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1 Johdanto 

Tämän opinnäytetyön toimeksiantaja Hevosopisto Oy halusi selvittää asiakkaidensa 

kokemuksia ja toiveita käyttäessään Hevospiston talli- ja hevospalveluita. Hevos- ja 

tallipalveluiden sekä näihin liittyvien toimintojen kehittäminen kuuluu Hevosopistolla 

isompaan kehittämiskokonaisuuteen ja yrityksen strategiassa toimintojen kehittäminen on 

myös huomioituna.  

 

Opinnäytetyön tekijä on työskennellyt Hevosopistolla vuodesta 2001 lähtien hevos- ja 

tallipalveluiden sekä opetuksen parissa, joten työssä peilataan tekijän omia kokemuksia 

asiakaspalvelun toiminnoista sekä sujuvuudesta ja kehittämiskohteista. Opinnäytetyötä 

varten on myös haastateltu toiminnoista ja toimintatavoista seitsemää Hevosopistolla 

hevos- ja tallipalveluissa sekä vastaanotossa työskentelevää henkilöä, jotka haluavat pysyä 

anonyymeinä.  

1.1 Tarkoitus ja rajaus  

Opinnäytetyö toteutetaan tutkimuksellisena opinnäytetyönä. Tutkimuspainotteisen 

opinnäytetyön lähtökohtana on työelämälähtöinen tutkimusongelma tai -kysymys, johon 

haetaan vastausta käyttäen tarkoituksenmukaisia aineistoja ja yleisiä tutkimusmenetelmiä. 

Tyypillisesti tutkimuspainotteisissa opinnäytetöissä haetaan empiirisen aineiston avulla 

vastausta tutkimusongelmaan/-kysymykseen, esimerkiksi tehdään kysely- tai 

haastattelututkimus. (HAMK, 2021) 

Aihealueena sekä tutkimuskysymyksenä tässä on asiakaslähtöisen liiketoiminnan 

kehittäminen sekä uusien lisäpalveluiden tuottamisen kartoitus ja tarpeen määrittäminen. 

Opinnäytetyön tarkoituksena on kirjallisuuteen ja nykyisiin käytänteisiin perustuen, 

kartoittaa kohdeyrityksen asiakkuuksien nykytila tekemällä asiakastyytyväisyyskysely.  

Työn tavoitteena on kartoittaa nykyinen yrityksen asiakkaiden polku sekä sen 

kehittämiskohteet. Tavoitteena on saada selville asiakastyytyväisyyden taso sekä puuttua 

asiakkailta tulleisiin parannus- ja kehittämisideoihin. Tavoitteiden saavuttamiseksi seuraavat 
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tehtävät: 1) asiakastyytyväisyyden mittaaminen 2) kirjallisuuteen tutustuminen ja 

teoreettisen tietoperustan kerääminen asiakaslähtöisestä liiketoiminnasta. Teoreettisella 

tasolla työ on rajattu asiakaslähtöisen liiketoimintamallin selvittämiseen. Toiminnallisella 

tasolla selvitetään yrityksen asiakastyytyväisyys ja sen pohjalta nousseiden asioiden 

kehittäminen.  

1.2 Tutkimusnäkökulmien ja -menetelmien valinta  

Opinnäytetyö perustuu Hevosopisto Oy:n toimeksiantoon. Työn tarkoituksena on selvittää 

yrityksen kehittämiskohteet hevos- ja tallipalveluissa sekä asiakkaan polku käytettäessä 

yrityksen hevospalveluja. Tutkimuksellisena näkökulmana on kvalitatiivinen eli laadullinen 

tutkimus. Tiedonkeruumenetelminä käytettiin havainnointia, haastatteluja sekä yrityksen 

materiaaleja. Asiakastyytyväisyystutkimus toteutettiin kyselytutkimuksena, joten siltä osin 

tutkimuksellinen näkökulma on myös kvantitatiivinen eli määrällinen.  

Haastattelu on hyvin joustava tutkimusmenetelmä ja se sopii useanalaisiin eri 

tutkimustarkoituksiin. Haastattelija kuvaa haastateltavan ajatuksia, käsityksiä ja kokemuksia. 

(Oppariapu, n.d.) 

Tässä opinnäytetyössä sopiva tapa kerätä materiaalia työtä varten oli haastatella 

Hevosopistolla toimivia henkilöitä. Kaikille esitettiin saman tyyppisiä kysymyksiä 

nykytilanteesta, haasteista ja kehittämiskohteista. Haastattelut toteutettiin 

vapaamuotoisesti ja kehittämiskohteet avoimella kysymyksellä. Lisäksi työssä on 

hyödynnetty Hevosopiston vuosikatsausta vuosilta 2019 ja 2020 sekä muuta julkisesti 

löytyvää materiaalia. 

Toimeksiannon myötä opinnäytetyössä avataan asiakkaan polkua yrityksen palveluja 

käytettäessä. Yrityksen asiakaslähtöisen liiketoiminnan nykytilanteen selvittämiseen ja 

kehittämiseen käytetään opinnäytetyön tekijän omaa tietoutta ja kokemusta yrityksestä 

sekä yrityksen muun henkilöstön kanssa käytyjä keskusteluja ja haastatteluita. 

Opinnäytetyön toimeksiantajana Hevosopisto Oy haluaa selvittää miten asiakkaan 

kokemukset, toiveet sekä polku palveluissa menevät. Työssä kuvataan Hevosopiston 
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valmennuskeskuksen hevos- ja tallipalveluiden asiakkaan polku alkaen tapahtumien 

löytymisestä, karsinapaikan varauksen teosta käytännön majoittumiseen hevosen kanssa 

Hevosopiston talleissa.  

2 Hevosopisto Oy 

Hevosopisto Oy:n tavoite Suomen suurimpana ammatillisena oppilaitoksena on kouluttaa 

hevosalalle ammattilaisia, jotka ovat valmiita toimimaan myös kansainvälisesti. 

Hevosopistolla voi opiskella hevosalan eri tutkintoja perustutkinnosta 

erikoisammattitutkintoon sekä oppilaitoksessa järjestetään ammatillista 

täydennyskoulutusta. (Hevosopisto Oy, n.d.) 

2.1 Taustaa 

Vuonna 1937 perustettiin valtion hevossiittola Ypäjälle ja sen tehtävänä oli Suomen 

hevosjalostuksen edistäminen sekä alan työntekijöiden kouluttaminen. Puolustuslaitoksen 

hevoshoitokoulu aloitti vuonna 1934, Valtion hevossiittola ja hevoshoitokoulu vuonna 1937. 

Kengityskoulu oli siittolan yhteydessä ja ensimmäiset kengityskurssit alkoivat vuonna 1948, 

jolloin koulun nimi vaihdettiin maatalousseppäkouluksi. (Hevosopisto Oy, n.d.) 

Kuva 1. Hevosopisto toimii yli 300 hehtaarin alueella. (Hevosopisto Oy, n.d.) 

 



4 

 

Suomen Ratsastusopiston kanssa yhteistyössä 1970-luvulta lähtien on järjestetty 

ratsastuksenohjaaja- ja -opettajakursseja. 1980-luvulla toimi kolme erillistä opintolinjaa: 

hevostenhoitaja, maatalouskoneasentaja ja hevosten valmentaja. Suomen Ratsastusopisto 

(SRO) aloitti toimintansa Ypäjällä vuonna 1972. (Hevosopisto Oy, n.d.) 

Nykyinen Hevosopisto Oy järjestää hevosalan ammatillisen koulutuksen ja 

täydennyskoulutuksen lisäksi muun muassa eri lajien kilpailuja ja tapahtumia, majoitus- ja 

ravintolapalveluita, valmennuksia sekä pyörittää ratsastuskoulua ja Vermossa toimivaa 

ravikoulua. Keväällä 2017 Hevosopisto sai Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän 

virallisen hevosurheilun valtakunnallisen valmennuskeskuksen statuksen. Hevosopisto Oy on 

yleishyödyllinen osakeyhtiö, omistajina Suomen valtio, Suomen Hippos ry ja Suomen 

Ratsastajainliitto ry, Forssan, Jokioisten ja Ypäjän kunnat. Oppilaitos toimii valtioneuvoston 

luvalla ja opetusministeriön valvonnassa. Osakeyhtiön toimintaa ohjaa yhtiön hallitus, johon 

kuuluu puheenjohtajan lisäksi kuusi jäsentä. (Hevosopisto Oy, n.d.)  

2.2 Hevosopiston strategia ja arvot 

”Visio: Tarjota opiskelijoille monipuoliset opintovaihtoehdot (polut) toisen asteen 

koulutuksesta ammattikorkeakoulu- ja yliopistotasolle saakka. Kouluttaa vastuullisia ja 

arvostettuja ammattilaisia, joiden osaaminen on kansainvälistä tasoa. Seurata 

toimintaympäristön muutoksia ja alan parhaita käytäntöjä sekä luoda niiden pohjalta 

uutta osaamista alan ammattilaisten käyttöön. Valmennuskeskus tarjoaa erinomaiset 

edellytykset ja olosuhteet hevosurheilulle. Missio: Hevosopisto on hevosalan 

osaamisen ja koulutuksen edelläkävijä, joka kouluttaa alalle vastuullisia ammattilaisia. 

Valmennuskeskus tarjoaa erinomaiset edellytykset hevosurheilulle.” (Hevosopisto Oy, 

2020)  

Hevosopiston yhtenä arvona on asiakaslähtöisyys: tavoitteet korkealla ja toiminta tähtää 

tähän. Toisena arvona on kehittyminen: kokeillaan ennakkoluulottomasti uusia 

toimintamalleja. Kehitystyötä tehdään pitkäjänteisesti yhdessä kumppaneiden kanssa 

varmistaen Suomessa tarvittavan hevosalan ja -urheilun osaamisen olevan kansainvälisellä 

tasolla. Hyvinvointi on toiminnan perusta, arvoissa se näkyy ihmisen, hevosen hyvinvoinnin 
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sekä luonnon ja ympäristön kunnioittamisena. Toimitaan avoimesti ja luottamusta 

herättävästi sekä kunnioittavasti kaikkia kohtaan. (Hevosopisto oy, 2020) 

Kuva 2. Hevosopiston arvoissa korostuu vastuullisuus ja ympäristön kunnioittaminen sekä 

konkreettiset teot kestävän tulevaisuuden eteen. (Hevosopisto Oy, 2020) 

 

2.3 Kiltaopetus 

Ammattiopisto Tavastiassa on kehitetty ammatillisen opetuksen malli, jota kutsutaan 

kiltakouluksi. Kiltakouluajatus tulee oppipoika-kisälli-mestari-perinteestä, lisänä nykyaikaiset 

oppimismetodit. Kiltakoulun tärkein ajatus on yhdessä tekeminen ja vertaisoppiminen. 

Tavoitteena saada nuoret oppimaan ammattiin nopeasti, tehokkaasti ja motivoitumaan 

työntekoon. Opiskelun tärkeä osio on teoreettisen opiskelun vähentäminen ja käytännön 

tekemisen lisääminen. Eri vuosikurssien opiskelijat tekevät tehtäviä yhdessä, opettaja ohjaa 

oppilaat alkuun. (Varenti, 2018) 

Hevosopiston ammatillisen opetuksen opetustallien toiminta on muuttunut kiltaopetuksen 

mukaiseksi oppimisympäristöiksi. Kiltakoulua toteutetaan mestari-oppipoika–mallilla 

kognitiivisin oppimisperiaattein. Halutaan saada opiskelijoissa omaa ajattelua ja pohdintaa, 

jonka avulla ymmärrystä ja oppimista tapahtuisi. Asetettujen tavoitteiden pitää olla riittävän 

väljiä ja oppimisessa pyritäänkin enemmän suurempiin kokonaisuuksiin. Opetus on 
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oppijakeskeistä, sisältäen projektioppimista ja tutkivaa oppimista. Näin pystytään luomaan 

mahdollisuus vahvan ammattitaidon ja ammatti-identiteetin syntymiselle. (Leivo, 2015) 

Kuva 3. Kiltatalleissa opiskelijat toimivat hevosten kanssa aidoissa ympäristöissä. 

