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1 JOHDANTO 

Tässä opinnäytetyössä tutkin hevosmatkailijoita asiakaskuntana ja hevos-
matkailutuotteita vaatimuksineen sekä kartoitan matalan kynnyksen rat-
sastustuotteiden riskejä. Ratsastustuotteiden riskejä kartoitan erityisesti 
tutkimuksella, jonka kohderyhmänä ovat matalan kynnyksen ratsastusret-
killä ohjaajina olleet hevosmatkailualan työntekijät/yrittäjät. Kartoituksen 
pohjalta kehitän Kuopion Tahkovuorella sijaitsevan työpaikkani, maata-
lousyritys Tahko Farmin, omia ratsastustuotteita turvallisemmiksi laati-
malla niihin turvallisuusohjeet asiakkaita ja oppaita varten. 
 
Tahko Farmi, kuten monet muutkin hevosalan yritykset, tarjoaa kuluttajille 
hevosmatkailun palveluita. Hevosmatkailupalvelut sisältävät yleensä elä-
myksellisen kokemuksen lähellä luontoa ja hevosta. Jotta hevosmatkailun 
tarjonta säilyisi kilpailukykyisenä ja kuluttajia kiinnostavana, on huolehdit-
tava siitä, että hevosmatkailuyritykset jatkuvasti kehittävät palveluitaan ja 
tuotteitaan. Tähän kehittämiseen liittyy vahvasti yrityksen suhtautuminen 
vastuulliseen toimintaan, jonka osa-alueista erityisesti palvelun/tuotteen 
turvallisuuteen tässä opinnäytetyössä keskitytään. 
 
Koska vastuullinen toiminta liittyy vahvasti yrityksen omaan toimintaym-
päristöön ja siinä oleviin sidosryhmiin, on tärkeää tuntea oma toimiala 
mahdollisimman hyvin. On tunnettava, millaista hevosmatkailu Suomessa 
on, millaisia yrityksiä ja kuinka paljon tällä alalla toimii ja onko toiminta 
laajaa vai pienimuotoista. 
 

2 HEVOSMATKAILU SUOMESSA 

 
Käsitteenä hevosmatkailu on Kansainvälisen hevosmatkailuliitto FITE:n 
(The Fédération Internationale de Tourisme Equestre) mukaan oman 
asuinpaikan ulkopuolella vapaa-ajanviettotarkoituksessa tehtävää he-
vosaktiviteetin harjoittamista. Hevosaktiviteeteissa hevonen toimii osana 
palvelutuotetta, joka usein toteutetaan luonnossa tai rakennetussa ympä-
ristössä. (Laitinen & Mäki-Tuuri, 2014, 101). Hevosmatkailun toimialalla 
toimiva yritys on siis yritys, joka tuottaa hevosaktiviteetteja tai muita pal-
veluja, joissa hevonen on merkittävässä roolissa. 
 
Hevosmatkailu on Suomessa vielä pieni toimiala. Matkailun edistämiskes-
kus (MEK) on tehnyt vuonna 2009 tutkimuksen, jonka mukaan Suomessa 
on noin 200 hevosmatkailualalla toimivaa yritystä. Yli puolet (n. 54 %) 
näistä yrityksistä harjoittaa hevosmatkailutoimintaa sivutoimisesti. (Mat-
kailun Edistämiskeskus MEK, 2009, 7).  Suurin osa yrityksistä on perheyri-
tyksiä ja ne sijaitsevat maaseudulla. Kooltaan yritykset ovat pääasiassa 
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pienyrityksiä, sillä 60 % näistä hevosmatkailuyrityksistä työllistää vakitui-
sesti 2 – 4 henkilöä, ja vain 8 % työllistää 5 – 10 henkilöä. (MEK, 2009, 16). 
Yritykset tarjoavat hevosmatkailutuotteiden lisäksi esimerkiksi majoitusta 
(n. 43 %) tai ravintolapalveluja (n. 33 %). (MEK, 2009, 25). Hevosmatkai-
luyrityksistä noin puolet (n. 54 %) on mukana jossakin hevosalan liiton laa-
tujärjestelmässä, kuten Suomen Ratsastajainliiton jäsentalli, tai seuraa 
muuten palvelunsa laatua ja tasoa järjestelmällisesti. (MEK, 2009, 19).   
 
Uudistuva hevostalous – hankkeen Hevosalan mielikuvat-kyselyn tulosten 
perusteella suurimmalla osalla suomalaisista on jonkinlainen suhde hevo-
siin. Hevosalan yrittäjyyttä arvostetaan, vain 6 % vastaajista ei pidä hevos-
alaa varteenotettavana elinkeinona. Noin 27 prosentilla kaikista kyselyyn 
vastanneista on kiinnostusta hevosharrastuksen aloittamiseen tai he jo 
harrastavat kyseistä lajia. Hevosalan palveluista vastanneita kiinnosti eri-
tyisesti yksilölliset ratsastustunnit (28 %), perheille tai senioreille suunna-
tut palvelut (32 %) sekä kärryajelu hevosella tai ponilla (12%). Lisäksi kult-
tuuriin sidoksissa olevat hevospalvelut kuten lännenratsastus tai hevos-
metsätyöt kiinnostivat vastaajia. (Pussinen, 2017). Hevosmatkailuyritykset 
pyrkivät vastaamaan tähän kiinnostukseen ja kysyntään omilla palveluil-
laan. Näitä palveluita ovat esimerkiksi ratsastusvaellukset ja -retket, hevos-
leirit ja -kurssit, hevosajelut tai muut hevosavusteiset palvelut. 
 
On tärkeää, että hevosmatkailu toimialana kasvaa elinvoimaisemmaksi ja 
kuluttajien kannalta yhä vetovoimaisemmaksi. Tälläkin alalla kasvu vaatii 
palvelun ja tuotteiden kehittämistä entistä paremmiksi. Hevosmatkailuyri-
tyksissä tämä kehittäminen lähtee vastuullisuudesta. 

3 ASIAKASYSTÄVÄLLISYYS ON SOSIAALISTA VASTUULLISUUTTA 

Jotta yritys säilyy ja menestyy myös pitkällä tähtäimellä, sen on tärkeää 
toimia ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla eli vas-
tuullisesti. Sosiaalinen vastuu kattaa kaikki ne vaikutukset, joita yrityksen 
toiminnalla on sen sidosryhmille. Yrityksen sidosryhmiä ovat esimerkiksi 
henkilökunta, asiakkaat, lähiympäristön asukkaat, alihankkijat ja kansalais-
järjestöt. Keskeinen työkalu sosiaalisen vastuullisuuden kehittämisessä on 
vuoropuhelu sidosryhmien ja yrityksen välillä. Sosiaalisesti vastuullinen yri-
tys selvittää eri yhteisöjen odotukset toimintaansa kohtaan, tarjoaa yrityk-
sensä toiminnan vaikutuksista tietoa sidosryhmilleen, hyödyntää sidosryh-
miensä asiantuntemusta sekä pyrkii löytämään uusia tapoja eri tahojen nä-
kökulmien ja tavoitteiden yhteensovittamiseen. (Elinkeinoelämän keskus-
liitto (EK), 2018). 
 
Tiivistettynä sosiaalinen vastuullisuus hevosmatkailuyrityksessä tarkoittaa 
sitä, että yritys pyrkii huomioimaan palveluissaan asiakkaiden tarpeet ja 
vastaamaan asiakkaiden saamiin mielikuviin toimialasta. Yritys huolehtii, 
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että henkilökunta on ammattitaitoista niin hevostaitojen kuin asiakaspal-
velun suhteen, ja että henkilökuntaa on yrityksen kokoon nähden riittä-
västi. Sosiaalista vastuullisuutta hevosmatkailuyrityksessä osoittaa myös 
se, että tilat ja palvelut ovat lähtökohtaisesti esteettömiä ja tuotteet on 
suunnattu oikeille kohderyhmille. 
 
Mielestäni yksi tärkeimmistä yrityksen sosiaalisen vastuullisuuden osoitta-
vista tekijöistä on asiakaspalvelutaidot. Asiakaspalvelutaitojen parantami-
nen lähtee yrityksen kohderyhmän tarpeiden ja odotusten selvittämisestä, 
henkilökunnan vuorovaikutustaitojen kehittämisestä sekä asiakkaiden ja 
yrityksen välisen kommunikoinnin helpottamisesta. Palvelun laatu määri-
tellään aina asiakkaan näkökulmasta, siitä kuinka asiakas on kokenut pal-
velun kokonaisuutena (Lassila, 2013, 51). Mitä vastuullisempi yritys on, sen 
laadukkaampia sen palvelut ja tuotteetkin ovat. Suomen Vaellustallien 
liitto vaatii myös jäsentalleiltaan panostusta asiakkaiden kohtaamisessa. 
Ohjaajalla tulisi olla hyvät valmiudet ihmisten henkilökohtaiseen ohjaami-
seen, kannustamiseen, rohkaisemiseen sekä ongelman ratkaisuun. Sosiaa-
lisia taitoja tulisi olla myös ryhmäytymisen ja ryhmän positiivisen yhdessä-
olon luomiseen. (Suomen Vaellustallien liiton ohjeet jäsentallien turvalli-
suuden ja laadun edistämiseksi, 2012). 

3.1 Jokaisella asiakkaalla on omat tarpeensa 

Hevosmatkailun asiakaskunta vaihtelee hevosalan ammattilaisista harras-
tajiin. Lisäksi hevosmatkailutuotteita käyttävät myös aloittelijat, joilla ei 
ole aiempaa kokemusta hevosista. (Laitinen & Mäki-Tuuri, 2014, 101). Tyy-
pillisin hevosmatkailuasiakas suomalaisissa hevosmatkailuyrityksissä on 
yksityinen henkilö (n. 80 %). (MEK, 2009, 35). Keskimäärin asiakas käyttää 
palveluihin rahaa 50 – 100 € käyntikerralla. Asiakkaista suurin osa on suo-
malaisia, alle 10 % hevosmatkailuyritysten asiakkaista tulee ulkomailta. 
(MEK, 2009, 38-39). Lähtökohtaisesti hevosmatkailija on kuitenkin kulutta-
jana ja asiakkaana samanlainen kuin minkä tahansa muun palvelun käyt-
täjä tai tuotteen ostaja, joten hänen ostokäyttäytymistään ja valintojaan 
ohjaavat samat perustavat tekijät. 
 
Yksi tärkeimmistä vaikuttajista kuluttajan päätöksissä ovat tämän yksilölli-
set eli psykologiset tekijät. Yksilöllisiä tekijöitä ovat tarpeet, motiivit, 
asenne, arvot, persoonallisuus ja innovatiivisuus. Nykyaikainen markki-
nointi pyrkii vastaamaan mahdollisimman hyvin näihin tekijöihin. (Hämä-
läinen, Kiiras, Korkeamäki & Pakkanen, 2016, 97). 
 
Tarve on puutostila, jonka yksilö haluaa tyydyttää jollakin tavalla. Tarpeet 
voivat olla joko biologisia tai psykologisia. Lisäksi tarpeet ovat yksilöille 
joko tiedostettuja tai tiedostamattomia. Kuluttajan tarpeet ovat perusta 
nykyaikaiselle markkinoinnille. (Hämäläinen, ym., 2016, 97). Hevosmatkai-
lijalla biologisia tarpeita voivat olla esimerkiksi nälkä, jano tai väsymys. Psy-
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kologisia tarpeita taas voivat olla arvostus luontoa kohtaan, yhdessä teke-
minen tai vaikkapa yhteys eläimeen.  Tarpeesta syntyy motiivi, kun yksilö 
huomaa tarpeensa ja tahtoo tyydyttää sen. 
 
Motiivi voi olla järki- tai tunneperäinen, mutta usein ostopäätökseen tar-
vitaan molempia. (Hämäläinen, ym., 2016, 98). Hevosmatkailijan järkipe-
räisiä motiiveja tietyn paikan valintaan voivat olla esimerkiksi lyhyempi ajo-
matka, halvempi hinta tai pienemmät ryhmäkoot. Tunneperäisiä motiiveja 
voivat taas olla paikan tuttuus tai laadukkuus ja yksilöllisyys palveluissa. 
 
Asenteet ovat opittuja taipumuksia suhtautua myönteisesti tai kielteisesti 
tiettyihin ilmiöihin. Asenteisiin vaikuttavat muun muassa omat tuote-/pal-
velukokemukset, suositukset, uskomukset ja markkinointiviestintä. (Hä-
mäläinen, ym., 2016, 98). Esimerkiksi hevosmatkailija asennoituu toden-
näköisesti kielteisesti huonosti hoidettuihin eläimiin ja päinvastoin. Hän 
saattaa valita joka vuosi saman käyntikohteen, koska on saanut aiemmin 
kyseisen paikan palvelusta hyvän kokemuksen. Toinen hevosmatkailija 
taas valitsee seuraavalla kerralla toisen paikan, koska hänen odotuksensa 
vaikkapa maastoretkestä olivat erilaiset aikaisempien kokemusten vuoksi 
eivätkä ne odotukset toteutuneet. 
 
Asenteita syvemmällä yksilössä vaikuttavat hänen arvonsa. Arvot ovat ta-
voitteita ja uskomuksia, jotka ohjaavat yksilön valintoja ja toimintaa. Yksilö 
kokee arvot itselleen erittäin tärkeinä, ja ne eivät yleensä muutu. (Hämä-
läinen, ym., 2016, 98). Hevosmatkailijan arvomaailmassa luonto ja eläimet 
sekä niiden hyvinvointi ovat varmasti keskeisessä osassa. Niinpä valinnat 
saattavat ohjautua ympäristöystävällisempiin vaihtoehtoihin, vaikka pal-
velun hinta olisikin kalliimpi. 
 
Yksilön persoonallisuus ja innovatiivisuus vaikuttavat niin ikään yksilön os-
tokäyttäytymiseen. Persoonallisuus on omakohtaisen kehittymisen tulos, 
johon vaikuttavat edellä mainittujen tekijöiden lisäksi yksilön perusluonne, 
älykkyys ja lahjakkuus. Persoonallisuutta muovaavat myös harrastukset ja 
elämänkokemus. Innovatiivisuus taas on yksilön kyky tai halu omaksua uu-
sia asioita. Innovatiivisimmat yksilöt ovat usein edelläkävijöitä kulutusva-
linnoillaan. (Hämäläinen, ym., 2016, 99). Hevosmatkailijoiden joukkoon 
kuuluu niin monta persoonallisuutta kuin on matkailijoitakin, ja joukkoon 
mahtuu niin innovatiivisia yksilöitä kuin hitaita omaksujiakin. 
 
Yksilöllisiä tekijöitä on yhtä paljon kuin on hevosmatkailijoitakin – jokaisen 
matkailijan tarpeita tai valintoihin vaikuttavia tekijöitä ei yritys voi tietää 
tarkasti. Tämän vuoksi yritykset segmentoivat eli jakavat asiakaskuntansa 
kohderyhmiin samankaltaisten tarpeiden ja tekijöiden mukaan. Tietyn 
kohderyhmän yksilöiden tarpeista ja tekijöistä kootaan yhteiset vaatimuk-
set, ja palvelu tai tuote kehitetään täyttämään niitä. 
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3.2 Mielikuvat vaikuttavat odotuksiin ja odotukset kokemuksiin 

 
Yksilöllisten tekijöiden lisäksi suuri vaikuttaja hevosmatkailijan tai ylipää-
tään kuluttajan kokemuksissa on mielikuvat. Uudistuva hevostalous – 
hankkeen Hevosalan mielikuvat -kysely kattaa hyvin sekä hevosharrasta-
jien että lajia harrastamattomien sekä eri ikäluokkien mielikuvia hevosista, 
hevosalan yrityksistä sekä hevosalan tuotteista ja palveluista. 
 
Kyselyn tulosten perusteella kuluttajat kokevat hevosharrastuksen vah-
vasti kaikkien lajina ikään tai sukupuoleen katsomatta. Osa mahdollisista 
uusista asiakkaista näkee kuitenkin, että laji on hankala aloittaa. Suurim-
pina esteinä hevosharrastamisen aloittamiseen on vastattu olevan ajan-
puute sekä harrastuksen kalleus. (Pussinen, 2017). Monet hevosmatkai-
luun läheisesti liittyvät asiat herättävät kyselyyn vastanneissa positiivisia 
mielikuvia. Näitä asioita ovat muun muassa hevosten laiduntaminen, suo-
menhevonen, hevoset ja ponit ylipäätään, talliympäristö sekä ratsastus 
harrastuksena. Hevosalan nähdään pohjautuvan vahvasti yrittäjien arvo-
maailmaan ja elämäntapoihin. (Pussinen, 2017). 
 
