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Taustaa 

 

Havainnot liittyvät selvitykseen, jota tehdään ProAgria Etelä-Pohjanmaan toteuttaman Hevos-

pisnes-hankkeen puitteissa.   

Hevospisnes-hankkeen käytännön toimien tavoitteeksi asetettiin hankesuunnitelmassa seuraavat:  

1) Hevosyritysten niitä toteutettuja ratkaisuja strategioissa ja operatiivisissa 

toimintamalleissa, jotka ovat osoittautuneet kilpailukykyä ja -etua tuottaviksi 

tekijöiksi (menestystekijöiksi). 

 

2) Liiketoiminnan epäonnistumiseen, yritysten kriisiytymiseen, toiminnasta 

ennenaikaiseen luopumiseen sekä yrittäjien työuupumiseen vaikuttaneita 

seikkoja, selkeästi määriteltäviä ”sudenkuoppia” ja ongelmiin joutumiseen 

vaikuttaneita tekijöitä strategisessa ja operatiivisessa toiminnassa. 

 

Hankkeen puitteissa haastatellaan 30 määrittely-osassa tarkemmin kuvattuja hevospalveluja 

tuottavia etelänpohjalaisia ja maakuntaa lähellä olevia yritykstä: ratsastuskouluja, yksityistalleja ja 

ravivalmennustalleja.  Haastatteluista suurin osa (70 % ) on  tehty. Laadullisen aineiston kannalta 

otos on jo nykyisellään riittävä, mutta määrällisen analyysin luotettavuuden lisäämiseksi kaikki 30 

yritystä haastatellaan.  

 

Selkeästi kriisiytynyttä tai kriisiytyvää liiketoimintaa ei selvityksessä löydetty. Ainoastaan 

liiketoimintaan luonnollisena osan kuuluvia, joko yrityksen sisäisiä tai toimintaympäristöön liittyviä  

haasteita, joita yrittäjät ovat ratkaisseet tai ovat hakemassa  ratkaisua.  

 

Haastateltavat yritykset on valittu niin, että ne edustaisivat mahdollisimman hyvin täysiaikaista 

yrittäjyyttä. Yrittäjyyttä, jossa yrittäjäperheestä vähintään yksi henkilö työllistyy toiminnassa 

kokoaikaisesti.  

Havainnot on tehty yrittäjien kanssa käydyistä puolistrukturoiduista haastatteluista.  Kerrotun 

perusteella on päätelty, kuinka yrittäjä kokee  asiat (esim. yrityksensä kannattavuuden) .  

Haastattelut käsittivät yrityksen johtamista strategisten ja operatiivisten ratkaisujen osalta.  

Alustavina tuloksina esitetään nyt määrällisen analyysin keskeisimpiä havaintoja ja niiden alustavia, 

pintapuolisia pohdintoja. 

Huomattavaa on, että määrällinen analyysi on pienen ja valitun otoksen vuoksi vain suuntaa antava 

ja peruste myöhemmin tapahtuvalle laadulliselle analyysille.  

Selvityksen lopulliset tulokset, joka sisältää myös selvityksen laadullisen osan julkaistaan syksyllä 

2014. 
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Määrittelyjä 

Hevospalveluyrityksellä tarkoitetaan selvityksessä vähintään yhden henkilön kokoaikaisesti tai 

lähes kokoaikaisesti työllistävää yritystä, tai maatilaa, joka maatilan toimintojen yhteydessä 

harjoittaa hevosiin liittyvää palveluliiketoimintaa laajuudessa, jonka vaatima työpanos on 

perusmaataloutta merkittävämpi.  

Ratsastuskouluksi on selvityksessä tulkittu sellainen, edellä mainitun määrittelyn mukainen 

hevospalveluja tuottava yritys, jonka palveluissa ratsastuskoulupalvelut ovat taloudellisesti tärkein    

yksittäinen palvelutuote. Ratsastuskoululla voi olla myös yksityistallitoimintaa, yksityishevosia.    

Yksityistallilla tarkoitetaan sellaista, edellä mainitun määrittelyn mukaista hevospalveluja tuottavaa 

yritystä, jonka tärkein palvelutuote on asiakkaiden hevosten hoitaminen.  Yksityistalleilla on usein 

ratsastukseen liittyvää infrastruktuuria, kuten kenttiä ja maneeseja, mutta yritys ei itse tuota 

ratsastukseen liittyviä palveluja itsepalvelua lukuun ottamatta.        

