja heikosti kannattavien yritysten vertailua.
Muuttuja

Hyvä tai erinomainen
kannattavuus

Huono kannattavuus

N
Yleisimmät päätoimialat

52
Ratsastuspalvelut,
hevosavusteinen
terapia, karsinapaikat/
täysihoito
17

127
Hevoskasvatus,
ratsastuspalvelut,
karsinapaikat/
täysihoito
13

88 %
117 100
77 %

72 %
54 500
38 %

**
**
**

82 %
79 100
56 %

158 000
94 %
90 %

77 000
84 %
40 %

**
**c
**

98 000
91 %
56 %

54 %

10 %

40 %

75 %

**

64 %

15 %

45 %

**

37 %

75 % (33 %)

50 % (11 %)

**

63 % (20 %)

39 % (12 %)

26 % (4 %)

29 % (4 %)

Laajenee 39 %
Säilyy entisellään 61 %

Laajenee 22 %
Säilyy entisellään 34 %
Vähenee 35 %
Loppuu 7 %
Ei osaa sanoa 2 %

Laajenee 28 %
Säilyy entisellään 47 %
Vähenee 19 %
Loppuu 3 %
Ei osaa sanoa 3 %

Henkilötyökuukaudet,
(keskiarvo)
Täyttöaste % (keskiarvo)
Liikevaihto €/v (keskiarvo)
Päätoimisuus
(% yrittäjistä)
Investoinnit € (keskiarvo)
Moniko oli investoinut (%)
Maksuvalmius:
hyvä tai erinomainen
(% yrityksistä)
Mahdollisuus saada
ulkopuolista rahoitusta:
hyvä tai erinomainen
(% yrityksistä)
Toimintaympäristö
Maan yleinen
taloustilanne ja
kuluttajien rahan käyttö
(uhka, % vastaajista)
Alan yritysten
välinen kilpailu
(uhka, % vastaajista)
Kilpailustrategia
Olemme erilaistaneet;
osittain tai täysin samaa
mieltä (suluissa täysin
samaa mieltä olevien
osuus)
Pystymme tuottamaan
palvelun edullisemmin
kuin kilpailijat; osittain
tai täysin samaa mieltä
(suluissa täysin samaa
mieltä olevien osuus)
Arvio hevostoiminnan
kehittymisestä seuraavan
viiden vuoden aikana?
(% yrittäjistä)

** ero on tilastollisesti erittäin merkitsevä (p < 0.000)
c = X2-testi, muuten vertailuun käytetty Mann-Whitneyn ei-parametrista U-testiä

P

Koko aineisto

432
Ratsastuspalvelu,
karsinapaikat/
täysihoito,
hevoskasvatus
16

23 %

**c
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Hevosalan kustannuskilpailukyvyn kehittäminen
Erilaistaneidenkin hevosalan yritysten täytyy jatkuvasti tehostaa toimintaansa. Kustannustehokkuuden parantaminen lisää yrittäjän mahdollisuuksia saada tavoitteen mukainen korvaus yrityksessä tekemälleen työlle ja siihen sijoittamalleen pääomalle. Samalla yrityksen talous pysyy terveellä pohjalla. Kustannustehokkuus ei tarkoita halpaa tai huonoa laatua,
vaan sisäisten prosessien kehittämistä niin, että laadun ja määrän suhteen tavoitteeksi asetetut tuotteet ja palvelut kyetään tuottamaan ilman
turhia ylimääräisiä kustannuksia. Yritystoiminnan kehittäminen vaatii
kokonaisvaltaista suunnittelua, jossa yrittäjä tarvitsee päätöksenteon tueksi hevosiin liittyvän osaamisensa lisäksi mahdollisuuden punnita erilaisia teknisiä, biologisia tai taloudellisia toimintamalleja (ks. Ryhänen
ja Sipiläinen 2017). Osaamisen puute kustannustehokkuudessa on kyselyn perusteella yleisesti hevosalan yritysten heikkous, vaikka muuten sekä
oma että henkilökunnan osaaminen nähtiin yritysten erityisenä vahvuutena, johon panostettiin merkittävästi investoinnein (Rantamäki-Lahtinen ym. 2018).
Vaihtoehtoiskustannus on hyöty, joka menetetään, jos tuotantopanosta ei
käytetä vaihtoehtoisessa käytössä (Sipiläinen ym. 2017). Jos päivittäiset
rutiinit, kuten hevosten tarhaaminen ja juottaminen tai tallin siivous on
toteutettu siten, että siihen kuluu merkittävästi työaikaa, voi näennäisesti ”halvan” mutta tehottoman ratkaisun vaihtoehtoiskustannus olla suuri.
Rutiinien hoitamiseen käytetty työaika voitaisiin vaihtoehtoisesti käyttää
toiminnan kehittämiseen, hevosten valmennukseen tai varsinaiseen asiakaspalveluun, joiden kautta saamatta jäävä tulo on rutiinityön todellinen
vaihtoehtoiskustannus.
Työn ja pääoman suhde on yksi kulmakivi toiminnan suunnittelussa. Kyselyssä nousi esille, että heikosti kannattaneet yritykset eivät juuri eronneet henkilötyövuosien määrällä mitattuna hyvin kannattavista. Tämä antaa viitteitä siitä, että ne ovat tehottomampia työn käytön suhteen tai että
kannattavissa yrityksissä työaika käytetään ”oikeisiin” asioihin.
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Kuvio 2. Hyvin ja heikosti kannattaneiden yritysten vuosina 2012–2017 toteutuneet investoinnit ja
seuraavan viiden vuoden investointisuunnitelmat.
* tilastollisesti merkitsevä ero, Mann-Whitney U-testi p < 0.05

Tulevaisuus rakennetaan tänään
Kannattavat yritykset ovat investoineet euromääräisesti enemmän, ja investoinnit oli tehty osittain eri kohteisiin kuin heikosti kannattavissa yrityksissä (Kuvio 2). Toisaalta tällä hetkellä heikosti kannattavien yritysten
joukossa oli muutamien yritysten ryhmä, jossa yrittäjät olivat investoineet
merkittävästi yritykseensä, arvioivat kannattavuuden olevan hyvä muutaman vuoden kuluttua ja pyrkivät myös laajentamaan yritystään lähitulevaisuudessa. Ne siis haastavat nykyistä kärkijoukkoa.
On mahdollista, että erot yritysten välillä kasvavat tulevaisuudessa. Tulosten perusteella voidaan ajatella, että osa hevosalan yrityksistä on jo
pystynyt muodostamaan kestäviä kilpailuetuja tai pyrkii niiden muodostamiseen investoinneilla ja suunnittelulla. Nämä yrittäjät ovat panostaneet ja aikovat jatkossakin panostaa erityisesti asiakkaan kokemaan laatuun, osaamiseen ja laadukkaisiin puitteisiin. Tulevaisuuden hevosalan
kärkiyritys on erilaistanut palvelunsa, mutta toimii samalla kustannustehokkaasti. Sen kriittisenä voimavarana on osaaminen.
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Hevosyrityksen hankintatoimi –
lisää kilpailukykyä hankinnoilla
Harri Jaskari ja Minna-Maarit Jaskari

Osaavalla hankintatoimella on merkitystä hevosyritysten kannattavuudelle. Erityisesti suuret ratsastuskoulut, kasvatustallit ja ravivalmennusyritykset saavat hyötyjä kiinnittämällä huomiota rehujen, kuivikkeiden ja
käyttötarvikkeiden kokonaiskustannuksiin.

Hankintatoimen merkitys hevosyrityksille
Nykyaikaisessa liikkeenjohdossa käsitellään hankintatoimea entisen ostotoimen sijasta. Hankintatoimi on ostotoimen sisältävä laajempi kokonaisuus. Hankintatoimen merkitys yrityksen tuloksen teossa on merkittävä. Siitä on tullut pysyvä strateginen osa yrityksen johtamista. Hankintatoimen osuus liikevaihdosta on yrityksille keskimäärin 53 prosenttia, ja
tavarakaupan ja -valmistuksen piirissä hankintatoimen vaikutus voi olla
jopa 80 prosenttia yrityksen liikevaihdosta. Hankintatoimi vaikuttaakin
nopeasti yrityksen kassavirtaan ja siten maksuvalmiuteen merkittävästi.
Hankinnan merkitys hevosyritykselle on sitä suurempi, mitä enemmän
yrityksellä on hevosia ja asiakkaita. Hevosyrityksistä suuret ratsastuskoulut, kasvattajat ja ravivalmentajat voivat saada suurimman hyödyn panostamalla hyvään hankintaan. Kaikkia hevosalan yrityksiä hankinta ei koske samalla tavalla. Esimerkiksi ratsastuksenopettaja tai valmentaja, joka
kiertää eri talleilla opettamassa, investoi lähinnä autoon ja erilaisiin opetusvälineisiin. Muuttuvina kustannuksina ovat ensisijaisesti ajoneuvon
polttoaine- ja huoltokustannukset. Hänellä kulurakenne onkin varsin erilainen edellä mainittuihin nähden. Hevosmäärän kasvaessa kustannusten ja siten myös hankinnan osuus kokonaiskustannuksista kasvaa. Sen
myötä hankintatoimen merkitys tuloksen tekemisen ja maksuvalmiuden
näkökulmasta korostuu.
Aikaisemmin ostotoiminnan keskiössä olivat suuret eräkoot ja määräalennukset. Nykyisin hankintatoimea lähestytään yleensä sen arvonmuodostuksen ja kokonaiskustannusten kautta. Oleellisiksi tekijöiksi nousevat sitä myötä muun muassa liikesuhteet, tuotevalinnat sekä eräkokojen
optimointi ja hallinta. Tässä artikkelissa esimerkillistämme näitä hevosyrittäjän näkökulmasta. Keskitymme sellaisiin päivittäisiin muuttuviin
kustannuksiin, jotka ovat sidoksissa hevosmäärään. Näitä ovat erityisesti rehut (väki- ja karkearehu, kivennäiset ja muut lisärehut) sekä kuivikkeet. Lisäksi muuttuvia kuluja aiheuttavat lähinnä käyttötarvikkeet (riimut ja riimunvarret, satulahuovat, loimet, harjat ja muut hoitotarvikkeet).
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Arvonmuodostus ja kokonaiskustannukset hankintojen lähtökohtana
Miten sitten arvo muodostuu hankintatoimen näkökulmasta? Usein monella eri tavalla. Heinän hankinnassa arvonmuodostus voi syntyä siitä,
että säilytystilojen puutteessa pitää hyödyntää pientä toimituserää. Vaikka
iso erä saataisiin halvemmalla, niin se ei ole kokonaisuuden kannalta järkevää. Tällaisessa tilanteessa heinäntoimittaja, joka on läheltä ja voi tuoda
muutaman päivän tai viikon tarpeen kerrallaan, nousee merkittävään rooliin. Kuivikkeissa tyypillisiä arvonmuodostuksen lähteitä ovat imukykyisyys, ammoniakin sitomiskyky, kierrätettävyys, siisteys ja valoisuus. Tässä tulee esille hyvin arvonmuodostuksessa tyypillinen ristiriita. Pimeässä tallissa turpeen tumma väri saattaa olla merkittävä negatiivinen tekijä,
kun taas hyvin valaistussa tallissa sillä ei ole niin suurta merkitystä. Usein
ristiriitaisuus laajenee, kun arvonmuodostukseen otetaan mukaan kuluttajien mielikuvat tosiasioiden lisäksi. Näin on usein esimerkiksi lisäravinnemarkkinoilla. Arvo muodostuu useasta eri asiasta, jotka voivat olla ristiriitaisiakin keskenään, ja ostaja joutuu punnitsemaan itselleen sopivaa
vaihtoehtoa ristiriitaisessa tilanteessa.
Hankintatoimen kokonaiskustannukset sisältävät erilaiset logistiikan kustannukset, kuten kuljetus-, varastointi- ja laatukustannukset. Hevosalan
varastointikustannuksissa nousee merkittäväksi kaksi tekijää, investointikustannukset varastotiloihin sekä laatukustannukset, joita syntyy esimerkiksi tavaran pilaantuessa. Kokonaiskustannuksissa on huomioitava
myös kassavirran hallinnan aiheuttamat kustannukset. Kassavirran hallinta vaikuttaa yrityksen maksuvalmiuteen ja kannattavuuteen. Tämä tulee helposti eteen, kun syksyllä ostetaan heinät ja kaurat koko vuoden tarpeita varten kerrallaan. Tästä seuraa, että yritykselle lankeaa maksettavaksi huomattavan suuret laskut samalla kertaa. Usein joudutaan luotottamaan nämä ostokset sekä kiristämään omaa vyötä. Voidaan jopa joutua
siirtämään oman asuntolainan korkojen ja lyhennysten maksua. Tämä on
merkki siitä, että kassavirta ei ole hallinnassa. Tällaiset maksuvalmiusongelmat johtavat hinnankorotuspaineeseen, joka heikentää entisestään yrityksen kilpailukykyä. Pahimmillaan ne johtavat konkurssiin, vaikka yritys kykenisi muuten tekemään voittoa.

Ostoeräkoon optimointi ja hallinta
Hankinnoissa tulee huomioida ostoeräkoko. Se arvioidaan suhteessa kulutukseen, säilyvyyteen, työmäärään ja kassavirtaan. Ensin analysoidaan
kulutus, eli kuinka paljon ja minkälaisia tuotteita yritys tarvitsee. Kulutukseen vaikuttaa hevosten määrä, niiden käyttötarkoitus ja ympäristön
olosuhteet. Hevoset, jotka viettävät paljon aikaa ulkona ja liikkuvat jatkuvasti, kuluttavat hiukan enemmän energiaa. Näin ollen rehukustannukset nousevat hiukan, vastaavasti kuivikekulut laskevat. Säilyvyyteen
vaikuttavat valittavat tuotteet, niiden varastointi ja käsittely. Tyypillinen
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liian ison ostoerän aiheuttama kustannus syntyy, kun rehuja säilytetään
liian pitkiä aikoja kosteassa, ja rehu pilaantuu. Edullisesti ostettu pilaantunut rehuerä maksaa lopulta moninkertaisesti verrattuna hiukan kalliimmalla ostettuun pieneen erään, joka säilyy hyvin.
Työvoimakustannukset ovat tapauskohtaisia, ja riippuvat hevosyksilöistä
ja tallin toimintatavoista. Koneet, varastotilat ja kuljetusmatkat vaikuttavat työmäärään. Kassavirran hallinnan näkökulmasta ostoerät tulisi optimoida siten, että hankinnan kulut huomioiden tavaroiden ostoväli on
mahdollisimman lyhyt. Täsmälleen oikeaa ostoeräkokoa ei ole olemassa,
koska asiaan vaikuttavat tekijät muuttuvat jatkuvasti. Kuitenkin asiaan
panostamalla voidaan saavuttaa merkittäviä taloudellisia tuloksia.

Hankittava tuotevalikoima ja sen riittävä laatu
Varmasti jokaisen hevosyrittäjän tavoitteena on hyvinvoivat hevoset. Varsin usein tämä tavoite saattaa johtaa useiden eri tuotteiden hankintaan.
Kuitenkin, tuotevalikoimaa optimoimalla voidaan saada suuria säästöjä
aikaan. Heinäanalyysin avulla voi suunnitella väkirehutarpeen tarkemmin, jolloin avautuu mahdollisuuksia säästää rahaa. Esimerkiksi sopivan
valkuaispitoista heinää ostamalla voidaan vähentää varsinaisen valkuaisrehun ostomääriä. Tämä on merkityksellistä varsinkin kilpahevosten ja
kasvattajien toiminnassa. Vähäravinteinen heinä taas vaatii enemmän väkirehuja.
Heinän laatuun sisältyy varsinaisen tuotteen lisäksi toimitusaika, palautus-/hyvitysehdot ja toimituseräkoko. Heinä on suurin hankintakustannuksia aiheuttava tuote, joten sen hankintaan pitää käyttää eniten aikaa
ja harkintaa. Heinän ostossa nousee hyvän pysyvän liikesuhteen merkitys tärkeään rooliin. Löytämällä lähiseudulta hyvän pysyvän toimittajan
voi hevosyrittäjä säästää huomattavia määriä rahaa.
Tuotelaadulla vaikutetaan suoraan muihin rehukustannuksiin ja jossain
tapauksessa eläinlääkärikuluihin. Lisäksi voidaan vaikuttaa työvoimakustannuksiin. Esimerkkinä työvoimakulujen säästämisestä on paalien toimitus suoraan laumassa tarhattavien hevosten syötäväksi tarhaan. Toimitusrytmillä vaikutetaan maksettavien laskujen suuruuteen. Laatuongelmien
ilmetessä hyvä toimittaja hoitaa pilaantuneet paalit pois asiakkaalta ja
toimittaa takuuseen uudet tilalle. Tässä on huomattavaa, että pitkällä aikajänteellä tehty yhteistyö myös vaikuttaa hintaan suotuisasti. Toimittaja on valmis panostamaan kaikkeen kehitystyöhön ja asiakkaan säilyttämiseen vuosienkin päähän.
Myös arviointi oston ja itse tekemisen välillä on osa hankintatoimen tehtävää. Hevosalan tyypillisiä osta vai tee -päätöksiä syntyy esimerkiksi
rehuntuotannon yhteydessä. Yrittäjä joutuu pohtimaan esimerkiksi, kan-
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nattaako laitumia siirtää heinän tuotantoon tai kannattaako kaurat ostaa
vai tuottaa itse.

Panostusta hankintatoimen osaamiseen
Ylläolevat esimerkit nostavat esille toimittajasuhteiden ja muidenkin liikesuhteiden merkityksen. Pysyvä liikesuhde mahdollistaa toiminnan yhteisen kehittämisen ja arvon tuottamisen molemmille osapuolille. Tämä
vaatii kuitenkin yhteistyötä kummaltakin osapuolelta, luopumista aikaisemmasta tinkauskulttuurista ja siirtymistä yhteisen liikesuhteen kehittämiseen.
Hevosalan yrittäjät ovat tiukoilla, ala on kilpailtua. Alan kuuluessa elämysteollisuuden piiriin asiakkaiden sijoittamat rahamäärät ovat rajallisia
ja kustannus vaikutus nousee merkittävään rooliin. Hankintatoimen ensisijainen tehtävä on tuottaa lisäarvoa alentuneilla kokonaiskustannuksilla. Panostamalla hankintatoimeen yritys voi parantaa maksuvalmiuttaan
ja tuloksentekokykyään merkittävästi. Usein jo pienillä harkituilla ratkaisuilla päästään tyydyttävään lopputulokseen.
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HEVOSKASVATUS MAATILOILLA JA
YRITYSTOIMINTANA

HEVONEN JA VARSA LAITUMELLA ON IHASTUTTAVA NÄKY.
LAIDUNTAVILLA HEVOSILLA ONKIN USEITA ROOLEJA:
HEVOSET OVAT MAISEMANHOITAJIA, MIELEN VIRKISTÄJIÄ JA
ELINKEINO MONILLE AMMATTILAISILLE. HEVOSKASVATUKSEEN
KESKITTYVISSÄ ARTIKKELEISSA TARKASTELUKULMINA OVAT
HEVOSEN MERKITYS MAATILOILLE JA HEVOSKASVATUS OSANA
YRITYSTOIMINTAA.
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Hevoskasvatus sinnittelee maatalouden muutoksessa
Terhi Thuneberg

Hevoset ja maaseutu ovat aina kuuluneet yhteen. Tammat varsoineen ovat
tuttu näky maaseudun maisemassa, mutta maatalouden rakennemuutos,
tukipolitiikan muutokset ja taloudelliset suhdanteet ovat ravistelleet kotimaista hevoskasvatusta viime vuosien aikana. Syntyneiden varsojen lukumäärä polskii aallonpohjassa eikä ole saanut toivottua nostetta.

Maatalouden muutokset vaikuttavat hevosten kasvatukseen
Maatilojen määrä Suomessa on puoliintunut muutamassa kymmenessä
vuodessa. Tällä hetkellä maatiloja on hieman alle 50 000, ja vain joka kolmannella maatilalla on eläimiä (Suomen virallinen tilasto n.d.). Maatiloja, joilla on hevosia, on kolmisen tuhatta (Hippolis ym. n.d.). Näistä hieman alle 2 000 tilaa on sellaisia, jotka ovat ilmoittaneet päätuotantosuunnakseen hevostalouden. Myös monialaiset tilat tarjoavat hevosiin liittyviä palveluita, mutta tilasto ei erittele, mitä ”muu hevostoiminta” käsittää. Sen alla voi olla esimerkiksi siitostoimintaan liittyvää karsinapaikkavuokrausta.
Nykyään 27 prosenttia maamme 75 000 hevosesta asuu maatiloilla (Hippolis ym. n.d.). Hevosmäärä maatiloilla on laskenut tasaiseen tahtiin, vaikka hevosten lukumäärä on 1990-luvun lopusta kasvanut jopa neljänneksen.
Hevosten asema nykymaataloudessa on muuttunut oleellisesti muutaman
vuoden sisällä maataloustukien muutoksen yhteydessä.
Tukiehdot eläinyksikkömääritelmineen ja tukialueineen tiukkenivat ja
maksettavat tukisummat pienenivät. Samaa tahtia vähenivät niin tukikelpoiset hevoset kuin tukea saaneet maatilat (Hippolis ym. n.d.). Aikaisemmin hevoset kuuluivat kansallisen kotieläintuen piiriin, mutta kyseistä tukea ei ole maksettu hevosista enää vuoden 2016 jälkeen. Kansallinen
kotieläintuki oli suunnattu nimenomaan kotimaisen kasvatuksen edistämiseksi ja suomenhevoskannan säilyttämiseksi. Sen piirissä olivat siitostammat, suomenhevoset sekä muut yksi–kolmevuotiaat Suomessa syntyneet hevoset ja ponit.
Suomen Hippoksen tilaamien, opinnäytetyönä tehtyjen tutkimusten mukaan kasvattajista nelisenkymmentä prosenttia on EU-tukiin oikeutettuja (Lehmusvaara 2011, 12; Korhonen 2015, 15). Se, aiheuttaako EU-tukien lakkaaminen kasvatustoiminnan muutoksia, jää nähtäväksi. Suomen
Hippoksen kasvattajapalkintoja on arvostettu jopa kansallista kotieläintukea enemmän (Korhonen 2015, 16). Järjestelmää on uusittu ja vuodesta
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2016 alkaen hevoskasvatukseen kohdentuu entistä enemmän varoja (Suomen Hippos 2013).