Kiehtovinta hevosharrastuksessa kuluttajien mielestä ovat hevonen itse 
sekä uuden oppiminen ja elämysten saaminen. Naiset arvostavat hevos-
harrastuksesta saatavaa liikuntaa, hyvinvointia ja rentoutumista, miehet 
taas ovat kiinnostuneet vauhdista, jännityksestä ja hevosharrastamisen ur-
heilullisemmasta puolesta. Hevosharrastuksen yhteisöllisyys ja toisaalta 
myös yksilöllinen kehittyminen nähdään myös erittäin motivoivana asiana. 
(Pussinen, 2017). Nämä kaikki mielikuvat ovat mitä todennäköisimmin syn-
tyneet kuluttajille omien henkilökohtaisten kokemusten, hevosalan mark-
kinoinnin ja muun medianäkyvyyden perusteella. 
 
Jokainen hevosmatkailuyritys luo yleisen mielikuvan lisäksi yksilöllistä mie-
likuvaa mahdollisille asiakkaille omien tuotteidensa markkinoinnilla. Täl-
löin on tärkeää, että yritys on segmentoinut eli määritellyt tuotteil-
leen/palveluilleen tarkan kohderyhmän. Markkinoilla menestyäkseen yri-
tys valitsee kohderyhmän, jonka se tuntee parhaiten, koska kohderyhmän 
tarpeet tunnetaan silloin mahdollisimman hyvin. Esiin nousevien tarpeiden 
avulla yritys suunnittelee tuotteensa, asiakaspalvelunsa, tuotehinnat, saa-
tavuuden ja markkinointiviestinnän kullekin kohderyhmälle erikseen. (Hä-
mäläinen, ym., 2016, 110-111). Esimerkiksi kokeneemman hevosharrasta-
jan yksilölliset tekijät sekä mielikuvat samasta hevosmatkailutuotteesta 
ovat hyvin erilaiset kuin kokemattomalla hevosmatkailijalla. Jos näin eri 
tyyppisille asiakkaille tarjotaan samaa tuotetta, vaikkapa elämyksellistä 
maastoretkeä, odottaa toinen heistä ehkä vauhtia ja haasteita, kun taas 
toinen hidasta nautiskelua ja eläimeen tutustumista. Lopputuloksena mo-
lemmat saavat pettyä. Tämän vuoksi on tärkeää, että yrityksissä tuotteet 
on tarkoin suunnattu. 
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Yksilöllisistä tarpeista sekä yleisistä ja yksilöllisistä mielikuvista syntyy ko-
konaisuus, jolla varustettuna kukin hevosmatkailuasiakas tekee valintansa 
ja saapuu hevosmatkailuyritykseen hankkimaan elämyksen. Jotta asiakas 
saa mahdollisimman positiivisen kokemuksen, on yrityksen panostettava 
hyvään asiakaspalveluun. 

3.3 Asiakaspalvelutilanteessa korostuvat vuorovaikutustaidot 

Hyvä asiakaspalvelu on lähtökohtaisesti asiakkaan tarpeisiin ja toiveisiin 
vastaamista, asiakkaan kuuntelemista ja asiakkaan kunnioittamista. Hyvä 
asiakaspalvelija antaa asiakkaalle aikaa, asettaa asiakkaan etusijalle ja 
joustaa mahdollisuuksien mukaan. Hyvä palvelu on lisäksi luotettavaa ja 
tasalaatuista eli sen laatu ei vahvasti poikkea aikaisemmin koetusta. Kui-
tenkaan palvelun laadusta ei voida tehdä tarkkoja määrittelyjä, sillä se on 
aina asiakkaan kokemus, ei välttämättä totuus. (Kannisto, 2008, 12-13). 
Asiakkaan kokemus taas perustuu vahvasti edellä mainittuihin yksilöllisistä 
tekijöistä ja mielikuvista muodostuvan tarvekokonaisuuden täyttymiseen. 
 
Asiakaspalvelutilanne voidaan jaotella palvelurasteihin, jotka johdattele-
vat tilanteen alusta loppuun. Nämä rastit ovat valmistelu, kohtaaminen, 
keskustelun aloitus, kiinnostuksen herättäminen, ratkaisun tarjoaminen, 
vastaväitteet, päätöksenteon ehdottaminen, lisämyynti sekä palvelun jäl-
kitoimet. (Hämäläinen, ym., 2016, 19).  
  
Asiakaspalvelutilanteen valmisteluvaiheessa asiakas saa ensivaikutel-
mansa palveluympäristöstä. Asiakkaan tulisi kokea ympäristö miellyttä-
vänä. Palveluympäristön viihtyvyyttä ylläpidetään jatkuvasti esimerkiksi pi-
tämällä tuote- ja hintatiedot ajan tasalla, tuotteet houkuttelevasti esillä, 
tilat siisteinä sekä asiakaspalvelijat valmiina palvelemaan asiakkaita. (Hä-
mäläinen, ym., 2016, 19-21). 
 
Seuraavassa asiakaspalvelun vaiheessa käsitellään asiakkaan kohtaamista. 
Hyvä asiakaspalvelija antaa hyvän ensivaikutelman heti ensikohtaamisella. 
Ulkonäön on hyvä olla siisti ja vaatetuksen ammattimainen. Tärkeintä on, 
että asiakaspalvelijan ulkoasu sopii yrityksen imagoon. Siistin ulkoasun li-
säksi asiakkaan ensivaikutelmaan vaikuttaa se, kuinka hänet kohdataan. 
Tätä tunnetta vahvistetaan muun muassa hymyilemällä, luomalla asiak-
kaaseen katsekontakti ja tilanteen salliessa kättelemällä asiakasta. (Hämä-
läinen, ym., 2016, 22-23). Joskus asiakasta ei kohdata kasvokkain, vaan esi-
merkiksi puhelimitse tai internetin välityksellä. Tällöin on tärkeää vastata 
asiakkaalle mahdollisimman pian, selkeästi ja ystävällisesti. Pitkä vastaus-
aika tai asiakkaan ohjailu asiakaspalvelijalta toiselle ei anna yrityksestä hy-
vää viestiä. (Hämäläinen, ym., 2016, 53-57). Hevosmatkailuyrityksissä asia-
kas on monesti tutustunut jollain tavalla yrityksen tarjontaan etukäteen, ja 
on sen houkuttelemana tullut paikan päälle. Usein asiakas on jo maksanut 
palvelustaan. Asiakkaan saama ensivaikutelma yrityksen ympäristöstä ja 
asiakaspalvelusta ovat tällöin osa asiakkaan maksettua palvelukokemusta. 
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Kun asiakas on yksilönä kohdattu, aloitetaan hänen kanssaan keskustelu ja 
pyritään herättämään asiakkaan kiinnostus. Hyvä asiakaspalvelija ei odota 
asiakkaan aloitetta, vaan on itse aktiivinen. Tärkeintä on kysyä, miten asia-
kasta voisi auttaa. Asiakaspalvelijan on tärkeää tuntea tuotteensa, jotta 
hän voi sitä luontevasti tarjota asiakkaalle ja kertoa asiakkaalle tuotteista 
myös sellaista, jota asiakas ei vielä tiedä. Asiakaspalvelijan tulisi selvittää, 
mitkä ovat asiakkaan tarpeet ja millainen asiakkaan tilanne on, ja tarjota 
siihen hetkeen sopivaa palvelua tai tuotetta. (Hämäläinen, ym., 2016, 24-
25).  
 
Kun asiakkaan tarpeet on selvitetty, esitellään hänelle tuotteista tai palve-
luista sopivimmat vaihtoehdot. Tärkeintä on tilanneherkkyys, eli reagointi 
asiakkaan toiveisiin sekä sanaton viestintä. Hyvä asiakaspalvelija osaa oh-
jata asiakasta vertailemaan eri vaihtoehtoja. (Hämäläinen, ym., 2016, 26-
27). 
 
Sopivan vaihtoehdon löydyttyä asiakaspalvelija ehdottaa päätöksen teke-
mistä. Tässä tilanteessa asiakasta voi helpottaa, jos hänelle kertoo tuot-
teesta ostopäätöstä tukevia asioita, kuten vielä tuotteen hyviä puolia tai 
suosiota. Oma kokemus tästä tuotteesta voi myöskin olla hyvä kertoa. (Hä-
mäläinen, ym., 2016, 31). Yksilön osto- tai valintaprosessi vaihtelee riip-
puen tarjolla olevista tuotteista ja vallitsevasta tilanteesta. Asiakkaan pää-
töksentekoprosessi voi olla rutiininomainen, rajoittunut tai laaja. Rutiinin-
omainen päätöksenteko perustuu tapoihin ja tottumuksiin, ja usein asiakas 
toimii tilanteessa itsenäisesti eikä tuotteen hinta ole suuri. Rajoittuneessa 
päätöksenteossa harkintaa tarvitaan enemmän, jolloin asiakaspalvelija on 
hyvä apu tuotteen valinnassa. Laaja päätöksentekoprosessi on kyseessä, 
kun tuote on asiakkaalle kallis ja sillä on hänelle merkitystä. (Hämäläinen, 
ym., 2016, 11). Hevosmatkailutuote tai -palvelu vaatii usein asiakkaalta vä-
hintäänkin rajoittunutta tai laajaa päätöksentekoprosessia. Tämän vuoksi 
asiakkaan päätöksenteko voi viedä hieman enemmän aikaa, jolloin asia-
kaspalvelijalta vaaditaan kärsivällisyyttä ja taitoa kuunnella asiakasta. 
 
Taitava asiakaspalvelija tekee asiakaspalvelun yhteydessä myös lisämyyn-
tiä. Lisämyynti ei ole tyrkyttämistä, vaan siinä pyritään myymään asiak-
kaalle lisäarvoa. Palvelua ostavalle asiakkaalle myydään lisäpalveluita ja 
tuotetta ostavalle päätuotetta tukevia lisätuotteita. (Hämäläinen, ym., 
2016, 32). Hevosmatkailijalle hevosmatkailuyrityksen asiakaspalvelija voi 
ehdottaa vaikkapa ruokailua ratsastusretken päätteeksi tai puodista mat-
kamuistoksi jotakin tuotetta. 
 
Asiakaspalvelutilanne päättyy rahastukseen ja muihin myyntitoimenpitei-
siin kuten tuotteen pakkaamiseen. Nämä toimet tulee asiakaspalvelijalla 
olla niin selkeitä, ettei niitä tarvitse miettiä asiakkaan läsnä ollessa. Kun 
asiakas on saanut tuotteensa tai palvelunsa, hänet hyvästellään ja hänet 
toivotetaan tervetulleeksi uudestaan. (Hämäläinen, ym., 2016, 33). 
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Asiakas ansaitsee aina hyvää palvelua. Asiakas ottaa yrityksen valitessaan 
riskin, ja yrityksen on osoitettava olevansa luottamuksen arvoinen. (Kan-
nisto, 2008, 168). Hyvää asiakaspalvelua on vaikea korvata, se on yrityk-
selle erinomainen kilpailuvaltti. (Hämäläinen, ym., 2016, 9).   

3.4 Ongelmatilanteiden käsittely 

Joskus asiakas ei ole tuotteeseensa tai palveluunsa tyytyväinen, tai asia-
kaspalvelutilanteessa syntyy konflikti. Palautteen ja reklamaatioiden asial-
linen käsittely on hyvän asiakaspalvelun kulmakiviä. Sen avulla asiakkaalle 
osoitetaan, että häntä palvellaan hyvin myös ongelmatilanteissa. Näin asi-
akkaan ja yrityksen välinen luottamus lujittuu ja asiakassuhde vahvistuu. 
(Kannisto, 2008, 169). 
 
Asiakaspalvelutilanteen alku on ratkaiseva siinä suhteessa, miten tilanne 
sujuu loppuun asti. Jos asiakaspalvelutilanne alkaa hyvin, se kulkeutuu jou-
hevasti päätökseensä. Jos taas asiakaspalvelija valitsee väärän lähestymis-
tavan, saattaa koko asiakaspalvelutilanteesta tulla haastava, eikä mielei-
seen lopputulokseen päästä välttämättä lainkaan. (Marckwort, 2011, 80-
81). Heikkoon asiakaspalvelun aloittamiseen voi olla monia syitä. Henkilö-
kohtaisia syitä voivat olla asiakaspalvelijan huono päivä, heikot vuorovai-
kutustaidot, tiedon puute, epävarmuus tai päinvastaisesti rutinoituminen. 
Asiakkaan kohtaamiseen liittyviä syitä taas voivat olla epäileminen, provo-
soituminen, negatiivinen asenne tai läsnäolon puute. (Marckwort, 2011, 
82). 
 
Vaativia asiakaspalvelutilanteita on kolmenlaisia: itse aiheutetut, tilanteet 
joihin voi vaikuttaa sekä tilanteet joihin ei voi itse vaikuttaa. Itse aiheute-
tun ongelmatilanteen alkusyy voi olla vaikkapa väärä äänenpaino, huo-
mion puute tai vääränlainen asenne. Jatkon kannalta on tärkeää, että asia-
kaspalvelija itse tunnistaa toimineensa väärin ja ottaa kokemuksesta opik-
seen. (Marckwort, 2011, 86). 
   
Tilanteita, joihin voi itse asiakaspalvelijana sekä yrityksessä yhteisesti vai-
kuttaa ovat muun muassa pitkät jonotusajat tai käsittelyajat, yhteydenot-
toihin vastaaminen, lait ja muut viralliset säädökset, ulkomaalaiset asiak-
kaat sekä vihainen, apua tarvitseva tai epäluuloinen asiakas. (Marckwort, 
2011, 87). Hevosmatkailuyrityksissä, kuten muissakin matkailuyrityksissä 
osa asiakaskunnasta on ulkomaalaisia, joten esimerkiksi kulttuurierot voi-
vat aiheuttaa ongelmia. Lisäksi eläinten kanssa toimiminen voi olla monelle 
asiakkaalle uusi ja epäilyttävä tilanne, mikä asiakaspalvelijan on tärkeä 
osata käsitellä. Myöskin epäselvät tai vaikeasti löydettävissä olevat peruu-
tusehdot saattavat aiheuttaa ongelmia asiakaspalvelutilanteissa. Näitä 
haasteita voidaan vähentää tai kokonaan poistaa yrityksen yhteisillä peli-
säännöillä, tiedotuksella ja koulutuksella. (Marckwort, 2011, 87).   
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Tilanteita, joita ei voi muuttaa, on esimerkiksi kielteiset päätökset, aikatau-
lumuutokset, muista osapuolista johtuvat asiat tai olosuhteista johtuvat ti-
lanteet. (Marckwort, 2011, 87-88). Hevosmatkailuyrityksessä esimerkiksi 
huono sää, pakkanen tai ukonilma, voi usein olla syynä palvelun peruuntu-
miseen. Lisäksi vaikkapa eläimet voivat aiheuttaa yllättäviä tilanteita, jotka 
hidastavat asiakaspalvelua tai muuttavat äkillisesti aikatauluja. 
 
Asiakaspalvelijan on kaikissa ongelmatilanteissa tärkeää suhtautua asiak-
kaaseen empaattisesti. Ratkaisevia asioita tilanteen päättymisen kannalta 
ovat asian hoitaminen, tilanteesta kertominen ja asiakkaan yksilöllinen pal-
veleminen poikkeustilanteessa. Hyvä asiakaspalvelu jättää positiivisen ku-
van, vaikka palvelua ei ehkä olekaan voitu hoitaa normaalilla tavalla. 
(Marckwort, 2011, 87-88). 
 
Oman asiakaskunnan tunteminen ja laadukas asiakaspalvelu ovat siis sosi-
aalisesti vastuullisen yrityksen kulmakiviä. Yritys ei kuitenkaan voi huoleh-
tia hyvästä asiakaspalvelusta ja muusta sosiaalisesta vastuustaan, jos se ei 
kykene ottamaan vastuuta omasta taloudestaan ja ympäristöstään. 

4 TURVALLISUUS TUKEE TALOUDELLISTA JA YMPÄRISTÖLLISTÄ 
VASTUUTA 

Taloudellisesti vastuullinen yritys huolehtii kannattavuudestaan ja kilpailu-
kyvystään. Vastuullisessa yrityksessä ollaan tietoisia siitä, millaisia talou-
dellisia vaikutuksia omasta toiminnasta on sidosryhmille. (Elinkeinoelämän 
Keskusliitto EK, 2018). Hevosmatkailuyrityksessä taloudellista vastuuta on 
huolehtia siitä, että henkilökunta saa palkkansa ja alihankkijat tulonsa, ve-
roista ja muista maksuista huolehditaan ja niin edelleen. 
 
