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Taustaa 

 

Hevosten ja hevosalan yritysten määrä on kasvanut nopeasti viime vuosina. Tämän seurauksena 

hevosala on vahvassa kasvussa. Tällä hetkellä Suomessa toimii noin 3900 ammattimaisesti toimivaa 

hevosalan yritystä. Hevosia Suomessa on noin 77 000 kappaletta, joista puolet on 

ratsastustoiminnassa ja toinen puoli ravi- ja hevoskasvatuksessa. Myös ratsastajien ja 

hevospalvelujen käyttäjien määrä on kasvanut tasaisesti. Varsinkin kaupunkien läheisyyteen on 

noussut paljon uusia hevospalveluyrittäjiä.  

 

Yritysten välillä voi olla suuria eroja vaikka liikeidea voikin olla monella yrittäjällä samanlainen. 

Liikkeenjohto ja verkostoituminen ovat keskeisiä tekijöitä yrityksen menestymiseen. Rantamäki-

Lahtisen (2009) mukaan yrittäjien osaamisella on vaikutusta siihen, millaisia lopputuotteet ja 

palvelut ovat ja millaisen imagon yrityksestään yrittäjä voi näyttää asiakkaalle.  

 

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. (Kallioniemi, 2014.)  

 

Hevospisnes-hankkeen alustavissa havainnoissa on huomattu, että Etelä-Pohjanmaalla 

hevospalveluiden hintataso on alhainen verrattuna Suomen yleiseen hintatasoon. Liikevaihdolla ja 

työntekijämäärillä mitaten hevospalvelut on varsin pienyritysvaltainen ala. Selvityksessä 

yrittäjämäisesti toimivien eteläpohjalaisten hevospalveluyritysten mediaaniliikevaihto on 

haastateltavien perusteella noin 100 000 euroa. Suurinta liikevaihtoa tekevät ratsastuskoulut, joiden 

mediaaniliikevaihto selvityksen perusteella on noin 140 000 euroa. Tarkasteltavista 

hevospalveluyrityksistä suurimmat hevospalveluyritykset yltävät yrittäjien kertoman mukaan jopa 

400 000 euron liikevaihtoon ja pienimmät noin 40 000 euron liikevaihtoon. Laurea- 

ammattikorkeakoulun selvityksen mukaan hevosyritysten koko maan liikevaihdon mediaani oli 

noin 30 000 €, eli tässä hankkeessa tarkasteltavat yritykset sijoittuvat liikevaihdoltaan koko maan 

mediaanitason yläpuolelle.  
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Ratsastustuntien hinnoissa on suuria eroja Suomessa. Hintahaarukka ratsastustunnille on 20-

50 euron välillä sisältäen arvonlisäveron ja hinnoitteluun vaikuttaa eniten hevosten 

osaaminen, palvelun laatu, ratsastuksen opettajan ammattitaito ja ratsastuskoulun infrastruktuuri. 

Hinnoittelun  

 

hyvänä pohjana voi miettiä, millä hinnalla hevonen elättäisi itsensä. Yrittäjän tulee ottaa huomioon 

myös se, että osa hevosista voi olla sairaana tai muuten poissa ratsastuskäytössä eli ns. 

joutokäynnillä ja poissa tuottavasta toiminnasta. Tämä asia on tärkeä ottaa huomioon palvelun 

hinnoittelua mietittäessä. (Louhelainen 2012, 26) 

 

Hevosyritysten tuotteiden ja palveluiden hintoihin vaikuttavat monet tekijät. Näitä tekijöitä ovat 

mm. yritystoiminnan puitteet, päivittäiset kustannukset, tehdyt investoinnit, mahdolliset palkatut 

työntekijät ja yrittäjän palkka. Muita vaikuttavia tekijöitä voivat olla hevospalveluyrityksen sijainti, 

kilpailutilanne, henkilöstön osaaminen, yrittäjän maine ja menestys. Lisäksi yrityksen strategiset 

valinnat vaikuttavat palveluiden hinnoitteluun. Näitä strategisia valintoja voivat olla esimerkiksi 

valitut asiakasryhmät. Vaikuttavina tekijöinä mainittakoon myös sen, että panostaako yritys 

toiminnassaan volyymiin vai korkeaan laatuun. On siis selvää, että hinnoittelu on tallikohtaista ja on 

vaikea tehdä yleistystä ”oikeasta” hintatasosta toiminta-alueella.  

 

Hevosalalla on usein tilanne, jossa yrittäjällä on mahdollisuus määritellä hintatasonsa ainakin 

jossain määrin. Kuitenkin hintataso määräytyy varsin usein toiminta-alueen yleisen hintatason 

mukaan. Tämän vuoksi monet ratsastustallit ovat tilanteessa, jossa liiketoiminnan tulot eivät kata 

liiketoiminnan kustannuksia. Tällöin ratsastuskoulun on syytä hakea apua kustannuksia laskevasta 

strategiasta liiketoiminnan paremman kannattavuuden eteen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että 

ratsastuskoululla täytyy olla riittävä määrä hevosia ja niille jokaiselle riittävä määrä asiakkaita 

päivittäin. Myös työkustannukset olisi saatava pienemmiksi esimerkiksi urakoitsijaa käyttäen 

rehujen tuotannossa. Kustannustehokkuus on tärkeää, koska hevosalalla kiinteät kustannukset ovat 

korkeat. (Louhelainen 2012, 29)  

 

Monen yrittäjän haastattelussa korostuu, että yrittäjällä ja yrittäjän perheellä on yksi tai useampia 

omia hevosia. Monella yrittäjällä hevosten omasta pidosta on lähtenyt yritystoiminta liikkeelle. 

Erään yrittäjän lausetta lainaten, ”On sekin muistettava, että jos minä olisin muualla töissä, ja 

minulla olisi se oma hevonen, niin sen hevosen pitoon menisi ainakin 500 euroa kuukaudessa. Sen 

minä saan tässä mukana kaikkine kuluineen. Se on sellainen lisä yritystoiminnan ohella”. 
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Haastatteluista on käynyt selville, että talouden seurantaan kannattaa panostaa entistä enemmän 

aikaa. Talouden seurannasta kannattaa olla aidosti kiinnostunut, koska sen avulla saat parhaan 

tiedon siitä, miten yritykselläsi menee. Monella yrittäjällä kirjanpito on ammattimaisen kirjanpitäjän 

hoidossa. Yritystoiminnan kannalta on hyvä, että taloudenpito on ammattimaisen kirjanpitäjän 

hoidossa, mutta yrityksen taloudellista tilannetta tulee hoitaa ja tarkastella tästä huolimatta. Tällöin 

yrittäjä tietää, että miten heidän yrityksellään menee ja pystyy tekemään korjaavia toimenpiteitä ja 

pitkän tähtäimen suunnitelmia, esimerkiksi investointeja silmällä pitäen.   

 

Monet haastatellut tallit, varsinkin täysihoitotallit, laskevat, paljonko hevosen pitoon menee kuluja, 

mutta palkkaa tehdylle työlle kertyy heikosti tai jätetään se laskematta kokonaan. Se on huomion 

arvoinen asia tässä selvityksessä.  

