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hevosala on kokenut maassamme uuden nousun. elintason kohoaminen ja yhä 
kaupunkimaisempi elämäntapa ovat lisänneet hevosalan palvelujen kysyntää ja 
etenkin palvelutuotantoa. edessä onkin siirtyminen kysyntävaltaisista markki-
noista tarjontavaltaisiin. Palveluja tuottaville hevosyrityksille tämä tarkoittaa kil-
pailun kiristymistä. Kilpailussa toiset voittavat, toiset häviävät. Kummalla tavalla 
käy, sen ratkaisee yrityksen johtaminen.

ProAgria etelä-Pohjanmaa toteutti Manner-suomen maaseudun kehittä-
mis-ohjelman rahoittamana vuosina 2013-2014 hevosyritysten johtamista 
käsittelevän tutkimuksen ”hevosyrityksen menestystekijät ja sudenkuopat”. 
haastatteluihin ja hevosyritysten asiakkaiden mie-
lipiteisiin perustuvalla tutkimuksella selvitimme, 
mitkä seikat ratsastuskoulujen, yksityistallien ja 
ravivalmennusyritysten johtamisessa johtivat me-
nestymiseen, mitkä altistavat yritykset epäonnistu-
miselle. tähän julkaisuun on koottu keskeisimmät 
havainnot, jotka tutkimuksessa osoittautuivat tyypillisiksi menestyneille hevo-
syrityksille. hyviksi tai epäonnistumiseen altistaviksi osoittautuneita ratkaisuja 
tarkastellaan strategisella tasolla, ei niinkään yksittäisinä jokapäiväisen johta-
misen kysymyksinä. Myöhemmin tekstissä mainitut viittaukset tutkimukseen 
tarkoittavat nimenomaan yllä mainittua menestystekijätutkimusta.

julkaisu on tehty ensisijaisesti hevosyrityksen perustamista suunnittelevalle. se 
antaa yhtä lailla kehittämisajatuksia myös vuosia alalla toimineelle hevosyrittä-
jälle. tämän vuoksi kirja sisältää myös ajatuksia niiltä johtamisen alueilta, jotka 
ovet menestymisen kannalta oleellisia, mutta joita tutkimus ei selvittänyt. 

seinäjoella 25.1.2015

Kari Kallioniemi 
erityisasiantuntija 
ProAgria etelä-Pohjanmaa 

Lukijalle

Toiset voittavat,
toiset häviävät.
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1. Ahneus, hyvä motiivi
hevosyrittäjyyden taustalla on lähes aina yrittäjän oma intohimoinen hevoshar-
rastus. johtamisen kannalta tämä on sekä vahvuus että heikkous. jaksaminen 
raskaassa työssä helpottuu ja osaamisen kehittämiselle on olemassa vahva mo-
tivaatiopohja ja asiakkaiden kanssa on helppo puhua samaa kieltä.  Kääntö-
puolena voi olla raadollisen liiketoiminta-ajattelun ja ansaitsemisen jääminen 
sivurooliin.  

Aivan ensimmäisenä hevosyritystä suunnittelevan kannattaa pysähtyä pohti-
maan omia motiivejaan. Miksi haluan perustaa hevosyrityksen? tutkimus osoit-
ti, että sanonta: sitä saa, mitä tilaa pitää paikkansa. ne hevosyrittäjät, jotka 
kertoivat aloittaneensa yritystoiminnan rakkaudesta lajiin, mutta myös ansai-
takseen elantonsa, menestyivät paremmin kuin ne yrittäjät, jotka kertoivat mo-
tiiviensa liittyneen pelkästään toimimiseen hevosten kanssa. tämän havainnon 
taustalla oli usein yrittäjän oma harrastus ja halu yhdistää se hevosyrittäjyyteen. 
oman harrastuksen ensisijaisuus saattaa johtaa omien harrastehevosten  mää-
rän kasvuun. tämä taas syö yrityksen kassavirtaa ja kannattavuutta. 

otsikko on hieman harhaanjohtava, sillä yksikään tutkimuksessa haastatel-
luista ei kertonut perustaneensa hevosyritystä pelkästään ansaintamielessä; 
vaurastuakseen tai nostaakseen reilua palkkaa tai muhkeita osinkoja. Aloitta-
van hevosyrittäjän on silti hyvä miettiä yritystään myös oman palkan maksaja-
na.  eräs haastateltu yrittäjä kuvaili tavoitteitaan seuraavasti: ”tavoitteena oli, 
että voisin ratsastustunneilla elättää omien hevosten lisäksi myös itseni.” 

Läheistä sukua yrittäjän motiiveille ovat yrittäjän henkilökohtaiset ominaisuu-
det. tutkimus ei selvittänyt yrittäjäominaisuuksien merkitystä menestymiselle.   

• Ahkeruus

• Luovuus

• rohkeus ja 

  oma-aloitteisuus

• valmius riskinottoon

• epävarmuuden

  sietokyky

• tuloksiin pyrkiminen

• Päättäväisyys

• Myyntitaitoisuus

Hyviä yrittäjäominaisuuksia
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2. Strategia ratkaisee 
tarvitseeko yksi tai kaksi henkeä työllistävä hevosyritys strategiaa? vastaus on 
yksinkertainen, kyllä tarvitsee. tutkimuksen tulokset olivat yksiselitteiset. oi-
keaan osunut strategia johti menestymiseen ja vääriin oletuksiin perustuva stra-
tegia altisti yrityksen myöhemmin epäonnistumiselle. Mielenkiintoinen havainto 
oli, että kaikilla tutkimuksessa haastatelluilla hevosyrityksillä oli oma strategia 
tai ainakin siihen kuuluvia elementtejä.  erilliseksi strategiaksi yritykset eivät sitä 
kuitenkaan usein tiedostaneet ja usein sitä ei oltu kirjoitettu.

 vieraalta kuulostava strategia-sana tarkoittaa arkikielellä suunnitelmaa siitä, 
kuinka yrityksen rajalliset voimavarat käytettään halutun päämäärän saavutta-
miseksi.
yrittäjän ja yrityksen itsensä lisäksi selkeä kirjallista strategiaa tarvitaan myös 
silloin, kun neuvotellaan rahoittajan tai muun tärkeän sidosryhmän kanssa, ja 
halutaan kuvata yrityksemme ylivoima ja sen kehittyminen.   

strategiatyö aloitetaan analysoimalla omat ja toimintaympäristön tarjoamat 
plussat ja miinukset. suosittu työkalu on sWot-analyysi, jota tarkastellaan 
seuraavissa kappaleissa.   

Paperille asti viety strategia on työkalu moneen tarpeeseen. ¹

¹ Lähde: Leijonaksi.fi, erkki Anttila 
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Tunne itsesi 
otsikkoon lainattu antiikin viisaus sisältää strategisen analyysin viisauden, jota 
tarvitaan silloin kun pohditaan sisältöä strategian perustyökaluun, sWot-ana-
lyysiin. työkalu on oikein käytettynä ja perusteellisesti pohdittuna erinomainen, 
mutta pinnallisesti pakkopullan lailla tehtynä käyttökelvoton työkalu.  

vaikeaksi analysoinnin tekee se, että oman itsensä tai oman yrityksensä tun-
teminen ei olekaan niin helppo juttu kuin äkkiseltään luulisi.  sen vuoksi stra-
tegiatyössä käytetään usein apuna ulkopuolisen asiantuntijan  riittävän etäistä 
näkemystä. 

Vahvuudet käyttöön 
olemme erilaisia. jokaisella ihmisellä ja yrityksellä on omat, toisista poikkeavat 
vahvuutensa ja heikkoutensa. hevosyritystä suunnittelevan on syytä miettiä ja 
kirjoittaa paperille, mitkä ovat ne henkilökohtaiset vahvuudet, joita liiketoimin-
nassa voidaan hyödyntää. jo alalla toimivalle yrittäjällekään asioiden kertaa-
minen ei tee pahaa. vahvuuksia täytyy olla enemmän kuin yksi. neljä itselleen 
rehellisesti määriteltyä vahvuutta on hyvä määrä. ihanteellista on, että vah-
vuustekijät ovat toisiaan korvaavia. jos yksi vahvuustekijä poistuu, se voidaan 
korvata jäljelle jääneillä. tutkimuksessa eräs löydetty strateginen sudenkuoppa 
oli nimenomaan vahvuustekijöiden vähäinen lukumäärä. yhden kortin varaan 
rakennettu strategia on riskialtis. jos menetät kortin, menetät pelin.    

tutkimuksemme mukaan näytti myös siltä, että paremmin menestyivät ne yrit-
täjät, jotka kehittivät vahvuuksiaan entistä vahvemmiksi kuin ne, jotka yrittivät 
kehittää heikkoustekijöistään vahvuuksia. 

Heikkouksia on jokaisella
heikkoudet eivät ole este liiketoiminnalle. eivät edes hidaste. heikkouksien 
kanssa ihminen tai organisaatio voi tulla toimeen ja menestyä. tärkeää on tie-
dostaa, mitä heikkoudet ovat ja miten ne voivat vaikuttaa liiketoimintaan. 

taitava yrittäjä rakentaa liiketoimintansa niin, että heikkoudet eivät pääse vai-
kuttamaan ollenkaan tai vain ne vaikuttavat vain vähän.  jos hevosyrittäjä tun-
tee talousasioiden olevan selkeä heikkous, hän voi hakea omasta verkostostaan 
kumppanin, jonka osaamista voi hyödyntää liiketoiminnassaan. esimerkiksi 
ravivalmennusyrittäjällä voi olla niukkuutta ajasta, eivätkä suuret investoinnit 
kiinnosta. hän on päättänyt keskittää voimavarat valmennukseen ja käyttää 
ostopalveluita esimerkiksi kuljetuksissa. ratsastuskouluyrittäjä voi tiedostaa 
vahvuudekseen asioiden ja ihmisten johtamisen, mutta kokee heikkoudekseen 
hevososaamisen. hän käyttää opetushevosten ostamiseen ulkopuolista asian-
tuntijaa.  

esimerkki ei tarkoita sitä, että yrityksen tai yrittäjän pitäisi laiminlyödä osaamisen 
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ylläpitäminen ja kehittäminen, vaan paremminkin sitä, että strategisia, perusta-
vaa laatua olevista heikkouksia ei kannata yrittää väkisin vääntää vahvuuksiksi. 
yrityksen niukoille voimavaroille on parempaakin käyttöä. 