Vastuullinen yritys pyrkii parantamaan jatkuvasti resurssiensa käyttämistä 
tehokkaasti ja vähentämään haitallisia ympäristövaikutuksia. Tämä liittyy 
taloudellisen vastuun lisäksi ympäristövastuullisuuteen. Ympäristöstään 
vastuullinen yritys tunnistaa oman yrityksensä toiminnan vaikutukset ym-
päristöön, noudattaa olemassa olevaa lainsäädäntöä sekä pyrkii kehitty-
mään jatkuvasti. (EK, 2018). Hevosmatkailuyritykselle tämä tarkoittaa esi-
merkiksi lannan, muovien ja muiden jätteiden kierrättämistä, ympäristöys-
tävällisempien ja kestävämpien materiaalien käyttämistä rakennuksissa, 
viihtyisyyden ja siisteyden huomioimista yrityksen tiloissa sekä eläinten hy-
vinvoinnista huolehtimista. 
 
Jokainen yritys määrittelee itse, mitä vastuullisuus omassa yrityksessä 
merkitsee, ja miten sitä toteutetaan. Määrittelyyn vaikuttavat yrityksen 
toimiala, koko, sidosryhmät sekä toimintaympäristö. (EK, 2018). Vastuulli-
suus näkyy myös asiakkaalle: se, miten hyvin huolehditaan talousasioista 
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ja yrittäjän velvollisuuksista sekä talliympäristön siisteydestä ja turvallisuu-
desta kertoo suoraan hevosyrityksen vastuullisuuden tasosta. (Pussinen, 
2013). 
 
Mielestäni yrityksen taloudellinen vastuullisuus ja ympäristövastuullisuus 
näkyy parhaiten siinä, miten palveluissa on huomioitu niiden turvallisuus. 
Jos palvelu tai tuote on turvallinen, se ei aiheuta vahinkoja ympäristölle 
eikä ihmisille. Jos taas palvelusta aiheutuu vaaratilanteita, se vaikuttaa pa-
himmillaan ympäristön ja ihmisten lisäksi negatiivisesti myös yrityksen ta-
louteen.  Kaikki hevosmatkailutuotteet ja -palvelut kuitenkin sisältävät ris-
kejä. Turvallisuutta on pyritty edistämään muun muassa ratsastuspalveluja 
koskevalla lainsäädännöllä ja lakeja tarkentavilla asetuksilla. 

4.1 Lainsäädäntö ohjaa edistämään turvallisuutta 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on laatinut kattavan ohjeistuksen 
ratsastustallien ja ratsastuspalveluiden sekä niihin rinnastettavien palve-
luiden turvallisuuden edistämiseksi. Tässä ohjeistuksessa (Ratsastuspalve-
luiden turvallisuuden edistäminen, 2015) on nostettu esiin tärkeimmät 
myös hevosmatkailuyritysten palveluja ja tuotteita koskevat lait. 
 
Kuluttajaturvallisuuslain 5 § mukaan toiminnanharjoittajalla on huolelli-
suusvelvollisuus, eli toiminnanharjoittajan on tunnettava tuottamansa pal-
velu, hänellä tulee olla palveluun riittävä koulutus sekä kokemusta ja osaa-
mista ratsastuspalvelujen järjestämiseksi turvallisesti. (Kuluttajaturvalli-
suuslaki KuTuL, 920/2011 § 5). Palvelu tai tuote ei ole turvallinen, jos se 
siinä olevan vian tai puutteellisuuden takia voi aiheuttaa vamman, sairau-
den tai muun vaaran terveydelle. (KuTuL, 920/2011 § 10). 
 
Toiminnanharjoittajalla on velvollisuus ilmoittaa kunnan valvontaviran-
omaiselle palvelun tarjoamisen aloittamisesta, palvelun muuttumisesta tai 
palvelun tarjoajan vaihtumisesta. Ilmoitusvelvollisuus koskee ratsastustal-
leja ja muita ratsastuspalveluja. (KuTuL, 920/2011 § 6). Kuluttajaturvalli-
suuslain 8 §:ssä velvoitetaan lisäksi toiminnanharjoittajaa ilmoittamaan 
vaarallisesta palvelusta tai tuotteesta valvontaviranomaisille.  
 
Toiminnanharjoittaja, jota koskee ilmoitusvelvollisuus, on myös velvolli-
nen laatimaan omaa toimintaansa koskevan turvallisuusasiakirjan. Turval-
lisuusasiakirjan tulee sisältää jokaisesta yrityksen tuottamasta palvelusta 
suunnitelma riskien hallitsemiseksi ja vaarojen tunnistamiseksi, sekä niistä 
tiedottamiseksi palveluun osallistuvia varten. (KuTuL, 920/2011 § 7). Ase-
tus eräitä kuluttajapalveluja koskevasta turvallisuusasiakirjasta 
(1110/2011) sisältää tarkemmat vaatimukset siitä, mitä turvallisuusasiakir-
jan tulisi sisältää. Palvelun tarjoajan on varmistettava, että palvelua tar-
joava henkilökunta on tietoinen turvallisuusasiakirjan sisällöstä. Turvalli-
suusasiakirjan on oltava helposti saatavilla ja henkilökunnan käytettävissä. 
(KuTuL, 920/2011 § 7). 
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Jotta kuluttajalle tai hänen omaisuudelleen ei aiheutuisi palveluiden ai-
kana vaaraa, on Tietojenantoasetuksen 10 §:ssä säädetty tarpeellisten en-
nakkotietojen antamisesta. Näitä ennakkotietoja ovat esimerkiksi palvelun 
vaatimustaso, terveysvaatimukset ja -rajoitukset, varusteiden käyttö, toi-
minta- ja käyttäytymisohjeet palvelussa sekä toimintaohjeet hätätilan-
teessa. (Valtioneuvoston asetus kulutustavaroista ja kuluttajapalveluista 
annettavista tiedoista, 613/2004 § 10). Kun tietoja annetaan, on otettava 
huomioon vastaanottajan perehtyneisyys, kyky omaksua ohjeita sekä tar-
vittaessa erityisryhmien tarpeet. (Valtioneuvoston asetus kulutustava-
roista ja kuluttajapalveluista annettavista tiedoista, 613/2004 § 11). He-
vosmatkailuyrityksissä asiakkaat ovat usein kokemattomia, jolloin ohjeis-
tuksen selkeys on tärkeässä roolissa. Palvelun yhteydessä on tärkeää ker-
toa muun muassa hevosista ja niiden kanssa toimimisesta, ratsastettavasta 
reitistä ja vauhdista, hevosen hallinnasta sekä varusteista ja niiden käy-
töstä. 
 
Huolellisuusvelvollisuuden mukaan toiminnanharjoittajan on huolehdit-
tava, että henkilökunta on ammattitaitoista ja sitä on riittävästi. Henkilö-
kunta tulee kouluttaa tehtäviinsä sekä turvallisuusasioihin (mm. Turvalli-
suusasiakirjan läpikäyminen). Kuluttajaturvallisuuslainsäädännössä ei ole 
suoraan säädetty ratsastuspalveluiden henkilökunnan pätevyys- tai koulu-
tusvaatimuksia. Ammatillista osaamista voidaan kartoittaa vaikkapa lajiliit-
tojen kuten Suomen Ratsastajainliiton pätevyysvaatimuksien avulla. (Tu-
kes, 2015, 23-24). 
 
Aiemmin mainittujen lakien ja asetusten lisäksi on monia muita säädöksiä, 
joita vastuullisen hevosmatkailuyrityksen on noudatettava. Näistä yrityk-
selle tiedottaa esimerkiksi Hevosalan osaamiskeskus Hippolis. Lait ja ase-
tukset ovat valtion asettamia vaatimuksia alan yrityksille. Hevosalalla on 
kuitenkin myös liittoja (kts. kpl 4.2.) jotka ovat luoneet tarkempia lajikoh-
taisia suosituksia ja laatukriteerejä hevosalan tuotteille ja palveluille. 

4.2 Laatukriteerit ja tuotesuositukset auttavat tuotteen kehittämisessä 

Hevosmatkailutuotteet ja -palvelut voidaan jaotella kahteen ryhmään: ak-
tiivisiin ja seurattaviin tuotteisiin. Sen, kumpaan kategoriaan hevosmatkai-
lutuote kuuluu, määritellään asiakkaan toiminnan mukaan. Jos asiakas 
osallistuu itse palvelun tuottamiseen ja kuluttamiseen, on tuote aktiivinen. 
Jos asiakas seuraa ohjelmapalvelua tai on mukana palvelun kuluttamisessa 
passiivisesti, on tuote seurattava. (Laitinen & Mäki-Tuuri, 2014, 102). Esi-
merkkejä aktiivisista tuotteista ovat ratsastusvaellukset tai ratsastusleirit. 
Passiivinen hevosmatkailutuote taas voi olla vaikkapa ratsastuskilpailut tai 
hevosajelutus. 
 
Matkailun edistämiskeskus (MEK) on luonut erityisesti kansainvälisille he-
vosmatkailutuotteille ja muille aktiviteettimatkailutuotteille teemakohtai-
set kehittämiskohteet. Kehittämiskohteita ovat muun muassa Suomen he-
vosmatkailun brändääminen, tuotekehitys, alan osaamisen kehittyminen, 
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markkinointi ja verkostoituminen sekä hevosmatkailun aseman edistämi-
nen. Konkreettisia toimenpiteitä näiden teemojen kehittämiseksi ovat he-
vosmatkailun liittäminen osaksi Suomen maakuvaa, suomenhevosen hyö-
dyntäminen, uusien hevosmatkailun tuotekokonaisuuksien synnyttämi-
nen, tuotteiden laatu- ja turvallisuuskriteerien kehittäminen, kilpailevin 
yrityksiin tutustuminen, reittien ja materiaalien tuottamisen tukeminen, 
osaamisen lisääminen, yhteisen kohtaamispaikan luominen, hevosmatkai-
lun keskittämisen tukeminen, lainsäädännön edistäminen sekä verojen ja 
maksujen kohtuullistaminen. (MEK, 2013, 8-11).   
 
Suomen Ratsastajainliiton (SRL) jäsentallivaatimukset varmistavat sen, 
että jokainen jäsentalli varmasti tarjoaa laadukasta ja turvallista palvelua 
asiakkailleen. Kriteereitä on eritelty niin hevosen hyvinvointiin, asiakaspal-
veluun, yrittäjän ja henkilökunnan ammattitaitoon ja hyvinvointiin, turval-
lisuuteen kuin SRL:n eettisten ja strategisten periaatteiden noudattami-
seen liittyen. (SRL, 2017). SRL:lla on lisäksi erikseen vielä laatukriteerit 
SRL:n Laatutalleille. Näillä talleilla on panostettava erityisesti vielä oman 
toiminnan laadun tarkkailuun. (Ratsastajainliiton laatutallikriteerit, 2017). 
Suomen Vaellustallien Liitolla (SuoVa) on myöskin olemassa oma Priima-
talli-luokituksensa, joka on kriteereissään hyvin samankaltainen kuin SRL:n 
jäsentalli-luokitus. (SuoVa, 2018). 
 
SRL:n jäsentallin tulee huolehtia hevostensa hyvinvoinnista huomioiden 
jokainen hevonen yksilöllisesti. Hevosten tulee olla käyttötarkoitukseensa 
sopivia sekä niillä tulee olla omat yksilölliset ja sopivat varusteet. Jäsental-
lin tulee ohjata asiakkaitaan hevosten hyvinvointiin liittyvissä asioissa ja 
edistää asiakkaidensa hevostaitoja. Jäsentallin henkilökunnan tulee olla 
hevosalan ammatillisen koulutuksen saanut, soveltuvan ammatillisen pe-
rustutkinnon tai aikuisten ammattitutkinnon suorittanut tai SRL:n II-tason 
valmentajalisenssin suorittanut henkilö, hevosagrologi tai ammatissaan 
oppinut alan ammattilainen. Henkilökunnalla tulee olla voimassa oleva 
Suomen Punaisen Ristin EA1 tai EA2-koulutus. (SRL, 2017). 
 
SRL:n jäsentalli huolehtii työntekijöidensä ja asiakkaidensa hyvinvoinnista. 
Asiakkaat perehdytetään tallin toimintaan ja arvoihin. Heille on oltava hel-
posti nähtävillä ja saatavilla tiedot yrityksestä ja sen henkilökunnasta, pal-
veluista, varaus- ja peruutusehdoista sekä hinnoista. Asiakkaiden tulee 
voida antaa kirjallista asiakaspalautetta jäsentallille, ja jäsentallin on pys-
tyttävä reagoimaan siihen asianmukaisesti.  Lisäksi jäsentallin tulee huo-
mioida esteettömyys toimintaa ajatellen. Kaikille asiakkaille tulee kertoa 
tallin turvallisuusasioista sekä kertoa SRL:n vakuutuksista. Jäsentallilla tu-
lee olla voimassa oleva turvallisuusasiakirja, sekä sen täytyy olla palotar-
kastettu. (SRL, 2017). 
 
Suomen Vaellustallien liitto Ry on järjestetty tukemaan erityisesti hevos-
matkailuyritysten toiminnan kehittämistä. Heillä on myöskin omat kritee-
rinsä omille jäsentalleilleen. Jäsentalliksi voi hakea liiton nettisivuilta, ja jä-
senet hyväksytään Suomen Vaellustallien liiton hallituksessa. Jäsentallin 
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tulee noudattaa SuoVan ohjeita jäsenyritysten turvallisuuden ja laadun 
edistämiseksi (Suomen Vaellustallien liiton ohjeet jäsenyritysten turvalli-
suuden ja laadun edistämiseksi, 2012). Kriteerit ovat samankaltaiset SRL:n 
jäsentallien kriteereihin verrattuna, mutta SuoVan kriteerit ovat keskitty-
neet tarkemmin maasto- ja vaellusratsastuspalveluiden tuottamiseen liit-
tyviin seikkoihin. Esimerkiksi maastoratsastusten vetäjillä on oltava vähin-
tään SPR:n EA2-koulutus (SRL:n jäsentalleilla riittää myös EA1-koulutus). 
Ohjaajalla on oltava erätaitoja, joita SRL:n jäsentallien ohjaajilta ei vaadita. 
Ohjeistuksessa korostetaan ohjaajan sosiaalisia taitoja ja asiakkaan hyvää 
kohtaamista, sekä asiakkaan perehdyttämistä lajiin. Myös ratsastajien va-
kuutuksista ja vastuunsiirrosta, sekä pidemmillä vaelluksilla olevasta ruo-
kahuollosta ja muiden oheispalveluiden laadusta on SuoVan ohjeistuksissa 
tarkemmat kriteerit kuin SRL:n jäsentallien kriteereissä. Kun SuoVan jäsen-
talli täyttää nämä turvallisuusohjeistukset ja sitoutuu noudattamaan laa-
tukriteerejä, talli voi hakea SuoVan Priimatalli-luokitusta. Priimatalleilta 
vaaditaan muun muassa kopiota voimassaolevasta EA2-kortista, kopiota 
vähintään yhden tuotteen turvallisuussuunnitelmasta, riskianalyysistä 
sekä pelastussuunnitelmasta sekä kopiota hygieniapassista. Näitä ei vaa-
dita SRL:n jäsentalleilta. (SuoVa, 2016). 
 
Vaikka yritys on huolehtinut siitä, että oma toiminta on lainmukaista, ra-
kennukset vastaavat vaatimuksia sekä palvelut ja tuotteet ovat laaduk-
kaita, riskejä ei kuitenkaan sovi jättää huomiotta. Hevonen on pakoeläin, 
eikä elävän olennon yllättäviin reaktioihin voida täydellisesti varautua.  

4.3 Riskeihin varautuminen on ennaltaehkäisyä 

Vastuullinen hevosmatkailuyritys tiedostaa omaan toimintaansa sisältyvät 
riskit. Edellä mainittuun toiminnanharjoittajan huolellisuusvelvollisuuteen 
sisältyy vaatimus toimintaan liittyvien mahdollisten riskien kartoittami-
seen ja niihin varautumiseen. Toiminnanharjoittajan on olosuhteiden vaa-
timan huolellisuuden ja ammattitaidon edellyttämällä tavalla huolehdit-
tava siitä, ettei tuotteista tai palveluista aiheudu kenenkään terveydelle tai 
omaisuudelle vaaraa. (KuTuL, 920/2011 § 5). 
 