 

Monessa hevospalveluyrityksessä yritystä hoidetaan yhden henkilön voimin. Haastatelluissa 

yrityksissä on myös kahden henkilön tai useamman henkilön johtamia ja omistamia yrityksiä, jossa 

esimerkiksi perheen koko elanto tulee hevospalveluyrityksestä. Monella haastateltavalla oli 

ratsastuskoulu, täysihoitotalli ja muuta oheispalvelua yhdessä yrityksessä. Yhteen 

palvelukokonaisuuteen keskittyminen olisi alan ja alan yrittäjien kannalta järkevää, että voidaan 

keskittyä toiminnassaan siihen, joka yrityksessä parhaiten kannattaa ja osataan. Monella 

ratsastuskoululla on yksityishevosia ja heidän kertoman mukaan niiden pito on hyvin heikosti 

kannattavaa. Kuitenkin yksityishevosten pitäminen tulee ratsastustalleilla kannattavaksi, kun niillä 

voidaan ratsastaa usein ja tätä kautta tuoda tuloa hevosyrittäjälle.  
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Maakunnan tulotason mahdolliset vaikutukset hevospalveluiden hintatasoon  

 

Etelä-Pohjanmaan maakunnassa hevospalvelujen hintataso on alhainen verrattuna esimerkiksi 

Etelä-Suomen ja Pirkanmaan maakunnan hintatasoon. Hankkeen puitteissa selvitetään, onko 

tulotasolla mahdollista vaikutusta alueen hevospalveluyritysten hintoihin. Asiaa lähdettiin  

 

tarkastelemaan siitä lähtökohdasta, onko Etelä-Pohjanmaan keskimääräisesti alhaisemmalla 

tulotasolla vaikutusta hevospalveluiden mataliin hintoihin. Tilastokeskuksen tilastoista kerättyyn 

koko maan keskiansioon, noin 26 555 euroon verrattuna, Etelä-Pohjanmaan keskitulot ovat 

alhaisemmat kuin koko maassa keskimäärin. Etelä-Pohjanmaalla tulot olivat 22 453 euroa asukasta 

kohden. Seinäjoen kaupungissa tulot olivat lähellä koko maan keskituloa, 26 599 euroa asukasta 

kohden. Pirkanmaan maakunnassa, Tampereella, ansiotulot ovat 26 578 euroa eli hyvin lähellä 

maan keskituloa ja Seinäjoen kaupungin keskituloa. Pirkanmaalla tulot asukasta kohden olivat 

keskimäärin 24 635 euroa. Pirkanmaalla tulotaso on siis 2182 euroa korkeampi kuin Etelä-

Pohjanmaalla keskimäärin. (Tilastokeskus 2014). Tulotason tarkastelun perusteella näyttäisi siltä, 

että Pirkanmaan korkeammilla tuloilla olisi positiivinen vaikutus hevospalveluyritysten hintoihin 

verrattuna vähemmän tuloja saavaan Etelä-Pohjanmaan maakuntaan.  

 

Tulotasolla näyttäisi olevan vaikutusta alueen hintatasoon. Mielenkiintoista on kuitenkin huomata, 

että Seinäjoella ja Tampereella keskitulot asukasta kohden ovat lähes samat ja silti hevospalvelujen 

hintataso on Seinäjoella merkittävästi alhaisempi kuin Tampereella. Selitystä tällaiselle hintojen 

käyttäytymiselle lähdettiin tarkastelemaan lähtökohdasta, että Etelä-Pohjanmaan alueen reuna-

alueilta alhaisemmat hinnat lähtevät ”ryömimään” kohti maakunnan keskuskaupunkia eli 

Seinäjokea. Erään haastateltavan mukaan maakunnan reuna-alueiden hintatasolla olisi merkitystä 

koko maakunnan hintatasoon. Alueellisesti Seinäjoen kaupungin alueella ratsastustuntien hinnat 

olivat hyvin lähellä toisiaan ja maakunnan keskitasoon verrattuna kaikkein korkeimmat, mutta silti 

vertailussa varsin alhaiset. Muualla maakunnassa, esimerkiksi Suupohjan alueella, hintatasossa oli 

suuriakin vaihteluja. Esimerkiksi Suupohjan alueen tulot verrattuna Seinäjoen seudun alueeseen 

osoittavat, että Suupohjassa tulot asukasta kohden ovat 21 375 euroa eli suupohjan alueen tulot 

jäävät alhaisemmaksi kuin Etelä-Pohjanmaan keskitulot. Myös Seinäjoen kaupunkiin verrattuna  
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tulot jäävät alhaisemmaksi. Tulotason vertailu ei anna kaikkein parasta kuvaa siitä, onko hintojen 

”ryömimisellä” vaikutusta hintatasoon maakunnassa. Tulotaso jää Suupohjassa alhaiselle tasolle ja 

tällä voi olla vaikutusta alueen alhaiseen hintatasoon. Kuten eräs haastateltava sanoi, että ” ei täällä 

ole totuttu maksamaan liikaa tallipaikasta”.  

 

Maakunnan reuna-alueilla on väkilukuun suhteutettuna varsin monta hevospalveluyritystä ja 

kilpailulla voi olla suuria vaikutuksia hevospalveluiden hintoihin. Erään haastatellun mukaan 

Suupohjan alueella kaikille hevospalveluyrityksille ei riitä tarpeeksi asiakkaita. Tällainen tilanne 

vaikuttaa väistämättä alueen hintatasoon.  

 

 

 

 

Muut tekijät, jotka vaikuttavat hevospalveluiden alhaisiin hintoihin Etelä-

Pohjanmaalla 

 

Jo tehtyjen haastattelujen perusteella on käynyt ilmi, että omaa palkkaansa yrityksen tuloksesta ei 

laske tai arvioi 2/3 osaa haastatelluista yrittäjistä. Tästä voidaan päätellä, että useimmiten 

eteläpohjalainen hevosyrittäjä ei omissa laskelmissaan arvioi liiketoimintansa palkkaoikaistua 

tulosta. Tämä voi myös osaltaan vaikuttaa hevospalveluyritysten alhaisiin palvelujen hintoihin. 

Maakunnalliset erot tässä asiassa puoltaisivat sitä, että hevosyrittäjille toiminnasta saatava palkka ei 

ole tärkein tekijä yritystoiminnassa. Kustannusten nousun siirtäminen asiakashintoihin kertoo 

samansuuntaisista haasteista kuin kannattavuuden kokeminen. 83 % ravivalmennusyrittäjistä 

kertoo, että kustannuksia voidaan siirtää hintoihin heikosti. Parhaiten kustannusten nousu on voitu 

siirtää hintoihin ratsastuskouluissa.  

 

Hinnoittelussa olisi Etelä-Pohjanmaan maakunnassa parantamisen varaa. Yleisesti ratsastustunnin 

hinta on keskimäärin 20- 25 euron välillä arvonlisäveroineen. Ongelmallista hinnan 

määräytymisessä on, että ratsastustunnista tulisi pyytää enemmän hintaa, mutta kuten erään 

haastatellun mukaan, yli 30 euroa ratsastustunnista laskisi ratsastustuntien kysyntää. Haastatelluista  
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on selvinnyt, että Etelä-Pohjanmaalle on tullut paljon uusia hevosalan yrittäjiä. Alalle mukaantulo 

voi vaikuttaa hintoja alentavasti, koska markkinoille mukaan pääsy voi vaatia uudelta yrittäjältä 

alhaisempien hintojen tarjoamista.  

