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1 Taustaa 

 

ProAgria Etelä-Pohjanmaa tekee Hevospisnes-hankeen puitteissa selvitystä hevospalveluja 

tuottavien yritysten johtamisesta.  Hankkeen tavoitteena on tehdä havaintoja ja päätelmiä 

hevostoimialan liiketoiminnallisista menestystekijöistä ja haasteista. Laajempana tavoitteena on 

vähentää hevostoimialalla tapahtuvia liiketoiminnan epäonnistumisia, parantaa yritysten 

kilpailukykyä ja tukea alalle tulijoiden mahdollisuuksia menestyä liiketoiminnassa.  Selvityksen 

rungon muodostaa 27 eteläpohjalaiselle yrittäjämäisesti toimivalle hevospalveluyritykselle tehty 

strukturoitu teemahaastattelu ja siitä saatu laadullinen aineisto. 

Selvityksen tueksi hevospalveluyritysten asiakkaille tehtiin asiakastyytyväisyyskysely huhtikuussa 

2014.  Kyselyn tuloksista saatiin tukea haastatteluista tehdyille havainnoille.  Lisäksi saatiin tärkeitä 

kehittämisajatuksia palvelujen laadun kehittämiseksi. Asiakkaan kokeman paremman laadun turvin 

yrittäjällä on mahdollisuus saada lisää asiakkaita tai arvioida hinnoitteluaan uudelleen.  

Valtakunnallisissa selvityksissä (Vesamäki 2012) on tullut ilmi, että hevosalan yritykset ovat Etelä-

Pohjanmaalla hintakuopassa.  

Asiakastyytyväisyyttä selvitettiin Webropol-ympäristössä toteutetulla sähköisellä kyselyllä.  

Vastaajat haettiin hevosalan koulutushankkeiden sähköpostiosoitteistoista. Lisäksi linkkejä 

kyselyyn oli Suomen Ratsastajaliiton Pohjanmaan aluejaoston, Seinäjoen ravikeskuksen sekä 

ProAgria Etelä-Pohjanmaan kotisivuilla. Haastattelujen vastaukset käsiteltiin anonyymisti ja 

luottamuksellisesti.  

Kyselyyn vastaajat ovat eteläpohjalaisia hevospalveluita käyttäviä yksityishenkilöitä: 

ratsastuskoulujen, yksityis- ja ravitallien asiakkaita. Vastauksia saatiin 140 kpl. Vastaajien 

taustatietoina selvitettiin ikä ja sukupuoli. Saadut vastaukset muodostivat selvityksen aineiston. 

Saatu aineisto on laaja, monipuolinen ja havaintoja oli helppo tehdä, koska asiakkaiden 

palvelukokemuksissa nousivat selkeästi esiin kullekin palvelulle ominaiset ja asiakkaiden tärkeiksi 

kokemat asiat.  Avoimet vastausmahdollisuudet antavat hevospalveluja tuottaville yrityksille 

arvokasta tietoa palveluiden kehittämisestä varten. 
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2 Selvityksen keskeisiä käsitteitä  
 

Selvityksessä tutkittiin hevospalveluja tuottavien yritysten asiakkaiden tyytyväisyyttä hankkimiinsa 

palveluihin. Hevospalvelun  käsitteeksi on rajattu kaikista alan palveluista ratsastuskoulutoimintaan 

liittyvät palvelut, hevosten täyshoitoon (yksityistalli), sekä ravivalmennukseen liittyvät palvelut. 

Tyytyväisyys muihin palveluihin kuten eläinlääkintä-, hieronta- ja akupunktio-kuljetus- ym. 

palveluihin on jätetty selvityksen  ulkopuolelle.  

Selvityksen teoreettisena perustana on ollut arvioida koettua palvelun laatua seuraavilla tekijöillä 

(Parasuraman et al. 1985, Grönroos 2000):  

- Luotettavuus merkitsee suorituksen johdonmukaisuutta 

- Reagointialttius tarkoittaa yrittäjän ja henkilöstön halua ja valmiutta palvella 

- Pätevyys merkitsee tarvittavien tietojen ja taitojen hallintaa 

- Saavutettavuus tarkoittaa yhteydenoton mahdollisuutta ja helppoutta  

- Kohteliaisuus merkitsee yrityksen henkilöstön käytöstapoja, asiakasta 

kunnioittavaa asennetta. huomaavaisuutta ja ystävällisyyttä 

- Viestintä merkitsee, että asiakkaalle puhutaan kieltä, jota hän ymmärtää, ja että 

häntä kuunnellaan.  

- Uskottavuus tarkoittaa luotettavuutta, rehellisyyttä ja asiakkaan edun ajamista.  

- Turvallisuus merkitsee, että vaaroja, riskejä on mahdollisimman vähän. 

- Asiakkaan ymmärtäminen ja tunteminen tarkoittaa aitoa pyrkimystä ymmärtää 

asiakkaan tarpeita 

- Fyysinen ympäristö sisältää fyysiset tilat, koneet ja laitteet ja muut samassa tilassa 

olevat asiakkaat. 

Teoreettisesti tarkasteltuna palvelu on aineeton teko tai tekojen sarja, jonka kulutus ja tuottaminen 

tapahtuvat samaan aikaan. Asiakas osallistuu usein itse palvelun tuottamiseen. Aineettomuudesta 

johtuen palvelun laadun arviointi perustuu subjektiiviseen kokemukseen. (Grönroos 2000)  

Ratsastuskouluna selvityksessä pidetään elinkeinonharjoittajaa, yritystä tai maatilaa, jonka 

ydinpalvelu on ratsastuksen opetus. Yksityistallina pidetään selvityksessä elinkeinonharjoittajaa, 

yritystä tai maatilaa, jonka ydinpalvelu on asiakkaiden hevosten tallipaikan järjestäminen ja 

hevosten hoito. Tukitoimina yksityistallit ovat usein rakentaneet ratsastuksen ympärivuotisen 

harrastamisen mahdollistavaa infrastruktuuria.  Ravivalmennustallina pidetään selvityksessä 

elinkeinonharjoittajaa, yritystä tai maatilaa, jonka ydinpalvelu on asiakkaiden tai asiakkaiden 

ryhmän omistamien hevosten valmennus. Tukipalveluina ravitallit tuottavat hevosten täyshoitoa.    



5 

 

3 Yleisiä havaintoja  

 

Vastaajista pääosa oli naisia. Kyselyyn osallistui 128 naista ja 12 miestä. Vastaajista 62 arvioi 

ratsastuskouluja, 53 täysihoitotalleja ja 25 ravivalmentajien palveluita. Keskimäärin vastaajat olivat 

nuoria aikuisia tai aikuisia ja varhaisessa keski-iässä olevia. Suurin vastaajaryhmä oli 18-29-

vuotiaat. 30-39-vuotiaat oli toiseksi suurin ryhmä.  Vastanneet miehet olivat naisia iäkkäämpiä ja 

olivat naisia useammin ravivalmennustallien asiakkaita. Naiset olivat useimmiten ratsastuskoulun 

asiakkaita. Asiakkuuksien pituudet vaihtelevat lyhyistä asiakkuuksista kanta-asiakkaisiin.  Pääosa 

vastaajista ilmoitti, että oli ollut tällä hetkellä käyttämänsä hevosyrityksen asiakkaana lyhyen ajan, 

1-3 vuotta. Toisaalta noin kolmasosa vastaajista oli yrityksen kanta-asiakkaita. He olivat käyttäneet 

saman yrityksen palveluja vähintään 8 vuotta.  

Palveluja tuottavien yritysten tämänhetkiseen palvelutasoon ollaan pääosin tyytyväisiä: Lähes 74 

prosenttia vastaajista ilmoitti olevansa tyytyväinen yleiseen palvelun laatuun . Viidesosan mielestä 

palvelun laatu ei ole odotetulla tasolla.  Seuraava taulukko kertoo, kuinka tyytyväisyys palvelun 

laatuun jakautuu toimialoittain. 

 

  Tyytyväisyys palvelun laatuun  

 
Ratsastuskoulu  

(N=62) 
Ravivalmennustalli  

(N=25) 
Yksityis talli  

(N=53) 

Olen tyytyväinen 88,71 % 64 % 75,47 % 

En ole tyytyväinen 11,29 % 36 % 24,53 % 

 
TAULUKKO 1. Tyytyväisyys palvelun laatuun  
 

Taulukosta voimme havaita, että ratsastuskoulujen asiakkaat olivat tyytyväisimpiä palvelun laatuun. 

Ravivalmennustallien asiakaskunnassa oli eniten tyytymättömiä asiakkaita.  Naiset olivat hieman 

miehiä tyytyväisempiä. 

Palveluyritysten osaamiseen luotetaan. Yli neljä viidestä asiakkaasta piti arvioimansa yrityksen 

ammattitaitoa joko hyvänä tai erinomaisena. Välttävän arvosanan ammattitaidosta antoi vain 8 

prosenttia kaikista vastaajista.   