Ravivalmennustallilla tarkoitetaan hevospalveluja tuottavaa yritystä, jonka liiketoiminnan valtaosa 

muodostuu asiakkaiden, mutta myös yrittäjän itsensä omistamien ravihevosten hoidosta, 

valmennuksesta ja kilpailemiseen liittyvistä palveluista.  

Tuotantoinfralla tarkoitetaan liiketoiminnan vaatimia fyysisiä ja aineettomia 

puitteita.(rakennukset, koneet, hallinto)  

     

Hevospalvelut tuotetaan maatilalla  

Maatila on luonnollinen toimintaympäristö hevospalveluja tuottaville yrityksille. Toiminta vaatii 

tilaa, rehuntuotantoalaa ja rauhallista ympäristöä.  

75 % tutkituista yrityksistä maatiloista toimii omalla tai lähipiirin (hlö-koht.omistus, yhtymä, 

puoliso jne.) omistukseen kuuluvan maatilan yhteydessä.  25 % yrityksistä ei suoranaisesti 

kytkeydy maatilaan, mutta nekin ovat verkostoituneet esim. lähisuvun maatilojen kanssa. 

Aineiston yksityistallit toimivat kaikki maatilan yhteydessä ja yhtä lukuun ottamatta olivat myös 

hallinnollisesti maatalouden toimintaa ja verotettua mvl:n mukaisena toimintana. 

Ratsastuskoulujen maatilasidonnaisuus vastasi koko aineiston sidonnaisuutta.  

 

Vähiten maatilasidonnaisia olivat aineiston ravivalmennusyritykset. Niistä puolella oli 

maatilakytkentä.  

 

Yritysmuotona maatalouden osana (sivuelinkeinona) toimiminen on yleisintä. Aineistosta 50 % 

tuotti palveluja maatalouden sivuelinkeinona. Yleisin maatalous yritysmuotona oli 

yksityistalliyrittäjien keskuudessa.    

Koko aineiston yrityksistä 30 % toimi yksityisliikkeenä ja 20 % henkilöyhtiömuodossa (Ay,Ky).     

Ravivalmentajista 83 % toimi joko yksityisliikkeenä tai henkilöyhtiönä.  
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Liiketoiminnan alku ja tuotantoinfraratkaisut 

Selvityksessä löytyi 4 tyypillistä tapaa aloittaa liiketoiminta tuotantoinfrastruktuurin näkökulmasta. 

1) Ostetaan olemassa oleva liiketoiminta ja tuotantoinfra ulkopuoliselta  

2) Ostetaan liiketoiminta ja tuotantoinfra vanhemmilta (sukupolvenvaihdos)  

3) Rakennetaan uutta liiketoimintaa varten uudisrakennukset tai korjataan olemassa olevat 

rakennukset toimintaan sopiviksi ja aloitetaan liiketoiminta  

4) Vuokrataan tilat ja aloitetaan liiketoiminta  

Ratsastuskoulujen liikkeellelähtö on tapahtunut melko tasaisesti kaikilla ym. tavoilla.  38% 

yrityksistä on toteuttanut aloitusvaiheessa huomattavampia rakennushankkeita.  Liiketoiminnan 

ostolla aloitti  25 % , sukupolvenvaihdoksella   25 % ja vuokraamalla 13 % yrittäjistä.  

 

Yksityistallit aloittivat liiketoiminnan muita yleisemmin muuttamalla olemassa olevan 

rakennuskannan  käyttötarkoitusta.  Ravivalmennustallit aloittivat yritystoiminnan joko 

liiketoiminnan ostolla (80%) tai vuokraamalla tilat.  

 

 Ravivalmentajat ikääntyvät  

Tyypillisin, mediaaniin kuuluva hevospalveluyrittäjä on harjoittanut ammattimaista toimintaa 12 v. 

Nuorin yrittäjäkunta on ratsastuskouluilla. Mediaaniin kuuluva ratsastuskouluyrittäjä on toiminut 

yrittäjänä 6 vuotta, yksityistalliyrittäjä 8 vuotta ja ravivalmentaja 22 v.  