Riskien arvioinnissa ja hallinnassa tunnistetaan vaarat, mitä toimintaan liit-
tyy ja missä tilanteissa niitä voi esiintyä, sekä millaisia vahinkoja toimin-
nassa voi tapahtua. Lisäksi riskikartoituksessa arvioidaan vaarojen toden-
näköisyys ja mahdollinen seuraus. Kun riskit on tunnistettu, toteutetaan 
toimenpiteet riskien pienentämiseksi tai poistamiseksi kokonaan, sekä va-
raudutaan niihin vahinkotilanteisiin joita ei voida kokonaan poistaa. (Tu-
kes, 2015, 15). Hevosmatkailutoiminnassa suurimpia riskejä ovat hevosen 
selästä putoaminen, joka useimmiten johtuu asiakkaan kokemattomuu-
desta, tai hevosen säikähtäminen jolloin ratsastaja joko putoaa yllättävän 
reaktion seurauksena tai loukkaantuu vaikkapa hevosen törmätessä jo-
honkin kiinteään esteeseen. 
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Turvallisuusasiakirja on hyvä työkalu toiminnanharjoittajalle omien palve-
luiden riskien kartoittamiseksi ja niiden ennaltaehkäisemiseksi. Turvalli-
suusasiakirjassa tulee esimerkiksi olla selvitys toimintaan käytettävistä 
eläimistä. Eläinten tulee olla toimintaan soveltuvia ja tehtäviinsä koulutet-
tuja. Turvallisuusasiakirjassa täytyy myös olla arviot siitä, mikä on tiettyyn 
ohjelmaan yhtäaikaisesti osallistuvien asiakkaiden enimmäismäärä, sekä 
selvitettävä turvallisuuden kannalta tarpeelliset tiedot osallistujista kuten 
ikä-, kokemus- tai kuntovaatimukset ja rajoitukset. Toiminnanharjoittajan 
täytyy myös määrittää palveluidensa tarjoamiselle ja suorittamiselle olo-
suhderajoitukset, kuten säähän tai oppaiden määrään liittyvät rajoitukset. 
(Asetus eräitä kuluttajapalveluja koskevasta turvallisuusasiakirjasta, 
1110/2011 § 2). Hevosmatkailuyritysten asiakkaina on paljon kokematto-
mia ratsastajia. Lisäksi erityisesti nuoret ja lapset ovat sitä ryhmää, joiden 
kanssa toimiessa riskit ovat suuremmat, sillä heidän fyysinen kehittynei-
syytensä sekä kykynsä vastaanottaa tietoa on heikompi kuin aikuisilla. He-
vosmatkailuyrityksessä hevosten maasto- ja liikennevarmuus on ehdoton 
vaatimus, sillä hevosen säikkyminen maastoratsastusretkellä on erittäin 
suuri onnettomuusriski. Maastossa ratsastettaessa myös suuri ryhmäkoko 
on riski, sillä oppaan ohjeet eivät kantaudu pitkässä jonossa viimeisille rat-
sastajille. Mitä suurempi ryhmä on, sitä vaikeampi sitä myöskin on hallita, 
varsinkin jos mukana on myös kokemattomia asiakkaita. 
 
Huolellisuusvelvollisuuden nojalla toiminnanharjoittajan tulee varmistaa, 
että henkilökunnalla on toiminnan luonteen ja laadun mukainen riittävä 
ensiapu-, pelastus- ja alkusammutustaidot. Kaikkien työntekijöiden on 
osattava toimia hätätilanteissa. (KuTuL, 920/2011 § 5). Turvallisuusasiakir-
jassa on oltava merkittynä ohjeet erilaisia onnettomuus-, vaara- ja vahin-
kotilanteita varten. Henkilökunnan tulisi helposti löytää ohjeet hätätilan-
teissa toimimiseen sekä avun hälyttämiseen. (Asetus eräitä kuluttajapalve-
luja koskevasta turvallisuusasiakirjasta, 1110/2011 § 2). Huolellisuusvel-
vollisuus myös velvoittaa, että toiminnanharjoittaja varmistaa ratsastus-
palveluissaan käytettävien rakenteiden kestävyyden ja turvallisuuden.  
Turvallisuusasiakirjassa tulee selvittää lisäksi näissä palveluissa käytettävät 
tilat, rakenteet, välineet ja muu tarpeisto. (Asetus eräitä kuluttajapalveluja 
koskevasta turvallisuusasiakirjasta, 1110/2011 § 2). Näitä rakennusvaati-
muksia on selvitetty tarkemmin Maankäyttö- ja rakennuslaissa (MRL, 
132/1999) sekä Maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa tuettavien 
hevostalousrakennusten rakennusteknisistä ja toiminnallisista vaatimuk-
sista. (Maa- ja metsätalousministeriön asetus tuettavien hevostalousra-
kennusten rakennusteknisistä ja toiminnallisista vaatimuksista, 588/2015). 
 
Parhaiten alan riskit ja todelliset tilanteet tietävät kuitenkin itse hevosmat-
kailuyrittäjät ja alalla töissä olevat oppaat ja ohjaajat. Heiltä myös löytyy 
kokemusta ja neuvoja siihen, miten riskejä voitaisiin vielä paremmin en-
naltaehkäistä. Toteutin haastattelun, jossa juuri tältä kohderyhmältä ky-
syttiin hevosmatkailutuotteiden turvallisuuteen liittyviä riskejä. 
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5 HAASTATTELUT RATSASTUSTUOTTEIDEN RISKEISTÄ 

Opinnäytetyön tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa, mitä mahdollisia 
vielä kartoittamattomia riskejä matalan kynnyksen ratsastustuotteissa on. 
Tutkimus tehtiin haastatteluna, jotta haastateltavien kokemukset ja sitä 
kautta riskit saatiin mahdollisimman monipuolisesti esille. Haastattelujen 
avulla analysoitiin, miten riskejä tai onnettomuuksia voitaisiin ennaltaeh-
käistä sekä yrittäjän hyvällä ammattitaidolla että laadukkaalla asiakaspal-
velulla. 
 

5.1 Haastattelurunko ja toteutustapa 

 
Tekemäni haastattelun tavoitteena oli kartoittaa, kuinka suomalaisissa he-
vosmatkailuyrityksissä oli tunnistettu ratsastustuotteiden riskit sekä 
kuinka niitä yrityksessä hallittiin. Haastatteluideni kohderyhmää olivat ko-
timaisille tai ulkomaalaisille asiakkaille palveluja tuottavissa hevosmatkai-
luyrityksessä töissä olleet ohjaajat/oppaat, jotka olivat olleet mukana tuot-
tamassa jotakin tuotetta/palvelua yrityksen asiakkaille. Käyttämällä heitä 
kohderyhmänä selvisi parhaiten, kuinka tärkeitä turvallisuusasiat olivat yri-
tyksille, sillä työntekijät olivat niitä, jotka olivat voineet vaikuttaa hevos-
matkailuyrityksen palveluiden turvallisuuteen ja laatuun työnantajan li-
säksi eniten. Lisäksi työntekijät näkivät välittömästi huonosta toiminnasta 
tapahtuvat seuraukset, ja heillä oli mahdollisen osaamisensa puolesta taito 
nähdä, mitkä olivat seurauksiin johtaneet mahdolliset syyt. 
 
Haastattelun kohderyhmän tavoitti pääasiassa sosiaalisen median kautta. 
Lisäksi haastateltavia löytyi myös hevosalan oppilaitoksista. Haastatteluil-
moitus julkaistiin Hippoliksen Facebook-sivuilla ja se meni jakoon myös 
SRL:n joulukuun tallipostissa SRL:n jäsentalleille (Kuva 1: Haastattelukutsu 
Facebookissa). Lisäksi lähetin kyselyn lomakkeineen suoraan SuoVan jä-
sentalleille, joiden tiedot löytyivät SuoVan nettisivuilta (www.vaellustal-
lit.fi).  Haastattelulomake lähetettiin myös hevosalan oppilaitoksille (Ypä-
jän hevosopisto, Ylä-Savon Ammattiopisto sekä Harjun oppimiskeskus). 
Sähköpostitse jaetussa lomakkeessa oli ilmoitus mahdollisuudesta osallis-
tua haastatteluun sekä omat yhteystietoni. Oppilaitokset saivat sitten ja-
kaa halutessaan ilmoituksen omille oppilailleen. Haastattelukutsu laitettiin 
liikkeelle marraskuun lopussa ja vastausaikaa oli kaksi viikkoa. 
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Kuva 1. Haastattelukutsu Facebookissa 

Haastattelukysymyksiin (Liitteet 1 ja 2: Haastattelulomake saateteksti ja 
Haastattelulomake kysymykset) vastattiin sähköpostitse, viestillä What-
sApp-sovelluksessa tai puhelimitse. Haastattelussa oli yksi laajempi teema, 
johon liittyi useita apukysymyksiä joihin vastaajan tuli vastata. Vastaajien 
henkilöllisyyttä ei kysytty, eikä myöskään sen yrityksen/niiden yritysten ni-
miä joissa he olivat olleet töissä. Haastatteluun vastasi kymmenen henki-
löä. Suurin osa heistä oli hevosmatkailuyrittäjiä tai muuten hevosmatkai-
lualalla toimivia, ja joukossa oli myös muutama hevosalan opiskelija. 
Heistä sähköpostitse vastasi viisi henkilöä, puhelimitse haastattelin neljää 
henkilöä ja yksi vastasi WhatsAppin kautta. Kaikki haastateltavat eivät vas-
tanneet aivan kaikkiin kysymyksiin. 
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6 TULOKSET JA NIIDEN ANALYSOINTI 

Haastattelun kysymykset on jaettu neljään osioon: ensimmäinen osio sisäl-
tää haastateltavien vastauksia liittyen haastattelun kysymyksiin 1 – 7, eli 
mistä palveluista oli kyse. Toinen osio sisältää kuvaukset siitä, mitä palve-
luissa tapahtui. Siinä osiossa on koottu haastatteluvastaukset kysymyk-
seen 8. Kolmannessa osiossa pureudutaan onnettomuuksien mahdollisiin 
syihin (kysymykset 9 – 13). Neljännessä osiossa etsitään syihin parannus-
keinoja. Tässä osiossa ovat haastateltavien vastaukset kysymyksiin 14 ja 
15. (Liite 2: Haastattelulomake kysymykset). Vastaukset on koottu haastat-
teluista kunkin osion teeman mukaan. Analysoin haastatteluvastauksia 
kussakin osiossa niiden teeman mukaisesti. Haastateltavien nimiä ei mai-
nita, vaan kukin haastateltava on nimetty hänen nykyisen ”tittelinsä” mu-
kaan. 

6.1 Osio 1: Missä ja milloin tapahtuu? 

6.1.1 Hevosmatkailuyritysten jäsenyys 

Haastattelun ensimmäisissä kysymyksissä selvitettiin, kuuluiko yritys, jossa 
haastateltava työskenteli, johonkin jäsentalliluokitukseen. 
 

”Talli kuului SuoVan Priimatalli-luokitukseen.” 
 
”Yritys on SRL:n hyväksymä harrastetalli ja tie-
tääkseni myös mukana SuoVassa.” 
 
”Yritykseni on SRL-jäsentalli, SuoVan jäsentalli 
ja SuoVan Priimatalli.” 

 
Haastatteluista ilmenee, että kaikki paikat, joissa hevosmatkailuaktiviteet-
teja on järjestetty, ovat kuuluneet johonkin jäsentalliluokitukseen (vähin-
tään SRL:n tai SuoVan jäsentalli). Joukkoon kuuluu myös erityisen tasok-
kaita talleja (SRL:n jäsentalli ja SuoVan jäsentalli sekä -priimatalli). MEK:n 
tutkimuksen mukaan noin puolet suomalaisista hevosmatkailuyrityksistä 
kuuluu näihin laatujärjestelmiin (MEK, 2009), joten sinänsä haastateltavani 
edustavat vain toista puolta hevosmatkailuyrityksistä. Mutta ei siis ole vält-
tämättä tallin luokituksesta riippuvaista, tapahtuuko onnettomuuksia tai 
onko olemassa riski, että jotakin tapahtuu. Enemmänkin se on kiinni siitä, 
miten yrityksessä konkreettisesti toimitaan. Lähtökohtaisesti jäsentalleilla 
harrastaminen on turvallisempaa, sillä jäsentallikriteerit vaativat kiinnittä-
mään asiakaspalvelun laatuun ja palveluiden turvallisuuteen huomiota. 
SuoVan jäsentallikriteerit ja Priimatallikriteerit korostavat hyvän asiakas-
palvelun merkitystä, joten siellä on varmasti pyritty huomioimaan asiak-



22 
 

 
 

kaat ja heidän taitotasonsa sekä odotuksensa. (Suomen Vaellustallien lii-
ton ohjeet jäsenyritysten turvallisuuden ja laadun edistämiseksi, 2012 & 
SRL:n jäsentallikriteerit, 2017). 
 
Haastattelun alussa lisäksi kysyttiin, oliko haastateltava itse tietoinen jä-
sentalliluokituksesta ja jäsentallikriteereistä? 
 

”Kyllä olin tietoinen.”  
 
”Jäsentallikriteereistä olin ainakin osittain tietoinen.” 
 
”En ole vielä ihan tutustunut näihin asioihin, sen verran että 
tiedän vähän näistä kilpailukriteereistä mutta muuten en.” 

 
”Tallia olen kehittänyt aktiivisesti turvallisuusasiat edellä 
SRL:n ja SuoVan ohjeistuksia hyödyntäen.” 
   

On tärkeää, että yrittäjät ovat tietoisia jäsentallikriteereistä ja pyrkivät ke-
hittämään toimintaansa niiden avulla. Se on yksi sekä SuoVan että SRL:n 
jäsentallien laatukriteeri (Suomen Vaellustallien liiton ohjeet jäsenyritys-
ten turvallisuuden ja laadun edistämiseksi, 2012 & SRL:n jäsentallikriteerit, 
2017). On hyvä, että myöskin hevosalan opiskelijat ovat näistä tietoisia. Se 
on vain huomioitava, etteivät asiakkaat yleensä tiedä mitään esimerkiksi 
tallien laatumerkeistä. Olisi tärkeää lisätä myös asiakkaiden tietoisuutta 
tässä asiassa. 
 
Se, mikä jää mietityttämään, on että onko olemassa Suomessakin vielä 
matkailutalleja, jotka eivät kuulu mihinkään jäsentalliluokitukseen ja silti 
järjestävät hevosmatkailutoimintaa? Matalan kynnyksen kokeilija-asiakas 
ei todennäköisesti tiedä, mitä tallien laatumerkit edes tarkoittavat, ja voi 
siten valita myös vähemmän turvallisen paikan kokeilla lajia. 
 

6.1.2 Riskialttiimmat hevosmatkailupalvelut 

Haastattelun seuraavissa kohdissa kysyttiin haastateltavilta, missä hevos-
matkailupalveluissa onnettomuuksia on tapahtunut? Haastateltava sai 
kertoa useammista tapauksista, tai yhdestä yksittäisestä. 

 
”Islanninhevosvaellukset.” 
 
”Riskialttiimmista hevosmatkailualan palveluista ensimmäi-
senä tulee mieleen vaellusratsastukset.” 

  
”Yleisesti ratsastusvaellukset.” 
 

  
  ”Olin normaalilla talutusratsastuslenkillä.”  
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Haastattelun vastauksista näkyy, että kaikista hevosmatkailupalveluista 
painottuvat eniten aktiiviset matkailutuotteet, erityisesti vaellusratsastuk-
set. Tämä ei tule yllätyksenä, edellä mainitun tutkimuksen (MEK, 2009) pe-
rusteella suurin osa suomalaisista hevosmatkailuyrityksistä järjestää pää-
asiallisena hevosmatkailutuotteenaan vaellusratsastuksia. Mitä suositum-
pia nämä palvelut ovat kuluttajien keskuudessa, sitä enemmän kasvavat 
riskit tapaturmille tai onnettomuuksille. Mutta tämä ei poissulje sitä, ett-
eikö muissakin hevosmatkailupalveluissa olisi olemassa riskejä.  
 

”Ajaminenhan myös koskee ihan sellaista asiakkaitten ajelut-
tamistakin. Ratsain, kun jotakin tapahtuu, niin tulee yleensä 
vähemmän vahinkoa kuin ajopelien kanssa.” 
 
”Työajotyyppinen juttu niin sitähän myöskin myydään osit-
tain matkailuun liittyvänä elämysjuttuna ja muutenkin har-
rastuksena. Ihan sama juttu koskee niitäkin, se on vaan vä-
hän eri tyyppistä. Turvallisuusasiat korostuvat niissäkin.” 