Asiakaspalveluun sitä tarkemmin erittelemättä oltiin varsin tyytyväisiä. Erot toimialojen välillä 

olivat merkittäviä, kuten seuraavasta taulukosta voimme havaita.  
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  Mielipide asiakaspalvelusta  

 
Ratsastuskoulu  

(N=62) 
Ravivalmennustalli  

(N=25) 
Yksityis talli  

(N=53) 

Erinomainen 37,1 % 8 % 30,19 % 

Hyvä 37,1 % 60 % 37,74 % 

Tyydyttävä 20,97 % 24 % 22,64 % 

Välttävä 1,61 % 8 % 5,66 % 

Heikko 3,23 % 0 % 3,77 % 

TAULUKKO 2. Mielipide asiakaspalvelusta.  

Ratsastuskoulujen asiakaspalvelu koetaan parhaimmaksi. Erinomaiseksi tai hyväksi sen kokee 74 % 

vastanneista ratsastuskoulujen asiakkaista. Vastaava luku yksityis- ja ravivalmennustallien 

asiakkaiden vastauksissa on n. 68 %.  Välttäväksi tai huonoksi asiakaspalvelun kokee 4,8 % 

ratsastuskoulujen asiakkaista.  Yksityistalleja arvioineista asiakkaista 9,4 % ja ravivalmennustalleja 

arvioineista 8 % arvioi asiakaspalvelun välttäväksi tai huonoksi.  

Vastaajien iän lisääntyessä kriittisyys asiakaspalveluun kasvaa.  50-59 -vuotiaiden ryhmä arvioi 

asiakaspalvelua kaikkein kriittisimmin.  Sukupuoli ei vaikuta ratkaisevasti 

asiakaspalvelukokemukseen, joskin miehet kokevat asiakaspalvelun tyydyttäväksi tai välttäväksi 

hieman naisia useammin.  

Hevospalveluyrityksen ammattitaito arvostettiin varsin korkealle.  

Tyytyväisimpiä ammattitaitoon ollaan ratsastuskouluissa, joiden asiakkaista 93,6 % arvioi 

ammattitaidon joko hyväksi tai erinomaiseksi. Ravivalmennustalleilla vastaava arvo on 92 % ja 

yksityistalleilla 75,5 %.  Välttävän tai huonon arvosanan ammattitaidosta antoi 1,6 % 

ratsastuskoulujen, 7,6 % yksityistallien ja 8 % ravivalmennustallien toimintaa arvioineista 

vastaajista.  Sukupuoli ei vaikuta kokemukseen ammattitaidosta. Asiakkaiden iän lisääntyessä 

ammattitaidon koetaan heikkenevän. Kun 64,3 % alle 18 -vuotiaista arvioi palvelun tuottajan 

ammattitaidon erinomaiseksi, vastaava osuus 50-59 vuotiaiden ryhmässä on enää 23,1 %.  

Seuraavassa taulukossa kuvataan, mitä mieltä asiakkaat ovat paveluyrittäjien ammattitaidosta. 
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  Kokemus ammattitaidosta  

 
Ratsastuskoulu  

(N=62) 
Ravivalmennustalli  

(N=25) 
Yksityis talli  

(N=53) 

Erinomainen 51,61 % 28 % 37,74 % 

Hyvä 41,94 % 64 % 37,74 % 

Tyydyttävä 4,84 % 0 % 16,98 % 

Välttävä 1,61 % 8 % 5,66 % 

Heikko 0 % 0 % 1,89 

TAULUKKO 3. Kokemus ammattitaidosta  

Asiakkaiden suorittama markkinointi on hevospalveluyritysten asiakkaiden mielestä 

markkinointiviestinnän yleisin keino. He ovat saaneet tiedon käyttämästään yrityksestä pääosin 

tuttavien kautta. 84,4 % vastaajista oli saanut tiedon näin. Yrityksen internetsivut tulevat 

seuraavaksi tärkeimpänä kanavana 21,4 %:n osuudella.  Sosiaalisen median ja internet-näkyvyyden 

merkitys korostuu hieman vastaajien nuoremmissa ikäluokissa.  

Ratsastuskoulun asiakaskunnassa sähköiset markkinointiviestinnän keinot korostuvat enemmän 

kuin muilla toimialoilla.  Asiakkaiden suorittama markkinointi tiedonlähteenä korostuu 

ravivalmennustallien asiakkaiden keskuudessa.  

  Tieto palvelun tuottajasta saatiin  

 
Ratsastuskoulu  

(N=62) 
Ravivalmennustalli  

(N=25) 
Täysihoitotalli  

(N=53) 

Lehti-ilmoitus 4,84 % 8 % 5,66 % 

Facebook 12,9 % 4 % 7,55 % 

Yrityksen nettisivut 32,26 % 8 % 15,09 % 

Tutun kautta 75,81 % 92 % 83,02 % 

Radiomainonnan kautta 0 % 0 % 0 % 

Joku muu 8,06 % 8 % 11,32 % 

TAULUKKO 4.  Tieto palvelun tuottajasta   

Koko vastausaineistoa tarkasteltaessa liikepaikan sijainti on tärkein seikka eteläpohjalaisen 

hevosharrastajan valitessa palveluntuottajaansa. Lähes kaksi kolmasosaa pitää sitä tärkeimpänä 

tekijänä. Toiseksi eniten arvostetaan hevosyrityksen olosuhteita. Ammatillinen pätevyys on 

kolmanneksi tärkein valintakriteeri. Merkillepantavaa on palvelujen hinnan vähäinen merkitys. 

Koko vastausaineistossa hinta on vasta seitsemänneksi tärkein valintakriteeri.  

Toimialoittaisessa tarkastelussa valintakriteerit poikkeavat merkitsevästi.  Ratsastuskoulun asiakas 

arvostaa ensisijaisesti ammatillista pätevyyttä, toissijaisesti hyvää sijaintia ja palvelua tuottavan 

yrityksen ilmapiiriä.  Ravivalmennustallin valintakriteereissä painaa eniten palvelun tuottajan 
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sijainti ja ammatillinen osaaminen, toissijaisesti hyvä palvelu ja hintataso. Yksityistallia valitessaan 

asiakas arvostaa ensisijaisesti tallin hyvää sijaintia ja tallin olosuhteita, toissijaisesti hyvää palvelua 

ja ilmapiiriä. Merkille pantavaa havainnoissa on, että toimialoilla, joissa koetaan eniten puutteita 

palvelujen laadussa, sen merkitys valintakriteerinä korostuu. Kyselyssä vastaajat mainitsivat 4 

mielestään tärkeintä valintakriteeriä. 

  Kriteerit valittaessa palveluntuottajaa  

 
Ratsastuskoulu  

(N=62) 
Ravivalmennustalli  

(N=25) 
Täysihoitotalli  

(N=53) 

Hyvä palvelu 37,1 % 52 % 39,62 % 

Hyvä sijainti 58,06 % 68 % 67,92 % 

Viihtyisyys 38,71 % 8 % 49,06 % 

Hintataso 20,97 % 48 % 37,74 % 

Yrityksen ilmapiiri 46,77 % 24 % 39,62 % 

Olosuhteet 45,16 % 44 % 69,81 % 

Turvallisuus 35,48 % 12 % 11,32 % 

Ammatillinen pätevyys 72,58 % 68 % 30,19 % 

Monipuoliset palvelut 8,06 % 16 % 15,09 % 

Muu 9,68 % 12 % 11,32 % 

TAULUKKO 5.  Kriteerit valittaessa palveluntuottajaa  

Kyselyn vastaajat pitävät palvelujen hintatasoa vähintään kohtuullisena. Sopivana tai edullisena 

palvelun hintaa pitää 70,7 % vastaajista. Kalliina tai todella kalliina palvelua pitää 21,4 % 

vastaajista. Ikäryhmistä nuoret aikuiset (18-29v) kokevat palvelut muita ikäryhmiä kalliimmiksi. 

Seuraava taulukko kertoo, kuinka asiakkaat kokevat palvelun hintatason toimialoittain.  
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  Hintamielikuva  

 
Ratsastuskoulu  

(N=62) 
Ravivalmennustalli  

(N=25) 
Yksityis hoitotalli  

(N=53) 

Edullinen 4,84 % 12 % 18,87 % 

Sopiva 70,97 % 48 % 50,94 % 

En osaa sanoa 9,68 % 16 % 1,89 % 

Kallis 12,9 % 16 % 28,3 % 

Todella kallis 1,61 % 8 % 0 % 

TAULUKKO 6. Hintamielikuva  

Ratsastuskoulujen asiakkaat pitävät palvelujen hintaa kohtuullisimpana: 75,8 % vastaajista arvioi 

hinnan olevan joko edullinen tai sopiva. Täyshoitotallien asiakkaista 69,81 % arvioi palvelun 

hinnan samoin.  Ravivalmennustallien asiakkaista 60 % pitää hintaa edullisena tai sopivana. 

Kalliina tai todella kalliina pitää 14,5 % ratsastuskoulujen, 24 % ravivalmennustallien ja 28,3 % 

yksityistallien asiakkaista.  