 

Käyttöasteet kunnossa  

Maakunnan hevospalveluyritysten kapasiteetin käyttöasteet ovat hyvällä tasolla.  

Kapasiteetin käyttöasteen keskiarvo on 100 %.  Mediaaniyrityksen käyttöaste oli 98%.   

 

Eniten tyhjiä karsinoita oli ravivalmentajien talleissa. Toimialan mediaaniyrityksen kapasiteetistä 

on käytössä 91 %, keskiarvon ollessa 89 %. 

Hevosmäärällä mitaten Etelä-Pohjalaiset yrittäjämäisesti toimivat tallit ovat koko maan 

mediaaniarvoa  hieman suurempia.  Koko maan mediaaniarvo oli v.2007 (Kasvava hevosala, 

Laurea) oli 14, kun vastaava nyt tehdyssä selvityksessä Etelä-Pohjanmaalla oli 24.   Hajonta oli 

suuri.  
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Pääomavaltainen ala  

Ankarat luonnonolot pakottavat ratsastuskoulut ja myös yksityistallit rakentamaan tilat 

ympärivuotiseen harrastamineen soveltuviksi.  Kaikilla haastatelluilla ratsastuskouluilla oli 

käytettävissä maneesi. Useimmiten oma, mutta joissain tapauksissa lähipiiriyrityksen tai 

sopimuskumppanin omistama maneesi.  

Yksityistalleista 80 % ilmoitti omistavansa maneesin, tai että sellainen oli käytettävissä.  

Haastatellut yrittäjät ilmoittivat oman yrittäjyytensä aikana investoineensa talleihin, maneeseihin ja 

kenttiin  yht. n. 2,4 Meur.  Eniten investoivat ratsastuskoulut ja yksityistallit.  Tyypillisimmin 

investoinnit on toteutettu kahtena n. 2v jaksona.  

Ely-Keskuksen rooli toimialan tuotantoinfran rakentamisessa on ollut keskeinen.  Eri 

maaseutuohjelmien mukaista avustusmuotoista rahoitusta ilmoitti saaneensa kaikista haastatelluista 

yrityksistä 60%.   75 % Ratsastuskoulu- , 67 % yksityistalli- ja 33% ravivalmennustalleista ilmoitti  

käyttäneensä  tätä rahoitusmuotoa osana hankkeiden kokonaisrahoitusta.   

Ravivalmennustallien investoinnit olivat muita pienemmät.  

 

Yritykset pieniä – mittakaavaetuja vaikea saavuttaa. 

Liikevaihdolla ja työntekijämäärillä mitaten hevospalvelut on pienyritysvaltainen ala. Selvityksessä 

yrittäjämäisesti toimivien eteläpohjalaisten hevospalveluyritysten mediaaniliikevaihto oli 100 000 

€.  

Suurinta liikevaihtoa tekevät ratsastuskoulut (mediaani 140 000 € ) ja pienintä  

ravivalmennusyritykset  (mediaani 75 000 €).  Noin. 10 % yrityksistä ylittää 400 000 €:n 

liikevaihdon tason.  

Aiemmin mainitun  Laurean selvityksen mukaan hevosyritysten koko maan liikevaihdon mediaani 

oli 30 000 € .  Havaintojen suurta eroa selittää todennäköisesti yrittäjämäisesti toimimisen erilaiset 

määrittelyt.  

Tyypillisesti eteläpohjalainen talli työllistää 1,75 henkilöä; ratsastuskoulut 2 henkeä, 

ravivalmennustallit 1,5 ja yksityistallit edellisiä hieman vähemmän.  

Vaikka aineisto luotettavan määrällisen tuloksen saamiseksi on suppea, haastattelujen perusteella 

näyttää siltä, että yrityksen kapasiteetin nosto ei takaa kannattavammaksi koettua liiketoimintaa tai 

asetettujen tavoitteiden parempaa täyttymistä.  Haasteena ovat yrittäjien jaksaminen, harvan 

asutuksen vuoksi toimintojen hajautuminen useampaan toimipisteeseen sekä riittävän ja tasaisen 

laadun tuottaminen.   