 

Hevospisnes-hankkeen alustavissa havainnoissa on tullut esille, että ratsastustoiminnan hinnoissa 

alueellinen markkinahinta määrittelee alueen hintatason. Näin on varsinkin ratsastustuntien 

hinnoissa. Eräs haastateltu kertoi kommentissaan, että ratsastustunnin hinta määräytyy sen 

perusteella, millä hinnalla muut alueella palvelua tarjoavat. ”Se on oleellinen seikka”. Eräs 

haastateltava kertoo, että pitää hinnat hieman alempana kuin kilpailijat.  

Täysihoitotallien hinnoissa on haastattelujen mukaan laskettu karsinapaikalle hinta, johon sisältyy 

muuttuvat kustannukset. Valitettavan monella tallipaikan hintaan ei sisälly yrittäjän oma palkkaa ja 

se näkyy hinnoittelussa. Hinnoittelun ongelmana nähdäänkin se, että tallipaikan hinta on liian 

alhainen oman palkan poisjättämisen vuoksi. Haastatteluissa näkyi myös, että enemmän 

kilpailevissa aluekeskittymissä hinta saatetaan asettaa hieman ”alemmaksi kuin naapurilla” ja tällä 

tavoin päästy mukaan alueen markkinoille. Tällä tavalla kilpailua kiristetään ja pidetään 

hintojaalhaisina. Erään yrittäjän mukaan ihmiset eivät ole tottuneet maksamaan Etelä-Pohjanmaalla 

niin korkeita hintoja hevospalveluista kuin esimerkiksi Etelä-Suomessa tai Pirkanmaan alueella. 

Haastatteluissa selviää, että ratsastustalleilla hinnat eivät saa nousta liian korkeaksi tai muuten 

asiakkaat vaihtavat yrittäjää. Myös yksityistalleilla tilanne on hankala. Enemmän pitäisi saada 

hintaa, mutta kuten eräs haastateltava kertoo ”Mieluummin pidetään hevosta mummolassa kuin 

maksettaisiin korkeaa vuokraa tallipaikasta”.  

Koistinen (2012) haastatteli opinnäytetyössään eri hevospalveluyrityksiä ja kertoo, että 

hevostalouden kannattavuutta voitaisiin yleisesti parantaa siten, että markkinahinnan tulee olla 

oikea, kustannuksia tulee saada laskettua ja palkkakustannukset olisivat alhaisemmat. Myös valtion 

ja EU:n tukia saisi olla hevosalalla tätä nykyä enemmän. ”Oikean” hinnan määritteleminen voi 

kuitenkin olla hankalaa.  
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Hevospisnes-hankkeen alustavan selvityksen mukaan yritysten keskinäinen kilpailu ja markkinat 

ovat tärkein seikka hinnoittelussa. Jopa 75 % ratsastuskouluyrittäjistä kokee kilpailun olevan tärkein 

hinnoitteluun vaikuttava asia. Ravivalmentajat kokevat muita enemmän, että asiakkaiden 

neuvotteluvoima vaikuttaa hinnoitteluun. Näin koki kolmannes haastatelluista ravivalmentajista. 

Karsinapaikkojen vuokrissa on suuria eroja ja sopimuksiin voi kuulua erilaisia sisältöjä. 

Ammattimaisilla hoitotalleilla karsinapaikan vuokra eli niin sanottu täysihoitopaikka voi maksaa 

400- 700 euron välillä ja ravivalmennustalleilla tallivuokra (valmennus, hoito ja tallivuokra) noin 

1000 eurossa. Pienemmissä ja ei- ammattimaisilla talleilla karsinapaikan/tallipaikan vuokra voi olla 

huomattavasti alhaisempi. Kilpailutekijöistä ratsastustalleilla maneesi ja merkityt kentät voivat olla  

merkittävä kilpailuetu. Ongelmia hinnoitteluun tuo harmaa talous. Harmaata taloutta harjoittavat 

harrastustallit voivat tarjota karsinapaikkoja alhaiseen hintaan ja vääristää samalla alueen kilpailua. 

(Louhelainen 2012, 28-29) 

 

Yrityksen tulee aina olla tietoinen kilpailijoidensa toimista. Kilpailijan vaihtoehtoinen tuote, eli 

tässä tapauksessa vaihtoehtoinen hevospalvelu, voi vaikuttaa kysyntään ja pakottaa yrityksen 

alentamaan hintaansa. Yrityksen tulee siis tietää alueellinen hintataso, että yritys voi kilpailla 

toiminta- alueella. Samoin yrityksen tulisi tiedostaa omat kustannukset, jotta yritys ei hinnoittelisi 

palveluaan liian alhaiseksi.  

 

 

 

Hinnoittelun perusteita 

 

Onnistunut hinnoittelu huomioi tarkasti asiakkaat ja mahdollisella hinnan nostamisella voi olla 

yrityksen kannattavuutta heikentävä vaikutus. Vaarana on tällöin palvelun käyttäjien siirtyminen 

vaihtoehtoiseen palveluntarjoajaan. Tämä voi koitua ongelmaksi, jos tietyllä toiminta-alueella ja 

alalla on paljon kilpailevia yrityksiä. Tällöin yrittäjän kannattaisi muuttaa toimintansa sellaiseksi, 

että sen on mahdollista erottautua toisista kilpailijoista. Monopolitilanteessa hinnan nosto ei 

välttämättä tuo asiakaskatoa. Liian alhaisella hinnalla voi houkutella asiakkaita ja mahdollista 

liiketoiminnan kasvua voi tapahtua. Vaarana tässä tapauksessa on kuitenkin, että liiketoiminnan 

kate voi jäädä pieneksi ja toiminnan hinta ei kata kustannuksia. (Selander & Valli 2007, 68–69.) 
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Kustannusperusteisessa hinnoittelussa hyödykkeen eli tässä tapauksessa palvelun kustannukset 

otetaan huomioon palvelun hinnoittelussa. Kustannusperusteisen hinnoittelun käyttö vaatii 

kuitenkin tarkkaa tuotekohtaista kustannuslaskentaa. (Laitinen 2007, 157.) Kustannusperusteisessa 

hinnoittelussa ei oteta pelkästään huomioon palvelun kustannuksia vaan tuotteen kysynnällä ja 

markkinoiden kilpailulla on merkitystä tuotteen tai palvelun hinnoitteluun. (Laitinen 2007, 157.) 

Kustannusperusteinen hinnoittelu voi johtaa palvelun ali- tai ylihinnoitteluun. Yritys voi sen vuoksi 

menettää osan tuotoistaan ja pahimmassa tapauksessa joutua ulos markkinoilta.  

 

Markkinaperusteisessa hinnoittelussa hinta perustuu tuotteen markkinahintaan, johon vaikuttavat 

kysyntä ja alueellinen kilpailu. Vaikka yritys käyttää hinnoittelussa markkinahintoja, kilpailussa on 

tärkeää tietää omat kustannukset ja jos mahdollista, selvittää kilpailijoiden kustannukset. Jos 

alueellinen kilpailu osoittautuu kovaksi, hintakilpailussa voittaa yritys, jolla on parempi 

kustannusrakenne ja varallisuus. (Sipilä 2003, 58, 60−61.) 