Kasvatustoiminnan kehityssuuntia selvitetty
Kymmenen vuotta sitten tehdyn selvityksen mukaan hevoskasvatus oli
yleisin yritystallien päätoimintamuoto (33 prosenttia) (Pussinen ym. 2007,
18). Jo tällöin todettiin, että hevostaloudessa on yleistä usean toimintamuodon harjoittaminen. Harvoin hevoskasvatus on maatilan ainoa toimintamuoto, ja on yleistä, että hevosia kasvatetaan muun toiminnan ohessa, lähinnä sivuelinkeinona. Erityisesti omaan käyttöön hevosia kasvatetaan myös harrastuksena eikä niinkään ansiomielessä.
Suomen Gallup Elintarviketieto Oy selvitti vuonna 2016 hevostilojen kehityssuuntia valtakunnallisesti. Maatilojen kehitysnäkymät 2022 -kyselyssä oli mukana reilut 150 hevostaloutta harjoittavaa tilaa, joilla oli enemmän kuin kaksi hevosta. Kysymykset käsittelivät maatilojen tulevaisuuden näkymiä, tulevia kotieläinten määriä, tilanpidon jatkuvuutta ja muita kehityssuuntia. Tutkimuksessa hevoskasvatus tai oriasematoiminta oli
pääasiallinen hevostalouden toimintamuoto kolmasosalla (29 prosenttia)
toimintamuotonsa määritelleistä hevostiloista. Tämä on samaa luokkaa
kuin aiemmissa tutkimuksissa on arvioitu (Pussinen & Thuneberg 2010).
Hevoskasvatusta harjoitetaan tyypillisesti muun toiminnan ohessa, eikä
hevostalouden merkitys maatilan toimeentulon kannalta ole merkittävintä. Maatilojen kehitysnäkymät -tutkimuksessa hevoskasvattajista 85 prosenttia vastasi, että hevostalous on sivuelinkeino, jolla on jokin verran
merkitystä toimeentulolle. ”Hard core” -kasvattajia on harvassa – maatiloillakin. Hevoskasvatustiloista 60 prosenttia harjoitti myös vähintään
yhtä – ja enimmillään kolmea – muuta tuotantosuuntaa. Yleisin yhdistelmä on hevostalouden yhdistäminen maidontuotantoon, seuraavina nautojen teuraskasvatukseen ja muuhun nautakarjatalouteen, kuten vasikkatai hiehokasvatukseen. Myös emolehmiä ja lampaita pidettiin tilalla hevosten lisäksi.

Uusia hevoskasvattajia tarvitaan
Hevoskasvattajat ikääntyvät, ja toiminta kaipaa jatkajia tai täysin uusia
ihmisiä. Tilanne on pitkälti sama kuin muunkin suomalaisen maaseudun
yrittäjäkunnan parissa. Aineiston kasvattaja-maatilayrittäjät olivat keskimäärin 51-vuotiaita. Maatalous- ja puutarhayritysten rakenne -tilastossa kaikkien viljelijöiden keski-ikä yksityishenkilöiden omistamilla tiloilla
on samainen 51 vuotta (Suomen virallinen tilasto n.d.), ja viljelijöiden keski-iän nousu onkin yleinen suuntaus. Kotieläintiloilla on yleisesti hieman
nuorempaa väkeä, mutta vilja- ja muilla kasvitiloilla hevostaloustilallisiakin iäkkäämpää viljelijäkuntaa.
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Kasvatustoimintaa harjoittavilla tiloilla on peltoa noin 70 hehtaaria, mikä
on jonkin verran vähemmän kuin tutkimuksen muissa tuotantosuunnissa.
Tämä on kuitenkin enemmän kuin suomalaisilla maatalous- ja puutarhayrityksillä, joilla peltoa on keskimäärin 45 hehtaaria (Suomen virallinen
tilasto n.d.). Käytännössä kaikki hallinnassa olevat hevoset pidetään ympärivuotisesti kotitilalla, ja on todennäköistä, että rehutuotanto on suhteellisen omavaraista. Tätä tukevat myös vastaukset maatilayrittäjien koulutustarpeista: tuet ja peltoviljely olivat koulutustarpeiden kärjessä, ja kertovat tiloilla harjoitettavasta kasvinviljelystä.
Hevoskasvatustiloilla on keskimäärin kymmenen hevosta tai ponia. Sekä
omien että vieraiden hevosten yhteismäärä näyttäisi putoavan reilusti
vuoteen 2022 mennessä. Ennakoiko tämä tietoista hevosten vähentämistä, vai ollaanko tulevaisuuden arvioissa vain turhan varovaisia?
Hevosjalostus painottui suomenhevosiin, sillä 60 prosenttia kasvatti suomenhevosia joko ravureiksi tai ratsuiksi. Lämminveristen ravihevosten jalostusta harjoitti viidennes, ja sitä vielä pienempi osuus lämminveristen
ratsujen tai ponien jalostusta. Rotujakauma kertoo, että maatilat toimivat perinteisen hevostalouden parissa. Suomenhevonen on osa maaseutua.
Samoin ravihevosia on yleisesti kasvatettu maaseututalleilla, ja valmennusolosuhteet voivatkin olla metsäteillä erityisen hyvät. Sen sijaan ratsuja ponijalostus on osin urbaanimpaa, vaikka maaseutu laitumineen tarjoaakin lajista riippumatta mitä parhaimmat olosuhteet nuoren hevosen
alkuvaiheeseen.

Hevonen innostaa
Maatilojen kehitysnäkymät -tutkimuksessa yhtenä osa-alueena olivat arviot hevostalouden tulevaisuuden näkymistä. Viiden viime vuoden aikana painopiste on ollut laajentamisessa ja toiminnan säilyttämisessä ennallaan. Tulevaisuudessa kolmannes vastaajista on säilyttämässä toimintansa ennallaan. Huolestuttavaa on, että puolet ilmoitti joko supistavansa (24
prosenttia) tai lopettavansa (24 prosenttia) toiminnan. Noin viidennes on
vuokraamassa tai myymässä peltojaan, ja kolmasosa vastasi jatkajan viljelevän peltoja. Ainoastaan muutama tila tulee laajentamaan toimintaansa.
Jo kymmenen vuotta sitten hevoskasvatustalleilla oli vähemmän laajentamishalukkuutta ja enemmän vähentämissuunnitelmia kuin muilla toimintamuodoilla. Toimintaympäristöön tehdyt investoinnit olivat samaa
tasoa tai jopa pienempiä muihin toimintamuotoihin verrattuna. Uhkakuvana oli, että harrastustoiminta vaikuttaa heikentävästi päätoimisen yritystoiminnan yleistymiseen. (Pussinen ym. 2007, 30–31).
Muun yritystoiminnan harjoittaminen maatalouden ohella yleistyy, ja toiminta monipuolistuu (Jokela 2016). Hevoset voivat tarjota tervetulleen li-
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sän toimeentuloon. Etenkin kasvatustoiminta sopii maaseudulle: asiakasvirtaa ei tarvita eikä sijainnilla ole sikäli merkitystä, ja tilaa löytyy niin laiduntamiseen kuin rehuntuotantoon. Hevoskasvatuksen myönteisiä puolia
ovat laadulliset arvot ja työn mielekkyys toiminnanharjoittajalle. Hevoskasvatus voi olla tärkeä osa maatilan kokonaisuutta sivuelinkeinona, eikä
kasvatustoiminnan tarvitse välttämättä perustua päätoimiseen yrittäjyyteen. Hevostalous voi maatiloilla olla tärkeä innostaja arkeen ja peruste
jaksamiseen, olipa toiminta sitten sivutoimista tai täysin harrastemaista.
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Kasvatustoiminta hevosyrityksissä
Terhi Thuneberg ja Markku Saastamoinen

Hevoskasvatus sivuelinkeinona saattaa tulevaisuudessa yleistyä entisestään, varsinkin jos harrastajamaisesta kasvatuksesta siirrytään yritystoimintaan. Hevosyrittäjien keskuudessa on selkeästi kiinnostusta hevoskasvatukseen, vaikka yrittäjä saisikin päätoimensa muunlaisesta yrittämisestä.
Hevosyrittäjyys 2017 -kyselyyn vastasi myös hevoskasvattajia. Jo aikaisemmissa tutkimuksissa on tullut selväksi, että hevoskasvatus on toimintamuoto, jota harjoitetaan usein muiden toimintamuotojen, kuten ratsastus- ja ravivalmennuspalveluiden ohella (Pussinen, Korhonen, Pölönen,
& Varkia 2007, 29; Pussinen & Thuneberg 2010, 21; Pussinen 2013, 44).
Hevosyrittäjyys-kyselyyn vastanneista yrittäjistä 47 prosenttia (203 kpl)
harjoitti kasvatustoimintaa tai oriasemapalveluita ainakin jossain määrin.
Määrällisesti hevoskasvatus oli toimintamuodoista toiseksi yleisin karsinapaikkojen vuokrauksen jälkeen. Päätoimintamuotona hevoskasvatus oli
vain joka kymmenennellä yrityksellä. Se on kuitenkin kolmanneksi suurin
päätoimintamuoto ratsastus- ja täysihoitopalveluiden jälkeen. Jopa ravivalmennus on jäänyt tässä kyselyssä hevoskasvatuksen taakse.

Muutoksia kasvatustoiminnassa ja kysynnässä
Vastaajien joukossa oli jopa 30–40 vuoden mittaisen uran tehneitä kasvattajia, mutta viidesosalla oli takanaan enintään viisi vuotta hevosyrittäjyyttä. Kasvattajayrittäjien keski-ikä kyselyssä oli 50 vuotta. Hevosten
rotukirjo oli laaja, mikä osoittaa kasvavaa kiinnostusta uusia rotuja kohtaan. Uusien rotujen ja erilaisten hevosurheilun lajien ja harrastemuotojen
lisääntymisen myötä voidaan saada myös uusia, nuoria kasvattajia vahvistamaan kotimaista kasvatusta.
Liikevaihto kasvatustoimintaa harjoittavissa yrityksissä on kyselyn mukaan pysytellyt viime vuosien aikana suhteellisen tasaisesti hieman alle
60 000 eurossa, joka jää alhaisemmaksi kuin kaikkien hevosyritysten keskiarvo. Vajaa kymmenen vuotta sitten toteutetun kyselyn mukaan hevoskasvatustallien liikevaihto jäi 30 000 euroon (Pussinen & Thuneberg 2010,
21). Kasvatustoiminnassa liikevaihto voi vaihdella vuosittain paljonkin:
rahavirrat muuttuvat syntyneiden ja myytävien varsojen mukaan. Samoin
kysyntä elää, kuten myös ostajien maksuhalukkuus.

Kasvatustoiminta hevosyrityksissä

Väheneekö kasvatustoiminta yrityksissä?
Noin puolet (51 %) vastaajista jatkaa toimintaansa vähintään entisessä laajuudessa. Vähentäviä oli hiukan vähemmän (45 %). On huomattavaa, että
varsinaisia lopettajia ei ollut kuin yksi yrittäjä. Muihin hevosyrittäjiin verrattuna laajennusinnokkuus on kasvattajien keskuudessa hieman maltillisempaa ja vähentämis- ja lopettamisaikomukset selvästi yleisempiä.
Toimintaansa vähentävät tai sen kokonaan lopettavat yrittäjät mainitsivat suurimmaksi syyksi (52 %) kannattamattomuuden, aivan kuten muissakin toimintamuodoissa. Työn raskaus (13 %), terveydelliset syyt (9 %) ja
eläkkeelle jääminen (4 %) vaikuttivat myös päätöksiin. Muu syy -kohdassa (22 %) mainituissa vastauksissa vilahtelivat paljolti samat, talouteen ja
jaksamiseen liittyvät tekijät. Sen sijaan kukaan ei maininnut sukupolvenvaihdosta syyksi toiminnan vähentämiselle tai lopettamiselle, mutta kolmannes (33 %) ilmoitti että sukupolvenvaihdos tai yrityskauppa on suunnitteilla. Vähentävät ja lopettavat arvioivat yrityksensä taloudellista tilannetta huonosta erinomaiseen. Niin kannattavuus, nettotulos kuin maksukykykin oli arvioitu useimmiten kohtalaiseksi tai huonoksi. Liikevaihto on muutama kymmenen tuhatta euroa alhaisempi kuin keskimääräinen kasvatusyritysten liikevaihto. Saattaa olla, että toimintaa on ajettu
alas jo jonkin aikaa.

Haasteita ja mahdollisuuksia
Merkittävimmiksi toiminnan haasteiksi arvioitiin maan yleinen taloustilanne ja kuluttajien rahankäyttö sekä jossain määrin myös eläinsuojeluja muut viranomaismääräykset. Mahdollisuudeksi mainittiin oma osaaminen. Osaamisen siirtäminen etenkin lopettavien yrittäjien kohdalla onkin
ydinkysymys. Alalla on paljon hiljaista tietoa, jonka siirtäminen jatkajille
tai uusille yrittäjille voi olla vaikeaa. Vähentävät ja lopettavat näkevät uusien yritysten tulon markkinoille haasteena, eivät niinkään positiivisesti
mahdollisuutena, kuten toimintaansa jatkavat yrittäjät. Jatkajat kokevat
myös työntekijöiden asiantuntemuksen ja yrityksen sijainnin vahvuuksiksi, toisin kuin toimintaansa vähentävät.
Jaksaminen ja motivaatio koettiin ehkä yllättävänkin hyviksi. Vastaajien
mielestä niin työhyvinvointi ja -motivaatio, tukiverkosto kuin työn merkityksellisyyskin olivat hyvää tasoa. Jaksamisen kohdalla näkyi kahtiajakoisuutta etenkin vähentävien ja lopettavien kohdalla: kolmannes oli jokseenkin samaa mieltä ja toinen kolmannes jokseenkin eri mieltä väitteestä ”jaksamiseni yrittäjänä on erittäin hyvää”. Huoli kasvatustoiminnan hiipumisesta voi olla aiheellista. Kasvatus on pitkäjänteistä työtä, joka tuottaa tuloksia viiveellä – hevosten keskimääräinen sukupolvien välinen aika
on kymmenen vuotta. On surullista, jos vuosien tai vuosikymmenten työtä ei kukaan jatka. Jalostuksella saavutettu edistyminen siirtyy geeneissä
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hevossukupolvelta toiselle, mutta onnistuakseen jalostustyö vaatii suunnitelmallisuutta. Hyvin suunnitelluilla yrityskaupoilla ja sukupolvenvaihdoksilla voidaan turvata jatkuminen. Sukupolvenvaihdos- tai yrityskauppasuunnitelmat olivatkin selkeästi yleisempiä kasvattajien vastauksissa
kuin muilla hevosyrittäjillä keskimäärin.
Jatkavien kasvatusyritysten toiminta on suhteellisen suurta, jos sitä mitataan hevospaikkojen määrällä. Eläinpaikkoja tallissa tai pihatossa oli keskimäärin 19, yhdeksän kappaletta enemmän kuin kasvatustalleissa keskimäärin.

Investointeja niin materiaan kuin osaamispääomaan
Kuluneen viiden vuoden aikana kasvatustoimintaa harjoittavissa yrityksissä oli tehty lukumäärällisesti paljon investointeja: karkeasti ottaen kaksi per yritys. Yleisimpiä kohteita olivat ulkoilu- ja harjoittelualueet sekä
tallien peruskorjaukset. Seuraavaksi suosituimmat investointikohteet
olivat pihatot ja lantalat. Investointien arvoksi ilmoitettiin keskimäärin
65 000 euroa, vaihteluvälin ulottuessa muutaman tuhannen euron investoinneista aina puoleen miljoonaan euroon. Seuraavan viiden vuoden investointisuunnitelmat olivat maltillisempia.
Infrastruktuurin lisäksi oli satsattu huomattavasti myös oman osaamisen
kehittämiseen ja koulutukseen. Kun tiedusteltiin yrityksen vahvuuksia,
nousi esiin erityisosaaminen, palvelut ja kansainvälisyys. Yritykset ovat
ilahduttavasti panostaneet omaan osaamiseensa ja näkevät sen myös kilpailuvalttina. Hevoskasvatusyritykset työllistävät useimmiten yrittäjän itsensä, 65 prosenttia heistä kokoaikaisesti. Viidenneksen palveluksessa on
myös työntekijä tai harjoittelija. Kertaluontoisille ostopalveluille on menekkiä: niitä käyttää 61 prosenttia kasvattajista. Esimerkiksi eläinlääkärija kengityspalvelut ovat yleisiä ja toistuvia.

Vakaa tulevaisuus
Kasvatustoimintaa harjoitetaan monella tilalla ja tallilla, vaikkei se olekaan pääasiallinen tulonlähde. Vaikuttaa siltä, että tulevaisuudessa kasvatustoiminta pysyy suunnilleen samassa laajuudessa kuin nykyäänkin.
Hyvin samansuuntaisia havaintoja saatiin Maatilojen kehitysnäkymät
vuonna 2022 -kyselyssä (Thuneberg 2017). Uhkakuvana on, että etenkin
suomalainen ravijalostus latistuu ja jää muiden johtavien ravimaiden varaan. Mahdollisuutena voidaan pitää sitä, että kasvatusta on luontevaa
harjoittaa muiden toimintamuotojen ohella, mikä myös pienentää yrityksen riskejä. Talouden realiteettien takia yritysten laajentamisinnokkuus
aaltoilee. Kilpailuetujen kehittämiseen voi satsata: palvelut, ammattitaito ja kansainvälisyys saattavat tehdä yrityksestä paremman kuin naa-
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puriyrityksestä. Kuten eräs kyselyn vastaajista totesi: ”Ammattitaidon ja
ahkeruuden lisäksi realismi ja talousosaaminen auttavat myös tulevaisuudessa.”
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RAVIURHEILUN TULEVAISUUS

Kuva: © Tiia Sipilä, Suomen Hippoksen kuvagalleria.
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RAVIURHEILUN JA TOTO-PELAAMISEN TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ ON VIIME VUOSINA TAPAHTUNUT
MUUTOKSIA, JOTKA HERÄTTÄVÄT ARVIOIMAAN NIIN
URHEILUTAPAHTUMIEN KUIN RAVIVALMENNUSTOIMINNAN
TULEVAISUUTTA. MYÖNTEISENÄ ILMIÖNÄ ON OLLUT
HEVOSTEN YHTEISOMISTAMISTA EDISTÄVÄ RAVILIIGA,
JOKA ON TUONUT UUSIA IHMISIÄ RAVIURHEILUN PARIIN.
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Mielikuvia ja tulevaisuudenkuvia raviurheilusta
Sirpa Pussinen ja Päivi Lehtonen

Raviradoilla eletään voimakasta toimintaympäristön muutosta, kuluttajakäyttäytyminen muuttuu ja kilpailu vapaa-ajasta kiristyy. Raveja seuraa
intohimoinen joukko harrastajia, mutta vastapainona on nähtävissä kielteistäkin suhtautumista ravipelaamiseen ja -urheiluun. Miten tulevaisuuden raviurheilu ja ravitapahtumat vahvistavat vetovoimaansa ja torjuvat
negatiivisen julkisuuspaineen?

Veikkaus tukee hevostaloutta
Raviurheilun maailmassa voi olla mukana monin eri tavoin. Ammatin ja
hevosen parissa harrastamisen lisäksi ravit voivat olla penkkiurheilua tai
osa matkailua. Raviurheilu ammattina -artikkelissa kuvataan ravihevosten valmennus- ja kilpailutustoimintaa Suomessa. Tässä artikkelissa tarkastellaan keväällä 2017 tehdyn Hevosalan mielikuvat -kyselyn (Suomen
Gallup 2017) valossa raviurheilun imagoa sekä käytännön kokemuksia raviratojen näkökulmasta.
Jotta raviurheilun toimintaympäristöä voi ymmärtää, on hahmotettava
siihen kuuluvia rahavirtoja. Arpajaislaki ohjaa Veikkaus Oy:n tuottoja hevostalouteen. Lain mukaan neljä prosenttia Veikkauksen tuotoista käytetään hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnoimasta kertymästä ohjautuu varoja raviradoille
palkintorahoihin, toimintatukeen, investointeihin, hevoskasvatukseen ja
kehittämistoimintaan vuosittain noin 40 miljoonaa euroa. (Maa- ja metsätalousministeriö n.d; Mäkinen 2017). Ravit ovat suosittu pelimuoto, sillä vuonna 2016 totopelien kokonaisliikevaihto Suomessa oli noin 235 miljoonaa euroa (Veikkaus 2016).