  

Kannattavuus ja työmäärä haasteena  

Kaikki selvityksessä haastatellut yrittäjät kokivat yritystoimintansa kannattavuuden haasteelliseksi.  

Koko aineiston yrityksistä  5,3 %  ilmoitti kannattavuuden olevan hyvin tyydyttävän.  26,3 % 

tyydyttävän, 42,1 % välttävän ja 26,3 % heikon. Ratsastuskouluryhmässä oli eniten niitä, jotka 

ilmoittivat kannattavuuden olevan hyvin tyydyttävän (12,5%). 
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Yksityistalli- tai ravivalmennusyrittäjistä kukaan ei kokenut yrityksensä kannattavuuden olevan 

hyvin tyydyttävän.    

Yksityistalliyrittäjistä 40% koki liiketoiminnan kannattavuuden tyydyttäväksi. 

Ravivalmentajat kokevat selkeästi eniten kannattavuushaasteita: 50 % ravivalmentajista koki 

yrityksensä kannattavuuden heikoksi, kun vastaava arvo koko aineistossa oli 26,3 %. 

Omaa palkkaansa yrityksen tuloksesta ei laske tai arvioi 70 % haastatelluista yrittäjistä. Tästä 

voidaan päätellä, että useimmiten eteläpohjalainen hevosyrittäjä ei omissa laskelmissaan arvioi 

liiketoimintansa palkkaoikaistua tulosta.    

Se, kuinka kustannusten nousu voidaan siirtää asiakashintoihin, kertoo samansuuntaisista haasteista, 

kuin kannattavuuden kokeminen.  83 % ravivalmennusyrittäjistä kertoo, että kustannuksia voidaan 

siirtää hintoihin vain heikosti. ”Parhaiten” kustannusten nousu on voitu siirtää hintoihin 

ratsastuskouluissa.  

Etelä-Suomen ja kasvavien kaupunkikeskuksien hevospalveluyritysten hintoihin verrattuna 

eteläpohjalainen hintataso on takamatkalla.  

 

Asiakashinnan määräytymisen perusteet vaihtelevat toimialoittain. Selvityksen mukaan yritysten  

keskinäinen kilpailu ja markkinat on tärkein seikka hinnoittelussa.   75 % ratsastuskouluyrittäjistä 

kokee kilpailun olevan tärkein hinnoitteluun vaikuttava seikka.  Ravivalmentajat kokevat muita 

enemmän, että asiakkaiden neuvotteluvoima vaikuttaa hinnoitteluun. Näin koki kolmannes 

haastatelluista ravivalmentajista.  

 

Hevospalvelujen tuottaminen vaatii yrittäjältä venymiskykyä.  Mediaaniyrittäjä työskentelee 

kertomansa mukaan viikossa 70 tuntia,  suurimpien tuntimäärien ollessa 84 h/vko.   Muita hieman 

helpommalla pääsee yksityistalliyrittäjä. Mediaaniin kuuluvan yksityistalliyrittäjän viikkotyöaika on 

n.58 h. Ratsastuskoulu- ja ravivalmennusyrittäjien viikoittainen työmäärä on suunnilleen yhtä suuri.   
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Tavoitteet ovat toteutuneet 

Yli puolet kaikista haastatelluista yrittäjistä on laatinut kirjallisen liiketoimintasuunnitelman tai 

tavoitelaskelman joko aloittaessaan liiketoimintaa tai suuria investointeja toteuttaessaan.   

Ahkerimpia suunnittelijoita olivat ratsastuskouluyrittäjät. 75 % heistä on laatinut kirjallisen 

liiketoimintasuunnitelman. Asiaa selittävät todennäköisesti suuret investoinnit ja rahoittajien 

edellyttämä kirjallinen suunnitelma.  

Mielenkiintoinen havainto on, että 80 % haastatelluista kokee, että tavoitteet, jotka liiketoimintaa 

aloitettaessa asetettiin, ovat toteutuneet.   Ratsastuskouluyrittäjistä peräti 88 % koki tavoitteiden 

täyttyneen. Vastaava arvo ravivalmentajien keskuudessa oli 83 %.  Yksityistalliyrittäjistä 67 % koki 

tavoitteiden toteutuneen odotetusti.  