 

Hinnoittelua suunniteltaessa markkinoiden hintataso on oltava tiedossa ja oman yrityksen 

kulurakenne. Olisi myös järkevää asettaa oma voittotavoite että yritys tuottaisi yrittäjälle palkan ja 

pääomalle tuoton. Tuotteiden ja palveluiden hintataso olisi oltava tasolla, jolla yritys pystyy 

peittämään muuttuvat ja kiinteät kulut sekä oman voittotavoitteen unohtamatta verotusta.  

 

 

 

Markkinointikeinoja hevospalveluyrityksissä  

 

Markkinointi käsittää monia markkinointikeinoja, joiden avulla asiakkaita on mahdollista saada ja 

saavuttaa. Kotlerin määrittelemät 4 markkinoinnin kilpailukeinoa ovat eräät tunnetuimmista 

kilpailukeinoista. Näitä kilpailukeinoja ovat tuote, hinta, saatavuus ja markkinointiviestintä. 

Markkinoinnissa nämä 4 kilpailukeinoa kuuluvat niin sanottuun markkinointimixiin. 

(Kotler&Armstrong 2010, 76). Seuraavassa käsittelemme näitä markkinointikeinoja.  
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Tuote tai palvelu on markkinoinnissa keskeinen kilpailukeino. Tuote on hyödyke, jota tarjotaan 

markkinoille arvioitavaksi, ostettavaksi ja kulutettavaksi niin, että asiakkaiden tarpeet, odotukset ja 

mielihalut tulevat tyydytetyksi. Palvelu taas koostuu ydinpalvelusta, lisäpalvelusta ja tukipalvelusta. 

Ydinpalvelu hevospalveluyrityksissä on se hevospalvelu, mitä asiakkaalle yritys voi tarjota.  

Lisäpalvelut käsittää tässä tapauksessa palvelun saavutettavuuden ja palveluun liittyvät tavarat ja 

materiaalit. Tukipalvelut käsittävät muun muassa kanta-asiakaskortit ja alennukset, myyntikanavan 

ja brändin.  Mielikuva on tärkeä, koska se muodostuu kuluttajan asenteista, tunteista, kokemuksista,  

uskomuksista ja ennakkoluuloista hevospalvelua kohtaan. Palvelun tarjoajan tuotemerkki voi olla 

merkittävä kilpailuetu yritykselle. Hevospalveluyrityksen kannattaa panostaa näihin asioihin 

toiminnassaan.  

 

Hinta toimii tuotteen ja palvelun arvon mittarina ja muodostajana. Samalla sillä on olennainen 

merkitys yrityksen kannattavuuteen ja kilpailukykyyn. Korkea hinta voi rajoittaa myyntiä ja halpa 

hinta voi karkottaa uusien yritysten tuloa markkinoille. Yrityksessä hintastrategia kattaa 

päätöksenteon tuotteen perushintatasosta ja hinnan muutoksista. Hinnan merkitys yrityksen 

palvelun asemoinnissa on tärkeä, että se osuu oikealle kohderyhmälle. Palvelun hintaa mietittäessä 

on otettava huomioon palvelun kustannukset ja kohdemarkkinan hintataso. Hintaan voi vaikuttaa 

verotus, kysyntä ja tarjonta ja yrityksen omat tavoitteet. Hinnan tulee olla oikea suhteessa palvelun 

laatuun ja markkina-alueeseen.  

 

Yrityksen hintapolitiikka vaikuttaa hintaan siten, että se määrittää yrityksen tavan hinnoitella 

palvelu suhteessa kilpailijoihin. Korkean hinnan politiikka on toimiva silloin, kun tuote tai palvelu 

on uusi ja erilainen. Alhaisen hinnan politiikalla eli volyymihinnoittelulla tavoitellaan nopeasti 

suurta markkinaosuutta ja samalla yritetään vaikuttaa kilpailijoihin karistamalla ne kannoilta. 

Vakiintuneen markkinahinnan politiikalla yritykset noudattavat markkinoille vakiintunutta 

hintatasoa. Hevosbisnes-hankkeen selvityksessä esimerkiksi useissa Seinäjoen alueen 

ratsastuskouluissa käytetään tällaista hinnoittelua.   
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Yrityksen hinnoittelupäätökset perustuvat yleensä kustannuksiin ja kysyntä- ja kilpailutilanteeseen 

markkinoilla. Katetuottohinnoittelu on hyvin usein käytetty hinnoittelumenetelmä, ja sen 

perusajatuksena on, että palvelun tuotot kattavat palvelun muuttuvat kustannukset. Jäljelle jääneiden 

tuottojen on katettava yrityksen kiinteät kulut. Loput jäljelle jääneet tuotot ovat yrityksen voittoa.  

 

Saatavuudella tarkoitetaan, että kuluttaja saa mahdollisimman helposti ja täsmällisesti haluamansa 

palvelut. Tämä tarkoittaa, että hevospalveluja tarjoava yritys pystyy tarjoamaan asiakasryhmälle 

palveluja mahdollisimman nopeasti ja helposti. Esimerkiksi ratsastustunteja tarjoava yritys pystyy 

tarjoamaan ratsastuspalveluja asiakkaille. Asiakas on saanut tiedon yrityksen tarjoamasta palvelusta 

jakelukanavasta ja kysyy mahdollisuutta käyttää yrityksen palveluja. Jos saatavuus on hyvällä 

tasolla ja asiakas saa mitä haluaa, asiakas on tyytyväinen ja voi tulla asioimaan yrityksessä 

uudestaan. Tämä on asiakasuskollisuuden tärkeä lähtökohta.  

 

Markkinointiviestinnällä tarkoitetaan, että yrityksen palveluista annetaan oikeanlainen kuva 

asiakkaalle. Mitä ja millaisia palveluja tarjotaan ja mihin hintaan. Markkinointiviestinnän avulla 

tiedotetaan yrityksestä, sen palveluista, hinnoista ja saatavuudesta. Yrityksen on myös mahdollista 

tämän avulla erottautua kilpailijoista. Sen avulla voidaan luoda mielenkiintoa ja myönteisiä 

asenteita ja herättää asiakkaan ostohalu palveluun. Asiakkaiden aktivointi, myynnin 

aikaansaaminen ja ostopäätösten teko kuuluvat markkinointiviestinnän tehtäviin. 

Markkinointiviestintä koostuu mainonnasta ja kaikesta muusta, jolla yrityksen on mahdollista 

esitellä yritystään ja tuoda palvelujaan esille. Esimerkiksi hyvät nettisuvut, lehti- ja radiomainonta 

kuuluvat markkinointiviestintään. Myös henkilökohtainen myyntityö asiakkaalle on tärkeä keino 

tavoittaa asiakas. Koskaan ei voida aliarvioida asiakaspalvelun voimaa, koska jos se onnistuu, sen 

avulla asiakas tulee uudelleen käyttämään yrityksen palvelua ja se vaikuttaa monessa haastattelussa 

nousseeseen ”puskaradion” voimaan.  
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Millaiselle asiakasryhmälle kannattaa kohdistaa markkinointi? 

