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1 JOHDANTO 

 

Hevosta käytetään monin eri tavoin apuna sosiaali- ja terveyspalveluissa. Hevonen ei syrji, minkä 

vuoksi se on hyvä kasvattaja, opettaja ja yhteistyökumppani. Hevosen kanssa tekeminen on vaikut-

tavuudeltaan laaja-alaista ja monitasoista niin psyykkisesti kuin fyysisestikin. Hevosen ja ihmisen 

välinen vuorovaikutus vahvistaa muun muassa tunnetaitoa, itsetuntoa ja elämänhallintaa. (Hippolis 

2018.) Hevonen voi olla kuntalaisille ja heidän hyvinvoinnilleen avuksi myös sosiaali- ja terveyspalve-

luiden kautta. Hevosen kanssa toimiminen on ennaltaehkäisevää ja ihmisen hyvinvointia lisäävää 

toimintaa. Hevonen on erityisryhmätyön monipuolistaja. Hevosavusteisia kuntoutuspalveluita voi-

daan hyödyntää lasten ja nuorten, aikuisten ja ikääntyneiden sekä esimerkiksi muistisairaiden pa-

rissa. (Martin-Päivä 2014, 89.) Uudistuva hevostalous -hankkeen tilaamissa valtakunnallisissa Hevos-

alan kysyntä- ja mielikuvat -kyselyssä ja Hevosyrittäjyys 2017 -kyselyssä näkyy myönteinen suhtau-

tuminen hevosten tuottamiin hyvinvointipalveluihin. Samaan aikaan nähtävissä on tietämättömyys 

siitä, mitä hevosavusteisilla hyvinvointipalveluilla oikeastaan tarkoitetaankaan. 

 

Hevosella nähdään tulevaisuudessa yhä merkittävämpi rooli ihmisen hyvinvoinnin edistämisessä niin 

virkistys-, liikunta-, hyvinvointi- kuin sosiaali- ja kuntoutuspalveluissa (Hippolis 2018). Hevosen käyt-

tämisestä kuntouttavassa ja ennaltaehkäisevässä hoivatyössä on runsaasti hyviä kokemuksia. Kela 

korvasi ratsastusterapiaa fysio- ja toimintaterapiana vuonna 2013 liki 1,74 miljoonalla eurolla. Hevo-

nen voi merkittävästi edistää ihmisen kehitystä ja kasvua. Hevonen on armollinen: se hyväksyy ihmi-

sen sellaisenaan, ilman ennakkoasenteita ja -odotuksia. Ison eläimen hallinta ja yhteistyö sen 

kanssa on omiaan vahvistamaan itsetuntoa. Hevosen kanssa toimiminen on ihmiselle hyödyllistä: 

elämänlaatu paranee, stressi vähenee, verenpaine alenee, terveys ja kunto kohenevat, mieli rauhoit-

tuu ja sosiaalinen kanssakäyminen helpottuu. (Martin-Päivä 2014, 89.) 

 

Opinnäytetyön aihe syntyi yhteisen ideoinnin tuloksena toimeksiantajan kanssa. Tekijän oma kiin-

nostus hevosavusteisia hyvinvointipalveluita kohtaan ja toimeksiantajan tarve ajankohtaiselle tiedolle 

aiheesta synnyttivät idean kolmen artikkelin sarjan kirjoittamisesta. Opinnäytetyön toimeksiantajana 

toimii Uudistuva hevostalous -hanke. Hämeen ammattikorkeakoulu on hankkeen hallinnoija. Yhteys-

henkilöinä hankkeen puolelta toimii Sirpa Pussinen, Sanna Mäki-Tuuri ja Terhi Thuneberg. Valtakun-

nallinen Uudistuva hevostalous -tiedonvälitys- ja yhteistyöhanke (2016–18) tuovat esille tulevaisuus-

keskusteluja ja hevosyrittäjyyttä. Hevosyrittäjäuutiset ja seminaarit ovat kaikille avoimia kohtaamis-

paikkoja, jotka lähetetään myös verkkolähetyksenä. Uutiskirjeet ja yrittäjätarinat nostavat esille suo-

malaista hevoselinkeinoa. (Hippolis 2018.) 

 

Toimeksiantaja saa artikkeleiden avulla ajankohtaista tietoa hevosavusteisista hyvinvointipalveluista. 

Lisäksi artikkelit jäävät ihmisten luettavaksi Hippolis-sivuille ja hankkeen Facebook-sivulle. Artikke-

leita voivat hyödyntää myös alan toimijat esimerkiksi oman markkinointinsa tukena. Tekijä itse pää-

see artikkeleiden kirjoittamisen myötä kehittämään itseään asiantuntijana. 

 

Opinnäytetyön tavoitteena on tuottaa ajankohtaista tietoa hevosavusteisista hyvinvointipalveluista ja 

seurata artikkeleiden vaikuttavuutta. Osana opinnäytetyötä julkaistaan kolmen artikkelin sarja, joissa 
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käsitellään termistöä, korvauskäytäntöjä ja markkinointia sekä yrittäjyyttä. Artikkeleiden avulla tuo-

tetaan lisää tietoa hevosalan yrittäjille sekä muille hevosalalla työskenteleville tai aiheesta kiinnostu-

neille.  
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2 HEVOSAVUSTEISET HYVINVOINTIPALVELUT 

 

Equine Assisted Activities (EAA) eli hevosavusteinen toiminta tarkoittaa toimintaa, jonka keskiössä 

ovat asiakas, ohjaaja, tarvittaessa asiakkaan avustaja sekä hevonen. Toiminta voi käsittää melkein 

mitä tahansa aktiviteettejä, jotka liittyvät hevosen hoitoon ja käsittelyyn, joko maasta käsin, hevo-

sen selästä tai hevoskärryistä (Laitinen 2014, 91–92.)  

 

Tunnetuimmat hevosavusteiset hyvinvointipalvelut ovat ratsastusterapia ja sosiaalipedagoginen he-

vostoiminta. Muita hevosavusteiseen toimintaan soveltuvia menetelmiä ovat esimerkiksi narratiivinen 

lähestymistapa, joka lähtee liikkeelle tarinoista ja niiden rikastuttamisesta. Tarinoiden avulla lapset 

ja nuoret voivat samaistua eri henkilöihin tai hahmoihin, ottaa eri rooleja itselleen ja katsoa asiaa tai 

tilannetta toisen henkilön näkökulmasta. Tunnetaitokasvatus opettaa tunnetaitoja eläinten, hevos-

ten, yhteisön ja ympäristön avulla. Tunnetaitokasvatus painottaa ihmisten ja eläinten välistä vuoro-

vaikutusta ja auttaa ihmistä hahmottamaan omaa rooliaan suhteessa muihin (esimerkiksi 

Equine/Animal Assisted Social Emotional Learning – EASEL/AASEL). (Hippolis 2018.) Ongelmana on, 

että palveluiden kirjo on laaja ja vivahteikas, mikä aiheuttaa haasteen viestinnälle ja palveluiden 

markkinoinnille.  

 

Hevosavusteisia menetelmiä käyttävät työssään apuna muun muassa fysioterapeutit, puhetera-

peutit, psykoterapeutit ja kasvatustyötä tekevät ammattilaiset. Ihmisen ja hevosen vuorovaikutuk-

sen monipuoliset hyödyt ovat jo laajasti tunnettuja. Hevosavusteisia menetelmiä hyödyntämällä voi-

daan parantaa ihmisen fyysisiä, psyykkisiä, emotionaalisia tai luovuutta vaativia kykyjä. (Laitinen 

2014, 91-92.) Hevosavusteinen toiminta vaikutaa ihmiseen laaja-alaisesti niin fyysisesti kuin psyykki-

sesti. Hevosen ja ihmisen välinen vuorovaikutus vahvistaa tunnetaitoa, itsetuntoa ja elämänhallin-

taa. Hevonen on tasapuolinen, lahjomaton ja kustannustehokas kuntouttaja (Laitinen 2014, 91-92). 

 

Kaikki hevosavusteinen toiminta kuuluu Green Care-kehyksen alle. Hevosavusteinen toiminta on yksi 

Green Care –toiminnan edelläkävijöistä Suomessa. Green Care on luontoon ja maaseutuympäristöön 

liittyvää toimintaa, jolla edistetään ihmisten hyvinvointia ja elämänlaatua. Se kattaa monia menetel-

miä, joita käytetään pitkäjänteisesti, tavoitteellisesti ja vastuullisesti. Hyvinvointia lisäävät vaikutuk-

set syntyvät muun muassa luonnon elvyttävyyden, osallisuuden ja kokemuksellisuuden avulla. Toi-

minta sijoittuu usein luonnonympäristöön tai maatilalle, mutta luonnon elementtejä voidaan tuoda ja 

käyttää myös kaupunki- ja laitosympäristössä. (Laitinen 2014, 92.) 

 

Ihan mikä tahansa hevonen ei sovellu terapia tai sosiaalipedagogisen hevostoiminnan käyttöön. He-

vosen tulee olla samalla herkkä, mutta kärsivällinen sekä tarpeeksi rauhallinen aistiakseen ihmisessä 

tapahtuvat tunnetilan muutokset. Viisas hevonen osaa käyttää ihmisen herpaantunutta keskittymistä 

hyväkseen ja tehdä jonkin liikkeen, joka havahduttaa ihmisen olemaan läsnä ja keskittymään me-

neillä olevaan tilanteeseen. Hevonen pitää aina ihmisen valppaana, mutta samalla se on turvallisuu-

den tuoja, joka saa meidät unohtamaan miksi olimme aamulla pahalla tuulella. (Piironen 2014, 12.) 
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2.1 Sosiaalipedagoginen hevostoiminta 

 

Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan peruselementtejä ovat yhteisöllisyys, elämyksellisyys, toimin-

nallisuus ja dialogisuus (aito kohtaaminen), ja ne ovat johdettavissa sosiaalipedagogian teoriasta. 

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta perustuu yksilön omaan kokemukseen ja sen kautta oppimiseen 

ja asioiden oivaltamiseen. Hevosen kanssa toteutetaan yhteisöllistä, kokonaisvaltaista ja osallistavaa 

toimintaa. Hevosen avulla näytetään niiden asioiden tärkeys, joista oma hyvinvointi syntyy: esimer-

kiksi puhtaus, terveellinen ravinto, säännölliset ruoka-ajat, sopiva liikunta ja riittävä lepo (Laitinen 

2014, 95). Sosiaalipedagoginen hevostoiminta, kuten muutkin eläin- ja luontoavusteiset toiminnat 

ovat yleistymässä kasvatuksen ja kuntoutuksen kentällä (Piironen 2014, 8). 

 

Sosiaalipedagogista hevostoimintaa on aiemmin kutsuttu ratsastuspedagogiikaksi. Tästä kuitenkin 

luovuttiin, koska käsite viittasi liikaa ratsastukseen. Sosiaalipedagoginen hevostoiminta pitää sisäl-

lään paljon muutakin. Se on kokonaisvaltaista talliyhteisössä toimimista, esimerkiksi hevosen hoita-

mista, harjaamista ja ruokintaa, tallin siivousta ja muita tallitöitä sekä hevosen tarkkailua ja havain-

nointia. Kuitenkaan mikä tahansa hevostallilla tapahtuva toiminta ei ole sosiaalipedagogista hevos-

toimintaa. Sosiaalipedagoginen hevostoiminta on talliyhteisössä tapahtuvaa kasvatuksellisesti ja kun-

toutuksellisesti tavoitteellista toimintaa, joka perustuu sosiaalipedagogiseen viitekehykseen. (Piiro-

nen 2014, 7-8.) 

 

Sosiaalipedagogista hevostoiminta voidaan käyttää eri tavoin. Se toimii niin syrjäytymisen ehkäisyssä, 

elämänhallinnan harjoittelussa kuin myös muun muassa lastensuojelun avohuollon tukitoimena tai 

päihdekuntoutuksen tukena (Laitinen 2014, 95). Hevonen voi toimia ihmiselle eräänlaisena tunnepei-

linä (Pitkänen 2008, 27). Hevonen pystyy heijastamaan käytöksellään ja eleillään meille sen, mitä me 

itse tunnemme. Vihainen ihminen aiheuttaa lähestymisellään hevosessa esimerkiksi levottomuutta. 

Hevonen pitää reaktioillaan meidät hereillä ja ikään kuin pakottaa meidät rauhoittumaan ja unohta-

maan ikävät tunteet ja ajatukset.  

 

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta on vuodesta 2016 alkaen Patentti- ja rekisterihallitukseen rekiste-

röity nimike, jota voi käyttää vain riittävän koulutuksen käynyt, Sosiaalipedagoginen hevostoiminta –

yhdistyksen hyväksymä ohjaaja. Kriteerinä nimikkeen saamiseksi on ensisijaisesti korkeakoulututkinto, 

kahden vuoden työkokemus ja riittävät hevostaidot. Kriteerit löytyvät tarkemmin yhdistyksen kotisi-

vuilta. Vuodesta 2002 lähtien Suomessa on tarjottu sosiaalipedagogisen hevostoiminnan täydennys-

koulutusta. Koulutus ei johda tutkintoon, mutta se antaa hyvät perustiedot. (Laitinen 2014, 95.) 

 

2.2 Ratsastusterapia 

 

Ratsastusterapia eli Equine Assisted Therapy (EAT) on ratsastusterapeutin ja hevosen yhdessä to-

teuttamaa yksilöllistä, suunnitelmallista ja tavoitteellista kokonaisvaltaista kuntoutusta. Ratsastuste-

rapiaa käytetään fyysistä, psyykkistä tai sosiaalista kuntoutusta tarvitsevan asiakkaan lääkinnällisen 

kokonaiskuntoutuksen osana. Ratsastusterapian tavoitteena ei ole ratsastustaitojen opettelu, vaan 
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hevosen avulla opitaan oman kehon, mielen ja käyttäytymisen hallintaa, ja terapia on aina tavoit-

teellista, kuntouttavaa toimintaa. (Mattila-Rautiainen 2014, 93.)  

 

Ratsastusterapeutin pohjakoulutuksen mukaan terapiassa painottuvat muun muassa motoriset, pe-

dagogiset ja psykologiset tavoitteet. Henkilökohtaisen kuntoutussuunnitelman tavoitteiden saavutta-

misessa käytetään hyväksi hevosen ja ihmisen välistä liike- ja tunnevuorovaikutusta. Lisäksi hyödyn-

netään hevosen elinympäristöä muun muassa toiminnallisesti. (Mattila-Rautiainen 2014, 93.) 