Ratsastuskoulujen osalta nyt selvitetty asiakkaiden kokema edullinen hintamielikuva tukee aiemmin 

laadittuja selvityksiä Etelä-Pohjanmaan ratsastuskoulupalvelujen muuta maata alhaisemmasta 

hintatasosta. (Pussinen 2013, Toppari 2014)   

Täysihoitotallien hintatasoa pitää edullisena lähes viidennes vastaajista. Sopivana hintatasoa pitää 

reilu puolet ja kalliina noin kolmasosa vastaajista. Ravipalvelujen hintatasoa sopivana pitää noin 

puolet vastaajista. Kalliina niitä pitää noin neljäsosa vastaajista.  

 

  Hintamielikuva  

Laatumielikuva  Edullinen  
(N=16) 

Sopiva  
(N=83) 

En osaa sanoa  
(N=11) 

Kallis  
(N=27) 

Todella kallis  
(N=3) 

Erittäin hyvä 56,25 % 36,14 % 0 % 22,22 % 0 % 

Hyvä 18,75 % 50,6 % 63,64 % 48,15 % 33,33 % 

Tyydyttävä 25 % 10,84 % 18,18 % 22,22 % 0 % 

välttävä 0 % 2,41 % 18,18 % 7,41 % 0 % 

Heikko 0 % 0 % 0 % 0 % 66,67 % 

En osaa sanoa 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

TAULUKKO 7. Hinta- ja laatumielikuvan riippuvuus  

Yllä olevassa taulukossa on vertailtu asiakkaan kokemaa laadun ja hintamielikuvan riippuvuutta.  

Hyväksi koettu laatu saa asiakkaan kokemaan hinnan kohtuulliseksi: 56,3 % niistä, jotka pitävät 

palvelun hintaa edullisena, kokevat palvelun erittäin hyväksi. Vastaavasti vain 22,2 % niistä, jotka 

pitävät palvelun hintaa kalliina, kokevat palvelun laadun erittäin hyväksi.  Palvelua todella kalliiksi 
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arvioineiden vastaajien vähäisen määrän (N=3) vuoksi sarakkeesta ei voida tehdä luotettavia 

johtopäätöksiä.  

4 Tarkastelu toimialoittain 
 

Yleisluontoisten, vastaajien palvelun laatu- ja hintamielikuvaa mittaavien arviointien jälkeen 

asiakastyytyväisyysselvitystä jatkettiin kysymällä kunkin toimialan palveluja käyttäviltä asiakkailta 

yksityiskohtaisemmin mielipiteitä heidän palvelukokemuksistaan. Ratsastuskoulujen asiakkaita 

vastaajista oli 62, yksityistallien asiakkaita 53 ja ravivalmennustallien asiakkaita 25. 

4.1 Ratsastuskoulut  
 

Noin 55 % 62 vastaajasta käy ratsastustunneilla kerran viikossa ja noin 15 prosenttia kaksi kertaa 

kuukaudessa.  Kaksi kertaa tai useammin viikon aikana tunneilla käy 17 % vastaajista.  Vastaajista 

ahkerimmat ratsastajat ovat  joko alle 18 –vuotiaita tai keski-ikäisiä (40-49v).    

 

KUVIO 1. Ratsastustunneilla käynnin taajuus  
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Saavutettavuus ja viestintä 

Yli puolet vastanneista ratsastuskoulujen asiakkaista on sitä mieltä, että henkilökunta on helppo 

tavoittaa, mutta n 20 % vastaajista pitää tavoitettavuutta huonona. Nuorten aikuisten (18–29 v) 

ryhmä kokee tavoitettavuuden muita ikäryhmiä huonoimmaksi. Viestinnän haasteellisuutta kuvaa 

erään vastaajan sanallinen kommentti:”takaisin ei soiteta, vaikka luvataan.”  

Fyysinen ympäristö  

Ratsastuskoulun olosuhteet koetaan keskimäärin varsin hyviksi. Vain 6 vastaajaa 62:sta kokee 

ratsastuskoulun infrastruktuurissa puitteita. Tiloja pidetään toimivina. Kouluarvosanojen (asteikko 

4-10) keskiarvo on peräti 9,1.  Tallien ja piha-alueen siisteyttä kommentoitiin jonkin verran 

vapaiden kysymysten vastauksissa samoin kuin kenttien ja aitausten kuntoa.  

Varsin moni on tyytymätön opetushevosiin.  Niitä moititaan  liian iäkkäiksi. Kouluarvosanojen 

keskiarvo ratsastuskoulujen opetushevosille on tästä huolimatta 8,5 eli varsin hyvä.   

Kritiikkiä opetushevosten ikää kohtaan kuvaa erään vastaajan sanallinen kommentti:” Hevoskanta 

pitäisi pyrkiä pitämään nuorempana. Ei ole mitään järkeä teettää yli 20 vuotiaalla hevosella, joka 

päivä tunteja. Se on eläinrääkkäystä! ”Vastaus kuvaa hevosten toimivuuteen liittyvän kritiikin 

lisäksi myös eettisten arvojen korostumista asiakkaiden arvomaailmassa.  

Pätevyys  

Ratsastuskoulujen opetusta pidetään varsin pätevänä. 93,4 % vastaajista on joko täysin tai 

jokseenkin samaa mieltä väitteestä: ”Ratsastuksenopettaja on mielestäni ammattitaitoinen ja 

kannustava”. Päinvastaista mieltä on 6,5 % vastaajista.  Palvelun laadun kouluarvosanaksi vastaajat 

antoivat keskimäärin 8,9. 

Luotettavuus ja uskottavuus 

Vastaajien mukaan ratsastuskoulujen henkilökunta pitää hyvin lupauksensa. Täysin tai jokseenkin 

samaa mieltä väittämän kanssa on  91,4 % vastaajista.  6,6 % vastaajista on täysin tai osittain eri 

mieltä. Aikataulujen pitävyyttä vastaajat arvioivat kouluarvosanalla (4-10).  Arvosanojen keskiarvo 

on varsin korkea, 9,1.  Lähes kaikki vastanneet ovat sitä mieltä, että ratsastuskoulussa hevoset 

ruokitaan ja hoidetaan hyvin. Vastausten kouluarvosanojen keskiarvo on yli 9.  Eettisten arvojen 

vaikuttavuudesta saattaa kertoa se, että vaikka hoidon taso arvioitin kiitettäväksi, avoimissa 

vastauksissa nousivat esiin hevosten riittävään ulkoiluun ja muut hoitoon liittyvät kommentit.  
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Asiakkaan ymmärtäminen ja viestintä  

Sitä, kuinka ratsastuskoulut ymmärtävät asiakkaitaan, selvitettiin kahdella arvioitavalla väittämällä. 

Toinen koski asiakkaiden mielipiteiden huomioon ottamista ja toinen sitä, kuinka tavoitteellista 

opetus on. 71,2 % vastaajista on sitä mieltä, että heidän mielipiteensä otetaan huomioon. 

Vastakkaista mieltä on 11,9 % vastaajista.  Opetuksen tavoitteellisuus arvioitiin kouluarvosanalla 

8,8.  Opetuksen tavoitteellisuudesta arvosanan 7 tai sitä huonomman antoi 16,4 % vastaajista. Osa 

vastaajista kokee myös, että eivät saa tuntien aikana suoraa palautta.  

Kohteliaisuus  

Asiakaspalvelun kohteliaisuutta arvioitiin väittämällä: ”Minua tervehditään, kun saavun 

ratsastuskouluun ”. 96,7 % vastaajista on samaa tai jokseenkin samaa mieltä väittämästä. Vapaasti 

esitettävissä kommenteissa asiakkaat esittivät kriittisiäkin kommentteja palveluntuottajan 

empaattisuudesta. Kuvaava on erään aikuisratsastajan kommentti: ” Ratsastus on siitä kummallinen 

laji, että on opettajien asenteissa on jäänyt päälle se aiempien vuosien "maan tapa" eli että opettaja 

voi mäkättää miten sattuu oppilailleen. Etenkin aikuisratsastajat odottavat nykyaikaisempaa 

kohtelua maksavina asiakkaina. Mielipiteet eivät tule kuulluksi, ne päinvastoin jyrätään ja vieläpä 

jotenkin kuittaamalla/naljailemalla. Tavoitteellisuutta lisäisi jos jokainen ratsukko saisi 

säännönmukaisesti palautteen esim. loppukäyntien aikana.”. 

Turvallisuus  

Ratsastuskoulun ympäristö koetaan turvalliseksi. 90,2 % vastanneista ratsastuskoulun asiakkaista on 

väittämästä: ” Ratsastuskoulun ympäristö on turvallinen.” täysin samaa tai jokseenkin samaa 

mieltä.  Osittain eri mieltä on 9,8 % vastanneista.  

Ratsastuskoulujen hevoset koetaan turvallisiksi.  88,5 % vastaajista on joko täysin tai jokseenkin 

samaa mieltä turvallisuusväittämän kanssa. Toisaalta 11,5 % on vastakkaista mieltä. Vastaajien ikä 

saa heidät varautuneemmiksi hevosten turvallisuudesta: Kun alle 18-vuotiaista kukaan ei 

kyseenalaista hevosten turvallisuutta, 40–49- vuotiaiden vastaajien ikäryhmästä 18,2 % tekee niin.  