Raviurheilu jakaa mielipiteitä
Hevosalan mielikuvat -kyselyssä (n=3055) kartoitettiin yhtenä teemana
suomalaisten suhtautumista raviurheiluun. Vastaajista noin neljännes oli
jollain tapaa – erittäin paljon (3 %), jonkin verran (8 %) tai vähän (12 %)
– kiinnostunut hevospeleistä, raviurheilusta, ravitapahtumista ja muusta
raveihin liittyvästä toiminnasta. Suhteutettuna aikuisväestöön voi tämä
tarkoittaa jopa yli 800 000 aikuista. Erityisen kiinnostuneita ravipeleistä olivat miehet.
Yleisesti ottaen suomalaisten suhtautuminen hevosiin on erittäin myönteinen. Sitä vastoin raviurheilu ja hevospelaaminen jakavat mielipiteitä.
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Raviurheiluun liitti kolmasosa (33 %) myönteisiä mielikuvia ja vastaavasti yli neljännes (28 %) negatiivisia mielikuvia. Tätäkin kielteisempi suunta
näkyi suhtautumisessa hevospelaamiseen, johon 35 prosenttia suhtautui
jokseenkin tai erittäin kielteisesti. Positiivisimmin urheiluun ja pelaamiseen suhtautuivat alle 35-vuotiaat miehet, kun taas negatiivisimmin alle
35-vuotiaat naiset. Kielteiseen suhtautumiseen voivat hyvinkin liittyä viime aikoina laajalti herännyt keskustelu rahapelien pelihaitoista ja peliriippuvuudesta. Pelihaittoja ehkäiseviä toimenpiteitä tehdään jatkuvasti Veikkauksessa ja Veikkauksen hallitus onkin asettanut tavoitteeksi täystunnistautumisen kaikissa rahapeleissä 1.1.2023 mennessä. Tämän myötä pelaajien tunnistus tullee myös raviradoille vuoteen 2023 mennessä (Auremaa
2018). Ravitapahtuman näkökulmasta on kuitenkin tärkeää säilyttää tunnistamiseen järkevä tapa, jotta yleisö voi helposti tutustua raveihin ja paikan päällä pelaamiseen.

Hevonen valloittaa ja kiinnostaa
Myönteisiä mielikuvia liittyy etenkin hevoseen eläimenä ja elämyksellisyyteen. Kilpailujen seuraaminen ja katsominen, vauhti ja jännitys sekä
urheilulliset tavoitteet kiinnostavat. Selvitettäessä mitkä tekijät madaltaisivat kynnystä aloittaa hevosharrastus, nousivat selkeimmin esille maksuton käyntikerta ja hevoseen tutustuminen ohjatusti. Näitä kannustuksia tarjoavat myös raviradat ja ravitallit uusasiakashankinnassaan. Viime
vuoden aikana on myös viety hevoset lähelle ihmisiä, suuren yleisön tavoitettavaksi. Kesäinen Hevoset Kaivarissa -tapahtuma Helsingissä ja talvinen Lumiravit-tapahtuma Lempäälän Ideaparkissa keräsivät viikonlopun
aikana 45 000–50 000 kävijää.
Kun kysyttiin, miksi ei ole kiinnostunut hevosharrastuksesta, vastasi viidesosa (22 %), että raviurheilu ei sovi tyylilleni. Tyylikysymykset ovat toki
henkilökohtaisia, mutta kysymyksenä voi esittää, koetaanko raviurheilu
riittävän nykyaikaiseksi lajiksi, johon halutaan samaistua. Myös harrastamisen kalleus liitettiin hevosenomistamiseen: ravihevosen ostoa ja ylläpitoa piti erittäin tai jokseenkin kalliina valtaosa (89 %). Hieman yllättäen myös hevosen yhteisomistaminen, osuuden omistaminen raviliigasta
tai muusta kimppatallista, koettiin kalliiksi (64 %). Hevosalalle tämä tulos
viestii siitä, että hyvin käynnistynyttä raviliiga- ja kimppatallitoimintaa
on edelleen tarpeen markkinoida. Ravitapahtumaan osallistumista katsojana pidettiin halpana (25 %) tai keskinkertaisena (37 %). Mielikuva edullisuudesta voidaan nähdä myönteisessä valossa, sillä se madaltaa kynnystä tulla tutustumaan lajiin raviradalle paikan päälle.

Raviurheilua koskevat väittämät
Raviurheilua koskevia väittämiä arvioi vastaajajoukko, jotka olivat edes
jossain määrin kiinnostuneita raviurheilusta (n=1356). Annettuja vaihto-

Mielikuvia ja tulevaisuudenkuvia raviurheilusta

ehtoja pyydettiin arvioimaan asteikolla täysin samaa mieltä – täysin eri
mieltä (kuvio 1). Päähavaintona voi todeta, että ravihevosten kohtelua raveissa piti hyvänä 42 prosenttia vastaajista. Eriävän näkemyksen tähän
esitti 15 prosenttia, muiden ollessa neutraalilla kannalla. Hevosalan, niin
Suomessa kuin muualla maailmassa, onkin jatkuvasti painotettava eläinten hyvinvointia, olosuhteiden turvallisuutta ja raviurheilun eettisyyttä.
Trendinä näkyy myös ihmisen ja eläimen välisen suhteen muuttuminen,
sillä yhä harvemmalla on kokemusta hevosen tai muun kotieläimen kanssa toimimisesta. Tällöin voi olla vaikea ymmärtää, että eläimet kaipaavat
tekemistä ja suorittavat tehtäviään mielellään ihmisen parina ja rinnalla.

Miten seuraavat väittämät kuvaavat ajatuksiasi raviurheilusta ja -tapahtumista?
Total (n=1356)

Kuvio 1. Näkemyksiä raviurheilusta ja ravitapahtumista.

Kiinnostava yksityiskohta markkinoinnin näkökulmasta on, että on nähtävissä ryhmä (vastaajista 12 %), joka käy raveissa, mutta ei ole innostunut
pelaamisesta. Kiinnostus ravihevosen ajamiseen, hoitoon tai muuhun aktiviteettiin näkyi vastauksissa erityisesti alle 35-vuotiaiden miesten joukossa. Kuninkuusravien ja muiden suurtapahtumien markkinoinnille on
edelleen tilausta. Hevosalan sisällä Kuninkuusraveja pidetään tyypillisesti kaikkien suomalaisten tuntemana ja perinteikkäänä brändinä, mutta yllättävää kyllä, kaikille Kunkkarit eivät ole tuttu tapahtuma. Väittämään
”Kuninkuusravit on tuttu tapahtuma / olen käynyt/ tunnistan nimeltä”
vastasi kolmasosa (n=1356, 33%) olevansa jokseenkin tai täysin eri mieltä.
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Mitä tuloksista voi päätellä?
Kyselyn tuloksista voi päätellä, että näkyvyyttä, tietoon pohjautuvaa tiedonvälitystä urheiluhevosesta ja sen valmennuksesta sekä opastusta lajin
tarvitaan lisää. Käytäntö on osoittanut, että kohderyhmiä voi löytyä yllättävistäkin ryhmistä, kuten ratsastusharrastajien joukosta. Kynnysten madaltajina hevosten kimppaomistus, jota on ollut mukana markkinoimassa
Suomen Hippos ry, raviradat sekä monet muut yhteisöt esimerkiksi pesäpallon ja jääkiekon ympärillä, ovat olleet tervetullut piristysruiske. Artikkelissa Raviliiga raviurheilun sisäänheittotuotteena on kuvattu kokemuksia kimppaomistajuudesta.
Tarvetta on markkinoinnille, mutta tähän oman haasteensa tuo ravitapahtumien heterogeeninen kävijäjoukko. Tallialueella käy hevosväkeä, katsomon ulkoalueella tapaa perheitä, istumakatsomoissa seurataan urheilua ja
pelataan, ravintolakatsomoissa ja kahviloissa viihtyvät erityisesti yritysvieraat ja yhteistyökumppanit. Moni tunnustaa käyvänsä raveissa paikan
päällä harvoin, mutta seuraavansa raveja aktiivisesti omalta kotisohvalta. Markkinointiviestinnän resursseja tarvitaan siis monille eri kanaville.

Toimintaympäristön muutoksessa elettävä mukana
Raviurheilussa on arvokkaita mahdollisuuksia, joiden lunastamiseksi monet raviradat kaipaavat puitteisiinsa investointeja, laatua ja palveluiden parantamista. Uudistuminen, palvelumuotoilu, myynti ja markkinointi ovat
edellytyksiä raviurheilun kiinnostavuudelle. Tapahtumaa paikan päällä pitää uskaltaa kehittää, joskus radikaalistikin. Tämä vaatii resursseja ja yhteisen tahtotilan panostaa raviurheiluun ajanvietteenä. Innostavana, jokseenkin ainutlaatuisena, esimerkkinä voidaan pitää Härmän ravirataa
Kauhavalla, joka vapaa-ajankeskus PowerParkin yhteydessä edustaa täysin uudenlaista konseptia.
Raviradoilla tapahtumanjärjestäjät kokevat uhkakuvana, että katsomorakennukset kumisevat tyhjyyttään ja rapistuvat, mikäli alalla ei ole varaa
korjausinvestointeihin. Vuosikymmeniä sitten, 1970–80-luvuilla, jolloin
raviratojen verkostoa rakennettiin, oli tarve erilainen: silloin kokoonnuttiin raviradoille yhteiseen tapahtumaan eikä ravintola- ja muille palveluille ollut yhtä suuria odotuksia kuin tänä päivänä. Ravipelaamista harjoitettiin ainoastaan raveissa paikan päällä totoluukkujen äärellä, ei etäpelinä,
netissä tai tv:n välityksellä.

Mallia musiikkibisneksestä?
Raviurheilun toimintaympäristön muuttumista voidaan peilata esimerkiksi
musiikkialaan, jossa levymyynnin romahdettua panostettiin täysillä konserttimyyntiin. Nykyään konsertit ovat näyttäviä valo- ja videospektaakke-
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leita, joissa kuvaus- ja äänitekniikoin asiakkaille rakennetaan ikimuistoisia
elämyksiä. Myös ravit kaipaavat päivitystä 2020-luvulle ja nykyasiakkaan
vaatimuksia vastaavaksi. Ravintolapalveluiden pitää olla tasokkaita ja helposti saavutettavissa, tilojen tulee olla viihtyisiä ja taipua moneen käyttöön,
raviradoilla on oltava nykyaikaiset ääni- ja kuvaustekniikat, isoja näyttöruutuja ja panostusta ravien tv-kuvaamiseen. Perinteisen totopelaajan vinkkelistä toimiva tv-kuvaus ei enää innosta, kun vertaa vaikkapa musiikkikonserttien kuvauksiin ja efekteihin.
Ennen kaikkea tarvitaan raviurheilun parissa toimivan verkoston sisällä
vahvaa yksimielisyyttä ja yhteistä visiota tulevaisuuden turvaamiseksi. Raviurheilu kiinnostaa suomalaisia, ja tavoitteena tulee olla muidenkin kuin
totopelaajien palveleminen. Nämä seikat on tarpeen ottaa huomioon muun
muassa maa- ja metsätalousministeriön myöntämässä toimintatuessa raviradoille ja tuen kohdentamisessa investointien lisäksi myös myynnin ja
markkinoinnin kustannuksiin. Yleisön, uusien asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden tavoittamiseksi raviurheilulle on erityisen tärkeää säilyttää
roolinsa urheiluna ja elämysten tuottajana, eikä suinkaan lottoon verrattavana pelikohteena.
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Ammattina ravivalmennus
Sirpa Pussinen ja Päivi Lehtonen

Ravivalmennuksella elinkeinona on vuosikymmenten perinteet. Yritystoiminnan kehityssuuntiin vaikuttavat vallitsevat taloussuhdanteet, hevosenomistamisen sekä ravipelaamisen kentillä tapahtuvat muutokset. Jotta
ravivalmennus on jatkossakin houkutteleva vaihtoehto ammatiksi, tarvitaan pitkän tähtäimen suunnitelmallisuutta ja luottamusta tulevaisuuteen.
Tässä artikkelissa arvioidaan Hevosyrittäjyys 2017 -kyselyn valossa ravivalmennusta yritystoimintana sekä käytännön kokemuksia toimintaympäristön muutoksista. Tarkastelussa ovat kyselyyn vastanneet 30 ravivalmennusta päätoimisesti harjoittavaa yrittäjää. Tulokset tuottavat suuntaaantavaa tietoa kehityssuunnista.

Suomen Hippoksen ammattilisenssit 260 henkilöllä
Raviurheilun perinteet ulottuvat vuosikymmenten taakse. Nykyaikaisen
raviurheilun taitekohtana voidaan pitää 1960-70-lukua, jolloin kiinnostus lajia kohtaan ja ravipelit toivat kansaa raviradoille. Ravien ja hevospelien kasvu oli kiivasta 1970-luvun alussa (Mahlamäki 2013). Nykyään raviratojen verkosto kattaa kaikkiaan 18 maakuntarataa, 24 kesäravirataa ja
Vermon pääraviradan (Suomen Hippos 2018). Tämä historiasta juontuva
maantieteellinen kattavuus, hevosten parissa toimivien harrastajien laaja pohja ja toiminnan moninaisuus voivat hyvinkin olla syitä raviurheilun
vahvaan asemaan Suomessa. Tänä päivänä ravihevosia tapaa niin syrjäisellä maaseudulla kuin kaupunkien läheisyydessä raviratojen ratatalleilla,
pienissä ja suurissa yksiköissä.
Ravivalmentajan ammatti vaatii monipuolista osaamista. Ravivalmentajan arkeen kuuluvat hevosten hoidon ja valmentamisen ohessa yhä enemmän yritysjohtaminen ja asiakaspalvelu. Suomen Hippoksen myöntämiä
ammattilisenssejä ovat valmentajalisenssi A (116 valmentajaa), kilpailijalisenssi B (119), yksityislisenssi F (13) ja ammattiohjastajalisenssi D (13),
siis yhteensä 261 henkilöä on ammattilisenssijärjestämän piirissä (Suomen Hippos 2018). Näiden lisäksi hevosia voi valmentaa harrastuksena:
harrastajalisenssi on 5400 henkilöllä (Saarinen 2018). Unohtaa ei sovi raviratojen ja ravitapahtumien tuomaa vaikuttavuutta: ravitapahtuman aikana työssä on osaajia tuomaristosta kilpailueläinlääkäreihin, jopa yli sata
henkilöä ravitapahtumaa kohden.

Ammattina ravivalmennus

Kyselyn mukaan kannattavuus kohtalaista
Raviurheilun pitkät perinteet näkyivät myös Hevosyrittäjyys 2017 -kyselyssä, sillä vastaajien joukossa oli sekä pitkäaikaisia konkareita että vain
muutamia vuosia toimintaa harjoittaneita. Ravitoimintaa oli harjoitettu
keskimäärin 18 vuotta, mikä on enemmän kuin hevosyritystoiminnassa
yleisesti ottaen. Vastaajajoukon talleissa oli keskimäärin 17 hevospaikkaa.
On kuitenkin huomioitava, että tyypillisesti raviradan yhteydessä toimivassa tallissa voi olla paikkoja enemmänkin, esimerkiksi Tampereen Teivon talleissa on 19 paikkaa. Suomen suurimmilla ravivalmennustalleilla
voi olla käytössään useita kymmeniä, jopa sata hevospaikkaa, eri toimipisteissä. Vaikka ravivalmennus mielletään monesti ikääntyvien miesten
lajiksi, on viime vuosien trendinä nähtävissä nuorten, myös nuorten naisten marssi ammatin pariin. Kyselyyn vastanneiden keski-ikä oli miesten
osalta 54 vuotta (n=16) ja naisten osalta 43 vuotta (n=14). Tämä osaltaan
kuvaa nuorten naisten osuuden hienoista kasvua osana raviurheilua.
Myönteistä on, että yritysten (n=30) liikevaihdossa näkyi lievä kasvusuunta, sillä vastaajat ilmoittivat vuoden 2013 keskimääräiseksi liikevaihdokseen 69 000 euroa, kun vuonna 2016 liikevaihto oli 73 300 euroa. Merkillepantavaa kuitenkin on, että tämä kysely ei ole tavoittanut suurimpia
ravivalmennusyrityksiä, sillä aiempien kyselyiden mukaan ravitallien liikevaihdot ovat olleet keskimäärin 100 000 euron paikkeilla (Pussinen &
Thuneberg 2010, Pussinen ym. 2007). Suurimmilla ravivalmennustalleilla liikevaihto voi yltää miljoonaan euroon ja työllistävyysvaikutus voi olla
lähes kymmenkunta työntekijää (Pussinen ym. 2007). Liikevaihtoon vaikuttavat yrityksen strategiset valinnat: osa ravivalmennustalleista on keskittynyt hevosten hoitoon, kilpailuttamiseen ja valmennukseen, kun taas
osalla on olla ravivalmennuksen ohessa mittavaa kasvatustoimintaa, hevosenomistamista ja hevoskauppaa. Kyselyn mukaan hevosyritysten kannattavuuden parantaminen on lähitulevaisuuden tärkeä kehittämiskohde,
sillä vastaajista lähes puolet (40 %) piti kannattavuutta vain kohtalaisena,
neljäsosa tyydyttävänä (26 %) tai jopa huonona (26 %).

Suurin osa säilyttää ennallaan, kolmasosalla vähentämisaikeita
Taloussuhdanteet ja raviurheiluun liittyvät epävarmuudet, kuten ravivalmentajien huoli ravikilpailujen palkintojen kehityksestä, näkyivät selvästi investointihalukkuudessa. Investointeja olosuhteisiin, kuten talliin, ulkoilu- ja harjoittelualueisiin tai lantaloihin oli tehty viimeisen viiden vuoden aikana 29 000 eurolla ja tulevien vuosien aikana aiotaan parannuksia tehdä 34 000 eurolla. Euromäärät ovat tässä joukossa pienemmät kuin
yleisesti ottaen hevosyrityksissä: kokonaisuutta tarkastellessa Hevosyrittäjyys-kyselyn yrittäjät (n=432) olivat tehneet investointeja keskimäärin
98 000 eurolla. Tosin ravitalleilla investointikohteet eivät välttämättä ole
niin mittavia kuin esimerkiksi ratsastuskouluissa, joissa maneesi-investoinnit nostavat keskimääräisiä euromääriä.
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Selittäviä tekijöitä investointien vähäiselle määrälle voivat olla suurien tallien puuttuminen vastaajajoukosta, kysymykseen vastaamatta jättäminen
tai vastanneiden yritysten vakiintunut tila: lähes puolet (43 %) vastaajista aikoi vuoteen 2022 mennessä säilyttää toimintansa ennallaan ja reilu
kymmenesosa (13 %) aikoi laajentaa toimintaansa. Pääpaino toiminnan
säilyttämisessä ennallaan on ymmärrettävää, sillä onhan moni toimintaa
pitkään harjoittanut yrittäjä jo saavuttanut haluamansa laajuuden. Varjona vastauksissa oli havainto, että kolmasosalla (33 %) oli vähentämisaikeita ja seitsemän prosenttia vastanneista aikoi lopettaa toimintansa. Vakiintunut tila näkyi myös sukupolvenvaihdos- tai yrityskauppasuunnitelmissa. Valtaosalle (77 %) sukupolvenvaihdos on ajankohtainen vasta yli
10 vuoden päästä. Ravivalmennustallien työllistävyyttä kuvaa, että tässä
joukossa kaikki (yhtä lukuun ottamatta) työllistivät itsensä, kolmasosalla
oli työntekijä ja/tai harjoittelija ja 60 prosenttia käyttivät ostopalveluita
kuten eläinlääkärin, kengittäjän tai neuvojan palveluita. Yrittäjien hyvinvointia koskevissa kysymyksissä näkyi korkea motivaatio omaan työhön
ja kokemus työn merkityksellisyydestä. Sitä vastoin oma jaksaminen jossain määrin huolettaa: vaikka suurin osa kokee jaksamisensa hyvänä, oli
väittämästä jokseenkin tai täysin eri mieltä kolmasosa (36 %).

Urheilumenestystä ja osaamista arvostetaan
Yritystoiminnan tavoitteita kuvaavista väittämistä eniten ääniä saivat tavoitteet urheilumenestykseen ja kilpailemiseen, mahdollisimman hyvä taloudellinen tulos sekä pyrkimys hankkia parasta osaamista niihin asioihin, joissa oma osaaminen ei ole parhaimmillaan. Lisäksi tunnuslukujen
seuranta ja tulevaisuuteen luottavaisesti suhtautuminen nähtiin tärkeiksi tavoitteiksi.
Toimintaympäristön muutosten arvioinnissa selkeästi yli puolet (63 %)
piti vuonna 2017 toteutunutta Veikkaus-peliyhtiöuudistusta mahdollisuutena. Tärkeimpänä mahdollisuutena vastauksissa kuitenkin nähtiin oma
osaaminen, sillä lähes kaikki (87 %) pitivät tätä tärkeänä mahdollisuutena. Myönteistä on, että osaamisen lisäämistä erityisesti liiketalouden hallintaan sekä talous- ja markkinointiasioihin voi hankkia myös muualta
kuin hevosalan oppilaitoksista. Käytäntö on osoittanut, että nuoret ravivalmentajat hyödyntävät jo monipuolisesti digitaalisen viestinnän välineitä pitäessään yhteyttä hevostenomistajiin. Sosiaalisessa mediassa voi viestiä kuulumisia vaikka ravipäivän päätteeksi.
Ravivalmentajille on tyypillistä tiivis yhteisöllisyys ja sitä kautta saa myös
kasvatettua omaa osaamistaan vertaistuen kautta. Käytännön esimerkkinä tästä on Lahden raviradan ravivalmentajien yhteinen Team Jokimaa,
jossa tehdään yhteistyötä ja vuosittaisia opintomatkoja (Unkuri 2017). Yhteisöllisyys näkyy myös kyselyssä, jonka mukaan 70 prosenttia vastaajista koki yhteistyön saman alan tai muiden yritysten välillä mahdollisuute-

Ammattina ravivalmennus

na. Kilpailutilannetta saman alan yritysten välillä ei näin ollen välttämättä koeta haasteena. Eläinsuojelu- ja muita viranomaismääräyksiin suhtaudutaan kohtalaisen neutraalisti tai myönteisesti (69 %). Tämä kuvastaa ravivalmentajien halua huolehtia hevosten hyvinvoinnista ja vastata vaadittuihin säädöksiin asiallisesti.