(Hevosopisto Oy, 2020) 

 

Kiltatalleissa toimivat Hevosopistolla toimivat eri ratsu- ja raviyrittäjät, joiden kanssa 

oppilaitoksen opiskelijat toimivat käytännön opinnoissaan sekä oppilaitoksen opetus- ja 

ohjaushenkilöstö. Hevosalan koulutuksessa korostuu entistä enemmän hevostaitojen 

oppiminen ja eläimen lajinmukainen ymmärtäminen. Turvallinen ja eettinen toiminta 

opitaan toimimalla hevosten kanssa niiden tyypillisissä elin- ja valmennusympäristöissä.  
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Kuva 4. Opiskelijat harjoittelevat kiltatalleissa mm. hevosenhoitoon liittyviä erilaisia 

hoitotoimenpiteitä, kuten shakkiruutujen tekoa. (Hevospisto Oy, 2020) 

 

3 Hevosurheilun valtakunnallinen valmennuskeskus 

Valmennuskeskuksen kaupallisen toiminnan kehittäminen oli ja on Hevosopiston 

tulevaisuuden kannalta yksi keskeisimmistä onnistumisen edellytyksistä. 

Valmennuskeskuksen uusi strategia valmistui loppuvuodesta 2020 ja strategian mukaisesti 

Valmennuskeskus kehittää kotimaista valmennusosaamista sekä ratsastuksessa että 

raviurheilussa. Valmennuskeskus kehittää yhä parempia vaihtoehtoja hevosenomistajille 

varsan polusta kohti kilpailevaa urheiluhevosta. (Hevosopisto Oy, 2021) 

Yhdessä lajiasiantuntijoiden kanssa on laadittu Valmennuskeskuksen vuosikello ja tämä 

mahdollistaa paremman, sertifioidun opintokokonaisuuden lajivalmentajille. 

Valmennuskeskus tekee yhteistyötä Suomen Ratsastajainliiton ja Suomen Hippoksen sekä 

muiden verkostojen kanssa. Yhdessä Olympiakomitean kanssa toteutettava urheiluakatemia 

on osa Hevosopiston ja Valmennuskeskuksen toimintaa nuorten ohjaamisessa kohti huippu-

urheilun kärkeä. (Hevosopisto Oy, 2021)  

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) on osa ministeriöiden ja niitä johtavien ministereiden 

muodostamaa valtioneuvostoa. Ministeriö avustaa hallitusta sen politiikan suunnittelussa, 
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linjauksissa ja toimeenpanossa. Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa liikunnan ja urheilun 

edellytysten luomisesta valtionhallinnossa. Ministeriö edistää kansainväliseen menestykseen 

tähtäävää kilpa- ja huippu-urheilua mm. urheilija-apurahoilla ja kehittämällä 

valmentautumisolosuhteita. (Opetus- ja kulttuuriministeriö, n.d.)  

Suomen Olympiakomitea on opetus- ja kulttuuriministeriön alaisuudessa toimiva 

valtakunnallinen liikunta- ja urheilujärjestö. Jäsenjärjestöjen ja yhteistyökumppaneiden 

kanssa yhteistyössä toimien, urheilua ja liikkumista tuetaan ja pyritään lisäämään Suomessa 

kaikissa ikäryhmissä. (Suomen Olympiakomitea, n.d.) 

Urheiluakatemia on alueellinen verkosto, mihin kuuluu esimerkiksi oppilaitoksia, 

urheiluseuroja ja asiantuntijaorganisaatioita. Urheiluakatemioita on Suomessa tällä hetkellä 

19 kappaletta eri puolilla Suomea. Urheiluakatemian avulla urheilija voi yhdistää 

valmentautumisen ja koulunkäynnin. Urheiluakatemioissa urheilijan tukena toimii eri alojen 

asiantuntijoita, esimerkiksi fysioterapeutti, fysiikkavalmentaja, ravitsemusneuvoja, lääkäri ja 

psyykkinen valmentaja. (Suomen Olympiakomitea, n.d.)  

Suomalaisen valmennuksen huippuosaamista tukevat valtakunnalliset huippu-urheilun 

valmennuskeskukset. Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikkö kehittää suomalaista 

valmentajuutta ja valmentautumista yhteistyössä valmennuskeskusten kanssa. Suomessa on 

yhdeksän valmennuskeskusta: Eerikkilä, Kuortane, Lapin Urheiluopisto, Pajulahti, Vierumäki, 

Vuokatti, Varala, Kisakallio ja Ypäjä. (Suomen Olympiakomitea, n.d.) 

Hevosopiston valmennuskeskus on kaikkia hevosurheilun harrastajia ja ammattilaisina 

toimivia varten. Valmennuskeskus järjestää useita kilpailuja sekä valmennuksia vuoden 

aikana. Suomen Ratsastajainliitto järjestää Ypäjällä maajoukkuevalmennukset eri 

ratsastuksenlajeissa. Olympialajeissa maajoukkuevalmennukseen valitaan liiton järjestämän 

valintaleirin kautta. (Hevosopisto Oy, n.d.) 
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Kuva 5. Valmennuskeskus järjestää kilpailuja, valmennuksia ja erilaisia tapahtumia 

ratsastuksen eri lajeissa. (Hevosopisto Oy, n.d.) 

 

Valmennuskeskuksen palveluihin tapahtuma- ja kilpailutoiminnan lisäksi kuuluvat hevosten 

erilaiset valmennuspalvelut raviurheilussa sekä ratsutuksessa. Tällä hetkellä ravihevosten 

valmentaminen toteutetaan kahden valmentajan toimesta. Valmennuksessa on eri-ikäisiä 

suomenhevosia sekä lämminverisiä hevosia. Hevosten treeniohjelmat ja -suunnitelmat 

valmentajat laativat omistajien kanssa yhteistyössä, huomioiden hevosen kehitysvaiheen 

sekä tavoitteet. Hevosten hoidossa mukana ovat ammattihevosenhoitajat ja tallityönohjaajat 

sekä oppilaitoksen eri vuosikurssien opiskelijat valmentajien ohjeiden mukaan toimien. 

Hevosten ratsutus toimii omassa toimipisteessä, myös ammattihevosenhoitajien ja 

tallityönohjaajien kanssa yhdessä toimien, täälläkin eri vuosikurssien opiskelijat osallistuvat 

hevosten hoitoon sekä koulutuksen seuraamiseen ja mahdollisesti myös avustamiseen.  

Lisäpalveluina valmennuskeskuksen toiminnasta löytyy hevosten hyvinvointi- ja 

kuntoutuspalveluita Hevosopiston Hevosfysiossa. Hevosfysiossa on mahdollista hevosten 

tarpeiden mukaan sopia tarvittavat palvelut, eläinlääkärin ohjeet huomioiden. Tarvittaessa 

eläinlääkäripalvelut ovat myös saatavilla, vierestä löytyvän Ypäjän Hevossairaala Oy:n kautta. 

Hevosfysiossa on hevosille vesikävelymatto, suolahuone, magneettiterapia, Flexineb-

hengitystiesumutin ja laserlaite. Hevosten on mahdollista jäädä myös kuntoukseen 

Hevosopistolle, tällöin hevonen majoittuu täysihoidossa (ruokinta, karsinan siivous, tarhaus 

ja muu hoito) ja se käy suunnitelman mukaisesti hevosfysiossa hoidoissa ja suunnitelman 
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mukaisesti toteutetaan myös muu sen tarvitsema liikunta ja hoito. Kesto räätälöidään 

hevosen tarpeen ja myös omistajan toiveen mukaisesti. 

Valmennuskeskuksen kesän 2020 pääkilpailuna piti olla Nordic Baltic Championship –kilpailu, 

mutta kilpailut jouduttiin siirtämään Covid-19 pandemian vuoksi. Kansainväliset ja 

huomattava osa kansallisista kilpailuista peruuntuivat, osa kilpailuista voitiin toteuttaa ilman 

yleisöä erityisjärjestelyin. Valmennuskeskus solmi yhteistyösopimuksen Elmo Jankarin ja 

Sanna Siltakorven kanssa vuoden 2020 lopulla ja lisäksi käynnistyi yhteistyön raviohjastaja 

Hannu Torvisen kanssa. (Hevosopisto Oy, 2020) 

Valmennuskeskuksen uudessa strategiassaan suunnitellut kullekin 

olympialajille omaa lajiasiantuntijansa. Lajiasiantuntijan toivotaan tuovan näkemystä ja 

konkretiaa Valmennuskeskuksen toiminnan kehittämiseen. Esteratsastuksen 

lajiasiantuntijana aloittaa Juulia Jyläs ja kouluratsastuksessa Henri Ruoste. (Hevosopisto 

Oy, 2020) 

4 Nykytilan kuvaus: asiakkaan polku hevosen kanssa majoittuessa 

Hevosopistolla järjestetään vuosittain noin 200 erilaista tapahtumapäivää, koulutusta tai 

seminaaria, tapahtumissa on noin 20 000 kävijää ja vierailijoita koko Hevosopistolla on 

vuosittain noin 70 000. (Hevosopisto Oy, 2020) 

Suomen Ratsastajainliiton maajoukkuevalmennukset ratsastuksen eri lajeissa, alueiden 

aluevalmennukset samoin eri lajeissa, ulkopuolisten valmentajien omat valmennukset sekä 

kaikki muut tapahtumat tuovat Hevosopistolle paljon erilaisia asiakkaita majoittumaan 

hevosten kanssa talleihin ympäri vuoden. 

4.1 Tapahtumat ja kilpailut 

Hevosopiston eri tapahtumia, valmennuksia ja kilpailuja markkinoidaan sekä niistä 

ilmoitetaan erilaisissa kanavissa (sosiaalinen media, kotisivut sekä muu mainonta). 

Hevosopistolla järjestettävät ratsastuskilpailut ja valmennukset löytyvät Suomen 

Ratsastajainliiton nettisivuilta kilpailu- ja valmennuskalenterista lajeittain. Tätä kautta 
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kilpailuluvan omaavat ratsastajat ilmoittautuvat kaikkiin kilpailuihin ja valmennuksiin sekä 

löytävät näiden tapahtumien kautta myös linkit hevosen majoituksen varaamiseen 

Hevosopistolta.  

Kuva 6. Ypäjä Spring Dressage -kilpailutapahtuma Suomen Ratsastajainliiton Kipa2-

kilpailujärjestelmässä, kuvakaappaus 1. 
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Kuva 7. Hevosopiston kotisivujen tapahtumat -osien alta löytyvät Hevosopiston järjestämät 

tapahtumat, kuvakaappaus 2.  

 

Hevosopiston kotisivuilla Tapahtumat-otsikon alta löytyvät Hevosopiston järjestämät 

kilpailut ja tapahtumat. Suuremmilla tapahtumilla on yleensä myös oma sivunsa, josta 

löytyvät kaikki tarkemmat lisätiedot tapahtumasta sekä linkit tarvittaviin sivustoihin. 

Kuva 8. Vvuoden 2020 Ypäjä GP -kilpailun tapahtumasivu, kuvakaappaus 3. 

 

Järjestettävät tapahtumat ja kilpailut löytyvät sekä ovat vahvasti esillä myös sosiaalisessa 

mediassa muun muassa Facebookissa Hevosopiston oman sivun (Ypäjän Hevosopisto, 

@hevosopisto) kautta. Facebookissa Hevosopistolla on noin 18 000 tykkääjää sekä 

seuraajaa. Sivua päivitetään lähes päivittäin ajankohtaisilla asioilla, tapahtumilla sekä kuvilla.  
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Kuva 9. Hevosopiston Facebook-sivun tapahtumat, kuvakaappaus 4. 

 

Kuva 10. Dressage Challenge -kilpailutapahtuma Hevosopiston Facebook -sivulla, 

kuvakaappaus 5. 

 

Myös sosiaalisessa mediassa Instagram on Hevosopistolla käytössä jokapäiväisten 

tapahtumien jakamiseen sekä samoin kilpailujen ja tapahtumien markkinoinnissa ja 

tiedottamisessa (Ypäjän Hevosopisto, @hevosopisto). Instagramissa Hevosopistolla on noin 

14 tuhatta seuraajaa. 
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Kuva 11. Instagram-päivitys Suomenratsujen kuninkaallisista vuodelta 2020, kuvakaappaus 6. 

 

4.2 Vastaanotto 

Hevosopistolla toimii asiakaspalvelun tiimi Opistohallin toimipisteteessä, jossa he palvelevat 

asiakkaita jokapäiväisissä asioissa sekä esimerkiksi hevosten majoitusvarauksissa. 

Vastaanotto (reception) palvelee asiakkaita arkisin sekä viikonloppuisin erillisen aikataulun 

mukaisesti, sekä ovat myös puhelimitse ja sähköpostitse tavoitettavissa. Näistä tarkemmat 

aukioloaikataulut sekä muut tiedotettavat asiat löytyvät Hevosopiston kotisivuilta, kuten 

myös majoittumisen ja alueiden käytön hinnasto.  

Kuva 12. Hevosopiston asiakaspalvelutiimi toimii Opistohallissa. (Hevosopisto Oy, n.d.) 