 

Ratsastusterapia on toiminnallinen terapiamuoto, jossa ihminen on mukana kokonaisvaltaisesti ke-

hollaan, ajatuksillaan ja tunteillaan. Terapiassa ihminen on jatkuvassa kosketus-, tunne- ja vuorovai-

kutuskontaktissa hevosen ja sen elinympäristön kanssa. Suomessa ratsastusterapia liitetään usein 

fysioterapiaan, vaikka sillä on paljon annettavaa myös erityispedagogiikalle ja psykologiselle kuntou-

tukselle. Ratsastusterapian fysioterapiakeskeisyys johtuu pitkälti siitä, että suuri osa suomalaisista 

ratsastusterapeuteista on pohjakoulutukseltaan fysioterapeutteja ja he painottavat työssään hippo-

terapian motorisia tavoitteita. (Mattila-Rautiainen 2014, 94.) Euroopassa ratsastusterapia jaetaan 

motoriikkaa tukevaan hippoterapiaan ja kasvatuksen tukena toimivaan heilpedagogiseen terapiaan 

(Mäenpää, Hela ja Sätilä, 2016). 

 

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen korvattavuus perustuu vammaispalvelulakiin. Ratsastusterapi-

aan koulutetun ratsastusterapeutin toteuttama voidaan korvata osana kuntoutusta pääsääntöisesti 

Kelan, kuntien, perhe- ja kasvatusneuvoloiden, sairaanhoitopiirin tai vakuutusyhtiön toimesta. Osa 

ratsastusterapeuteista on hyväksytty lääkinnällisen kuntoutuksen tuottajiksi. (Mattila-Rautiainen 

2014, 94.)  

 

Ratsastusterapia on suojattu nimike ja Suomessa ratsastusterapiaa voi tarjota vain ratsastustera-

peutiksi kouluttautunut henkilö. Ratsastusterapeuteilta vaaditaan riittävän laaja ammatillinen osaa-

minen, pohjakoulutukselta vähintään AMK-tason tutkinto opetuksen, sosiaali- tai terveydenhuollon 

alalta sekä vähintään kahden vuoden työkokemus oman ammattialan käytännön kuntoutustyöstä. 

(Mattila-Rautiainen 2014, 94.) 
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3 VIESTINTÄ 

 

Viestittämisellä tarkoitetaan viestin toimittamista lähettäjältä vastaanottajalle jonkin viestintävälineen 

avulla. Viestinnällä tarkoitetaan jonkin sanoman tiedottamista (kommunikointia) sekä ajatusten, tie-

tojen ja tunteiden välittämistä. Viestinnän prosessi sisältää yleensä seuraavat osatekijät: haluttu vai-

kutus, sanoma, lähettäjä, vastaanottaja, kanava, saavutettu vaikutus ja palaute. Viestintä on aina 

tavoitteellista toimintaa. (Lahtinen, Isoviita ja Hytönen 1995, 210.) 

 

Palveluviestintä on kaikkea sitä viestintää, jonka avulla yritykset ja yhteisöt pyrkivät auttamaan asia-

kasta ostamisessa. Lahtisen ym. (1995, 210) mukaan palveluviestinnän tehtävänä on perustella asi-

akkaille, miksi heidän kannattaa tulla yrityksen palveltavaksi tai ostaa yrityksen tuotteita. Palvelu-

viestinnän tavoitteita ovat yrityksen ja sen tuotteiden tunnetuksi tekeminen, asiakkaiden asenteisiin 

vaikuttaminen, yrityskuvan parantaminen, myynnin aikaansaaminen ja kanta-asiakassuhteiden luo-

minen ja kehittäminen. 

 

Kun viestinnälle on määritelty haluttu vaikutus, lähettäjä ja vastaanottajat voidaan muotoilla sa-

noma.  Sanoman tulee olla ytimekäs, hyvin muotoiltu ja riittävästi kilpailevista sanomista poikkeava, 

jotta se saavuttaisi kohderyhmänsä. Sanoman osatekijät on valittava tarkasti, että sanoma ymmär-

rettäisiin oikein ja tavoitteet saavutettaisiin. (Lahtinen ym. 1995, 210.) Jotta sanoma saavuttaisi ta-

voitteensa, on valittava sellainen viestintäkanava, joka saavuttaa halutun asiakassegmentin. Viestin-

täkanavavaihtoehtoja ovat Lahtisen ym. (1995, 210) mukaan lehdet, asiakaskirjeet, ja mainoslehti-

set, tv, radio, tekstikanava ja video, puhelin, tietoverkot sekä henkilökohtainen tapaaminen. Näiden 

rinnalle on nykypäivänä kohonnut myös sosiaalisen median käyttö, kuten Facebook ja Twitter.  

 

3.1 Kirjoittaminen 

 

Teksti on kirjoittamisen lopputulos, sillä on jokin fyysinen olomuoto: se voi olla sanoja ja virkkeitä 

tietokoneen ruudulla, A4-arkille tulostettua kirjoitusta tai julkaistu kirja. Teksti ei sittenkään ole pel-

kästään aineellinen kokonaisuus, vaan se on luonnollisesti myös sisällöllinen yksikkö. Teksti muodos-

taa jollain tapaa merkityksellisen ja tarkoituksellisen kokonaisuuden. Se voi olla, vaikka kirje, pakina 

tai pöytäkirja, joista jokaisella on omat tarkoituksensa ja tavoitteensa. Teksti on aina jonkin tekstila-

jin edustaja. Tekstilajilla voidaan perinteisesti erotella kaunokirjallisuudessa romaani, novelli ja proo-

saruno. Nykyisin voidaan erotella myös arkisemmat tekstilajit, kuten resepti, sanomalehtiuutinen ja 

tekstiviesti. (Svinhufvud 2016, 20.) 

 

Tekstin kirjoittamisessa huomion saaminen on varsin korostunut. Kirjoittamisen tarkoituksena on 

yleensä tuottaa jonkinlainen teksti ja mieluiten hyvä sellainen. Poikkeuksetta kirjoittamista arvioi-

daan tekstin perusteella, eli käytännössä vain tekstiä arvioidaan. (Svinhufvud 2016, 20.) Jääskeläi-

nen (2005, 67) kirjoittaa että, jos tekstin kirjoittaa alaa vähiten tunteville, saattaa vaarana olla liialli-

nen yksinkertaisuus esimerkiksi arvioijien ja kollegojen mielestä. Jääskeläinen jatkaa, että käyttökel-

poinen ratkaisu olisi valita sisällön ja ilmaisun kannalta keskitaso, joskin sen löytäminen voi vaatia 

paljon muokkausta ja lukija-analyysia. 
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Kirjoittamisen prosessilla tarkoitetaan sitä prosessia, jonka seurauksena teksti syntyy. Prosessi voi 

sisältää ideointia, luonnostelua, ensimmäisen version kirjoittamista, muokkausta, oikolukua ja paljon 

muita työvaiheita. Näitä työvaiheita voi hahmotella useilla eri tavoilla ja eri kirjoittajien prosessien 

välillä voi olla paljon eroja. Kirjoittamisen prosessi voi vaihdella sen mukaan, pitääkö itseään koke-

neena vai kokemattomana kirjoittajana tai ammattilais- vai harrastelijakirjoittajana, tai sen mukaan, 

mitä kirjoittamisellaan tavoittelee (Svinhufvud 2016, 22–25.)  

 

Hyvä kirjoittaja hallitsee kielen konventiot ja oikeakielisyyden, pystyy kirjoittamaan myös luovasti ja 

ilmentämään vapaasti omia ajatuksiaan. Hän taitaa erilaiset kirjoittamisen työvaiheet ja kykenee pi-

tämään kirjoitusprosessinsa sujuvana. Toisaalta taas hyvä kirjoittaja tuntee ne tekstilajit, joiden pa-

rissa hän työskentelee ja on tietoinen tekstilajien konventioista ja pystyy tarvittaessa myös rikko-

maan niitä. Lisäksi hän on tietoinen niistä sosiaalisista rakenteista ja vuorovaikutuksen muodoista, 

joita kirjottamiseen hänen kohdallaan liittyy. Hyvä kirjoittaja pystyy kirjoittamaan yhteisössä, vuoro-

vaikutuksessa ja pystyy saavuttamaan kirjoittamisellaan haluamiaan tavoitteita. Lopulta hyvä kirjoit-

taja on myös tietoinen omasta vastuustaan sekä niistä rakenteista, jotka hänen kirjoittamistaan ra-

joittavat. Ratkaisevaa on kuitenkin se, että kirjoittaja itse valitsee sen, mitä hän kirjoittamisellaan 

tavoittelee (Svinhufvud 2016, 61-62). 

 

3.2 Tarinallistaminen 

 

Tarinallistaminen on aina liiketoiminta-, arvo- ja asiakaslähtöistä, ja siinä tarinan voima valjastetaan 

kokonaisvaltaisesti yrityksen käyttöön. Tarinan avulla johdetaan ja tehdään valintoja niin markki-

noinnin kuin palveluiden suhteen tarinalähtöisesti. Tarina sitoo yhteen sekä markkinoinnin eri keinot 

ja kanavat, että varsinaisen palvelutapahtuman, tapahtuipa palvelu sitten fyysisessä ympäristössä tai 

verkossa. Tarinallistaminen on myös osa tuotteistamista. Tuotteistettua palvelua on helpompi sekä 

myydä että tuottaa. (Kalliomäki 2014, 11.)  

 

Sisällöntuotanto on noussut merkittävästi osa-alueeksi kaikessa bisneksessä. Yrityksen on oltava 

läsnä ja tuotettava aktiivisesti hyödyllistä sisältöä verkossa kuin sen ulkopuolellakin. Tiedollisen sisäl-

lön ja aktiivisen asiakaspalvelun lisäksi asiakkaille on tarjottava entistä enemmän kiehtovia koke-

muksia, pelillisyyttä, yllätyksiä, viihtymistä ja uusia oivalluksia. Toisin sanoen leikkimielisyys ja tari-

nallisuus ovat osa nykyajan bisnestä. (Kalliomäki 2014, 11.) 

 

Tarinallistaminen on kokonaisvaltaista, se linjaa yrityksen toiminnan palvelusta markkinointiin. Se 

keskittyy kokonaisvaltaisen palvelukokemuksen luomiseen, arvon lisäämiseen ja elämyksellisyyden 

tuottamiseen. Palvelukokemus on tämän päivän markkinointia – yrityksen toiminta ja yksittäisen pal-

velun vaihteet sidotaan yhteen tarinalla. Tarinallistaminen tarkoittaa palveluiden innovointia, kehittä-

mistä ja suunnittelua tarinalähtöisesti. Sen avulla voidaan suunnitella täysin uusia palvelukonsepteja 

tai kehittää jo olemassa olevia palveluita elämyksellisemmiksi. (Kalliomäki 2014, 11.) 
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Tarinallistaminen on merkittävä osa yrityksen toimintoja. Se on osa strategiaa, tuotteistamista, pal-

velumuotoilua, markkinointia ja brändäämistä. Tarinallisen juonen avulla hallitaan palvelu- ja mieli-

kuvakokonaisuutta aivan toisella tasolla kuin nykyisessä palvelukulttuurissa. (Kalliomäki 2014, 11.) 

 

Kalliomäki kertoo teoksessaan Tarinallistaminen – Palvelukokemuksen punainen lanka keskustel-

leensa tuotteistamisen ja myynnin kouluttajan Jouni Ortjun kanssa tarinallistamisesta ja myynnistä. 

Ortju kiteytti Kalliomäen mukaan hyvin markkinoinnin ja myynnin eron: markkinointi herättää kiin-

nostuksen, mutta myynti tuo rahat. Erottuminen on tietenkin yksi tärkeimmistä seikoista bisnek-

sessä. Jos asiakkaat eivät huomaa yritystä, kauppa ei käy. (2014, 24.)  

 

Palvelu on tämän päivän markkinointia, siksi yrityksen brändi on sidottava entistä vahvemmin osaksi 

palvelutapahtumaa. Jos tämä tapahtuma jää mieleen, että yritys on paitsi palvellut asiakastaan hy-

vin (tai erityisen huonosti) myös jättänyt syvemmän muistijäljen. Brändi siis kiinnittyy palveluun eli 

toimintaan. (Kalliomäki 2014, 36.) 

 

Teot jäävät mieleen, siksi palvelu on tärkeää. Mutta elämyksellisyys, tarinallinen kehys yrityksen toi-

minnassa, voi nostaa tämän kokemuksen aivan uudelle tasolle. Tarinallistamalla palvelun ydin tuo-

daan vahvasti osaksi varsinaista palvelukokemusta. Pontta saadaan populaarikulttuurista: ihmisten 

musiikkiin, muotiin ja elokuviin liittyvät mieltymykset auttavat erilaisten käyttäjäryhmien hahmotte-

lussa. Näin voidaan hedelmällisemmin pohtia, millaisella tarinalla vedotaan juuri meidän yrityk-

semme yleisöön. Tarinallistamisessa on kyse kokonaisuuden hallinnasta: yhden ydintarinan ympärille 

rakennetun kokemuksen kertomisesta ja oman tarinamaailman rakentamista sen ympärille. (Kallio-

mäki 2014, 36.) 
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4 MARKKINOINTI OSANA HEVOSAVUSTEISIA HYVINVOINTIPALVELUITA 

 

Markkinointi on tärkeä osa myös hevosavusteisia hyvinvointipalveluja tarjoavien yrittäjien arkea. 

Markkinointi pitäisi osata suunnata oikealla kohde yleisölle sekä erottua muista saman alan yrittä-

jistä. Nykymarkkinointi tapahtuu suurimmaksi osaksi sosiaalisessa mediassa, mikä on myös monen 

hevosavusteisia hyvinvointipalveluja tarjoavan eniten käyttämä markkinointi kanava. Sähköinen 

markkinointi on iso osa nykypäivän markkinointia. Sen lisäksi on kuitenkin tärkeää, että yrityksellä 

on esimerkiksi näkyvät kyltit ja opasteet, jotka viestivät ohikulkijoille yrityksen olemassa olosta.  

 

Tutkimusten mukaan asiakas kertoo saamastaan hyvästä palvelusta keskimäärin kolmelle ystäväl-

leen tai tuttavalleen. On tärkeää saada aikaan asiakkaiden kanssa pysyviä yhteistyösuhteita. Tyyty-

väinen asiakas asioi yrityksessä uudelleen, vaikka kilpailijoiden hintataso ja sijainti olisivatkin sopi-

vammat. Tyytymätön asiakas taas kertoo kielteisestä kokemuksesta keskimäärin 11 henkilölle, tätä 

kutsutaan 3/11 säännöksi. (Lahtinen ym. 1995, 2.) 