Palveluiden hinnoittelu kohdalleen
Tulosten perusteella ravivalmentajien ammattikunnassa näkyy kahtiajakoa: osa uskoo tulevaisuuteen, kun taas osa aikoo vähentää, jopa lopettaa toimintaansa. Muutoksen mukana elämisestä esimerkkinä on, että kyselyn mukaan ravivalmentajat pitävät uusien asiakkaiden tavoittamista
ja toiveisiin vastaamista merkittävänä mahdollisuutena yritystoiminnalle. Tämä on asiakaslähtöisyyttä, jota menestyvä yritys alalla kuin alalla
toteuttaa.
Jotta ravivalmennus on houkutteleva vaihtoehto tulevaisuudessakin ammatiksi ja elinkeinoksi, tulee olla edellytyksiä kannattavaan yritystoimintaan ja riittävästi taustatukea. Yritykset kaipaavat tukea investointeihin,
kehittämiseen, hinnoitteluun ja työntekijöiden palkkaukseen. Raviratojen yhteydessä toimiville ratatalleille on tärkeää, että raviradan toimesta
tai muilla järkevillä ratkaisuilla investoidaan harjoittelualueisiin, talleihin,
lantaloihin ja hevosten ulkoilualueisiin. Osana kannattavuutta on oikea
hinnoittelu: opinnäytetyönä (Leinonen & Jämsä 2013) tehdyssä kyselyssä
ravivalmentajat arvioivat, että palkintotasolla on merkitystä valmennusmaksun muodostumiseen. Hyvä palkintotaso tuo hyvän kierteen: hevosten tienaamat palkintorahat pitävät hevosenomistajien mielen hyvänä ja
myönteisenä hevosen ylläpidolle ja investoinneille. Oikealla hinnoittelulla on suuri merkitys, sillä yritystoiminnan on oltava kannattavaa ja oman
työn palkkavaatimuksen täyttyä. (Leinonen & Jämsä 2013).
Raviurheilun toimintaympäristössä myönteisenä suuntana on, että vuoden 2017 aikana ravipalkinnot nousivat huomattavasti ja hevoskasvatus,
valmennus ja kilpailutoiminta ovat saaneet uskoa tulevaisuuteen. Suomessa tarvitaan omaa hevoskasvatusta ja tukea nuorille valmentajille raviurheilun tason ja jatkuvuuden varmistamiseksi. Ilmapiiriin on luotu vakautta ja on tärkeää, että voidaan luottaa tasaiseen kasvuun.

Taustatukea ja uskoa tulevaisuuteen
Raviurheilussa kilpailupalkinnot ovat tärkeä moottori koko toimialalle.
Arpajaislain mukaan neljä prosenttia Veikkaus Oy:n tuotosta käytetään
hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen (Maa- ja metsätalousministeriö n.d). Tästä MMM:n hallinnoimasta kertymästä ohjautuu varoja mm. raviradoille palkintorahoihin. On tärkeää, että raviurheilun ver-
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koston eri toimijat – raviradat, järjestöt ja yhdistykset, raviurheilun ammattilaiset – huolehtivat kukin omalta osaltaan ravipelaamisen kiinnostavuudesta, tapahtumien vetovoimaisuudesta ja ravihevosten urheilullisesta
tasosta. Palkintorahat ikään kuin “ansaitaan” hyvin tehdyllä työllä. Kehittämiskohteita ja ottajia on monia, ja tämä tuo haasteen: ohjataanko varoja
raviratojen investointeihin, jolloin parannetaan tapahtumien laatua ja olosuhteita, vai panostetaanko palkintorahoihin, joka edistää hevosenomistamisen kiinnostavuutta ja ravivalmennustallien kannattavuutta? Ravivalmennuksen ammattilaisten näkökulmasta ravipalkintojen hyvä taso on
toiminnalle edellytys.
Kuten kyselyn tuloksista oli nähtävissä, vastaajilla oli varovaista suhtautumista investointeihin. Epävarmuus palkintotason kehittymisestä ja kustannusten jatkuva kasvu ovat kenties ajaneet yrittäjiä tilanteeseen, jossa
laajentamista ja investointeja ei ole uskallettu suunnitella. Käytännön kokemusten mukaan yritystasolla erityisesti nuorten, aloittavien valmentajien alalle tulemiseksi kaivataan helpotuksia: nuorille yrittäjille esimerkiksi raviratojen tai hevoskylien yhteydessä toimivat tallit voivat olla toivottu
vaihtoehto, jolloin suhteellisen pienin investoinnein pääsee toimiviin olosuhteisiin. Myös monet kaupungit ja kunnat näkevät hevosalassa mahdollisuuksia, jolloin ne voivat tarjota esimerkiksi edullisia tontteja. Omaan
talliin ja olosuhteisiin on matalampi kynnys investoida ja hakea ulkopuolista rahoitusta, kun on taustatukea. Tarvetta on myös osaavalle henkilökunnalle: ravivalmentajien piirissä tuntumana on, että hevosalalla alkaa
jopa olla pulaa osaajista. Yhä harvemmalla nuorella on enää lapsuudesta
vahvaa taustaa hevosten kanssa harrastamisesta, mikä tuo hevosalan oppilaitoksille yhä suurempaa vastuuta käytännönläheiseen koulutukseen.
Myös hevosyrittäjien pitää panostaa työntekijöidensä kouluttamiseen, sitouttamiseen ja työolosuhteiden tasoon. Hevosalalla toimialana on tarvetta työntekijöille ja mahdollisuuksia työllistää, ja tähän toivotaan apua yhteiskunnan tukitoimista, kuten työllistämistuesta.

Tulevaisuuden yrittäjä
Raviurheilun, ja tätä kautta koko hevosalan hyödyksi, tarvitaan yhteistä, uskottavaa, pitkän tähtäimen strategiaa. Vuodet, jolloin ravikilpailujen
palkinnot laskivat rajusti, ovat vielä ammattilaisten tuoreessa muistissa.
Nykytilanteessa toiveena onkin, että ravikilpailujen palkintotasot voitaisiin määrittää pidemmälle ajanjaksolle, ei vain vuodeksi kerrallaan. Esimerkiksi Ruotsissa päätökset nuorten hevosten palkintotasoista vuosiksi
eteenpäin vilkastuttivat varsahuutokauppoja ja takasivat töitä valmentajille lupaavien nuorten hevosten kanssa. Tämä antaisi alan yrittäjille uskoa tulevaisuuteen ja helpottaisi epävarmuuden tunnetta. Kun nuorille
hevosille on tarjolla riittävästi hyväpalkintoisia kilpailuja, on mielenkiintoa kasvattaa varsoja, omistaa hevosia, valmentaa urheilijoita – ja toimia
yrittäjänä hevosalalla.

Ammattina ravivalmennus
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Raviliiga raviurheilun sisäänheittotuotteena
Terhi Thuneberg ja Suvi Louhelainen

Hevosten yhteisomistaminen, puhekielessä kimppaomistaminen, on yleistynyt paljon. Muutamia vuosia sitten ideoitiin Raviliiga ”helpon hevosenomistajuuden malliksi”, tutustumispaketiksi raviurheiluun. Yksi ravihevonen on jaettu 700 osuuteen, jotka veloitetaan kertaluontoisesti. Sadan euron sijoituksella pääsee seuraamaan omistamaansa hevosta kolmen vuoden ajan. Jokaisella liigahevosella on oma ammattivalmentaja sekä ns.
kimpanvetäjä, joka toimii tiedottajana ja yhteyshenkilönä liigaosakkaiden ja valmentajan välillä.
Ensimmäinen Raviliiga (2013–2016) päättyi vuoden 2016 lopussa. Liigajoukkueita oli kaikkiaan kahdeksan, ja 5600 kimppaomistajasta reilu puolet oli ensikertalaisia. Toinen Raviliiga käynnistyi vuonna 2014 ja on juuri päättymässä. Sapluunaa on kehitetty edelleen, ja 2017 syksyllä lanseerattiin kolmas Raviliiga yhteistyössä jääkiekkoseurojen kanssa. On hyvä
hetki tehdä yhteenvetoa ensimmäisestä toteutuneesta Raviliigasta ja katsoa, missä onnistuttiin ja missä olisi kehitettävää.

Raviliiga täytti odotukset
Keväällä 2017 Hämeen ammattikorkeakoulun hevostalouden agrologiopiskelijat toteuttivat yhdessä Suomen Hippoksen kanssa raviliigalaisille kyselyn, jolla kerättiin palautetta Raviliigan onnistumisesta. Kohdejoukkona oli jo päättyneen, ensimmäisen Raviliigan osakkaat. Vastauksia kyselyyn saatiin noin viidennekseltä (952) liigalaisista. Vastaajien sukupuolijakauma oli tasainen, ja ikä painottui vanhempiin ikäluokkiin: noin puolet (59 %) oli yli 50-vuotiaita. Enemmistöllä oli jonkinlainen hevosharrastustausta. On ilahduttavaa, että Raviliigaan oli lähtenyt mukaan heitäkin,
jotka halusivat tutustua hevoseen, ja olivat jopa pelänneet niitä aikaisemmin. Lähes 200 vastaajalla (18 %) ei kertomansa mukaan ollut lainkaan
hevostaustaa.
Aiemmassa, vuonna 2014 toteutetussa kyselyssä samalta kohdejoukolta
oli tiedusteltu toiveita ja odotuksia. Merkittävimmät motivaattorit Raviliigaan mukaan lähtemiselle tuolloin olivat kiinnostus raviurheiluun ja hevosiin sekä kiinnostus olla mukana ainutlaatuisessa hevosalan kampanjassa
ja tahto tukea kotimaista raviurheilua. Vuoden 2017 kyselyn mukaan Raviliiga täytti odotukset: asteikolla 1–5 keskiarvoksi muodostui 3,7. Viidesosa vastasi, että liiga jopa ylitti odotukset.

Raviliiga raviurheilun sisäänheittotuotteena

Hevosen menestymisen kokeminen oli selkeästi paras asia. Tämä kävi ilmi
jo vuoden 2014 ennakkokyselyssä, jossa suurimmat odotukset projektissa
kohdistuivat siihen, että omistajat saavat nähdä hevosensa sekä kilpailevan että menestyvän raviradoilla. Hevosen taustatiimiin tai itse hevoseen
tutustumista tai uusia tuttavia ei arvostettu läheskään niin paljon kuin hevosen kilpauraa. Kun kysyttiin, mitkä koettiin mielekkäimpinä asioina Raviliigassa, suomalaisen raviurheilun tukeminen puhutti 40 prosenttia vastaajista, ei niinkään yhteisöllisyys, sosiaalinen kanssakäyminen tai hevospelit. Puolet (55 %) raviliigalaisista ei ollut pettynyt mihinkään. Hevosen
menestymättömyys harmitti pientä osaa. Positiivista oli, että muutamia
harmitti liigan päättyminen ja projekti koettiin liian lyhyeksi.
Tyytyväisyyttä arvioitiin asteikolla 1–5 niin hevosen, tiedotuksen, oheistoiminnan kuin raviradan, valmentajan ja kimpanvetäjän toiminnan osalta. Arvosanojen keskiarvo oli tasan 4. Alueellisia eroja toki näkyi liigoittain: Lappeenrannassa tavoitettiin erityisesti uusia hevosharrastajia. Lahdessa ja Jyväskylässä päästiin nauttimaan liigahevosen menestymisestä.
Forssassa ja Helsingissä arvostettiin yhteisöllisyyttä.
Hevosen kehittymistä seurattiin eniten sähköpostin välityksellä, mutta
myös käymällä raveissa. Myös Facebook ja raviliiga.fi olivat liigatapaamisia tärkeämpiä foorumeita. Moni seurasi hevosen kilpauraa tototv:n kautta.

“Aloin arvostaa valmentajia enemmän”
Palautekyselyssä vastaajia pyydettiin arvioimaan mielikuvia raviurheilusta ennen ja jälkeen projektin. Vastausvaihtoehdoista sai valita useampia, ja useimmiten käsitys raviurheilusta muuttui positiivisemmaksi
(Taulukko 1).
Taulukko 1. Vastaajien käsitys raviurheilusta muuttui Raviliigan aikana.
Vastaajilta kysyttiin, mitä he ajattelivat raviurheilusta ennen Raviliigaa ja sen päätyttyä.
Raviurheilu on mielestäni…

vastaukset ennen Raviliigaa

vastaukset Raviliigan
päätyttyä

elämyksellistä

55 %

68 %

kiehtovaa

50 %

57 %

huippu-urheilua

39 %

47 %

yhteisöllistä

21 %

33 %
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Mielikuva lajin kalleudesta säilyi ennallaan. Yhdeksän prosenttia vastanneista koki ennen projektia mukaantulon vaikeaksi lajin pariin ja kyselyn
jälkeen neljä prosenttia. Yleisesti ottaen vastaajien käsitys raviurheilusta
säilyi ennallaan tai muuttui positiiviseen suuntaan. ”Aloin arvostaa valmentajia enemmän”, ” Näin miten hyvin hevosesta pidettiin huolta”, ”Mielenkiintoisempaa kuin oletin”.
Ensimmäinen Raviliiga tavoitti hyvin jo lajin parissa olevia, sillä liigalaisista kolmannes (29 %) seurasi raviurheilua päivittäin ja toinen kolmannes (37 %) viikoittain jo ennen liigaa. Näin ollen raviurheilun parissa jatkaminen on luontevaa: moni seuraa raveja niin paikan päällä kuin tiedotusvälineistä, ja on joko mukana tai kiinnostunut lähtemään myöhempiin
Raviliigoihin.

Raviliiga yhdistää ravi- ja ratsastusharrastajia
Raviliigan kehittämisehdotuksista ykköseksi nousi hevosenomistajuuden
pienimuotoinen koulutus. Suurin kiinnostus Raviliigassa kohdistuu hevoseen, ja kohtaamisia hevosen kanssa toivottiin entistä enemmän. Tiedottamisessa ja projektin etenemisessä kimpanvetäjän rooli nousi esille vahvasti. Kimpanvetäjän tiedotuksen lisäksi toivottiin myös suoraa tiedotusta
valmentajalta nykyaikaisten järjestelmien, mm. livestreamin, välityksellä.
Kiinnostavana yksittäisenä toiveena kyselyn tuloksista nousi esille myös
Raviliigan kokonaistilanteen entistä syvempi seuranta: myös muiden kuin
oman joukkueen hevosista kaivataan tilannetietoa. Vuoden 2017 kyselyn
tulokset kannustavat keskusjärjestöä jatkamaan Raviliiga-konseptin kehittämistä, sillä vastaajista 88 prosenttia suosittelisi Raviliigaa edelleen.
Toteuttajatahot (Hippolis, Suomen hevosenomistajien keskusliitto ja Suomen Hippos) markkinoivat vuonna 2013 käynnistynyttä Raviliigaa tutustumispakettina raviurheiluun. Ydintavoitteen voidaan arvioida toteutuneen, sillä palautekyselyn vastaajista kaksi kolmannesta ilmoitti käyneensä Raviliigan aikana raveissa ja kolmannes ilmoitti käsityksensä raviurheilusta muuttuneen toiminnan myötä positiivisempaan suuntaan. Ainoastaan parisenkymmentä vastaajaa ei aio jatkossa seurata lainkaan raviurheilua.
Raviliiga on myös onnistunut esimerkki siitä, miten hevosalaa laajennetaan luomalla uudenlaista hevostaloutta. Kyselyn tuloksia on mahdollista hyödyntää muidenkin kuin ravihevosten kimppaomistuksen kehittämiseen. Vain harvalle ei-hevostaustaiselle kyselyyn vastaajalle raha ja voittosummat tuntuivat olevan tärkeitä. Sen sijaan raviurheiluun ja hevoseen tutustuminen, hevosen kehityksen ja kilpailujen seuraaminen menivät kirkkaasti niiden edelle.

Raviliiga raviurheilun sisäänheittotuotteena

Koko hevosalaa ajatellen on myös hienoa, että kimppaan lähti mukaan ratsupuolelta iso joukko ihmisiä. Kyselyssä joka kymmenes ilmoitti omistavansa ratsuhevosen ja joka viides ilmoitti olevansa ratsastuksen harrastajia. Hevosalan kehittymistä ja voimistumista ajatellen on tärkeää vahvistaa ratsu- ja raviharrastajien yhteistyötä ja yhteishenkeä.
”Lähdin mielenkiinnosta mukaan, miten raviliiga toimii. Ja toimihan se.
Vetäjän merkitys on suuri. Meillä oli hyvä vetäjä. Tutustuin uusiin ihmisiin. Kollektiivinen kilpailun seuraaminen oli uusi elämys, positiivinen.”

Tämä artikkeli on julkaistu 15.12.2017 HAMK Unlimited -lehdessä.
https://unlimited.hamk.fi/biotalous-ja-luonnonvara-ala/raviliiga-raviurheilun-sisaanheittotuotteena
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ERIKOISTUNUTTA YRITYSTOIMINTAA

Kuva: © Leena Jokinen.
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UUDISTUVAAN HEVOSTALOUTEEN KUULUU YRITYSTOIMINNAN MONIPUOLISTUMINEN. HEVOSTEN TARJOAMAT
VIRKISTYS-, TERVEYS- JA ELÄMYSPALVELUT OVAT
KASVUSUUNNASSA. HEVONEN TUO HYVINVOINTIA JA
HYVÄÄ MIELTÄ LAPSILLE JA AIKUISILLE.
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Hevosavusteinen toiminta suotuisassa suunnassa
Lotta Kovaljeff ja Terhi Thuneberg

Hevosavusteinen toiminta on laaja käsite, jolla tarkoitetaan hevosen mukana oloa erilaisissa sosiaali- ja terveyspalveluissa – ei pelkästään kuntoutusmuotona tai terapiana, vaan myös yleisemmin hyvinvoinnin edistäjänä.
Vuorovaikutus hevosen kanssa vaikuttaa niin fyysisesti kuin psyykkisesti vahvistamalla tunnetaitoa, itsetuntoa ja elämänhallintaa. Yrittäjistä on
tärkeää, että hyvinvointia korostava hevosavusteinen toiminta on eettistä
ja vastuullista. Tehdyn kyselyn mukaan yrityksissä on kehittämishalukkuutta ja valmiutta panostaa asiakkaan hyvinvointiin ja miellyttävään ilmapiiriin, ja yhteistyö yritysten välillä nähdään mahdollisuutena.

Mitä on hevosavusteinen toiminta?
Hevosavusteisuuden määritelmään mahtuu monenlaisia aktiviteetteja:
hevosen läsnäolo, hoito ja käsittely, hevosen selässä tai ajaen toimiminen.
Hevosavusteisuutta hyödynnetään terapiana, joista tunnetuin on ratsastusterapia. Se voi olla fyysistä, psyykkistä tai sosiaalista kuntoutusta tarvitsevan asiakkaan lääkinnällisen kuntouksen osa. Terapian lisäksi sosiaalipedagoginen hevostoiminta on vakiinnuttanut paikkaansa toimijakentällä niin syrjäytymisen ehkäisyssä kuin päihdehuollon ja lastensuojelun
avohuollon tukena. Kokoavana käsitteenä voi ajatella Green Carea, jolla
edistetään ihmisten hyvinvointia ja elämänlaatua (Laitinen 2014, 91–95).
Hevosavusteista toimintaa on mahdollista hyödyntää muun muassa mielenterveyspotilaiden, lastensuojelun ja päihdehuollon apuna. Uudistuva
hevostalous -hankkeen seminaarissa esiteltiin esimerkkejä toiminnan
monimuotoisuudesta ja hyvistä tuloksista. Espoolaisessa peruskoulussa
on hevostoiminnan avulla saatu hyviä kokemuksia maahanmuuttajien ja
kantasuomalaisten vuorovaikutuksen parantamisessa (Mickelsson 2018).
Psykoterapiassa hevosen liike aktivoi, tyynnyttää ja auttaa keskittymään,
jolloin tallilla tekemisen ohessa myös puhuminen on helpompaa (Purola 2018). Hevoskokemus koskettaa eri aisteja. SOS-lapsikylä onkin hyödyntänyt tätä aistivammojen, käytöshäiriöiden ja tunne-elämän terapiassa (Rajahalme 2018).
Palveluntarjoajien kirjo on suuri. Suomen Ratsastusterapeutit ry:n (n.d.a)
jäseniä löytyy toista sataa (133). Sosiaalipedagoginen Hevostoimintayhdistys ry (2015) listaa sivuillaan reilu 100 sosiaalipedagogisen hevostoiminnan ohjaajaa, joilla on SPHT®-nimike. Green Care Finlandin (n.d.) palveluhausta löytyy 200 palveluntarjoajan joukosta 92 eläinavusteista toimintaa tarjoavaa yritystä, joista suuri osa hyödyntää hevosta palveluissaan.
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Suomen Ratsastajainliiton (n.d.) jäsentallien tyyppiluokituksen mukaan
kaksikymmentäneljä tallia tarjoaa hevosavusteisia palveluita.
Ongelmana voi olla sopivan palvelun löytäminen. Uudellamaalla vuonna
2010 tehdyssä selvityksessä todettiin, että hevosavusteinen toiminta oli
suhteellisen tuntematonta, ja käyttämättömyyden syyksi todettiin tietämättömyys (Laakso 2010, 27–28). Kymmenessä vuodessa toiminnan tunnettuus on kasvanut, mutta yhä kysynnän ja tarjonnan kohtaaminen puhuttaa.