Tartu mahdollisuuksiin 
Kun sWot-analyysiä tekevä yrittäjä pohtii mahdollisuustekijöitä, pohdinnat 
jäävät puolitiehen tai pettävät muita analyysin kohtia useammin.  
voi olla, että tiedostetut mahdollisuustekijät eivät ole mahdollisuuksia ollen-
kaan tai ne perustuvat vääriin havaintoihin yritystä ympäröivästä maailmasta. 
Mahdollisuudeksi saatetaan tiedostaa yritysten välinen yhteistyötyö, joka ei ole 
mahdollisuus vaan keino. Mahdollisuus liiketoiminnalle voi olla alueen yritysten 
yhteistyön perinne ja yhteistyökulttuuri, muuttovoiton ansiosta kasvava väestö, 
ympäristöarvojen korostuminen ja niin edelleen. tärkeintä mahdollisuuksien 
puntaroinnissa on tiedostaa mahdollisuudet yrityksen ulkopuolella oleviksi il-
miöiksi, jotka ovat todellisia, eivätkä toiveita. 

tutkimuksemme vahvisti teorian oikeaksi. Menestyneiden hevosyritysten mah-
dollisuuspohdinnat olivat edellä kuvatun kaltaisia, jalat maassa ja silmät auki 
tehtyjä. epäonnistumisvaarassa olevat yritykset olivat rakentaneet liiketoimin-
tansa esimerkiksi epärealistisen väestökehityksen varaan tai toiveiden varaan sii-
tä mihin maailman olisi hyvä muuttua. Myös mahdollisuustekijöiden etsiminen 
yrityksen sisältä, vaikkapa hevosten hoidosta tai talliympäristöstä, näyttäytyivät 
epäonnistumiseen altistavien strategisten valintojen joukossa. 

Uhkatekijät kierretään  
hevosyritystä ympäröivä maailma tarjoaa mahdollisuuksia, mutta myös tule-
vaisuudessa mahdollisesti toteutuvia uhkia. Uhkatekijät ovat kuin matalikko 
laivan reitillä. Päin ajaminen tietää haaksirikkoa, kiertäminen vie aikaa, mutta 
takaa perille pääsyn. Kapteeni selvittää matalikon merikartasta, yrityksen johta-
jan merikartta on yritystä ympäröivä maailma muutoksineen. Keksitty esimerkki 
valaiskoon asiaa. hevosyritystä suunnitteleva nuori maatalousyrittäjä tutkailee 
toimintaympäristöään.  seutu on harvaan asuttua. väki vähenee, mutta hitaas-
ti. naapurikunnassa on pitkään toiminut, seutukunnan johtava ratsastuskoulu, 
jolla on hienot puitteet ja suuri, vakiintunut asiakaskunta. hevosyrityksen suun-
nittelijalla on vahva koulutukseen ja työhön perustuva osaaminen kuntoutta-
vista palveluista, joita hän on täydentänyt hevosia hyödyntävän kuntoutuksen 
koulutuksella. hän kiertää matalikon, jonka markkinaa hallitseva ratsastuskou-
lu aloittavalle ratsastuskoululle muodostaisi. taitavana strategina yrittäjämme 
jatkaa suunnittelutyötä ja selvittelyjä kuntouttavien ratsastuspalvelujen aloitta-
miseksi. tutkimuksessamme havaittiin, että ravivalmennusyrittäjät seurasivat 
maailmantalouden tilaa ja huomioivat sen vaikutukset liiketoiminnassaan mui-
ta hevosalan yrittäjiä herkemmin. 
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Vahvuudet Heikkoudet

UhkatMahdollisuudet

• Liikepaikan sijainti • omat rahoitus-
  mahdollisuudet

• ratsastusseuran
  maneesihanke

• Pitkittyvä talouden
  taantuma

Esimerkki aloitetusta SWOT- analyysistä.

Arvot ohjaavat strategiaa
jokaisella meistä on oma henkilökohtainen arvomaailmamme. Arvojemme pe-
rusteella asetamme elämällemme tavoitteita. teemme suuria ja pieniä valinto-
ja. Arvojemme voivat olla esimerkiksi vaatimattomuus, turvallisuus, menestys 
ja vauraus. yritystoimintaa suunnittelevan kannattaa uhrata riittävästi aikaa 
mahdollisimman rehelliselle omien ja suunnitelmissa olevan yrityksen arvojen 
pohtimiselle.

Pienen yrityksen arvot ovat usein samat kuin yrittäjän henkilökohtaiset. jos 
analyysit yrittäjän /yrityksen vahvuuksista, heikkouksista, mahdollisuuksista ja 
uhkista suhteessa suunniteltuun liiketoimintaan näyttävät varmasti vihreää va-
loa, voidaan siirtyä strategian muihin linjauksiin. Liiketoiminta vaatii yrittäjältä 
paljon. Mukavuusalueen ulkopuolelle joudutaan toistuvasti. vastaan tulee on-

gelmia ja epävarmuutta. jos yrittäjäkokelaan elämää 
ohjaavina arvoina ovat lähimmäisten auttaminen ja 
oma turvallisuus, todennäköistä on että yrittäjän 
arkipäivän päätöksissä hän joutuisi ennen pitkää 
ristiriitaan arvojensa kanssa. jos pohdinnan tässä 
vaiheessa yrittäjäkokelaasta tuntuu siltä, että omat 
arvot eivät ole sellaisia, joita yritystoiminta edellyt-

tää, voi olla viisautta peräytyä. – yrittäjyys ei sovi, eikä sen tarvitse sopia jokai-
selle. omien arvojen/yrityksen arvojen paperille kirjoittaminen on vaivalloista ja 
epämukavaa. silti se kannattaa tehdä. ylös kirjatut omat ajatukset näyttävät 
erilaisilta kuin omassa päässä pyöritellyt. näet omat ajatuksesi selkeämmin.

Kirjoita ajatukset 
paperille - Näet
ne selvemmin. 
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Tavoite selväksi
Liiketoiminnan tavoitteesta käytetään usein myös sanaa visio. ”tahto rautainen 
vie läpi harmaan kallion”, kertoo iskelmäteksti. Lauseessa on strateginen vii-
saus. riittävän määrätietoisesti asetettu liiketoiminnan tavoite näytti tutkimuk-
semme mukaan menestyvissä yrityksissä toteuttavan itseään. jos esimerkiksi 
yrittäjä oli määrittänyt yrityksensä visioksi olla arvostettu ratsastuskoulu, ennen 
pitkää, ehkä kymmenen vuoden kuluttua yritys palkittiin maakunnan parhaana.

tutkimuksessa menestyneiksi luokitelluille yrityksille oli myös tyypillistä vision 
muuttuminen alkuperäistä kunnianhimoisempaan suuntaan. jos liiketoimin-
nan suunnitteluvaiheessa tavoite oli kunnianhimoinen, se näytti muuttuvan 
myöhemmin vielä kunnianhimoisemmaksi pysyen kuitenkin realistisena ja yri-
tyksen voimavarat sekä toimintaympäristön asettamat reunaehdot huomioon 
ottavana. 

Hyvä visio: 
• selkeä ja yksinkertainen

• Uskottava

• vaikuttava ja voimakas

• johdonmukainen

Missio määrittää perustehtävän
Mission voidaan ajatella vastaavan kysymykseen siitä, mitä yrityksessä halutaan 
pysyvästi tehdä. olemmeko jatkossa ratsastuskoulu vai yksityistalli? vaikuttaa 
itsestäänselvyydeltä, mutta ei välttämättä sitä ole. yritykselle riittävän jämäkästi 
määritelty perustehtävä on hyvä keino sulkea korvat toimintaympäristön tarjoa-
milta omaan liiketoimintaan kuulumattomilta rönsyiltä. naapurustossa nähty 
esimerkki saattaa houkuttaa yksityistalliyrittäjän ryhtymään arvopaperi- tai käy-
tettyjen autojen kauppiaaksi. Monialayrittäjyys ei useinkaan ole ratkaisu pienen 
yrityksen menestymiseen. tutkimuksen mukaan perustehtävän muuttuminen 
altisti hevosyritykset epäonnistumiselle.  

joissain suurten yritysten strategioissa missio on nähty perustehtävän lisäksi 
myös yritystä ja sen henkilöstöä koskevana tehtävänä. Mitä tavoitteen saavut-
taminen meiltä henkilöinä ja yrityksenä edellyttää. vastaus saattaa olla esimer-
kiksi voimakkaassa tuotekehityksen vaiheessa olevassa yrityksessä seuraava: 
”tavoitteemme saavuttaminen edellyttää meiltä valmiutta ymmärtää ja ruokkia 
luovuutta työyhteisössämme.” 
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Suunta jokapäiväisille päätöksille
strategiatyön suunnittelutyössä on jäljellä vielä yksi vaihe. nyt pitää päättää 
niistä suurista käytännön toimien linjoista, joita tavoitteen saavuttaminen ja 
perustehtävä vaativat. 

Maatalousyrittäjästä yksityistalliyrittäjäksi siirtyvä maanviljelijä voi määritel-
lä käytännön tekemiselle esimerkiksi kolme kulmakiveä: hevosten hyvinvointi, 
asiakastyytyväisyys ja hoidettu ympäristö. näiden kulmakivien täytyy ohjata jo-
kapäiväistä päätöksentekoa ja tekemisestä, esimerkiksi hevosten ruokinnassa ja 
hoidossa, asiakaspalvelussa ja markkinoinnissa.     
    

tutkimuksessa huomattiin, että esimerkiksi mittakaavaetujen tavoitteleminen 
lisäsi epäonnistumisen mahdollisuutta. yritykset saattoivat tavoitella hyvää tu-
losta hakemalla mittakaavaetuja yrityksen kokoa kasvattamalla. harvaan asu-
tulla seudulla tämä tarkoittaa useiden liikepaikkojen hoitamista. ratkaisut ai-
heuttivat usein mittakaavaetujen sijasta kasvaneita kuluja ja työn tuottavuuden 
heikentymistä.

K
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Liikennevalotesti:
Esitämme strategian helppotajuisesti

> Olemme kirkastaneet strategiamme.

> Olemme kehittäneet ylivoimaisen tarjooman.

> Hyötymme asiakkaillemme on kristallin kirkas.

> Henkilöstömme ymmärtää strategian.

> Henkilöstömme kehittää tuotteita ja 
   prosesseja määrätietoisesti, että strategia
   toteutuu.

> Jokainen henkilöstömme jäsen on määritellyt,
   mitä strategia merkitsee hänen omassa
   työssään.