 

 
 

Hevospalveluyrityksessä yrittäjän ja yrittäjäperheen arvot ja tavoitteet määrittelevät hyvin pitkälle 

yrityksen strategiset tavoitteet. Kun tavoitteet on määritelty, mietitään, mihin päästään huomioiden 

olemassa olevat ja mahdollisesti tarvittavat resurssit ja tiedostetaan toimialaympäristön 

mahdollisuudet ja haasteet. Hevospalveluyrityksen on hyvä tiedostaa, kenelle markkinoi 

palvelujaan. Tämä tarkoittaa käytännössä oikean markkinointistrategian luomista. Yrityksen 

kohdemarkkinan valinta ja arvon luominen asiakkaille on tiedettävä ennen markkinoinnin 

aloittamista. Yrityksen on tehtävä valinta asiakkaista, joita voidaan palvella kannattavasti. 

Markkinointistrategiassa on tärkeää tietää niiden  

 

 

 

etujen ja arvojen joukko, jonka yritys lupaa palvelulleen tyydyttääkseen asiakkaan tarpeet. 

Hevospalveluja tarjoavan yrityksen on jaettava ryhmät, joille markkinoidaan palveluita eli 

segmentoida ne. Kullakin segmentillä on erilaiset ostotarpeet ja arvot tuotteelle ja tämän vuoksi 

segmentointi oikealle kohderyhmälle on tärkeää.  

 

Markkinat voidaan jakaa eri segmentteihin esimerkiksi demografisten muuttujien mukaan. 

Segmentointiperustana tällöin voi olla esimerkiksi asiakkaiden ikä, sukupuoli, perheen koko, alueen 

tulotaso, ammatti, koulutustaso tai kieliasiat. Tietyn palvelutason valitseva yritys voi tarjota 

palvelujaan esimerkiksi hyvän tulotason omaaville tai tietyn ikäisille. Psykografinen segmentointi 

eli markkinoiden jakaminen eri ryhmiin voi jakaa ryhmät esimerkiksi henkilökohtaisten 

ominaisuuksien tai sosiaaliluokan mukaan. Käyttäytymiseen perustuva jako tarkoittaa, että 

palveltava joukko jaetaan käyttäjätyypin, ostotilanteen tai käyttöuskollisuuden mukaan. Tämä 

tarkoittaa, että tässä ryhmäjaossa henkilöille halutaan tarjota niin hyvää palvelua, että kuluttaja 

jatkaa palvelun käyttöä ensimmäisen käyttökerran jälkeen ja johtaa asiakasuskollisuuteen.  
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Kun tietty markkinasegmentti on valittu, kohdistetaan palvelu tarkasti oikealle segmentille. 

Segmenteistä voidaan valita yksi tai useampi joita ryhdytään palvelemaan. Kohdemarkkinat 

koostuvat ostajista, joilla on yhteinen tarve tai ominaisuus, joita yritys päättää palvella.  

 

Mahdollisia kilpailuetuja tunnistettaessa voidaan palvelua erilaistaa. Kilpailuetu saavutetaan, kun 

asiakkaalle tarjotaan kilpailijoita enemmän hyötyjä. Erilaistamisen avulla voi yritys saada huomattavaa 

etua ja mahdollisesti paljon asiakkaita tai kohdistetun tietyn segmentin asiakkaita. Esimerkki 

erilaistamisesta on esimerkiksi erilaisten leirien pitäminen ratsastuskoululla. ratsastuspalvelun 

tarjoaminen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asiakasuskollisuuden merkitys hevospalveluyritykselle 

 

Asiakasuskollisuus on keskeinen käsite palvelujen markkinoinnin saralla, koska se linkittyy 

olennaisesti onnistuneen palvelun peruslähtökohtiin. Palvelulla tarkoitetaan prosessia, jonka 

päämääränä on luoda arvoa asiakkaille. Arvonluonti tapahtuu asiakkaan ja yrityksen 

vuorovaikutuksen kautta ja edellyttää siten yhteistyökykyistä suhdetta. (Grönroos 2009, 25, 51–52.) 

 

Palvelukilpailussa toimivan ja kilpailuetua tavoittelevan yrityksen palvelujen markkinointi perustuu 

siis suhdemarkkinointiin. Suhdemarkkinoinnissa painotetaan kestävän ja vuorovaikutteisten 

asiakassuhteen ylläpitämistä. Suhdemarkkinointi määritellään asiakkaiden kanssa ylläpidettävien 

suhteiden tunnistamiseksi, solmimiseksi, vaalimiseksi ja kehittämiseksi. Päämääränä on täyttää 

suhteen molempien osa-puolien tavoitteet. (Grönroos 2009, 47–53.) Asiakasuskollisuuden voi 

ajatella kuvastavan syvällistä ja sitoutunutta asiakassuhdetta. Asiakasuskollisuus onkin siis yksi 

palvelujen markkinoinnin keskeinen päämäärä (Nordman 2004, 20). Haastattelujen perusteella 
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monissa hevospalveluyrityksissä monet asiakassuhteet ovat pitkäikäisiä ja tähän tulisikin 

pyrkiä mahdollisuuksien mukaan.  

 

Uskollisuus on yrityksen näkökulmasta tavoittelemisen arvoista, koska se vaikuttaa positiivisesti 

asiakassuhteen taloudelliseen kannattavuuteen. Grönroos (2009, 62) muistuttaa uskollisuuden 

edellyttävän myös yrityksen uskollisuutta asiakasta kohtaan. Asiakkaan näkökulmasta 

uskollisuudella voi saavuttaa tiettyjä suhteen hyötyjä. Tällaisia pitkäaikaisen suhteen hyötyjä ovat 

asiakkaan kokema turvallisuus, asiakkaan ja kontaktihenkilön suhde sekä asiakkaan erityiskohtelu 

(Ylikoski 2001, 184). 

 

Yleisesti ajatellaan, että uskolliset asiakkaat ovat kannattavampia kuin muut asiakkaat. Tätä 

perustellaan monella eri tekijällä. Uskollisten asiakkaiden tuomat säännölliset kassavirrat 

mahdollistavat sen, että voidaan investoida uusien asiakkuuksien luomiseen. Säännöllinen 

kassavirta on elintärkeässä arvossa yritykselle että yritystä voidaan kehittää ja viedä eteenpäin. 

Samoin on helpompaa jalostaa nykyisiä asiakkuuksia kuin synnyttää uusia. Asiakkaita voi myös 

käyttää uusien asiakkuuksien luomiseen. Lisäksi pitkäikäisiä asiakkaita voidaan ohjata siten, että 

asiakkuuden kustannukset alenevat.  (Storbacka & Lehtinen 2002, 102.) 

 

 

Uskollisuusteoriassa asiakasuskollisuus määritellään joko yksinomaan käyttäytymisenä tai 

asennetta vastaavana mentaalisena tilana tai näiden molempien yhdistelmänä. (Paavola 2006, 35.) 

Asiakasuskollisuuden nähdään usein koostuvan asenteista brandia tai yritystä kohtaan, asenteista 

uudelleenostoa kohtaan ja sitoutumisesta. (Paavola 2006, 39.)  