Nuoria yrityksiä ja investointihalukkuutta
Hevosyrittäjyys 2017 -kyselyssä selvitettiin suomalaisen hevoselinkeinon
tulevaisuuden kehitysnäkymiä. Tässä tarkastellaan kyselyn tuloksia hevosavusteista toimintaa tarjoavien yritysten osalta. Vastaajista (n=432)
hevosavusteista toimintaa tarjoavia yrittäjiä tai yrityksiä oli 21 kappaletta (5 %), mikä kuvastaa kohtalaisesti maan yleistä tilannetta hevosavusteista toimintaa tarjoavien yritysten määrästä suhteessa muihin hevosalan yrityksiin.
Näissä yrityksissä hevosavusteinen toiminta oli pääasiallinen toimintamuoto, jonka ohella harjoitettiin aina myös jotakin muuta hevostoimintaa, useimmiten ratsastus- (9 kpl) ja täysihoitopalveluita (8 kpl) tai hevoskasvatusta (7 kpl). Keskimäärin yrityksissä harjoitettiin hevosavusteisen
toiminnan lisäksi kahta muuta hevostalouden toimintamuotoa. Yritykset
olivat pääosin nuoria: lähes puolelle vastaajista (48 %) hevostaloudella oli
ollut merkitystä toimeentuloon viisi vuotta tai vähemmän. Hevosavusteisuus on melko uusi toimintamuoto, ja kasvuhakuisuutta kuvaa, että kolmasosa haluaa kehittää toimintaansa suunnitelmallisesti ja pitkällä tähtäimellä.

Myönteisiä kehitysnäkymiä
Hevosavusteisen toiminnan osalta kehitysnäkymät näyttävät positiivisilta. Viiden seuraavan vuoden aikana lähes kaikki (95 %) vastaajat uskoivat
yritystoiminnan laajenevan tai vähintään pysyvän ennallaan. Yritysten
nettotulokseen oltiin melko tyytyväisiä ja 66 prosenttia odottaa kannattavuuden olevan viiden vuoden päästä erinomainen tai hyvä. Yrittäjien vahva luottamus tulevaan voi olla seurausta siitä, että hyvinvointi- ja kuntoutuspalveluiden tuet ovat kasvaneet. KELA:n maksamat etuudet ovat vuosina 2011–2016 nousseet 1,68 miljoonasta eurosta 2,42 miljoonaan euroon (Hippolis ym. 2017). Hevosavusteiseen toimintaan liitetään myönteisiä mielikuvia, mikä tuo yrittäjille rohkeutta olla yritystoiminnassaan
tuloshakuisempia. Suurin osa yrityksistä (82 %) työllisti yrittäjän itsensä.

Hevosavusteinen toiminta suotuisassa suunnassa

Kilpailu saman alan yritysten välillä koettiin sekä mahdollisuudeksi
(38 %) että haasteeksi (24 %) (ks. kuvio 1). Neutraaleja vastauksia oli kolmannes. Erityisesti Etelä- ja Itä-Suomen alueella kilpailutilanne nähtiin
haasteellisena. Tosin vastausmäärän ollessa pieni ei yleistystä voida tehdä. Vastauksista voi kuitenkin päätellä, että kilpailua ei aina koeta huonona asiana, vaan se voi saada yritykset kehittämään toimintaansa. Tällöin
tilanteesta hyötyvät sekä asiakas että itse yritys.

Kuvio 1. Kokemus kilpailutilanteesta saman alan yritysten välillä.

Laatua ja osaamista
Kun tarkasteltiin yrityksen sijaintia, nähtiin tärkeinä palveluiden saavutettavuus, alueen muut palvelut sekä etäisyydet palveluntuottajan ja kohderyhmien välillä. Hevosavusteinen toiminta vaatii soveltuvia, laadukkaita puitteita ja ympäristöä. Esteettömyys, turvalliset olosuhteet, osaava
henkilökunta ja selkeä palvelutarjonta voivat tuoda kilpailuetuja yritykselle. Kilpailuetuina voidaan ajatella myös yrityksen käytössä olevia hevosia
ja niiden soveltuvuutta toimintaan: hevoselta vaaditaan rauhallisuutta ja
varmuutta kaikissa tilanteissa erilaisten ihmisten parissa.
Hevosavusteinen toiminta edellyttää erikoistunutta osaamista ja koulutustaustaa. Lähes kaikki (95 %) vastaajat kokivat yritystoiminnan olevan
erikoistunutta ja kertoivat panostavansa asiakkaiden kokonaisvaltaiseen
hyvinvointiin ja hyvään ilmapiiriin. Yritysten työntekijöiden osaamisen
ja asiantuntemuksen koettiin olevan korkeatasoista. Esimerkiksi ratsastusterapeutilta vaaditaan sosiaali- tai terveysalan ammattikorkeakoulutai korkeakoulutasoinen tutkinto (Suomen Ratsastusterapeutit ry n.d.b).
Myös SPHT ® -nimikkeen käyttämiseen on tietyt vaatimukset sosiaali-
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pedagogiikan teoriaopinnoista joko tutkinnossa tai täydennyskoulutuksena (Sosiaalipedagoginen Hevostoimintayhdistys 2015).
Omaa osaamista onkin syytä arvostaa: kaikki kyselyn vastaajat kokivat
oman osaamisensa mahdollisuutena tai merkittävänä mahdollisuutena.
Kuitenkin yleinen taloustilanne ja huoli muutoksista hevosavusteisen toiminnan korvauksissa nähtiin haasteena hevosavusteisen toiminnan kasvulle. Yrittäjät kokevat työssä jaksamisen hyväksi, tehdäänhän päivittäinen työ todellisen arjen terapeutin, hevosen, kanssa.

Hyvinvointipalveluille tarvetta
Hevosavusteinen toiminta vastaa hyvin nykykuluttajien vaatimuksiin, joissa korostuu oma henkinen ja fyysinen hyvinvointi. Ihmiset arvostavat terveyttä ja luontokokemuksia. Nykykäsitys siitä, että ihminen oppii tekemällä, ja että luonnollinen ympäristö helpottaa lähestymistä, tukevat juuri vaihtoehtoisia kuntoutusmuotoja. (Hyvätti 2009, 4.)
Kysyntää laadukkaalle ja osaavalle palvelulle on yhä enemmän. Kyselyn
mukaan hevosavusteisia palveluita tarjoavilta yrityksiltä löytyy laajentamis- ja kehittämishalukkuutta, ja yrittäjät arvostavat oikeutetusti omaa
työpanostaan. Ravuri Oy:n päivätoiminnan asiakkaan toteamuksessa
(Packalen & Lind 2018) kiteytyy hyvin se, että tehty työ koetaan merkitykselliseksi: ”Kun tulee tallille ja ajattelee, ettei jaksaisi tehdä mitään, niin
kun näkee hevosen ja koko tallin porukan niin saan hevosen katseesta voimaa toimia ja huolehtia niistä.”
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YRITTÄJÄTARINA:

Ratsastusterapiapalvelu Helena Halinen
Haastattelu: HAMKin hevostalouden opiskelijat Josefiina Laaksovirta ja Veera Takanen 2018.

Pitkän linjan hevososaaja Helena Halinen tarjoaa ratsastusterapiapalveluita
kotitilallaan Turengissa. Ammattitaidon takana monipuolinen koulutustausta: maatalouskoulun jälkeen opintopolku johti fysioterapeutiksi, ratsastusterapeutiksi ja agrologiksi. Täydentävää koulutusta on suoritettu mm. ratkaisukeskeisen neuropsykologisen valmentajan opinnoilla. Halisen aloittaessa yritystoimintaansa vuonna 2000 hän oli Kanta-Hämeen ensimmäisiä
ratsastusterapeutteja.

Fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia
Ratsastusterapia on monipuolinen kuntoutusmuoto, jonka avulla voidaan
hoitaa sekä fyysisiä ja psyykkisiä ongelmia. Ratsastusterapeuttina toimiminen vaatii hyvää yhteistyötä sairaanhoitopiirin ja Kelan kanssa. Terapian tavoitteet asetetaan kuntoutussuunnitelmassa, jota valmistelee moniammatillinen tiimi – niin lääkärit, hoitajat kuin terapeutit. Helena Halisen
mukaan jokainen terapeutti hoitaa asiakastaan oman osaamisensa näkökulmasta. Fysioterapeuteilla, kuten Halisella, asiakkaista suurin osa on liikuntarajoitteisia. Lisäksi asiakkaina on kehitysvammaisia sekä psyykkisistä ja neuropsykologisista ongelmista kärsiviä henkilöitä. Ratsastusterapiassa kuntoutuksen harjoittelualueina ovat kehonhallinnan, tasapainon ja motoriikan kehittäminen. Esimerkiksi hienomotoriikkaa harjoitellaan valjastuksen ja solkien laiton kautta. Hevosen kanssa taitojen harjoittelu on motivoivaa ja samalla oppiminen tapahtuu ikään kuin itsestään. Lisäksi oman
toiminnan ohjaus on yksi hyvin yleinen harjoittelun osa-alue.

Terapiahevonen – ratsastusterapeutin tärkein työkumppani
Hevosella tulee olla tiettyjä ominaisuuksia, jotta se voi toimia terapiahevosena. Helena Halisella ovat ratsastusterapiakäytössä norjanvuonohevonen
Linde ja norjankylmäverinen Kalle. ”Aina kun etsin hevosta, yritän löytää
ominaisuuksia mitä toivon siinä olevan”, Halinen kertoo. Hän toivoo hevosen olevan täyspäinen, rauhallinen ja hyvän itseluottamuksen omaava. Hevosella ei myöskään saa olla voimakasta pakoreaktiota. ”Hevoselta vaaditaan paljon ominaisuuksia, joista tärkeimpiä ovat hevosen luonne ja liikkeet
eli hyvät, puhtaat askellajit.”

Mitä alan työ vaati yrittäjältä?
”Yrittäjän on oltava joustava, empaattinen ja pystyttävä samaistumaan asiakkaan asemaan”, sanoo Helena Halinen. Työn parhaimpia hetkiä on, kun
asiakkaat saavat hyvää oloa ja voimaa hevosista. Rakkaus hevosiin, halu ja
mahdollisuus oppia aina uutta tekevät työstä mielenkiintoista.
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HEVOSYRITYKSEN
MARKKINOINTIVIESTINTÄ

ASIAKASPALVELU JA MARKKINOINTI, BRÄNDÄYS JA
DIGIPALVELUT OVAT OSA MYÖS HEVOSYRITYSTEN TOIMINTAA.
MUTTA MITEN OMAN YRITYKSEN NÄKYVYYTTÄ VOI PARANTAA
JA MIKSI KANNATTAA BRÄNDÄTÄ?
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Miten hevosyritys tavoittaa asiakkaat
Minttu Lampinen ja Eveliina Toivonen

Hevosyrittäjyys on useimmille elämäntapa, siihen liittyy vahva arvomaailma ja rakkaus lajiin. Tämä ei poissulje tavoitteita tulokselliseen liiketoimintaan ja kannattavaan bisnekseen. Hevosalan mielikuvat -kysely (2017)
osoittaa, että asiakaspotentiaalia ja kiinnostusta on hevosalaa kohtaan.
Moni kuitenkin mieltää hevosharrastuksen kalliiksi ja vaikeasti lähestyttäväksi. Miten yrittäjä voi muokata näitä mielikuvia ja parantaa tuotteistustaan? Prosessi alkaa asiakaslähtöisestä ajattelusta, jatkuu kasvun löytämiseen ja myynnin tehostamiseen.

Vaihe 1: Asiakaslähtöinen ajattelu
Kauniit mainoslauseet paikallislehdessä, näppärät Facebook-vitsit tai
Instagramin kauniit fiiliskuvat talleilta auringonnousun aikaan eivät ole
keskeinen edellytys tuottavalle, kestävälle liiketoiminnalle. Sen sijaan tärkeää on muistaa, että asiakkaiden täytyy haluta ostaa palvelusi. Asiakkaan
rooliin eläytyminen voi auttaa kokenuttakin hevosyrittäjää. Oletko hetkeen miettinyt, miksi asiakkaasi tulevat teille tai miksi toisaalta jotkut eivät tule? Miksi he valitsivat alun perin juuri sinun palvelusi eivätkä toista,
mistä he ovat antaneet kiitosta tai mikä palvelun osa tuntuu olevan tärkein heidän tyytyväisyyteensä vaikuttava tekijä? Tässä kaikessa on kyse
asiakaslähtöisestä ajattelusta. Jos asiakkaan rooliin asettuminen tuntuu
vaikealta, voit vaikka luonnostella listaa usein kysytyistä kysymyksistä ja
pyrkiä hahmottamaan asiakkaiden tapaa ajatella harrastustaan. Tavoitteena on pyrkiä kuvittelemaan tarjoamaasi palvelua jollakin muulla kuin
omalla perspektiivillä. Se on paras tapa muotoilla palvelu markkinoille sopivaksi, koska viime kädessä kyse ei ole sinusta tai yrityksestäsi, vaan ihmisistä, jotka yrität muuttaa asiakkaiksi.
Uusien asiakkaiden lisäksi on hyvä muistaa myös nykyiset ja varsinkin
nykyiset, kannattavat asiakkuudet. Tärkeää on yhtenäisen viestin löytäminen koko omalle toiminnalle. Menetelmänä viestintäkärkien yksilöintiin, kärkien valintaperusteluihin sekä viestinnällisten elementtien suunnitteluun voidaan käyttää useita malleja tai työkaluja, kunhan kantavana ideana pysyy yhdenmukaisen viestihierarkian luominen. Sen viestinnälliset päätasot pohjautuvat aina käytännön konkreettisiin esimerkkeihin, esimerkiksi kyseisen tallin pääosaamisalueisiin tai vaikkapa kilpailullisiin tavoitteisiin.
Voit kokeilla myös kerätä palautetta asiakkailta, käyttää hetken aikaa ja
katsoa, mistä he keskustelevat netin keskustelupalstoilla tai, kaikista mie-
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luiten, pyrkiä jututtamaan asiakkaita reilusti kasvotusten palautteesta ja
kehittämistoiveista. Avoimuus palautteen saamiseen on välttämätöntä. Se
saattaa kirpaista, mutta on mahtava voimavara vahvistaa palvelusi sopeutumiskykyä. Hevosalan mielikuvat -kyselyn (2017) perusteella suomalaisia kiinnostavat selvästi erilaiset räätälöidyt palvelut, kuten henkilökohtainen valmennus, perheille suunnatut palvelut hevosten parissa sekä esimerkiksi senioreille erikseen kohdennetut palvelut. Mikä on sinun kohderyhmäsi? Minkälaisia palveluja he toivovat? Voisitko jalostaa näistä ideoista itsellesi esimerkiksi uuden palvelun liiketoimintasi kehittämiseksi?

Vaihe 2: Löydä kasvu
Kun tarjolla on asiakkaita kiinnostava palvelu, aloitetaan asiakkaiden
houkutteleminen. Se etenee askel askeleelta: on otettava se ensimmäinen
rohkea askel ja pyrittävä lumipalloefektiin, jossa asiakkaat tuovat mukanaan uusia asiakkaita. Tämä on usein haastavaa, ja yrittäjä saattaa kaivata apua markkinointiin.
Ensin mennään oikeisiin paikkoihin, joista löytyvät ne oikeat ihmiset.
Usein toimii se, että keskitytään suhteellisen pieneen, ihanteelliseen potentiaalisten asiakkaiden kohdemarkkinaan. Alun ei välttämättä tarvitse olla näyttävät avajaiset tai iso tapahtuma tai ilmaistavaran jakoa, vaan
strateginen, viisaasti loppuun asti ajateltu ja hyvin ajoitettu toimenpide,
joka saa kiinni ydinyleisösi. Usein he ovat mielipidevaikuttajia, joilla on
hyvät omat verkostot. Vaihtoehtoja voi olla monia ja parhaiten toimivat
selviävät vain kokeilun kautta, yksitellen. Uusi kasvu voi syntyä joko yrityksesi ydinosaamisesta, mutta myös sen ympärille jalostuneesta oheispalvelusta. Kun lapsi osallistuu ratsastuksen alkeiskurssille ja vanhemmat kuljettavat häntä paikan päälle, voisiko kasvua hakeakin vanhempien parista? Mitä yrityksesi voisi tarjota vanhemmille, jotta heidän ei tarvitse ajaa lapsensa harrastuspaikalle edestakaisin vaan he voisivat myös
itse saada tallilta jotain? Voisiko uusi liiketoiminta ollakin oheistoiminto
hevosharrastuksen lisäksi? Esimerkiksi kuntosali tai tallin ympäri kiertävä frisbeegolfrata − tai miten saisit vanhemmat osallistumaan lapsensa harrastukseen?
Liikeideasi on suunniteltu kasvumoottoriksi, ja jossakin alkuvaiheessa
sen moottori on vain käynnistettävä. Hyvä uutinen on, että meidän on
tehtävä se vain kerran. Moni toivoo tuotteestaan tai palvelustaan viraalihittiä, jota jaettaisiin, ja josta puhuttaisiin sosiaalisissa verkostoissa. Etenkin alussa kannattaakin pitää erityisen hyvää huolta asiakkaista, jotka haluavat jakaa kokemuksensa ja tietonsa muidenkin kanssa. Keskeinen ajatus on myös sen kirkastaminen, miksi asiakkaasi puhuisi sinusta muille ja
miten voisit helpottaa tätä tiedon levittämistä. Uuden liiketoiminnan alkuvaiheessa voi harkita myös käyttävänsä kannustimia (arvontoja, palkinto-
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ja, alennusta), jotta saadaan mahdollisimman paljon uusia, potentiaalisia
asiakkaita tietoiseksi tarjonnastasi.

Vaihe 3: Myynnin tehostamisen askelmerkit
1.

Toimintakehotus, kuten ”osta heti, lue lisää, tilaa nyt”. Mitä haluat
asiakkaan tekevän luettuaan mainoksen? Kehota välittömään toimintaan. Ajankohtaisia toimintoja voi olla uuden kurssin alkaminen, teorialuento paikallisella kirjastolla, kepparikisat yms.

2.

Video koukuttaa. Monen tutkimuksen mukaan video on tehokkain mainonnan muoto. Facebookissa myös ns. karusellimainokset mahdollistavat monen kuvan käytön mainoksessa, ja tuotteita
voi linkittää mukaan mainokseen. Visuaalisesti mukaan voisi hevosten lisäksi ottaa myös oikeita asiakkaita, jotta ilmapiiri ja harrastuksen todellinen, iloinen ja mukaansatempaava luonne avautuu
uusillekin harrastuksesta kiinnostuneille.

3.

Verkkokauppa ja systemaattinen seuranta. Esim. mainonnan kohdentaminen (AdWords ja Facebook) heille, jotka ovat olleet verkkokaupassasi, mutta eivät ole ostaneet. Apuna voit käyttää ns. retargeting -työkaluja, jotka AdWords ja Facebook tarjoavat käyttöösi.

4.

Liittyminen uutiskirjelistaan. Mutta mitä asiakas siitä saa? Kenties
alekoodin verkkokauppaan tai tiedon uutuuksista ennen muita? Tai
voisiko uutiskirjeen tilanneille tiedottaa ja avata ilmoittautumisen
muita aiemmin, mikä voisi olla etu suosituimmissa tapahtumissa.

5.

Tuote/palvelukokeilut. Ota pilottiryhmä asiakkaita kokeilemaan
uutta palvelua ja pyydä heiltä mielipiteitä. Tai järjestä tutustumistapahtuma, jotta uudet harrastajat voivat tulla kokeilemaan palveluitasi.

6.

Näytä uskottavuutesi ja asiantuntijuutesi. Tämän voit toteuttaa esimerkiksi blogien, videoiden tai alan julkaisuiden kautta. Koska alalla on jo paljon sisällöntuottajia, voit harkita myös muiden tekemien
osuvien tekstien jakamista oman tallin FB-sivuilla. Jos vielä lisäät
mukaan oman näkemyksesi aiheesta tai vedät yhteen uuden asian
sisällön, tarjoat asiakkaillesi lisäarvoa.

7.

Ensimmäinen kokeilu esimerkiksi −25 %. Laske kynnystä ensimmäiseen ostoon. Aloitteleville asiakkaille voi luoda oman alasivun
nettiin juuri heille kohdistetuilla eduilla ja ostopäätöstä vahvistavilla perustiedoilla.

Miten hevosyritys tavoittaa asiakkaat

8.

Kampanjat, teemapäivät ja tapahtumat. Luo tuntumaa elinvoimaisesta toiminnasta, johon kaikki haluavat mukaan.

9.

Anna asiakkaiden kehua yritystäsi – asiakasreferenssien käyttö.
Video on hyvä keino myös erilaisten asiakasreferenssien esittelyyn.
Näytä esimerkiksi, miten muut käyttävät tuotettasi tai osallistuvat
palveluusi. Lyhyetkin videot kisoista, heppahoitokurssista, vikellysharjoituksista yms kelpaavat ja riittävät hyvin.

10.

Kerro itsestäsi. Ihmiset tekevät kauppaa ihmisten kanssa.

Tärkeintä myynnissä on hyvä viesti! Palvelun ominaisuuksien listaus harvoin innostaa asiakkaitasi toisin kuin hyvä tarina heidän saamistaan hyödyistä. Viestin tulisi olla yhdenmukainen ja toimintaan kehottava kaikissa kanavissa.
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Miksi jokaisen hevosyrittäjän
kannattaa miettiä brändin rakentamista
Minna-Maarit Jaskari

Hevostalous on elämystaloutta, jonka pariin asiakkaat tulevat viihtymään,
hakemaan uusia kokemuksia ja unelmoimaan. Lähestulkoon poikkeuksetta – olipa kyseessä sitten ratsastuskoulu, täysihoitotalli, valmennus- tai
vaellustoiminta – hevosyrittäjä kilpailee asiakkaansa vapaa-ajasta. Kokonaisvaltaisen elämyksen rakentamiseen kuuluu myös brändin rakentaminen. Se luo odotuksia palvelusta, auttaa valitsemaan palveluiden välillä ja
toimii myös palvelun laadun takeena.