 

Lahtisen ym. (1995, 2) mukaan markkinointi on onnistunut, kun sekä myyjä että asiakas ovat tyyty-

väisiä. Molempien osapuolten tyytyväisyys varmistaa asiakassuhteen jatkuvuuden. Lahtinen ym. ko-

rostavat sitä, että asiakasta ei pidä yrittää huijata tai pakkomyydä tuotteita, sillä suomalainen tutki-

mus osoittaa, että yhden kielteisen palvelukokemuksen korjaamiseen vaaditaan jopa 12 myönteistä 

kokemusta.  

 

Markkinointi on Lahtinen ym. (1995, 4) mukaan päätöksentekoa ja päätösten toteuttamista, minkä 

päämääränä on asiakkaiden tyytyväisyys ja kannattavuus. Markkinointi on myös tapa toimia. Joka 

kerta kun ollaan asiakkaan kanssa tekemisissä, on toiminnan ohjenuorana palveluhenkisyys ja tulo-

suuntaituneisuus. Jokaisen työntekijän tehtäviin kuuluu nykyisin myös markkinointia. Tärkeitä työn-

tekijän ominaisuuksia ovat näin ollen kyky tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa ja halu palvella 

kaikkia asiakkaita samalla tavalla.  

 

Asiakaslähtöinen markkinointi on alkanut 1970-luvun puolivälissä. Yksi syy asiakaslähtöisen markki-

noinnin alkamisiin oli, että yritykset kohtelivat asiakkaitaan huonosti antamalla tyhjiä lupauksia. Asia-

kaslähtöinen ajattelu merkitsee sitä, että asiakkaiden tarpeista on tullut yrityksen määräävin tekijä. 

Markkinoinnissa luvatut asiat on toteutettava tinkimättä. Tyytyväinen asiakas on yrityksen paras 

mainos. (Lahtinen ym. 1995, 6.) 

 

Markkinoinnin kilpailukeinoilla on keskeinen merkitys. Näiden keinojen käyttö on markkinoinnin nä-

kyvintä toimintaa, minkä vuoksi niiden valintaan ja painottamiseen tulee kiinnittää erityistä huo-

miota. Kilpailukeinojen käytöllä yritys tai muu markkinoiva yhteisö pyrkii vaikuttamaan asiakkaidensa 

käyttäytymiseen niin, että nämä toimisivat yhteisön haluamalla tavalla. Perinteisen markkinoinnin 

kilpailukeinot ovat tuote (product), hinta (price), saatavuus (procurable) ja viestintä (public relati-

ons) (4P-malli).  Suhdemarkkinoinnissa 4P:n lisäksi kilpailukeinoina käytetään asiakaspalvelua, suh-

deverkostoja ja henkilöstön osaamista (Lahtinen ym 1995, 79). Tukian, Wilskmanin ja Lähteenmäen 
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(2012, 22) mukaan markkinoinnin kilpailukeinoja ovat tuote (product), hinta (price), paikka (place) 

ja myynnin edistäminen (promotion) eli 4P:tä. Kilpailukeinojen kokonaisuutta kutsutaan usein mark-

kinointimixiksi.  

 

4.1 Sosiaalinen markkinointi 

 

Sosiaalinen markkinointi on Tukian ym. (2012, 26) mukaan työkalu käyttäytymismuutosten aikaan-

saamiseksi, asiakaslähtöinen toimintatapa, vaiheittainen suunnittelumenetelmä, sekä strateginen 

että operatiivinen työkalu, mitattavissa oleva toimintatapa ja käytännössä toimivaksi todettu mene-

telmä. Sosiaalisessa markkinoinnissa käytetään monia samoja tekniikoita kuin kaupallisessa markki-

noinnissa, esimerkiksi vaiheittaista suunnitteluprosessia, kohdesegmentin määrittämistä, markkina-

tutkimuksen tekemistä, asiakkaan ymmärtämistä ja markkinointimixin huomioon ottamista. Näistä 

samankaltaisuuksista huolimatta sosiaalisella ja kaupallisella markkinoinnilla on selkeitä eroja. (Tukia 

ym. 2012, 20.) 

 

Kaupallisessa markkinoinnissa markkinointiprosessi keskittyy ensisijaisesti tuotteiden ja palveluiden 

myyntiin, kun taas sosiaalisessa markkinoinnissa markkinointiprosessilla kaupitellaan käyttäytymis-

muutoksia. Kaupallisen markkinoinnin ensisijainen tavoite on rahallinen tuotto ja vastavuoroisesti 

sosiaalisen markkinoinnin tavoitteena on hyöty yksilölle tai yhteiskunnalle. Kilpailijoiden osalta kau-

pallista markkinointia vastassa ovat muut samankaltaisia tuotteita tai palveluja tarjoavat organisaa-

tiot. Sosiaalisen markkinoinnin kilpailijana toimii kohdesegmentin nykyinen tai hyvänä pitämä käyt-

täytymismalli. (Tukia ym. 2012, 21.) 

 

Sosiaalinen markkinointi auttaa perustelemaan hankkeita ja kehittämään niiden sisältöä kolmella eri 

tasolla. Poliittisesti, strategisesti sekä toteutuksessa ja kehitettyjen ratkaisujen levittämisessä. Poliit-

tisesti sosiaalinen markkinointi auttaa varmistamaan, että linjaukset perustuvat tietoisuuteen ihmis-

ten arkielämästä. Silloin toimintapoliittisista tavoitteista tulee realistisia ja toteuttamiskelpoisia. Stra-

tegisesti se auttaa kohdentamaan voimavaroja kustannustehokkaasti ja valitsemaan toimenpiteitä, 

jotka ovat pitkällä tähtäimellä vaikuttavimpia. Toteutuksessa ja kehitettyjen ratkaisujen levittämi-

sessä se auttaa kehittämään tuotteita, palveluja ja viestintää, jotka vastaavat ihmisten tarpeisiin ja 

motivaatioihin ja ovat sopusoinnussa heidän arkielämänsä kanssa. (Tukia ym. 2012, 10.) 

 

4.2 Markkinointi sosiaalisessa mediassa 

 

Brownin (2012, 1) mukaan sosiaalinen media on tuonut olennaisen muutoksen tapoihimme kommu-

nikoida. Jos ei ole valmis omaksumaan uutta tapaa kommunikoida asiakkaiden ja partnereiden 

kanssa, tulee kysyä itseltä: ”Onko yritykseni enää olemassa viiden vuoden kuluttua, jos en hyväksy 

sosiaalista mediaa?” (Brown, 2012, 1).  

 

Sosiaalinen media toimii tiedonlähteenä, kun halutaan tietää mitä asiakkaat ajattelevat brändistä. 

Jos halutaan muuttaa käsitystä yrityksestä tai kehittää asiakaspalvelua, sosiaalinen media on mikro-
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foni. Jos halutaan selvittää ketkä ovat vaikutusvaltaisia ja puolestapuhujia ja saada heidät levittä-

mään viestiä, niin sosiaalinen media on avain verkosto ihmisiin, joihin pitäisi saada yhteys. Jos halu-

taan olla strateginen verkosto tavoitteissa ja aiotaan laajentaa kontakteja tapaamalla uusia ihmisiä, 

sosiaalinen media yhdistää useampiin ihmisiin kuin osataan ikinä kuvitella olevan mahdollista. 

(Brown 2012, 1.)  

 

Markkinointi kokee suuria muutoksia (Brown 2012, 13). Uusi tapa työskennellä sisältää Brownin mu-

kaan vuorovaikutusta ja keskustelua, tapaamisia ja asianajoa. Lähestymistapaa täytyy muuttaa sisäl-

lyttääksemme tämän. Perinteiset markkinointimetodit sisältävät nyt digimarkkinointi komponentin 

osana kokonaisstrategiaa. Hevosavusteisten hyvinvointipalveluiden tarjoajat ovat omaksuneet edellä 

mainitun asian melko hyvin. Monet käyttävät esimerkiksi Facebookia markkinoidakseen omaa toi-

mintaansa. Erilaisten sosiaalisen median sovellusten käytön omaksuminen voi olla aikaa vievää, mikä 

voi vaikuttaa siihen, kuinka montaa sosiaalisen median sovellusta yritys käyttää. Facebook on melko 

yksinkertainen ja sen kautta ihmisiä on suhteellisen helppo tavoittaa. 

 

Brownin (2012, 16) mukaan keinot menestykseen sosiaalisessa mediassa ovat seuraavanlaisia: 

Tiedä missä yleisösi on. Valitse dynaamiset verkkosivustot runsaalla vuorovaikutuksella. Anna enem-

män kuin vastaanotat. Tule arvokkaaksi lukijoillesi. Ole sosiaalinen. Selvitä ketkä ovat puolestapuhu-

jia. Luo suhteita organisaatioiden vaikuttajiin. Ymmärrä sosiaalisia verkostojasi, avaimesi yhteyksiisi 

ja heidän sosiaalisiin yhteyksiinsä. Määrittele järjestelmä menestykseen.  

 

Sosiaalisen median päivittäminen voi tuntua yrittäjästä joskus turhauttavalta ja aikaa vievältä. He-

vosavusteista hyvinvointipalvelua tarjoavan on markkinoinnin kannalta tärkeää olla aktiivinen, jotta 

asiakkaiden mielenkiinto herää/säilyy. Päivitysten ei tarvitse olla kovinkaan ihmeellisiä, esimerkiksi 

kuva hevosista laitumella ja kuvateksti, joka kertoo hevosten laidunkauden alkamisesta voi olla riit-

tävä. Mahdolliset muutokset aikatauluissa tai yrityksen toiminnassa on hyvä julkaista sosiaalisessa 

mediassa, mistä asiakkaat usein näkevät sen nopeammin kuin yrityksen nettisivuilta. 

 

Yrityksen verkkosivut ovat kuitenkin varmempi tapa löytää esimerkiksi yrityksen yhteystiedot, kuin 

Facebookista. Facebookista löytyy ajankohtaisia asioita, mutta verkkosivujen kautta löytää paremmin 

yhteystiedot ja linkit yrityksen muille sähköisille sivuille. Verkkosivujen kautta pystytään myös mah-

dollisesti tekemään ajanvarauksia tai maksamaan. Ratsastuskouluilla on nykyisin mahdollisuus käyt-

tää esimerkiksi Hopoti-järjestelmää, jonka kautta pystyy varaamaan ratsastustunnin ja maksamaan 

sen. Toki hevosavusteisten hyvinvointipalveluiden kohdalla Hopotin käyttö voi olla jokseenkin haas-

teellista. Esimerkiksi ratsastusterapiassa vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen asiakas tulee lähet-

teellä terapiaan ja saa Kelan korvausta, joten maksaminen Hopotin kaltaisen järjestelmän kautta 

voisi olla hankalaa kaikkien näiden korvausasioiden myötä.  

 

Ratsastuksen erikoislehti Hippoksessa julkaistiin vuoden 2019 ensimmäisessä numerossa artikkeli, 

joka kertoo Taika Talli -nimisestä yrityksestä. Taika Talli on sosiaalipedagogiseen hevostoimintaan 

keskittyvä talli ja ensimmäinen alansa talli, joka on saanut Laatutalli-nimityksen. Taika Talli on yksi 

hyvä esimerkki yrityksestä, jolla on toimivat ja hyvät kotisivut. Sivulta löytää tarvitsemansa tiedot ja 
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esillä on Laatutalli-merkki. Tämän toivoisi rohkaisevan muitakin alan yrittäjiä tavoittelemaan Laatu-

talli-merkkiä, nyt kun sen saaminen on todistettavasti mahdollista hevosavusteisia palveluja tarjoa-

valle tallille.  

 

 

KUVA 1. Kuvakaappaus Taika Tallin kotisivusta (Piironen 2019-02-19.) 
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5 ASIANTUNTIJA-ARTIKKELEIDEN KIRJOITUSPROSESSI 

 

Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa ajankohtaista tietoa hevosavusteisten hyvinvointipalveluiden 

markkinoinnin kehittämisestä. Osana opinnäytetyötä julkaistiin kolmen artikkelin sarja, joissa käsitel-

tiin termistöä, korvauskäytäntöjä ja markkinoinnin kehittämistä. Artikkeleiden avulla tuotettiin lisää 

tietoa hevosalan yrittäjille sekä muille hevosalalla työskenteleville tai aiheesta kiinnostuneille. 

 

Artikkeli on asiatyylinen kirjoitus, joka käsittelee jotain asiaa, ilmiötä tai teemaa, joka perustuu tut-

kittuun tai havainnoituun tietoon. Artikkelin julkaisupaikka ja ajatellut lukijat vaikuttavat artikkelin 

tekstilajiin, muotoon, esitystyyliin ja asioiden käsittelytapaan (Leppänen ja Rautio s.a.). Mikäli artik-

keli julkaistaan tieteellisessä lehdessä tai tietosanakirjassa sitä koskevat erityiset vaatimukset. Tie-

teelliset normit tulee täyttyä artikkelin sisällössä eli artikkelin sisällön tulee perustua tieteelliselle tut-

kimukselle sekä mainituille lähteille. Saman alan tutkijat vertaisarvioivat artikkelin ennen sen julkai-

semista. (Leppänen ja Rautio s.a.) 

 

Yleistajuisemman tekstin on vuorostaan tarkoitus välittää eri ammattialojen tietoa laajemmalle luki-

jakunnalle. Yleistajuisen artikkelin avulla voidaan esimerkiksi välittää saatuja tutkimustuloksia laa-

jemman yleisön tietoon. Molemmat tiedonvälitystavat ovat tarpeellisia. (Leppänen ja Rautio s.a.) 

 

Viskarin (2001, 40) mukaan moni aloitteleva kirjoittaja tuntee itsensä huonoksi ja osaamattomaksi, 

kun kirjoitustyö ei suju. Silloin ajatellaan, että toisille kirjoittaminen on kaikille muille yksinkertaista 

ja helppoa. Kuitenkin kokeneetkin kirjoittajat kertovat myös kirjoittamisen vaikeudesta eikä vain sen 

helppoudesta. Itse koin tyhjän paperin pelkoa enemmän kuin kerran artikkeleiden kirjoittamisen ai-

kana. Ongelmasta pääsi eroon usein opettajien tuen avulla. 