Avoimissa vastauksissa tuotiin esiin hevosten nuorentamistarve ja esimerkiksi jalkavikaisten 

hevosten korvaaminen nuoremmilla ja terveemmillä hevosilla.  

Hinta/laatusuhde 

Selvityksen kannalta mielenkiintoinen havainto on asiakkaan kokemus hinnasta ja hinta/laatu-

suhteesta.  Ratsastuskoulujen toimintaa arvioineiden vastaajista 75,81 % pitää hintaa edullisena tai 
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sopivana.  Hinta/laatusuhde kouluarvosanalla mitaten on 88,5 %:n mielestä 8 tai sitä korkeampi.  

Vain noin kuudesosa vastaajista pitää hintaa jokseenkin tai  liian korkeana.   

Erään asiakkaan mukaan ratsastustunnin hinta on liian kallis, koska ryhmäkoko on noussut liian 

suureksi ja hän ei saa tästä syystä rahalleen vastinetta.  

Selvityksen perusteella hinta ei näyttäisi olevan este palvelujen ostamiselle. – Ainakaan, jos se ei 

ratkaisevasti poikkea nykyisestä tasosta.  

Ratsastuskoulujen kannattaa miettiä hintojensa kriittistä tarkastelua ja harkittua nostoa.  

Hinnan nosto mahdollistavat  ne realistiset kehittämistoimenpiteet, joita asiakkaat odottavat 

saadakseen mieleisen palvelukokemuksen. Hintojen noston vaikutus liiketoiminnan kannatta-

vuuteen on myös ilmeinen. Ratsastuskoulujen asiakaspalvelua koskevat väitteet ja niiden arvioinnit 

on esitetty alla olevassa kahdessa taulukossa.  

 

väite/ mielipide 
Täysin 
samaa 
mieltä 

Jokseenkin 
samaa mieltä 

Osittain 
eri mieltä 

Täysin eri 
mieltä 

En osaa 
sanoa Yhteensä  

Hevosten laatu ja koulutustaso on 
mielestäni riittävä 49,18 % 36,07 % 14,75 % 0 % 0 % 61 

Henkilökuntaa on hankala tavoittaa 4,92 % 14,75 % 16,39 % 62,3 % 1,64 % 61 

Ratsastuskoululla on tunteja 
minulle sopivaan aikaan 70,49 % 18,03 % 8,2 % 3,28 % 0 % 61 

Ratsastuksenopettaja on mielestäni 
ammattitaitoinen ja kannustava 72,13 % 21,31 % 3,28 % 3,28 % 0 % 61 

Ratsastuskoulun hinta/laatusuhde 
on mielestäni liian korkea 6,56 % 8,2 % 29,51 % 50,82 % 4,92 % 61 

Mielipidettäni asioista ei oteta 
useinkaan huomioon 1,69 % 10,17 % 25,42 % 45,76 % 16,95 % 59 

Henkilökunta ratsastuskoululla on 
helposti lähestyttävä 59,02 % 29,51 % 9,84 % 0 % 1,64 % 61 

Ratsastuskoulun ympäristö ja 
puitteet ovat siistit ja asialliset 67,21 % 19,67 % 8,2 % 4,92 % 0 % 61 

Ratsastuskoulun ympäristö on 
turvallinen 62,3 % 27,87 % 9,84 % 0 % 0 % 61 

Minua tervehditään kun saavun 
ratsastuskouluun 78,33 % 18,33 % 1,67 % 1,67 % 0 % 60 

Henkilökunta pitää lupauksensa 73,77 % 18,03 % 4,92 % 1,64 % 1,64 % 61 

Hevoset ovat mielestäni riittävän 
rauhallisia/turvallisia 60,66 % 27,87 % 11,48 % 0 % 0 % 61 

TAULUKKO 8. Vastaukset väitteisiin  ratsastuskoulujen palveluista  
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Väite / kouluarvosana  4 5 6 7 8 9 10 Keskiarvo  

Aikataulut pitävät ratsastuskoulussa 0 % 0 % 1,64 % 3,28 % 19,67 % 32,79 % 42,62 % 9,11 

Ratsastuskoululla on riittävästi hyviä ja 
koulutettuja hevosia 0 % 3,28 % 9,84 % 8,2 % 22,95 % 26,23 % 29,51 % 8,48 

Ratsastuskoulun tilat ovat hyvät ja 
toimivat 0 % 1,64 % 4,92 % 8,2 % 6,56 % 27,87 % 50,82 % 9,07 

Ratsastuskoulun hinta/laatusuhde 1,64 % 3,28 % 3,28 % 3,28 % 22,95 % 27,87 % 37,7 % 8,77 

Ratsastuskoulun palvelun laatu 1,64 % 1,64 % 1,64 % 8,2 % 11,48 % 36,07 % 39,34 % 8,92 

Hevoset saavat ratsastuskoululla hyvää 
hoitoa 0 % 0 % 0 % 6,56 % 9,84 % 29,51 % 54,1 % 9,31 

Hevoset ruokitaan asianmukaisesti 0 % 0 % 1,64 % 1,64 % 9,84 % 26,23 % 60,66 % 9,43 

Hevosen varusteet ovat hyvät 1,64 % 1,64 % 1,64 % 4,92 % 18,03 % 24,59 % 47,54 % 9 

Opetus on tavoitteellista 1,64 % 1,64 % 4,92 % 8,2 % 13,11 % 36,07 % 34,43 % 8,75 

Yhteensä  0,73 % 1,46 % 3,28 % 5,83 % 14,94 % 29,69 % 44,08 % 8,98 

TAULUKKO 9. Kouluarvosanat ratsastuskoulujen palveluista  

4.2 Yksityistallit   
 

Kyselyyn vastanneista yksityistallin asiakkaista valtaosa oli naisia.  Vastaajat jakautuvat tasaisesti 

eri ikäryhmiin. Yksityistallien palvelu poikkeaa ratsastuskouluista siinä mielessä, että asiakas 

osallistuu palvelun tuottamiseen ratsastuskoulua huomattavasti vähemmän. Hevosen perushoito ja 

”majoittaminen” tapahtuvat valtaosin asiakkaan näkymättömissä.  Asiakas ei voi tietää, kuinka 

hänen hevostaan hoidetaan. Palvelun luotettavuutta ja uskottavuutta parantaakseen yksityistallit 

sopivat usein hevosen hoidosta kirjallisesti asiakkaidensa kanssa.   

Saavutettavuus  

Valtaosa (96,2 %) yksityistallien toimintaa arvioineista asiakkaista pitää tallivastaavan 

tavoitettavuutta hyvänä.  Ainoastaan 3,8 % vastanneista oli sitä mieltä, että tallin henkilökuntaa on 

vaikea tavoittaa. Saavutettavuuden fyysisiä näkökulmia ei arvioitu. Vastanneista 82,7 %:n mielestä 

heidän mielipiteensä otetaan huomioon. Päinvastaista mieltä oli 15,4 %.   Vastausten jakautuminen 

käy ilmi taulukosta 10 

Fyysinen ympäristö  

Kyselyyn vastanneiden mielestä yksityistallien tallitilat ja ympäristöt vastaavat odotuksia.  

90,6 % on niihin tyytyväisiä. Kouluarvosanojen keskiarvo tallitiloille on 8,9. Asiakkaiden 

enemmistön mielipidettä kuvaa erään asiakkaan kommentti: ” Ympäristöähän pystyisi aina 

kohentamaan ja palveluita lisäämään, mutta olen nyt jo hyvin tyytyväinen saamiini palveluihin ja 

hintatasoon.” Eniten kehittämistoiveita asiakkaat antoivat nimenomaan talliympäristöjen, tarhojen 
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jne. kohentamisesta. Tarhoille ja harjoitusolosuhteille annettiin kouluarvosanaksi keskimäärin 8,7. 

Vapaasti esitettävissä kommenteissa tarhojen ja kenttien kunto sai useita kriittisiä kommentteja.  

Pätevyys  

Yksityistallien asiakkaat antoivat palvelun tuottajansa ammattitaidolle  keskimäärin kouluarvosanan 

8,55.  Hajonta on huomattava. Arvosanan 4 tai 5 antoi 9,4 % vastaajista. Vapaasti esitettävissä 

kommenteissa tulivat usein esiin vaatimukset hyvän, tasalaatuista tasalaatuisen heinän käytöstä 

ruokinnassa. 

Luotettavuus ja uskottavuus  

Asiakkaat pitivät yksityistallien toimintatapaa luottamusta herättävänä ja uskottavana.  Hevosten 

sovitusti hoitamisen keskimääräinen kouluarvosana oli 9,1 asiakaslupausten pitävyyden 

keskimääräinen arvosana on 8,9.  Valtaosa vastaajista (92,5 %) on sitä mieltä, että heidän hevosiaan 

kohdellaan hyvin. Merkillepantavaa on ero arvioissa pätevyydestä ja luotettavuudesta.   Kirjallinen 

sopiminen saattaa osittain selittää tulosta. Samoin Hevospisnes-hankkeen varsinaisen tutkimuksen 

yrittäjähaastatteluissa esiin tullut yksityistalliyrittäjien vähäinen hevosalan  koulutus.  Osin asiaa 

saattaa selittää myös ydinpalvelun tuottaminen asiakkaan näkymättömissä. 