Liikennevalotesti kertoo, kuinka strategiatyössä on onnistuttu. ¹

¹ Lähde: Leijonaksi.fi, erkki Anttila 

Strategia käytäntöön 
vaikeinta strategiatyössä on sen toteuttaminen ja vieminen arkipäivän toimin-
taan.

jos hevosyrittäjä toimii yrityksessään ainoana yrittäjänä ja strategia on kirjoi-
tettu rehellisesti, se toteutuu kuin itsestään. Astetta vaikeammaksi asia muut-
tuu, jos ja kun yrityksen täytyy aika ajoin reivata kurssiaan ja tehdä strategiaan 
esimerkiksi toimintaympäristön vaatimia muutoksia. vaarana on toimiminen 
vanhan mukavaksi havaitun kaavan mukaan. 

vaikeusaste kasvaa entisestään, kun yrityksessä työskentelee muitakin kuin 
yrittäjä yksin, kenties vähemmistöosuuden omistava yhtiökumppani tai työn-
tekijöitä. onnistuakseen jokaisen yrityksessä työskentelevän on tiedettävä ja 
omaksuttava, mitä strategian toteuttaminen omassa työssä tarkoittaa. tässä 
onnistuminen edellyttää yrityksen johdolta pitkäjänteistä ja määrätietoista työ-
tä. sitä, kuinka strategiatyö on onnistunut ja toteutuu, voidaan testata esimer-
kiksi alla olevalla liikennevalotestillä.   
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3. Kilpailu pitää virkeänä 
Mitä yhteistä on lapsilla ja kansainvälisillä oman alansa markkinajohtajilla? 
vastaus on kilpailuun suhtautuminen. Molemmat hakeutuvat mielellään kilpai-
lutilanteisiin. Päiväkotilasten juoksukilpailussa kisaillaan nauraen. suuret yri-
tysjätit hakeutuvat aktiivisesti kilpailutilanteisiin uusilla, entuudestaan vierailla 
markkina-alueilla. tämän ne tekevät pitääkseen itsensä virkeinä ja hakeakseen 
uutta osaamista vanhoille vahvoille markkina-alueilleen.   
    

tässä luvussa ravistellaan käsityksiä kilpailusta 
ja kilpailustrategioista. syytä ravisteluun on, koska 
tutkimuksen mukaan valitettavan usein hinta oli kil-
pailukeinoista käytetyin. Käytännössä tämä tarkoitti 
palvelujen hinnoittamista samaksi kuin naapurilla. 
tästä seurasi alueellinen hintojen jälkeenjääneisyys. 
näin ei tarvitse välttämättä olla, vaan kilpailuun voi 

suhtauta joko kuten lapsi tai suuryritys, joiden tavoitteena on voittaa kisa hy-
myssä suin ja olemalla kekseliäs. 

Katse kilpailuvoimiin
Pienet yritykset tarkastelevat markkinoilla vallitsevaa kilpailua usein varsin ka-
peasti. Kilpailutilanteen syntyminen havaitaan alalla toimivien tai alalle tulevien 

Mikä aiheuttaa
kilpailun ?
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yritysten toimenpiteistä. omat keinot toteutetaan tehtyjen havaintojen perus-
teella. Ajatelkaamme esimerkkinä pientä yhden hengen yritystä, joka valmistaa 
henkilöauton perävaunuja ja myy niitä kotimaan markkinoille. Kilpailijana on 
2 000 perävaunua vuodessa myyvä suuri toimija vahvoine tuotemerkkeineen. 
vaikka esimerkkiyrittäjämme on säästänyt toimitiloissaan ja tinkinyt katteis-
taan, suuri toimija myy halvemmalla ja tekee katetta. jälleenmyyjätkin saavat 
omansa. on törmätty kilpailuvoimaan, joka saa kilpailun tuntumaan ylivoi-
maiselta. johtamisen teorioissa tätä voimaa kutsutaan toimittajan neuvotte-
luvoimaksi. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että autotalliyrittäjä maksaa jo-
kaisesta ostamastaan raaka-aine-erästä reilusti enemmän kuin kilpaileva suuri 
toimija, joka tilaa tavaraa rekka-autollisen kerrallaan. todennäköistä on, että 
autotalliyrittäjämme paikallistaa kilpailuvoiman alkuperän ja lähtee erilaista-
maan tuotteeseensa ominaisuuksia, joita sarjatuotannossa ei pystytä kannat-
tavasti toteuttamaan. tutkimuksessa haastatellut hevosyrittäjät hakivat ratkai-
suja toimittajien neuvotteluvoimaa vastaan esimerkiksi toteuttamalla yhdessä 
suurempia kuivikehankintoja.   
    

Korvaavien palvelujen uhkasta kertoivat useat ratsastuskoulu ja yksityistalli-
yrittäjät. ”Taitaa se internetti olla suurempi uhka kuin naapuriyritys. Siellä se nuoriso istuu”, 
kertoi eräs yksityistalliyrittäjä. samantapaisen haasteen eteen joutuvat pienet 
matkailuyrittäjät. toinen saman alan yritys ei ole pahin kilpailija, vaan asiakkaita 
etelän lämpöön lennättävä matkatoimisto. 

Asiakkaiden neuvotteluvoiman kokivat selvimmin haastatellut ravivalmen-
nusyrittäjät. heidän tarjoamansa palvelu sisältää hevosen ylläpidon lisäksi pal-
jon ihmistyötä. Palkintosummat ovat usein nimellisiä. varsinkin talouden taan-
tumissa yrittäjien pelkona on asiakkaan kalliista harrastuksesta luopuminen. 
Pienet alihankintayritykset tuntevat myös usein nahoissaan suurten asiakkaiden 
neuvotteluvoiman. ”tämän saat yksiköstä, ja ensi vuonna prosessia on kehitet-
tävä niin, että hintaa voidaan laskea 10 %”.

Uusien kilpailijoiden uhka on näkyvänä kilpailuvoimista helpoimmin havait-
tavissa. Paikallista markkinaa hallitsevalle yritykselle uuden kilpailijan ilmaan-
tuminen voi olla kiusallista. haastajana on helpompi olla kuin haastettuna. 
haastaja tietää tai voi päätellä markkinajohtajan toimintatavat. haastettu 
useinkaan ei haastajan suunnitelmia.  

Kilpailuetu rakennetaan vahvuuksista 
strategiatyössä eräs tärkeimmistä pohdinnoista on kilpailuedun määrittäminen 
ja rakentaminen. Aikaisemmin, liikennevalotestissä eräänä arvioitavana väittä-
mänä oli: olemme kehittäneet ylivoimaisen tarjoaman.  Kilpailuetu on se seikka 
joka vie meidät kilpailijoiden ulottumattomiin. ravivalmentajan kilpailuetu voi 
olla valmennettavien hevosten osoitettu hyvä kilpailumenestys. hissivalmista-
jan kilpailuetu voi perustua parhaaseen asiakaskokemukseen. 
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hyvin määritettyä kilpailue-
tua ei voi kopioida, sillä kopi-
oituna se on arvoton. Arvoton 
se on, koska kilpailuedun voi 
rakentaa vain yrityksen omien 
vahvuuksien varaan. jokaisella 
yrityksellä ja yrittäjällä on eri-
laiset vahvuudet. Ainakin jos ne 
pohditaan ja kaivetaan esiin riit-
tävän perusteellisesti. Kolmella, 
lähes naapureina sijaitsevalla 
ratsastuskoululla ei voi jokaisel-
la olla sama kilpailuetu: ”Meillä 
on toimivat hevoset ja korkeatasoi-
nen opetus”. 

yrityksen kilpailuetu ei tarkoi-
ta sitä, että meidän pitäisi olla 
kilpailijoita parempi samas-
sa asiassa kuin kilpailijamme. 
ratsastuskoulu voi esimerkiksi 
määritellä kilpailuedukseen ky-
vyn opettaa ja palvella myös pe-
rusasiakaskuntaa iäkkäämpiä 
asiakkaita.

tutkimusaineistossa todellinen, 
yrityksen vahvuuksiin perustuva 
kilpailuetu ja sen hyväksikäyttäminen oli eräs havaittu strateginen menestystekijä.

Muutakin kuin hinta 
hinta on lyhytaikaisesti käytettynä houkutteleva kilpailukeino, mutta pidem-
pään käytettynä se sisältää useita vaaroja. Asiakassuhdetta ei voida kehittää, 
koska suhde perustuu pelkästään hintaan, ei muihin asiakkaan saamiin hyötyi-
hin. Alhaiseen hintaan tottunut asiakas on usein valmis vaihtamaan palvelun-

tuottajaa kun halvempi vaihto markkinoilta löytyy. hinnan 
alennusten jälkeen yrityksellä ei ole enää varaa palvelun 
laadun parantamiseen, vaan joudutaan kustannussäästö-
jen tielle. se saattaa entisestään heikentää palvelun laa-
tua. joudutaan kenties epätoivoisiin panostuksiin markki-
nointiviestinnässä. tästä aiheutuu lisää kuluja. Alhainen 
hinta voi vaikuttaa myös kielteisesti asiakkaiden mieliku-
vaan yrityksen palvelujen laatutasosta. halpa mielletään 

harvoin laadukkaaksi. jotta yritys voi käyttää hintaa kilpailukeinona kestävästi, 
sillä on oltava kiistaton kustannusetu kilpailijoihinsa nähden. jotain täytyy voi-
da hankkia selvästi kilpailijoita halvemmalla. yrittäjän oma palkka on huono 
säästökohde pitkään käytettynä. 

Hinta on, 
huono 
kilpailukeino
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Tekninen laatu 
Uusi korkealuokkaisilla sosiaalitiloilla varustettu talli tai asfaltoitu parkkipaikka 
ovat esimerkkejä palvelun teknisellä laadulla kilpailemisesta.  vahvasti konsep-
toitu palvelutuotanto vaikkapa pikaruokaravintolassa on myös esimerkki tekni-
sestä laadusta. teknisen laadun kilpailu strategian hyötyjä on helppo arvioida 
niin yrityksen kuin asiakkaan. haittoina ovat korkeat kustannukset ja vaara jou-
tua kilpavarustelutilanteeseen kilpailevien yritysten kanssa. tekniset ratkaisut 
ovat usein näkyviä ja siitä syytä kopioitavissa.  

Lisää palvelua   
eräs keino lujittaa asiakassuhdetta on lisätä tuotteisiin tai palveluihin uusia pal-
veluelementtejä. Kaivoskoneita valmistava yritys myi takavuosina asiakkaalleen 
koneita. nyt se myy kokonaisratkaisuja, jotka sisältävät koneen, sen käyttö-
koulutuksen, huollot, päivityskorjaukset ja loppukierrätyksen. Amerikkalainen 
kahvila on lisännyt kiireisille erikoiskahvin ystäville uuden sms-palvelun. Asiakas 
voi kävellessään kahvilaan tilata haluamansa erikoiskahvin tekstiviestillä. saa-
vuttuaan hän voi noutaa sen eri tiskiltä ilman jonotusta. Parturiliike voi tarjota 
asiakkaalleen kevyen päähieronnan kaupanpäälliseksi. 