 



15 

 

Kuva 13. Hevosopiston kotisivuilta löytyvät vastaanoton yhteystiedot sekä aukioloajat, 

esimerkkinä viikko 11/2021, kuvakaappaus 7. 

 

 

Asiakaskokemuksen parantamiseksi useita palveluita on digitalisoitu. Chat-palvelun 

rakentaminen on käynnistetty loppuvuodesta 2020 asiakaspalvelun sujuvuuden lisäämiseksi 

(käyttöönotto vuonna 2021). Urheilualueiden varausjärjestelmän uudistaminen tuli myös 

osaksi Hopoti-järjestelmää (käyttöönotto on vuonna 2021). (Hevosopisto Oy, 2021) 

Kuva 14. Hevosopiston kotisivuilta löytyvä Chat-palvelu, kuvakaappaus 8. 
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Hevosopistolla on kattavat urheilualueet harrastamiseen, jotka ovat ammatillisen opetuksen 

ja asiakkaiden käytettävissä sekä erilaisessa tapahtumakäytössä. Alueita ja kenttien sekä 

maneesien pohjia huolletaan säännöllisesti ja asiakkaille alueiden käyttö on maksullista. 

Hinnasto on nähtävillä Hevosopiston kotisivuilla sekä sen saa myös vastaanotosta. Varaukset 

eri alueiden käytölle tehdään kotisivuilta löytyvän Lyyti järjestelmän kautta.  

Kuva 15. Hevosurheilualueiden varausjärjestelmä Lyyti, kuvakaappaus 9. 

 

 

Hopoti on toiminut vuodesta 2015 alkaen ratsastusalan yritykset ja käyttäjät yhdistävänä 

varauspalveluna. Yritykset voivat siirtyä kätevästi toimimaan netissä, myydä kaikki 

palvelunsa netissä ja käyttää Hopotin työkaluja. Hopoti-palvelu julkaistiin kesällä 2017 ja 

mukana on jo yli 100 yritystä ympäri maailman. (Hopoti Software Oy, n.d.) 

Hevosopiston ratsastuskoulu löytyy Hopoti palvelusta ja sieltä kautta voi tutustua 

ratsastuskoulun tunteihin, opettajiin ja hevosiin sekä varata itselleen ratsastustunteja. 

Hopotin käyttö edellyttää kirjautumista ja sen voi tehdä käyttäen Facebook- tai Google-

tunnusta tai sähköpostiosoitteella.  
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Kuva 16. Hevosopiston ratsastuskoulu Hopotissa, kuvakaappaus 10. 

 

Smartbox-järjestelmä otettiin käyttöön helmikuussa 2020. Pyritään parantamaan 

asiakaspalvelua ja automatisoimaan prosesseja. Automaatti osoitti hyödyllisyytensä myös 

vuonna 2020 pandemian aikana, kun ihmiskontaktit jäivät toiminnoista pois. Asiakaspalvelun 

toimijat jättävät Smartboxiin varatun huoneen avaimet asiakkaalle ja asiakas saa 

tekstiviestitse ohjeet avainten noutoon.  (Hevosopisto Oy, 2021)  

Hevosten majoitusvaraukset asiakas tekee hevosten karsinapaikoille sähköisen 

varausjärjestelmän kautta. Varaukset voi tehdä myös vastaanottoon, joka on tavoitettavissa 

sähköpostitse, puhelimitse ja paikallan päällä asioiden. Internetissä järjestelmän kautta 

asiakas varaa hevoselleen karsinapaikan haluamalleen ajankohdalle ja haluamalleen 

hevosmäärälle. Majoitusvarauksen tehtyään asiakas saa varauksestaan ja maksustaan 

vahvistuskirjeen sähköpostitse (Liite 1). 
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Kuva 17. Hevosopiston kotisivujen kautta pääsee tekemään majoitusvarauksen, 

kuvakaappaus 11. 

 

Kuva 18. Hevosopiston kotisivujen majoitusvarausjärjestelmä, kuvakaappaus 12. 

 

Hevosopiston kotisivuilta löytyvät myös hevosten karsinapaikkavaraukset Excel-taulukossa, 

kun karsinapaikat ovat vastaanoton henkilökunnan toimesta jaettuja ja listat valmiita. 

Taulukosta näkyvät majoitusvarauksen tehneen henkilön sukunimi, majoituspäivät sekä 

maininta tarvittaessa hevosen sukupuolesta (esimerkiksi jos kyseessä on ori).  

Talleissa on ulko-ovilla samaiset numeroidut sen tallin karsinapaikkakartat (Liite 2), joista 

asiakas näkee hevosensa numeroidun karsinan sekä tarvittaessa erillinen kartta kuvaamaan 
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karsinan sijainnin. Samoin talleissa on seinillä näkyvillä toiminta- ja turvallisuusohjeet ja 

tallihenkilöstön puhelinnumerot mahdollisia yhteydenottoa varten (Liite 2).  

4.3 Hevosten majoituspalvelut 

Hevosopiston asiakkaiden varattavissa olevat karsinapaikat lyhytaikaiseen majoitukseen 

sijaitsevat eri talliyksiköissä. Pääasiassa hevosten majoituspalvelut ovat keskittyneet IV- ja 

maneesitalleihin, joista majoituskarsinoita löytyy yhteensä yli 100 kpl. Tämän lisäksi 

majoitustilaa on muissakin talleissa (tallit I, II, III, V ja vanha hevossairaala) riippuen 

vuodenajasta ja muiden tallien karsinapaikkatilanteesta.  

Karsinat ovat IV- ja maneesitallissa 9 m² kokoisia, niissä on valmiina turvekuivitus ja karsina 

myydään siivottuna sekä juoma- ja ruoka-astiat puhdistettuina. Karsinat myös desinfioidaan 

joka asiakkaan jälkeen. Poikkeavista kuivikejärjestelyistä asiakas sopii vastaanoton kanssa, 

joka tiedottaa talleja muutostarpeista. Talleista löytyy asiakkaiden käyttöön pesupaikat, 

varusteiden säilytystilat, kuivaushuoneet ja wc-tilat. 

Kuva 19. V-talli valmiina kansainvälisiä kouluratsastuskilpailuja varten vuonna 2017 (Sanna 

Jämsä, 2017) 

 

 



20 

 

Kuva 20. III-talli valmiina kansainväliseen Finnderby-kilpailutapahtumaan vuonna 2015. 

(Sanna Jämsä, 2015) 

 

 

 

 

 

 

Varattu karsinapaikka on hevoselle käytettävissä tulopäivänä klo 14.00 alkaen (ellei muuta 

ole vastaanoton kanssa sovittu asiasta). Hevoset on majoitettava turvallisuussyistä niille 

varattuihin karsinoihin, jos asiakas tullessaan huomaa epäsopivan karsinan tai muun 

mahdollisen ongelmatilanteen, on hän ensin yhteydessä vastaanottoon asiasta. Vastaanoton 

ollessa suljettuna tallihenkilöstö auttaa tarpeen mukaan. Karsina luovutetaan seuraavalle 

asiakkaalle lähtöpäivänä ohjeiden mukaan siivottuna klo 10.00 mennessä. Karsinan 

siivouksesta saa talleista ohjeistuista sekä tarvittavan välineistön. Tallihenkilökunta tarkistaa 

lähtöpäivinä karsinat ja ilmoittaa mahdollisista jälkilaskutuksista (siivoamaton karsina) 

valokuvan kera vastaanottoon, joka on yhteydessä asiakkaaseen laskuttaakseen 

Hevosopistolle tulleesta lisätyöstä.  

Karsinapaikkaan on mahdollista saada lisäpalveluna hevoselle korsirehua (kuiva heinä 

pikkupaalissa tai esikuivattua Suvisäilöheinää), joka ostetaan karsinapaikkavarauksen 

yhteydessä. Etukäteen ostettu korsirehu toimitetaan asiakkaan karsinalle valmiiksi, mutta 

korsirehua on mahdollista ostaa ja noutaa myöhemminkin ollessa jo Hevosopistolla.   

Hevosopiston talleissa majoittuessa tulee yleisin turvallisuuden takaamiseksi noudattaa 

tallien sääntöjä sekä yleisiä turvallisuusohjeita alueella toimimiseksi. Turvallisuusohjeet 

koskevat kaikkia Hevosopiston eri alueiden käyttäjiä sekä valmennuskeskuksen asiakkaita 
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että ammatillisen oppilaitoksen toimijoita. Ohjeiden tavoitteena on suojata sekä ihmisiä että 

hevosia vaaratilanteilta. Alueella liikkuu paljon eri-ikäisiä hevosia ja niiden kanssa myös eri-

ikäisiä ja kokemattomampia henkilöitä. Turvallisuusohjeet on löydettävissä Hevosopiston 

kotisivuilta.  

4.4 Ravintolapalvelut 

Hevosopistolla on ravintolapalveluita tarjolla eri toimipisteissä, tapahtumien ja kilpailujen 

mukaan. Oppilasruokalassa on vierailijoille tarjolla arkisin aamiainen, lounas sekä päivällinen. 

Opistohallin vastaanotossa toimii kahvio, josta saa ostettua pientä purtavaa vastaanoton 

ollessa auki, mutta tällä hetkellä koronarajoitusten vuoksi, molemmat ovat suljettuina 

vierailijoilta.  

Kuva 21. Hevosopiston kotisivuilta löytyvä aluekartta, jossa näkyvät myös ravintolapalvelut, 

kuvakaappaus 13. 

 

 

Ypäjä-hallissa sijaitsee kahvio, joka palvelee kilpailutapahtumien aikana, jotka tapahtuvat 

Ypäjä-hallin ympäristössä. Ajomestari sekä ravintola Ratamestari sijaitsevat Hevosopiston 
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hevosurheilualueella Derbykentän ja raviradan välissä ja ovat avoinna kesäaikaan 

hevosurheilualueen yleisötapahtumien aikana. Tapahtumissa voi olla mukana myös 

ulkopuolisia ravintola-alan yrittäjiä ja toimijoita.  

Kuva 22. Näkymä ravintolasta derbykentälle. (Hevosopisto Oy, n.d.) 

 

4.5 Hevosurheilualueet 

Hevosopiston alueella on hyvät ja kattavat urheilualueet. Ratsastusurheiluun on neljä 

ratsastusmaneesia (Opistohalli, Ypäjä-halli, Haimi-halli ja Wanha maneesi), joista Opisto- ja 

Ypäjä-hallit ovat lämmitettyjä. Lisäksi useampia ulkokenttiä, siirrettäviä ja kiinteitä 

maastoesteitä sekä derbykenttä, jonka pohja on uusittu vuonna 2020. Raviurheiluun on 

valmentautumiseen ja harjoitteluun hevosille ravirata ja noin 3 km mittainen hiittirata. 

Hevosurheilualueet ovat ammatillisen opetuksen ja Hevosopiston asiakkaiden käytettävissä 

sekä erilaisessa tapahtumakäytössä.  

Kuva 23. Hevosopiston hevosurheilualueet (Hevosopisto Oy, n.d.          
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Informaation jakamiseksi muutoksista hevosurheilualueiden aikatauluihin, käytöntöihin tai 

muista tiedotettavista asioista on erilaisia tiedotuskanavia alueita käyttäville asiakkaille.  

Rekisteröityneet asiakkaat saavat ajankohtaista tietoa muun muassa raviradan ollessa 

suljettuna tai mahdollisista huoltotöistä. WhatsApp-ryhmässä jaetaan tietoa esimerkiksi 

maneesien käytöstä, valmennuksien aikatauluista, rakennetuista esteharjoituksista sekä 

alueiden huolloista. Hevosopiston ravivalmennukselle on toistuvasti jokaviikkoisesti varattu 

ravi – ja hiittirata arkena klo 8–14 väliseksi ajaksi. 

Kuva 24. Hevosopiston kotisivuilla on alueiden käyttöön opastusta sekä linkki WhatsApp-

ryhmään, kuvakaappaus 14. 

 

Kaikki ulkopuolisten valmentajien pitämät valmennustapahtumat varataan etukäteen 

kotisivuilta löytyvien linkkien kautta. Lisäksi on mahdollista ostaa urheilualueiden käyttöön 

oikeuttava kausikortti joko kaikkiin alueisiin tai omiin tarpeisiin parhaiten sopiva esimerkiksi 

ratsastusmaneesi. 



24 

 

Kuva 25. Hevosurheilualueiden hinnasto Hevosopiston kotisivuilla, kuvakaappaus 15. 

 

Valmentajilla on mahdollisuus varata ratsastusmaneesien ja/tai -kenttien uria 

valmentamiseen. Valmentajien varauksia tehdään enintään kahden viikon päähän käytön 

sujuvuuden takaamiseksi. Yksityisvuorosta (koko maneesin/kentän varaus) peritään 

lisämaksu. Oppilaitoksen oppituntien aikana ei saa pitää valmennuksia kentillä tai 

maneeseissa. (Hevosopisto Oy, n.d.) 