 
Rekiajelutukset ja työajokokeilut ovat suosittuja esimerkiksi erilaisissa ylei-
sötapahtumissa kuten markkinoilla tai avajaisissa. MEK:n tutkimuksen mu-
kaan näitä palveluja olikin tarjolla jopa 21 %:lla kaikista osallistuneista he-
vosmatkailuyrityksistä (nimikkeellä ajelut). Erään haastateltavan mukaan 
niihinkin hevosmatkailutuotteisiin sisältyy suuria riskejä. Turvallisuusasiat 
korostuvat, kun hevonen on tuotu täysin normaalista poikkeavaan ympä-
ristöön suuren ihmismassan keskelle. Hevosen täytyy olla erittäin hyväher-
moinen, eikä se saa hermostua äkillisistä tilanteista. Koska reki on suuri, 
törmätessään johonkin se voi aiheuttaa ajajan ja hevosen itsensä lisäksi 
myös rakennuksille tai ympärillä oleville ihmisille vahinkoa. Rekiajon ris-
kejä vähentää hieman se, että usein esimerkiksi yleisötapahtumissa rekeä 
ohjastaa ammattihenkilö. Asiakkaat eivät useintaan tee muuta kuin istuvat 
kyydissä, toisin kuin ratsastuksissa, joissa asiakas itse ohjaa hevosta. 
 

6.1.3 Tapaturmien syntymiseen vaikuttavat tekijät 

Tapahtuuko ratsastuspalveluissa onnettomuuksia vain tiettynä vuodenai-
kana, vai onko tapaturmien mahdollista sattua vuodenajasta riippumatta 
milloin vain? Tähän kysymykseen haastateltavat vastasivat seuraavaksi. 

 
”Keväällä 2018.” 
 
”Tämä tapahtui viime (tai edellisenä) talvena. Toinen tilanne 
tapahtui nyt syksyllä.” 
 
”Talvella.” 
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Haastattelujen perusteella onnettomuuksia tai tapaturmia voi tapahtua 
vuodenajasta riippumatta, milloin vain. Kesällä tapahtuneita onnetto-
muuksia ei näiden haastateltavien tilanteissa ole, mutta ratsastuksessa on 
samat riskit kesälläkin. Mikään tietty vuodenaika ei poissulje vaellusratsas-
tuksen riskejä. Toki esimerkiksi vain talvisin toimintaansa harjoittavat yri-
tykset huomioivat vain talviajan riskit ja onnettomuuksia tai tapaturmia voi 
tapahtua vain talvella, mutta yleensä hevosmatkailuyritykset toimivat ym-
pärivuotisesti. Tuotteet ovat samankaltaisia oli vuodenaika mikä tahansa, 
ja myöskin olemassa olevat riskit ovat samankaltaiset. 

 
Ratsastusryhmien koko on yksi tapa ennakoida syntyviä onnettomuuksia. 
Haastateltavat vastasivat haastattelussa kysymykseen, jossa kysyttiin ta-
pahtuneessa onnettomuudessa mukana olleen ryhmän kokoa. 

 
”Vedin maastoa 2 henkilölle.” 
 
”Ryhmissä on maksimissaan 6 henkeä (+opas).”  
   
”Ryhmissä on maksimissaan viisi hevosta ja vetohevonen.” 

 
Haastattelujen perusteella sekä yrittäjät että hevosmatkailuyrityksessä 
töissä olleet ovat huolehtineet siitä, etteivät ryhmät ole liian suuria. Tähän 
tulokseen vaikuttaa varmastikin se, että yrityksistä kaikki olivat jäseniä 
SuoVassa tai SRL:n jäsentalleja, ja esimerkiksi SuoVan jäsentallien kritee-
reihin kuuluu se, että vastuuohjaajan kuuluu arvioida turvallinen ryhmä-
koko ja suhteuttaa siihen tarvittavien oppaiden määrä (Suomen Vaellustal-
lien liiton ohjeet jäsentallien turvallisuuden ja laadun edistämiseksi, 2012). 
Tosin se ei ole kriteeristössä vaatimus vaan se on turvallisuuteen liittyvä 
suositus. Tämä antaa tietysti mahdollisuuden ottaa riskejä, ja lähteä liiken-
teeseen liian suurella ryhmällä. 
 
Ratsastuspalveluiden turvallisuuteen vaikuttaa myös se, kuinka paljon 
henkilökuntaa palveluiden tuottamisessa on mukana. Haastateltavilta ky-
syttiin, olivatko he yksin tapaturmatilanteessa, vai oliko mukana muutakin 
henkilökuntaa. 
 
 ”Kyllä, olin yksin ohjaajana.” 
 
 ”Olin yksin taluttamassa hevosta.” 
  

”Talliyrittäjä eli minä itse olen ainoa työntekijä: ohjaan siis 
kaikki retket ja tunnit yksin. Toisella tallini yksityishevosen 
omistajista on myös luonto-ohjaajan koulutus, joten ”hätäti-
lanteessa” hän saattaa joskus päästä kakkosohjaajaksi ret-
kelle.” 

 
Haastatteluihin vastanneet vetivät kaikki vaelluksia yksin. Yksin on aina 
haasteellisempi vetää ratsastusretkiä, mutta syy on todennäköisesti 
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useimmilla yrittäjillä taloudellinen: ei ole taloudellisesti mahdollista laittaa 
jokaista ryhmää kohden kahta vetäjää. Mutta tämä ongelma onkin hyvin 
ratkennut sillä, että ryhmäkoot pidetään pieninä. SRL:n tai SuoVan laatu-
kriteereissä tai esimerkiksi Tukesin turvallisuusohjeissa ei myöskään ole 
vaatimusta sille, että ratsastusretkillä tai -vaelluksilla tulisi olla enemmän 
kuin yksi vetäjä. 
 
Ratsastusretkien osallistujat vaikuttavat siihen, miten retki voidaan toteut-
taa, ja millaisia riskejä retkeen sisältyy. Haastateltavat kertoivat, millaisia 
ratsastusryhmät heillä useimmiten ovat, ja millainen oli se ryhmä, jossa 
onnettomuus oli sattunut. 
 

”Vedin maastoa äidille ja tyttärelle. Äiti oli ratsastanut use-
amman vuoden ja tytär muutaman.” 

 
”Vedin kolmelle nuorelle kokeneelle tytölle 3h maastoa.” 

 
”Rekiajoissa voi olla vaikka minkälaisia ihmisiä. Yleensä meil-
lähän on aika kokemattomia asiakkaita. Harvemmin sitten 
sellaiset, jotka paljon työkseen ajavat hevosta, tulevat. Sitten 
on vielä yleisöäkin.” 

 
”Ohjelmissa on aloittelijoita tai sitten se on sekaryhmä. Li-
säksi on kokeneemmat.” 
 
”Talutusratsastuksella oli ehkä 4-5 vuotias lapsi.” 
 

 ”Vuositasolla 50 % asiakkaistani on aloittelijoita.” 
 

Kuten haastatteluistakin tulee ilmi, hevosmatkailupalveluiden osallistujat 
voivat olla ketä tahansa, minkä ikäisiä tahansa ja millä tahansa taitotasolla 
varustettuja. Erityisesti kuitenkin painottuu aloittelevien ratsastajien 
osuus. Sitä varten onkin huolehdittava siitä, miten epämääräinen kulutta-
jajoukko saadaan jaettua sopiviin ryhmiin niin, että vaarallisia tilanteita 
sattuisi mahdollisimman vähän. Ohjaajalta vaaditaan myös hyvää asiakas-
palvelutaitoa palvelun yhteydessä, jotta kaiken tasoiset asiakkaat saavat 
tarvitsemansa ohjeistuksen. Tässä kohtaa korostuu taas laadukas asiakas-
palvelu, johon sekä SuoVan että SRL:n jäsentalleilla on vaatimukset. (Suo-
men Vaellustallien liiton ohjeet jäsenyritysten turvallisuuden ja laadun 
edistämiseksi, 2012 & SRL:n jäsentallikriteerit, 2017). 
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6.2 Osio 2: Mitä tapahtuu?   

6.2.1 Onnettomuustilanteet ratsastuspalveluissa 

Ratsastuspalvelutilanteissa tapahtuvat onnettomuudet ovat keskenään 
usein melko samankaltaisia, tai vähintäänkin onnettomuuden syyt ovat sa-
mankaltaisia. Haastateltavilta kysyttiin, millaisia/millainen ratsastusonnet-
tomuus oli? Mitä konkreettisesti tapahtui? 
 

”Talutuksessa hevonen säikähti takaa tulevaa mönkijää.” 
 

”Retken viimeisellä laukkapätkällä asiakas oli onnettomasti 
huutanut ”seis” hevosensa korvaan, jonka vuoksi hevonen 
säikähtäneenä lisäsi muutaman metrin ajan vauhtia sen si-
jaan että olisi heti hidastanut edellä kulkevien hevosten esi-
merkkiä seuraten.” 
 
”Äkkinäinen paukahtava ääni on säikäyttänyt jonkun hevo-
sista, yleensä onneksi ohjaajan hevosen, joka on herkempi 
kuin asiakashevoset ja juuri siksi nimenomaan ohjaajalla. Ai-
nahan tuollaisessa tilanteessa olisi mahdollista, että kaikki 
hevoset olisivat lähteneet sinkoilemaan pitkin metsiä.” 
 
”Kerran oli sellainen, että hevoset vaan vähän kuumenivat. 
Ne tykkäsivät maastosta niin että ne vähän innostuivat lau-
kannostossa.” 

 
”Mukana ollut 5v hevosemme järkyttyi karjasta ja alkoi tans-
simaan, sekä selkeästi hermostui asiasta, kerran jopa nosti 
hieman etujalkojaan maasta.” 
 
”Takana tuleva hevonen pelästyi lammessa tapahtunutta 
molskahdusta.” 
 
”Lapsella ollut ratsu oli ennen ojan yli kävellyt ja tällä kertaa 
hyppäsi niin isolla loikalla, että lapsi tipahti kyydistä.” 
 
”Rekikuskeilla voi olla hankaluuksia, esimerkiksi jos ajetaan 
jonossa, niin pitää hevoset siinä jonossa, jos joku hevosista 
innostuu tai joku virike tulee ulkopuolelta.” 
 
”Varsinkin jonossa aloittelijan kanssa kulkiessaan asia-
kashevoset ovat välillä niin uneliaita, että ei ole ihme, jos ou-
dot liikkeet tai äänet voivat niitä säpsähdyttää.” 

 
Haastatteluista nähdään, että suurin osa tapaturmista on ollut hevosen se-
lästä putoamisia, mikä tukee Tukesin (Tukes, 2015, 15) näkemystä hevos-
toiminnan yleisimmistä riskeistä. Useimmat riskitilanteet tai tapaturmat 
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johtuivat hevosen yllättävästä reaktiosta ympäristöön tai tilanteeseen. He-
vonen on saaliseläin, jonka luontaiseen pakoreaktioon on lähes mahdoton 
vaikuttaa niin, että se häviäisi kokonaan. Suuri ja voimakas hevonen voi 
innostuessaan olla erittäin hankala hallittava. Tämä on varmasti yksi syy 
siihen, että pienempikokoinen islanninhevonen on vielä suomenhevosta 
suositumpi rotu hevosmatkailuyrityksissä. Innostuminen tulee esille haas-
tatteluvastausten perusteella silloin, kun hevosilla laukataan maastossa. 

6.3 Osio 3: Miksi tapahtuu? 

6.3.1 Syyt onnettomuuden taustalla 

Ratsastuspalveluissa tapahtuviin onnettomuuksiin löytyy yleensä selkeä 
syy. Haastateltavat saivat pohtia, mikä heidän kertomiensa onnettomuuk-
sien taustalla mahdollisesti vaikutti. 
 

”Pienet lapset eivät myöskään osaa käyttää käsiään tai jalko-
jaan.” 
 
”Ihminen on sen verran pyöreässä kunnossa tai muuta, että 
sitten tukeudutaan hevosen selässä ohjaksiin. Se on hevoselle 
inhottavaa ja sitten kun ratsastajan kädet nousevat vielä ylös 
eikä ratsastaja pysty pitämään itseään kasassa, niin sieltä 
niitä tippumisia sitten silloin tällöin tulee.” 

 
”On myös hirveän hoikkia ratsastajia jotka ovat yksinkertai-
sesti vaan niin löysiä, että niillä ei ole tasapainoa tai lihasvoi-
maa kuitenkaan hallita sitä omaa kehoa.” 
 
”Asiakas tipahti hevosen selästä laukatessa, tasapaino petti.” 
 
”Asiakas vaan menetti tasapainon hevosen säikähtäessä. 
Ratsastaja valui kyydistä pois hevosen ollessa paikallaan.” 
 
”Useimmat ratsastusretkillä käytettävät haalarit ovat liuk-
kaita, jolloin ratsastaja, jolla on hieman heikompi tasapaino, 
saattaa liukua pois hevosen selästä, jos hevonen tekee jonkin 
äkkiliikkeen. Aloittelevat ratsastajat saattavat myös pudota 
hevosen selkään nousun yhteydessä, kun he alkavat viime 
hetkellä jännittämään, ja hevonen ehtii liikahtaa paikoiltaan. 
Ratsastaja putoaa pallilta, kun toinen jalka on jo ehditty lait-
taa jalustimeen.” 
 
”Ratsastaja voi pudota myös väsyneenä. Nykyajan asiakkaan 
kunto on heikompi kuin ennen. Heppatyttö on keskimäärin 
kovempikuntoinen kuin tavan tallaaja.” 
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Monessa haastattelujen riskitilanteessa näkyy asiakkaan heikko oman ke-
hon tai hevosen hallinta. Oman kehon hallinnan puute on asia, jota ei voi 
saada välttämättä selville edes silloin, kun näkee asiakkaan kasvotusten.  
Ratsastajan huono kehonhallinta voi aiheuttaa hevosessa kiukkuisen reak-
tion, joka voi johtaa hevosen selästä putoamiseen. Kuten aikaisemmista 
haastatteluvastauksista tuli ilmi, suurin osa monien hevosmatkailuyritys-
ten asiakaskunnasta on aloittelijoita. On siis tiedossa, että asiakkaalla ei 
lähtökohtaisesti ole tarvittavia hevosenhallintataitoja. Toisaalta taas koke-
neemmat ratsastajat tuovat mukanaan omat kokemuksensa ja opitut ta-
vat, joista ei ole välttämättä helppo päästää irti. Tai vaihtoehtoisesti koke-
neilla ratsastajillakaan ei välttämättä ole niitä hevosmiestaitoja, joita ko-
keneemmilta odotetaan. 
 

”Taidoistaan valehtelevia asiakkaita on onneksi hyvin vähän 
- yleensä asiakas yliarvioi tasonsa vain tietämättömyyttään, 
mikä tosiaan selviää jo puhelimessa häntä jututtaessani.” 
 
”Aika usein tulee myös sellaisia asiakkaita, että sanovat rat-
sastaneensa vaikka kolme vuotta. Mutta se tarkoittaa sitä, 
että asiakas on kolmen vuoden aikana käynyt satunnaisia 
kertoja ratsastamassa.” 
 
”Sitten kun puhelimessa tehdään varauksia, niin et voi tietää, 
että minkälaista porukkaa sieltä tulee. Tulee paljon tällaisia 
ryhmiä, että on mukana joku niin sanottu kokenut joka ha-
luaa ne kokemattomat ystävänsä mukaan ja on sitä mieltä, 
että issikoilla voi kaikki mennä.” 
 
”Ratsastuskouluista tulee joskus ihmisiä, joille on hevonen ol-
lut valmiina aina. Eli esimerkiksi satulavyön kiristämistä, ja-
lustinten laittoa tai tämmöisiä ei hallita, vaikka olisi ratsas-
tettu kuinka monta vuotta. Ja sitten semmoinen perus hevos-
miestaito puuttuu.” 
 
”Ne jotka ratsastavat jossakin maneesissa kouluratsastuspai-
notteisesti, niin niille pitää aina sanoa, että: ”Hei, nämä ovat 
issikoita, sinun ei tarvitse pistää sitä muotoon. Pidä vaan löy-
siä ohjia.” Täällä metsässä ihan oikeasti on annettava sitä 
löysää ohjaa hevoselle. Jos mennään kaupunkitallille ja siellä 
mennään maastoon, niin siellähän ei missään tapauksessa 
anneta löysää ohjaa. Mutta issikat toimivat vähän eri tavalla 
sitten.”  
 
”Hirveän moni kuljettaa omaa raippaa mukana.” 
 