Asiakkaan ymmärtäminen ja viestintä 

Sitä, kuinka yksityistallit ymmärtävät asiakkaitaan, selvitettiin arvioitavalla väittämällä: ” 

Mielipiteitäni ei oteta huomioon”. 82,7 % vastanneista on joko täysin tai osittain eri mieltä.  Joko 

täysin tai osittain samaa mieltä on 15,4 % vastanneista yksityistallien asiakkaista.  Vaikka 

yksityistalleilla ei ole mahdollisuuksia täyttää kaikkia asiakkaiden toiveita, kriittisten arvioiden 

määrä viittaa haasteisiin viestinnässä asiakkaan kanssa.  Asiaa saattaa selittää Hevospisnes-

hankkeen tutkimuksen yrittäjähaastatteluista tehty havainto, jonka mukaan yksityistalliyrittäjät 

mieltävät itsensä mieluummin maanviljelijöiksi, joka hoitaa toisten omistamia kotieläimiä, kuin 

palveluja tuottaviksi yrittäjiksi.  

Kohteliaisuus 

Kaikki vastaajat ovat joko samaa tai osittain samaa mieltä väitteestä: ”minua tervehditään, kun 

saavun tallille. Kriittisiä kommenttejakin esitettiin. Eräs asiakas kommentoi: ” Palvelu ja hevosen 

hoitaminen on erinomaista, mutta toisinaan ihmisasiakkaat saavat tylyä kohtelua. Maksavat 

asiakkaat haluavat hyvää asiakaspalvelua. Täysihoitotallin omistajakin on palveluammatissa”. 
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Turvallisuus  

Yksityistallit koetaan turvallisiksi.  88,7 % vastaajista vastasi myöntävästi väitteeseen: ” 

Talliympäristö on turvallinen.  Vastakkaista mieltä on 11,3 % vastaajista.   

Hinta/laatusuhde  

Yksityistallien asiakkaat moittivat palveluiden hintaa korkeammaksi useammin kuin 

ratsastuskoulujen asiakkaat. 22,6 % vastaajista on samaa mieltä väitteen: ” palvelun hinta on 

mielestäni liian korkea” kanssa.   75,5 %:n mielestä hinnat eivät ole liian korkeat. 

Toisensuuntaisiakin kommentteja esitettiin vapaasti vastattavissa kysymyksissä. Eräs yksityistallin 

asiakas kommentoi seuraavasti: ” Liian halvalla myydään palveluita, uuvutaan kun yksin yritetään 

ilman työntekijän apua. Asiakas tuntee olevansa sosiaalipummi kun niin halvan vuokran / 

tuntihinnan maksaa että yrittäminen ei kannata. Hevosenpito ei ole köyhien hommaa, se vaan on 

niin. Kuitenkin E-P:n alueella tuskin missään täyshoito maksaa edes 400 euroa.. Eihän tässä 

hommassa ole mitään järkeä että hevostalous on vaan joku 'elämäntapa'. Yrittäjyys kunniaan ja 

yrittäjille riittävät pääoma- ja ansiotulot”. 

Vastausten perusteella voidaan päätellä, että ne, jotka pitivät hintaa korkeana, ovat pettyneitä tilojen 

heikkoon kuntoon tai asiakaspalveluun.  

Asiakaspalvelun toimivuudessa yksityistalleilla on kehittämisen varaa.  Keskimääräinen 

kouluarvosana on 8,36. Arvosanojen jakautuminen on esitetty taulukossa 11. 

Vapaamuotoisissa kommenteissa asiakkaat kritisoivat tarha- ja harjoitteluolosuhteiden ohessa myös 

asiakaspalvelua.    
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väite/ mielipide 
Täysin 
samaa 
mieltä 

Jokseenkin 
samaa mieltä 

Osittain 
eri mieltä 

Täysin eri 
mieltä 

En osaa 
sanoa Yhteensä  Keskiarvo  

Tallin henkilökunta ja 
yrittäjä pitävät 
lupauksensa 

62,26 % 30,19 % 5,66 % 1,89 % 0 % 53 1,47 

Tallivastaavan saa 
helposti kiinni 66,04 % 30,19 % 1,89 % 1,89 % 0 % 53 1,4 

Talli ja sen ympäristö on 
siisti ja asiallinen 

64,15 % 26,42 % 7,55 % 1,89 % 0 % 53 1,47 

Minua tervehditään, kun 
saavun tallille 88,68 % 11,32 % 0 % 0 % 0 % 53 1,11 

Talliympäristö on 
turvallinen 71,7 % 16,98 % 11,32 % 0 % 0 % 53 1,4 

Tallin henkilökuntaa on 
helppo lähestyä 71,7 % 16,98 % 9,43 % 1,89 % 0 % 53 1,42 

Mielipiteitäni ei oteta 
huomioon 

3,85 % 11,54 % 19,23 % 63,46 % 1,92 % 52 3,48 

Palvelun hinta on 
mielestäni liian korkea 5,66 % 16,98 % 28,3 % 47,17 % 1,89 % 53 3,23 

Hevostani kohdellaan 
hyvin 84,91 % 7,55 % 7,55 % 0 % 0 % 53 1,23 

TAULUKKO 10. Vastaukset väitteisiin yksityistallien palveluista  

 

Väite / kouluarvosana  4 5 6 7 8 9 10 Yhteensä  Keskiarvo  

Talli palvelee 
ammattitaitoisesti 5,66 % 3,77 % 0 % 5,66 % 22,64 % 30,19 % 32,08 % 53 8,55 

Tallin tilat ovat 
hyväkuntoiset ja 
käytännölliset 

0 % 0 % 1,89 % 5,66 % 28,3 % 30,19 % 33,96 % 53 8,89 

Palvelun hinta/laatusuhde 0 % 3,77 % 7,55 % 5,66 % 15,09 % 39,62 % 28,3 % 53 8,64 

Asiakaspalvelun toimivuus 3,77 % 1,89 % 7,55 % 13,21 % 18,87 % 24,53 % 30,19 % 53 8,36 

Hevoseni hoidetaan 
sovitusti 

1,89 % 0 % 1,89 % 5,66 % 13,21 % 28,3 % 49,06 % 53 9,09 

Sovitut asiat pitävät 1,89 % 0 % 5,66 % 1,89 % 16,98 % 32,08 % 41,51 % 53 8,94 

Harjoitteluolosuhteet ovat 
asianmukaiset 0 % 3,85 % 3,85 % 7,69 % 15,38 % 36,54 % 32,69 % 52 8,75 

Yhteensä  1,89 % 1,89 % 4,05 % 6,49 % 18,65 % 31,62 % 35,41 % 370 8,75 

TAULUKKO 11. Kouluarvosanat yksityistallin palveluista  
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4.3 Ravivalmennustallit  
 

Kyselyyn vastasi 25 ravihevosen joko yksin tai yhdessä muiden kanssa omistavaa ja 

valmennustallien palveluja käyttävää hevosenomistajaa. Kokemukset palvelusta vaihtelevat paljon. 

Ravihevosen yhteisomistus ”kimppahevonen” on yleinen tapa harrastaa raviurheilua. Vastaajista 13 

on kimppaomistajia ja 11 ravihevosen yksin omistavia. Hevospisnes-hankkeen 

yrittäjähaastatteluissa kimppaomistus nousi esiin kasvavana tapana omistaa ravihevonen. 

Ravivalmennustalleilla on palvelujen tuottamisessa samantapainen haaste kuin yksityistalleilla: - 

Asiakas osallistuu palvelun tuottamiseen varsin vähän. Hevosharrastajista kenties vähiten.  Hän 

saattaa käydä satunnaisesti valmentavalla tallilla tai raveissa.  Hevosen valmentaminen ja hoito 

tapahtuvat pääosin asiakkaan näkymättömissä.  Tämä seikka asettaa yrityksen viestinnälle ja 

uskottavuudelle suuria haasteita.  Nämä haasteet tulevat asiakkaiden vastauksissa selvästi esiin.  

Valmennuksesta sopiminen perustuu valtaosin suulliseen sopimiseen tai valmennukseen ja hoitoon 

ilman minkäänlaista sopimusta. 52 % vastaajista kertoi, että heillä ei ole minkäänlaista sopimusta.  

36 prosenttia on tehnyt suullisen sopimuksen ja vain 12 prosentilla vastaajista on kirjallinen 

sopimus ravivalmennuksesta ja hevosen hoidosta.   Pelkästään muistin varassa oleva tai kokonaan 

ilman sopimista tapahtuva asiakkaan näkymättömissä tapahtuva palvelu voi aiheuttaa asiakkaassa 

hämmennystä esim. hankituista ostopalveluista. Muistin varassa olevat tai kokonaan sopimatta 

olevat asiat  saattavat osaltaan olla vaikuttamassa asiakkaiden kriittisiin mielipiteisiin.  