Usea haastateltu yksityistalliyrittäjä ei kokenut itseään varsinaisesti yrittäjäksi, vaan 

maanviljelijäksi, joka on vaihtanut tuotantosuunnan esim. sianlihan tuotannosta hevosten hoitoon.  

Tavoitteiden toteutumisen havainto on mielenkiintoihin, kun sitä vertaa kerrottuihin 

kannattavuuskokemuksiin ja alan tutkimuksen havaintoihin heikosta kannattavuudesta. 

Nyt tehtävän selvityksen alustava päätelmä on, että kannattava liiketoiminta ei ole ensisijainen 

tavoite hevosyrittäjän aloittaessa yrittäjäuraansa. Tähän viittaavat yrittäjien kertomukset. Niissä 

korostuvat usein aloittamisvaiheen tavoitteet  tallin saamisesta ”toimivaksi” tai oman harrastuksen 

jatkuminen ja jalostuminen palvelujen tuottamiseksi. Myös ansainnan motiivit tulevat esiin, mutta 

ne eivät korostu.  

 

Hevosyrittäjä luottaa asiakkaiden suorittamaan markkinointiin  

Uusien asiakkaiden saamisessa hevosyrittäjät luottavat vankasti asiakkaiden suorittamaan 

markkinointiin, ”puskaradioon”.   60 % haastatelluista yrittäjistä pitää tätä tärkeimpänä 

markkinointiviestinnän keinona. Yksityistalleilla tämä keino korostuu 83 %:n osuudella.  

Ratsastuskouluilla asiakkaiden kiinnostuksen herättämisen keinovalikoima oli laajin.  63 % piti 

asiakkaiden suorittamaa markkinointia tärkeimpänä, 25 %:n mielestä internetnäkyvyys on tärkein 

keino ja 13 % uskoi sosiaalisen mediaan markkinointiviestinnän tärkeimpänä keinona.    

Menestyminen kilpailuissa korostui ravivalmennusyrityksissä asiakkaiden suorittaman 

markkinoinnin ohella.  

Markkinointiviestinnän budjetin ovat varsin maltilliset: Vain 10 % yrittäjistä ilmoitti käyttävänsä 

markkinointiviestintään enemmän kuin 1 000 €/v . Vastaavasti 50 % ilmoitti, että markkinoinnin 

budjetti on alle 100 €/v. 

 



   8 

 

 

Strategiset rehut tuotetaan itse 

Hyvälaatuinen heinä on tärkeä perusrehu. 70 % haastatelluista yrittäjistä korjaa heinän oman 

maatilan tai lähipiirin kuuluvalta maatilalta.  Ratsastuskouluista 88 % on heinän suhteen 

omavaraisia. Eniten ostoheinän varassa ovat ravivalmennustallit.   Kauran suhteen tilanne on 

vastaavanlainen.  

 

Tiedostamaton yhteistyö   

 

Kaikki haastatellut yrittäjät ovat kilpailuasetelmassa toistensa kanssa omilla liiketoiminta-

alueillaan.   

Tämä ei selvityksen mukaan estä yhteistyön tekemistä yritysten ja sidosryhmien kesken.  

 

Yllättävä havainto oli, että yrittäjät eivät mieltäneet tehtyä yhteistyötä ”oikeaksi” yhteistyöksi. Tätä 

kuvaa ravivalmentajan lausunto ” ei meilloo mitää sellaasia yhteisiä koneita tai muuta”.  Tarkempi 

keskustelu osoitti käytännössä toteutettavan toiminnallisen yhteistyön hyvin monimuotoiseksi ja 

osapuolilleen lisäarvoa tuottavaksi.  Yhteistyötä tehdään sekä aineellisella, että aineettomalla 

tasolla. 

  

Ratsastuskoulujen yhteistyössä nousivat esiin mm. ratsastusseurojen kanssa tehtävä, kilpailuihin 

liittyvä yhteistyö, valmentajapalveluiden ja kuivike-erien yhteisostot, tuntihevosten ”lainaaminen”      

ja toimitilojen, lähinnä maneesien saatavuuden järjestelyt.   

Myös vertaistueksi tai sen kaltaiseksi luettava yrittäjien keskinäinen keskustelu oli merkille 

pantavaa. Tämä toiminta on osassa maakuntaa organisoitua.  