Kuva 26. Hevosurheilualueita ympäröivät hevosten kesälaitumet. (Hevosopisto Oy, n.d.) 
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5 Asiakaslähtöinen liiketoiminta 

Asiakaslähtöisyys on ollut mukana jo 1980-luvulta lähtien yritysten toiminnassa. Tällöin 

panostettiin tilanteisiin, joissa yrityksen toimija ja asiakas kohtasivat. Käytössä oli termi 

palvelujohtaminen. 1990-luvulla huomattiin, ettei kaikkien asiakkaiden tarpeita voitu täyttää 

kannattavasti. Yritykset keskittyivät vain nykyisten asiakkuuksien hoitamiseen ja niiden 

kannattavuuden lisäämiseen segmentoinnin ja yli segmenttirajojen myymiseen. Tällöin 

käytettiin termiä asiakkuuksien johtaminen. Nykyisin asiakkaat nähdään yrityksen pääomina 

ja voidaankin puhua asiakaspääoman johtamisesta ja palvelujohtamisesta. Yrityksen on 

pyrittävä tunnistamaan asiakkaan tarpeet jo etukäteen, jotta niihin voidaan reagoida ajoissa. 

Asiakaslähtöinen liiketoiminta edellyttää sekä asiakasymmärrystä että kykyä kehittää 

liiketoimintaa tämän perusteella. (Arantola & Simonen, 2009) 

Vuorovaikutus, viestintä ja kasvokkain kohtaamiset ovat keskeinen asia jokaisessa 

organisaatiossa. Tapahtumissa asiakkaiden kohtaaminen korostuu entisestään. Menestyvän 

palveluliiketoiminnan keskeisiä asioita kaikissa palveluja kehittävissä yrityksissä on asiakkaan 

liiketoiminnan ja arjen käytäntöjen tunteminen ja ymmärtäminen. Kaikkien yritysten arvot ja 

visio sisältävät yleensä aina maininnan asiakkaasta ja asiakaslähtöisyys kuulostaakin 

yritystoiminnassa itsestään selvältä asialta. Asiakkaista on tullut palvelutoiminnan 

lähtökohta ja sen kehittäminen asiakaslähtöisemmäksi edellyttääkin sekä asiakasymmärrystä 

että kykyä kehittää liiketoimintaa tämän ymmärryksen perusteella. Näkemys asiakkaiden 

tarpeista ja asiakasarvosta on siis välttämätön edellytys asiakasymmärrykselle ja se auttaakin 

yrityksiä kehittämään liiketoimintaansa niin, että se sopii eri asiakkaiden tarpeisiin sekä luo 

ostavia ja tyytyväisiä asiakkaita. (Arantola & Simonen, 2009)  
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Kuva 27. Talvipäivän viettoa. (Hevosopisto Oy, 2020) 

 

Asiakkaan arvostuksen osoittaminen yrityksen toimintaprosesseissa tekee sen, että asiakas 

hyötyy ja yritys hyötyy. Tyytyväinen asiakas ostaa uudelleen, mikä mahdollistaa yrityksen 

toiminnan jatkuvuuden. Tulevaisuudessa, uudessa ajassa asiakaskeskeisyys ei enää ole 

yrityksen valinta, vaan se on selviytymisen edellytys. (Aarnikoivu, 2005) 

Suuria muutoksia yritysten toimintaan luo asiakkaan muuttuminen. 

Informaatioyhteiskunnan kehittyessä asiakas on yhä vaativampi, kriittisempi ja 

uskottomampi kuin aiemmin. Asiakas vaatii entistä enemmän sekä laadukasta 

asiakaspalvelua että halpaa hintaa. Nykyisin asiakas ei ole läheskään aina valmis maksamaan 

asiakaspalvelusta. Laadukkaan asiakaspalvelun ja halvan hinnan yhdistäminen on todella 

haasteellista, koska yritysten jatkuvuuden edellytys on ja tulee olemaan voiton tuottaminen. 

(Aarnikoivu, 2005) 

Asiakaskokemus on harvemmin rajattavissa tiettyyn aikaan ja paikkaan. Mikä yhdelle on 

koko asiakaskokemuksen ydin, ei toiselle merkitse juuri mitään. Positiivisen 

asiakaskokemuksessa ei ole kyse vain värikkäistä kylteistä ja hymyilevistä kassaneideistä, 

vaan se on myös esimerkiksi negatiivisen palvelutapahtuman tai reklamaation hoitamista 

niin, että kokemus saadaan käännettyä positiiviseksi ja jopa asiakassuhdetta vahvistavaksi. 

(Laakso, 2016) 
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Asiakaskohtaamisissa epäonnistuminen on usein merkki huonosti suunnitellusta 

asiakkuusmenetelmistä, joissa ei ole otettu huomioon kaikkia kohtaamisen onnistumisen 

edellytyksiä. Onnistumisessa on taas usein kyse sopivien menetelmien käyttämisestä 

kohtaamisissa ja kyvystä viestiä niin, että asiakkaan odotuksia ja käyttäytymistä pystytään 

ohjaamaan kohtaamisen aikana. Hyvä ensivaikutelma luo yritykselle positiivisen 

vuorovaikutuksen sekä mahdollistaa sen, että asiakas tarvittaessa antaa anteeksi enemmän, 

ja tulkitsee asiat ensisijaisesti positiivisesti. (Aarnikoivu, 2005) 

Asiakaslähtöisen liiketoiminnan kehittäminen vaatii yleensä suuria muutoksia. Lisäksi se 

vaatii sitoutumista ja koko henkilökunnan motivaatiota toteutuakseen. Muutoksen 

lähtökohtana on koko yrityksen toimijoiden yhteinen näkemys ja halu saada muutos aikaan. 

Muutos tuo tullessaan ristiriitoja nykyisen ja halutun tilan välillä, mutta se on mahdollista 

saada aikaan tarkalla suunnittelulla ja ihmisten aidolla johtamisella. Johtamisen on oltava 

pitkäjänteistä ja johdonmukaista, vaikka muutokset yleensä tapahtuvat hitaasti. (Ala-Mutka 

& Talvela 2004) 

Muutosta syntyy, kun sille on olemassa todellinen tarve. Ensin on määriteltävä miksi 

muutosta tarvitaan. Perusteluja voi saada eri kohteista esimerkiksi asiakkaita kuuntelemalla 

ja haastattelemalla. Asiakkaiden tarpeiden tunnistamisen lisäksi on tärkeää tutkia myös 

yrityksen tämänhetkistä kannattavuutta ja pohtia sitä, miten muutoksilla voidaan parantaa 

sitä entisestään. Muutokselle tulee määritellä selkeät perusteet, jotta muutoksen 

välttämättömyys selkiintyisi koko organisaatiolle. Perustelut ovat tärkeää jakaa koko 

yrityksen tietoon, jotta muutosprosessi olisi mahdollisimman läpinäkyvä. Kun 

asiakaslähtöistä liiketoimintaa suunnitellaan, on tärkeää kuvata nykytilanne, koska sen avulla 

voidaan tehdä vertailuja tavoitetilaan. (Ala-Mutka & Talvela 2004) 

6 Asiakastyytyväisyys 

Asiakaskokemuksen merkityksen kasvu on muuttanut yritysten toimintaa ja yritykset 

arvioimaan miten asiakaskokemusta ja sen kehittymistä voitaisiin mitata. Asiakaskokemus on 

itsessään kokonaisvaltainen käsite ja siksi myös sen mittaaminen on laaja-alainen 

kokonaisuus. Asiakaskokemuksen mittaamisen pohjana käytetään usein 
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asiakastyytyväisyysmittausta. Olisi hyvä miettiä millä tasolla mittaamisella on suurin lisäarvo 

asiakaskokemuksen ymmärtämiseen.  (Korkiakoski & Löytänä, 2014) 

Hevosopiston toimintaa kehitetään jatkuvasti yhteistyössä yhteistyökumppaneiden ja 

työelämän kanssa. Tavoitteina muun muassa laadukas koulutus ja koulutuksen eri 

tukipalvelut. Pyrkimyksenä on vähentää tutkinnon suorittajien keskeyttämisiä ja 

tavoitteena koulutuksen entistä parempi vaikuttavuus (muun muassa valmistuvien 

työllistyminen). Hevosopiston laadunhallintajärjestelmä perustuu järjestelmään, joka 

määrittelee pelisäännöt, toimintatavat ja prosessit. Hevosopisto arvioi laatujärjestelmäänsä 

Opetus- ja kulttuuriministeriön toimivan laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista 

tukevan järjestelmän kriteeristön mukaisesti helmi-maaliskuussa vuonna 2015. (Hevosopisto 

Oy, n.d.) 

Hevosopistolla ei ole aiemmin toteutettu asiakastyytyväisyyskyselyä valmennuskeskuksen 

hevosmajoitusasiakkaille, asiakkaat ovat jättäneet tarvittaessa suoraan palautteensa 

vastaanottoon tai esimerkiksi Hevosopiston yleiseen sähköpostiin 

(hevosopisto@hevosopisto.fi), josta palaute on jaettu palautetta koskevan tiimin 

esimiehelle. Tiimin vetäjät ovat purkanut palautteen oman tiiminsä kanssa ja tehneet 

tarvittavat korjaustoimet tai muutokset. 

Kuva 28. Tyytyväisiä hevosia kesälaitumella. (Hevosopisto Oy, 2020) 

 

mailto:hevosopisto@hevosopisto.fi
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6.1 Millainen on hyvä asiakaskysely? 

Asiakastyytyväisyyskysely kertoo, mihin asiakas on tyytyväinen ja mihin ei. Kehityskohteiden 

tunnistaminen asiakastyytyväisyyden osalta on oleellista, mutta aivan yhtä tärkeää on tietää 

ne asiat, joihin asiakas on tyytyväinen. 

Asiakaskokemuksen mittaaminen on erittäin tärkeää mille tahansa organisaatiolle. 

Asiakaskokemuksen mittaaminen on jatkuva prosessi, joka ei ole koskaan valmis. 

Asiakastarpeet ja -toiveet muuttuvat eikä asiakaskokemuksen merkitys ole poistumassa, 

päinvastoin. Hyvä asiakastyytyväisyyskysely elää asiakkaiden mukana ja mittaa nimenomaan 

niitä asioita, joita yrityksen strategia painottaa. Sen tärkein ominaisuus on se, että se 

tuottaa luotettavaa, reaaliaikaista asiakaskokemustietoa, mikä varmistetaan 

pyytämällä palaute oikeilta ihmisiltä oikeaan aikaan. (Roidu Oy, n.d.) 

Asiakaskokemustiedon hyödyntämiseksi mahdollisimman laajasti ja tehokkaasti, 

sen tavoitteet tulee linjata organisaation strategisten ja esimiestyön tavoitteiden kanssa. 

Sillä tavalla kerätty tieto on suoraan hyödynnettävissä niillä alueilla, joissa sen vaikuttavuus 

asiakaskokemukseen on suurin. Tämä tarkoittaa, että hyvä asiakastyytyväisyyskysely mittaa 

sitä, kuinka organisaation strategiset ja operatiiviset tavoitteet toteutuvat asiakkaan 

näkökulmasta. Olennaisimmat kysymykset ovat tiedossa ja niiden vastauksille on selvä 

käyttötarkoitus. Seuraavaksi tarvitseekin varmistaa, että tulosten hyödyntämiselle on 

rakennettu valmis prosessi ja vastuuhenkilöt on nimetty palautteen eteenpäin viemiselle. 

(Roidu Oy, n.d.) 

6.2 Kyselyn toteutus 

Erilaisissa kysely- ja haastattelututkimuksissa käytetään lomakkeita tiedon keruuta varten. 

Lomake on yleensä joko paperilla tai Internetissä. Kyselylomakkeen käyttö nopeuttaa 

saatujen tulosten käsittelyä. Näin voidaan minimoida vastausvirheet, jos haastattelija yrittää 

tulkita vastaajien epämääräisiä tai epätäsmällisiä vastauksia. Valmiit vastausvaihtoehdot 

myös minimoivat vastaajien työtä, joten vastaajat ovat paljon halukkaampia vastaamaan 

kyselyihin. (Niemi & Vihiniemi, 2013) 

https://roidu.com/blogi/3-syyta-miksi-asiakaskokemuksen-merkitys-kasvaa-jatkuvasti/
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Käytettäessä kyselyä aineiston keruumenetelmänä, vastaaja täyttää ja palauttaa lomakkeen, 

joka on toimitettu joko postitse tai muulla tavoin (vrt. informoitu kysely, verkkokysely). 