Saavutettavuus ja viestintä  

Asiakkaat tavoittavat hevosensa valmentajan kohtuullisen hyvin. 68 % vastaajista ilmoitti 

tavoittavansa valmentajansa joko hyvin tai kohtuullisen hyvin.  28 % on asiasta hieman eri mieltä.  

Kirjallisen sopimisen ohessa tärkein kehittämisen kohde ravivalmennustalleilla on viestinnän 

kehittäminen.  Informaatio hevosen omistajalle sai vastaajien antamissa kouluarvosanoissa kyselyn 

heikoimman keskiarvon, 7,21.  Kouluarvosanan 6 tai sitä huonomman antoi peräti 33,3 % 

vastaajista. Sanallisesti asiaa arvioi eräs vastaaja seuraavasti: ” Startista ilmoitetaan, mutta muuten 

informaatio ei kulje jos ei mene paikan päälle kyselemään ja osallistu aktiivisesti päivittäiseen 

elämään...”    Kovassa kustannuspaineessa kamppailevat ravivalmennustallit eivät voi tehdä suuria 

rahallisia panostuksia tiedotustoimintaan, mutta kustannustehokkaiden ja jo olemassa olevien 

sähköisten menetelmien käyttöönotto voi olla keino parantaa tiedon kulkua ja asiakastyytyväisyyttä. 

(Erään ravivalmentajan haastattelu, Hevosurheilu-lehti, 3.4.2014)  
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Fyysinen ympäristö  

Valmennusolosuhteita vastanneet asiakkaat pitävät pääosin hyvinä. Vastaajat arvioivat ne 

keskimäärin kouluarvosanalla 8,2. 12 % vastaajista arvioi valmennusolosuhteet 6 tai sitä 

huonommalla arvosanalla.  Samansuuntaisen arvion vastaajat antoivat palveluntuottajiensa 

tallitilojen toimivuudesta.  

Pätevyys 

Vastaajat arvioivat ravivalmentajiensa osaamisen ydinpalvelun tuottamisessa hyväksi. Ammattitaito 

arvioidaan keskimääräisellä kouluarvosanalla 8,5 Arvosanat 8-10 painottuvat ja arvosanojen hajonta 

on pieni. Osaaminen arvioidaan korkeaksi siitä huolimatta, että valmentajat eivät välttämättä aina 

saaneet asiakkaiden hevosia menestymään kilpailuissa.  

Luotettavuus ja uskottavuus  

Mielikuvaa ravivalmennuspalveluja tuottavien yritysten luotettavuudesta ja uskottavuudesta 

mitattiin kysymällä vastaajilta kouluarvosanaa siitä kuinka hyvin he luottavat valmentajan 

arvostelukykyyn ja millaiseksi he kokevat hevosensa hoidon.  Hevosen hoidosta annettujen 

kouluarvosanojen keskiarvo on 8,24. 12 % vastaajista antoi 6 tai sitä huonomman arvosanan. 

Valmentajan arvostelukyyn ollaan melko tyytyväisiä. Keskimääräinen kouluarvosana on 8,1. 

Vastausten hajonta on suuri. 14,4 % vastaajista antoi 6 tai sitä huonomman arvosanan. Väitteestä 

”Sovitut asiat pitävät ” täysin tai osin samaa mieltä on 76 % vastaajista ja osin tai täysin eri mieltä 

24 %.  Heikoksi koettu informaation kulku samoin kuin palvelun tuottaminen asiakkailta 

näkymättömissä ja ilman asioista sopimista saattavat osaltaan vaikuttaa annettuihin arvosanoihin 

alentavasti.  

Asiakkaan ymmärtäminen, kohteliaisuus   

Asiakaspalvelutaidot arvioitiin keskimäärin kouluarvosanalla 7,8. Arvosanojen hajonta on suuri ja 

16 % vastaajista antoi 6 tai sitä huonomman arvosanan.   Erot palvelun arvioinnin kriteerien kesken 

ovat huomattavat. Kun 20 % vastaajista arvioi valmennusolosuhteen kympin arvoiseksi, vain 8 % 

arvioi asiakaspalvelutaidot yhtä hyväksi. Kriittisiin arvioihin voivat vaikuttaa informaation kulun 

ongelmat ja vaikeus tavoittaa yrittäjää. Yritysten halua palvella asiakkaitaan kuvaa puolestaan se, 

että 80 % vastaajista piti valmennustallin henkilökohtaa helposti lähestyttävänä, 20 % on asiasta 

hieman eri mieltä. Täysin eri mieltä ei ole kukaan.  Halua asiakaspalveluun näyttäisi olevan, mutta 
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valmiudet vaativat vielä kehittämistä. 

 

Turvallisuus  

Ravivalmennustallien asiakkaat pitävät palveluntuottajiensa tallitiloja ja ympäristöjä pääosin 

turvallisina.  Vajaa neljännes vastaajista on asiasta lievästi eri mieltä. 

Arviointikriteeri/ kouluarvo - 
sana 4 5 6 7 8 9 10 Yh-

teensä  Keskiarvo  

Valmennustaidot 0 % 4 % 8 % 12 % 24 % 44 % 8 % 25 8,2 

Asiakaspalvelutaidot 4 % 4 % 8 % 12 % 44 % 20 % 8 % 25 7,8 

Informaation kulku omistajille 8,33% 4,17% 20,83  25 % 16,67% 16,67  8,33 % 24 7,21 

Palvelun hinta/laatusuhde 8 % 4 % 12 % 4 % 28 % 36 % 8 % 25 7,8 

Tallitilojen toimivuus 4 % 0 % 8 % 24 % 24 % 32 % 8 % 25 7,92 

Ammattitaito 0 % 4 % 4 % 4 % 28 % 44 % 16 % 25 8,52 

Hevoseni saa hyvää hoitoa  0 % 4 % 8 % 12 % 28 % 32 % 16 % 25 8,24 

Valmentaja on saanut 
hevoseni menestymään 

4,35% 8,7 % 8,7 % 21,74% 30,43% 17,39% 8,7 % 23 7,52 

Luotan valmentajan 
arvostelukykyyn 0 % 7,69% 7,69% 15,38% 19,23% 34,62% 15,38% 26 8,12 

Valmennusolosuhteet 0 % 4 % 8 % 20 % 20 % 28 % 20 % 25 8,2 

Yhteensä  2,82% 4,44% 9,27 % 14,92 % 26,21 % 30,65 % 11,69 % 248 7,95 

TAULUKKO 12. Kouluarvosanat ravivalmennustallin palveluista  

Hinta/laatusuhde  

Ravivalmennustallien hintatasoa pitää korkeana huomattava osa, reilu neljännes vastaajista.  28 % 

vastaajista pitää palveluja edullisina ja 36 %:n mielestä hinnat ovat siedettävät. Hajonta 

vastauksissa on huomattava. Noin kolmannes kokee, että palvelun hinta/laatusuhde on huono, mutta 

yli puolet kokee sen hyväksi, vaikka erinomaista arvosanaa ei antanut yksikään vastaaja.  Arvioihin 

saattaa vaikuttaa hyvin moni asia, kuten hevosen menestyminen kilparadoilla.  

  



21 

 

 

Täysin 
samaa 
mieltä 

Jokseenkin 
samaa mieltä 

Osittain 
eri mieltä 

Täysin 
eri 

mieltä 

En osaa 
sanoa Yhteensä  Keskiarvo  

Ravivalmennustallin 
hintataso on mielestäni 
korkea 

16 % 12 % 36 % 28 % 8 % 25 3 

Yritys pitää lupauksensa 24 % 52 % 16 % 4 % 4 % 25 2,12 

Mielipiteitäni asioiden 
hoidosta ei oteta huomioon 4 % 8 % 56 % 28 % 4 % 25 3,2 

Henkilökunta on helposti 
lähestyttävä 20 % 60 % 20 % 0 % 0 % 25 2 

Talliympäristö on 
tarkoituksenmukainen 32 % 52 % 16 % 0 % 0 % 25 1,84 

Talli ja sen ympäristö on 
turvallinen 

32 % 44 % 24 % 0 % 0 % 25 1,92 

Minua informoidaan 
säännöllisesti hevosestani 12 % 44 % 16 % 24 % 4 % 25 2,64 

Luotan valmentajani 
arvostelukykyyn 28 % 52 % 20 % 0 % 0 % 25 1,92 

Henkilökuntaa on vaikea 
tavoittaa 0 % 28 % 24 % 44 % 4 % 25 3,24 

Sovitut asiat pitävät 24 % 52 % 20 % 4 % 0 % 25 2,04 

TAULUKKO 13. Väittämät ravivalmennustallien palveluista  

5 Johtopäätökset 
 

Johtopäätökset siitä, kuinka asiakas kokee hevospalveluyritysten palvelujen laadun sen eri 

ulottuvuuksissa, olivat mielenkiintoisia.  Ne antavat pohjaa palvelutuotteiden kehittämiselle ja 

virittämiseksi sellaisiksi, että asiakkaiden palvelukokemus voi olla nykyistä parempi.  Paremmasta 

palvelukokemuksesta asiakas maksaa todennäköisesti paremman hinnan kuin palvelukokemuksesta, 

joka ei tyydytä hänen tarpeitaan.    