Kilpailustrategioiden teoriassa edellä mainitut esimerkit luokitellaan palve-
lustrategiaksi. vaikka hevospalveluyrityksissä palveluun liittyviä oivalluksia on 
jo tehty, tilaa oivalluksille on vielä runsaasti. tällainen oivallus voi olla esimer-
kiksi lähdön jälkeen tapahtuva ravivalmentajan tabletilla äänittämä ja lähettä-
mä sähköposti hevoskimpan vetäjälle tai koko kimpalle. - nopea ja suhteellisen 
vaivaton keino tarjota asiakkaalle lisäpalvelua.     

Mielikuva kilpailukeinona
jokaisella meistä on mielikuva esimerkiksi käyttämästämme ruokakaupasta tai 
autokorjaamosta, kampaamosta tai pikaruokapaikasta. Mielikuva on syntynyt 
osin markkinoinnin, osin käyttökokemusten pe-
rusteella. Keskusteluissa välitämme meille synty-
nyttä mielikuvaa eteenpäin, joko tietäen tai tie-
tämättä.

hevosyrityksen palveluja jo entuudestaan käyt-
tävän asiakkaan ajatuksiin mielikuva yrityksestä 
syntyy kokemusten perusteella ilman erillisiä kei-
noja. suuremman haasteen edessä ollaan silloin, 
kun meidän pitäisi välittää mahdolliselle uudelle 
asiakkaallemme haluttu mielikuva yrityksestäm-
me ja sen palveluista. Mainonta ja muu markki-
nointiviestintä ovat silloin avainasemassa.  

Kalliit imagokampanjat eivät useinkaan ole hevosyrityksille mahdollisia, 
mutta mielikuva-asia on hyvä pitää mielessä, kun suunnitellaan ja kehitetään 
markkinointiviestintää. esimerkiksi kotisivujen asun ja niiden välittämien                 

Kalliit imagokampan-
jat eivät useinkaan 
ole hevosyrityksille 
mahdollisia, mutta 
mielikuva-asia on 

hyvä pitää mielessä.
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mielikuvaviestien on hyvä vastata mahdollisimman tarkasti haluttua mieliku-
vaa. totuudessa kannattaa kuitenkin pysyä ja välttää ylilupauksia. Palvelut ovat 
aineettomina vaikeasti arvioitavia. tästä syystä niitä markkinoitaessa asiakkaan 
on hyvä antaa yllättyä positiivisesti. juuri tästä syystä hotellihuoneen tyynyllä 
saattaa olla karkki, tai television ruudulla tervehdys: tervetuloa, Mr. nieminen. 
vanha viisaus palvelujen markkinoinnista pitää edelleen paikkansa eli lupaa 95 % 
ja toimita 105 %. 

Käytännön menestystekijöitä 
edelliset luvut käsittelivät hevosyrityksen johtamista strategisen, suurten linjo-
jen johtamisen, ja strategiatyön näkökulmasta. tässä luvussa lähestytään joka-
päiväistä hevosyrityksen johtamista. tarkastelemme niitä käytännön ratkaisuja, 
jotka tutkimuksemme mukaan auttoivat hevosyrityksiä menestymään. Merkil-
lepantavaa on se, että jokapäiväiset johtamisen ratkaisut eivät yksinään johda 
menestykseen. tutkimuksemme mukaan menestys seuraa siitä, että jokapäiväi-
set ratkaisut kulkevat käsi kädessä yrityksen perusstrategian kanssa.   

Oppia ikä kaikki 
Menestyvä hevosyritys vaatii yrittäjältä paljon. Aineellisten sijoitusten lisäksi on 
sijoitettava myös osaamiseen. Kertasijoitus ei riitä vaan osaamista täytyy kehit-
tää jatkuvasti. Liiketoimintaosaamisen lisäksi on hallittava herkästi stressaantu-

vien eläimen ruokinta ja hoito, rehuntuotanto, asiakas-
palvelu, markkinointi ja niin edelleen. 

tutkimukseen osallistuneiden yrittäjien pohjakoulutus 
vaihteli kaupallisesta terveydenhoidon koulutukseen. 
Lähes kaikilla yrittäjillä oli suoritettuja hevosalan tut-
kintoja. osalla useita. yrittäjien tiedostamat osaamisen 
kehitystarpeet näyttivät olevan suorassa suhteessa suo-

ritettuihin opintoihin: ne yrittäjät, joilla oli eniten koulutuksellista taustaa, ko-
kivat muita enemmän tarvetta kehittää omaa osaamistaan. ja kääntäen: ne 
yrittäjät, joilla oli vähiten koulutusta, kokivat, ettei heillä ole tarvetta kehittää 
osaamistaan.

yrittäjien pohjakoulutuksella oli vaikutusta suhtautumisessa hevosyritykseen 
liiketoimintana. Kaupallisen koulutuksen saaneet pohtivat usein hevosyrityksen 
ansainta-logiikkaa, muunlaisen pohjakoulutuksen saaneiden keskittyessä usein 

Halu oppia
uutta
ratkaisee. 

Pohjakoulutuksen määrä ei tutkimuksessa näyttänyt vaikuttavan 
suoraan yrityksen menestymiseen. suhtautuminen uuden oppimi-
seen ja osaamisen kehittämiseen sen sijaan näytti olevan ratkaise-
vampaa.  

Onko koulutuksella väliä?



19

tuottamansa palvelun mahdollisimman korkeaan laatuun.  

tutkimuksen tulosten perusteella hevosyrittäjälle voidaan antaa ohje menes-
tymiseen: Käytä liiketoiminnassa hyödyksi myös muun kuin hevosalan koulu-
tuksen antama osaaminen. tunnista herkästi osaamisen kehittämistarpeet ja 
kehitä niitä jatkuvana prosessina. 

Ratkaiseeko liikepaikka?
erikoistunutta vähittäiskauppaa harjoittavat yrittäjät ovat usein kahvipöytäkes-
kusteluissa määritelleet yritykselle kolme kriittistä menestystekijää: Liikepaikka, 
liikepaikka ja liikepaikka. 

tutkimuksemme mukaan hevospalveluja tuottavalle yritykselle riittävän asia-
kaspotentiaalin tarjoava liikepaikka on keskeinen menestystekijä, mutta ei yhtä 
korvaamaton kuin esim. kodinkoneliikkeellä. 

Yksityistallille liikepaikka lähellä riittävää asiakaspotentiaalia on erityyppisis-
tä hevosyrityksistä tärkein. näin siksi, että yksityistallin on kaikkein vaikeinta 
erilaistaa palveluaan niin, että syrjäisen sijainti voitaisiin korvata jollain muulla 
asiakasta kiinnostavalla palvelulla. 

syrjäinen sijainti edellyttää tuotettavan palvelun rohkeaa erilaistamista ja hy-
vin vahvaa osaamista tällä erikoistumisen alalla. esimerkkeinä erikoisosaamista 
vaativista toiminta-ajatuksista voivat olla esimerkiksi kuntouttaviin ratsastus-
palveluihin erikoistuminen tai vaellustalli, joka perustetaan syrjäiseen paikkaan. 
yrittäjällä on edellisistä työtehtävissä kehitetty laaja suhdeverkosto yritysasiak-
kaisiin. naapurina on korkeatasoinen majoitusliike sekä erinomaiset maasto-
ratsastusmahdollisuudet.  

oleellista liikepaikan heikkouden korvaamisessa on, että korvaavien toimen-
piteiden on perustuttava todellisiin, mitattavissa olevia asioihin, ja korvaavia 
vahvuuksia on hyvä olla olemassa useampia. hevosyrityksen perustaminen on 
usein suuri unelma. suunnittelutyössä unelmointiin ei ole kuitenkaan varaa.    

yksityistallia ja ratsastuskoulua suunnittelevalle ja liikepaikkaa pohtivalle pape-
rinen kartta ja harppi ovat mainiot ajattelutyön apuvälineet. Piirretään kartalle 
ympyrä esimerkiksi 20 km:n säteellä. Keskipisteenä on suunniteltu liikepaikka. 

ratsastuspalveluja tuottavalle yritykselle liikepaikka on myös 
tärkeä, mutta tutkimuksen mukaan menestyvä ratsastuspal-
veluja tuottava yritys voi sijaita myös harvaan asutulla 
seudulla.

Liikepaikka
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jos suunniteltu liiketoiminta on tavanomaista tallin, maneesin ja ratsastusken-
tät vaativaa yksityistalli- tai ratsastuskoulutoimintaa, pitäisi piirretyn ympyrän 
sisältä löytyä n. 10 000 asukasta, mutta ei yhtään samalla toiminta-ajatuksella 
toimivaa kilpailijaa, jolla on asiakkaita ympyrän sisällä. 

Ravivalmennusyrityksen liikepaikkavaatimukset poikkeavat muista hevosyri-
tyksistä siinä, että asiakas ei osallistu palvelun tuottamiseen samassa määrin 
kuin ratsastuskouluissa ja yksityistalleilla. tutkimus vahvisti tämän väittämän. 
Menestyviä ravivalmennustalleja on yhtä lailla kaupunkikeskusten lähellä kuin 
harvemmin asutuilla alueilla. 

riittävää lähialueen asiakaspotentiaalia tärkeämpää on mahdollisuus järjes-
tää hyvät olosuhteet päivittäiselle valmentamiselle. näitä voivat olla esimerkik-
si vesistön tai riittävän pehmeäpohjaisten tiestöjen käyttömahdollisuus, hiit-
tisuora jne. ravikeskusten läheisyys näytti tutkimuksemme perusteella olevan 
myös tärkeä tekijä valmennusyritysten valitessa liikepaikkaansa. ravitoiminnan 
keskittyminen suuriin ravikeskuksiin maakuntakeskusten kustannuksella on yrit-
täjiä huolestuttava kehityssuunta. se lisää kuljetuskuluja ja vie työaikaa pois 
tuottavasta työstä.   

Voimaa verkostoista 
tämän päivän yritys ei voi toimia yksin. tarvitaan kumppaneita, verkostoja ja 
käytännön yhteistyötä. tutkimuksemme osoitti selvästi, että yhteistyötä tekevät 
ja kumppanuuksia hakeneet yritykset menestyivät selvästi paremmin kuin ne, 
jotka toimivat yksin. 
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yhteistyöstä tehtiin muitakin mielenkiintoisia havaintoja. havaittiin esimer-
kiksi se, että yritykset tekivät yhteistyötä 
tiedostamattaan. Menestyneille yrityksille 
kumppanuuksista ja verkostoissa toimi-
misesta oli tullut niin tavanomainen osa 
toimintaa, ettei sitä tiedostettu yhteis-
työksi.  siellä missä ratsastuskoulutiheys 
oli suurin, yrittäjät pitivät eniten myös säännöllistä, vertaistueksi ajateltavaa 
yhteyttä. 

hevosyritysten tekemä yhteistyö voidaan jakaa kolmeen ryhmään: 
1) ostopanosten hankintaan liittyvä yhteistyö 
2) osaamisen kehittämiseen liittyvä yhteistyö  
3) vertaistukeen liittyvä yhteistyö

Ostopanoksiin liittyvänä yhteistyönä hevosyritykset ostivat kustannussäästöt 
mielessään yhteistyössä tai yhteishankintoina esimerkiksi rehu- tai kuivike-eriä, 
valmennuspalveluja tai sadonkorjuuseen ja koneurakointiin liittyviä palveluja.  