 

Artikkeleiden kirjoitusprosessiin kuuluu luonnollisesti referointi. Referointi on toisen ihmisen kirjoitta-

man tai puhuman tekstin kirjoittamista omin sanoin. Referointi ei ole suoraa lainausta sanasta sa-

naan lainausmerkeissä, vaan se on epäsuoraa. Epäsuora referointi on suositeltavin viittaustapa. Re-

feroimalla saadaan poimittua omaan tekstiin alkuperäistekstistä olennaisin ydinsisältö tiiviisti ja yti-

mekkäästi. (Kniivilä, Lindblom-Ylänne ja Mäntynen 2017, 134.) 

 

Artikkeleiden sisällöistä sovittiin yhdessä toimeksiantajan kanssa. Artikkelisarjan artikkeleiden sisäl-

töjä mietittäessä tultiin tulokseen, että ensimmäisen artikkelin olisi hyvä kertoa yleisesti hevosavus-

teisista hyvinvointipalveluista. Toisen artikkelin sisällöksi suunniteltiin Kelan korvauskäytäntöjä sekä 

vertailua Suomen ja Ruotsin hevosavusteisten hyvinvointipalveluiden välillä. Kolmas artikkeli sisäl-

täisi alalla toimivien yrittäjien kokemuksia markkinoinnista ja sen onnistumisesta. 

 

Artikkeleiden kirjoitusprosesseissa oikeinkirjoituksessa auttoivat oppilaitoksemme viestinnän opettaja 

sekä toimeksiantaja. Artikkeleiden rakenteista keskusteltiin toimeksiantajan kanssa, samoin paran-

nus- ja korjausehdotuksista. Lisäksi artikkeleita luetutettiin alan toimijoilla, jotka pystyivät antamaan 

kommentteja ja parannusehdotuksia ennen artikkelin julkaisemista.  
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5.1 Hevosavusteisten hyvinvointipalveluiden kirjava käsitteistö -artikkeli 

 

Ensimmäisen artikkelin otsikko oli Hevosavusteisten hyvinvointipalveluiden kirjava käsitteistö – yh-

distävänä tekijänä hevonen (liite 3). Artikkelin tavoitteena oli kertoa lukijoille sosiaalipedagogisen 

hevostoiminnan ja ratsastusterapian eroista. Lisäksi haluttiin tuoda esille ihmisten tietoisuuden 

määrä hevosavusteisista hyvinvointipalveluista. 

 

Artikkelia varten tutustuin lähdekirjallisuuteen ja haastattelin sähköpostitse ratsastusterapeuttien ja 

sosiaalipedagogisen hevostoiminnan yhdistyksen puheenjohtajia. Lisäksi artikkelissa hyödynnettiin 

Uudistuva hevostalous -hankkeen teettämän Hevosalan mielikuvat -kyselyn tuloksia. 

  

Artikkelin kirjoittaminen alkoi helmi-maaliskuussa 2018. Kävin läpi kyselyn tuloksia ja tein niistä joh-

topäätöksiä. Otin yhteyttä ratsastusterapeuttien ja sosiaalipedagogisen hevostoiminnan yhdistysten 

puheenjohtajiin sähköpostitse saatekirjeellä (liite 1). 

 

Molemmat puhteenjohtajat suostuivat haastateltaviksi, minkä jälkeen lähetin sähköpostilla haastat-

telukysymykset. Kysyin sähköpostin kautta seuraavia asioita: 

 

• Onko lainsäädännössä pykälää, jossa kerrotaan, mitä palvelun tulee sisältää? 
• Kuka viranomainen on vastuussa toiminnan valvomisesta, että asiat tehdään niin 

kuin kuuluu ja toiminta on asianmukaista? 
• Mitä lainsäädännössä sanotaan toiminnasta? 
• Onko toiminnalla niin kutsuttu harmaata aluetta? Onko paljon niin kutsuttuja vale 

palveluntarjoajia? 
• Miten laskutus hoidetaan? Onko toiminta arvonlisäverollista? 

 

Haastattelukysymysten vastausten ja tutkimuksesta tehtyjen johtopäätösten lisäksi perehdyin aihee-

seen liittyvään lähdekirjallisuuteen. Lähdekirjallisuuden pohjalta avasin sosiaalipedagogista hevostoi-

mintaa ja ratsastusterapiaa. Artikkelin kirjoitusvaiheessa jutun oikeinkirjoituksessa ja ulkoasu asi-

oissa auttoivat muun muassa toimeksiantaja ja viestinnän opettaja.   

 

Ensimmäinen artikkeli julkaistiin 17. huhtikuuta 2018. Artikkelia päivitettiin 11. joulukuuta 2018 sosi-

aalipedagogisen hevostoiminnan nimikkeen osalta. Artikkeli julkaistiin hankkeen uutiskirjeessä, Face-

book-sivulla sekä hankkeen Hippoliks-sivuilla. Artikkelin lukijamääriä ei pystytty seuraamaan muuten 

kuin Facebookin avulla. Facebook-seurannan avulla pystyttiin näkemään, kuinka monta ihmistä artik-

keli on tavoittanut Facebook-sivun kautta. Lisäksi nähtiin, kuinka paljon tykkäyksiä, jakoja ja kom-

mentteja artikkeli sai. Tässä on linkki Hippoliksen sivuille, josta artikkeli löytyy: http://www.hippo-

lis.fi/uusihevostalous/oppaat_ja_julkaisut/artikkeleita/ammattiartikkeli_hevosavusteisten_palvelui-

den_kirjava_kasitteisto/ 

 

http://www.hippolis.fi/uusihevostalous/oppaat_ja_julkaisut/artikkeleita/ammattiartikkeli_hevosavusteisten_palveluiden_kirjava_kasitteisto/
http://www.hippolis.fi/uusihevostalous/oppaat_ja_julkaisut/artikkeleita/ammattiartikkeli_hevosavusteisten_palveluiden_kirjava_kasitteisto/
http://www.hippolis.fi/uusihevostalous/oppaat_ja_julkaisut/artikkeleita/ammattiartikkeli_hevosavusteisten_palveluiden_kirjava_kasitteisto/
http://www.hippolis.fi/uusihevostalous/oppaat_ja_julkaisut/artikkeleita/ammattiartikkeli_hevosavusteisten_palveluiden_kirjava_kasitteisto/
http://www.hippolis.fi/uusihevostalous/oppaat_ja_julkaisut/artikkeleita/ammattiartikkeli_hevosavusteisten_palveluiden_kirjava_kasitteisto/
http://www.hippolis.fi/uusihevostalous/oppaat_ja_julkaisut/artikkeleita/ammattiartikkeli_hevosavusteisten_palveluiden_kirjava_kasitteisto/
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KUVA 2. Kuvakaappaus ensimmäisestä artikkelista Hippolis-sivuilla (Piironen 2019-02-18a.) 

 

5.2 Hevosavusteisten hyvinvointipalveluiden korvauskäytännöt -artikkeli 

 

Toisen artikkelin otsikko oli Hevosavusteisten hyvinvointipalveluiden korvauskäytännöt (liite 4). Artik-

kelin alkuperäisenä tavoitteena oli avata Kelan korvauskäytäntöjä koskien hevosavusteisia hyvinvoin-

tipalveluita. Lisäksi artikkelissa oli tarkoitus vertailla Suomen ja Ruotsin hevosavusteisten hyvinvoin-

tipalveluiden eroja. Vertailu Suomen ja Ruotsin välillä jäi kuitenkin artikkelista pois, koska Ruotsista 

ei tavoitettu ketään halukasta kertomaan ruotsalaisista hevosavusteisista hyvinvointipalveluista. Al-

alla toimijoita lähestyttiin sähköpostiviestillä (liite 2). 
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Kelan korvauskäytännöistä riitti kuitenkin materiaalia niin paljon, että pystyin toteuttamaan artikkelin 

pelkästään niitä käyttämällä. Otin yhteyttä useisiin Kelan asiantuntijoihin sähköpostitse lähettämällä 

saman sähköpostin, joka sisälsi selvityksen siitä mitä olen tekemässä ja mihin kysymyksiin kaipaisin 

vastausta. Kysymykset olivat seuraavanlaisia. 

 

1. Onko lainsäädännössä selkeitä pykäliä koskien hevosavusteisia hyvinvointipalve-
luita (ratsastusterapia, sos.ped.hevostoiminta) ja niiden tukemista? 

2. Onko kyseiseen aiheeseen liittyen mahdollisesti meneillä jotakin kehitystoimintaa? 
3. Onko olemassa jotain julkista tilastotietoa, esimerkiksi siitä kuinka paljon vuosit-

tain Kela tukee hevosavusteisia hyvinvointipalveluita? Kelle tuki menee? 
4. Kuinka suuri on Kelan korvaama osuus hevosavusteisesta hyvinvointipalvelusta? 

Mitkä asiat vaikuttavat korvauksen suuruuteen? 
5. Onko hevosavusteisiin hyvinvointipalveluihin liittyen olemassa joitakin ongelma-

kohtia tai haasteita? 

 

Lopulta sähköpostini ohjattiin aiheeseen eniten perehtyneille asiantuntijoille. Materiaaleja sain kol-

melta eri Kelan asiantuntijalta. Yhteydenpito asiantuntijoiden kanssa tapahtui sähköpostitse, koska 

se oli kaikille helpoin vaihtoehto. Asiantuntijat palasivat lomilta elokuun puolessa välissä, minkä jäl-

keen sain käyttööni materiaaleja ja heidän vastauksiaan. 

 

Artikkelia oikolukivat toimeksiantajan lisäksi Kelan asiantuntijat ja viimeistä artikkelia varten haasta-

tellut alan toimijat. Toimeksiantajalta tuli ehdotuksia ulkoasuun ja lauserakenteisiin sekä lisätietoa 

joistakin kohdista. Kelan asiantuntijat kommentoivat artikkelin faktoja ja oikaisivat niitä, mikäli ne 

olivat artikkelissa väärin. Kun artikkeli oli Kelan asiantuntijoiden mielestä totuudenmukainen, he an-

toivat luvan jutun julkaisemiselle. Alan toimijoilta otin myös vastaan kommentteja ennen artikkelin 

julkaisemista, koska halusin tietää, mitä mieltä he ovat artikkelista ja olisiko heillä jotain parannus- 

tai korjausehdotuksia. Sain alan toimijoilta pelkästään positiivista palautetta artikkelista, miten hyvin 

esimerkiksi Kelan kriteerit oli kuvattu. 

 

Artikkeli julkaistiin hankkeen Facebook-sivulla sekä hankkeen Hippoliks-sivulla. Hankkeen viimeinen 

uutiskirje julkaistiin lokakuussa, eikä artikkeli ehtinyt valmiiksi siihen mennessä, joten sitä ei voitu 

julkaista uutiskirjeessä. Artikkeli julkaistiin 27. marraskuuta 2018.  

 

Artikkelin tavoitettavuutta seurattiin Facebook-seurannan avulla. Seurannasta pystyttiin näkemään, 

kuinka monta ihmistä artikkeli on tavoittanut sekä paljonko se on saanut tykkäyksiä, jakoja ja kom-

mentteja. Tässä on linkki Hippolis-sivuille, josta artikkeli löytyy: http://www.hippolis.fi/uusihevosta-

lous/oppaat_ja_julkaisut/artikkeleita/ammattiartikkeli:_hevosavusteisten_hyvinvointipalveluiden_kor-

vauskaytannot/ 

http://www.hippolis.fi/uusihevostalous/oppaat_ja_julkaisut/artikkeleita/ammattiartikkeli:_hevosavusteisten_hyvinvointipalveluiden_korvauskaytannot/
http://www.hippolis.fi/uusihevostalous/oppaat_ja_julkaisut/artikkeleita/ammattiartikkeli:_hevosavusteisten_hyvinvointipalveluiden_korvauskaytannot/
http://www.hippolis.fi/uusihevostalous/oppaat_ja_julkaisut/artikkeleita/ammattiartikkeli:_hevosavusteisten_hyvinvointipalveluiden_korvauskaytannot/
http://www.hippolis.fi/uusihevostalous/oppaat_ja_julkaisut/artikkeleita/ammattiartikkeli:_hevosavusteisten_hyvinvointipalveluiden_korvauskaytannot/
http://www.hippolis.fi/uusihevostalous/oppaat_ja_julkaisut/artikkeleita/ammattiartikkeli:_hevosavusteisten_hyvinvointipalveluiden_korvauskaytannot/
http://www.hippolis.fi/uusihevostalous/oppaat_ja_julkaisut/artikkeleita/ammattiartikkeli:_hevosavusteisten_hyvinvointipalveluiden_korvauskaytannot/
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KUVA 3. Kuvakaappaus toisesta artikkelista Hippolis-sivuilla (Piironen 2019-02-18b.) 

 

 

5.3 Hevosavusteisten hyvinvointipalveluiden markkinointi ja yrittäjyys -artikkeli 

 

Kolmas artikkeli otsikoitiin seuraavasti; Hevosavusteisten hyvinvointipalveluiden markkinointi ja yrit-

täjyys – palveluntarjoajien kommentteja aiheesta (liite 5). Artikkelin tavoitteena oli selvittää, millaisia 

markkinoinnin keinoja yrittäjät käyttävät. Lisäksi haluttiin selvittää, mitkä haasteltavien mielestä ovat 

rohkaisevia ja mitkä rajoittavia tekijöitä yrittäjäksi ryhtymiseen alalle.  

 

Haastattelin yhteensä neljää palveluntarjoajaa. Näistä neljästä kolme oli ratsastusterapeutteja ja yksi 

sosiaalipedagogisen hevostoiminnan yrittäjä. Haastatteluista kaksi tehtiin kasvotusten ja ne nauhoi-

tettiin. Kaksi muuta haastattelua suoritettiin sähköpostin kautta, koska yhteistä aikaa ei löytynyt kas-

votusten tapaamiselle. Haastatteluissa käytin samoja kysymyksiä, joita muokkasin tapauskohtaisesti.  
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1. Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan/ratsastusterapian osuus yrityksen toiminnasta? 
2. Mitä palvelu sisältää? 
3. Kuinka usein asiakkaat käyvät, esim. viikoittain, kuukausittain? 
4. Onko Kelan kanssa tehty sopimusta tai saako jotain muuta tukea? 
5. Harjoitatko toimintaa täysipäiväisesti vai käytkö muualla töissä? 
6. Mistä asiakkaat ovat löytäneet paikan? 
7. Missä markkinoit toimintaa (facebook, instagram, tapahtumat jne.)? 
8. Koetko markkinoinnin onnistuneeksi? 
9. Onko jotain mitä kaipaisit yleiseltä sosiaalipedagogisen hevostoiminnan/ratsastustera-

pian markkinoinnilta? 
10. Miten hinnoittelu tapahtuu? 
11. Onko toiminnan pyörittäminen kannattavaa? 
12. Mikä voi rajoittaa yrittäjäksi ryhtymistä tälle alalle (sos.peda/ratsastusterapia)? 
13. Mikä vuorostaan voi rohkaista ryhtymään yrittäjäksi alalle (sos.peda/ratsastusterapia)? 
14. Tuleeko mieleen jotain muuta sanottavaa esimerkiksi hevosavusteisten hyvinvointipalve-

luiden markkinointiin? 