”Aikuinen kokenut miesratsastaja alkoi kiristää ratsunsa sa-
tulavyötä selästä käsin. Hevonen horjahti hieman tilanteessa, 
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ja mies horjahti tämän takia. Hänen painonsa meni niin voi-
makkaasti satulan toisen jalustimen ja hevosen toisen sivun 
varaan, että hevonen kaatui siten, että se meni kokonaan se-
län kautta ympäri. Ratsastaja putosi, ja hevosen selässä ollut 
satula rikkoutui käyttökelvottomaksi. Hevonen oli pitkään ta-
pauksen jälkeen säikkynä selkään nousemisen yhteydessä.” 

 
Yksi onnettomuustilanteisiin tai muuten asiakaspalvelun kannalta haasta-
viin tilanteisiin vaikuttava asia haastateltavilla on myös varaustilanteet. 
Asiakas saattaa valehdella oman taitotasonsa tai ymmärtää taitotasonsa 
väärin. Voi myös paljastua, ettei asiakas voi ratsastaa ruumiinrakenteensa 
takia valituilla hevosilla. Hevosmatkailuyrityksiin tulee myös paljon varauk-
sia sekaryhmille (ryhmä, jossa on esimerkiksi yksi kokenut ja muut koke-
mattomia ratsastajia), joiden turvallinen ohjaaminen on haaste, joka jokai-
sen ohjaajan tulee huomioida. Joskus myös kokenutkin ratsastaja voi yllät-
tää osaamattomuudellaan tai opituilla tavoillaan niin, että se aiheuttaa 
vaaratilanteen.  
 

”Kiinalaiset kikattavat hevosten selässä ja haluavat jatku-
vasti ottaa kuvia. He saattavat vastata ohjeisiin: ”Joo joo.” ja 
hymyillä, eivätkä he silti ole kuunnelleet ohjeistusta. Venäläi-
set eivät välttämättä kunnioita sääntöjä. He suhtautuvat he-
voseen kuin työvälineeseen. Jotkut venäläiset ja ranskalaiset 
asiakkaat eivät suostu ottamaan kypärää, vaikka heille sitä 
suositellaan.” 
 
”Ulkomainen turisti ei alkuohjeistuksesta huolimatta tottele 
sääntöjä vaan katkaisee kesken retken hevosen selästä käsin 
ison oksan puusta sen ohi ratsastaessaan. Näitä älyttömyyk-
siä on tapahtunut muutamia venäläisasiakkaiden kanssa.” 

 
Ulkomaalaiset asiakkaat ovat myös yksi riskiryhmä. Venäläiset asiakkaat 
kyseenalaistavat herkästi sääntöjä ja ovat vahvatahtoisia. Kiinalaiset asiak-
kaat taas eivät välttämättä ymmärrä, miten täytyy toimia, eivätkä keskity 
sen hetkiseen toimintaan. 
 

”En ollut pitkään aikaan kulkenut erästä pidempää reittiä, ja 
tiesin että reitin varrella on kesäisin ylämaan karjaa, mutta 
olin ajatellut, että ne olisivat jo tähän aikaan olleet sisällä. 
Matkalla jouduimme tulemaan alas hevosten selästä, jotta 
pääsimme ylittämään ojan kohdalla olevan liittymän. Kun 
olimme nousemassa takaisin selkään, huomasin että pelto-
tien varrella olevalla laitumella onkin vielä karjan hiehoja.” 
 
”Ollessani eräällä tallilla joka tarjosi vaellusratsastusta vau-
vasta vaariin sekä koti- ja ulkomaanmatkailijoille tapahtui 
muutamia tilanteita, joissa olisi ollut tarvetta muun muassa 
parempiin tienylityksiin.  Lisäksi ennen ratsastusta asiakkaita 
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ohjeistettiin tasoa katsomatta kertomalla, miten hevonen hil-
jentää, lisää vauhtia, kääntyy sekä mitä hevosen selässä ei 
tule tehdä.” 
 
”En muista, sanoinko tuolloin, että hevoset voivat pienen 
ojan yli hypätä tai vaan kävellä.” 

 
Joskus myös ohjaajan virheistä voi syntyä tapaturmia. Ohjaaja voi esimer-
kiksi unohtaa tarkistaa ratsastusreittien kunnon, ohjeistaa asiakkaita liian 
vähän heidän taitoihinsa nähden tai unohtaa tarpeeksi korostaa tapaa, 
jolla toimitaan juuri omalla tallilla omien hevosen kanssa. Asiakaspalvelun 
taitoja korostetaan esimerkiksi SuoVan ohjeistuksissa (Suomen Vaellustal-
lien liiton ohjeet jäsentallien turvallisuuden ja laadun edistämiseksi, 2012) 
ja niiden tulisi olla tärkeä osa jäsentallien toimintaa. 
 
Itse aiheutetuissa tilanteissa on jatkossa tärkeää, että asiakaspalvelija itse 
tunnistaa toimineensa väärin ja ottaa kokemuksesta opikseen. (Marck-
wort, 2011, 86). Esimerkiksi tilanteessa, jossa ratsastusreittien tarkistami-
nen oli unohtunut, olisi tärkeää, että asiakkaat saivat sen tietää itse ohjaa-
jalta eikä jälkeenpäin. Omista unohduksista tai virhearvioinneista johtu-
neet tapaturmat on hyvä selvittää myös asiakkaille. Haastateltavista vain 
yksi kertoi tilanteita, joiden tapahtumiseen olisi itse voinut vaikuttaa. On 
harmillista, ettei tällaisia tapauksia uskallettu nostaa enemmän esille. Toi-
saalta, olisihan se hienoa, jos suomalaiset hevosmatkailuyrittäjät olisivat 
panostaneet niin paljon, ettei tällaisia inhimillisiä unohduksiakaan satu! 

6.3.2 Asiakaspalvelu haastavissa tilanteissa 

Haastateltavat saivat seuraavaksi kertoa myös tavasta, jolla he käsittelivät 
onnettomuustilanteen sekä asiakkaiden, että itsensä kanssa. Miten haas-
tateltavat ohjeistivat asiakkaitaan, miten asiakkaat reagoivat niihin, ja mi-
ten itse ohjaajana tunsit ja toimit? 

 
”Pyysin asiakkaita pysymään paikallaan ambulanssin tuloon 
asti, olin asiakkaan tukena ja toisen ratsastajan kanssa, joka 
oli terveysalan ihminen. Säikähdin ja pelästyin tilannetta itse-
kin.” 
 
”Putoamistapaturman jälkeen, kun olin saanut asiakkaat tur-
vaan, loppukeskustelut oli käyty ja kaikki olivat lähteneet, tuli 
itselleni kova järkytys. Koin voimakasta tarvetta käydä tapah-
tunutta itse läpi selvitäkseni sen jälkikäteen aiheuttamasta 
pelosta.” 

 
Haastatteluvastauksista ilmenee, että kaikki tapaturmat ovat vaatineet oh-
jaajalta nopeaa reagointia, organisointikykyä sekä omien tunteiden hallin-
taa. Vaikka itse säikähtää ja jopa pelkää, on toimittava ammattimaisesti ja 
johdonmukaisesti. Ongelmatilanteiden asiallisella käsittelyllä asiakkaalle 
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osoitetaan, että häntä palvellaan hyvin myös vaikealla hetkellä. (Kannisto, 
2008, 169). Hyvää asiakaspalvelun tasoa ja palvelun turvallisuutta voidaan 
vahvistaa sillä, että hevosmatkailuyrityksen ohjaajalla on oltava tietty pä-
tevyystaso (SuoVa, 2012 & SRL, 2017). Ohjaajalla on ratsastusretken tur-
vallisuudesta suuri vastuu. 
 
Tilanteita, joita ei voi muuttaa, ovat esimerkiksi muista osapuolista johtu-
vat asiat tai olosuhteista johtuvat tilanteet. (Marckwort, 2011, 87-88). Suu-
rin osa haastateltavien kertomista tilanteista ovat juuri näitä, esimerkiksi 
hevosen säikähdyksestä johtuvia yllättäviä tippumisia. Näissä tilanteissa 
asiakaspalvelijan on tärkeää suhtautua asiakkaaseen empaattisesti. Rat-
kaisevia asioita tilanteen päättymisen kannalta ovat asian hoitaminen, ti-
lanteesta kertominen ja asiakkaan yksilöllinen palveleminen poikkeustilan-
teessa (Marckwort, 2011, 87-88). On olennaista, että ohjaaja kertoo kai-
kille osallistujille, mitä on tapahtunut, mikä on kenenkin rooli tilanteessa 
sekä mitä seuraavaksi tapahtuu. Erään haastateltavan maininta myös tilan-
teen jälkihoidosta sekä asiakkaan että ohjaajan kohdalla on erittäin tärkeä. 

 
”Vaikka sanon varaajille aina, että lukekaa ne ohjeet sieltä 
(nettisivuilta) niin esimerkiksi ihmisen paino on sellainen asia, 
että ei sitä voi kysyä.” 
 
”Asiakkaat osasivat odottaa tietyn tyyppistä vauhtia. Ihan 
kokemattomatkin tiesi etukäteen, että mitä ja miten on tar-
koitus tehdä ja sitten katsotaan, sujuuko se ja tuntuuko että 
haluaa kokeilla.” 
 
”Jos asiakas on valehdellut omasta taitotasostaan, tällai-
sessa tilanteessa käytän auktoriteettiani ja teen asiakkaalle 
jämäkästi selväksi, että tämä peli ei käy.” 
 
”Sellaisen tilanteen sattuessa, jossa asiakas on toiminut vas-
toin ohjeita, tolkutan asiakkaille vielä kerran, miksi mitään 
ylimääräistä sekoilua ei reissulla sallita. Korostan, että se 
mitä he juuri näkivät (hevonen säikähti) voi tapahtua myös 
heille itselleen, sillä erotuksella että he tuskin tuolloin pysyvät 
satulassa.” 
 
”Asiakkaalle, joka ei suostunut ottamaan kypärää, tehtiin kir-
jallinen vastuunsiirtolomake asiakkaan kielellä.” 
 
”Mikäli toista vetäjää ei saman tien ryhmään löydy (laukka-
pätkille jakautumista varten) niin asiakas, joka ei ole tar-
peeksi kokenut, jätetään pois ryhmästä.” 
 
”Kyllä se hevosmatkailussa nykyään jää aika paljon sen asi-
akkaan varaan, että mitä on ostamassa. Olisi tärkeää, että se 
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asiakas ymmärtäisi ja sitten helpommin reagoisi sitten siihen, 
että onko palvelu laadukasta.” 

 
Tilanteita, joihin voi itse asiakaspalvelijana vaikuttaa ovat esimerkiksi yh-
teydenottoihin vastaaminen, ulkomaalaiset asiakkaat sekä vihainen, apua 
tarvitseva tai epäluuloinen asiakas. (Marckwort, 2011, 87). Jo ennen rat-
sastusvaelluksille tuloa olisi hyvä, että asiakas saisi ohjeistusta, miten rat-
sastuksiin tulisi valmistautua. Tähän hyvä tapa on esimerkiksi toimittaa kai-
kille ratsastuksen varanneille etukäteen luettaviksi turvallisuusohjeet. He-
vosmatkailutuotteiden tulisi olla niin selkeästi tuotteistettu, että asiakas 
osaisi ohjautua oman tasonsa mukaisten palveluiden pariin. Varaushet-
kellä (jos varaus tapahtuu puhelimitse, viestillä tai sähköpostilla) ammatti-
mainen asiakaspalvelija osaa myös varmistaa asiakkaalta hänen sopivuu-
tensa tietyn palvelun käyttäjäksi. Mutta kuten haastatteluistakin selviää, 
joitakin asioita, kuten asiakkaan fyysisiä ominaisuuksia, ei voi välttämättä 
saada selville ennen kuin asiakas on jo paikan päällä. Ohjaajan on toimit-
tava kuitenkin turvallisuus edellä myös senhetkisessä palvelutilanteessa. 
(Kuluttajaturvallisuuslaki, 920/2011 § 5).  

 
Yhden haastateltavan kommentti siitä, että nykyään jää aika paljon myös 
asiakkaan varaan se, mitä he ovat ostamassa, jäi mietityttämään. Hevos-
toiminta on nykyajan ihmiselle yhä enemmän vierasta, eikä asiakas osaa 
valita itse itselleen sopivaa tuotetta tai osaa vaatia tarpeeksi turvallista pal-
velua, jos hänellä ei ole minkäänlaista tarttumapintaa siihen, mitä sen tulisi 
olla. 
 
 ”Asiakkaat reagoivat kuitenkin rauhallisesti.” 
 

”Asiakas meni odottamaan istuen tien reunaan noutoa. Tytär 
pelästyi mitä äidille kävi, äiti oli todella reipas.” 

 
”Asiakkaat totesivat vain, että tulipahan vähän ”äksöniä” 
eikä käy aika tylsäksi.” 

 
”Lapsi säikähti ja rupesi itkemään. Vanhemmat säikähtivät ja 
raivostuivat mönkijäkuskille.” 
 
”Asiakkaat kiittivät asioiden hyvää hoitamista.” 

 
Eri kokemuspohjalla varustetut asiakkaat suhtautuvat usein samankaltai-
seen tilanteeseen eri tavoin. Tämä johtuu esimerkiksi aiemmin mainituista 
opituista asenteista (Hämäläinen, ym., 2016, 98). Kokenut hevosharrastaja 
tietää, että näitä tapaturmia voi sattua. Aloitteleva asiakas taas saattaa 
reagoida aivan päinvastoin, sillä hänen mielikuvansa ja odotuksensa eivät 
vastanneet tapahtunutta (kts. luku 3.2). Toisaalta, kuten erään haastatel-
tavan kokemus oli, jotkut asiakkaat suhtautuvat ensin nuivasti tiettyihin 
ohjeisiin ja ovat sitten jälkeenpäin erittäin kiitollisia siitä, että ohjaaja piti 
päänsä. 
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6.4 Osio 4: Mitä tilanteesta voidaan oppia? 

6.4.1 Onnettomuuksista oppiminen 

Haastattelujen kohderyhmänä olivat hevosalan ammattilaiset sekä alan 
opiskelijat. Heillä on olemassa ratkaisuja ja ideoita ratsastustuotteiden ris-
kien ennakointiin ja vähentämiseen. Haastateltavat saivat kertoa, kuinka 
he selvittivät oman onnettomuustilanteensa ja miten he haluaisivat vielä 
kehittää ratsastuspalveluiden turvallisuutta. 

 
”Olisin halunnut, että eri tasoisille asiakasryhmille olisi an-
nettu erilaisia ohjeistuksia.” 
 
”Yksi suurimpia muutoksia asiakaspalvelussa minun otet-
tuani ohjat yrityksessä oli tasoryhmäluokitteluun siirtymi-
nen.” 
 
”Ratsastukset on pidetty tasoryhmissä.” 

 
Haastateltavat ovat vastaustensa perusteella hyvin pohtineet ja käsitelleet 
tapahtuneita tilanteita. Suurimmaksi turvallisuuteen vaikuttavaksi teki-
jäksi moni haastateltava nostaa tasoryhmäjaottelun. On tärkeää, että yrit-
täjät ovat kehittäneet tuotteensa tietyille kohderyhmille (kts. luku 3.2.). 
Asiakkaita on helpompi ohjeistaa, kun taso on kaikilla suurin piirtein sama. 
Sekaryhmätilanteissa haastateltavat ovat menneet kokemattomimman 
asiakkaan mukaan. Tämä on hyvä tapa, sillä riskit onnettomuuksille ovat 
silloin pienimmät mahdolliset. 
 

”Olisin tilanteessa voinut olla vielä tarkempi laukkaamisen 
suhteen ja luottaa tuntumaani, ettei kannata laukata. Olisin 
voinut olla napakampi mielipiteeni suhteen.” 
 
”Hevosvalinnoissa olen antanut asiakkaankin valita, jos hän 
haluaa jonkun tietyn valikoimistani hevosista. Ollaan läh-
detty maastoon ja sitten olen sanonut (yleensä näillä nuorilla 
on ollut vanhempi mukana), että sitten varaudutaan siihen, 
että tehdään vaikka myöhemmin hevosten vaihto tai vaihde-
taan hevosten paikkoja jonossa tai jotakin muuta.” 

 
”En anna ratsastajien ollenkaan ottaa omia raippoja.” 

 
”Maastossa mennään kokemattoman ehdoilla. Välillä on 
keksittävä niitä tekosyitä, että miksi ei voida esimerkiksi töl-
tätä enempää.” 
 
”Pienten lasten talutuksissa olen kyllä sanonut, että jos lapsi 
tulee niin pitää vanhemman kulkea mukana.” 
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”Luonto-ohjaajan ja hevosharrasteohjaajan koulutus sekä 
tietenkin myös toistuvat EA-koulutukset ovat haastavan ti-
lanteen oikein hoitamisessa ensisijaisen tärkeitä.” 
 