Brändi on lupaus tuotteesta ja palvelusta
Brändin rakentaminen on vahvojen mielikuvien rakentamista. Hevosalan
yrityksillä on hyvät mahdollisuudet elämyksellisen palvelubrändin rakentamiseen, sillä hevosalaan liittyvät mielikuvat ovat pääasiassa positiivisia.
Suomalaiset suhtautuvat hevosiin myönteisesti, hevonen herättää ihmisissä positiivisia tunteita, hevosiin yhdistetään luonnonläheisyys, vihreät
laitumet ja viihtyisät pihapiirit. Erilaisilla kohderyhmillä on myös omia
vahvoja mielikuviaan. Ja vaikka osa suomalaisista liittää jonkin negatiivisen mielikuvan esimerkiksi hevospelaamiseen, niin omassa kohderyhmässään se saa ihan toisenlaisen arvion. Näiden kohderyhmän sisäisten
positiivisten mielikuvien varaan on hyvä lähteä rakentamaan oman yrityksen brändiä.
Brändin tehtävä on auttaa asiakasta tunnistamaan ja erottamaan palvelu muista vastaavista. Lisäksi asiakas yhdistää vahvaan brändiin vahvoja mielikuvia. Vahva brändi luo luotettavuutta ja uskottavuutta. Se tuottaa lisäarvoa, josta asiakas subjektiivisesti kokee saavansa hyötyä ja on
valmis maksamaan enemmän kuin vastaavasta brändittömästä palvelusta. Hevosalallakin on erilaisia tuotteita, palveluita ja jopa henkilöitä, joista voidaan puhua brändeinä.
Palvelualalla ei riitä, että tuote on kunnossa. Kun puhutaan palveluista,
prosessin toimivuus ja henkilöstö ovat aivan erityisessä asemassa. Henkilöstö lunastaa jokaisessa asiakaskohtaamisessa niitä lupauksia, joita mainonnalla luodaan. Jos talli mainostaa ystävällistä ilmapiiriä, niin jokaisen
työntekijän on uskallettava katsoa asiakasta silmiin, hymyillä ja tervehtiä.
Yrityksen onkin pyrittävä mahdollisimman realistiseen mainontaan. Muutoin se voi luoda asiakkaille odotuksia, joita ei kyetä täyttämään. Vastaavasti yrityksen henkilöstön tulee ymmärtää, mikä on yrityksen tapa toimia ja millaisen muistijäljen se haluaa jättää asiakkaille.

Miksi jokaisen hevosyrittäjän kannattaa miettiä brändin rakentamista

Erottaudu muista hevosyrityksistä
Mutta onko brändin rakentamisesta mitään hyötyä alalla, jossa suurin osa
yrityksistä on pieniä muutaman hengen toimijoita? On. Brändin rakentaminen on aina kokonaisuuden ja yhtenäisyyden rakentamista. Palvelualalla tämä on erityisen tärkeää. Palvelubrändi on aina enemmän kuin osiensa
summa. Asiakaslähtöisen brändin rakentamisen nelivaiheinen malli antaa hyvän lähtökohdan jokaiselle yrittäjälle.
Ensimmäisessä vaiheessa pyritään siihen, että asiakas tunnistaa palvelun olemassa olon ja tietää, mitä tarpeita se tyydyttää. Jos asiakas on kiinnostunut aloittamaan ratsastusharrastuksen, hän tunnistaa ne yritykset,
jotka tarjoavat näitä palveluita. Mitä nopeammin asiakas muistaa ja tunnistaa juuri kyseisen yrityksen, sen syvempi on brändin tunnettuus. Mitä
useammin asiakas tunnistaa yrityksen erilaisissa tilanteissa, sen laajempi
on brändin tunnettuus. Käytännössä yritys pyrkii siihen, että asiakas tunnistaa yrityksen nopeasti ensimmäisten joukossa silloin kun etsitään tietynlaista ratsastuspaikkaa (syvä tunnettuus) ja toisaalta myös silloin kun
etsitään toimintaa työpaikan virikepäiville, polttareille tai syntymäpäiville (eri kontekstit, laaja tunnettuus). Tässä vaiheessa yritys määrittää halutun brändi-identiteetin terävöittämällä omat palvelunsa ja ne asiakastarpeet, joita palvelu tyydyttää.
Käytännössä yritys tekee tätä tunnistamis- ja erottautumistyötä erilaisten
brändielementtien avulla. Esimerkiksi brändin nimen, logon ja symbolin,
värien ja fonttien tai iskulauseiden avulla yritys voi erottautua kilpailijoista ja parantaa yrityksen tunnistettavuutta. Brändielementeistä ja visuaalisen identiteetin luomisesta olen kirjoittanut lisää tämän kokoelman artikkelissa Näkyvä ja näyttävä brändi hevosyritykselle.
Toisessa vaiheessa pyritään luomaan asiakkaille haluttu merkitys yrityksestä, tuotteesta tai palvelusta. Jos ensimmäisessä vaiheessa asiakas pystyy kertomaan, mikä yritys on, niin tässä toisessa vaiheessa asiakas pystyy
kuvailemaan, millainen yritys on. Periaatteessa yritykseen liitettäviä merkityksiä on määrättömästi, onhan jokaisella asiakkaalla omat subjektiiviset käsityksensä. Silti tyypillisesti ne jakaantuvat konkreettisiin, toiminnallisiin ominaisuuksiin sekä abstrakteihin, mielikuvallisiin ominaisuuksiin. Toiminnalliset ominaisuudet liittyvät kiinteästi palvelun kykyyn tyydyttää asiakastarve, esimerkiksi, kuinka tehokkaasti ja luotettavasti palvelu pystytään toimittamaan. Palvelun kohdalla merkitykselliseksi nousevat palveluprosessin laatu sekä henkilökunnan empatiakyky. Lisäksi asiakkaat merkityksellistävät palveluita myös esimerkiksi hinnan perusteella – korkea hinta luo odotuksia palvelun laadusta.
Toiminnallisten merkitysten lisäksi asiakkaat arvioivat, kuinka hyvin tuote tai brändi pystyy tyydyttämään heidän psykologisia tai sosiaalisia tarpeitaan. Asiakkaat voivat esimerkiksi kuvailla tyypillisiä käyttötilantei-
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ta tai muita asiakkaita ja kertoa haluaisivatko he itse kuulua näiden joukkoon. Lisäksi asiakkaat voivat kuvailla brändiä sen persoonallisuuden
mukaan, kuten ketä tahansa ihmistä. Tämä persoonallisuus onkin brändin sielu ja vaikuttaa paljon siihen, miten asiakkaat myöhemmin kokevat
oman suhteensa brändiin. Brändin sosiaalinen ulottuvuus näyttäytyy hyvin vahvasti myös hevostaloudessa: moninaisten heimojen keskuudessa on
yleensä selvää, kenen heimoon halutaan kuulua ja kenestä taas erottautua.

Brändi on vuorovaikutusta asiakkaiden kanssa
Asiakkaiden arviointeihin vaikuttavat muutkin asiat kuin ne, joihin yritys
pystyy vaikuttamaan. Word-of-mouth, niin kavereilta kuin netistä kuultuna, muokkaa asiakkaiden mielikuvaa yrityksestä moneen eri suuntaan.
Varsinkin nuorten kohderyhmien kohdalla sosiaalisen median voima on
merkittävä. Niinpä pelkkä halutun mielikuvan viestiminen ei riitä, vaan
yrityksen on oltava herkkä sille vastakaiulle, jonka se asiakkailtaan saa.
Siksi kolmannessa vaiheessa yritys on kiinnostunut siitä, miten asiakas
arvioi brändin, niin järjellä kuin tunteellakin.
Asiakkaan järkiperäiset arvioinnit koskevat esimerkiksi palvelun laatua,
uskottavuutta, ainutlaatuisuutta sekä halua käyttää tuotetta. Tunteisiin
liittyvät arvioinnit liittyvät esimerkiksi hauskuuteen, lämpöön, jännitykseen tai turvallisuuden tunteeseen, jota palvelu tarjoaa. Yritys tavoittelee
luonnollisesti sitä, että asiakkaan arviot olisivat positiivisia ja johtaisivat
palvelun kokeiluun sekä käyttöön.
Parhaimmat brändit eivät luo vain vahvoja mielikuvia, vaan pystyvät luomaan pitkäaikaisia asiakassuhteita. Parhaimmissa tapauksissa asiakkaat
ovat uskollisia, eivät käytä muiden palveluntarjoajien palveluita, tuovat
tuttaviaan, ystäviään tai vaikkapa lapsiaan yrityksen asiakkaiksi. He voivat vieläpä osallistua yrityksen mainontaan sosiaalisessa mediassa puolestapuhujina ja suosittelijoina. Neljännessä vaiheessa yritys pyrkiikin
luomaan ja vahvistamaan henkilökohtaista suhdetta asiakkaaseen. Asiakassuhdetta voidaan ylläpitää monilla eri keinoilla. Asiakkaille suunnattu viestintä, erityiset tarjoukset, asiakasillat tai vaikkapa yhteiset matkat
hevosalan tapahtumiin ovat esimerkkejä keinoista, joilla asiakassuhdetta
voidaan lujittaa. Myös sosiaalinen media tarjoaa mahdollisuuksia asiakassuhteen kehittämiseen. Esimerkiksi tallin kuulumisten kertominen omalla Facebook- tai Instagram -tilillä sopii hyvin älypuhelinten kyllästämille kohderyhmille.
Brändin rakentaminen on systemaattista ja pitkäjänteistä toimintaa. Nykyajan kuluttajat tekevät päätöksiään pitkälti mielikuvien ja omien kokemuksien varassa. Siksi myös hevosyrittäjien kannattaa rakentaa omasta
yrityksestään yhtenäistä kuvaa ja voittaa osansa asiakkaiden niin kilpaillusta vapaa-ajasta.

Miksi jokaisen hevosyrittäjän kannattaa miettiä brändin rakentamista
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Näkyvä ja näyttävä brändi hevosyritykselle
Minna-Maarit Jaskari

Yrityksen ulkoinen identiteetti luo mielikuvaa yrityksestä ympäröivään
maailmaan. Hevosala ei ole tästä poikkeus. Vaikka brändin rakentaminen on laajempi kokonaisuus kuin vain visuaalisten ja viestinnällisten elementtien valitseminen, nämä tekijät ovat hyvin tärkeä osa brändin rakentamista. Siksi ne on hyvä tunnistaa ja muokata omaan yritykseen sopiviksi.

Hevosyritys erottuu brändillä
Brändin rakentamisen ja ulkoisen identiteetin tavoitteena on yhtäältä auttaa asiakkaita tunnistamaan ja erottamaan yritys kilpailevien yritysten
joukosta ja toisaalta luoda yhtenäistä mielikuvaa yrityksestä. Visuaalisen
ilmeen elementit ovat kuin jäävuoren huippu – ne kuvastavat kaikkea sitä
arvomaailmaa ja toimintaa, mitä yritys on. Tästä syystä yrityksen ei tulisi kiinnittää huomioita ainoastaan visuaalisiin elementteihin. Brändin
rakentamisen teoreettisesta kokonaisuudesta olen kirjoittanut artikkelissa Miksi jokaisen hevosyrittäjän kannattaa miettiä brändin rakentamista? Visuaalisuus on silti yhä nouseva trendi markkinoinnissa, ja brändielementit ovat tärkeä osa halutun mielikuvan luomista. Siksi tässä artikkelissa tarkastellaan, mitä ovat visuaalisen ilmeen elementit, missä niitä voidaan käyttää ja miten ne hankitaan. Käytän artikkelissa esimerkkinä hevosalan yrityksiä, mutta perusperiaatteet toimivat myös ratsastusseuroille sekä laajemminkin erilaisille yrityksille ja organisaatioille.

Käytännön vinkit: toista väriä, nimeä, hahmoja ja iskulausetta
Tyypillisiä brändielementtejä ovat yrityksen nimi ja logo, värit ja fontit,
sloganit ja äänet, symbolit ja hahmot sekä pakkaus. Yrityksen nimi on
se, mistä yritys tunnetaan. Markkinointinimen ei kuitenkaan tarvitse olla
sama kuin kaupparekisterissä oleva nimi. Jos markkinointinimi on selvästi erilainen kuin virallinen nimi, niin kannattaa huomioida nimen suojaaminen kopioimisen estämiseksi. Lisää tietoa nimen ja muiden visuaalisten elementtien suojaamismahdollisuuksista löytyy Patentti- ja Rekisterihallituksen verkkosivuilta. Hyvä nimi on helppo muistaa ja kirjoittaa, ja se
sopii hyvin myös internetin URL-käyttöön ja on vapaa sosiaalisen median kanavissa. Parhaimmillaan nimi kumpuaa brändin kohderyhmän kulttuurista. Virallisista nimivaatimuksista kerrotaan lisää Patentti- ja rekisterihallituksen nimiohjeissa. Logolla tarkoitetaan puhekielessä yrityksen
graafista esitystapaa, joka voi olla nimen, nimen ja kuvion tai pelkän kuvion kokonaisuus. Logo on hyvin käyttökelpoinen kaikessa viestinnässä. Logosta tulisi aina olla olemassa sekä mustavalkoinen että värillinen versio.

Näkyvä ja näyttävä brändi hevosyritykselle

Värit vaikuttavat ihmiseen olotilaan ja tunnekokemukseen. Siksi niiden
valinnan lähtökohtana tulisi olla se mielikuva, jota yrityksestä halutaan
viestittää. Myös erilaiset fontit valitaan tukemaan tätä mielikuvaa. Luonnonläheinen, rentouttava ja matalasykkeinen identiteetti voi hyödyntää
maanläheisiä murrettuja värejä ja perinteisiä fontteja, kun taas aktiivinen,
korkeasykkeinen ja kilpailuorientoitunut identiteetti saattaa valita selkeän
vahvan päävärin ja voimakkaan fontin. Värien ja fonttien maailmassa on
hyvä pitää mielessä selkeys ja luettavuus. Yrittäjä voi testata erilaisia vaihtoehtoja asiakkaiden kanssa esimerkiksi kysymällä muutamasta vaihtoehdosta, millaisia mielikuvia ne herättävät. Yrittäjää kiinnostaa erityisesti se,
ovatko mielikuvat yrittäjän toiveiden kanssa samansuuntaisia, herättääkö
ehdotus juuri sellaisia mielikuvia, kuin mitä toivottiin.
Sloganilla eli iskulauseella tarkoitetaan ytimekästä lausahdusta, joka kiteyttää brändin lupauksen. Hyvä slogan auttaa brändin muistettavuudessa
ja tunnistamisessa. Se voi herättää tarkkojakin mielikuvia ja välittää tietoa brändin ydinlupauksesta. Yhä enemmän yritykset ovat ottaneet myös
äänet osaksi oman yrityksen brändiä (sonic branding). Hevosalalla äänet ovatkin tärkeä osa elämystä: hevosten hirnahdukset, kavioiden kopina tallin käytävällä tai laukkaavan hevosen nelistys ovat ääniä, joihin usealla asiakkaalla liittyy hyviä, positiivisia mielikuvia. Talliin, hevosen elintilaan, ei tarvita ylimääräisiä teennäisiä ääniä, mutta videoiden aloituksessa tai lopetuksessa, nettisivuilla tai vaikkapa ratsastustunnin vaihtoajan lähestyessä voidaan käyttää äänilogoa, joka on juuri kyseiselle yritykselle mietitty. Sama äänilogo voi sitten kuulua kilpailuissa tai radion
äänimainoksissa.
Symbolit tai erilaiset hahmot ovat omiaan välittämään haluttua mielikuvaa kohderyhmän keskuudessa. Esimerkiksi Suomen Ratsastajainliito laatutallijärjestelmä tai AAA-luottoluokitus ovat symboleita, joilla voidaan
viestiä laadukkaasta ja vakaasta liiketoiminnasta. Yritys voi myös luoda
itselleen oman hahmon, joka tukee yrityksen viestintää. Hahmo auttaa
myös tarinankerronnassa, sen avulla voi esimerkiksi kertoa yrityksen historiaa ja kulttuuria. Sumu Sireeni on oiva esimerkki elävästä hahmosta,
joka osaltaan kertoo tallin tarinaa ja rakentaa sitä kautta valmennustallin
brändiä. Aika näyttää jääkö Sumu elämään vielä maanpäällisen elämän
jälkeenkin hahmona, jolla on edelleen oma vankka fanikuntansa.
Palvelualalla pakkauksen merkitys on pienempi kuin tavaroita myytäessä.
Tavarakaupassa pakkauksen merkitys tuotteiden erottelemiseksi on aivan
oleellinen. Esimerkiksi rehukaupassa huomaamme heti pakkauksien perusteella, mitä tuotteet ovat, ja arvioimme niiden laatua pakkauksen perusteella. Kun hevostalousyrittäjät alkavat enenevissä määrin myydä täysihoito-, ratsastus- tai valmennuspalveluiden lisäksi omalla brändillään
tuotteita, pakkauksen merkitys brändielementtinä nousee.

107

108

Uudistuva hevostalous -artikkelikokoelma

Monipuolisesti eri kanavilla
Brändielementit näkyvät läpi koko yrityksen viestinnän. Tyypillisiä kohteita ovat kaikki yrityksen painotuotteet, kuten käyntikortit, laskut, mainokset, lehtiset, leiri-ilmoituksen ja vanhemmille annettavat tiedotteet. Vastaavasti digitaalisissa julkaisuissa, kuten yrityksen nettisivuilla, sosiaalisessa mediassa, Googlen yrityssivuilla tai vaikkapa videoiden aloituksessa ja lopetuksessa on hyvä käyttää brändielementtejä. Näin asiakasta muistutetaan yrityksestä ja erottaudutaan muiden vastaavien yritysten joukosta.
Palveluyrityksissä toimipaikan sisäinen ja ulkoinen mainonta antaa paljon mahdollisuuksia hyödyntää brändielementtejä. Postilaatikko, kyltit, ilmoitustaulu, seinän tehosteväri, satulahuoneen nimilaput, satulasuojukset, työntekijöiden vaatteet, ratsastuskentillä ja maneesissa käytettävät välineet, kuten aidantolpat, johteet tai esteet, valmennustallin ravikärryjen
väri ja niin edelleen. Soveltamiskohteita on vaikka kuinka paljon. Yrittäjä joutuukin välillä runsaudenpulan eteen miettiessään, mihin kaikkeen
kannattaa elementtejä laittaa ja mihin ei. Tässä johdonmukaisuus on tärkeää ja mieluummin vähemmän harkittuja elementtejä kuin liikaa kaikkea. Lähtökohtana on aina yhtenäisen, ei sekavan, mielikuvan luominen.

Tekisinkö itse vai ostaisinko muualta?
Puhutaanpa sitten hetki rahasta. Kuinka paljon tämä kaikki maksaa? Voiko yrittäjä tehdä kaiken itse vai pitääkö kaikki teettää ammattilaisella?
Käytännössä yrittäjällä on kolme vaihtoehtoa. Hän voi tehdä itse kaiken,
ostaa kaiken tai ostaa osittain. Visuaalisen ilmeen luominen yhdessä asiakkaan kanssa sisältäen perusnettisivut maksaa muutamasta sadasta eurosta pariin tuhanteen euroon. Itse suosittelen aina, että yrittäjä pyytää
vähintään kolme tarjousta, joiden perusteella hän haarukoi, mihin kannattaa panostaa.
Johdonmukaisessa brändin rakentamisessa on tärkeää, että se perustuu
todelliselle toiminnalle. Jos visuaaliset elementit lätkäistään yritykselle
niin, että ne viestivät muusta kuin mitä yritys tekee, mennään pahasti
metsään. Jos elementeillä korostetaan aktiivista ja kilpailuhenkistä otetta, mutta yrityksen toiminta keskittyy rentoon maastoiluun, ei asiakkaiden mielissä syntyvä mielikuva vahvistu niin hyvin kuin voisi. Tästä syystä yrittäjän panos on aina tärkeä eikä sitä voi kokonaan siirtää ammattilaiselle. On siis tärkeää ymmärtää, mitä halutaan viestiä. Se, miten se tehdään, on usein hallussa parhaiten ammattilaisilla.
Visuaalisen linjan ylläpitäminen vaatii johdonmukaisuutta. Sitä ei voi kokonaan ostaa. Kun tietyt raamit on luotu, niissä tulisi pitäytyä ainakin
muutamia vuosia. Digimaailmassa uudistumisen sykli on tihentynyt, mut-
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ta pääelementit harvoin muuttuvat kokonaan, enintään niitä hieman muutetaan aikaan sopivaksi.
Visuaalisten elementtien käyttämisen tavoitteena on yhtenäisen ilmeen
luominen, joka vahvistaa haluttua mielikuvaa yrityksestä niin asiakkaiden
kuin muidenkin yhteistyökumppaneiden mielessä. Vahva yhtenäinen mielikuva luo vakuuttavuutta ja asiantuntevuutta paitsi asiakkaiden, myös
esimerkiksi tavarantoimittajien valinnassa ja rahoittajien piirissä. Silti yhtenäinen ilme ei yksin riitä – toiminnan täytyy vastata mielikuvaa. Mutta tästä on hyvä aloittaa.
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Kasvua hevosalalle yhteisöllisyydestä:
somessa tavataan!
Eveliina Toivonen ja Minttu Lampinen

Ennen kokoonnuttiin yhdessä satulahuoneessa tai tallituvissa, nykyään
samoista asioista kiinnostuneet löytävät toisensa milloin vain, ajasta ja
paikasta riippumatta, sosiaalisen median keskustelupalstoilta, yhteisöistä
ja käyttäjäryhmistä. Yhteisöllisyyden perusta on vahva sisältö, joka sitoo
samankaltaiset ihmiset yhteen. Samaan aikaan haasteena on markkinoinnin segmentaatio eli kohderyhmien määrittely. Asiakasryhmät voivat olla
pirstaloituneita hyvinkin pieniin ja monimuotoisiin asiakasprofiileihin,
joiden toiveita voi olla vaikea ymmärtää ja ennakoida. Yrittäjän on alati
keksittävä uusia ja erilaisia tapoja löytää sinne, missä asiakkaat liikkuvat.