 

 

Asiakastyytyväisyys 

 

Asiakastyytyväisyyden käsitettä on haasteellista määritellä, johtuen jo sanan tyytyväisyys 

arkipäiväisyydestä. Asiakastyytyväisyydellä tarkoitetaan asiakkaan arviota siitä, kohtaako tietty 

tuote tai palvelu hänen sille asettamansa tarpeet ja odotukset. (Zeithaml ym. 2006, 110). 

 

Asiakastyytyväisyys on yksi asiakasuskollisuuden tärkeimmistä elementeistä. Kuvion 1. mukaan 

koettuun palvelun laatuun vaikuttavat asiakkaan käsitykset, mutta asiakastyytyväisyys on laajempi 
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käsite. Siihen vaikuttavat edellä mainitut käsitykset palvelun laadusta, tuotteen laadusta, 

hinnasta sekä tilanne - ja henkilökohtaiset tekijät. Yhdessä nämä kaikki tekijät vaikuttavat 

loppujen lopuksi asiakasuskollisuuteen.  

 

 

Kuvio 1. Asiakkaan käsitys laadusta ja asiakastyytyväisyys (Zeithaml ym. 2006, 107).  

 

 

 

Grönroosin (2001, 123) mukaan palvelun laadun kokemus tapahtuu ensin ja tyytyväisyys tai 

tyytymättömyys vasta sen jälkeen. Ylikosken (2001) mukaan asiakastyytyväisyys luo pohjaa 

asiakasuskollisuudelle, kun taas asiakasuskollisuus mahdollistaa pitkäaikaisen asiakassuhteen 

kehittymisen. Lecklinin mukaan (1997) asiakastyytyväisyyden ei tule kuitenkaan olla itsetarkoitus, 

johon tulee pyrkiä hinnalla millä hyvänsä. 

 

Asiakastyytyväisyyttä voidaan myös johtaa yrityksessä ja korostaa yrityksen strategiassa. 

Asiakastyytyväisyysjohtamisella tarkoitetaan asiakaslähtöistä johtamis- ja markkinointijärjestelmää, 

jossa asiakastyytyväisyyskokemuksista saadun palautteen avulla kehitetään toimintoja 

laatujohtamisen hengessä ja jossa mielikuvamarkkinoinnin mukaisesti syvennetään asiakassuhteita 

siten, että toiminnan tulos paranee. (Rope & Pöllänen 1995, 255.) Asiakaskyselyjä kannattaa 

hevospalveluyrityksessä tehdä aina tasaisin väliajoin että yritys voi panostaa asiakkaiden halujen 

tyydyttämiseen.  
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Henkilökohtaisten siteiden merkitys 

 

Henkilökohtaisia siteitä muodostuu, kun asiakkuus palveluyrityksen kanssa on jatkunut pitkään ja 

voidaan puhua uskollisesta asiakkaasta. Voidaan puhua pysyvästä asiakassuhteesta. Pysyvä 

asiakassuhde tuottaa sosiaalisia hyötyjä. Asiakassuhteeseen tulee sosiaalinen ulottuvuus, kun 

asiakas ja palveluja tarjoava yritys tuntevat toisensa. (Lämsä, 2009, 65) Tällä tavoin voidaan 

muodostaa henkilökohtainen side asiakkaan ja palveluja tarjoavan henkilön tai yrityksen välille. 

Palvelu, joka asiakkaalle on jo ennestään tuttu, on asiakkaalle edullinen, koska jos hän vaihtaa 

palveluja ja alkaa rakentaa asiakassuhdetta toisen palveluyrityksen kanssa, asiakas joutuu kokemaan 

stressiä ja se voi aiheuttaa myös kustannuksia. Sosiaaliset suhteet pitää rakentaa uudelleen. (Lämsä 

2009, 65) Hevospalveluyrityksessä olisi otettava kaikki hyöty irti kannattavasta ja pitkäaikaisesta 

asiakassuhteesta. 

Asiakkaan on myös mahdollista hyötyä asiakasuskollisuudestaan ja pitkästä henkilökohtaisesta 

asiakassuhteestaan taloudellisesti. Asiakkaalle voidaan tarjota erikoistarjouksia, bonuksia ja 

palvelun tarjoaja tuntee asiakkaan tarpeet, jolloin hänen on helppo tarjota räätälöityä palvelua 

asiakkaalle. (Lämsä 2009, 65) Ylikosken (1999, 176) mukaan asiakasuskollisuus on myönteistä 

asennoitumista organisaatioon ja sen tarjoamiin palveluihin. Myönteinen asenne vaikuttaa  

 

 

asiakkaan ostokäyttäytymiseen ja vahvistaa sitä ja joskus mahdollisesti palvelun tuottajan ja 

asiakkaan välille syntyy ystävyyssuhteen kaltainen tunneside.  

Luottamus ostajan ja myyjän välillä on keskeisellä sijalla laadukkaan palvelukokonaisuuden 

luomisessa. Luottamuksen merkitys korostuu, koska palveluihin liittyy suhteellisen paljon riskiä ja 

epävarmuutta. Riskin käsittely ja luottamus liittyvät toisiinsa. Kun asiakas ottaa riskin, hän olettaa 

palvelun toteutuvan hänen odotustensa mukaan.  (Lämsä 2009, 76) Tämän vuoksi henkilökohtaisilla 

siteillä on suuri merkitys. Henkilökohtaisia siteitä muodostuu pitkän ajan kuluessa. Kun asiakas on 

käyttänyt tiettyjä palveluita pitkään, henkilökohtaisten siteiden merkitys kasvaa. Asiakassuhdetta on 

ylläpidettävä, että asiakassuhde jatkuisi. (Lämsä 2009, 134) Henkilökohtaisilla siteillä voidaan 

saavuttaa pitkäaikaisia ja kannattavia asiakassuhteita.  
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Asiakasuskollisuuden merkitys yritykselle ja asiakkaalle 

 

 

Asiakasuskollisuuden määrittelyssä käytetään usein eri tasoja ja vaiheita, joiden mukaan palvelun 

tai tuotteen vaihtamisesta aiheutuvat kustannukset määräytyvät. Kehityskaaren alkuvaiheessa 

olennaista on hintaherkkyys, vaihtoehtojen vertailu ja tuotteen vaihdon helppous. Kuluttaja päättää 

hinnan ja tuotteen perusteella, minkä lopulta valitsee. Seuraavaksi asiakasuskollinen asiakas 

lopettaa vertailun ja keskittyy yhden tarjoajan palveluihin. Siirtymän kautta aiemmin tietoinen 

valinta muuttuu rutiininomaiseksi käyttäytymiseksi ja asiakas ei enää kyseenalaista tai arvioi 

tuotteen laatua tai hintaa. Tämä kannattaa ottaa huomioon hintoja nostaessa. (Paavola 2006, 

tiivistelmä) 

Keskinäisellä luottamuksella on avainasema asiakasuskollisuuden saavuttamisessa. Luottamukseen 

taas vaikuttavat asiakkaan uskomukset toisen osapuolen luotettavuudesta, turvallisuudesta ja 

rehellisyydestä. (Paavola 2006, 61).  Näiden osatekijöiden löytäminen ja saavuttaminen 

muodostavat asiakasuskollisuuden kivijalan. 