Osaamiseen liittyvänä yhteistyönä yritykset saattoivat vaihtaa erikoisosaamis-
ta keskenään. vaihdon kohteena saattoi olla esimerkiksi eri markkina-alueilla 
toimivien yritysten hevosmiestaitojen vaihtaminen talousosaamiseen. yhteis-
työstä hyötyivät molemmat, eikä kumpikaan hävinnyt. ravivalmentajat kertoi-
vat vaihtavansa ahkerasti kokemuksia mm. valmennusmenetelmistä.    

Vertaistuki oli tutkimuksemme mukaan yrittäjille varsin tärkeäksi koettu yh-
teistyön muoto. jo aiemmin mainittu ratsastuskouluyrittäjien säännöllinen yh-
teydenpito ja ajatustenvaihto on hyvä esimerkki tästä.   

hevosyritykset tekevät myös markkinointiin liittyvää yhteistyötä. tällaisena 
kahdenvälisenä, molempia osapuolia hyödyttävänä toimintana kaksi yksityis-
tallia saattoi ohjata asiakkaita toisilleen silloin kun oma talli oli täynnä, eikä 
asiakkaan hevosta voitu ottaa hoitoon. voittajia olivat asiakas ja pitkällä täh-
täimellä molemmat kumppanitallit. häviäjä oli todennäköisesti kilpailijat vihol-
lisina näkevä yksinyrittäjä.

Anna asiakkaan osallistua
otsikon kehotus saattaa kuulostaa oudolta. Mehän yrittäjänä tuotamme pal-
velua, jonka asiakas ostaa ja nauttii saamastaan palvelusta. Miksi asiakkaan 
pitäisi osallistua palvelun tuottamiseen? onko kysymys samasta asiasta, kuin 
Mark twainin kirjassa tom sawyerin seikkailut, jossa päähenkilö teetti omat 
työnsä kavereillaan taitavasti vedättäen. ei ole. Kysymys juontaa juurensa palve-
lutuotteen erääseen ominaisuuteen: Aidoimmillaan palvelutuote on silloin, kun 
asiakas osallistuu sen tuottamiseen. 

Ajatellaanpa itseämme parturissa tai hemmotteluhieronnassa. osallistumme 
palvelun tuottamiseen joka päätä kallistelemalla, kääntymällä, ohjeita 

Verkostoituneet 
yritykset menestyvät.
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antamalla tai arvioimalla lopputulosta. olemme useimmiten tyytyväisiä saa-
maamme palveluun. entä, jos ostamme palveluja lakiasiaintoimistolta. sovim-
me toimeksiannosta. toimeksiannon päätteeksi havaitsemme asiamme ajetuksi 
joko eduksemme tai tappioksemme. saamme laskun, joka lähes aina tuntuu 
kohtuuttoman suurelta. näin siitä huolimatta, että asiamme on hyvin hoidettu 

ja saamamme laskun erittelyosa on kolme sivua 
pitkä ja sisältää jokaisen käydyn puhelinkeskus-
telun. 

Miksi hinta tuntuu kohtuuttomalta? selitys on 
muun muassa siinä, että palvelu on käytännön 
sanelemista syistä tehty niin, että emme ole voi-

neet osallistua sen tuottamiseen. Meistä ei olisi apua vaikkapa ennakkopäätök-
siin perehtymisessä tai muussa asiantuntijatyössä. todennäköisemmin pelkkää 
haittaa.    

   
hevosyrityksissä asiakkaan osallistuminen palvelun tuottamiseen näytti tut-

kimuksen mukaan olevan ratkaiseva tekijä siihen, kuinka tyytyväisiä asiakkaita 
olivat saamiinsa palveluihin. ratsastuskoulut saivat asiakkailta parhaan arvo-
sanan palveluistaan. Asiakaspalvelu oli palautteen mukaan hyvää, opetus kor-
keatasoista, palvelun hintaa pidettiin kohtuullisena. näin varmasti onkin. huo-
mattavaa on kuitenkin se, että juuri ratsastuskoulussa asiakas osallistuu muita 
hevosyrityksiä selvästi enemmän palvelun tuottamiseen. 

yksityistallien asiakastyytyväisyys ei ollut ratsastuskoulujen tasolla, vaikka 
melko korkealle sekin arvioitiin. yrittäjien ammattitaito ja luottamus heidän 

Parhaat arvosanat 
saadaan palvelusta. 
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toimiinsa arvostettiin lähes yhtä korkeaksi kuin ratsastuskouluissa. hinta-laa-
tu-suhdetta pidettiin kuitenkin huonompana. selittävä tekijä on asiakkaan 
vähäisempi osallistuminen palvelun tuottamiseen. huomattava osa palvelus-
ta tapahtuu yrityksen työnä asiakkaan näky-
mättömissä ilman, että hän osallistuu siihen. 
Asiakkaan on vaikea ymmärtää tehdyn työn 
määrää. hyviä kokemuksia asiakkaan osallis-
tamisesta on saatu esimerkiksi tallin yhteisis-
tä talkoopäivistä. 

ravivalmennustallien asiakkaat olivat kaik-
kein tyytymättömimpiä saamiinsa palvelui-
hin. hinta-laatu-suhde koettiin huonoksi. 
tutkimuksemme mukaan moni muukaan asia ei ollut kohdallaan. toisaalta 
itse valmentamiseen ja hevosten hoitoon oltiin varsin tyytyväisiä. valmentajan 
ammattitaito arvostettiin korkealle. valmentajan arveltiin saavan hevoset me-
nestymään mahdollisimman hyvin ja valmentajan arviointikykyyn ja päätök-
siin hevosia koskevissa asioissa luotettiin. Asialle täytyy olla jokin selitys. Miksi 
asiakkaat ovat samaan aikaan hyvin kriittisiä, mutta ydinpalveluun tyytyväisiä. 
selittävä tekijä on palvelulle ominainen asiakkaan vähäinen osallistuminen pal-
velun tuottamiseen. ravivalmennustallien asiakas on palveluja tuottavista he-
vosyrityksistä kaikkein vähiten läsnä itse palvelun tuottamisessa. Usein ainut 
osallistumismahdollisuus on valmennuslaskun maksaminen. 

Asiakkaan 
osallistuminen 

palvelun tuottamiseen 
parantaa 

palvelukokemusta.  

Palvelukokemus 

ratsastuskoulu

yksityistalli

ravivalmennustalli

Asiakkaan läsnäolo ja
osallistuminen

Asiakkaan palvelukokemus on sitä huonompi, mitä vähemmän hän osallistuu
palvelun tuottamiseen.

Mitä asialle pitäisi tehdä, jotta asiakkaat olisivat nykyistä tyytyväisempi niis-
sä hevosyrityksissä, joissa heidän fyysinen osallistumisensa ei voi olla nykyistä 
suurempaa. ravivalmentajalla ei ole mahdollisuutta soitella jokaisen kilpailu-
lähdön jälkeen viiden hevoskimpan sadalle osakkaalle, eikä yksityistalliyrittä-
jä voi hevosten hoidossa täyttää kaikkia asiakkaiden, joskus mahdottomilta                     
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tuntuvia toiveita. vas-
taus on haettava itse 
ongelmasta, asiakkaan 
vaihtelevasta osallistu-
misen määrästä. sitä on 
lisättävä. jos tämä ei ole 
mahdollista fyysisesti, se 
on tehtävä muilla kei-
noilla. tarkastelkaamme 
asiaa esimerkin valossa: 
Pankit palvelujen tuot-
tajana ovat olleet eturi-
vissä, kun alettiin siirtää 
palveluja pois fyysises-
tä asiakasrajapinnasta. 
tästä huolimatta niiden 
asiakastyytyväisyys ei ole 
romahtanut. syynä on in-
ternet-yhteyttä käyttävä, 
lähes jokaisen täysikäisen 
käytössä oleva pankkiyh-
teysohjelma, jonka kaut-
ta asiakas voi osallistua 
palvelujen tuottamiseen. 
voimme esimerkiksi mak-
saa laskuja, muuttaa 
omien pankkitiliemme 
nimiä itsellemme sopi-
viksi, pyytää lainatar-
jouksen, tilata vakuutuk-
sen green-cardin jne. ohjelmaan kirjautuessamme meitä tervehditään omalla 
nimellämme. osallistumme pankkipalvelujen tuottamiseen, vaikka itse pankkia ei 
olisi perinteisesti ymmärrettynä olemassakaan. 

sähköisistä menetelmistä voi löytyä ratkaisu asiakkaan osallistumisen lisää-
miseen myös hevosyrityksissä. hyviä esimerkke-
jä on jo olemassa: ravivalmentaja voi lähettää 
minuutissa lähdön jälkeen tablettiin sanele-
mansa viestin hevosen omistajille. voisiko he-
vosen omistaja kokea osallisuutta, jos hän voi-
si tarkkailla omaa hevostaan talliin sijoitetun 
web-kameran avulla. voiko sähköinen varaus-
järjestelmä lisätä tyytyväisyyttä ratsastuskoulun 
tavoitettavuuteen? voiko sosiaalista mediaa 
käyttää asiakkaan osallistumisen lisäämisessä? 

Asiakkaan osallistumiseen verrattava asia on tiedon kulku, tiedottaminen. 
Asiakas haluaa tietää, miten hänen hevosellaan menee riippumatta siitä, onko 

Asiakas haluaa
kuulla, miten
hänen 
hevosellaan
menee. 
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se ratsu vai ravuri. Asiakkaan toiveen täyttäminen ei ole helppo tehtävä hevo-
syrittäjälle. tiedon kulun ja asiakkaan osallistumisen lisääminen vaatii yrittäjäl-
tä liikkumista oman mukavuusalueen ulkopuolella. sähköpostien kirjoittelu tai 
muut kirjalliset työt ja sosiaalisessa mediassa työskentely eivät ole aina hevo-
syrittäjille luontaisin tapa toimia. tärkeintä on tiedostaa, mistä kenkä asiakas-
tyytyväisyydessä tai sen puutteessa ensisijaisesti puristaa ja kehittää ratkaisut 
ongelman poistamiseksi. raha on hyvä motivoija tässäkin asiassa. tyytyväinen 
asiakas on parempi maksaja kuin tyytymätön. Asiakkaan osallistumisen ja tie-
don kulun parantamisen keinoille voidaan asettaa kaksi ehtoa: ratkaisujen ei 
saa kuluttaa yrittäjän aikaa kohtuuttomasti ja niiden on oltava kustannuksil-
taan sellaisia, että asiakas on valmis maksamaan niiden kulut korvauksena saa-
mastaan paremmasta palvelusta.   