Keskustelupalstoilta ideoita tuotekehitykseen
Kuten millä tahansa toimialalla, myös hevosalalla on selkeä tarve asiakkaiden entistä tarkempaan kuunteluun. Uudistamisen ja jatkuvan kehittämisen tarve on olemassa, mikäli hevosyrittäjä haluaa pärjätä kilpailussa asiakkaiden ajasta ja huomiosta. Hevosalalla sosiaalisen median yhteisölliset ryhmät ovat olleet hyvin aktiivisia jo pitkään. Keskustelupalstoista tunnetuin lienee hevostalli.net-sivusto. Facebookissa ratsastuskouluilla tai keppihevosharrastajilla on lisäksi lukuisia omia ryhmiään. Yhteisöllisyys voi toteutua näiden hieman rajatumpien ryhmien kautta, mutta toisaalta hieno esimerkki ravipuolen yhteisöllisyydestä on Twitter ja siellä
aktiivisesti käytettävä #ravit-aihetunniste tai esimerkiksi ratsastuspuolen Instagram-aktiivisuus ja siellä käytössä oleva #ratsastus-aihetunniste.
Moni saattaa suhtautua esimerkiksi keskusteluryhmiin epäilevästi, niistä
aina aika ajoin esille nousevan negatiivisen keskustelun vuoksi. Tähänkin
pätee kuitenkin vanha viisaus: ”ole siellä missä asiakkaasi ovat”. Kaikille ei
sovi ryhmiin aktiivinen kirjoittaminen, mutta esimerkiksi talliyrittäjälle
keskustelupalstojen seuraaminen voi antaa uusia ideoita tuotekehitykseen.
Mistä tietää, mikä myy? Olisipa ihanaa olla kuten ne kuuluisat ravintolat,
joihin on viikkojen pöytävarausjono. Tai Cheekin stadionkeikka. Tai se ratsastuskoulu, jonka alkeiskurssille kaikki jonottavat tai juuri se talli, jonne kaikki haluaisivat tuoda hevosensa asumaan. Nämä ovat sallittuja, tavoittelemisen arvoisia unelmia kenelle tahansa yrittäjälle, sillä hevospalvelua voi muotoilla kuten mitä tahansa muuta palvelutarjontaa. Palvelumuotoilun suunnitteluprosessi voidaan pilkkoa osiin, joita ovat ymmärtäminen, pohtiminen, kehittäminen, seulominen, selittäminen ja toteuttaminen. Pienempiin osiin pilkkominen auttaa asian haltuunotossa ja toteutuksessa, sillä kaikkea ei tarvitse tehdä kerralla valmiiksi.
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Palvelumuotoilussa aktiivisten asiakkaiden kokemustiedon hyödyntäminen on keskeinen perusajatus ja väylä yhteisöllisyyden luomiseen. Yhteisöllisyyden luomisessa on tärkeää ymmärtää, mikä asiakkaita tuo talleille
ja mikä heidät siellä pitää. Suomen Ratsastajainliitto on kartoittanut vuosien ajan syitä siihen, mitkä ovat ratsastuksen vetovoimatekijöitä. Yhtenä
toimenpiteenä tiedon keräämiseen ja harrastajien aktivoimiseksi kesällä 2017 käynnistettiin kampanja sosiaalisessa mediassa (Facebook, Instagram ja Twitter) aihetunnisteella #miksiratsastus. Kampanjassa kannustettiin ratsastuksenharrastajia kertomaan, miksi he harrastavat ratsastusta tai miksi suosittelisivat sitä kaverilleen. Kaikkien osallistujien kesken
arvottiin yllätyspalkinto. Kampanja tuotti ilahduttavan määrän käyttäjien
tuottamaa sisältöä ja mielenkiintoisia vastauksia. Moni aiemmin löydetty syy sai vahvistusta, mutta myös uusia tärkeitä ja yllättäviäkin syitä löytyi kampanjan avulla. Vetovoimatekijöitä ovat ehdottomasti rakkaus hevoseen, mutta myös luonto ja liikunta koetaan tärkeinä asioina yhteisöllisyyden lisäksi. Näitä asiakkaiden kokemustiedon perusteella kerättyjä tuloksia tullaan hyödyntämään mm. Ratsastajainliiton jäsenhankintatyössä.
Osallistumista ja vaikuttamista voi omalla tallilla edistää esimerkiksi:
1.

järjestämällä keskustelutilaisuuksia Facebookissa tai
keskusteluryhmissä;

2.

selvittämällä asiakkaiden mielipiteitä ja keräämällä palautetta
systemaattisesti, netissä tai kohdatessa;

3.

pyytämällä asiakkaiden edustajia mukaan esimerkiksi yrityksen
kehittämistiimiin;

4.

suunnittelemalla ja kehittämällä palveluja yhdessä
niiden käyttäjien kanssa; sekä

5.

tukemalla asiakkaiden oma-aloitteisuutta ja vuorovaikutteisuutta, tarjoamalla mahdollisuuksia yhteisiin illanistujaisiin (paikat,
kahvit, sämpylät) tai huomioimalla vapaaehtoisia heidän arvokkaasta avustaan.

Hevosyritys kasvun polulle
Hevosalan mielikuvat -kyselyssä (2017) nousi esille tarve viestiä ja jakaa
tietoa hevosharrastusten mahdollisuuksista ja vaihtoehdoista. Yritystoiminnan lähtökohtana on, että asiakkaan pitää tietää, että olet olemassa
ja mitä hän on ostamassa. Kokosimme muutamia vinkkejä siihen, miten
hevosalan yrittäjä onnistuu myymään sitä, mitä asiakas kaipaa. Samalla tämä kaikki luo perustaa yhteisöllisyyden rakentamiseksi ja sen ylläpitämiseksi.
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1.

Ymmärrä, missä ovat asiakkaasi. Kohtaatko heidät reaalimaailmassa vai virtuaalimaailmassa? Unohda omat mielipiteesi ja
mieltymyksesi tietyistä kanavista tai keskusteluryhmistä,
ole avoin uusille mahdollisuuksille.

2.

Tunnista ja näytä asiakaspolku. Eläydy asiakkaan rooliin ja mieti,
mitä hän etsii, mitä tietoa kaipaa ja mitä vakuuttelua tarvitaan.

3.

Suuntaa liikenne oikeaan mediakanavaan, tee kävijöistä aktiivisia
kontakteja ja konvertoi myynniksi.

4.

Huomioi asiakaslojaliteetti ja markkinoinnin asiakaslähtöisyys.

5.

Analysoi ja paranna jatkuvasti.

Yllä oleva listaus luo karkeasti polkua kasvulle (growth hacking). Työkaluja tässä voivat olla esimerkiksi sähköpostit, maksetut mainokset ja hakukonenäkyvyys, blogit ja nettialustan sovellusliittymät ja muut, usein digitaaliset mainosmuodot. Puhutaanpa brändäyksestä tai esimerkiksi pääsemisestä asiakkaan mieleen (“mind share”), idea on silti sama: liiketoiminnan
ja asiakaskunnan kasvua pyritään jatkuvasti kasvattamaan. Kun tämä tehdään oikein ja kestävästi, tyytyväiset asiakkaat synnyttävät enemmän asiakkaita, jotka taas synnyttävät enemmän asiakkaita. Ajatus tästä markkinoinnin ikiliikkujasta pyrkii vastaamaan kysymykseen: Miten saat, ylläpidät ja monistat huomiota mahdollisimman laajasti ja tehokkaasti?
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Digitaalisen markkinoinnin viisi tarkistuspistettä
Minttu Lampinen ja Eveliina Toivonen

Digitaalinen markkinointi on toistaiseksi vain harvoin hevosyritysten painopistealueena. Yrityksen perustoiminnot vievät niin paljon resurssia ja
työaikaa, ettei suunnitelmallinen digimarkkinointi ole ensimmäisenä mielessä. Digistrategiat tekevät kuitenkin ihmeitä liiketoiminnalle, kun esimerkiksi markkinointi sosiaalisessa mediassa toimii suunnitelmien mukaisesti tai asiakas on tyytyväinen nettisivujen kautta löytämäänsä tietoon.

Digimarkkinointi kannattaa
Capgeminin tutkimuksen (2016) mukaan yritykset, joilla on laadukas strateginen visio yhdistettynä digitaalisiin taktiikoihin, ovat keskimäärin 26
prosenttia vertailuyrityksiä parempia – kaikilla aloilla. Jotta myös hevosalan yritykset voisivat hyödyntää sähköisen markkinoinnin tarjoamia
mahdollisuuksia, kannattaa keskittyä vain oleelliseen. Tässä meidän kokemuksemme mukaan viisi tärkeintä tarkistuspistettä:
• Asiakas ensin
• Viestikärjet selkeiksi
• Yksi suu ja kaksi korvaa: kuuntele asiakasta, keskustele
• Tee päätös siitä, missä asiakas (ja raha) liikkuu
• Uskalla kokeilla!

Asiakas ensin
Asiakas ensin. Asiakas on kuningas. Markkinointia opiskelleelle asia ei sinänsä ole mitenkään uusi, sillä asiakaslähtöisyys on ollut hyvän markkinoinnin perusta vähintään 1960-luvulta asti, jolloin markkinatutkimukset ja asiakkaan toiveiden kuuntelu yleistyivät. Sotien jälkeisessä maailmassa oltiin saatu tehtaat tuottamaan, mutta huomattiin myös, että ihan
kaikki ei mene kaupaksi. Oli siis siirryttävä seuraamaan asiakkaan tahtoa.
Asiakaslähtöisyys on silti nykyään eksponentiaalisesti tärkeämpää kuin
vaikkapa 10 vuotta sitten, sillä asiakkaan valta on kasvanut. Hän päättää
edelleen, hän etsii ja vertailee parhaat tuotteet ja parhaalla hinnalla, toimitusajalla, variaatiolla, palvelulla tai millä vain itselleen tärkeällä ominaisuudella.
Asiakkaalla on vähemmän aikaa annettavaksi juuri sinun markkinointiviesteillesi, enemmän vaihtoehtoja mistä vain maailmalta ja, ennen kaik-
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kea, vähemmän suvaitsevaisuutta huonolle kokemukselle. Hevosalan
mielikuvat -kyselyn (2017) tulosten perusteella useat haluaisivat aloittaa
hevosharrastuksen, mutta eivät ole sitä vielä tehneet. Syynä oli monesti se, että aloittamista pidetään hankalana. Esimerkiksi Suomen Ratsastajainliitto on pyrkinyt vastaamaan tähän haasteeseen kehittämällä mobiilisovelluksen nimeltä Ratsastamaan, jonka lataamalla ratsastuksesta
kiinnostunut uusi harrastaja saa perustiedot ratsastusharrastuksen aloittamisesta. Sovelluksesta löytyy muun muassa tarvittavat varusteet listattuna, tallihakuri sekä ratsastuksen perustietoa. Sovelluksen avulla pyritään tuomaan tietoa lähemmäs kiinnostuneita ja omalta osaltaan madaltamaan kynnystä uuden harrastuksen aloittamiseen. Voisiko vastaavanlainen sovellus palvella myös ravi- ja muiden hevosharrastajien joukkoja?

Viestikärjet selkeiksi
Systemaattinen, yhdenmukainen markkinointiviestintä pitää edelleen
pintansa niin digimaailmassa kuin perinteisessäkin mediassa. Panosta
siis viestikärkien selventämiseen ja niiden johdonmukaiseen käyttöön
kaikissa kanavissa ja sometileissä yrityksesi viestin välittämiseksi. Monet yritykset viettävät paljon aikaa brändinsä visuaalisissa elementeissä,
mikä toki onkin yksi tärkeimpiä markkinoinnin nykytrendejä, mutta eivät kiinnitä niinkään huomiota brändin tapaan puhua, sen voimakkuuteen
ja kannanottoihin. Sisältöstrategiaa on kenties tehty, mutta toteutuksessa
ei enää kiinnitetä huomiota hienovaraiseen ja hallittuun sävyyn, millä tavoin viesti välitetään ja mitä asiakas viestistä tulkitsee.

Kuuntele asiakasta, keskustele
Asiakkaan rinnalla kulkeminen ja jatkuva dialogi hänen kanssaan on tärkeää. Markkinoinnissa kun on loppujen lopuksi kyse vaikuttamisesta ihmisten käyttäytymiseen ja päätöksentekoon − ei vain siitä, tuliko blogeja
ja Instagram-postauksia tällä viikolla suunnitelman mukainen määrä ja
kuinka monta peukkua niille saatiin. Markkinointi on tehokasta vain, jos
sillä on todellista vaikutusta todelliseen kohdeyleisöösi. Ja loppupeleissä
se tuo kassaan rahaa.
Nykypäivänä on siirrytty perinteisestä ”osta, osta, osta!” -markkinoinnista sisältö- ja auttamismarkkinointiin. Enää ei pyritä tyrkyttämään myytävää palvelua asiakkaalle, vaan löytämään hänen tarpeisiinsa ratkaisuja. On myös todettu, että monessa tapauksessa asiakkaan tai esimerkiksi
sidosryhmän jakama positiivinen kokemus yrityksen palveluista on usein
paljon tehokkaampi markkinointiviesti kuin yrityksen itsensä tuottama
sisältö – sitäkään kuitenkaan unohtamatta. Esimerkiksi, jos Riitta Ratsastaja on käynyt kesälomamatkallaan kokeilemassa uutta ratsastuskoulua ja kertoo Facebook-profiilissaan ilahtuneena tästä onnistuneesta ko-
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kemuksesta, niin saattaapa joku hänen kavereistaan innostua ja lähteä itsekin kokeilemaan samaa paikkaa, koska on kuullut siitä hyvää. Tai esimerkiksi Tammelassa sijaitseva ratsastuskoulu Similän Ratsutila sai itselleen hyvää lisänäkyvyyttä, kun Tammelan kunta julkaisi Facebook-sivuillaan postauksen, jossa kunnan edustajat olivat käyneet tutustumassa ratsutilaan. Päivitys sai hienosti näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa ja tavoitti
varmasti erilaista kohdeyleisöä kuin esimerkiksi ratsastuskoulun oma Facebook-päivitys. Vertaisarviota uskotaan siis helpommin – tehokkain vaikuttaja ostopäätökseen on usein käyttäjä, ei palveluntarjoaja.

Tee päätös siitä, missä asiakas liikkuu
Ei kiitos enää bannerimainoksia ja sähköpostin massakampanjoita. Ei ainakaan merkittävällä budjetilla. Markkinoinnin on otettava tukeva etunoja ja kehityttävä jatkuvasti. Juuri nyt pinnalla digimarkkinoinnissa ovat
sosiaalinen media ja sosiaalinen ostaminen, hakukoneoptimointi, vaikuttajamarkkinointi, videot, mobiililaitteisiin optimoidut taktiikat sekä konversioiden mittaaminen. Kaiken kaikkiaan onnistuneen markkinoinnin
keinoja ja onnistumisen mittareita on useampi kymmenen. Niistä on valittava itselleen ja liiketoiminnalle tärkeimmät. Sillä ei ole väliä, mitä naapuri tai ”ne kaikki muut” valitsevat, vaan markkinointistrategian ja -operationaalisten taktiikoiden tulisi perustua juuri teidän yrityksenne strategiaan ja visioihin.
Toki aina kannattaa myös benchmarkata, mitä muut tekevät. Sen avulla voi saada omalle yritykselleenkin uusia innovatiivisia ideoita tai todeta, että tuo ei ainakaan toimisi meillä. Naapureista ja benchmarkauksesta
puheen ollen, yksi onnistunut esimerkki markkinoinnin etunojassa kulkemisesta löytyy naapurimaastamme Ruotsista, ravipuolelta. ATG:n Vinnie-poni (http://vinnie.se/) haaveilee suurista asioista, tutustuu ravimaailmaan ja treenaa tosissaan. Supersöpö poni, joka seikkailee hieman vakavanakin pidetyssä ravimaailmassa, herättää heti kiinnostuksen ja tavoittaa hieman uutta kohderyhmää. Vinnielle on luotu oma nettisivu, Vinnien
yksittäisiä YouTube-videoita on katsottu jopa yli miljoona kertaa, hänellä on oma Facebook-sivu – Vinnien ympärille on luotu kokonainen monikanavainen tarina, jonka tavoitteena on tuoda ravimaailmaa uuden yleisön tietoisuuteen.

Uskalla kokeilla!
Älä luota samaan taktiikkaan vuosi toisensa jälkeen. Sanoisimme, että
6−12 kuukauden välein on hyvä arvioida uudelleen, mitä käytät ja teet.
Verkkomarkkinointi, sosiaalisen median markkinointityökalut ja yleisön
mieltymykset muuttuvat nopeammin ja nopeammin. Lapsenkaltainen
uteliaisuus palvelee sinua tässäkin asiassa.
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Lisäksi yhteistyössä on voimaa. Hevosalan mielikuvat -kyselyssä (2017)
korostui hevosalan monipuolisuus ja se, että uutta kysyntää voi löytyä
myös hevosalan sisältä eri lajien parista. Lajirajat ylittävästä yhteistyöstä
hieno esimerkki on keväällä 2017 järjestetty Hevoset Kaivarissa -tapahtuma, joko kokosi Helsingin Kaivopuistoon koko hevosalan kirjon kahden päivän tapahtuman muodossa. Ilmaistapahtuma keräsi paikalle huimat yli 45 000 ihmistä. Kuten arvata saattaa, näin mittavan tapahtuman
toteuttamiseen sisältyi myös paljon riskejä ja jopa epäuskoakin, joten Hevoset Kaivarissa on hieno esimerkki uskaltamisesta ja uuden tavoittelusta. Kävijöille tehdyn kyselyn perusteella sosiaalinen media ja siellä tehty
ennakkomarkkinointi olivat merkittävässä osassa siinä, kuinka ihmiset
löysivät paikan päälle.

Rakkautta ja rohkeutta kokeiluun
Markkinoinnin maisema muuttuu päivittäin. Tähän liittyvät asiakkaiden
odotukset ja huomio, parhaiten toimivat kanavat ja tehokkaimmat menetelmät sekä tarvittava teknologia. Markkinoijasta on tullut propellipäinen keksijä, joilla on rakkautta ja rohkeutta uuden kokeiluun. Markkinoijan profiili liikkuu takaisin siihen 1960-luvun markkinointiesi-isäämme,
joka kvantitatiivisesti laski numeroilla, mikä toimii ja mikä ei. Kun viimeiset 20 vuotta on paljon puhuttu laadullisesta asiakkaan ymmärtämisestä ja asiakkaan toimien tulkitsemisesta, viimeisten vuosien aikana on
myös tiukka matemaattisuus nostanut uudelleen päätään. On laskettava
ja optimoitava sijoitetun markkinointipääoman tuottoprosentti rajoitetuilla resursseilla. Digimarkkinoinnin työkalut tekevät nämä laskutoimitukset automaattisesti, kunhan huomaat itse tehdä mittarit ja seurata niiden
toteutumista.
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HEVOSEN HYVINVOINTI
KIINNOSTAA KULUTTAJIA

Kuva: © Leena Jokinen.
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ELÄINTEN, IHMISTEN JA YMPÄRISTÖN HYVINVOINNISTA
HUOLEHTIMINEN ON OSA VASTUULLISTA HEVOSYRITYSTOIMINTAA. JÄRJESTELMIÄ ELÄINTEN HYVINVOINNIN
MITTAAMISEEN LÖYTYY MUUALTA MAAILMASTA
JA MAATALOUDEN SEKTOREILTA. MYÖS HEVOSTEN
HYVINVOINNISTA VOI ROHKEASTI VIESTIÄ ETEENPÄIN.
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Welfare Quality – sovellettavissa hevosalalle?
Heli Väntsi ja Terhi Thuneberg

Kuluttajat ovat entistä kiinnostuneempia eläinten hyvinvoinnista ja tuotannon eettisyydestä. Viime vuosina tuotantoeläinten, kuten nautojen ja
siipikarjan, hyvinvointia on arvioitu Suomessa ja muualla maailmassa
enenevissä määrin Welfare Quality -järjestelmän avulla. Tätä elinolosuhteita ja terveyttä kuvaavaa järjestelmää ei ole vielä käytössä hevostalleilla, mutta voisiko sitä soveltaa myös hevosten hyvinvoinnin mittaamiseen?

Kuluttajat arvostavat eläinten hyvinvointia
Trendit osoittavat siihen suuntaan, että eläinten hyvinvointi on kasvava
kiinnostuksen kohde ja tulevaisuudessa yhä enemmän kuluttajan päätöksiin vaikuttava tekijä. Kuluttajien mielenkiinto ja huoli eläinten hyvinvoinnista myös harrastuspuolella kasvaa koko ajan. Kuluttajien vaatimukset
heijastuvat eläinten pitämiseen ja niiden hyvinvointiin. Ihmisten mielikuvat eläinten hyvinvoinnista eivät ole aina yhteneväisiä hyvinvointitutkimusten tulosten kanssa. Tiedotusta ja viestintää eläinten hyvinvoinnista tarvitaan.
Hevosten hyvinvoinnin laatujärjestelmä voisi olla vastaus kuluttajien
suuntaan. Alkuvuonna 2017 teetetyistä Hevosyrittäjyys- ja Hevosalan
mielikuvat -kyselyistä kävi ilmi, että hevosten hyvinvointia pidetään pääosin hyvänä, mutta samaan aikaan on nähtävissä kriittisiä kannanottoja.
Väittämän “hevosen hyvinvointi on Suomessa hyvä” kanssa oli täysin tai
jokseenkin samaa mieltä 71 prosenttia vastaajista (n=3055). Vain 4 prosenttia oli täysin tai jokseenkin eri mieltä, muut suhtautuivat neutraalisti tai eivät ottaneet kantaa. Epävarma tai negatiivinen suhtautuminen voi
usein johtua tietämättömyydestä. Mikäli hevosten hyvinvoinnista olisi
luotettavasti mitattuja tilastoja, niiden avulla kuluttajien mieli pystyttäisiin melko helposti rauhoittamaan.