 

Kasvotusten tapahtuneet haastattelut tein yksilöhaastatteluina. Yksilöhaastatteluissa tyypillisesti kes-

kitytään haastateltavan henkilökohtaisiin käsityksiin ja mielipiteisiin haastattelun aiheena olevasta 

asiasta (Pietilä 2010, 215). Tapaamisissa tehdyt haastattelut nauhoitettiin. Nauhoitettu aineisto litte-

roitiin. Aineiston litterointi on puheen ja kuvan muuntamista tekstiksi (Ruusuvuori 2010, 424).  

 

Artikkelia oikolukivat toimeksiantajan lisäksi haastatellut alan toimijat ja oppilaitoksen viestinnän 

opettaja. Toimeksiantajalta tuli oikaisuja joihinkin tieto asioihin sekä artikkelin ulkoasuun ja lausera-

kenteisiin. Haastatellut saivat lukea artikkelin, niin kuin tapoihin kuuluu ennen sen julkaisemista. 

Heiltä tuli joitakin korjauksia siihen, miten he ovat jonkin asian sanoneet. Sain myös kehuja, miten 

tarpeellisen artikkelin olen tehnyt.  

 

Artikkeli julkaistiin 17. tammikuuta 2019 hankkeen Facebook- ja Hippolis-sivuilla. Artikkelia ei voitu 

julkaista uutiskirjeessä, koska hankkeelta ei enää julkaistu uutiskirjeitä. Artikkelin tavoitettavuutta 

seurattiin Facebook-seurannan avulla. Seurannasta pystyttiin näkemään, kuinka monta ihmistä artik-

keli on tavoittanut sekä, kuinka paljon se on saanut tykkäyksiä, jakoja ja kommentteja. Tässä on 

linkki Hippolis-sivuille, josta artikkeli löytyy: http://www.hippolis.fi/uusihevostalous/oppaat_ja_julkai-

sut/artikkeleita/ammattiartikkeli:_hevosavusteisten_palvelujen_markkinointi_ja_yrittajyys_-_palve-

luntarjoajien_kommentteja_aiheesta/ 

 

http://www.hippolis.fi/uusihevostalous/oppaat_ja_julkaisut/artikkeleita/ammattiartikkeli:_hevosavusteisten_palvelujen_markkinointi_ja_yrittajyys_-_palveluntarjoajien_kommentteja_aiheesta/
http://www.hippolis.fi/uusihevostalous/oppaat_ja_julkaisut/artikkeleita/ammattiartikkeli:_hevosavusteisten_palvelujen_markkinointi_ja_yrittajyys_-_palveluntarjoajien_kommentteja_aiheesta/
http://www.hippolis.fi/uusihevostalous/oppaat_ja_julkaisut/artikkeleita/ammattiartikkeli:_hevosavusteisten_palvelujen_markkinointi_ja_yrittajyys_-_palveluntarjoajien_kommentteja_aiheesta/
http://www.hippolis.fi/uusihevostalous/oppaat_ja_julkaisut/artikkeleita/ammattiartikkeli:_hevosavusteisten_palvelujen_markkinointi_ja_yrittajyys_-_palveluntarjoajien_kommentteja_aiheesta/
http://www.hippolis.fi/uusihevostalous/oppaat_ja_julkaisut/artikkeleita/ammattiartikkeli:_hevosavusteisten_palvelujen_markkinointi_ja_yrittajyys_-_palveluntarjoajien_kommentteja_aiheesta/
http://www.hippolis.fi/uusihevostalous/oppaat_ja_julkaisut/artikkeleita/ammattiartikkeli:_hevosavusteisten_palvelujen_markkinointi_ja_yrittajyys_-_palveluntarjoajien_kommentteja_aiheesta/
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KUVA 4. Kuvakaappaus kolmannesta artikkelista Hippolis-sivuilla (Piironen 2019-02-18 c.) 
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6 ASIANTUNTIJA ARTIKKELEIDEN SEURANTA JA VAIKUTTAVUUS 

 

Kaikki artikkelit julkaistiin Uusi hevostalous -nimisellä Facebook-sivulla. Facebook-sivun kautta pys-

tyttiin ottamaan otannat siitä, kuinka monta ihmistä artikkeli julkaisu on tavoittanut. Lisäksi otan-

noista pystytään näkemään, kuinka monta tykkäystä julkaisu on saanut, montako kertaa julkaisu on 

jaettu eteenpäin ja mahdolliset kommentit. Otannoista näkee myös jaoissa tulleiden tykkäysten ja 

kommenttien määrän.  

 

 

KUVA 5. Hevosavusteisten hyvinvointipalveluiden kirjava käsitteistö -artikkelin FB otanta. (Pussinen 

2018-04-25.) 

 

Opinnäytetyön toimeksiantaja otti Facebook-otannoista kuvakaappauskuvat, joista pystytään näke-

mään konkreettisesti tavoitetut henkilöt ja muut luvut. Ensimmäisen artikkelin otantakuvasta (kuva 

1) voidaan nähdä, että julkaisu on tavoittanut 912 henkilöä. Kuvakaappaus on otettu seuraavana 

päivänä artikkelin julkaisusta. Tavoitetuilla henkilöillä ei voida varmaksi tietää, tarkoittaako se niitä 

ihmisiä, jotka ovat selanneet vain julkaisun ohi tai seuraavat sivua. Alempana kuvassa voidaan 

nähdä tarkempi luku, jossa mainitaan julkaisun klikkaukset, joita ensimmäisellä artikkelilla oli 89. 

Tämän luvun alla on vielä määritelty, että näistä 89 klikkauksesta 8 on kuvien näyttökertoja, 17 lin-

kin klikkauksia sekä 64 muita klikkauksia.  

 

Tykkäyksiä itse Facebook julkaisuun oli ehtinyt tulla seuraavaan päivään julkaisusta 37 kappaletta, 

joista 22 itse julkaisussa ja loput jaetuissa julkaisuissa. Julkaisua oli jaettu neljä kertaa. Julkaisun  
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jaossa toinen henkilö jakaa julkaisun omalla Facebook sivulle, näin julkaisu on voinut tavoittaa niitä-

kin ihmisiä, jotka eivät seuraa Uusi hevostalous Facebook sivua. 

 

 

Toisen artikkelin kuvakaappaus (kuva 2) otettiin useampi kuukausi myöhemmin julkaisun teosta. 

Voidaan huomata, että pidemmän ajan jälkeen otantaan saadaan suuremmat luvut. Otannan mu-

kaan ihmisiä olisi tavoitettu toisen artikkelin kohdalla 3 099 henkilöä. Julkaisua oli klikattu 409 ker-

taa, näistä klikkauksista 18 oli kuvien näyttökertoja, 70 linkin klikkausta ja 321 muita klikkauksia. 

Julkaisu oli saanut kuvakaappaus hetkellä yhteensä 102 tykkäystä, joista 52 oli itse julkaisussa ja 

loput jaoissa. Kommentteja oli tullut 3 kappaletta, jotka kaikki tehty jaetuissa julkaisuissa. Julkaisua 

oli jaettu 16 kertaa. 

 

Hevosavusteisten hyvinvointipalveluiden korvauskäytännöt artikkelin otanta luvut ovat suuremmat 

kuin ensimmäisen artikkelin ihan jo sen takia, että kuvakaappaus on otettu myöhemmin. Ensimmäi-

sen artikkelin kuvakaappaus tehtiin jo seuraavana päivänä artikkelin julkaisusta. Toisen artikkelin 

otannan mukaan julkaisu on tavoittanut yli 3 000 henkilöä. Ei voida kuitenkaan täysin tietää, ovatko 

nämä kaikki henkilöt aukaisseet julkaisun vai vain selanneet julkaisun ohi Facebookissa.  

 

Kolmannen artikkelin Facebook otanta on otettu myös useampi viikko myöhemmin julkaisusta. Näin 

ollen ollaan saatu suuremmat luvut otantaan. Kuvakaappauskuvasta (kuva 3) voidaan nähdä, että 

KUVA 6. Hevosavusteisten hyvinvointipalveluiden korvauskäytännöt -artikkelin FB otanta. 

(Mäki-Tuuri 2019-02-13a.) 
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kolmas artikkeli olisi tavoittanut 2 027 henkilöä. Ei voida kuitenkaan tietää, ovatko kaikki nämä hen-

kilöt avanneet julkaisua vai vain rullanneet julkaisun ohi Facebookissa.  

  

 

 

KUVA 7. Hevosavusteisten hyvinvointipalveluiden markkinointi ja yrittäjyys -artikkelin FB otanta. 

(Mäki-Tuuri 2019-02-13b.) 

 

Julkaisu on saanut tykkäyksiä yhteensä 49 kappaletta, joista 18 on itse julkaisussa ja loput jaetuissa 

julkaisuissa. Julkaisua on jaettu seitsemän kertaa. Julkaisua on klikattu yhteensä 169 kertaa. Näistä 

klikkauksista viisi on kuvan näyttökertaa, 73 linkin klikkauksia ja 91 muita klikkauksia. Muita klik-

kauksia ovat todennäköisesti jaoissa tapahtuneet klikkaukset. 

 

Facebookin otantojen lisäksi pystyttiin selvittämään, kuinka moni henkilö on ladannut Hippoliksen 

sivuilla artikkeleita. Latausten määrä on otettu 13.2.2018 kello 12.30. Hippoliksen sivujen mukaan 

ensimmäistä artikkelia olisi ladattu 436 kertaa. Toista artikkelia vuorostaan 347 kertaa ja kolmatta 

203 kertaa. Yhteensä latauskertoja tulee siis 986 kappaletta eli liki 1 000.  
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TAULUKKO 1. Artikkeleiden lukujen yhteenveto 

 1. artikkeli 

julkaistu 

17.4.2018 

2. artikkeli 

julkaistu 

27.11.2018 

3. artikkeli 

julkaistu 

17.1.2019 

 

  

Otanta otettu 

18.4.2018 

 

Otanta otettu 

13.2.2019 

 

Otanta otettu 

13.2.2019 yhteensä 

FB tavoitetut 912 3099 2027 6038 

FB tykkäykset 37 102 49 188 

FB klikkaukset 89 409 169 667 

FB jaot 4 16 7 27 

Hippolis lataukset 436 347 203 986 

     

 

Latausten määrään on voinut vaikuttaa se, että Uudistuva hevostalous -hankkeen uutiskirjeen posti-

tus päättyi lokakuussa 2018. Uutiskirjeen tilanneita oli noin 1 000 henkeä. Ensimmäinen artikkeli eh-

dittiin julkaista uutiskirjeessä, joten se on voinut uutiskirjeen linkityksen myötä saada vielä enem-

män lukijoita kuin Hippoliksen ja Facebook sivun luvut antavat ymmärtää.  

 

Taulukon 1 avulla pystytään hahmottamaan selkeästi lukijamäärien eroja. Taulukkoon on laskettu 

Facebookin tavoitetut, tykkäykset, klikkaukset ja jaot sekä Hippolis-sivun lataukset. Taulukon oikean 

reunan viimeisessä sarakkeessa pystytään näkemään kaikkien artikkeleiden luvut yhteensä. Tulee 

ottaa huomioon se, että yhteensä luku ei tarkoita sitä, että artikkelit olisivat tavoittaneet yhteensä yli 

6 000 ihmistä. Todennäköistä on, että tavoitettujen määriin kuuluu samoja ihmisiä, jotka ovat luke-

neet kaikki artikkelit. Samoin kuin Hippoliksen latauksista voidaan päätellä, että ainakin osa latauk-

sista on tullut samoilta henkilöiltä, jotka ovat lukeneet kaikki artikkelit.  

 

Taulukon luvuista tulee ottaa myös huomioon, että ensimmäisen artikkelin Facebook-otanta on na-

pattu heti seuraavana päivänä julkaisusta, kun taas muiden artikkeleiden otannat on otettu pidem-

män ajan jälkeen. Ensimmäisen artikkelin tavoitettujen määrä on todennäköisesti siis suurempi, kuin 

mitä yhden päivän otannan jälkeen voidaan nähdä. Facebookissa kuitenkin julkaisut ikään kuin ka-

toavat sivun syövereihin pidemmän ajan kuluessa, joten ensimmäisestä artikkelista ei näin ollen ollut 

relevanttia ottaa uutta otantaa samaan aikaan muiden artikkeleiden kanssa niin pitkän ajan jälkeen.   

 

Kommentteja artikkelista saatiin haastatelluilta alan toimijoilta. Kolmas artikkeli sai kiitosta, koska se 

koettiin tarpeelliseksi ja toimijoista oli mukava huomata, että heillä on samankaltaisia ajatuksia ai-

heesta. Ensimmäistä artikkelia kommentoitiin Facebookissa yhdessä jaetussa julkaisussa hyväksi, 

koska se selventää ratsastusterapian ja sosiaalipedagogisen hevostoiminnan eroja. Toimeksiantaja 
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kommentoi artikkeleita kokonaisuudessaan, että aihepiiri on niin monitahoinen, minkä vuoksi on tär-

keää, että siitä saadaan uusia nostoja sekä koostettua tietoa. 

 

Googleen kirjoittamalla esimerkiksi hevosavusteisten hyvinvointipalveluiden korvauskäytännöt, esiin 

pomppaa heti linkitys Hippolis-sivuille sekä myös Facebook-sivulle. Esille tulee myös linkitys artikke-

lin jakaneen yrittäjän Facebook-sivulle. Jos Googleen kirjoittaa pelkästään hevosavusteiset hyvin-

vointipalvelut, niin ensimmäisen sivun linkityksissä voidaan nähdä sarjan ensimmäisen artikkelin lin-

kitys Hippolis-sivuille. Voidaan siis todeta, että artikkelit ovat voineet tavoittaa ihmisiä myös Googlen 

kautta. Voidaan kuitenkin todeta, että jokainen artikkeli on saavuttanut satoja lukijoita, mikä on 

hyvä tulos. 
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET  

 

Hevosavusteiset hyvinvointipalvelut ovat nouseva ala. Hevosten kanssa työskentely yleistyy koko 

ajan enemmän esimerkiksi terapiamuotona. Alalla toimivia on jo suhteellisen paljon, mutta silti ih-

misten tietoisuus on puutteellista. Hevosavusteiset hyvinvointipalvelut ovat monitahoinen aihepiiri. 