Älä lupaa liikaa
otsikko saattaa kummastuttaa. Mainoksissahan aina kehutaan tuotteita pa-
remmiksi kuin mitä ne ovat? tuotteista voikin antaa viesteissä hieman liioitel-
lun kuvan, mutta palveluista ei. Palvelu on luonteeltaan aineetonta. sitä ei voi 
pudottaa varpailleen, eikä varastoida. ratsastustunti käytetään tässä ja nyt. 
hevosen hoitokuukausi meni ja hävisi historiaan ilman, että 
siitä jäi mitään käsin kosketeltavaa. Asiakkaan laatukäsitys 
palvelusta perustuu hänen henkilökohtaiseen, täysin sub-
jektiiviseen kokemukseensa, ei metrin mitalla tai hevosvoi-
milla mitattavaan laatuun.  Asiakkaalle jää palvelusta vain 
muistijälki, kokemus. Kun ollaan tekemisissä näin abstrak-
tien asioiden kanssa, pitää asiakkaan antaa yllättyä myönteisesti. odotettua 
myönteisempi kokemus auttaa asiakasta kehittämään itselleen miellyttävän 
muistijäljen palvelusta.  

edellä kirjoitettu ei tarkoita sitä, että hevosyrityksen pitäisi vähätellä palve-
lujaan, vaan että asiakkaalle annetaan vähän enemmän kuin luvataan. hyvä 
esimerkki markkinointiviestistä, jossa asiakkaan annetaan yllättyä iloisesti, on 
lomamatkanjärjestäjän hotelliesittely. olemme saattaneet lukea matkaesittees-
tä: ”viereiseltä rakennustyömaalta voi kuulua rakentamisen ääniä.” varaamme 
kuitenkin matkan ja juuri tuon hotellin.  Kuuntelemme ensi töiksemme, millais-
ta tuo melu on. toteamme, että se ei haittaa millään lailla lomaamme. Päin-
vastoin. on mukava seurata aamukahvilla, kuinka täällä rakennetaan. Mutta 
ajatellaanpa asiaa toisin päin. rakennustyömaasta ei olisi ollut mainintaa. 
ikkunaverhot avattuamme pettyneinä arvailemme millainen pauke tulee pilaa-
maan lomaviikkomme. teemme valituksen ja harkitsemme tarkoin, ostammeko 
lomamatkaa enää tältä toimittajalta. Pahin virhe, johon palveluja tuottava he-
vosyrittäjä voi markkinointiviestinnässä sortua on sellaisten asioiden lupaami-
seen, joita ei voi toteuttaa. 

Asiakkaiden suorittama markkinointi (suosittelumarkkinointi) oli tutkimuk-
semme mukaan tärkeä hevosyritysten markkinointiviestinnän keino. tätä ker-
toivat käyttävänsä niin ratsastuskouluyrittäjät kuin ravivalmentajat. he kokivat 
sen markkinointiviestinnän keinoista tärkeimmäksi. Asiakkaiden suosituksissa 

Lupaa 95 %, 
toimita 105 %
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on monia hyviä puolia: se on edullista. suosittelevaa asiakasta pidetään puo-
lueettomana, koska hän ei edusta palvelun tuottajaa. varjopuolena on, että 
emme voi hallita asiakkaiden sanomisia. hän voi palveluun tyytyväisenä antaa 
puolestamme ylistäviä ylilupauksia tai pettyneenä palveluun haukkua meidät 
lyttyyn. suosittelumarkkinointia voi yrittää kehittää palkitsemalla suosittelijoita 
antamistaan suosituksista, mutta tätä huomattavasti paremmaksi keinoksi on 
osoittautunut asiakkaiden tyytyväisyyteen panostaminen.  

     
Internet-mainonnan suosio on hevosyrityksissä lisääntynyt perinteisen lehti-il-

moittelun kustannuksella. tutkimuksemme mukaan etenkin nuoret ja nuoria 
aikuisia edustavat asiakkaat kertoivat saavansa haluamaansa tietoa juuri hevo-
syritysten kotisivuilta.

suositeltavaa on jättää kotisivujen asun ja rakenteen suunnittelu markki-
noinnin ammattilaisille, esimerkiksi asiansa osaavalle mainostoimistolle. Alan 

ammattilaiset osaavat yritykseltä saamiensa tie-
tojen perusteella välittää oikean mielikuva- ja 
lisäarvoviestin potentiaalisille asiakkaille. huo-
mattavaa on, että jos sivut sisältävät yrityksen 
itsensä päivitysvastuulla olevaa tietoa, sen on 
pidettävä ajan tasalla. varoittava esimerkki on 
ratsastuskoulun kotisivujen ajankohtaista -osio, 

joka ilmoittaa tammikuussa mahdollisuutta ilmoittautua edellisen kevään rat-
sastusleirille. jos kotisivuilla on yhteystietoina puhelinnumeroita tai sähköposti-
osoitteita, niiden on oltava ajan tasalla ja aktiivisessa käytössä.

Sosiaalinen media 
sosiaalinen media on markkinointiviestinnässä kotisivujen ohella uusi, viimeis-
ten vuosikymmenten ilmiö. hevosyrittäjälle esimerkiksi Facebook on edullinen, 
nopea, kattava ja asiakkaan osallistumisen mahdollistava markkinointiviestin-
nän kanava, jolla yritys voi kehittää julkisuuskuvansa.  

tutkimuksessa erityisesti ratsastuskoulut käyttivät aktiivisesti sosiaalista me-
diaa markkinoinnissa ja tiedonvälityksessä. jotkut olivat jopa korvanneet kotisi-
vut kokonaan Facebook -profiililla. ollakseen nopea viestin välittämisen keino 
sosiaalisen median käyttö edellyttää nopeutta myös yritykseltä. Kommentteihin 
ja kysymyksiin on reagoitava välittömästi. Pitkillä viiveillä tapahtuva reagointi 
tai reagoimatta jättäminen voi aiheuttaa vahinkoja yrityksen maineelle. tämä 
sitovuus on haaste työvaltaiselle alalle.    

tutkimukseen osallistuneita hevosyrityksiä sosiaalinen media oli kohdellut 
lempeästi. Kukaan haastatelluista yrittäjistä ei kertonut joutuneensa loanhei-
ton kohteeksi. 

juuri vuorovaikutteisuudessa piilevät sosiaalisen median vaarat. suosittelu-
markkinoinnin tapaan somen hallitseminen on vaikeaa. syystä tai toisesta pettynyt 
asiakas voi purkaa kiukkuaan kitkerästikin. tärkein keino hallita sosiaalista 

Hevosyritykset
luottavat 
puskaradioon.
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mediaa on tuottaa palvelut niin hyvin, että kielteisiä 
kommentteja tulee mahdollisimman vähän. toinen kei-
no estää mielikuvatappiot on vastata viipymättä ja asi-
allisesti esitettyihin väitteisiin. tärkeää on olla provos-
oitumatta, vaikka meitä provosoitaisiin. eipäs -juupas 
- väittely johtaa helposti liittoutumien ja rintamien muodostumiseen ja koituu 
varmuudella yrityksen tappioksi. Pahoittelu tapahtuneesta, kehittämisehdotus 
ja kenties asiakkaan oman kehittämisajatuksen kysyminen ongelman poistami-
seksi todennäköisesti palauttavat rauhan.  

Mielikuva ensin 
Asiakkaana me lähestymme tuotetta tai palvelua kuin se olisi sipuli. yrittäjän 
tehtävänä on tarjoilla sipuli asiakkaalle niin, että hän voi kuoria sen oikeassa 
järjestyksessä: aloittaen ulkoa ja jatkaen sisempiin kerroksiin. – ei päinvastoin. 
tarkastelemme ensiksi ulointa kerrosta. sisemmät kerrokset eivät tässä vaihees-
sa näy. tämä uloin sipulin kerros on tuotteen tai palvelun mielikuva. välitet-
täviä mielikuvia voivat olla esimerkiksi: tuttavallinen, arvokas, rempseä, luo-
tettava, ympäristövastuullinen, halpa, turvallinen ja niin edelleen. viestittävän 
mielikuvan on vastattava todellisuutta. Mielikuvan välittämisessä mainosalan 
ammattilaiset ovat kotikoodareita huomattavasti taitavampia. 

Mielikuva syntyy asiakkaan mielessä varsin sekunneissa. sipulin ensimmäinen 
kerros on kuorittu. seuraavaksi asiakas alkaa pohtia, mitä hän hyötyy, jos ostaisi 
tuotteen tai palvelun. yrittäjänä meillä täytyy olla tähän vastaus. saat sosiaalis-
ta arvostusta ja ystäviä. elät pidempään. olet terveempi. näytät kauniimmalta. 
voit paremmin. tunnet onnistuvasi ja niin edelleen. taitava markkinoija ei toki 
esitä väitteitä päin naamaa, vaan verhoaa viestit hienovaraisempiin ilmauksiin.    

jos asiakas kokee, että tuote tai palvelu voisi antaa hänelle luvattuja hyöty-
jä, hän ryhtyy kuorimaan sipulin seuraavaa kerrosta. tätä kerrosta kuoriessaan 
hän esittää kysymyksiä: Mitä tuote tai palvelu sisältää, minkä kokoinen, painoi-
nen, värinen, puuta vai muovia? Koti- vai ulkomainen? Kuinka sinne pääsee? 
Mitä se maksaa? tuotteen tai palvelun teknisiä yksityiskohtia ei saa tarjoilla 
asiakkaalle liian aikaisin, eikä missään tapauksessa ensimmäisenä.  hän ei ole 
valmis ottamaan niitä vastaan ennen kuin mielikuva ja hyödyt ovat tulleet sel-
viksi. hyviä käytännön esimerkkejä voi nähdä vierailemalla pankkien kotisivuil-
la. Pankit välittävät haluttua mielikuvaa tarkoin harkituin, hyvälaatuisin kuvin, 
tarkasti pohdituin fontein, logoin ja värein. tekniset yksityiskohdat ja palvelujen 
hinnat kerrotaan myöhemmin. 

 

Älä 
provosoidu!