Kyselyn avulla saadaan a) täsmällisiä tosiasiatietoja (esim. henkilöstön lukumäärä) b) 

arvionvaraisia tosiasiatietoja käyttäytymisestä ja toiminnasta (esim. henkilöstön 

koulutuspäivät vuodessa) c) mielipiteiden, asenteiden, arvojen, ideologioiden selvittäminen 

(asennoituminen henkilöstökoulutukseen, mielipiteet koulutuksen arvosta tms.) Kyselyn 

avulla pyritään kvantitatiivisen aineiston hankkimiseen (muuttujatason tarkastelu 

tavoitteena). (Vuorinen, henkilökohtainen tiedonanto, 2020) 

Taustatietojen kerääminen kyselyssä oikeiden päätösten tekemiseksi, vahvistaa 

päätöksentekijän tietoja ja varmistaa niiden oikeellisuus (strategiataso ja suunnitelmataso). 

Lyhyemmän aikavälin suunnitelmien ja valintojen tekemisen tukeminen sekä käytännön 

toimien ohjaaminen. Toteutuksen seurannan väline → 

asiakastyytyväisyyskyselyt/haastattelu ja havainnointi.  Käytettäessä tutkimuksessa erilaisia 

ja toisiaan täydentäviä tutkimusmenetelmiä puhutaan triangulaatiosta. Lähtökohtaisesti 

kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen tutkimus täydentävät toisiaan. Ne antavat 

sisältörikkaamman ja tarkemman kuvan tutkittavasta ilmiöstä kuin kumpikaan yksin 

käytettynä. (Lampinen, henkilökohtainen tiedonanto, 2020) 

Jotta toimintaa ja palveluita pystytään kehittämään enemmän asiakkaiden toiveita 

vastaaviksi, toteutettiin tämä kysely vuosina 2019–2021 Hevosopistolla hevosen kanssa 

majoittuneille asiakkaille. Tälle ajanjaksolle osuu valitettavasti Covid19 pandemia, joka 

tietysti omalta osaltaan vaikuttaa asiakkaiden majoittumiseen, toiminnan ollessa 

lakkautettuna tai rajoitetuttuna tiettyinä aikoina.  

Asiakastyytyväisyyskysely (Liite 4) toteutettiin Google Forms työkalulla. Google Forms on 

toiminnallisuuksiltaan rajatumpi kuin monet muut maksulliset työkalut. Esimerkiksi 

vastaustyyppien määrä ja kyselyiden visuaalinen muokkaus on Google Formsilla suhteellisen 

rajattua. Toisaalta monissa tapauksissa Google Formsin tarjoamat vastaustyypit riittävät 

hyvin. Formsista löytyy vastaustyyppeinä esimerkiksi monivalinta-, avoimet kysymykset sekä 

lineaarinen numeroasteikko. Google-ympäristössä voi Formsilla luodun kyselyn tulokset 

viedä suoraan Google Sheets-taulukoksi ja analysoida tuloksia entistä tarkemmin. (Suhonen, 

2018)  
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Hevosopistolle hevosten majoittumista koskeva asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin 

yhteistyössä vastaanoton ja markkinoinnin toimijoiden kanssa sekä palvelu- ja 

kehitysjohtajan kanssa. Hakien ne kysymykset, joihin toivottiin vastausta, jotta toimintaa 

voitaisiin kehittää tulevaisuudessa paremmin asiakkaiden toiveita vastaavaksi. Sekä 

kartoittaen asiakkaiden toiveet, kokemukset ja avoin palaute. Erityisesti kiinnostuksen 

kohteena oli asiakkaiden toiveet lisäpalveluille, ja mitä he olisivat valmiita maksamaan näistä 

lisäpalveluista. Samoin vastaanoton tiimi oli kiinnostunut tietämään miten asiakkaat kokevat 

erilaiset varausjärjestelmät ja niiden käytön sujuvuuden.  

Kuva 29. Kesälaitumella. (Hevosopisto Oy, 2020) 

 

7 Kyselyn tulokset 

Aineiston ja tutkimuksen luotettavuutta tarkastellaan validiteetilla ja reliabiliteetilla. 

Mittauksessa voi esiintyä mittausvirheitä muun muassa seuraavista syistä: mittausvälineiden 

epätarkkuus, mittaukseen vaikuttavat häiriötekijät, mittausmenetelmän heikkous, 

mittareiden heikkous, mitattavien käsitteiden hankaluus. Validiteetti - mittauksen 

oikeellisuus - on mitta sille, mitataanko todella sitä, mitä on tarkoitus mitata. Reliabiliteetti 

tarkoittaa mittauksen toistettavuutta. Jos mittaustulokset ovat samat, niin mittaus on 

reliaabeli. Jos mittaustulokset poikkeavat toisistaan, tulosten satunnaisvaihtelu kertoo 

mittauksen reliabiliteetistä. (Heinonen, 2014) 
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Hevospistolle tehty asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin maaliskuussa 2021 Hevosopiston 

Facebook-sivun kautta jaetulla linkillä. Kyselyyn pystyi vastaamaan kahdeksan päivän ajan ja 

kyselyä nostettiin kerran uudelleen esiin Facebookissa. Vastauksia tuli yhteensä 31 

kappaletta.  

Vastausmäärä on hyvinkin suppea vierailijoiden kokonaismäärään verrattuna ja suurimpana 

vaikuttavana tekijänä oli kyselyn rajallisuus. Kysely oli rajattu vuosina 2019–2021 

majoittuneille ja tämä osaltaan rajoitti vastausten määrää sekä vallitseva koronatilanne. 

Majoittujia Hevosopiston talleissa on ollut huomattavasti normaalia vähemmän, varsinkin 

2020 kesästä 2021 kevääseen. Kysely olisi kannattanut rajata pidemmälle ajanjaksolle. Jos 

kyselyä olisi pidetty pidempään auki, olisi vastauksia mahdollisesti tullut myöskin enemmän. 

Ajankohdan rajaus tehtiin näin toimeksiantajan toiveesta.  

7.1 Taustatiedot 

Taustatietoina kyselyyn vastaavilta kysyttiin kolmea kysymystä, a) ikäryhmää, b) aiempien 

majoitusvierailujen määrää Hevosopistolla sekä c) talleja, jossa he ovat majoittuneet. 

Ikäjakauman mukaisesti alle 20-vuotiaita oli vastaajista 9,7 %, 20–40-vuotiaita oli 41,8 % ja 

yli 40-vuotitaita 48,4 % vastaajista.  

Kuva 30. Vastaajien ikäjakauma (n=31) 

 

Toisena taustatietokysymyksenä kysyttiin aiempien majoitusvierailujen määrää 

Hevosopistolla. 74,2 % vastaajista oli majoittunut Hevosopistolla 1–10 kertaa aiemmin, 12,9 

% 10–20 kertaa ja yli 20 kertaa oli 6,5 % vastaajista. Lisäksi 6,5 % vastaajista ei ollut 

majoittunut ollenkaan vuosien 2019–2021 aikana, mutta olivat vastanneet kyselyyn silti. 
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Tässä kysymyksessä oli epähuomiossa päällekkäisyyttä vastausvaihtoehdoissa, joka omalta 

osaltaan voi vaikuttaa vastaajan valintoihin. 

Kuva 31. Aiempien vierailujen määrä Hevosopistolla (n=31) 

 

 

Kolmas taustakysymys koski talleja, joissa asiakkaat olivat hevosineen majoittuneet. 

Vaihtoehtoina talli 1, talli 2, talli 3, talli 4, talli 5, maneesitalli ja vanha hevossairaala. 

Vastaajat olivat majoittuneet kaikissa talleissa tasaisesti näiden vuosien aikana, paitsi 

vanhassa hevossairaalassa ei ollut majoittunut kukaan tänä aikana. Talleissa, niiden 

toiminnoissa ja olosuhteissa on pieniä eroja, jotka myös osaltaan vaikuttavat asiakkaiden 

vastauksiin. Tässä tapauksessa suurin osa oli majoittunut useammissa eri talleissa tänä 

aikana.  

7.2 Kysymykset 

Ensimmäisenä varsinaisena kysymyksenä oli verkkovarauksen tekeminen ja sen 

onnistuminen. Lähes kaikki vastaajat (96,7 %) kokivat majoitusvarauksen tekemisen helpoksi. 

Ne (3,3 %), joilla oli tästä, negatiivinen kokemus olivat joutuneet muuttamaan varaustaan 

puhelimitse sekä maksuliikenteessä oli ollut ongelmia. Maksuliikenteen ongelmat liittyvät 

yleensä pankkien toimintaan, eivätkä niinkään ole Hevosopiston järjestelmistä johtuvia. 
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Kuva 32. Verkkovarauksen tekemisen helppous (n=31) 

 

Seuraavaksi tiedusteltiin avoimella kysymyksellä mistä asiakas haluaisi saada tietoa 

etukäteen varauksen tehtyään, ennen tuloaan Hevosopistolle.  Näissä vastauksissa korostui 

karsinapaikkalistojen paikkaansa pitävyys, eli päivityksiä muutoksiin toivottiin vahvasti 

näkyville reaaliaikaisena. Lisäksi toivottiin tietoa miten eri toiminnot ovat käytettävissä, 

esimerkiksi maneesit ja ratsastuskentät, ravintopalvelut sekä ihmisten peseytymistilat. 

Samoin toivottiin etukäteen alueen karttaa, jossa merkittynä kulkureitit ja parkkialueet. 

”Tiedot olivat nyt riittäviä. Tai ehkä käytettävissä olevissa tarhoista voisi olla 

selkeämmin, tiedot olivat tosin ehkä vielä päivityksen osalta kesken koska 

mielestäni Sannan ja Elmon hevoset tarhasivat tarhoissa, jotka myös 

majoitusasiakkaiden hevosille oltiin ohjeistettu vapaiksi.” 

”Milloin karsinapaikat ilmoitetaan, mistä ja mihin aikoihin tavoittaa tarvittaessa 

tallimestarin ja mihin pitää olla yhteydessä jos tarvitsee tehdä muutoksia 

varaukseen. Sekä tietenkin mihin mennessä varaus pitää perua, mikäli ei 

pääsekään saapumaan.” 

Avoimella kysymyksellä myös kartoitettiin seuraavaksi asiakkaiden toiveita lisäpalveluista, 

joista olisivat mahdollisesti kiinnostuneita. Esimerkiksi oli annettu korsirehu (kuiva 

heinä/Suvisäilöheinä) toimitettuna karsinalle valmiiksi, väkirehu (Krafft/Racing/kaura), 

purukuivike, joku muu kuivike, hevosen ruokkiminen aamu/ilta (omistajan omat rehut 

valmiina), karsinan siivoaminen käytön jälkeen, hevosfysion palvelut ja kengityspalvelut. 

 ”Kengitys, jos sattuu tippumaan, heinät ja ruokinta mahdollisuus?” 
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 ”Hevosen ruokkiminen omistajan rehuilla” 

 ”Karsinan siivoaminen käytön jälkeen, hevosfysiopalvelut” 

”Mahdollisuus tilata rehuja valmiiksi. Mahdollisuus valita kuivike. Hevosfysion 

palvelut kiinnostaisi myös, esim. kilpailujen päätyttyä.” 

”Kuivaheinän lisäksi myös esikuivattua säilöheinää. Lisäksi kauran ostaminen 

helpottaisi. Ruokkiminen karsinan eteen jätettyjen selkeiden ohjeiden avulla 

(rehut valmiiksi annosteltuna). Varauksen yhteydessä voisi olla myös 

lisätietoa alueelta löytyvistä muista palveluista, kuten kengityspalveluista, 

ratsastusalueista, hevosfysion palveluista jne.” 

Näistä suurimmaksi kiinnostuksen kohteeksi (vastaajista 61 %) nousi hevosen ruokinta 

aamulla/illalla omistajan valmiiksi laittamilla rehuilla sekä mahdollisuus ostaa hevoselle eri 

rehuja. Muuten vastaukset hajaantuivat eri vaihtoehtojen kesken, toiseksi eniten 

(vastaajista 19 %) olisi kiinnostunut ostamaan lisäpalveluna karsinan jälkisiivouksen. 

Kiinnostusta olisi myös kengitys- sekä hevosfysion palveluihin. Kengityspalvelu on 

järjestetty kilpailuissa automaattisesti ja esimerkiksi valmennusten aikana tätä ei ole. 

Tällöin mahdollisen irtokengän tullessa asiakas on itse hankkinut kengityssepän 

hevoselleen.   