Keskeisin johtopäätös asiakastyytyväisyysselvityksestä on, että asiakkaan palvelukokemukseen ja 

hintamielikuvaan, samoin kuin palvelun tuottamisen haasteellisuuteen vaikuttaa ratkaisevasti se, 

kuinka asiakas on läsnä ja kuinka hän osallistuu itse palvelun tuottamiseen. Mitä vähemmän asiakas 

on läsnä ja osallistuu hevospalvelun tuottamiseen, sitä haasteellisemmaksi palvelun tuottaminen 

muodostuu.   Teoreettisesti ajatellen palvelutuote on ”aidoimmillaan” on silloin, kun asiakas 

osallistuu itse palvelun tuottamiseen ja silloin kun palvelun tuottaminen ja kuluttaminen on 

asiakkaan kokemuksessa samanaikaista. 

Eri hevospalveluista ratsastuskoulupalveluissa asiakas on eniten läsnä ja osallistuu palvelun 

tuottamiseen.  Yksityistallin asiakkaana hevosenomistaja on läsnä ainoastaan silloin kun hän käy 
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omatoimisesti ratsastamassa. Tyypillisesti hän ei osallistu palvelujen tuottamiseen, tai osallistuu 

siihen vain vähän. Hevosten hoito tapahtuu pääosin asiakkaan näkymättömissä . 

Ravivalmennustallin asiakas on lähes kokonaan ulkona palvelun tuottamisesta. Valtaosaa palvelun 

tuottamisesta asiakas ei näe saati osallistu siihen. Hän näkee hevostaan vain satunnaisesti tallilla tai 

ravikilpailuissa.- Tai lukee hevosensa menestymisestä raveissa. Ilmiötä on kuvailtu kuviossa 2. 

 

KUVIO 2. Asiakkaan osallistumisen vaikutus palvelukokemukseen 

 

Johtopäätöstä voidaan perustella mm. seuraavilla selvityksen havainnoilla: 

- Palveluntuottajan valintakriteerinä hinta korostuu siirryttäessä 

”näkymättömämpään” palveluihin.  

- Palvelun hinta koetaan usein korkeammaksi ”näkymättömissä” palveluissa. 

- Asiakkaiden kokema kokonaislaatu heikkenee siirryttäessä ”näkymättömämpään 

palveluun.  

- Asiakaspalvelussa esiintyy sitä enemmän haasteita, mitä ”näkymättömämmän” 

palvelun kanssa ollaan tekemisissä. 

- Tiedon saaminen on tärkeämpää yksityistallien asiakkaille kuin ratsastuskoulujen 

asiakkaille. Ravivalmennustallien asiakkaat odottavat tiedon kulkuun eniten 

parannusta.  
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Asiakkaiden kokemukset hinnasta ovat nekin mielenkiintoisia. Ratsastuskouluissa hinnan ja laadun 

suhde koetaan kaikkein parhaaksi. Yksityistallien hinta/laatusuhteeseen ollaan lähes yhtä 

tyytyväisiä. Yksittäisissä asiakkaiden kommenteissa palvelun hintaa pidetään jopa liian alhaisena.  

Asiakkaat ovat laatutietoisia ja he haluavat hyvää palvelua. Ja vastausten mukaan ovat siitä valmiita 

maksamaan.  Varsinkin ratsastuskoulujen hintojen korottamisella lähemmäs maan keskitasoa 

näyttäisi olevan mahdollisuuksia. Ravivalmennustallien kohdalla tämä on haasteellisempaa. Niiden 

hinta/laatusuhde nykyisellä hintatasolla koettaan huonoimmaksi.  Hevospisnes- hankkeen 

yrittäjähaastatteluissa myös ravivalmentajat itse totesivat hintojen noston vaikeaksi. Nyt tehdyn 

selvityksen mukaan hintojen saaminen kannattavalle tasolle edellyttää nykyistä parempaa 

asiakaskokemusta, joka taas edellyttää tiedon kulun ja toiminnan näkyvyyden lisäämistä asiakkaan 

suuntaan niin, että asiakas kokee nykyistä enemmän osallisuutta.   

Palvelutuotannossa on olemassa erilaisten kuilujen syntymisen vaara (Grönroos 2000).  Kuilu voi 

syntyä esimerkiksi siitä, että yrityksen johto ja asiakas mieltävät hyvän palvelun toisistaan 

poikkeavalla tavalla.  Selvityksen perusteella näyttää siltä, että tällaisen kuilun syntymisen vaara on 

ilmeinen toimialoilla, jossa palvelu on asiakkaan näkymättömissä.  

Edellä esitettiin päätelmä, jonka mukaan asiakkaan läsnäolo ja osallistuminen palvelun tuottamiseen 

on eduksi hyvälle palvelukokemukselle.   Silloin kun asiakkaan fyysinen läsnäolo ja osallistuminen 

palvelun tuottamiseen eivät ole käytännössä mahdollisia, on keksittävä korvaavia ratkaisuja.  

Internet-verkkoon perustuvat ratkaisut ovat avainasemassa nopeutensa ja kustannustehokkuutensa 

ansiosta . Tällaisia voivat olla esim.:  

- mobiilisähköpostin ääni (stream-) liitteiden käyttö 

- web-kamerasovellukset  

- web-pohjaiset hoito- ja valmennuspäiväkirjat  

- sosiaalisen median käyttö (esim. facebook- ryhmät).  

- Sähköpostin ja sen ryhmäpostitustoimintojen käyttö  

Mielenkiintoista havainto on myös asiakkaiden suorittaman markkinointiviestinnän suuri merkitys. 

Suuri osa asiakkaista on kuullut palveluntuottajastaan tuttaviltaan. Pelkästään tämän kanavan 

varaan palveluja tuottavan yrityksen ei kannata markkinointiaan rakentaa. Tämän 

markkinointikeinon heikkoutena on yrityksen vaikeus hallita asiakkaidensa markkinointiviestejä. 

Vaarana on, että palvelusta kertova tuttava ”lupaa liikaa” ja suosituksen perusteella asiakkaaksi 

ryhtynyt pettyy. Ajantasaiset ja palveluista mahdollisimman todenmukaisesti kertovat kotisivut ovat 
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hyvä asiakkaiden suorittaman markkinoinnin täydentäjä.  Valitettavan monen eteläpohjalaisen 

hevospalveluyrityksen kotisivut on tehty koululaisvoimin ja päivitetty viimeksi vuosia sitten.   

Asiakkaat luottavat hevospalveluyrityksen osaamiseen. Selvityksen mukaan ydinpalvelujen 

tuottamiseen vaadittava ammattitaito arvostetaan varsin korkealle ja yritysten toimintaa pidetään 

uskottavana. Tämä on selkeä strateginen vahvuustekijä, joka kannattaa säilyttää jonka varaan 

tulevaa kehittämistoimintaa on hyvä rakentaa. Yrityksen liikepaikan sijainti on selvityksen mukaan 

asiakkaalle varsin tärkeä asia.  Myös yrittäjänäkökulmasta riittävä asiakaspotentiaali riittävän 

lähellä on tärkeää.  

Selvityksen perusteella voidaan rakentaa asiakkaan ihannekuva hevospalveluja tuottavasta 

yrityksestä. Tällainen yritys:  

- Hallitsee ydinpalvelun tuottamisen lisäksi myös asiakaspalvelun.   

- On helposti saavutettavissa niin fyysisesti kuin sähköisin menetelmin.  

- Tiedottaa asiakkailleen kirjallisin, suullisin ja sähköisin menetelmin niin että 

asiakas kokee olevansa vuorovaikutuksessa palvelun tuottajan kanssa. 

Tämän päivän hevospalveluyrityksen asiakas vaatii hyvää palvelua ja on valmis maksamaan siitä.  

Asiakaspalvelun kehittäminen ja informaation kulun parantaminen on selvityksen mukaan 

keskeinen kehittämistä vaativa kohde, erityisesti yksityis- ja ravivalmennustalleille. Asiakkaat 

kaipaavat tietoa siitä, miten hänen omalla hevosellaan menee. Ratsastuskouluissa peruutukset tai 

aikataulumuutokset täytyy saada asiakkaan tietoon nopeasti.   

Tehty selvitys kertoo, että asiakkaiden mielestä keskimäärin hevosyritysten ydinpalvelut ovat 

vähintään tyydyttävässä kunnossa ja niihin luotetaan.  Vielä nykyistä parempaan palvelukoke-

mukseen pääseminen ei edellytä välttämättä suuria ja kalliita investointeja. Suurin osa tarvittavista 

kehittämistoimista vaatii ensisijaisesti olemassa olevien järjestelmien soveltamista ja käyttöönottoa, 

uutta ajattelua, uuden oppimista sekä työtä.   
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LIITTEET  
 

LIITE 1.  Survey-kyselyn lomake 



Kuinka palvelu pelaa? - Kysely hevosyrityksen 
asiakkaille

Taustatiedot

1. Vastaajan sukupuoli *

gfedc Mies

gfedc Nainen

2. Vastaajan ikä *

gfedc Alle 18

gfedc 18-29

gfedc 30-39

gfedc 40-49

gfedc 50-59

gfedc 60-

3. Kuinka kauan olette olleet käyttämänne hevospalveluyrityksen asiakkaana? *

gfedc Alle vuoden gfedc 1-3 vuotta gfedc 4-7 vuotta gfedc 8-10 vuotta gfedc 11 tai kauemmin

4. Oletteko tyytyväinen yrityksen tämänhetkiseen palvelutasoon? *



nmlkj Kyllä

nmlkj ei, miksi ette ole tyytyväinen?