 

Ravivalmennustallien yhteistyö liittyy usein ydintoimintaan: valmentamiseen ja kilpailemiseen. 

Yrittäjät konsultoivat toinen toisiaan hevosten terveyteen ja valmennukseen liittyvissä asioissa, 

tekevät kilpailumatkoja yhteiskyydein.  Raviradat ympäristöineen ja niitä hallinnoivat organisaatiot 

ovat elintärkeä tärkeä yhteistyön foorumi itse ydintoiminnan, mutta myös valmentajien keskinäisen 

kanssakäymisen osalta.   

  

Yksityistallit toimivat jonkin verran muita vähemmän yhteistyössä keskenään.  Yhteistyö on 

asiakkaan ohjaamista yhteistyökumppanin tallille, jos oma talli on täynnä. Ratsastusseurat ovat niin 

ikään yksityistallien yhteistyökumppaneita.  Yhteistyötä tehdään jonkin verran myös heinän 

korjuuseen liittyvissä asioissa.  
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Kysynnän kasvu hidastuu. Asiakkaiden vaatimustaso nousee   

Yrittäjien odotukset markkinoiden kehittymisestä ovat varovaisen myönteiset, joskin kasvun 

odotetaan vielä jonkin aikaa jatkuvan ennen markkinoiden kyllästymistä.   

Varautuneimmin tulevaisuuteen suhtautuvat ravivalmennusyritykset. Talouden alavireiset näkymät 

tuntuvat kysynnän laskuna ja näkyvät selvityksessä kapasiteetin hienoisena vajaakäyttönä.  

Tilannetta kuvaa valmentajan lausahdus: ”Ravivalmennus on kuin vuoristoradan viimeinen vaunu.”  

Sopeuttamiskeinona tallit ovat aktivoineen potentiaalisia asiakkaitaan ravihevosten osaomistukseen, 

”kimppahevosiin”.  Muita sopeutuskeinoja ovat olleet oman työn osuuden lisääminen ja 

ostopalveluista tinkiminen. Kimppahevoset nähdään alaa piristävänä mahdollisuutena.  

Ravivalmentajia valoisammin suhtautuvat tulevaisuuteen ratsastuskoulu- ja yksityistalliyrittäjät.  He 

odottavat kysyntämarkkinoiden hienokseltaan vielä kasvavan. – Ainakin tiheimmin asuttujen 

taajamien lähialueilla.  Toisaalta yrittäjät odottavat asiakkaiden odotusten palvelun laadun suhteen 

edelleen kasvavan.  Eettisen laadun vaatimus on viime aikoina esiin noussut  asia. 

Laadukas opetus ja asiakaspalvelun kehittäminen toistuivat useissa yrittäjien kommenteissa, kun he 

pohtivat oman liiketoimintansa kehittämistarpeita. Eniten yrittäjät halusivat kuitenkin kehittyä 

hallinnon/taloushallinnon osaamisessa. 25 % yrittäjistä koki tämän tärkeimmäksi kehityskohteeksi.    

Havaintoa kuvaa nuoren ratsastuskouluyrittäjän lausahdus: ”Talousasioiden osaaminen on tärkeää.  

Mä varmaan olisin kaatanu koko keksinnön, jos mulla ei olis ollu hyvää kirjanpitäjää”  

 

 

Mikä selittää hintatason ? 

Hevospisnes-hankkeen tulevia tehtäviä on mm. selvittää tarkemmin, mikä selittää eteläpohjalaisen 

hevospalveluiden matalahkon hintatason.  Selittyykö asia seudun tulotasoon liittyvillä tekijöillä, 

kilpailutekijöillä, vai jollain muulla?  

Asiakkuus, asiakkuuden hallinnan keinot, asiakaspalvelun laatu, pelko asiakkaan menetyksestä ovat 

nousseet esiin usein haastattelujen laadullisessa aineistossa.  

Kevättalvella 2014  Hanke selvittää asiaa asiakasnäkökulmasta tehdyllä selvityksellä.  

Näiden selvitysten valmistuttua ja yrittäjähaastatteluiden täydennyttyä, tehdään  laadullinen 

analyysi ja päätelmät. Nämä raportoidaan Syksyllä 2014. 
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