”Itse pidän henkilökohtaista kontaktia asiakkaaseen varaus-
vaiheessa hyvin tärkeänä.” 
 
”Ennakoidakseni tietynlaisia tilanteita pyrin opettamaan he-
vosiani äkkinäisiin liikkeisiin tai ääniin tekemällä itsekin vä-
lillä jotakin ”ylimääräistä” satulassa.” 
 
”Opiskelijoiden kanssa, kun tehtiin vaellusratsastuksia, niin 
siellä oli kärkiratsastaja ja peräratsastaja.” 
 
”Aloittelijoiden kanssa ratsastetaan usein umpihangessa, 
jossa hevoset eivät pääse kovaa, eivätkä ratsastajat satuta 
itseään, jos putoavat.” 
 
”Talvella ohjelmapalvelut ovat helpompia, ne ovat aika ly-
hyitä ja mennään polkuja.” 

 
Monet tilanteet tulevat haastattelujenkin perusteella niin äkkiä, ettei nii-
hin oikein pysty täysin valmistautumaan. Joissakin tilanteissa ohjaajan 
vaisto on ehkä viitannut siihen, että riski on olemassa, mutta se ei välttä-
mättä ole aina ollut peruste olla toteuttamatta tiettyjä asioita, jos ne pää-
piirteittäin ovat turvallisia. Usein oma vaisto on kuitenkin oikeassa. Ohjaa-
jan on hyvä opetella erään haastateltavan tavoin jämäkät tavat perustella, 
miksi toimitaan niin kuin toimitaan, ja opeteltava sanomaan joskus ei.  
 
 

”Tasoryhmäjaottelulla osoitan myös arvostusta islanninhe-
voselle rotuna: issikka ei ole mikään kone, joka ei tuntisi epä-
mukavuutta epätasapainoisen ratsastajan alla kovassa vauh-
dissa.” 
 
”Issikat ovat vähemmän reaktiivisia kuin ehkä joku muu 
rotu.” 
 
”Pienten lasten talutuksissa shetlanninponi olisi siinä mie-
lessä turvallisempi, että lapsi putoaisi matalammalta kuin is-
sikalta.” 
 
”Aina kun on ajoneuvojen kanssa tekemisissä niin hevosten 
täytyy olla ihan hirveän hyvin hallinnassa.”  
 
”Työajossa täytyy olla mietitty, että mikä on kenenkin rooli 
tilanteessa ja ohjeistettu hirveän tarkkaan. Hevosten vali-
kointi sen tyyppisiin tuotteisiin on hirveän tärkeää.” 
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”Hevosen täytyisi olla niin viisas, että vaikka jotakin sattuu 
niin hevonen pystyy sen jotenkin päättelemään. Niitä on sel-
laisiakin hevosia, että ne lähtevät. Suomenhevoset ovat mie-
lestäni aika sopivia. Olen aina mainostanut suomenhevosia, 
kun Suomessa ollaan, mutta se todella soveltuu hyvin opetus-
tehtäviin.” 
 
”Niin karmealta kuin kuulostaakin, niin sillä on todella iso 
merkitys, että hevosen varaan voi joskus tilanteissa jäädä.”  
 
”Eräs vaellusratsastuksemme perustui tammojen omaan ar-
vojärjestykseen.” 
 
”Ohjaajan täytyy tietää, että jos hevoset ovat toistensa 
kanssa tekemisissä niin ne voivat haistella toisiaan ja olla lä-
hekkäin.”  
 
”Ohjaajan oma ratsastustaito täytyy olla kyllä kovaa tasoa.” 

 
Hyvät hevoset ovat turvallisen hevosmatkailutoiminnan perusta.  SRL:n jä-
sentallikriteerien sekä SuoVan jäsentallikriteerien ja niiden pohjalla olevan 
Tukesin turvallisuusohjeiden mukaisesti hevosmatkailupalveluissa olevien 
hevosten tulee olla käyttötarkoitukseensa sopivia. (SRL, 2017 6 SuoVA, 
2012 & Tukes, 2015). Haastateltavat korostavat erityisesti hevosten luon-
netta. Hevosen tulisi olla sellainen, joka ei helposti hätkähdä yllättävistä 
tilanteista. Suomenhevosesta pidettiin sekä niiden luonteen että monipuo-
lisuutensa vuoksi. 
 
Monet haastateltavista halusivat muuttaa käsitystä islanninhevosesta ”he-
vosena, jolla kaikki voivat mennä”.  Islanninhevonen kokee heikompitasoi-
sen ratsastajan aivan samalla tavoin kuin minkä tahansa muun rotuinen 
hevonen. Issikat reagoivat myöskin erilaisiin ympäristön ärsykkeisiin. Ne-
kin voivat säikähtää tai kiukutella. Ohjaajan rooli näissä tilanteissa, joissa 
hevonen esimerkiksi säikähtää ja kaaos on valmis, on merkittävä. Ohjaajan 
täytyy tuntea hevosensa erittäin hyvin. Maastossa ratsastettaessa hevos-
ten arvojärjestyksen tuntemisesta on hyötyä, sillä hevosten sisäinen lau-
makäyttäytyminen ohjaa hevosia tietynlaiseen toimintaan. Kun jono muo-
dostetaan hevosten arvojärjestyksen mukaan, ei hevosille tule suurta tar-
vetta lähteä toisiaan ohittelemaan ja aiheuttaa näin ongelmia ratsastusret-
kellä. Ohjaajan omat ratsastus- ja hevosmiestaidot tulisi olla myöskin erit-
täin hyvällä tasolla. On huomattavasti helpompaa hallita suurempaakin 
ryhmää ratsastajia ja hevosia, kun itsellä on vankat ratsastustaidot. 
 

”Olisin voinut ohjeistaa enemmän hyvien varusteiden tär-
keyttä. Tallillamme ei ole asiakkaille varahousuja, kypärät ja 
heijastinliivit vain.” 
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”Tämän olisi ehkä voinut välttää, kun olisin painottanut vielä 
enemmän mahdollista hevosten hyppyä, jolloin asiakkaat oli-
sivat ehkä osanneet varautua vielä enemmän.” 

 
Ratsastajia on tärkeää informoida ennakkoon esimerkiksi tarvittavista va-
rusteista. Monet haastateltavat kertoivat, että osasyynä moniin putoami-
siin olivat heikomman tasapainon lisäksi liukkaat housut. Valitettavasti asi-
akkailla ei yleensä ole omia ratsastushousuja, ja harvemmin myöskään (ku-
ten eräs haastateltava mainitsi) talleilla on niitä lainata asiakkaille. Asiak-
kaita on tärkeä ohjeistaa myös hevosten kanssa käyttäytymisestä, hevos-
ten yksilöllisistä luonteista sekä ratsastamisesta maastossa. Ennakkoon in-
formointia on esimerkiksi se, että ratsastajille lähetetään turvallisuusoh-
jeet etukäteen luettavaksi. 

7 TURVALLISUUSOHJEET: CASE TAHKO FARMI 

Hevosmatkailuyritysten yleisin palvelu, jota he tarjoavat asiakkailleen, on 
joko ratsastusretki (vaellus, retki tai lyhyt ratsastus) tai hevosleiri/-kurssi. 
(MEK, 2009, 21). Tämän vuoksi myöskin suurin osa hevosmatkailuyrityksen 
mahdollisista onnettomuuksista tai vahingoista sattuu näiden palveluiden 
yhteydessä. Ratsastustuotteet ovat yksi suosituimmista tuotteista myös 
Tahko Farmilla. 

7.1 Yleistietoa yrityksestä 

 
Puustila Golf&Ski majoituspalvelut (http://www.puustila.com) ja Aktivi-
teettikeskus Tahko Farmi (http://www.tahkofarmi.fi) on Nilsiän Tahkovuo-
rella sijaitseva yritys. Yrityksen omistaa yksityinen elinkeinonharjoittaja 
Hannu Puustinen. Yrityksen päätoimiala on Kasvinviljelyn palvelutoiminta 
sekä maisemanhoito. Puustila Golf & Ski mökkejä vuokrataan niin lomalai-
sille kuin työ- ja harrasteporukoillekin. Tahko Farmi tarjoaa matkailu- ja vir-
kistyspalveluja kaikenikäisille ja -kuntoisille ihmisille eläinten parissa. 
 
Yrityksessä työskentelee vakituisesti kuusi työntekijää. Lisäksi yritys työllis-
tää sesonkityöntekijöitä ja harjoittelijoita sekä yritys ostaa ostopalveluina 
sesonkiaikoina harrasteohjaajan palveluja. 
 
Tahko Farmi tuottaa matalan kynnyksen luontoelämyksiä matkailijoille 
eläinten parissa. Farmilla on lemmikkieläimiä (kanoja, kaneja, ankkoja, 
lampaita, vuohia, alpakoita ja minipossuja) sekä kuusi hevosta. Eläimiä 
pääsee ruokkimaan ja niihin tutustumaan omatoimi- tai ohjatuilla kierrok-
silla. Asiakkaat pääsevät maastoratsastuksille, rekiajeluihin ja talutusrat-
sastukseen Farmin hevosilla. Lisäksi yritys tarjoaa muitakin aktiviteetteja, 
esimerkiksi mönkijäajeluja. 
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7.2  Asiakaskunta, ratsastustuotteet ja tuotekuvaukset 

 
Aktiviteettikeskus Tahko Farmin tuotteet on kohdistettu selkeästi tietyille 
kohderyhmille. Seuraavat tuotteet ovat Tahko Farmin ratsastustuotteista 
suosituimmat: 
 
1 h Helppo Safari 

 
”Ohjelma sopii aikuisille ja yli 12-vuotiaille. Aiempaa kokemusta ei tarvita. 
 
Alkuohjeistuksen jälkeen nousemme ratsaille ja 1 h Helppo Hevossafari ete-
nee rauhallista käyntiä Tahko Farmin lähimaastossa. Ratsastusaika on viit-
teellinen ja riippuu ratsastuksen etenemisvauhdista. Aika sisältää myös sel-
kään nousun ja laskun 
 
Hinta 35,-/hlö.” 

 
    (TahkoXperience, 2018) 
 

1,5 h Kokeneiden Safari 
 
”Ohjelma sopii edistyneemmille ratsastajille, jotka hallitsevat hevosen 
maastossa käynnissä ja ravissa. 
 
Alkuohjeistuksen jälkeen nousemme ratsaille ja 1,5 h Hevossafari etenee 
Tahko Farmin lähimaastoissa. Maastossa ratsastamme keliolosuhteiden 
mukaan käyntiä ja ravia/tölttiä. Ratsastuksen lopussa on Farmin pihapo-
luilla/kentällä mahdollisuus myös taitotason mukaan kokeilla laukkaakin. 
Ratsastusaika on viitteellinen ja riippuu ratsastamisen etenemisvauhdista. 
Aika sisältää myös selkään nousun ja laskun. 
 
Hinta 45,-/hlö.”  

 
    (TahkoXperience, 2018) 

 
 
Tahko Farmin E-Kassajärjestelmässä näkyvien ostojen perusteella voidaan 
selvittää, minkä tyyppisiä asiakkaita Tahko Farmilla on käynyt. E-Kassajär-
jestelmässä näkyvien myytyjen tuotteiden määrät on koottu seuraavaan 
taulukkoon (Taulukko 1: Farmin ratsastustuotteet). 

Taulukko 1. Farmin ratsastustuotteet 

Tahko Farmin ratsastustuotteiden myynti tuotteittain 
1.1.2018 – 31.10.2018 

Kokeneiden ratsastustuotteet 170 

Aloittelijoiden pitkät safarit 189 

Eka- ja Minisafarit 154 
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Talutusratsastukset 227 

Yhteensä 740 

  
Aikavälillä 1.1.2018 – 31.10.2018 Tahko Farmin E-Kassajärjestelmän 
(myynti tuotteittain) perusteella 1,5 h tai 1 h Kokeneiden Safareita on 
myyty 158 kpl + 12 kpl. Kokeneiden Safari on nimensä mukaisesti koke-
neempien ratsastajien tuote. Tähän palveluun osallistuvilta kysytään hei-
dän taitotasonsa, ja vaatimus on, että osallistuja on ratsastanut säännölli-
sesti esimerkiksi ratsastuskoulussa useamman vuoden. Kassajärjestelmän 
tietojen perusteella Tahko Farmilla on käynyt kokeneempia ratsastajia 170 
kpl.  
 
Aloittelijoille suunnattuja tuotteita on myyty paljon runsaammin. 1,5 h tai 
1 h Helppoja Safareita on myyty 18 kpl + 171 kpl, 0,5 h Minisafareita on 
myyty 106 kpl, eri mittaisia talutusratsastuksia (10 ja 20 min) on myyty 227 
kpl, Eka Safareita (45 min) on myyty 48 kpl. Näistä tuotteista kaikki ovat 
sellaisia, joihin aivan aloittelevakin ratsastaja voi osallistua. Karkeasti ja-
oteltuna 1 h tai 1,5 h Helppo Safari on kuitenkin sellainen tuote, johon alle 
12-vuotiaat eivät voi osallistua ilman vanhempaa, joten ne voidaan laskea 
nuorten ja aikuisten tuotteiksi. Näitä tuotteita on myyty 189 kpl. Erityisesti 
lapsille ja kokemattomille suunnattuja muita lyhyitä ratsastustuotteita on 
myyty yhteensä 381 kpl. Yhteensä kaikkia aloittelijoiden tuotteita on 
myyty 570 kpl.  
 
Tahko Farmin asiakaskunnasta siis noin 70 % on aloittelijoita, ja loput ko-
keneempia ratsastajia. Tämä on syytä huomioida, kun Farmille laaditaan 
turvallisuusohjetta. 

7.3 Ohjeita ratsastamaan tuleville 

Tahko Farmille ratsastamaan tulevien ohjeen pohjana on käytetty Tukesin 
Ohjeita ratsastajalle -mallia Tukes, 2015) ja 1 h Helpon safarin ja 1,5 h Ko-
keneiden safarin tuotekuvauksia (TahkoXperience, 2018). Lisäksi ohjeiden 
kokoamisessa on hyödynnetty opinnäytetyöni haastatteluissa esiin tulleita 
asioita sekä Tahko Farmin vanhoja varausvahvistuksia vuodelta 2017.  
 
Turvallisuusohjeet on tehty kolmessa osassa: ohjeet ennen ratsastusta, 
Farmin tallilla sekä ratsastuksen jälkeen. Valmiit ohjeet löytyvät opinnäy-
tetyön liitteestä 4, 5 ja 6 otsikoilla Ennen ratsastusta, Farmin tallilla sekä 
Ratsastussafarin peruuntuminen tai peruminen. 
 
Turvallisuusohjeet ovat tärkeät sen vuoksi, että niihin tutustuminen lisää 
asiakasturvallisuutta ja kertoo asiakkaalle yrityksen vastuusta ja asiakkaan 
omasta vastuusta. Turvallisuusohjeen avulla asiakas tietää, miten valmis-
tautua ratsastussafarille, miten toimia palvelutilanteessa sekä miten toi-
mia, jos joutuu esimerkiksi perumaan varatun palvelun.  
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7.3.1 Taustaa turvallisuusohjeiden takana 

Lomakkeet Ennen ratsastusta (Liite 4) sekä Ratsastussafarin peruuttami-
nen tai peruuntuminen (Liite 6) lähetetään asiakkaalle sähköpostitse, kun 
hän varaa Farmilta ratsastustuotteen. Varaustilanteen yhteydessä asiakas-
palvelija ei välttämättä muista tai ehdi erikseen mainita asiakkaalle kaikista 
muistettavista asioista ratsastukseen liittyen, joten ne on vielä kertaalleen 
mainittu lomakkeissa. Farmin tallilla -ohjeistus (Liite 5: Farmin tallilla) nä-
kyy Farmin hevoshallin infotaulussa. Ohjeistukset ovat sitä varten, että 
asiakas saa niistä vielä lisätietoa oppaan oman ohjeistuksen lisäksi. Ohjeis-
tukset eivät siis poissulje asiakkaan suullista ohjeistamista, vaan tukevat 
sitä.  
 