Tämän vuoksi on tärkeää, että aiheesta tuotetaan koostettua tietoa, jonka avulla ihmisten tietoi-

suutta pystytään lisäämään. Koostetun tiedon tai uusien nostojen markkinointi on oleellista, kun ha-

lutaan tavoittaa mahdollisimman paljon lukijoita. Alan kehittämistä ajatellen olisi tärkeää, että ajan-

kohtaista tietoa julkaistaan, niin että koko kansa voi asiasta lukea.  

 

Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa ajankohtaista tietoa hevosavusteisista hyvinvointipalveluista ja 

seurata artikkeleiden vaikuttavuutta. Artikkeleiden vaikuttavuutta pystyttiin seuraamaan kohtuullisen 

hyvin, koska lukijamääristä saatiin dataa niin Facebookista kuin Hippolis-sivujen kautta. Facebook-

otannat eivät ole otettu samoilla aikaväleillä julkaisun ajankohdasta. Tässä olisi kannattanut tehdä 

niin, että jokaisesta artikkelista olisi otettu Facebook-otanta esimerkiksi viikko tai kuukausi julkaisun 

jälkeen. Tällöin oltaisiin saatu vertailukykyisemmät otantaluvut, kun aikavälit olisivat olleet samat. 

Toki pitää muistaa, että Facebook-otantojen luvuissa lukijoista osa on todennäköisesti samoja henki-

löitä. Ei pystytä kuitenkaan mistään selvittämään, kuinka moni ihminen on lukenut kaikki artikkelit.  

 

Kolmen artikkelin sarja julkaistiin tietyn hankkeen raameissa, jolloin artikkeleiden levikki rajoittui lä-

hinnä hankkeen julkaisuja seuraaviin ihmisiin. Mikäli artikkeleita olisi julkaistu myös esimerkiksi jos-

sain painetussa lehdessä, kuten Hippos lehdessä, olisi mahdollisesti tavoitettu vielä enemmän luki-

joita.  Jos vertaillaan verkkojulkaisua ja printtijulkaisua, voidaan kuitenkin todeta, että nykypäivänä 

nettijulkaisu tavoittaa lukijat paremmin. Lisäksi verkkojulkaisun lukijamääriä pystytään seuraamaan 

helpommin, kuin printtijulkaisun lukijamääriä.  

 

Printtijulkaisun tilaajamäärä tai levikki on yleensä tiedossa, mutta ei voida tietää, kuinka moni tilaa-

jista on todellisuudessa lukenut julkaisun. Printtijulkaisuista tehdään joskus kyselyitä, joissa selvite-

tään, kuinka moni tilaajista on lukenut jonkin tietyn artikkelin. Tämä on ainut keino, millä olisi pys-

tytty selvittämään printtijulkaisun lukijamääriä. Nettijulkaisun lukijamääriä pystytään seuraamaan 

esimerkiksi latauskertojen avulla, kuten Hippolis sivun kanssa tehtiin tässä opinnäytetyössä. Face-

book julkaisuja pystytään seuraamaan otantojen avulla. Otannat antavat käsityksen, kuinka monta 

ihmistä julkaisu on tavoittanut, mutta ei voida tietää varmasti, kuinka moni todellisuudessa on luke-

nut artikkelin. Facebook-otantojen avulla pystyttiin kuitenkin näkemään, että artikkelit tavoittivat 

ihmisiä sekä julkaisuista tehdyt jaot ja tykkäykset antavat käsityksen siitä, että artikkelit ovat olleet 

lukijoita kiinnostavia. Jakojen kautta tavoitetaan enemmän ihmisiä, myös ne ihmiset jotka eivät seu-

raa Uusi hevostalous -Facebook-sivua. 

 

Artikkelit saivat positiivista palautetta niin lukijoilta kuin haastatelluilta asiantuntijoilta. Positiivinen 

palaute vahvistaa myös sitä käsitystä, että artikkelit ovat täyttäneet tarkoituksensa ja lisänneet ih-

misten tietoisuutta.  
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Ihmisten tietoisuus hevosavusteisista hyvinvointipalveluista on vielä kohtuullisen heikkoa. Alalla toi-

mivat kyllä tietävät aiheesta, mutta alan ulkopuolelta harva tietää tarkalleen mistä on kyse. Artikke-

leiden avulla saatiin tuotettua ajankohtaista tietoa sekä lisättiin ihmisten tietoisuutta. Artikkeleiden 

aihealueet rajattiin niihin aiheisiin, jotka koettiin kiinnostaviksi ja ajankohtaisiksi. Artikkeleihin haas-

tateltiin asiantuntijoita, joilta saatiin ajankohtaista ja luotettavaa tietoa.  

 

Artikkelit ovat asiantuntija-artikkeleita, mutta ne on kirjoitettu lukijaystävällisesti. Lukijaystävällisyy-

dellä tarkoitetaan tässä tapauksessa sitä, että artikkelit ovat selkeitä ja helppolukuisia, jotta jokainen 

lukija pystyy ymmärtämään mistä puhutaan. Selkeys ja helppolukuisuus tulevat siitä, että artikke-

leissa ei käytetty liikaa tieteellisiä termejä, vaan puhuttiin asioista niin yksinkertaisesti kuin pystyttiin. 

Asioita ei yksinkertaistettu kuitenkaan liikaa, koska muuten artikkelit olisivat voineet menettää asian-

tuntija otteensa. Artikkeleilla tavoitettiin satoja ihmisiä, joten voidaan todeta, että artikkelit ovat 

täyttäneet tehtävänsä.  

 

Käsitteistön ja korvauskäytäntöjen lisäksi olisi tärkeää lisätä ihmisten tietoisuutta alan koulutuksista. 

Ihmisten on hyvä tietää, mitä koulutukset sisältävät ja kuka on pätevä alan toimija. Lisäksi on hyvä 

tietää, mitkä oppilaitokset tarjoavat ratsastusterapiaa ja sosiaalipedagogista hevostoimintaa.  
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8 PÄÄTÄNTÖ 

 

Opinnäytetyön aihe oli minulla entuudestaan tuttu ja itseäni kiinnostava. Pääsin opinnäytetyön ai-

kana kehittämään itseäni asiantuntijana ja syventymään hevosavusteisiin hyvinvointipalveluihin. 

Opin myös asiantuntija-artikkeleiden kirjoittamisesta ja siitä, ettei artikkelin kirjoittaminen ole yksin-

kertaista. Artikkelin kirjoittaminen vaatii paljon taustatyötä ja aikaa. Haastateltavien löytäminen ei 

ole yksinkertaista ja kaikilla ei välttämättä ole joko halua tai aikaa osallistua. Sähköpostitse tehdyt 

haastattelut tuottivat välillä myös päänvaivaa, koska vastausten saaminen kesti toisinaan kauan ja 

iski paniikki, ehdinkö saada tarpeeksi aineistoa artikkelia varten. Lisäksi aikaa vie referoinnit, kun 

odotat artikkeleita tarkastuksista ja sitten teet vielä tarvittavat korjaukset.   

 

Kaiken kaikkiaan prosessi sujui hyvin. Sain tarpeeksi tietoa artikkeleita varten ja sain haastateltua 

asiantuntijoita, jotka olivat todella auttavaisia. Vaikka yhteen artikkeliin tulikin sisältömuutoksia, sain 

aikaan artikkelin, jonka sisältö kiinnosti niin itseäni kuin käsitykseni mukaan myös lukijoita.  

 

Välillä saattoi tulla turhautumisen tunteita, kun tuntui ettei artikkelit ole ikinä valmiita, enkä ole tar-

peeksi hyvä kirjoittaja. Nämä tunteet unohtuivat kuitenkin aika pian, kun artikkelit tulikin julkaistuik-

sia ja niistä sai positiivista palautetta. Samalla kasvoi oma itsevarmuuteni siitä, että kyllä minusta on 

tähän.  

 

Oma tulevaisuuden haaveeni on työskennellä hevoavusteisten hyvinvointipalveluiden parissa. Mah-

dollisesti itse yrittäjänä tai työntekijänä jonkun toisen yrityksessä. Tämän opinnäytetyön ansiosta 

tiedän taas aiheesta enemmän ja koen olevani valmiimpi työelämään. Toki minun pitää käydä koulu-

tuksia, jotta voin toimia pätevänä ammattilaisena alalla. Nyt pystyn kuitenkin kertomaan aiheesta 

muille ja minulla on tietoa, kuinka esimerkiksi Kelan korvauskäytännöt menevät ratsastuterapian 

osalta. Opinnäytetyön teko on stressaavaa, mutta ilman stressiä itseltäni ei ainakaan synny hyvää 

tulosta. Olen itse tyytyväinen opinnäytetyöhöni ja ylpeä itsestäni, että sain tämän vietyä loppuun 

asti. 
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LIITE 1: SAATEKIRJE YHDISTYSTEN PUHEENJOHTAJILLE 
 

Hei! 
 

Olen kolmannen vuoden agrologi opiskelija Savonia-ammattikorkeakoulusta. Olen aloittanut teke-
mään opinnäytetyötäni, jonka aiheena on hevosavusteisten hyvinvointipalveluiden markkinoinnin 

kehittäminen. Opinnäytetyön toimeksiantajana toimii Uudistuva hevostalous-hanke. Teen kolme ar-

tikkelia aiheesta, ja ensimmäistä artikkeliani varten tarvitsisin tietoja. Ensimmäinen artikkeli käsitte-
lee hevosavusteisten hyvinvointipalveluiden käsitteitä ja rajapintoja. Olisiko teillä kiinnostusta osallis-

tua sähköposti haastattelun kautta? Lähettäisin teille minua askarruttavia kysymyksiä ja hyödyntäisin 
vastauksianne sitten artikkelini sekä opinnäytetyöni teossa. 
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LIITE 2: SÄHKÖPOSTIVIESTI RUOTSIKSI 
 

Hej  
Jag är studerar tredje året i Savonia högskola i Finland. Som mitt examensarbete kommer jag skriva 

tre artiklar om hästrelaterade tjänster för välbefinnande. För min nästa artikel vill jag gärna få in-
formation hur det är arrangerad i Sverige. Marknadsföring, utbildnibg osv. Jag själv befinner mig i 

Sverige ännu en vecka. Om jag inte hinner träffa er, sju ni kunna svara på en mejl/enkät så att jag 

skulle kunna använda svar i min artikel.  
 

Jag hoppas för en snabb återkoppling 
MVH Sanni Piironen 
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LIITE 3: HEVOSAVUSTEISTEN PALVELUIDEN KIRJAVA KÄSITTEISTÖ – YHDISTÄVÄNÄ TEKIJÄNÄ 
HEVONEN -ARTIKKELI 
 

Hevosavusteisten palveluiden kirjava käsitteistö – yhdistävänä 

tekijänä hevonen 

 

Hevosavusteiset hyvinvointipalvelut ovat saaneet jalansijansa osana sosiaali-, hyvinvointi-, ja terveys-

palveluja. Ratsastusterapia ja sosiaalipedagoginen hevostoiminta ovat yleisimmät hevosavusteisten 

hyvinvointipalveluiden muodot. Näillä kahdella palvelulla on eronsa, mutta niiden yhdistävä tekijä on 

hevonen. 

 

Hevosten parissa toimiminen rentouttaa 

Uudistuva hevostalous -hankkeen teettämän Hevosalan mielikuvat -kyselyn (n=3055) vastausten pe-

rusteella voidaan todeta, että ratsastusterapian ja hoivapalveluiden mielikuvat ovat enimmäkseen 

myönteisiä. Yli puolet vastaajista (57 %) kokee ratsastusterapian ja hoivapalvelut erittäin myönteisenä 

tai jokseenkin myönteisenä. Kyselyn perusteella voidaan kuitenkin huomata, että kyseinen aihe ei 

herätä osalle vastaajista minkäänlaisia mielikuvia (27 %) tai vastaajat eivät osaa sanoa aiheesta mi-

tään (8 %).  

Kysymykseen, mikä hevosissa ja/tai hevosharrastamisessa kiehtoo tai kiinnostaa, enemmistön mie-

lestä hevosten parissa toimiminen edistää omaa henkistä hyvinvointia (62 %) sekä hevosten parissa 

toimiminen rentouttaa ja on stressitön ajanviete (61 %). Loput vastaajista eivät osaa sanoa tai kysei-

nen asia ei kiehdo tai kiinnosta. Kysyttäessä mielikuvaa hevosalan vastuullisuudesta, voidaan huo-

mata, että enemmistön mielestä (69 %) hevosella on merkitystä ihmisten terveydelle ja henkiselle 

hyvinvoinnille. Yli puolet vastaajista (62 %) on sitä mieltä, että hevosala myötävaikuttaa invaliditeet-

tien ja toimintarajoitteiden kuntouttamisessa tai hoidossa. 

  

Mitä ovat ratsastusterapia ja sosiaalipedagoginen hevostoiminta? 

Ratsastusterapia on ratsastusterapeutin ja hevosen yhdessä toteuttamaa yksilöllistä, suunnitelmallista 

ja tavoitteellista kokonaisvaltaista kuntoutusta. Ratsastusterapiaa käytetään fyysistä, psyykkistä tai 

sosiaalista kuntoutusta tarvitsevan asiakkaan lääkinnällisen kokonaiskuntoutuksen osana. Ratsastus-

terapian tavoitteena ei ole opetella ratsastustaitoja, vaan hevosen avulla opitaan oman kehon, mielen 

sekä käyttäytymisen hallintaa. Terapia on aina tavoitteellista ja kuntouttavaa toimintaa (Mattila-Rau-

tiainen 2014). 

Ratsastusterapia on suojattu nimike, sitä saa käyttää vain Suomen ratsastusterapeutit ry:n hyväksy-

mät henkilöt. Suomessa ratsastusterapiaa voi tarjota vain ratsastusterapeutiksi kouluttautunut hen-

kilö. Ratsastusterapeuttien pohjakoulutuksena vaaditaan riittävän laaja ammatillinen osaaminen. Kou-

lutukseen hakevalla tulee olla vähintään AMK-tason tutkinto opetuksen, sosiaali- tai terveydenhuollon 

alalta sekä vähintään kahden vuoden työkokemus oman ammattialan käytännön kuntoutustyöstä. 