Lisäpalveluiden maksullisuudesta kysyttäessä vastaukset ymmärrettävästi jakaantuivat, 

koska lisäpalvelut ovat hyvin erityyppisiä ja niiden hinnoittelu ei olisi sama kaikissa. Suurin 

osa (73,1 %) olisi valmis maksamaan 10–20 € lisää majoitusmaksun lisäksi saamastaan 

lisäpalvelusta. Loput vastaajat jakaantuivat eri summien välille.  
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Kuva 33. Lisäpalveluiden maksullisuus (n=31) 

 

 

Henkilökunta tavoitetaan hyvin suurimman osan mielestä puhelimitse (vastaajista 60 %) tai 

sähköpostilla (vastaajista 32 %). Sekä karsinalistat ja ohjeet koetaan oleva helposti 

löydettävissä (vastaajista 80 %).  

Kuva 34. Henkilöstön tavoitettavuus sekä listojen ja ohjeiden löytyminen (n=31).  

 



37 

 

Jos vastaajat olivat vastanneet aiemmassa kysymyksessä ohjeiden olevan hankalasti 

löydettävissä, heillä oli mahdollisuus kertoa mistä asioista toivoisivat olevan ohjeistusta 

saatavilla tai näkyvillä. Näissä vastauksissa korostui taas karsinalistojen paikkansa pitävyys 

sekä tiedon päivittyminen muutoksista asiakkaan saataville. Excel-taulukko, jossa hevosten 

karsinapaikat talleittain ovat merkittyinä, ei toimi puhelimella tarpeeksi hyvin ja selkeästi, 

joten tähän toivottiin muutosta.  

 ”Pitäisi olla joku jolle soittaa myös illalla” 

”Sähköisesti kun katsoi karsina listoja, exeliä piti osata käyttää ja se näkymä oli 

erilainen eri laitteilla. Joten välillä sai todella etsiä omaa karsinaa.” 

”Excel-tiedostoa epäselvää lukea, monta sivulehteä jne, eivät ole monesti 

olleen päivittyneitä.” 

”Tallista en löytänyt selkeää karsinalistaa, mutta olin löytänyt sen etukäteen 

netistä. Myös tallin vessa olikin poissa käytöstä, mutta löysin lapun vasta 

vessan ovesta ja jouduin lähtemään etsimään seuraavaa vessaa Ypäjä-hallista. 

Myös joku lista käytettävissä olevista tarhoista sekä niiden varaamisesta olisi 

hyvä.” 

Tallihenkilökunnan paikalla oloa tallissa, ohjeistusta ja läsnäoloa toivoisi noin puolet 

vastaajista (40 %), ja noin puolelle (56,7 %) ei ole väliä onko tallihenkilöstö paikalla. Ei-

vastauksen toiveeseen paikalla olosta antoi 3,3 % vastaajista. Tämä selittyy asiakkaiden 

kokemuksella, osa on vieraillut Hevosopistolla jo useamman kerran, joten osaavat toimia 

alueella sekä talleissa. Ymmärrettävästi ensikertalaiset kaipaavat ohjeistusta ja 

henkilökunnan läsnäoloa.  
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Kuva 35. Tallihenkilökunnan paikalla olo tallissa (n=31).  

  

 

Avoimella kysymyksellä oli tallihenkilökunnan paikallaololle annettu esimerkeiksi: paikalla 

klo 13 karsinoiden vaihtoaikana, jokin muu kellonaika tai tallihenkilökunnalla 

puhelinpäivystys. 41 % vastaajista toivoi tallihenkilökunnalla olevan puhelinpäivystys. 25 % 

toivoi tallihenkilökunnan olevan paikalla karsinoiden vaihtoaikana, jolloin voisi saada 

opastusta myös hevostrailereiden ja -autojen parkkeeraukseen sekä muihin toimintoihin.  

”Ensimmäisellä kerralla olisi toivonut että joku olisi opastanut mistä kaikki 

löytyy. Ehkä voisi olla valinnan mahdollisuus varauksessa mikäli tarvitsee 

hlökuntaa.” 

”Olisi hyvä olla jokin sovittu aika milloin tallihenkilökuntaa olisi paikalla esim 

tunnin ajan.” 

”Puhelin päivytys viikonloppuna 6-21” 

”Karsinoiden vaihtoaikana olisi hyvä olla jonkun henkilökunnan jäsenen paikalla 

ohjeistamassa mihin ja mihin trailerit pysäköidään, mihin varusteet voi jättää ja 

mikäli karsinassa on jokin ongelma (esim. vesikuppi ei toimi) olisi joku heti 

paikalla auttamassa. Muuten puhelinpäivystys riittää.” 
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”Vaihtoaikana, jotta voi kysyä epäselvät asiat.” 

”Puhelinpäivystys on hyvä.” 

Lopuksi kysyttiin avointa palautetta. Tässä tuli esiin asiakkaiden myönteisyys ja halukkuus 

erilaisille lisäpalveluille karsinapaikan lisäksi. Hevosten tarhojen käyttöön toivottiin 

varausjärjestelmää ja selkeämpää ohjeistusta, ihmisten majoitustilat koettiin siisteiksi ja 

ravintopalvelut hyviksi. Talleista oli jokunen negatiivinen kokemus siisteydestä ja 

asiakaspalvelusta.  

”Kiitos helposta varaussysteemistä, hommat ovat toimineet hienosti ainakin 

meidän kohdalla.” 

”Se olisi myös hyvä, jos ulkoilu paikat sekä tarhat että ratsastus paikat olisi 

etukäteen tiedossa, että mitä saa käyttää ja missä saa ratsastaa. Muuten kyllä 

kysymällä on asiat selvinneet. Alueen siisteyttä voisi edesauttaa. Kun tulet 

puhtaalle pihalle se pysyy paremmin puhtaana. Loimien kuivatus paikkaa saa 

aina kysellä, kuten pakastimen käyttöä kylmiä varten.” 

”Kilpailujen aikana tallissa levotonta. Ylimääräistä hengailua yöllä tulisi 

vähentää ja antaa hevosille rauha, esim 22-06 välillä talli ”suljettuna”. 

Käytävillä paljon irtotavaraa (kaappeja yms) jotka tekevät tilan ahtaaksi ja 

vaaralliseksi.” 

”Kengityspalveluita vaikka yrittäjävetoisesti tarjolle.” 

”Olemme pyytäneet hevosen viereen omaa hevosta koska se stressaantuu 

yksin, joka toinen kerta se on toteutunut. Ei pitäisi olla vaikea. Viime kerralla 

toivoimme samalta tallilta hevosta viereen, koska olimme saman ajan ypäjällä, 

ei onnistunut, taas jäätiin yksin. Korona aikana olisimme halunneet yöpyä 

samalta tallilta tulevien kanssa, onnistui mutta pitkin hampain, eikö se olisi 

ollut teidänkin etu?” 

”Maneesitalliin kuivatushuone ja pesupaikka uusiksi/lisää.” 



40 

 

8 Tallihenkilöstön ja vastaanoton kokemukset ja kehittämisehdotukset 

Hevosopisto pyrkii kehittämään jatkuvasti omaa toimintaansa ja koko hevosalaa. Sekä on 

mukana aktiivisesti useissa kansainvälisissä hankkeissa ja kansallisessa kehitystyössä. 

Hevosopiston hanke- ja kehitystoiminta on oleellinen osa opetusta ja opetuksen 

kehittämistä. Hanke- ja kehitystyötä tehdään yhteistyössä muiden oppilaitosten, hevosalan 

huippuosaajien ja muiden alan toimijoiden kanssa. (Hevosopisto Oy, 2019) 

Keväällä 2020 käynnistyi tallipalveluiden kehittäminen, jossa tärkeimmäksi asiaksi valittiin 

hevosten lajityypillisten olosuhteiden parantaminen, urheilualueiden merkittävät 

huoltotoimenpiteet ja niiden uudistaminen sekä olemassa olevien toimintojen 

kaupallistaminen ja tuotteistaminen. (Hevosopisto Oy, 2020) 

Tällä hetkellä käynnissä oleva hanke on Tulosta laadulla (2019–2021), joka vastaa 

ammatillisen koulutuksen laatustrategian toteuttamiseen liittyviin asioihin. Hankkeessa 

kehitetään ammatillisen koulutuksen laatustrategian laadunhallinnallisia sisältöjä, kuten 

organisaatioiden laatukulttuuria ja vertaisoppimista, ennakointia, asiakaslähtöisyyttä, 

mittaamista ja seurantaa. (Hevosopisto Oy, 2019)  

Yrityksen palveluliiketoiminnan kehittäminen edellyttää asiakaslähtöistä toimintatapaa sekä 

asiakasymmärrystä, että kykyä kehittää liiketoimintaa. Kustannustehokas toimintamalli on 

päätekijä yrityksen palvelukehityksessä. Palveluliiketoimintaa kehitetään 

asiakasymmärryksen avulla. (Arantola & Simonen 2009) 

8.1 Tallihenkilöstön nykytilanne 

Hevosopistolla asiakkaiden hevoset majoittuvat pääsääntöisesti IV-talliin sekä maneesitalliin. 

Näiden talliyksiköiden käytännön hoidosta (karsinoiden puhdistus ja desinfiointi, yleisten 

tilojen siistintä, piha-alueiden siistintä sekä asiakkaiden opastus) vastaa IV- ja V-tallien 

yhteinen tallihenkilökunta omien työvuorojensa puitteissa. Tallihenkilökunta työskentelee 

arkisin klo 6.00–19.00 ja viikonloppuisin sekä pyhäpäivinä klo 6.00–13.00 ja 17.00–19.00 

välisenä aikana.  Puhelimitse he ovat tavoitettavissa myös samaisina kellonaikoina. V-tallin 

tallihenkilöstössä työskentelee pääsääntöisesti kolme henkilöä, joiden työnkuvaan kuuluu V-



41 

 

tallin hevosten hoito, talliympäristön erilaiset työtehtävät sekä eri vuosikurssien 

opiskelijoiden ohjaaminen hevosen hoidossa ja tallin tehtävissä asiakashevosten vierastallien 

(IV-talli sekä maneesitalli) hoidon lisäksi. Asiakkaiden käytössä olevat karsinat käydään läpi 

joka asiakkaan jälkeen, siivous tehdään tarpeen mukaan. Tämä tehdään sen mukaan, miten 

tallihenkilökunta ehtii siirtyä V-tallin hoidolta asiakastalliin, yleensä iltapäivisin arkipäivinä.  

Vastaanotto vastaa asiakkaiden hevosten majoitusvarauksista ja tekee näiden perusteella 

karsinalistat eli karsinapaikkojen jaon varauksen tehneille asiakkaille. Tallihenkilökunta 

toimittaa nämä karsinalistat tallin oville asiakkaiden nähtäville sekä tekee tarvittavat 

muutokset ja päivitykset listoihin vastaanoton ilmoitusten mukaan. Esimerkiksi päivityksiä 

tulee, jos asiakas peruu paikan, onkin pidempään kuin alkuperäinen varaus oli tai tulee 

karsinapaikkavaihdoksia. Samaiset listat ovat myös Hevosopiston kotisivuilla nähtävillä, 

mutta näihin ei tehdä päivityksiä.  

IV-tallissa on neljä erillistä numeroitua käytävää (käytävät 1–4) ja karsinat ovat numeroituja 

karsinapaikan löytämisen helpottamiseksi. Hevosautojen ja -trailereiden pysäköintialue on 

IV-tallin takana, osassa paikoista on sähköpaikkamahdollisuus. Tallin ympäristössä olevat 

tarhat (6 kpl) ovat sovittaessa majoittuvien käytettävissä, tarhaus tehdään hevosen 

omistajan omalla vastuulla. Tarhojen käytöstä sovitaan V-tallin tallihenkilöstön kanssa. IV-

tallista löytyvät asiakkaille wc-tilat, hevosten pesupaikat, varusteille kuivatushuone ja 

varustehuoneita. Tallissa on erillinen katettu lantala ja hevosten käyttämät karsinoiden 

kuivikkeet (turve) omassa varastossaan. Maneesitalli sijaitsee Opistohallin yhteydessä, siellä 

on 26 karsinapaikkaa, hevosille pesupaikka ja oma katettu lantala sekä kuivikevarasto 

(turve).  