Welfare Quality mittaa eläinten hyvinvointia
Welfare Quality -järjestelmä on ensimmäinen kansainvälinen eläinten hyvinvointia mittaava protokolla, joka on tieteellisesti todistettu luotettavaksi (Blokhuis ym. 2010, 129). Järjestelmä perustuu jo 1960-luvulla Briteissä julistettuun ”Viiden vapauden” periaatteeseen, johon käytännössä kaikki nykypäivän eläinten hyvinvoinnin tutkimustieto pohjaa (Webster 2001,
233). Welfare Quality on ensimmäinen standardoitu järjestelmä kaikille
eläinlajeille ja se nojaa neljään pääkohtaan; eläimillä on hyvä ravitsemus,
hyvät elinolosuhteet, hyvä terveys ja ne saavat käyttäytyä lajinmukaises-
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ti (Botreau ym. 2009, 363). Näiden neljän pääkohdan alla on yhteensä 12
erilaista mittaria, joiden kautta eläimen hyvinvointia tarkastellaan. Järjestelmä kattaa kaikki eläinten hyvinvoinnin osa-alueet; sen avulla voidaan paikantaa niin ongelmakohdat kuin vahvuudetkin, ja kehittää eläinten hyvinvointia, vaikka asiat eivät olisikaan huonosti.
Welfare Quality eroaa lainsäädännöllisestä eläinvalvonnasta eniten siinä,
että järjestelmä huomioi enemmän itse eläimestä mitattavia tekijöitä kuin
resursseista mitattavia tekijöitä. Järjestelmä ei aseta mitään vaatimuksia
tiloille, vaan se mittaa eläinten hyvinvointia niille annetuissa olosuhteissa. Se siis tunnistaa eläimen hyvinvoinnin esimerkiksi tilojen nykyaikaisuudesta tai koosta huolimatta. Lainsäädännöllinen eläinvalvonta pyrkii
takaamaan eläimille sellaiset elinolosuhteet, missä niillä on mahdollisuus
voida hyvin, mutta itse hyvinvointia ei pystytä mittaamaan (Eläinsuojelulaki 1996/247; Eläinsuojeluasetus 1996/396). Toisin sanoen laki valvoo,
että eläimille aiheutuvat negatiiviset kokemukset, kuten kivun tunteminen, olisivat mahdollisimman vähäisiä, kun taas järjestelmän avulla voidaan pyrkiä löytämään mahdollisimman paljon positiivisia kokemuksia
lisääviä tekijöitä ja muutoksia, joita eläinsuojeluvalvonta ei tällä hetkellä mittaa.
Sen lisäksi, että Welfare Quality -protokolla ei ole mikään mittanauhan
kanssa tehtävä arviointi, on yksi sen hienoimpia puolia se, että omistaja voi saada eläimistään sellaista tietoa, joka ei välttämättä muuten tulisi esiin. Harvemmin tilallisella on mahdollisuutta seistä muutamaa tuntia tuijottamassa omia eläimiään ja niiden käyttäytymistä. Aikaa eläinten
seuraamiseen on varattava, sillä eläimet harvoin toteuttavat todenmukaista laumakäyttäytymistä ihmisen läsnä ollessa. Usein esiin nousevat huomiot ovat sellaisia, joiden avulla pystytään parantamaan eläinten hyvinvointia ilman suuria investointeja. Olosuhteita voidaan usein parantaa pienillä muutoksilla, kuten lauman kokoonpanoa muuttamalla.

Läpinäkyvyys on vastuullisuutta
Sosiaalisen median aikakautena myös hevosten hyvinvointiin liittyvän
uutisoinnin määrä kasvaa koko ajan ja tavoittaa aiempaa enemmän julkisuutta. Todennäköisesti julkisuuteen nousevat negatiiviset tapahtumat
ovat yksittäistapauksia, mutta asia on otettava vakavasti. Ongelmien tullessa esiin esimerkiksi sosiaalisessa mediassa on toisinaan vaikeaa lähteä korjaamaan mainettaan. Yrittäjä voisi varautua etukäteen tilanteeseen
hevosten hyvinvoinnin mittaamisella, jolloin olisi helppoa ja luotettavaa
osoittaa, että keskimäärin yrityksen hevoset voivat hyvin ja esiin noussut
tapaus on yksittäinen. Eläinten hyvinvoinnin asiantuntija ja Suomen toistaiseksi ainut sertifioitu nautojen Welfare Quality -auditoija Essi Wallenius (2017) toteaa, että hevosten hyvinvoinnin mittaamista voitaisiin käyttää etenkin vahvuutena, mutta sen avulla voitaisiin tarvittaessa esittää
myös faktat.

Welfare Quality – sovellettavissa hevosalalle?

Hevosten hyvinvointia mittaava järjestelmä voitaisiin toteuttaa esimerkiksi järjestöjen, jonkin isomman toimijan tai yksittäisten tallien toimesta, jotka haluavat erottua joukosta mitatun hyvinvoinnin avulla. Järjestelmästä olisi etua myös hevosille, sillä usein yrittäjä sokeutuu ajan myötä
omalle toiminnalleen ja olosuhteilleen. Usein eläimen ongelmakäyttäytymistä ei osata tarkastella objektiivisesti. Welfare Quality -järjestelmässä
myös hevosten protokolla on hyvin kattava ja sen avulla voidaan edistää
kokonaisvaltaisesti hevosten hyvinvointia.
Hevosten hyvinvointiin erikoistuminen on hevosyrityksille yhtäläinen
mahdollisuus kuin esimerkiksi kotieläintiloille. Hevostaloudessa järjestelmän puuttuminen aiheuttaa sen, että yritykset eivät voi erottautua eläinten hyvinvoinnilla, mikä on kuitenkin jatkuvasti kasvava kriteeri asiakaskunnassa. Talliyrittäjät eivät tuo riittävästi esiin, miten hevoset voivat ja
miten niitä hoidetaan ja kohdellaan. Se olisi tärkeä viesti kuluttajalle.
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YRITTÄJÄTARINA:

Anna Kilpeläinen, PedaEquest Education
Haastattelu: HAMKin hevostalouden opiskelija Hinni Koskenniemi 2018.

Ratsastuksenohjaaja, eläintenkouluttaja Anna Kilpeläisen PedaEquest
Education opettaa ratsastusta sekä kouluttaa ihmisiä ja hevosia hevosten
käyttäytymisessä ja oppimisessa sekä ratsastukseen ja kouluttamiseen liittyvissä aiheissa. Kantavana ideana on tiedonvälitys hevosen luontaisesta,
lajityypillisestä käyttäytymisestä ja hyvinvoinnista. Yrityksen vakituiset
ratsastusoppilaat ovat pääasiassa Pohjois-Pohjanmaalla, mutta luentoja ja
kursseja Kilpeläinen pitää kaikkialla Suomessa.

Yrittäjäksi asiakkaiden toiveesta
Alun perin ratsastuskoulujen opettajana toimineen Anna Kilpeläisen yritystoimintaan on tullut yhä enemmän hevosten ja ihmisten kouluttamista
sekä koulutus- ja luentotehtäviä. Käännekohtina työuralla voi nähdä luentokiertueet, joihin Kilpeläinen on osallistunut asiantuntijana. Suomenhevosliitto ry:n Suomenhevosen kouluttaminen ratsuksi -kiertue (2014–16)
ja Suomen Ratsastajainliiton Hevosen hyvinvointi -kiertue (2015–17) ovat
avanneet uusia ovia omassa yritystoiminnassa. Eläintenkouluttajan ammattitutkinto 2015 puolestaan johti hevosten kouluttamisen opettamiseen
ammattioppilaitoksissa.
Vaikka opetus- ja luentotehtävät ovat vieneet teoreettisten kokonaisuuksien
ja tutkimustiedon äärelle, aikoo Anna Kilpeläinen jatkossakin pitää kiinni
käytännöstä. ”Käytännön työn tekeminen hevosia ja ratsastajia kouluttaen
on edelleen keskeisin osa työtä. Teoreettisen tiedon tutkiminen on loputtoman mielenkiintoista, mutta sen todellinen merkitys näkyy vasta, kun sitä
soveltaa käytännön tilanteisiin,” Kilpeläinen pohtii. ”Asiakastyössä oppii
opettajakin jatkuvasti. Teen tätä työtä rakkaudesta hevoseen ja myös halusta kehittää koko hevosalaa”.

Tee oman näköistäsi juttua
Uusille yrittäjille terveiset ovatkin selkeät: tee omaa juttuasi, uskalla erikoistua ja tehdä sitä mikä kiinnostaa. Viime kädessä yrittäjän pitää muistaa tehdä töitä itselleen, ei kenellekään muulle eikä varsinkaan kenenkään
toisen näköistä juttua. Talousosaaminen ja ajankäyttö ovat isoja haasteita
monelle hevosyrittäjälle. Palvelut pitää uskaltaa hinnoitella kannattavasti ja kannattamaton pitää pystyä karsimaan pois. Omassa ajankäytössään
Kilpeläinen toteaa olleensa tinkimätön: illat ja viikonloput ovat pääsääntöisesti vapaata aikaa, työmatkoja lukuun ottamatta. Tällä tavoin yrittäjänä jaksaa tehdä valitsemaansa työtä ja olla innostunut, jokaisena päivänä.
Kotisivut www.annakilpelainen.com
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UUDISTUVA HEVOSTALOUS
-KOHOKOHTIA

Monikanavaista viestintää.

VALTAKUNNALLINEN UUDISTUVA HEVOSTALOUS -HANKE (2015–18)
ON NOSTANUT ESILLE TULEVAISUUSKESKUSTELUJA HEVOSALAN
MUUTTUMISESTA JA UUSISTA PALVELULIIKETOIMINNAN
MAHDOLLISUUKSISTA. JÄRJESTETYT 18 TAPAHTUMAA OVAT OLLEET
KOHTAAMISPAIKKOJA YLI 700 HEVOSALAN AMMATTILAISILLE.
LISÄKSI VERKON JA SOMEN VÄLITYKSELLÄ ON TAVOITETTU LUKEMATON
JOUKKO KIINNOSTUNEITA. SEURAAVILLA SIVUILLA ON ESIMERKKEJÄ
ERITYISEN MIELEEN PAINUNEISTA KOHTAAMISISTA.

Uudistuva hevostalous-YouTube-kanava | Facebook ja Twitter @uusihevostalous
Kotisivut www.hippolis.fi/uusihevostalous
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Hevosessa on vetovoimaa ja
matkailussa mahdollisuuksia
Anne Laitinen ja Sirpa Pussinen

Kuva: © Anne Laitinen.
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Kuntamarkkinoilla Fred Sundwall/ SRL ja kansanedustaja Sofia Vikman.

Uudistuva hevostalous -hanke oli näyttävästi esillä Kuntamarkkinoilla 13.–4.9.2017 Helsingissä. Tapahtumassa tavoitettiin tärkeitä sidosryhmiä, jotka päätöksillään vaikuttavat hevosalan toimintaedellytyksiin kunnissa. Runsaasti mielenkiintoa herättivät Uudistuva hevostalous -tietoiskut, joissa olivat mukana elinkeinoministeri Mika Lintilä, kansanedustaja
Sofia Vikman ja Suomen Ratsastajainliiton pääsihteeri Fred Sundwall.

Lintilä uskoo hevosen vetovoimaan – matkailussa potentiaalia
Elinkeinoministeri Lintilän mukaan yleinen kansantalouden parantuminen tarkoittaa monelle mahdollisuutta harrastaa - ja harrastus voi liittyä
hevostalouteen. ”Kunnat tulevat jatkossa entistä enemmän kilpailemaan
elinvoimatekijöillä ja houkuttelevuudella. Ihmisten muuttaessa paikkakunnalta toiselle harrastusmahdollisuudet voivat olla yksi valintaperuste”, Lintilä kuvaili. ”Hevosyrityksillä juuri matkailun saralla on vielä paljon käyttämätöntä potentiaalia. Kannustan innovatiivisten tuotteiden kehittelemiseen ja verkostoitumiseen esimerkiksi Visit Finlandin kanssa”,
Lintilä sanoi.

Hevosessa on vetovoimaa ja matkailussa mahdollisuuksia

Harrastamiselle mahdollisuuksia
Hevosharrastuksesta ja maankäytöstä keskustelivat Fred Sundwall ja
Sofia Vikman. Sundwallin mukaan monipuolisuutta kuvaavaa on, että yli
60-vuotiaat harrastavat ratsastusta ja kuluttavat myös muita hevosalan
tarjoamia palveluita. Senioreiden lisäksi lasten ja nuorten hevosharrastus
on turvattava. ”Hevosyritykset ja hevostallit ovat yhteiskuntarakenteen
tiivistyessä puristuksessa. Tallit uhkaavat jäädä asuinalueiden jalkoihin.
Samalla hevosharrastajien määrä on kasvanut ja hevosalan palveluille on
kysyntää. Olisi kyettävä sujuvasti sovittamaan hevosharrastusmahdollisuudet ja asuinympäristöt yhteen”, Sofia Vikman sanoi. Tallien sijainti on
tässä tärkeässä roolissa. ”Harrastamaan on päästävä julkisilla kulkuneuvoilla tai muuten kätevästi”, Vikman jatkoi.

Kunta-alan toimijat kiinnostuneita hevostaloudesta
Uudistuva hevostalous -esittelypisteellä käytiin vilkasta ja myönteistä keskustelua hevoselinkeinosta. Erityisen paljon puhutti alue- ja maankäytön
suunnittelu, jossa huomioidaan mahdollisuus hevosten ylläpitoon ja hevosurheilualueisiin.
Uudistuva hevostalous Kuntamarkkinoilla (http://hippolis.fi/uusihevostalous/verkkoluennot/
13_-14_9_2017_hevostalouden_tietoiskut_kuntamarkkinoilla/)
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Uskalla, arvosta, yllätä – Mitä uutta hevosalalla
-seminaarissa käärittiin hihat
Anne Laitinen ja Sirpa Pussinen
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Kohtaamisia Vierumäen seminaarissa.

Hevosalan palvelu- ja tuoteinnovaatioihin keskittynyt Mitä uutta hevosalalla -tapahtuma keräsi yli 120 hevosalan ammattilaista Vierumäelle
3.–4.11.2017. Tapahtuma kumosi kerralla mielikuvat siitä, etteikö innovaatioita osattaisi hyödyntää hevosalan arjessa.

Mato Valtonen kannusti rohkeuteen
Musiikki- ja liike-elämästä tunnettu Mato Valtonen kehotti seminaariyleisöä yllättämään, hulluttelemaan ja ennen kaikkea aloittamaan. Suomi 100
-juhlavuotena järjestettyä Hevoset Kaivarissa -tapahtumaa hän piti hyvänä esimerkkinä hulluttelusta. Uskalluksesta tehdä erilaisia asioita syntyy
ilmiöitä ja brändejä. ”Yllätä joku! Isoin juttu on tekemisen aloittaminen,
joten käärikää hihat. Siitä alkaa luovuus ja maailma muuttuu. Tärkeintä
on yrittäminen ja epäonnistuminen on sallittua, jopa suotavaa”, Valtonen
kannusti. ”Sattumalle kannattaa antaa tilaa, itsekin olen tehnyt isoja ratkaisuja täysin tunneperäiseltä pohjalta. Elämän ei pidä ole liian totista.”

Uskalla, arvosta, yllätä – Mitä uutta hevosalalla -seminaarissa käärittiin hihat

Yrityksiä ja uusia tuoteinnovaatioita esillä
Käytännön esimerkkinä Kaisa Tupamäki-Kukkamo kertoi, kuinka Stall
Blombacken toiminnassa on hyödynnetty innovaatioita. Kyseessä on vuonna 2015 Mikkelissä Veikan kartanomiljöössä aloittanut hevoskuntoutus- ja
kartanopalveluita tarjoava yritys, jossa on otettu rohkeasti käyttöön hevosten valmennuksen ja kuntoutuksen etäseurantajärjestelmä omistajille sekä rakennettu uudenlaista konseptia elämyksellisiin hevoskimppoihin. ”Innovaatiot ovat auttaneet meitä rakentamaan monipuolista ja kasvavaa liiketoimintaa hevosimagon ympärille”, Tupamäki-Kukkamo summasi. Hevonen on mitä loistavin markkinointiväline ja brändin ydin.
Mitä uutta hevosalalla -seminaarin erikoisuutena oli messualue, joka keräsi lähes 30 näytteilleasettajaa esittelemään innovatiivisia tuotteitaan ja
palveluitaan. Yritykset esittelivät hyviä käytäntöjä ja välittivät tietoa hevosalan uusista suunnista.
Mitä uutta hevosalalla? (http://hippolis.fi/uusihevostalous/seminaarit_ja_tapahtumat/
3_-4_11_2017_mita_uutta_hevosalalla/)
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Hevostalous biotaloutena -päivä
toi uusia ilmiöitä lähemmäs hevosalaa
Sanna Mäki-Tuuri ja Sirpa Pussinen
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Mona-Anitta Riihimäki HAMKista kertoo biotaloudesta ja kiertotaloudesta.

Miten ajankohtaiset käsitteet, kuten biotalous, kiertotalous ja ilmastonmuutos liittyvät hevostalouteen? Näistä keskusteltiin Hevostalous biotaloutena- tilaisuudessa 8.5.2018 Hyvinkäällä Knehtilän tilalla. Paikan päällä
oli noin 40 osallistujaa kuuntelemassa asiantuntijakatsauksia ja esimerkkejä. ”Käytännössä kiertotalous tarkoittaa, ettei hukata raaka-aineita, oli
se sitten lantaa, energiaa tai palveluresurssia. Jakamistaloudesta hevosalalta löytyy jo esimerkkeinä hevoskimpat, siinä missä airbnb ja yhteiskäyttöautot laajemmin ajateltuna”, pohti päivän avauspuheenvuorossa
Mona-Anitta Riihimäki HAMKista.

Hiilikavionjälkeä ja yritysten välistä yhteistyötä
Hevosen hiilijalanjälkeä, tai oikeammin hiilikavionjälkeä, pohjusti Markku Saastamoinen Lukesta. ”Hiilikavionjälki muodostuu hevosen elinkaaren aikana biomassoista, kuten rehusta ja kuivikkeista sekä lannasta, hevosen tuomasta rasituksesta maaperään, rehuntuotannosta, rakennuksista ja liikenteestä. Myönteisiä vaikutuksia liittyy erityisesti hevosen tuomaan luonnon monimuotoisuuteen.” Yritysten välisestä yhteistyötä kuultiin esimerkkinä Lahden Jokimaan hevosurheilualueen yhteyteen suunnitteilla oleva biokaasulaitos. ”Liikkeelle on lähdetty ruohonjuuritasolta
ja haluamme löytää ratkaisun alueen yhteiseen lantahuollon ongelmaan.

Hevostalous biotaloutena -päivä toi uusia ilmiöitä lähemmäs hevosalaa

Suunnitelmissa on mädätyslaitos, joka näillä näkymin hyödyntää hevosenlannan ja teollisuuden sivuvirtoja. Tuotoksena on energiaa eli sähköä
ja biokaasua sekä lannoitetta, jonka tuotteistamista vielä pohditaan”, kertoi Janne Ekholm Jokimaan Ravikeskuksesta.

Biotalous on mahdollisuus hevosalalle
Tilaisuuden lopputulemana oli, että biotalouden ja kiertotalouden termistöjen taustalta löytyy arjen ympäristötekoja, jotka tarjoavat hevosyrityksille erottautumisen mahdollisuuksia. Hevosalalle erityisiä mahdollisuuksia tuo maaseutu-kaupunki-rajapinnassa toimiminen ja uudet palvelut.
Hevostalous biotaloutena (http://hippolis.fi/uusihevostalous/verkkoluennot/hevostalous_biotaloutena_muutakin_kuin_lantaa/)
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LOPPUSANAT
Sirpa Pussinen

Uudistuva hevostalous -hankkeen tärkeimpiä aiheita ovat olleet toimialan
muutostrendit ja hevosalan vaikuttavuus. Tuotettu tieto ja keskustelunherätykset edistävät elinkeinon kehittymistä ja yritystoiminnan uudistumista pitkällä tähtäimellä. Maaseudun kehittämisen näkökulmasta hevosilla on merkittävä rooli: hevonen käyttää aina maatalouden tuottamia rehuja ja raaka-aineita, hevonen on osa maaseutumaisemaa ja luonnon monimuotoisuutta.
Uudistuva hevostalous -hanke on koonnut yhteen hevosalan yrittäjiä, kehittäjiä ja sidosryhmiä toimintamuodosta riippumatta sekä tuonut uusia
ajatuksia kohti tulevaa. Tulevina vuosina kuluttajakäyttäytymisen muuttumista ja markkinatilanteeseen reagoimista tarvitaan yhä enemmän. Hevosyrittäjiltä tämä vaatii hevostaitojen lisäksi vahvaa liiketoiminnan ja
markkinoinnin hallintaa. Suotuisassa suunnassa ovat uusia asiakkaita tavoittavat toimintamuodot, kuten hevosmatkailu ja hevosavusteinen toiminta. Hevosalan vastuullisuus ja kestävyys ovat uusi aalto, johon kaivataan lisää yhteistyötä ja viestintää. Pysyäksemme muutoksissa mukana,
on totuttuja toimintatapoja hyvä ravistella. Uudistuva hevostalous -hankkeen kokemukset osoittavat, että hevosala kokonaisuutena voi hyvin ja hevosessa on vetovoimaa. Hevosalan vahvuutena on, että hevosia on kautta
Suomen, niin maaseudulla kuin kaupungeissa.
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