  

Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan peruselementit nousevat sosiaalipedagogiikan teoriasta: yhtei-

söllisyydestä, elämyksellisyydestä, toiminnallisuudesta ja dialogisuudesta eli aidosta kohtaamisesta 
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(Laitinen 2014). Sosiaalipedagoginen hevostoiminta perustuu yksilön omaan kokemukseen ja sen 

kautta oppimiseen ja asioiden oivaltamiseen. Hevosen kanssa toteutetaan yhteisöllistä, kokonaisval-

taista ja osallistavaa toimintaa. Hevosen avulla pystytään näyttämään niiden asioiden tärkeys, joista 

oma hyvinvointi syntyy, esimerkiksi puhtaus, terveellinen ravinto, säännölliset ruoka-ajat, sopiva lii-

kunta ja riittävä lepo. Hevonen on ihmiselle hyvä tunnepeili, sen kanssa joudumme kohtaamaan omat 

psyykkisen kapasiteettimme rajat (Pitkänen 2008). Sosiaalipedagogista hevostoiminta voidaan käyttää 

eri tavoin, esimerkiksi syrjäytymisen ehkäisyssä, lastensuojelun avohuollon tukitoimena tai päihde-

kuntoutuksen tukena. 

  

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta on vuodesta 2016 alkaen Patentti- ja rekisterihallitukseen rekiste-

röity nimike, jota voi käyttää vain riittävän koulutuksen käynyt, Sosiaalipedagoginen hevostoiminta –

yhdistyksen hyväksymä ohjaaja. Kriteerinä nimikkeen saamiseksi on ensisijaisesti korkeakoulututkinto, 

kahden vuoden työkokemus ja riittävät hevostaidot. Kriteerit löytyvät tarkemmin yhdistyksen kotisi-

vuilta. 

 

Vuodesta 2002 lähtien Suomessa on tarjottu sosiaalipedagogisen hevostoiminnan täydennyskoulu-

tusta. Koulutus ei johda tutkintoon, mutta se antaa hyvät perustiedot. Sosiaalipedagoginen hevostoi-

mintayhdistys ry hallinnoi Sosiaalipedagoginen hevostoimintaohjaaja –nimikettä. Ohjaaja nimikkeen 

voi saada yhdistyksen jäseneksi hyväksytty henkilö, joka täyttää nimikkeen myöntämiseen vaaditut 

kriteerit. Vaaditut kriteerit tulee todistaa todistuksin tai muilla asiakirjoilla. 

 

Eettiset ohjeet, lait ja laatukriteerit hevosavusteista toimintaa ohjaamassa 

Hevosavusteista toimintaa määrittävät kunkin toimijan ammattialan eettiset ohjeet. Omavalvonnalla 

on suuri rooli hevosavusteisissa palveluissa, kertoo Sosiaalipedagoginen Hevostoimintayhdistys ry:n 

puheenjohtaja Maija Lipponen. Lisäksi Lipponen toteaa, että on myös valitettavasti sellaisia palvelun-

tarjoajia, joilla ei ole riittävää koulutusta tarjottavasta palvelusta. Laatujärjestelmillä, koulutuksella ja 

riittävällä laadukkaista palveluista tiedottamisella pyritään varmistamaan, että kaikilla palveluntarjo-

ajilla on tarvittava osaaminen tarjoamastaan palvelusta.   

Hevosavusteisia hyvinvointipalveluita määrittävät monet lait, esimerkiksi kuluttajaturvallisuuslaki tai 

sosiaalihuoltolaki (asiakaskohderyhmästä riippuen). Kuluttajaturvallisuuslain viidennen pykälän mu-

kaan toiminnanharjoittaja vastaa ratsastuspalvelun turvallisuudesta koko palvelun ajan. Tukes ohjeis-

taa hevospalveluiden turvallisuudesta ja he ovat tehneet esimerkiksi ohjeen ratsastuspalveluiden tur-

vallisuuden edistämisestä. Hevosavusteista hyvinvointipalvelua tarjoava yrittäjä voi halutessaan sitou-

tua myös Green Care -laatujärjestelmään hakemalla LuontoHoiva- tai LuontoVoima-laatumerkkiä, joita 

hallinnoi Green Care Finland ry.  

Kaikki hevosavusteinen toiminta kuuluu Green Care -kehyksen alle. Suomessa hevosavusteinen toi-

minta on yksi Green Care -toiminnan edelläkävijöistä. Green Care on luontoon ja maaseutuympäris-

töön sijoittuvaa toimintaa, jolla edistetään ihmisen hyvinvointia. Luonnon elementtejä voidaan tuoda 

myös kaupunki- ja laitosympäristöön käytettäväksi, vaikkapa kasvihuoneen muodossa (Laitinen 2014). 

Palveluiden arvonlisävero riippuu tarjottavan palvelun luonteesta. Yksityinen sosiaalipalvelu ja kotihoi-

don tukipalvelu ovat arvonlisäverottomia, kun taas harrastustoimintana tarjottava palvelu on arvonli-

säverollista. 
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Kuten Hevosalan mielikuvat -kyselyn tulokset osoittavat hevonen tuottaa ihmisille positiivisia mieliku-

via. Hevosen tiedetään vaikuttavan ihmisen niin fyysiseen, henkiseen kuin sosiaaliseen hyvinvointiin 

positiivisesti. Hevosten avulla moni ihminen pystyisi parantamaan hyvinvointiaan. Joillekin hevosavus-

teiset palvelut ovat vielä vieraita. Tämän vuoksi hevosavusteiset hyvinvointipalvelut voisivat olla hyvä 

lisä sosiaali- ja terveysalan palveluiden tarjontaan. Olisi kuitenkin tärkeää, että palveluntarjoajien kou-

luttautumista ja ammattiosaamista valvottaisiin lainsäädännöllisin keinoin.  
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LIITE 4: HEVOSAVUSTEISTEN HYVINVOINTIPALVELUIDEN KORVAUSKÄYTÄNNÖT -ARTIKKELI 
 

Hevosavusteisten hyvinvointipalveluiden korvauskäytännöt 

 

Kenelle Kela järjestää vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta ja mitkä ovat sen kriteerit? Miksi Kela järjes-

tää ratsastusterapiaa, mutta ei sosiaalipedagogista hevostoimintaa? Tähän artikkeliin on koottu Kelan 

asiantuntijoiden vastauksia liittyen hevosavusteisten hyvinvointipalveluiden korvauskäytäntöihin. 

 

Kela järjestää ratsastusterapiaa vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen lain perusteella. Vaativan lääkin-

nällisen kuntoutuksen eläinavusteiset palvelut, kuten esimerkiksi ratsastusterapia, kuuluvat sosiaali- 

ja terveydenhuollon palveluihin, joita valvoo Valvira. Eläinten hyvinvointiin tai turvallisuuteen liittyvät 

asiat eivät kuulu kuluttajaturvallisuuslain piiriin, vaan niistä säädetään tarkemmin eläinsuojelulaissa 

(1996) (Tukes s. a.). 

 

Palveluntuottaja huolehtii siitä, että ratsastusterapia toteutetaan sellaisissa tiloissa, joissa noudatetaan 

Tukesin julkaisusarjan 5/2015 ohjetta, joka on laadittu ratsastuspalveluiden turvallisuuden edistä-

miseksi (Kela 2018). 

 

KUKA ON ASIAKAS? 

Jotta Kela järjestää ratsastusterapiaa vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen lain perusteella, täytyy tie-

tyt myöntämisen edellytykset täyttyä. Nämä edellytykset on ilmoitettu laissa Kansaneläkelaitoksen 

kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista (2005, § 9–11). Kelan mukaan vaativan lääkinnällisen 

kuntoutuksen asiakkaana pidetään henkilöä 

•        joka on alle 65-vuotias 

•        joka ei ole julkisessa laitoshoidossa 

•        jolla on sairaus tai vamma sekä siihen liittyvä suoritus- ja osallistumisrajoite 

•        jonka suoritus- ja osallistumisrajoite on niin suuri, että hänellä on sen vuoksi huomattavia vaikeuksia arjen 

toiminnoista suoriutumisessa ja osallistumisessa kotona, opiskelussa, työelämässä tai muissa elämäntilan-

teissa 

•        jonka rajoite aiheuttaa vähintään vuoden kestävän kuntoutustarpeen 

•        jonka kuntoutus ei liity välittömään sairaanhoitoon 

•        jonka kuntoutuksen tavoitteet eivät ole ainoastaan hoidollisia 

•        jolle kuntoutus on perustellusti tarpeen mahdollistamaan arjen toiminnoista suoriutumista ja osallistumista 

(Suomela-Markkanen 2018-08-09). 

 

TUTKIMUSTILASTOJA 

Vuonna 2017 Kela on järjestänyt ratsastusterapiaa vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena toiminta- 

ja fysioterapian muodossa. Ratsastusterapiaa toimintaterapeutin toteuttamana on saanut yhteensä 

127 henkilöä, joista 99 on ollut 0–16-vuotiaita. Rahallisesti tämä tarkoittaa yhteensä 195 319 euroa. 

Ratsastusterapiaa fysioterapeutin toteuttamana on saanut kaiken kaikkiaan 946 henkilöä, joista 577 
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on ollut 0–16-vuotiaita. Kustannuksia tästä on muodostunut kokonaisuudessaan 1 936 294 euroa. 

Suurin osa ratsastusterapiasta on kohdentunut 5–20-vuotiaille. (Suomela-Markkanen 2018-08-09.)  

 

MILLAISIA TERAPIAMUOTOJA?  

Ratsastusterapiaa voi saada toimintaterapian tai fysioterapian erityismuotona vuoden 2018 loppuun 

asti, ja jatkossa se on Kelan kuntoutuksessa oma itsenäinen terapiamuotonsa (Sukula 2018-08-16). 

Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen terapeutit kilpailutetaan ainakin jonkin aikaa vielä, viimeksi 

tänä vuonna. Kilpailuttamalla Kela tekee sopimuksia terapeuttien kanssa heidän tarjoamallaan hinnalla 

(Haapala 2018-08-13). Muilta osin Kela ei tue hevosavusteisten hyvinvointimenetelmien käyttöä. (Suo-

mela-Markkanen 2018-08-09). 

 

Hevosavusteisten menetelmien saatavuus alueellisesti tasa-arvoisesti on haaste kaikille tahoille (Aar-

tolahti ym. 2017-06-30). Pitkät välimatkat käyvät taloudellisesti kalliiksi ja vastaan tulevat myös mah-

dolliset matkakorvausasiat. Hevosavusteisten hyvinvointipalveluiden tarjoajat asuvat usein kauem-

pana kaupunkialueilta, jolloin paikalle pääseminen voi olla asiakkaalle ongelma, mikäli julkiset kulku-

yhteydet eivät ole vaihtoehto. 

 

Kelan tilaamasta Eläinavusteiset terapiat -tutkimuksesta voidaan todeta yhteenvetona, että tarvitaan 

selkeät yhteisesti sovitut eettiset periaatteet, laatukriteerit sekä turvallisuusasiakirjat ja -suunnitelmat. 

Yhteiset standardit suojelisivat sekä työtätekeviä eläimiä että kuntoutuja-asiakkaita ja toimisivat pe-

rustana eläinavusteisten palveluiden hankinnalle ja työnjaolle. Lisäksi tarvitaan keskustelua vaikutuk-

sen arvioinnista ja kirjaamisesta sekä eläinavusteisen kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämistoimia. 

(Suomela-Markkanen 2018-08-09.)  

 

MILLAISTA TUTKIMUSTA TARVITAAN? 

Kelan kehittämishankerahoituksella on käynnistynyt Kuntoutussäätiön toteuttamana Eläinavusteiset 

inverventiot kuntoutuksessa -hanke, jossa yhdessä asiantuntijoiden kanssa sekä kansallisiin ja kan-

sainvälisiin ohjeisiin perustuen tuotetaan laatukäsikirja, jossa määritellään eläinavusteisten interven-

tioiden yhtenäiset toimintatavat: eettiset periaatteet, laatukriteerit sekä turvallisuusasiakirjat ja -suun-

nitelmat (Suomela-Markkanen 2018-08-28).  

 

Tutkimukset todistavat, että ratsastusterapia ja sosiaalipedagoginen hevostoiminta ovat merkityksel-

lisiä niin kuntoutujalle kuin ohjaajalle. Tästä huolimatta tarvitaan lisää tutkimuksia niiden vaikuttavuu-

desta, jotta Kelan kanssa tehtävät ohjeistukset ja yhteiset käytännöt olisivat toimivia. Tässä olisi jol-

lekin hyvä paikka tarttua haasteeseen ja ryhtyä tutkimaan ratsastusterapian ja sosiaalipedagogisen 

hevostoiminnan vaikuttavuutta. Niin kuin Margit Rajahalme sanoi osuvasti Uudistuva hevostalous-

hankkeen, hevos-, sosiaali-, ja terveysala – yhteistyöllä yritystoimintaa, kuntoutusta ja hyvinvointia -

seminaarissa: inhimillinen hyöty ei ole rahalla mitattavissa (2018-02-08). 
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Kuva Julia Suomalainen. 
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LIITE 5: HEVOSAVUSTEISTEN HYVINVOINTIPALVELUIDEN MARKKINOINTI JA YRITTÄJYYS – PALVE-
LUNTARJOAJIEN KOMMENTTEJA AIHEESTA -ARTIKKELI 

 

HEVOSAVUSTEISTEN HYVINVOINTIPALVELUIDEN MARKKINOINTI JA YRITTÄJYYS – PALVELUNTAR-

JOAJIEN KOMMENTTEJA AIHEESTA 

 

Hevosavusteisia hyvinvointipalveluja markkinoitaessa joukosta usein erottuvat ne, jotka tuovat esiin 

omaa ammattiosaamistaan. Erilaisten nimikkeiden tai laatumerkkien avulla on mahdollista tehdä luo-

tettavaensivaikutelma. Esimerkkejä rekisteröidyistä nimikkeistä ovat ratsastusterapeutit-SRT, sosiaa-

lipedagoginen hevostoimintaohjaaja-SPHT, ja toiminnan laadun osalta Suomen Ratsastajainliiton Laa-

tutalli sekä Suomen Green Care -yhdistyksen myöntämä laatumerkki. Asiakkaiden tavoittaminen voi 

olla tästä huolimatta haastavaa. Kela korvaa ratsastusterapian osana vaativaa lääkinnällistä kuntou-

tusta lääkärin tai kuntoutustyöryhmän lähetteellä, kun toteuttaja on fysio- tai toimintaterapeutti, joka 

on tehnyt kilpailutuksen kautta sopimuksen Kelan kanssa. Muita hevosavusteisia palveluita tarjoavat 

yrittäjät ja yritykset markkinoivat, viestivät ja lisäävät tietoutta palveluista ja niiden vaikutuksista itse-

näisesti. Tämä on pitkäjänteistä työtä. Kohderyhmiä ovat sekä asiakkaat suoraan, että palvelun osta-

jat.  