8.2 Tallihenkilöstön kehitysehdotukset 

Tallihenkilöstön kokemuksia ja kehittämisehdotuksia kerättiin haastattelemalla IV- ja V-

tallien tallihenkilöstössä toimivia ja toimineita. Tärkeäksi asiaksi koetaan asiakkaalle 

etukäteen menevä informaatio sekä informaatio paikan päällä ollessa. Toiveena olisi, että 

karsinavarauksen yhteydessä varausvahvistuksen myötä asiakkaalle menisi tiedote (Liite 5) 

tallien toiminnoista: mihin hevosten kuljetussautot ja hevostrailerit voi pysäköidä, missä voi 

purkaa ja lastata hevoset autoon sekä kartta, jossa nämä alueet olisivat merkittyinä. Sekä 
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selkeitä kylttejä ulkoalueille selventämään näitä eri alueita. Isommissa tapahtumissa 

asiakkaat tulevat hevosineen yleensä tallialueelle samaan aikaan ja ruuhkahuippujen 

toimintojen sujumisen kannalta hyvä opastus ja selkeät ohjeet sujuvoittaisivat toimintaa 

turvallisesti. Hevosopistolla on ollut varsinainen ohjaava henkilö hevosautojen pysäköintiä 

varten vain kesäkuussa järjestettävässä Finnderby -tapahtumassa tai muissa kansainvälisissä 

kilpailussa ja tapahtumissa.   

Hevosten tarhausmahdollisuuksista toivottaisiin menevän myös etukäteen yleistä 

ohjeistusta. Tallissa olisi tarkempi ohjeistus: mitkä tarhat ovat käytettävissä, milloin ja miten 

(karttaan merkittyinä) sekä käytännön ohjeet (ei ruokita tarhaan sekä tarhan siivoaminen 

käytön jälkeen). Samoin etukäteen olisi asiakkaille mennyt kartta, jossa olisi merkittyinä 

hevosten kulkureitit tallialueella ja ratsastusalueille siirryttäessä. Näiden avulla pystyttäisiin 

parantamaan turvallisuutta ja asiakaspalvelua, asiakas pystyisi jo valmiiksi suunnittelemaan 

omaa kulkuaan ja nopeuttamaan omaa toimintaansa, kun tietäisi jo valmiiksi, miten toimia 

varsinkin kilpailupäivinä. Hevosopiston aluekartta on saatavilla kotisivuilta, mutta asiakkaat 

eivät osaa tai halua hakea sitä sieltä, joten valmiiksi toimitettuna palvelisi paremmin 

tarkoitusta tai sähköpostissa olisi linkki sivulle, josta kartta löytyy.  

Karsinapaikoista olisi hyvä olla selkeämpi kuvaus varausjärjestelmässä: mitkä karsinat ovat 

umpiseinäisiä ja missä on koko- tai puolikalteriväliseinä, koska osa hevosista ei kestä olla 

ilman, että näkevät muita hevosia tai vastaavasti toiset eivät voi päästä kosketuksiin toisten 

hevosten kanssa. Karsinapaikan varaaja voisi tämän mukaan valikoida hevoselle sopivamman 

karsinan ja tämä poistaisi karsinapaikkojen uudelleenjärjestelyjä saavuttua paikalle. 

Karsinapaikkalistojen pitäisi myös olla reaaliaikaisesti päivittyvät, jotta 

ympäristöystävällisesti päästäisiin paperilistoista ja niiden jatkuvasta uudelleen 

tulostamisesta sekä asiakkaat näkisivät mahdolliset muutokset ajoissa ja heti.  

Tallihenkilöstön ja vastaanoton yhteistoimintaa auttaisi myös ohjelma, johon tallihenkilöstö 

voisi heti merkitä tarkistetut sekä myyntikuntoiset karsinat. Tällöin vastaanotto tietäisi 

reaaliajassa myyntikarsinoiden tilanteen. Nykyinen systeemi on hidas ja vastaanotto joutuu 

odottamaan liian pitkään tilannekatsausta. Karsinoiden check-out on klo 10, joten tällöin tai 

mahdollisesti vasta myöhemmin samana päivänä tallihenkilökunta kiertää talleissa, siivoaa 

tarpeen mukaan ja kuittaisi ohjelmaan vastaanotolle vahvistukset.  
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Asiakkaiden palvelemiseen ja auttamiseen toivottaisiin rauhassa aikaa ja tämä vaatii 

työvoiman resurssointia, jotta se pystyttäisiin toteuttamaan. Puhelimitse tavoitettavissa 

oleminen on tärkeää asiakkaille ja klo 6–19 välisenä aikana tämä tallihenkilöstöllä 

toteutuukin nykyisellään ja pääsääntöisesti tänä aikana asiakkailla on hyvin aikaa saada 

tallihenkilökunta kiinni. Asiakkaista osa saapuu Hevosopistolle vasta klo 19 jälkeen illalla ja 

tällöin ei ole enää opastavaa henkilökuntaa paikalla.  

Korsirehun myynti on toteutettu sen mukaan, miten IV- ja V-tallien henkilöstö on 

työvuoroissaan paikalla, tämä tarkoittaa esimerkiksi viikonloppuisin tapahtumissa, ettei 

tämä myynti ole iltapäivisin mahdollista. Tällöin vastaanotto on auki ollessaan tarvittaessa 

myynyt asiakkaille heinää, joka on ollut varastoituna IV-talliin.  

Mahdollisuuksia muunkinlaisiin lisäpalveluihin olisi, esimerkiksi hevosten valmistelu erilaisiin 

tapahtumiin. Hevosten klippaaminen (karvojen ajelu), siistiminen, peseminen sekä 

letittäminen esimerkiksi kilpailutapahtumiin olisi hoitopakettina mahdollinen tallihenkilöstön 

toimesta ja tässä opiskelijoilla olisi mahdollisuus osallistua myös mukaan.  

Hevosten ruokinta asiakkaan valmiiksi laittamilla rehuilla olisi myös toteuttavissa aamulla 

ja/tai illalla. Esimerkiksi aamuisin (ennen kello kuutta) tallihenkilökunta käy tallissa joka 

tapauksessa avaamassa tallin ja tarkistamassa paikalla olijat, kuten myös illalla klo 19. Tällöin 

voisi samalla myös antaa rehut karsinan edestä. Tämä täytyisi ohjeistaa asiakkaalle selkeästi: 

karsinoiden edessä olisi ehdottomasti oltava selkeästi merkittynä asiakkaan nimi ja 

yhteystiedot, jotta tallihenkilökunta varmasti ruokkisi oikean hevosen ja voisi tarvittaessa 

saada asiakkaan nopeasti kiinni (esimerkiksi jos hevonen ruokittaessa käyttäytyy jotenkin 

epänormaalisti). Sekä opastus miten ja mihin annettavat rehut laitetaan, jotta ruokinta 

sujuisi oikein ja turvallisesti.  Vastuu ruokinnan oikeellisuudesta on kuitenkin asiakkaalla.  

8.3 Vastaanoton nykytilanne ja kehitysehdotukset 

Vastaanotolla on vielä vähäisesti kokemuksia uudesta Chat-palvelusta Covid19 pandemian 

rajoittaessa asiakkaiden majoittumista sekä majoitusvarausten tekoa Hevosopistolle. 

Smartboxin käyttöönotto on ollut hyvä ja toimiva ratkaisu. Asiakas varaa ja maksaa 

varauksensa verkkovaraamon kautta, vastaanotto laittaa avaimet kaappiin, kaappi lähettää 
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asiakkaalle SMS-viestin ja avainten nouto-ohjeet. Tällöin asiakas voi saapua oman 

aikataulunsa mukaan Hevosopistolle.  

Kehittäminen vastaanoton näkökulmasta keskittyy asiakaspalvelun laatuun. 

Asiakaspalvelussa on aina omat haasteensa, asiakkaita on paljon erilaisia ja kukin asiakas 

kokee asiat eritavoin, omalla tavallaan. Haasteena on palvella asiakkaita tasalaatuisesti 

jättäen asiakkaalle positiivisen mielikuvan. Vastaanoton tiimi on purkanut Hevosopiston 

asiakaspalvelun laatua asiakkaan palvelupolulla, muun muassa kehityspäivillä loppuvuodesta 

2020. Tässäkin valitettavasti Covid19 pandemia vaikuttaa, mutta kehitystyö jatkuu joka 

tapauksessa.  

9 Pohdinta ja johtopäätökset 

Asiakaspalvelun parantamiseksi tallihenkilöstön määrä täytyisi resursoida sen mukaan, että 

kaikki toiminnot saataisiin tehtyä niin kuin ne kuuluvatkin tai halutaan jatkossa toteuttaa. 

Kolme henkilöä on esimerkiksi liian vähän jo nykyisiinkin toimintoihin. Lisäpalveluiden 

lisääminen olisi tärkeä osa asiakaspalvelun parantamiseen ja asiakastyytyväisyyden 

lisäämiseen. Tämä edellyttää kuitenkin huolellista työntekijöiden työtehtävien, työajan ja -

vuorojen suunnittelua, huomioiden työlainsäädännön, joka sisältää työaikalain, 

työehtosopimuksien ja työturvallisuuden noudattamisen. Nykyisen käytänteen 

muuttaminen, esimerkiksi tallihenkilöstön puhelinpäivystykseen siirtyminen, edellyttäisi 

muutoksia nykyisiin työaikoihin ja -vuoroihin sekä maksettaviin korvauksiin.  

Lisäpalveluina hevosten rehujen saatavuus ja hevosten ruokinta olisi ehdottomasti hyvä 

lisäys palveluihin. Hevosopistolla on yhteistyösopimus esimerkiksi Oranta Equusin kanssa ja 

tämän johdosta Hevosopistolta löytyy kattavasti Krafftin ja Twydillin rehuja hevosille. 

Käytetyistä rehuista löytyy myös Racingin rehuja sekä kauraa, joten näitä voisi tarjota 

lisäpalveluissa asiakkaille tarpeen mukaan. Rehut myydään yleensä säkkitavarana, jotka ovat 

15–20 kg/säkki, joten asiakas todennäköisesti ostaisi aina yhden koko säkin kerralla tai 

tuotetta voisi myydä litroittain asiakkaan haluama määrä.  

Asiakkaille toteutettaisiin jälkikysely vierailusta aina vierailun jälkeen. Tämän valmiin 

palautepohjan voisi täyttää perinteisesti käsin kirjoittamalla vastaanotossa tai tallissa, johon 
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myös voisi palauttaa sen tai kyselyn voisi tehdä halutessaan myös kotisivujen kautta. 

Kyselyyn olisi hyvä miettiä selkeät kysymykset, jotka mittaavat sitä tietoa mitä mistäkin 

tapahtuman yhteydessä majoittuneista halutaan tietää. 

Hyvä palautekysely on napakka, olennainen ja harkittu. Asiakaskokemusta kannattaa kysyä 

heti asiakaskohtaamisen yhteydessä, jotta se kertoo aidointa ja todenmukaisinta 

mielikuvaa tapahtumasta. Hyvä palautekysely toimii reaaliaikaisena viestintävälineenä 

parhaan mahdollisen asiakaskokemuksen takaamiseksi. (Roidu, 2020) 

Tässä opinnäytetyössä on kuvattu Hevosopiston nykyiset toiminnot ja asiakkaan polku 

majoittuessa. Lisäpalveluiden tarjoamiseen on kiinnostusta sekä asiakkaissa että 

henkilökunnassa, tarvitaan myös henkilökunnasta innostusta ja sitoutumista palveluiden 

kehittämiseen ja toteuttamiseen. Asiakkaille on tarjottava uusia toimintoja ja palveluita, 

jotta yritys pystyy kilpailemaan muiden vastaavia palveluita tuottavien kanssa ja tämän 

kehitystyön täytyy olla koko henkilöstön intressinä. Kehittävien asioiden ei tarvitse olla heti 

isoja, pienetkin muutokset tekevät jo uutta suuntaa ja muutosta toimintaan sekä asiakkaiden 

tyytyväisyyteen.  

Haastattelut menivät luontevasti keskustellen, vastauksissa haastateltavien työkokemuksen 

määrä todennäköisesti vaikutti vastauksiin, mutta vastauksista pystyi silti poimimaan 

oleelliset huomiot ja ehdotukset. Etukäteen annettuihin kysymyksiin oli pystynyt 

valmistautumaan ja se helpotti asioiden esiintuomista.  

Tiedon keräykseen käytettiin asiakkaiden tyytyväisyyden mittaamiseen Google Formsilla 

tehtyä kyselyä. Kysymysten suunnitteluun ei ollut paljoa aikaa, joten kysymyksiksi valikoitui 

eniten pinnalla olleet asiat. Valitettavasti pientä päällekkäisyyttä esimerkiksi taustatiedoissa 

oli tämän kiireenkin johdosta. Ikää kysyttäessä vastausvaihtoehdoissa oli sama ikä kahdessa 

kategoriassa, sama toistui seuraavassa kysymyksessä, joka koski aiempien vierailujen 

määrää. Muuten Google Forms toimi kohtuullisesti tässä kyselyn toteuttamisessa, toinen 

pohja olisi ollut kokonaisuuden kannalta parempi, että olisi saanut esimerkiksi 

vastausvaihtoehtoihin useamman vastausvaihtoehdon mahdollisuuden.  