Herätä kiinnostus
  1) mielikuva yrityksestä ja sen palveluista
  2) asiakkaan saama hyöty palvelusta 
  3) palvelun sisältö 
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Hevosyrittäjä jaksaa
hevospalvelujen tuottaminen ei ole mukavuudenhaluisten ihmisten työtä.  työ 
on fyysisesti raskasta ja käsityövaltaista. Asiakaspalvelu vaatii jatkuvaa henkistä 
vireyttä. huonoja päiviä ei saa asiakaspalvelussa olla. tämä tekee hevosyrittäjyy-
destä myös henkisesti kuormittavaa. tutkimukseen osallistuneista yrittäjistä vain 
harvat kertoivat jatkuvasta väsymyksestä tai oman ajan puutteesta. Useat 
yrittäjät sen sijaan kertoivat olevansa toiminaan väsyneitä. tunteina ilmoitetut 
työmäärät olivat hurjia. hyvin tavallinen hevosyrittäjän viikkotyön määrä oli yli 
80 tuntia. jaksamisen salaisuutena oli työn mielekkyys. hevoset ja asiakkaat, tai 
jompikumpi niistä. työn käytössä oli hyvin suuria eroja. Lyhyimmillään yrittäjän 
työviikko saattoi olla alle 50 tuntia. työviikon pituus ei selittynyt yksistään liiketoi-
minnan laajuudella. työn organisoinnissa ja tuottavuudessa erot yritysten kesken 
olivat merkittäviä. 

eräänä keinona irrottautua työstä ja edistää työssä jaksamista yrittäjät olivat 
kehittäneet erityyppisiä rutiineja. näitä saattoivat olla määräaikaan viikoittain 
toistuva uintireissu lasten kanssa tai vakiovuorolla pelattava sählypeli.

työn organisoinnissa ja tuottavuudessa erot yritysten kesken olivat merkittä-
viä, eikä työviikon pituus selittynyt yksistään liiketoiminnan laajuudella. 

Innovaatiot keventävät 
jokainen hevosten parissa työskennellyt tietää, ettei työ niiden parissa tekemällä 
lopu, eikä ala sovi niille, jotka vieroksuvat fyysistä ponnistelua. yrittäjän tai yrit-
täjäksi ryhtyvän olisi kuitenkin hyvä pysähtyä miettimään mihin hän energiansa 
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suuntaa; täyttääkö hän päivänsä hevosia tarhaamalla, karsinoita siivoamalla 
ja vesiä kantamalla, vai jääkö aikaa myös tuottavampiin toimiin ja asiakaspal-
veluun? nuori, terve ja toimialastaan innostunut ihminen jaksaa paljon, mutta 
kuka pystyy hoitamaan työt jos yrittäjä itse sairastuu, loukkaantuu, tai lomailee? 

nykyaikaisilla talleilla on käytössään mitä 
moninaisimpia innovaatioita ja automatiik-
kaa, joista pisimmälle viedyt ratkaisut pienen-
tävät myös työvoimakustannuksia merkittä-
västi, mutta jo pelkästään toimintojen järkevä 
sijoittelu säästää aikaa ja lisää turvallisuutta. 
tallia ja tallialuetta suunnitellessa tulisikin las-
kea tarkkaan, mitkä ratkaisut sopivat parhaiten omaan toimintaan ja kuinka 
nopeasti mahdollinen investointi maksaa itsensä takaisin. Asiantuntija- apuun 
käytetty aika ja raha eivät mene hukkaan. hyviä ratkaisuja voi nähdä myös yri-
tysvierailuja tekemällä.  

joskus vanha konsti voi olla parempi kuin pussillinen uusia, varsinkin kun se 
tuodaan nykyaikaan uusin maustein. viime aikoina moni uusi talli on toteut-
tanut koneellisen lannanpoiston niin sanotulla kestopehkupohja-periaatteella. 
siinä paksusti oljella kuivitetut, 25-40 cm käytävän tasoa alemmas sijoitetut 
karsinat tyhjennetään tallista riippuen 1-6 kertaa vuodessa pienkuormaajalla. 
sillä päästään ajamaan koko karsinarivistön läpi sivuun käännettävien välisei-
nien ja rivistön päihin sijoitettujen ovien kautta. tässä ratkaisussa karsinoita ei 
siivota talikolla, vaan kuivikeolkea lisätään tarpeen mukaan 2-3 päivän välein. 
Perinteisen karsinatallin rakentamiseen verrattuna investointi ei ole kovin kallis, 
mutta päivittäinen säästö työajassa on merkittävä. 

Suunnittele ja seuraa taloutta
yritystoiminnan tavoitteena on tuottaa omistajataholle voittoa, tai ainakin 
tuottoa, joka takaa tyydyttävän toimeentulon. jotta tiedetään, voiko yritystoi-
minta olla kannattavaa, tarvitaan etukäteen tehtyjä laskelmia. tärkeää ei ole 
desimaalien tarkkuus, vaan se, että laskelmia on oikeasti tehty. on parempi 
laskea suurin piirtein oikein kuin hyvin tarkasti väärin.   

Laskelmien tekijää vaanii muutama vaara. nämä vaarat aiheutuvat inhimilli-
sestä ominaisuudestamme nähdä asiat myönteisessä valossa. 

Työtä helpottavat 
ratkaisut maksavat 

itsensä takaisin.  

Vältä yleisimmät virheet
• Kapasiteetti ja myynti arvioidaan usein liian suureksi. 
• Kulut arvioidaan liian pieniksi. 
• investoinnit arvioidaan liian edullisiksi.
• oma yrittäjäpalkka kuluneränä unohtuu.
• Käyttöpääoman tarve arvioidaan liian pieneksi.
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tutkimukseemme osallistuneista hevosyrittäjistä varsin moni oli tehnyt laskel-
mia ennen yritystoiminnan aloittamista tai ennen suuria investointeja. Usein 
laskelmat oli tehty rahoittajien vaatimuksesta. vaikka laskelmat oli tehty 
ulkopuolista vaatimuksesta, niiden toteutumista oli seurattu tiiviisti. Menestyneil-
lä hevosyrityksillä tavoitteet esimerkiksi tavoitemyynnistä olivat yleensä ylittyneet.  

Kapasiteettiä rajoittavat hevospalveluja tuottavissa yrityksissä esimerkiksi 
pakkas- ja sairauspäivät, loma-ajat, jolloin asiakkaat ovat matkoilla. hevoset-
kin vaativat lepoa eivätkä voi työskennellä jatkuvasti. 

esimerkiksi heinä saatetaan saada tilapäisesti itse korjaten naapurilta, mutta 
pidemmällä aikavälillä siitä joudutaan usein maksamaan käypä hinta. tallien ja 
maneesien investointikulut ovat viime vuosina nousseet ja kustannusarvioiden 
ylittyminen on tavallisempaa kuin alittuminen.  osaava rakennussuunnittelu 
ja rakennuttaminen sekä varautuminen kustannusylityksiin voivat estää ikä-
vät yllätykset. yrittäjä tarvitsee elääkseen palkan joko maksettuna palkkana tai 
muuna pääoman ottona. tämä erä on syytä budjetoida samoin kuin vaikkapa 
hevosten kengityksen kulu.  

Käyttöpääoman eli arjen pyöritysrahan tarvetta aiheuttaa tulojen ja menojen 
eriaikaisuus. Menot tulevat useimmiten ennen tuloja. Alkuvaiheessa tilanne kär-
jistyy. yrityksen kuolemanlaakson vuosina myynti kasvaa nollasta odotettuun 
tasoon tuskastuttavan hitaasti. 

Kulut sen sijaan tuntuvat pyörivän täysillä. eräs äärimmilleen yksinkertaistettu 
tapa laskea käyttöpääoman tarve on arvioida niiden kuukausien lukumäärä, 
jolloin myyntiä ei kunnolla synny, mutta kulut ovat olemassa.

     
Muuttuvat kulut 
hevosyrityksessä rehut, kuivikkeet, kengitys, eläinlääkintä ja palkat ovat tyypilli-
siä tuotannon laajuuden mukana muuttuvia kuluja. Muuttuvat kulut on helppo 
arvioida niiden konkreettisuuden vuoksi. hintataso on helposti selvitettävissä. 
helpon arvioitavuuden vuoksi on vaarana, että yrittäjä keskittyy liikaa muuttu-
viin kuluihin ja unohtaa kiinteät kulut, jotka saattavat olla raskaasti investoita-
essa huomattavat. Koneurakoitsijan suurennuslasin alla saattaa olla työkoneen 
polttoainekulu, vaikka todellinen kustannuspaine on tarpeeseen nähden liian 
kalliin koneen lainanhoidossa.  

Riski kiinteissä kuluissa
Kiinteät kulut ovat kuluja, jotka ovat hevo-
syrityksen riesana riippumatta siitä, onko 
tallissa hoitohevosia vai ei tai siitä, tuote-
taanko 10 vai 1 000 ratsastustuntia. tyypil-
lisiä kiinteitä kuluja ovat esimerkiksi vakuu-

tusmaksut, markkinoinnin, hallinnon, sekä lainojen korkokulut. riski aiheutuu 
siitä, että kiinteät kulut tai ainakin suurin osa niistä jää rasittamaan tulosta, 
vaikka muuttuvat kulut vähenisivät ratkaisevasti tai loppuisivat kokonaan. 

Poistokin 
on 
kustannuserä
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epämääräisempi ja vaikeammin arvioitava kiinteä kulu on käyttöomaisuuden, 
kuten rakennusten ja koneiden poistokulu. jos investoinnit on tehty velkarahal-
la, lainojen lyhennykset vastaavat riittävällä tarkkuudella poistokulua. jos taas 
investointeihin on käytetty muun tulonlähteen (esim. maatilan) sijoittamaa 
rahaa, voidaan poistokuluna käyttää investointien taloudellisella käyttöajalla 
jaettua hankintahintaa. tärkeää kuitenkin on, että poistokulu otetaan kuluerä-
nä huomioon, eikä sitä unohdeta kustannuseränä.   

Kriittinen piste 
Liiketoiminnan aloittamista edeltävistä laskelmista kriittisen pisteen laskelma 
on havainnollistava ja hyvin käyttökelpoinen. Laskelman ideana on arvioida 
kaikki liiketoiminnan kulut, niin muuttuvat kuin kiinteät. Kulujen yhteenlaskettu 
summa tarkoittaa sitä myyntiä, joka yrityksen on saavutettava selvitäkseen ku-
luista. Käytännössä laskukaava noudattaa kirjanpidon tuloslaskelmaa, joka on 
käännetty ylösalaisin. Laskentatavan etuna on, että samalla kertaa, kun määri-
tellään tarvittava myynti, tulevat eri kuluerät tarkasteltua yksitellen ja riittävän 
tarkasti. Laskelma voi toimia myös seurattavana vuositason kulubudjettina. 