Haastattelin neljää hevosavusteisia hyvinvointipalveluita tarjoavaa tahoa ja kysyin heiltä, miten he 

markkinoivat omaa toimintaansa. Lisäksi kysyin, mitkä heidän mielestään voivat olla rohkaisevia ja 

mitkä rajoittavia tekijöitä yrittäjäksi ryhtymiseen. 

 

”SEMMOSTA HEPPAILUA” 

Ratsastusterapiatoimintaa aloitteleva fysioterapeutti Hanne Karoluoto on tehnyt tänä vuonna sopi-

muksen Kelan kanssa, mikä tarkoittaa hänelle tulevaisuudessa enemmän asiakkaita. Karoluoto työs-

kentelee Kiuruvedellä, Pohjois-Savossa. Karoluoto toteaa ratsastusterapian olevan edelleen lääkäreille 

vieras kuntoutusvaihtoehto.  

– Lääkärit osaavat kyllä suositella ratsastusterapiaa kuntoutussuunnitelmaan, mutta tietoisuutta 

täytyy lisätä. Ajatus on monesti, että ratsastusterapia on ”semmosta heppailua”. Tätä ”heppailua” 

voi sitten harrastaa omalla rahalla, mutta kun kyse ei ole harrastuksesta.  

Karoluoto kertoo joutuvansa rummuttamaan paljon sitä, mitä ratsastusterapia on ja jakamaan tietoa 

sairaaloihin ja muualle, kuten paikallisille kouluille.  

Toimintaterapeutti Ulla Silaste työskentelee yksityisenä palveluntuottajana Etelä-Savossa. Silasteella 

on myös sopimus Kelan kanssa ja ratsastusterapia on kuulunut tämän vuoden alusta hänen tarjo-

amiinsa palveluihin. Kelan sopimuksen lisäksi Silasteella on sopimus sairaanhoitopiirin (Essoten) 

kanssa. Hevostoiminnan osuus Silasteen yritystoiminnasta on tällä hetkellä noin 30 %. 

Karoluodon ja Silasteen hevostoiminta ei ole täysipäiväistä. Karoluoto markkinoi omaa toimintaansa 

sosiaalisessa mediassa, jonka avulla hän haluaa lisätä tietoutta siitä, mitä ratsastusterapia on, ja luoda 

positiivista mielikuvaa omasta paikastaan ja hevosista. Lisäksi Kareluoto kertoo pitävänsä fysioterapia-

asiakkailleen pienen ratsastusterapian hissipuheen, jossa hän kertoo lyhyesti ja ytimekkäästi, mitä 

ratsastusterapia on. Silaste markkinoi yritystään suoraan lähettävälle taholle eli yhteistyökumppaneille 

(Mikkelin keskussairaalan eri poliklinikat, Vaalijalan kuntayhtymä). Silaste kokee markkinoinnin osittain 

onnistuneeksi, mutta työtä tarvitaan vielä. Silaste toteaa, että ratsastusterapian markkinoinnissa voisi 
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olla apua ajankohtaisista tutkimuksista ja niiden tuloksista, joita voisi esitellä lääkäreille, arvioiville 

terapeuteille ja muulle hoitohenkilökunnalle. Vakuuttavaa näyttöä ja tutkimustuloksia tarvitaan edel-

leen, jotta korkeammalle hinnalle (minkä hevosen kulut selittävät) on hyvät perustelut. Karoluoto 

toivoo, että hevosavusteisten hyvinvointipalveluiden markkinoinnissa eroteltaisiin nykyistä selkeäm-

min, mikä on ratsastusterapiaa ja mikä sosiaalipedagogista hevostoimintaa.  

– Kaipaisin selkeyttä markkinointiin. Hevosavusteiset toiminnot ovat hyödyllisiä ja tarpeellisia. Asi-

oista on tärkeää puhua oikeilla nimillä, Kareluoto korostaa. 

KAIKEN YTIMESSÄ ON HEVONEN 

Ratsastusterapeutti Emmi Niskanen on käynnistämässä yritystoimintaansa Pohjois-Savossa. Tavoit-

teena on, että ratsastusterapian osuus toiminnasta olisi 70–100 %. Niskanen tarjoaa saman toimini-

men alla muitakin palveluja, kuten ammatillista tukihenkilötoimintaa ja maastoretkiä. Niskanen on 

pohjakoulutukseltaan sosionomi, minkä vuoksi hän ei voi tarjota ratsastusterapiaa, josta olisi mahdol-

lista saada lähetteellä Kela-korvaus. Ratsastusterapeutteja on myös sosiaalialan pohjakoulutuksella (kuten 

sosionomi), jolloin kuntoutus on joko sosiaalista tai psykososiaalista kuntoutusta muista täydennyskoulutuk-

sista riippuen.  

Keskeneräisten toimitilojen vuoksi markkinointia ei ole voinut toteuttaa täydellä volyymilla, mutta sitä 

tehdään kuitenkin paljon sosiaalisen median kautta, pääasiassa Facebookissa. Instagramiin siirrytään 

myöhemmin. 

Inga Korhonen pyörittää sosiaalipedagogista hevostoimintaa sivutoimisesti Pohjois-Savossa. Hän tar-

joaa yksilö- ja ryhmätoimintaa, työyhteisökoulutuksia sekä leiri- ja kerhotoimintaa. Korhonen on myös 

käynyt HeLMi – Hevosavusteinen Läsnäolon taito, Mindfulness -koulutuksen. Palveluita järjestetään 

tällä hetkellä Korhosen kotitallilla, Sorsasalon raviradalla tai palvelun tilaajan luona, mikäli hänellä on 

sopiva tila tarjolla. Toimintaa markkinoidaan Facebookissa, lisäksi Korhonen markkinoi myös suoraan 

potentiaalisille asiakkaille ja on mukana erilaisissa tapahtumissa. Korhosen mukaan suoramarkkinointi 

ei ole kaikkein tehokkain keino, ja se vie myös aikaa. Laaja yhteistyöverkosto on iso tuki markkinoin-

nissa. 

Niskasen ohella myös Korhonen toivoo selkeyttä hevosavusteisten hyvinvointipalveluiden markkinoin-

tiin. Korhonenkin kaipaa selkeämpiä eroja eri palveluiden välille (hyvinvointipalvelut vs. kuntoutus) ja 

tarkkuutta siihen, mistä puhutaan milloinkin, kun puhutaan hevosavusteisesta toiminnasta, ratsastus-

terapiasta tai sosiaalipedagogisesta hevostoiminnasta. 

- Totta kai hevonen on keskiössä kaikissa, mutta osassa palveluita toiminta voi olla tavoitteellisesti 

toteutettua kuntoutusta ja osassa kivaa heppailua. Molemmat palvelut ovat tarpeellisia, mutta on 

selkiytettävä mistä kulloinkin puhutaan. Hevonen on tietenkin kaiken ytimessä, Korhonen koros-

taa. 

TOIMINNAN HINNOITTELU 

Silasteen toiminnan hinnoittelu perustuu toimintaterapiahintaan, johon on lisätty hevosen kulut sekä 

mahdollisesti tarvittavan terapia-avustajan palkkio. Silasteen mukaan toiminta on kannattavaa, mutta 

pelkkä hevostoiminnan osuus ei kuitenkaan riitä. Ratsastusterapiatoiminnan pyörittäminen on Karo-

luodon mukaan hyvin kannattamatonta, koska asiakkaalta ei voi veloittaa niin paljon kuin toiminta 

vaatisi. Hevosen kulujen ja avustajan palkan jälkeen yrittäjälle ei jää juurikaan voittoa.  
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Niskasen toiminnan hinnoitteluun kuuluu oma peruspalkka, johon on lisätty erityisosaaminen (ratsas-

tusterapian lisäkoulutus), hevosen kulut ja tilavuokra. Tällä hetkellä toiminnan pyörittäminen ei ole 

kannattavaa, sillä yritystoiminta on vielä alussa. Korhonen hinnoittelee toimintakerrat kerroittain. Hin-

nat vaihtelevat paljon muun muassa toiminnan sisällön vuoksi. Korhosen mukaan toiminta ei ole täysin 

kannattavaa tällaisenaan.  

Karoluoto kertoo, että mediassa on puhututtanut paljon se, kuinka Kela on alkanut polkemaan laatua. 

Laatupisteillä ei ole yhtä suurta merkitystä kuin aiemmin. Ennen hinta-laatusuhde on ollut 50 % ja 50 

%, mutta nyt hinta on 80 % ja laatu 20 %.  

Kela on julkaissut sivuillaan tämän vuoden lokakuussa, että se tekee uuden lasten ja nuorten vaativan 

lääkinnällisen kuntoutuksen hankinnan. Hankintaa varten Kela käynnistää markkinavuoropuhelun, 

jossa kuullaan sekä asiakkaiden sekä palveluntarjoajien edustajia. Vuoropuhelun tehtävä on auttaa 

määrittelemään hankinnan sisältö ja siltä vaadittava laatu nykyistä paremmin. Marraskuussa tiedotet-

tiin, että Kela tilaa ulkoisen selvityksen vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen hankinnoista. Selvityksen 

on määrä valmistua 5.3.2019 mennessä. (Kansaneläkelaitos 2018.) 

 

YRITTÄJÄKSI RYHTYMISTÄ RAJOITTAVIA TEKIJÖITÄ 

Hevosavusteisen hyvinvointipalvelun tarjoajaksi ryhtymistä voi haastateltavien mukaan rajoittaa rat-

sastusterapeuttien kohdalla kallis koulutus ja koulutukseen pääsemisen vaikeus sekä toiminnan kan-

nattavuus. Riski toiminnassa on myös se, että ei saa Kelan sopimusta, jolloin asiakkaiden löytäminen 

on vaikeampaa. Asiakkaiden löytämisen vaikeuteen yhdistyy usein myös maksajatahojen löytäminen. 

Muita rajoittavia tekijöitä voivat olla oma passiivisuus markkinoinnissa ja yhteistyötahojen etsimisessä.  

 

YRITTÄJÄKSI RYHTYMISTÄ ROHKAISEVIA TEKIJÖITÄ 

Mikä rohkaisisi ryhtymään yrittäjäksi ja tarjoamaan hevosavusteisia hyvinvointipalveluita. 

- Itselleni hevoset ja niiden kanssa työskentely ovat aina olleet lähellä sydäntä. Fysioterapeutiksi 

opiskellessani ymmärsin, kuinka paljon hyötyä hevosista on ihmisten kuntoutustyössä ja kuinka 

hyviä tuloksia hevosten avulla saadaan aikaiseksi. Se motivoi, sanoo Karoluoto. 

Niskanen kertoo, että rohkaisevia tekijöitä ovat työn mielekkyys, kuntoutuksen tehokkuus ja tulosten 

syntyminen. Silaste mainitsee, että ratsastusterapia mahdollistaa pienyrittäjyyttä. Korhonen toteaa, 

että hänen mielestään vertaistuen saaminen kollegoilta rohkaisee ja auttaa. Korhonen pohtii, miten 

luontoyrittäjille on paljon erilaisia hankkeita, mitkä tähtäävät markkinointiin. Vastaavanlaiset hankkeet 

olisivat hyviä erityisesti hevosten avulla hyvinvointipalveluita ja kuntoutustoimintaa tuottaville. Tällai-

set hankkeet auttaisivat Korhosen mukaan yrittäjyyttä. Korhonen pohtii, että hanke, joka olisi suun-

nattu hevosavusteisia hyvinvointipalveluita tuottaville, olisi hyvä. 

 

YHTEENVETO 

Hevosavusteisten hyvinvointipalveluiden tarjoajat haluavat selkeämpiä eroja eri toimintojen välille. 

Näitä eroja on pyritty selkeyttämään muun muassa Hevoset ja kunta -rajapintoja -kirjassa taulukon 

avulla. Taulukosta näkee eroteltuna ratsastusterapian ja sosiaalipedagogisen hevostoiminnan kuvauk-

set siitä mitä ja kenelle toiminta on, miksi ja miten sitä toteutetaan sekä korvattavuuden. Ratsastus-
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terapiaa korvaa pääsääntöisesti Kela koulutetun ratsastusterapeutin toteuttamana. Sosiaalipedago-

gista hevostoimintaa voi toteuttaa esimerkiksi avohuollon tukitoimena tai perhekodeissa, jolloin kor-

vattavuus on mahdollista. Hanketoiminnan ja markkinoinnin kehittämistä varten hevosavusteisten hy-

vinvointipalveluiden tarjoajien vaihtoehto voisi olla esimerkiksi yritysryhmähanke. Yritysryhmähank-

keessa ryhmällä yrityksiä voi olla tavoitteina esimerkiksi verkostoituminen, palvelutarjonnan ja mark-

kinoinnin kehittäminen, esimerkkinä Uudellamaalla toteutettu HorseSense-hanke.   

Yrittäjällä on mahdollisuus kehittää toimintaansa monipuolisesti. Tässä voivat olla apuna uusyrityskes-

kukset, ProAgria, hankkeet, yhdistykset ja organisaatiot. Verkostoituminen ja vertaistuki ovat tärkeitä 

yksinyrittäjille. Oman yrityksen markkinoinnissa on mahdollista käyttää termejä luotettavasti ja kuvata 

toiminnan taustalla oleva osaaminen ja laatu sekä tuoda koulutustausta esiin. Ratkaisevinta pitkällä 

aikajänteellä on tuloksellinen toiminta yhteistyössä asiakkaiden ja palvelunostajien kanssa.  

  

Kuva: Sanni Piironen 
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Hyödyllisiä linkkejä: 

Hevonen sosiaali- ja terveyspalveluissa taulukko: 

http://www.hippolis.fi/UserFiles/hippolis/Image/2014/hevosavusteinen_toiminta/hyvinvointitau-

lukko.jpg 

Yritysryhmähankkeesta: 

http://www.mavi.fi/fi/tuet-ja-palvelut/yrittaja-kauppa-teollisuus/yritystuet/yhteistyohankkeet/Si-

vut/yritysryhman-kokoaminen.aspx 

Hevosavusteinen kuntoutus- ja terapiatoiminta Suomessa: Kehitys ja haasteet -artikkeli: 

https://issuu.com/kuntoutussaatio/docs/kuntoutuslehti-2-15 

HorseSense-hanke: 

https://proagria.fi/hankkeet/horsesense-9034 
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