Asiakkaan kirjallinen ohjeistaminen ratsastukseen valmistautumisessa 
pohjautuu yrittäjän vastuuseen ratsastustuotteiden turvallisuuden varmis-
tamisessa. Yrittäjän tulee antaa asiakkaalle palveluun tarvittavat ennakko-
tiedot kuten palvelun vaatimustaso, terveysvaatimukset ja -rajoitukset, va-
rusteiden käyttö sekä toiminta- ja käyttäytymisohjeet palvelussa. (Valtio-
neuvoston asetus kulutustavaroista ja kuluttajapalveluista annettavista 
tiedoista, 613/2004 § 10). Tämän vuoksi ohjeistuksissa (Liite 4 ja 5) on ker-
rottu esimerkiksi ratsastukseen tarvittavista varusteista sekä ohjeistettu 
asiakasta kertomaan rehellisesti oma taitotasonsa, jotta hänet osataan oh-
jata sopivan tasoiseen ryhmään.  Lisäksi asiakasta on ohjeistettu toimin-
taan hevosten kanssa ja talliympäristössä. 
 
Yrittäjän ja ohjaajan on myös huomioitava asiakkaiden kokemustaso, ja hä-
nen on annettava ohjeistus sen mukaan. (Valtioneuvoston asetus kulutus-
tavaroista ja kuluttajapalveluista annettavista tiedoista, 613/2004 § 11). 
Ohjeistukset (Liitteet 4, 5 ja 6) on pyritty kokoamaan niin, että ensimmäistä 
kertaa hevosten kanssa tekemisissä oleva ihminen voi ne ymmärtää. Oh-
jeistuksessa ei ole käytetty esimerkiksi lajin ammattisanastoa, ja ohjeet on 
pyritty pitämään lyhyinä ja selkeinä. 
 
Maininnat ratsastuksen ryhmäkoosta, yrittäjän oikeudesta peruuttaa rat-
sastus tietyistä syistä, ratsastajien ikärajoista sekä tasoryhmistä perustuvat 
yrittäjän huolellisuusvelvollisuuteen. Yrittäjällä täytyy olla ammattitaitoa 
tuottaa palvelu turvallisesti. (KuTuL, 920/2011 § 10). Tahko Farmilla suurin 
ryhmäkoko on neljä ratsastajaa (+ opas), eli reilusti alle Tukesin suosituk-
sen seitsemän ratsastajaa, koska kuljemme paljon autoteiden varsilla, suu-
rin osa asiakkaistamme on aloittelijoita, sekä ohjaajia on retkillä ainoas-
taan yksi. Farmilla ollaan myös nähty, että useimmat alle 12-vuotiaat rat-
sastajat eivät vielä hallitse hevosta itsenäisesti riittävän hyvin, joten heidän 
osallistumistaan on myöskin rajoitettu. Tahko Farmilla ollaan nähty nämä 
rajoitukset turvallisimpana vaihtoehtona tuottaa ratsastuspalveluita. 
 
Maininnat ratsastuksen viitteellisestä kestoajasta (Liite 4) sekä peruutus-
ehdoista esteen sattuessa (Liite 6) perustuvat kuluttajansuojalakiin. Kulut-
tajalle on annettava mahdollisuus peruuttaa varaamansa/ostamansa 
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tuote tai palvelu. (Kuluttajansuojalaki, 1978/38, § 8). Yrittäjän tulee myös 
antaa kuluttajalle tieto mahdollisista lisämaksuista (Kuluttajansuojalaki, 
1978/38, § 10). Ratsastuksen peruuttamatta jättämiseen liittyvät maksut 
liittyvät tähän oikeuteen. 

8 YHTEENVETO JA TEKIJÄN POHDINTAA 

Hevosmatkailualan suosituin palvelu/tuote on ratsastusretki tai -vaellus 
maastossa. Sitä tuottavat hevosmatkailualan yrittäjät, joista jokaisella on 
omanlaisensa yritys. Ratsastustuotteet ovat jokaisella yrityksellä erilaiset, 
sillä miljöö vaihtelee, hevoset ovat kukin omia yksilöitään ja lisäksi asiakas-
palvelutaidot ja muut toimintatavat vaihtelevat. Jotta hevosmatkailutuot-
teet saatiin asiakkaiden kannalta helpommin arvioitaviksi ja mahdollisim-
man tasalaatuisiksi, kehitettiin lainsäädäntöä ja lisäksi Tukes sekä SRL ja 
muut ratsastuksen lajiliitot laativat laatukriteerejä ja muita vaatimuksia 
hevosalalle, myöskin hevosmatkailupalveluihin. 
 
Hevosmatkailupalveluiden turvallisuuden näkee kuitenkin konkreettisesti 
vasta kun käyttää tai on tuottamassa palveluja. Opinnäytetyön tutkimus-
osion haastattelut toivat näitä käytännön asioita enemmän esille. Tutki-
muksen tulokset eivät tulleet minulle suurena yllätyksenä, kun työskente-
len itsekin hevosmatkailualalla. Haastatteluista sain vinkkejä ja vertaistu-
kea toimintaan hevosmatkailualan työntekijänä. Monet haastateltavista 
kokivat tietyt asiakaspalvelutilanteet haastavina. Nyky-yhteiskunnan su-
vaitsevaisuuden ja kaikenlaisten ihmisten hyväksymisen ilmapiirissä voi 
olla todella vaikeaa kertoa asiakkaalle esimerkiksi siitä, että hänen fyysinen 
kuntonsa ei sovellu ratsastukseen, tai siitä, että hevosia ei voi kohdella kuin 
konetta (tai vaihtoehtoisesti kuin taskukokoista lemmikkikoiraa). Haasta-
vaa on myös se, että ratsastuksessa voi sattua vakavakin tapaturma, vaikka 
kaikki mahdolliset turvallisuusasiat olisi huomioitu. Asiakkaita pitää muis-
tuttaa lajin hyvien puolien lisäksi vaaroistakin. 
 
Hevosmatkailua leimaa yritysten pienuus. Yrityksen työmäärä ovat usein 
yhden työntekijän (yrittäjä itse) tai vain muutaman työntekijän harteilla. 
Hevosmatkailu on asiakaspalvelutyötä, ja kiire hankaloittaa sitä. Yrittäjät 
saavat suurimman osan koko vuoden tuloista sesonkeina, jolloin on teh-
tävä töitä niin paljon kuin pystyy, ja vähän ylikin. Kiireessä touhutessa asi-
akkaiden huomioiminen ja ohjeistaminen riittävän hyvin voi hankaloitua. 
Turvallisuusohjeet ovat siinä tärkeä apuväline. Asiakkaille on hyvä lähettää 
ratsastusvarauksen yhteydessä ohjeita, miten tulisi valmistautua ratsas-
tusretkelle. Kun asiakas saapuu paikan päälle, häntä tulee ohjeistaa kasvo-
tusten, mutta lisäksi olisi vielä hyvä olla ohjeet tallilla oleville. Näin asiak-
kaalla olisi ainakin jokin ajatus siitä, missä tulee olla ja mitä tehdä tallilla.  
Kokonaisuutena tämä opinnäytetyö auttaa yritystä löytämään oman toi-
mintansa turvallisuuteen liittyvät tärkeimmät asiat. Yritys löytää tämän 
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opinnäytetyön kautta kanavia, joilla on hyvät ohjeistukset ratsastuspalve-
luiden turvallisuuden parantamiseksi. Lisäksi opinnäytetyön toimeksianta-
jayritys Aktiviteettikeskus Tahko Farmi saa opinnäytetyön kautta valmiit 
turvallisuusohjeet käyttöönsä, ja voi siten kehittää omaa asiakaspalvelu-
aan sekä ratsastustuotteidensa turvallisuutta.   
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Liite 1 
HAASTATTELULOMAKE SAATETEKSTI 
 
 

 
  

Kyselytutkimus – Vastuullinen Hevosmatkailutuote 

Olen Hanna Kraft ja opiskelen Hevostalouden agrologiksi Hämeen ammattikorkeakoulussa. 

Teen opinnäytetyötä aiheesta Vastuullinen Hevosmatkailutuote. Tämän kyselyn avulla kartoitan 

matkailijoille tarjottavien ratsastustuotteiden turvallisuuteen liittyviä haasteita erityisesti niiden ohjaajan 

näkökulmasta katsottuna.  

Kyselyyn voit vastata lähettämällä vastauksen joko 

sähköpostitse osoitteeseen hanna.kraft@student.hamk.fi 

TAI 

WhatsAppissa ääniviestillä tai soittamalla numeroon 045 642 5292. 

Voit myös jättää oman puhelinnumerosi ylläolevaan numeroon tai sähköpostiin. Otan sinuun yhteyttä, ja 

hoidamme kyselyyn vastaamisen puhelimitse. Ilmoitathan myös ajan, jolloin sinut saa parhaiten kiinni. 

Vastata voit kahden viikon ajan tämän viestin saapumisesta. 

 

Jotta vastauksesta saataisiin mahdollisimman hyvin tutkimustani kattava, tarvitsisin luvan ottaa sinuun 

tarvittaessa yhteyttä tarkentavia kysymyksiä varten. 

Opinnäytetyön tekijä saa ottaa minuun yhteyttä jälkikäteen tarkentavia kysymyksiä varten 

□ Kyllä 

□ Ei 

 

Pyrithän vastaamaan totuudenmukaisesti. Toivoisin myös, että kuvailisit haastavia tilanteita 

mahdollisimman yksityiskohtaisesti. 
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      Liite 2 
HAASTATTELULOMAKE KYSYMYKSET 
 
 

 
  

Kuvaile mahdollisimman kattavasti 1-5 asiakaspalvelutilannetta hevosmatkailuyrityksessä, johon liittyi 

turvallisuusriski, vaaran uhka tai todellinen vaaratilanne, vahinko tai tapaturma. Tilanne voi olla 

sellainen, jossa olet itse ollut ohjaajana, tai jonka olet sivustaseuraajana nähnyt tapahtuvan 

asiakaspalvelutilanteessa.  

 

Apukysymyksiä: 

 

1. Kuuluiko yritys, jossa työskentelit, johonkin jäsentalliluokitukseen (esimerkiksi SRL:n 

jäsentallikriteerit, SuoVan Priimatalli tai jokin muu)? 

2. Olitko tietoinen jäsentalliluokituksista ja jäsentallikriteereistä? 

3. Mikä hevosmatkailupalvelu oli kyseessä? 

4. Mihin vuodenaikaan tämä tilanne tapahtui?  

5. Millaisia asiakkaita palvelit? 

6. Minkä kokoinen ryhmä oli? 

7. Olitko yksin ohjaajana? 

8. Mitä palvelun aikana tapahtui?  

9. Mikä teki tilanteesta Sinulle haastavan?  

10. Mitä ohjeita asiakkaalle annettiin? 

11. Miltä Sinusta tuntui?  

12. Miten asiakkaat reagoivat? 

13. Oliko tilanne vaarallinen? 

14. Mitä kehitysehdotuksia Sinulla olisi asiakasturvallisuuden lisäämiseksi? Miten tapahtunut 

vaaratilanne oltaisiin voitu välttää tai ennakoida? 

15. Olisitko toivonut, että yritys ohjeistaisi asiakkaita enemmän jo ennen palvelua? 

 

Kiitos osallistumisesta! 

Kyselyn tulokset ovat nähtävissä opinnäytetyössäni keväällä 2019, osoitteessa https://www.theseus.fi. 
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      Liite 3 
FACEBOOK – JULKAISU 
 
 

 
 

  

Hei Sinä hevosharrasteohjaaja, hevosmatkailuyrityksen työntekijä tai hevosalan yrittäjä! 

Olen Hanna Kraft, Hämeen ammattikorkeakoulun agrologiopiskelija. Teen opinnäytetyötä aiheesta 

Vastuullinen Hevosmatkailutuote. Työtä varten teen kyselytutkimusta, johon tarvittaisi 

hevosmatkailutuotteiden tai -palveluiden ohjaajina/oppaina toimineita henkilöitä. Kyselyssä kartoitetaan 

hevosmatkailutuotteiden tai -palveluiden riskejä. 

Jätä yhteystietosi teksti- tai WhatsApp-viestillä numeroon 045 642 5292 tai sähköpostiin 

hanna.kraft@student.hamk.fi, niin otan sinuun yhteyttä. 



47 
 

 
 

    Liite 4 
 
ENNEN RATSASTUSTA 
 

 
 
  

ENNEN RATSASTUSTA…    

 

1. Tahko Farmin ratsastussafarit varataan aina etukäteen. 

2. Ratsastussafareidemme ryhmäkoko on yleensä enintään neljä ratsastajaa. 

3. Ratsastussafareidemme ratsastusaika on viitteellinen ja riippuu ratsastuksen 

etenemisvauhdista. Ratsastusaika sisältää myös selkään nousun ja laskun. 

4. Pyrimme kokoamaan ratsastusryhmät niin, että ratsastus vastaa taitotasoasi. Ratsastussafarilla 

edetään kuitenkin aina vähiten kokeneen ratsastajan tahtiin. 

5. Jotta osaamme ohjata sinut sopivaan ryhmään, ilmoitathan etukäteen omat ratsastustaitosi. 

Kokeneella ratsastajalla tarkoitamme hevosen kaikissa askellajeissa, myös yllättävissä 

tilanteissa, hallitsevaa ratsastajaa. 

6. Alle 12-vuotiaalla tulee olla riittävät ratsastustaidot, tai vanhemman on oltava mukana joko 

ratsastaen tai kävellen. 

7. Ilmoitathan ennen ratsastusta myös mahdolliset sairaudet, liikuntarajoitteet tai muut 

vastaavat, jos ne voivat vaikuttaa ratsastukseesi. 

8. Huolehdithan, että sinulla on ratsastamaan tullessasi säähän sopivat ulkoiluvarusteet: pitkät 

housut, tukevat mielellään kannalliset kengät sekä hanskat. Farmilta saat lainata kypärää ja 

talviratsastushaalareita, sekä myöskin kenkiä löytyy tarvittaessa. 

9. Vältäthän vaatteita, jotka lepattavat tai joissa on paljon esimerkiksi lenkkejä, jotka voivat 

tarttua kiinni. Jos käytät omia ratsastusvarusteita, huolehdithan, että ne on huolellisesti 

puhdistettu etukäteen. 

10. Saavuthan paikan päälle viimeistään 20 minuuttia ennen ratsastussafarin alkua. 
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      Liite 5 

FARMIN TALLILLA 

 

  

FARMIN TALLILLA… 

 

1. Turvallisuus kuuluu kaikille. Ratsastuspalvelun tarjoajana olemme vastuussa palvelun 

turvallisuudesta. Huomioithan kuitenkin, että hevosten kanssa toimiessa on aina olemassa 

tapaturmariski. Suosittelemme kaikille ratsastajille omaa henkilökohtaista 

tapaturmavakuutusta. 

2. Noudatathan ohjaajan antamia ohjeita. 

3. Hevosten lähellä toimitaan aina rauhallisesti ja asiallisesti. Ethän huuda tai juokse. 

4. Tahko Farmin hevosilla on kullakin omat ruokansa ja ruoka-aikansa. Ethän ruoki hevosia ilman 

lupaa. 



49 
 

 
 

    Liite 6 
RATSASTUSSAFARIN PERUUNTUMINEN TAI PERUMINEN 
 

 
  

 
 
 

 

 
 

RATSASTUSSAFARIN PERUUNTUMINEN TAI PERUMINEN… 

 

1. Pyrimme ilmoittamaan sinulle, jos ilmenee jokin este, joka vaikuttaa ratsastussafarin 

toteuttamiseen turvallisesti. Tällainen este voi olla esimerkiksi kesäisin ukonilma. Sovimme 

kanssasi uuden ajankohdan ratsastukselle tai jonkin muun tavan korvata estynyt safari. 

2. Tahko Farmille ei synny korvausvelvollisuutta, jos ratsastus peruuntuu sääolosuhteiden, 

henkilökunnan sairastumisen, hevosten sairastumisen tai muun syyn vuoksi.  

3. Jos joudut itse peruuttamaan tekemäsi varauksen, teethän sen viimeistään 3 vrk (72 h) ennen 

varattua ratsastusaikaa. Myöhemmin tehdyistä peruutuksista joudumme perimään koko 

ratsastuksen hinnan. 

4. Jos emme näe sinua paikan päällä sovittuna aikana, joudumme myöskin perimään sinulta 

ratsastuksen koko hinnan. 

5. Jos joudut perumaan ratsastuksen sairastapauksen vuoksi, hyväksymme peruutuksen kuluitta 

lääkärintodistuksella sairastuneelta. 

6. Peruuttamattomista varauksista lähetämme sinulle laskun edellä mainittujen ehtojen 

mukaisesti. Varatun ohjelman hinnan lisäksi perimme laskutuslisän 10,-/lasku. 

7. Peruutus tulee aina tehdä ensin PUHELIMELLA ja lisäksi sähköpostilla kirjallisena. 