5. Millaisen arvosanan 4-10 asteikolla, antaisitte kokonaisuutena yrityksen palveluista? *

nmlkj 4 nmlkj 5 nmlkj 6 nmlkj 7 nmlkj 8 nmlkj 9 nmlkj 10

6. Millaisia uusia palveluja haluaisitte käyttämältänne yritykseltä? 

55

66

7. Mistä olette saaneet tiedon käyttämästäsi yrityksestä ja sen palveluista? *

gfedc
Lehti-

ilmoitus
gfedc Facebook gfedc

Yrityksen

nettisivut
gfedc

Tutun

kautta
gfedc

Radiomainonnan

kautta
gfedc

Joku muu, 

mikä?

8. Mitä mieltä olette käyttämäsi yrityksen laadusta kokonaisuutena? *

nmlkj Erittäin hyvä nmlkj Hyvä nmlkj Tyydyttävä nmlkj välttävä nmlkj Heikko nmlkj En osaa sanoa

9. Mitä mieltä olette yrityksessä työskentelevien henkilöiden ammattitaidosta? *

gfedc Erinomainen gfedc Hyvä gfedc Tyydyttävä gfedc Välttävä gfedc Heikko, miksi?

10. Mitä mieltä olette yrityksen asiakaspalvelusta? *

nmlkj Erinomainen

nmlkj Hyvä

nmlkj Tyydyttävä

nmlkj Välttävä

nmlkj
Heikko, miksi 

heikko?

11. Miten olette päätyneet käyttämänne yrityksen palveluihin? Valitse 4 tärkeintä vaihtoehtoa. *

gfedc Hyvä palvelu

gfedc Hyvä sijainti

gfedc Viihtyisyys

gfedc Hintataso



gfedc Yrityksen ilmapiiri

gfedc Olosuhteet

gfedc Turvallisuus

gfedc Ammatillinen pätevyys

gfedc Monipuoliset palvelut

gfedc Muu, mikä?

12. Millainen mielikuva teillä on käyttämienne palveluiden nykyisestä hintatasosta? *

nmlkj Edullinen nmlkj Sopiva nmlkj En osaa sanoa nmlkj Kallis nmlkj Todella kallis

Seuraavassa osiossa kysely jakautuu ratsastuskoulun, 

täysihoitotallin ja ravivalmennustallin palveluihin. Valitkaa 

seuraavaksi eniten käyttämänne hevospalvelu.

 

13. Käyttämänne palvelu on *

gfedc Ratsastuskoulu gfedc Ravivalmennustalli gfedc Täysihoitotalli

14. Kuinka usein käyt ratsastustunneilla? 

nmlkj Muutaman kerran vuodessa

nmlkj Kerran kuukaudessa

nmlkj Kaksi kertaa kuukaudessa

nmlkj Kerran viikossa

nmlkj 2-3 kertaa viikossa

nmlkj Useammin

15. Miten arvioisitte seuraavia asioita käyttämässäsi ratsastuskoulussa? 

Täysin samaa 

mieltä

Jokseenkin samaa 

mieltä

Osittain eri 

mieltä

Täysin eri 

mieltä

En osaa 

sanoa

Hevosten laatu ja koulutustaso on mielestäni 

riittävä
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Henkilökuntaa on hankala tavoittaa nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Ratsastuskoululla on tunteja minulle sopivaan 

aikaan
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Ratsastuksenopettaja on mielestäni 

ammattitaitoinen ja kannustava
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj



Ratsastuskoulun hinta/laatusuhde on mielestäni 

liian korkea
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Mielipidettäni asioista ei oteta useinkaan 

huomioon
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Henkilökunta ratsastuskoululla on helposti 

lähestyttävä
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Ratsastuskoulun ympäristö ja puitteet ovat 

siistit ja asialliset
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Ratsastuskoulun ympäristö on turvallinen nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Minua tervehditään kun saavun ratsastuskouluun nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Henkilökunta pitää lupauksensa nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Hevoset ovat mielestäni riittävän 

rauhallisia/turvallisia
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

16. Anna kouluarvosana 4-10 seuraaville asioille. 4 on heikko ja 10 on erinomainen. 

4 5 6 7 8 9 10

Aikataulut pitävät ratsastuskoulussa gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc

Ratsastuskoululla on riittävästi hyviä ja koulutettuja hevosia gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc

Ratsastuskoulun tilat ovat hyvät ja toimivat gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc

Ratsastuskoulun hinta/laatusuhde gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc

Ratsastuskoulun palvelun laatu gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc

Hevoset saavat ratsastuskoululla hyvää hoitoa gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc

Hevoset ruokitaan asianmukaisesti gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc

Hevosen varusteet ovat hyvät gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc

Opetus on tavoitteellista gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc

17. Lopuksi kertokaa, mikä teidän mielestänne olisi käyttämänne hevospalveluyrityksen tärkein 
kehittämiskohde?

55

66

18. Palvelusta on tehty kirjallinen sopimus. 

nmlkj Kyllä

nmlkj Ei

nmlkj Olemme tehneet suullisen sopimuksen



19. Anna kouluarvosana 4-10 seuraaville asioille. 4 on heikko ja 10 on erinomainen 

4 5 6 7 8 9 10

Palvelun hinta/laatusuhde gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc

Asiakaspalvelun toimivuus gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc

Sovitut asiat pitävät gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc

Talli palvelee ammattitaitoisesti gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc

Harjoitteluolosuhteet ovat asianmukaiset gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc

Hevoseni hoidetaan sovitusti gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc

Tallin tilat ovat hyväkuntoiset ja käytännölliset gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc

20. Miten arvioisitte seuraavia asioita käyttämässäsi täysihoitotallissa? 

Täysin samaa 

mieltä

Jokseenkin samaa 

mieltä

Osittain eri 

mieltä

Täysin eri 

mieltä

En osaa 

sanoa

Tallin henkilökunta ja yrttäjä pitävät 

lupauksensa
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Tallivastaavan saa helposti kiinni nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Talli ja sen ympäristö on siisti ja 

asiallinen
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Minua tervehditään, kun saavun tallille nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Talliympäristö on turvallinen nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Tallin henkilökuntaa on helppo lähestyä nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Mielipiteitäni ei oteta huomioon nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Palvelun hinta on mielestäni liian korkea

korkea
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Hevostani kohdellaan hyvin nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

21. Lopuksi kertokaa, mikä teidän mielestänne olisi käyttämänne hevospalveluyrityksen tärkein 
kehittämiskohde?

55

66

22. Jos omistatte ravihevosen, niin omistatteko sen 

nmlkj Yksin nmlkj Useamman omistajan kanssa



23. Kuinka monta omistajaa kyseisellä ravihevosella on? 

gfedc 1 gfedc 2-4 gfedc 5-7 gfedc 8-10 gfedc 11 tai enemmän

24. Ravivalmennuspalvelusta on tehty kirjallinen sopimus. 

nmlkj Kyllä

nmlkj Ei

nmlkj Olemme tehneet suullisen sopimuksen

25. Anna kouluarvosana 4-10 seuraaville asioille. 4 on heikko ja 10 on erinomainen 

4 5 6 7 8 9 10

Valmennustaidot gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc

Palvelun hinta/laatusuhde gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc

Valmentaja on saanut hevoseni menestymään gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc

Asiakaspalvelutaidot gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc

Informaation kulku omistajille gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc

Ammattitaito gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc

Hevoseni saa hyvää hoitoa gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc

Luotan valmentajan arvostelukykyyn gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc

Valmennusolosuhteet gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc

Tallitilojen toimivuus gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc

26. Vastaa seuraaviin väittämiin ravivalmennustallistasi 

Täysin samaa 

mieltä

Jokseenkin samaa 

mieltä

Osittain eri 

mieltä

Täysin eri 

mieltä

En osaa 

sanoa

Ravivalmennustallin hintataso on 

mielestäni korkea
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Yritys pitää lupauksensa nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Mielipiteitäni asioiden hoidosta ei oteta 

huomioon
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Henkilökunta on helposti lähestyttävä nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Talliympäristö on tarkoituksenmukainen nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Talli ja sen ympäristö on turvallinen nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Minua informoidaan säännöllisesti 

hevosestani
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Luotan valmentajani arvostelukykyyn nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Henkilökuntaa on vaikea tavoittaa nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Sovitut asiat pitävät nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj



27. Lopuksi kertokaa, mikä teidän mielestänne olisi käyttämänne hevospalveluyrityksen tärkein 
kehittämiskohde?
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