Kriittisen pisteen laskentakaava

+ haluttu voitto
+ tuloverot 
+ lainojen korot
+ rakennusten ja koneiden poistot / lainojen lyhennykset (suurempi näistä) 
+ maksettavat vuokrat
+ markkinoinnin kulut
+ matka – ja autokulut 
+ hallinto (kirjanpito, posti, tietoliikenne, ammattilehdet, toimistokulut)
+ huollot ja korjaukset 
+ sähkö
+ puhtaanapito 
+ vakuutukset (yrittäjän ja omaisuuden vakuutukset)
+ muut kiinteät kulut
+ ulkopuoliset palvelut (esim. kengitys, ostorahdit)
+ rehut  
+ kuivikkeet 
+ yrittäjäpalkat (sivukuluineen) 
+ työntekijäpalkat (sivukuluineen) 
+ muut muuttuvat kulut 
+ kulujen ylitysvaraus 
= Kriittinen Piste
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Asiakkaiden kysynnän ja oman kapasiteettimme perusteella voi arvioida, kuin-
ka paljon palveluja tai tuotteita ja mihin hintaan voimme tuottaa. tässä arvi-
oinnissa varovaisuus on viisautta. jos laskutoimituksen tulos on se, että arvioitu 
myynti ylittää kriittisen pisteen osoittaman tarvittavan myynnin, asiaa kannat-
taa selvittää tarkemmin. 

jos taas kriittisen pisteen edellyttämä myynti on kysynnän ja kapasiteetin 
mahdollistamaa myyntiä selvästi suurempi, kulurakenteemme on liian raskas 
tai asiakaspotentiaali liian pieni tavoiteltuun myyntiin. tällöin on syytä palata 
lähtöruutuun ja aloittaa liikeidean kehittely alusta. 

Muut laskelmat 
Liiketoiminnan suunnitteluun kuuluvia tärkeitä laskelmia ovat edellä mainittu-
jen lisäksi rahoitussuunnitelma ja kuukausitasolle arvioitu kassabudjetti. rahoi-
tussuunnitelmassa on syytä muistaa, että investointien lisäksi rahoituksen tulee 
kattaa hankintojen arvonlisävero ja riittävän suureksi arvioitu käyttöpääoma. 

yrittäjä tai sellaiseksi aikova tuntee usein epävarmuutta tai epämukavuutta 
laskelmia itse tehdessään. tällaisina epävarmuuden hetkinä on hyvä muistaa, 
että asiantuntija-apua on saatavissa niin liiketoiminnan suunnitteluun kuin las-
kelmiin. Apua tarjoavat esimerkiksi ProAgria, Uusyrityskeskus sekä kaupunkien, 
kuntien elinkeinoyhtiöt ja muut yritys-suomi-verkoston toimijat.

Korjausliikkeitä
siitä, kuinka yritys taloudellisissa tavoitteissa onnistuu, kertoo yrityksen kirjan-
pito ja sitä johdetut tunnusluvut. varsin usein epäonnistuneen liiketoiminnan 
taustalla on seurantiedon heikko tai olematon välittyminen yrityksen johdolle. 
tarvittavia korjausliikkeitä ei tehdä, koska tietoa niiden tarpeesta ei ole, tai tieto 
tulee liian myöhään. 

jotta kirjanpidon raporteista on yrittäjälle todellista hyötyä, niiden on täytet-
tävä seuraavat ehdot: 

• seurantiedon on oltava mahdollisimman reaaliaikaista.
• seurantatiedon on oltava ymmärrettävää.
• seurantatiedon on kerrottava ainoastaan harjoitetun 
  liiketoiminnan tuloksista. 

seurantatieto ei voi käytännössä voi olla reaaliaikaista, vaan se kertoo aina jo 
tapahtuneesta historiasta. Mitä nuorempaa tämä historiatieto on, sitä parem-
pi. Käytännössä ilman viiveitä tapahtuva raportointi kuukausittain voi antaa 
yrittäjälle riittävän tarkan kuvan yrityksen taloudellisesta tilanteesta. huonoin 
mahdollinen vaihtoehto seurannan kannalta on vuosimenettely, jossa kirjanpito 
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tehdään kerran vuodessa viimeisenä päivänä ennen veroilmoituksen pakollista 
jättämisaikaa. seurannan tieto on tällaisessa tapauksessa osin yli vuoden ikäistä. 

sillä, että seurantatieto saavuttaa yrittäjän, on osaavalla ja konsultoivalla 
tilitoimistolla ratkaiseva rooli. siksi hevosyrittäjän on syytä käyttää aikaa ja 
vaivaa hyvin raportoivan ja ymmärrettävää tietoa välittävän tilitoimiston valin-
taan. halvin kuittien vientihinta ei yleensä takaa konsultoivaa toimintatapaa. 
osaavat tilitoimistot pystyvät välittämään seurantatietoa myös niin sanotun 
pitkittäisanalyysin periaatteella. Käytännössä tämä tarkoittaa raportointia sii-
tä, kuinka taloutta kuvaavat tunnusluvut ovat kehittyneet esimerkiksi viimeisen 
viiden vuoden kuluessa. 

tilitoimiston kanssa on hyvä neuvotella siitä, mitkä tietojärjestelmien tuotta-
mista sadoista tunnusluvuista ovat liiketoiminnan kannalta olennaisimmat ja 
kuinka niistä raportoidaan.

jos hevosyritys toimii omana erillisenä kirjanpitoyksikkönä (yksityisliikkeenä, 
henkilö- tai osakeyhtiönä) erillään pitämisen ongelmaa ei ole. haasteen yritys-
talouden seurannalle tuottaa toiminta toisen tulonlähteen alla: hevosyritys voi 
olla osa maatalouden toimintaa ja sen kirjanpito on järjestetty osaksi maatalou-
den yhdenkertaista kirjanpitoa.  Maatalouden kirjanpito-ohjelmat mahdollista-
vat hevosyrityksen toiminnan raportointia varten kustannuspaikkojen käytön, 
mutta käytännössä tämä mahdollisuus jää käyttämättä ja hevosyrityksen talous 
hukkuu maataloustoimintaan niin tuloksen kuin taseen seurannan osalta. 

tutkimus antoi viitteitä siitä, että menestyneet hevosyritykset olivat ahkeram-
pia talouden seurantiedon käyttäjiä kuin hevosyritykset keskimäärin. valitetta-
van usein näytti kuitenkin siltä, että hevosyrityksen talouden seuranta ei ollut 
systemaattista ja se perustui sormituntumaan.

Seurantatiedot
yritykselle raportoitavasta seurantatiedosta on löydyttävä vastaukset 
seuraaviin kysymyksiin: 
• Mikä on yrityksen kannattavuus ja kuinka se on kehittynyt?
• Mikä on yrityksen maksuvalmiustilanne ja kuinka se on kehittynyt?
• Mikä on yrityksen vakavaraisuusasema ja kuinka se on kehittynyt?
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Lopuksi 
hevospisnes-hankkeen tutkimuksessa haastateltujen yrittäjien odotukset tule-
vaisuudelta olivat varovaisen myönteiset.  Kysyntää riittää ja markkina tulee vie-
lä hieman kasvamaan, joskin kiivaimman kasvun vuodet ovat yrittäjien mielestä 
takanapäin. eräs haastelluista ratsastuskouluyrittäjistä arvioi alan tulevaisuutta 
seuraavasti: ”Tähän asti tämä on ollut niin nousujohteista. Jossain vaiheessa tämä tulee 
tasaantumaan. Aikuisratsastajien määrä ei ainakaan vähene. Saattaa jopa kasvaa.”

Myös koko maata koskevat hevosalan selvitykset kertovat samansuuntaisista 
varovaisen myönteisistä odotuksista. Kysyntä lisää kuitenkin tarjontaa ja ennen 
pitkää ollaan tilanteessa, jossa palvelujen tarjontaa on kysyntään nähden riit-
tävästi, jopa liikaa. joudutaan kilpailutilanteeseen, jossa osa yrityksistä poistuu 
markkinoilla tavalla tai toisella.   

hevosyrityksillä on nyt hyvän kysyntätilanteen vallitessa mahdollisuuksia virit-
tää toimintansa kilpailukykyiseen kuntoon. Kilpailutilanteen jo kiristyttyä se on 
vaikeampaa. 

hankkeessa tehdyllä tutkimuksella selvitettiin hevosyrityksen tämänhetkisiä 
menestystekijöitä. oletettavaa on, että samat tutkimuksessa esiin nousseet te-
kijät johtavat menestymiseen myös tulevaisuudessa. 

Hevosyrityksen menestystekijät: 
• Kunnianhimoinen mutta saavutettavissa oleva tavoite, jossa oli mukana 
taloudellinen näkökulma.

• todellinen, markkinoilla mitattu kilpailuetu, jolla yritys erottuu 
kilpailijoistaan.

• oikeaan osuvat havainnot toimintaympäristöstä ja näihin havaintoihin 
perustuvat kehittämistoimenpiteet

• strategisten vahvuuksien tiedostaminen ja kehittäminen entistä vahvemmiksi

• osaamistarpeiden tunnistaminen ja osaamisen kehittäminen jatkuvana 
prosessina

• Liikepaikka, joka tarjoaa riittävän asiakaspotentiaalin tai vaihtoehtoisesti 
vahvasti erilaistettu, liikepaikasta vain vähän riippuvainen palvelu.

• Asiakkaan tarpeet huomioonottava palveluprosessi, joka mahdollistaa 
osallisuuden myös niillä toimialoilla, joilla se on luontaisesti vähäistä.

• toimivat yhteistyöverkostot.
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sekä seuraavat yksityiset rahoittajat:

hevospisnes-hankkeen julkaisua ovat rahoittaneet 



n Kirjanpitosi tekijä on ammattilainen. Tunnemme tuotantosi erityispiirteet.

n Kirjanpitotapamme ansiosta talouden seuranta ja analysointi on helppoa.

n Palvelumme on pitkäjänteistä, ajassa kiinni olevaa palvelua. 

       Kuuntelemme asiakastamme.

n ProAgria Tilipalvelut on kiinteässä yhteistyössä ProAgrian muiden 

       asiantuntijoiden kanssa. Näin saat talouden arviointiin laaja-alaista näkemystä. 

Oletko vailla osaavaa tilipalvelua? Meiltä kirjanpidot, tilinpäätökset, veroilmoitukset 
sekä palkkahallinto.  Räätälöidään tarpeisiisi sopiva tilipalvelupaketti.
Ota yhteyttä! 

n Alajärvellä, Kauppakatu 26, Sanna Takala 040 554 2669, 

       Janne Niemi 0400 422 765

n Kauhavalla, Kauppatie 115,

       Kaija Autio 040 139 5597

n Seinäjoella, Huhtalantie 2,  Satu Kallioniemi 

       040 848 7759, Seija Yli-Hukkala 040 580 2258 

n Suupohjassa Kauhajoella, Logistia, 

       Ella Harju 043 825 6323, Olavi Kuja-Lipasti  040 127 2420

ProAgria Tilipalvelut
VAHVUUTENA monipuolinen osaaminen!

Palvelemme

Tilipalvelut

Keskitä palvelusi ProAgriaan! Saat rahallista ja ajallista säästöä. 
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