Toimeksiantajan palaute: opinnäytetyön lähtökohtana oli selvittää asiakaspalvelun 

ongelmakohtia, laatua ja kehittämistoimenpiteitä. Tähän liittyi myös asiakaspalvelun ja tallin 
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yhteistyön parantaminen sekä prosessin selkeyttäminen. Opinnäytetyössä puretaan 

asiakkaan kohtaamispisteitä ja suunniteltiin niihin parannustoimenpiteitä. 

Asiakaspalautekysely toteutettiin kattavasti ja siihen saatiin hyvin vastauksia. Palautteet 

purettiin hyvin työssä, mutta konkreettiset parannusehdotukset olisivat voineet olla 

selkeämmät. Kehittämiskohteiden ratkaisuja olisi voinut pohtia syvällisemmin. 

Prosessikaavio olisi selkeyttänyt toiminnan ja viestinnän kulun/solmukohdat ja tuonut 

konkretisti esiin tiedonkulussa mahdollisesti tapahtuvat puutteet. Hevosopiston 

henkilökunnassa tapahtuneet muutokset aiheuttivat sen, että työn ohjaus jäi vaillinaiseksi.  

Toimeksiantajan palautteessakin mainittu henkilöstön vaihtuminen teki työhön haasteita. 

Alussa sovitut toimintatavat sekä työnrajaus olivat eri asioita kuin mitä työstä palautteen 

mukaan toivottiin. Henkilöstömuutokset tekivät myös sen, että työn tekemisen ohjaaminen 

jäi hyvin kevyeksi. Päädyin menemään alkuperäisen ohjeistuksen ja sovitun mukaisesti. 

Kehityskohtien kehittely ja niiden hiominen ei ollut alkuperäisessä suunnitelmassa ollenkaan 

mukana.  

Opin tässä opinnäytetyöprosessissa aikatauluttamaan toimintaani paremmin, käyttämään 

monipuolisesti lähteitä sekä lähteiden merkitsemisestä. Myös perehtyminen 

asiakaspalveluun ja tyytyväiseen asiakkaaseen avasi silmiä vielä enemmän sen asian 

tärkeydelle. Miksi yritys olisikaan olemassa, jos asiakkaat eivät kerta toisensa jälkeen 

palveluiden pariin palaisi.   
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Liite 1: Varausvahvistus 

Kiitos varauksestanne 
Varauksesi on nyt vahvistettu! 

Varaustietonne: 

 
Malli Talli 
Malliasiakas Esimerkki 
Malli Tallintie 1, Finland 
Tel.: xxxxxxx 
Hevosopisto 
Varausnumero xxxxx (Ref.No xxxxx ) 
MAAJO/KOULU Karsina 
12.3.2021 - 14.3.2021 (2 yötä) 
Huoneita 2 
Henkilöitä 2 
Hinta: 60,00 € 
Kommentit ja toivomukset: Paid in the Internet 
 
YHTEENSÄ: 60,00 € 
 
Maksettu: 60,00 € 
Summa: 0,00 € 

 

Saapuminen: 

Avaimen voit noutaa majoitusvastaanotostamme, joka sijaitsee Opistohallilla osoitteessa 

Varsanojantie 181, Ypäjä. Vastaanotto on pääsääntöisesti avoinna ma-to klo 9–16, pe klo 9-20, 

la klo 8-16 (su klo 8-16). Tarkistathan viikoittaiset aukioloajat 

nettisivuiltamme, http://www.hevosopisto.fi/majoitus-karsinat/ Mikäli saavut aukioloajan 

ulkopuolella voit noutaa avaimesi Opistohallin aulassa sijaitsevasta avainpisteestä, saat 

tekstiviestitse ohjeet varauksessa ilmoittamaasi puhelinnumeroon. 

Huomioithan, että alueen portit sulkeutuvat klo 22.00. 

Tarvittaessa 24 h päivystävä talonmies +358 40 860 7621 50 €/ hälytys, laskutetaan 

soittajalta/varauksen tekijältä. 

Karsinat 

Varasitko karsinapaikan? Saat tiedon karsinan tarkemmasta sijainnista tästä linkistä tai 

saapuessasi majoitusvastaanotosta. Mikäli saavut vastaanoton aukioloajan ulkopuolella, 

laitathan viestiä reception@hevosopisto.fi, saat tarkemmat toimintaohjeet sähköpostilla. 
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Muutos/Peruutus 

Voit tehdä muutoksia varaukseesi kuluitta tulopäivää edeltävänä arkipäivänä klo 12.00 

mennessä verkkovaraamossa kirjautumalla sisään palveluun. Tarkemmat peruutusehdot löydät 

nettisivuiltamme, http://www.hevosopisto.fi/majoitus-karsinat/varaus-ja-peruutusehdot/ 

Maksaminen 

Voit maksaa varauksesiverkkovaraamossa pankkitunnuksilla tai luottokortilla sekä 

majoitusvastaanotossamme sen aukioloaikoina käteisellä tai kortilla. Mahdollisista maksujen 

käsittelyistä perimme 10 € käsittelymaksun. 

Näet kaikki ostamasi tuotteet ja palvelut asiakastililtäsi klikkaamalla alla olevaa nappia. 

KATSO TILAUKSESI TÄSTÄ 

Tervetuloa Hevosopistolle! 

 

Hevosopisto 

Opistontie 9 

32100 Ypäjä 

Puhelin: (02) 76 021 

reception@hevosopisto.fi 

http://www.hevosopisto.fi 
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Liite 2: Käytäväkartta, talli IV 
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Liite 3: Tallissa IV oleva ohjeistus asiakkaalle 
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Liite 4: Asiakastyytyväisyyskysely 

Asiakaskysely 

Keräämme tietoa asiakaspalvelumme laadusta ja asiakaskokemuksesta hevosen kanssa 2019–2021 

aikana majoittuneilta. Vastaukset kerätään anonyymisti ja niitä käytetään lähdemateriaalina 

HAMK tradenomi-opiskelijan opinnäytetyössä sekä Hevosopiston asiakaskokemuksen 

kehittämistyöhön.  

Kyselyyn osallistuneiden kesken arvotaan kaksi ilmaista majoitusvuorokautta hevoselle! 

Palkinnon voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Palkinnon voi lunastaa majoituksen 

varaamisen yhteydessä. 

 

1. Vastaajan ikäryhmä 

alle 20 vuotta 
20–40 vuotta 
yli 40 vuotta 

 

2. Oletko vieraillut Hevosopistolla hevosen kanssa majoitusasiakkaana (yön yli/päiväkarsina) 

vuosien 2019–2021 aikana? 

en ole 
1–10 kertaa 
10–20 kertaa 
yli 20 kertaa 

 
3. Missä Hevosopiston talleissa olet majoittunut hevosesi kanssa? Talli 1, 2, 3, 4, 5, 

maneesitalli, vanha hevossairaala. 
 

4. Oliko karsinavarauksen tekeminen verkkovaraamon kautta helppoa? 

kyllä 
Ei 

 
5. Jos vastasit edelliseen ei, perustelisitko? 

 
6. Minkälaista tietoa majoittumisesta haluaisit saada varausvahvistuksen mukana 

etukäteen? 
 

7. Mitä muita lisäpalveluita toivoisit olevan mahdollista ostaa karsinapaikan mukana? 
Esimerkiksi: Korsirehu (kuiva heinä/Suvisäilöheinä) toimitettuna karsinalle valmiiksi. 
Väkirehu (Krafft/Racing/kaura). Purukuivike. Joku muu kuivike. Hevosen ruokkiminen 
aamu/ilta (omistajan omat rehut valmiina). Karsinan siivoaminen käytön jälkeen. 
Hevosfysion palvelut. Kengityspalvelut. Jotain muuta, mitä? 
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8. Paljonko olisit valmis maksamaan lisäpalveluista? 

10–30 € 
40–60 € 
70–90 € 
100 € 
Muu: 

 

9. Tavoititko henkilökunnan tarvittaessa helposti? 

Kyllä, puhelimitse 
Kyllä, sähköpostilla 
Ei 

 

10. Olivatko karsinalistat ja muut ohjeet tallissa selkeästi löydettävissä? 

Kyllä 
Ei 

 

11. Jos vastasit edelliseen ei, mihin toivoisit muutosta? Mistä asioista toivoisit olevan 

ohjeistusta näkyvillä? 

Oma vastauksesi 
 

 

12. Toivoisitko tallihenkilökunnan olevan paikalla tallissa? 

Kyllä 
Ei 
Ei väliä 

 

13. Miten toivoisit tallihenkilökunnan olevan paikalla? Esimerkiksi: klo 13 karsinoiden 

vaihtoaikana, jokin muu kellonaika, tallihenkilökunnalla puhelinpäivystys. 

Oma vastauksesi 
 

 

14. Avoin palaute: Arvostamme palautetta! Jätä vapaa sana, miten toivoisit meidän vielä 

kehittävän palveluamme. Arvontaan osallistuaksesi, jätä tähän sähköpostiosoitteesi. 
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Liite 5: Esimerkki vahvistussähköpostin mukana menevistä lisätiedoista. 

 

 

TERVETULOA HEVOSOPISTOLLE! 

 

- Kartasta löydät eri tallien sijainnit ja pysäköintialueet.  

o Siirräthän autosi purkamisen jälkeen heti pysäköintialueelle.  

o Huomioithan kilpailutapahtumissa tapahtuman ohjeistukset kilpailijatiedotteesta 

(mm. alueiden käyttö)! 

 

- Tallialueiden portit ovat suljettuina noin klo 22–06 välisen ajan.  

o Jos saavut alueelle klo 22 jälkeen, Oppilasruokalan ja Opistohallin porteilla on 

yhteystiedot sisäänpääsyyn. 

 

- Hevosesi karsinapaikka löytyy sivustolta -> karsinapaikat 

o Jos karsinapaikan suhteen on ongelmia -> älä tee itse karsinoihin vaihtoja -> ota 

yhteyttä vastaanottoon tai sen ollessa suljettuna tallihenkilökuntaan.  

o Kirjoita tallissa karsinan edessä olevaan tauluun nimesi ja yhteystietosi, jotta 

mahdollisissa ongelmatilanteissa sinut tavoitetaan. 

o Karsinoiden check-in on klo 14 ja check-out klo 10 

https://hevosopistofi365-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/reception_hevosopisto_fi/EXsGNL36-MRBhoFDqBc-8zsBc319ZT3McWie0mtL63Sp3g?rtime=Nb0Y1w4D2Ug


Liite 3 / 5 

 

o Karsina puhdistetaan kaikesta lannasta, märästä sekä rehujämistä ennen lähtöä. 

Siivoamattomista karsinoista laskutetaan jälkikäteen 50 €.  

 

- Talleista on käytettävissä tiloja varusteiden ja heinien säilytykseen -> paloturvallisuussyistä 

käytävät on pidettävä vapaana! 

 

- Hevosen voi omatoimisesti ja omalla vastuulla tarhata tallin ympäristössä oleviin tarhoihin 

o Varmista käytettävissä olevat tarhat sekä tarhausaika tallihenkilöstöltä 

o Tarha on siivottava käytön jälkeen (mahdollinen heinä sekä lanta) 

 

- Heinää on mahdollista ostaa -> ota yhteyttä tallihenkilöstöön klo 6–19 välisenä aikana. 

 

- Ratsastusalueiden käytöstä sekä ravintolapalveluista saat lisätietoa Opistohallin 

vastaanotosta. 

 

- Koirat on turvallisuussyistä pidettävä kytkettyinä Hevosopiston alueella 

 

- Hiljaisuus talleissa klo 22.00–06.00, kisapäivinä talli hiljenee tunti kilpailujen päättymisen 

jälkeen.  

Vastaanotto +358 2 76021 -> aukioajat löydät kotisivuilta -> Aukioloajat 

 

Tallihenkilökunta tavoitettavissa: 

arkisin klo 6.00–19.00, viikonloppuisin sekä pyhäpäivinä 6.00–13.00 ja 17.-19.00 välisen ajan:  

- IV- & V-talli + maneesitalli +358 40 8607 605 / +358 40 8607 623 

- II-talli ja vanha hevossairaala +358 40 8649 015 

- I-talli +358 40 7073 150 

 

Talonmiespäivystys (maksullinen) +358 40 8607 621 

 

Lämpimästi tervetuloa Hevosopistolle! 

https://www.hevosopisto.fi/majoitus-karsinat/