 

 

 

 

Asiakasuskollisuudella pyritään nostamaan yrityksen kannattavuutta ja lisäämään toiminnan 

vakautta. Griffin (2002) on luetellut kuusi eri tekijää, joiden kautta uskolliset asiakkaat vaikuttavat 

yrityksen toimintaedellytyksiin.  

1. Markkinointikustannukset laskevat, koska uusien asiakkaiden hankkiminen on 

huomattavasti kalliimpaa kuin vanhojen säilyttäminen.  

 

2.  Voidaan nähdä liiketoimintakustannusten pienentyminen, koska tarpeet uusien 

liiketoimintamallien ja sopimusjärjestelmien kehittämiseen laskevat.  

 

 

3. Asiakasvaihtuvuuskustannukset laskevat, sillä on vähemmän menetettyjä asiakkaita.  
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4.  Kannattavuuteen vaikuttavana tekijänä on ristiinmyynnin lisääntyminen; sama 

asiakas ostaa muitakin tuotteita samalta toimittajalta ja tätä kautta osuus asiakkaan 

ostoista kasvaa.  

 

 

5. Suosittelun lisääntyminen, joka luo ilmaista markkinointia yritykselle. Viimeisenä tekijänä 

reklamaatioista johtuvat kustannukset laskevat, koska oletetaan asiakkaiden olevan 

tyytyväisiä saamaansa palveluun. 

 

Asiakasuskollisuus liittyy tiiviisti yhteen yrityksen kannattavuuden kanssa. Vakioasiakkaat ostavat 

useammin ja suurempia määriä, heillä on valmius maksaa korkeampaa hintaa sekä halu kertoa 

ostoaikeistaan ja sitä kautta suositella yritystä myös muille ihmisille. (Pöllänen 1995, 64.) 

Asiakasuskollisuus tuo pitkällä tähtäimellä yritykselle vakautta ja kannattavuutta. Sen sijaan, että 

yritykset keskittäisivät panokset ainoastaan markkinaosuuksiensa kasvattamiseen, tulisi heidän 

suunnata resursseja myös asiakasuskollisuuden lisäämiseen. Yritykset lähtevät usein hintakilpailuun 

uusien asiakkaiden toivossa ja tätä kautta toiminnan kannattavuus kärsii. Kannattava kasvaminen 

nivoutuu usein yhteen hyvin hoidettujen vakioasiakkaiden kanssa. (Griffin 2002, 4-5.) 

 

 

 

Asiakasuskollisuus on tärkeällä sijalla palveluyrityksen toiminnassa. Uskollinen asiakas ostaa 

palveluja usein samalta yritykseltä ja yrityksen kannalta näin käyttäytyvä asiakas on kannattava. 

Asiakasuskollisuus on tämän vuoksi yksi palvelujen markkinoinnin keskeinen päämäärä. 

Uskollisuus on yrityksen näkökulmasta tavoittelemisen arvoista, koska se vaikuttaa positiivisesti 

asiakassuhteen taloudelliseen kannattavuuteen. Tämä asia käy ilmi useista tutkimuksista, joten 

asiakassuhdetta kannattaa vaalia.  

Asiakasuskollisuudessa tulee esille sana uskollisuus. Uskollisuus edellyttävän myös yrityksen 

uskollisuutta asiakasta kohtaan. Asiakkaan näkökulmasta uskollisuudella voi saavuttaa useita 

hyötyjä. Palvelua voidaan markkinoida asiakkaalle paremmin räätälöidysti ja taloudellisia hyötyjä 

voidaan saavuttaa asiakasuskollisuudella.  
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Asiakasuskollisuus tuo pitkällä tähtäimellä yritykselle vakautta ja kannattavuutta. Sen sijaan, 

että yritykset keskittäisivät panokset ainoastaan markkinaosuuksiensa kasvattamiseen, tulisi 

heidän suunnata resursseja myös asiakasuskollisuuden lisäämiseen. Yritykset lähtevät usein 

hintakilpailuun uusien asiakkaiden toivossa ja tätä kautta toiminnan kannattavuus kärsii. Kannattava 

kasvaminen nivoutuu usein yhteen hyvin hoidettujen vakioasiakkaiden kanssa. 

Yritys, joka tarjoaa palveluja asiakkaille, kuuluu tarjota laatua että asiakasuskollisuus voisi syntyä. 

Useat ostot samalta organisaatiolta luovat asiakasuskollisuutta jota organisaation on syytä vaalia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tärkeitä havaintoja haastatteluista 

 

Haastattelut ovat tuoneet paljon monipuolista tietoa tarkastella hevosyrittäjän taloutta ja päivittäistä 

työtä. Yrittäjät tekevät todella paljon työtä yrityksissään ja työpäivät voivat venyä pitkiksi. Monessa 

yrityksessä päivän aikana työtunteja kertyy helposti 10 tuntia, myös viikonloppuisin. Jo tästä syystä 

työtuntipalkka jää hyvin pieneksi tai sitä ei ole yrityksessä erikseen laskettu.  

 

Haastattelujen havainnoista voimme päätellä, että hevosten hoito yrityksissä on hyvin 

käsityövaltaista. Karsinat siivotaan päivittäin ja hoidetaan eläimet hyvin eli päivittäistä työaikaa 

kuluu todella paljon eläinten hoitotyöhön. Hevosten hoitotyöhön on kehitelty jo paljon uusia ja jo 

hyväksi havaittuja, työtä helpottavia innovaatioita kuten ruokinta-automaatteja ja 
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lannanpoistojärjestelmiä. Myös pihatto-tyyppisiä hevostalleja on rakennettu ja ne ovat 

kehittyneet vuosien saatossa. Uudet innovaatiot helpottaisivat työtä ja esimerkiksi 

ratsastuskouluilla nämä helpottaisivat päivittäisiä rutiineja ja aikaa jäisi ratsastustuntien pitoon, 

markkinoinnin kehittämiseen ja talouden hoitoon entistä enemmän. Samoin yrityksen kehittämiseen 

jäisi enemmän aikaa. Tämä uusien innovaatioiden omaksuminen olisi otettava osaksi alan 

koulutusjärjestelmää, mikä edistäisi uusien innovaatioiden omaksumista. Myös erilaisilla alan 

kehitysmahdollisuuksia lisäävillä kursseilla uusien innovaatioiden opettaminen ja esitteleminen 

olisi otettava osaksi kurssitarjontaa. Samoin alan asiantuntijasektorin tulisi kouluttautua alan 

innovaatioiden suhteen ja antaa hyvää ja laadukasta neuvontaa eri innovaatioiden soveltuvuudesta 

yritykselle. Osana tätä hanketta olisi tärkeä selvittää, miten paljon erilaiset, uudet innovaatiot 

maksavat ja missä ajassa ne mahdollisesti maksaisivat itsensä takaisin.  

 

Monen yrityksen haastattelussa tulee ilmi, että aikaa talouden ylläpitoon ja tarkasteluun ei ole 

riittävästi. Monessa yrityksessä kirjanpito on myös ulkoistettu. Monen haastatellun koulutustausta 

on hevosten kouluttamiseen tai ratsastuksen ohjaukseen liittyvää, mutta talousalan koulutusta löytyi 

vain hyvin harvalta. Olisikin tärkeää, että talousalan koulutusta lisättäisiin hevosalan 

koulutusohjelmaan, koska esimerkiksi ratsastuksen ohjaajista ja opettajista moni toimii 

hevospalveluyrittäjänä. 

 

 

 

 

 

Jo toimintaa aloittaessa on otettava enemmän huomioon ne tosiasiat, että kustannuspaikkoja 

hevospalveluyrityksissä on paljon. Jo esimerkiksi purut, pohjat ja hevosten sairastuminen voivat 

tuoda odottamattomia kustannuspaikkoja jos näitä ei oteta huomioon ennen toiminnan aloittamista.  

Samoin esimerkiksi yrittäjän tai toisen osaomistajan sairastuminen voi johtaa yrityksessä toiminnan 

alasajoon tai jopa lopettamiseen. Tähän varautuminen toki on haastavaa, jopa mahdotonta.  

 

Laurea- ammattikorkeakoulun tutkimuksessa kerrotaan, että ratsastuspalveluissa laadukkaalle 

palvelulle kasvukeskusten läheisyydessä on kysyntää ja siitä ollaan valmiita maksamaan.  

Hevospalveluyrittäjillä oikea hinnoittelu on avain kannattavaan yritystoimintaan. Jollei hinnoittelu 

ole kunnossa, se tuo ongelmia saavuttaa kunnollinen kannattavuus yrityksessä.  
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Hinnoittelussa on olemassa katto ja lattia. Tämä tarkoittaa, että hinnoittelussa on otettava 

huomioon kaikki palvelun tuottamiseen liittyvät kulut. Sen halvemmalla ei yksinkertaisesti 

kannata myydä palvelua. Hintakilpailu hevosalalla on yleistä, mutta se ei kannata. Kustannusedulla 

on mahdollista saavuttaa kilpailuetua. Jos kustannusetua on vaikea saavuttaa, markkinointia ei 

silloin tulisi perustaa palvelun hintaan. Käytännön tasolla se voi olla hankalaa alueen kilpailun 

vuoksi.  

Hevoskeskittymillä kuten isojen kaupunkien seuduilla voidaan hankkia useita etuja. Verkostot ovat 

hevosyrityksille tärkeitä ja mahdolliset yhteishankinnoilla voidaan laskea kustannuksia. 

Hevoskeskittymissä on se ongelma, että kilpailu alueella on kovaa, mutta keskittymisestä olisi 

otettava mahdolliset hyödyt irti paremman kannattavuuden saavuttamiseen.  

 Erilaistaminen olisi yritystoiminnan kannalta järkevää. Erilaistamisella voi hankkia kilpailuetua ja 

tuoda hinnoitteluun kilpailuvaltteja. Yrittäjän tulee pohtia liiketoiminnan kustannuksia aika ajoin, 

esimerkiksi vuosittain tai jos kustannukset nousevat nopeasti korkeiksi. Hinnan tarkistus tai 

nostaminen on asiakkaille perusteltua jo pelkästään kustannusten nousun vuoksi.  

Monissa haastatteluissa nousee esiin yrittäjän halu tuottaa parempaa laatua asiakkaille. Asiakkaiden 

laatutietoisuus kasvaa ja on kasvanut, mutta täytyy myös muistaa, että kysyntä ja toiminnan 

käyttöaste on pysynyt hyvällä tasolla. Laatu kannattaa pitää hyvällä tasolla, mutta täytyy muistaa, 

että paremmasta palvelusta kuuluu asiakkaan maksaa enemmän hintaa. Se kannattaa muistaa 

hinnoittelua tehdessä.  

 

 

 

Eräs huomio hinnoitteluun on tämä seuraava esimerkki: Eräs yrittäjä oli hinnoitellut karsinapaikan 

vuokran alueen yleisen hintatason mukaisesti. Hän kuitenkin huomasi pian, että yleisen hintatason 

mukaan hinnoiteltu paikka ei ollut kannattavaa ja nosti vuokraa peräti usealla sadalla eurolla. Hän 

kuitenkin perusteli karsinapaikan vuokran nousun asiakkailleen henkilökohtaisesti. Vain yksi 

vaihtoi tallia hinnankorotuksen vuoksi. (Pussinen, 2013.) 

 

 

Ajatuksia hevosyrittäjyydestä 
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Lähteistä ja haastatteluista on saatu selville, että Etelä-Pohjanmaalla hevospalvelujen hinnat 

ovat alamaissa ja takamatkalla muualle Suomeen verrattuna. Alhainen hintataso Etelä-Pohjanmaalla 

voi johtua siitä, että alueen hintataso on ollut jo kauan alhainen. Tämän vuoksi hintoja on vaikea 

lähteä nostamaan liian nopeasti ylöspäin. Monessa haastattelussa korostuu, että hinnan nosto ei 

välttämättä vähentäisi asiakkaita yrityksiltä. Tärkeänä asiana koetaan yrittäjän persoona, yrityksen 

laatu ja yrittäjän ammattitaito. Nämä syyt ovat tärkeitä sille, että asiakas jatkaa palvelujen käyttöä 

yrityksessä. Yrittäjän persoona, laatu ja yrityksen oma brändi ovat tärkeä tekijä markkinoilla. Niillä 

on mahdollista erottua yritysjoukosta.  

 

Markkinointiin olisi syytä panostaa. Monessa haastattelussa yrittäjä kokee ”puskaradion” kaikkein 

parhaaksi tavaksi tavoittaa asiakkaita. Kuitenkin markkinointiin olisi syytä panostaa, koska 

laajentavilla ja laajentaneilla hevospalveluyrityksillä olisi saatava volyymit korkeaksi. Esimerkiksi 

maneesin rakentaminen ja ylläpito on todella kallista ja tästä syystä sen käyttöaste olisi nostettava 

hyvin korkeaksi, että sen rakentaminen olisi perusteltua.  

 

Monet hevospalveluyrittäjät ovat väsyneitä niin henkisesti kuin fyysisesti. Myös erilaiset 

loukkaantumiset ja sairaudet ovat tuoneet ongelmia yritystoimintaan. Yrittäjän loukkaantuminen ja 

sairastuminen voivat vaikuttaa toimintaan hyvin paljon. Loukkaantumisella ja sairaudella voi olla 

sellaiset seuraukset, että toimintaa joudutaan sopeuttamaan ja osasta palvelua joudutaan luopumaan 

tai jopa paikka myymään.  

 

 

 

 

Rantamäki-Lahtinen (2007) on tutkimuksessaan kertonut, millaiset tunnuspiirteet ovat tärkeitä 

menestyneelle maaseutuyritykselle. Yrityksen sijainnilla ei ole merkitystä, kun palvelut ja oikea 

strategia on valittu oikein. Myös pienen yrityksen on vaikea pärjätä hintakilpailussa isojen kanssa. 

Pienen yrityksen lähteminen hintakilpailuun voi olla kohtalokasta. Todellisella erilaistumisella ja 

innovatiivisilla ratkaisuilla voidaan saada uusia mahdollisuuksia pärjätä alalla. Yritys myös vaatii 

jatkuvaa kehittymistä että se voi pärjätä markkinoilla. Näillä eväillä kannattaa lähteä tutkimaan sitä 

omaa toimintaa ja kehittämään sitä.  
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