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Uusi hevostalous
• Näkyvillä suuntaus hevosen kilpaurheilumaisesta
käytöstä kohti monipuolisempaa hyödyntämistä
• Lajikirjo kasvaa: hevosavusteinen toiminta,
hevosmatkailu, elämysten tuottaminen hevosten
avulla
• Vaikuttaa jalostukseen – alkuperäisrodut nostavat
suosiotaan
• Lisää hevostalouden merkitystä, vaikuttavuutta ja
kannattavuutta
(Saastamoinen M. 2017)

Hevosavusteinen
toiminta Suomessa
• Arvioiden mukaan hevosavusteisia yrityksiä on Suomessa
noin 150 – 200
• Keskimääräinen liikevaihto 67 000 €
• Yrittäjillä vahva ammattiosaaminen niin hevosalasta kuin
hevosavusteisista menetelmistä. Sen sijaan
liiketoimintaosaamisen kehittämiseen panostettava
• Green care –palvelut kasvattamassa jalansijaa niin
matkailu kuin sosiaalipuolella
• Alan yrittäjien usko toiminnan kasvuun ja
kannattavuuden paranemiseen hyvä
• Mielikuvat hevosavusteisesta toiminnasta ovat
positiivisia
• Edelleen marginaalista toimintaa ja vähän tunnettua
(Thuneberg, Saastamoinen, Soini)

Kannattavan liiketoiminnan lähtökohta
on voiton tuottaminen. Voitto ei ole
itseisarvo vaan takaa yritykselle turvaa
ja jatkumoa.
Yritys on haavoittuvainen jos se elää
ulkoisen pääoman varassa kovin
pitkään.

Tilamallitarkastelu
• Tilamallitarkastelu tutkii yhden tuotantosuunnan
kannattavuutta
• Tilamallitarkastelussa luodaan kuvitteellinen tila, johon
pyritään hakemaan lähtötiedot mahdollisimman
todellisuuden mukaisiksi. Tietojen avulla voidaan arvioida
kustannusten ja tuottojen kehitystä. Tilamallitarkasteluun
valitaan vain yksi tuotantosuunta kerrallaan.
• Lähdeaineisto on koottu hakemalla tietoa alan yrittäjiltä
sekä alan yleisten kustannusten kautta.
• Lähdeaineistosta on koottu keskiarvot ja luotu mallinnus
kuvitteellisesta hevosavusteisia palveluita tuottavasta
yrityksestä.
Kuva: Petri Seppälä

(Osterwalder & Pigneur 2010)
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Sosiaalipedagoginen hevostoiminta erityisryhmille

Kumppanit

Ydintoiminnot

Arvolupaus

Asiakassuhde

Asiakasryhmät

Kengittäjä

Asiantuntijuuden ylläpito

Eläinlääkäri

Koulutus ja työkokemus
hevos- ja sosiaalialalta
(sos.ped, sosionomi).

Toimintakykyä ylläpitävää,
ennaltaehkäisevää ja
motivoivaa (neurologista)
kuntoutusta hevosen
avulla.

Pitkäkestoiset
ostopalvelusopimukset
tilaajan kanssa (esim
kertakäynti viikossa
vuoden ajan).

Erityistä tukea
tarvitsevat
(kehitysvammaiset,
kuurot, näkövammaiset)

Luonto- ja eläinyhteys
mukana toiminnallisissa
menetelmissä, tuottaa
mielekkyyttä arkeen ja
edistää
merkityksellisyyden
tunnetta sekä lisää
motivaatiota liikkumiseen.

Räätälöidyt,
yksilökohtaiset palvelut.
Luottamussuhteen
muodostaminen
asiakkaaseen

Heinäntuottaja
Hevosten
kehonhuoltajat ja
kouluttajat
Yrittäjäkolleegat
(verkostotapaamiset,
neuvontaa)

Sosiaalipedagoginen
hevostoiminta
erityisryhmille

Verkostotyö, palveluiden
markkinointi
Yhteistyö kunnan ja
lähettävien tahojen kanssa
Asiakkaan kanssa laaditut
tavoitteelliset
palvelusuunnittelmat ja
kuntotutusessioiden toteutus
turvallisessa ympäristössä

Tutustumiskäynnit,
neuvottelut,
yhteydenpito puhelimitse
ja sähköpostitse,
raportointi

Kunnan
vammaispalvelu,
sosiaalitoimi,
perhepalvelu
Säätiöt ja yhteisöt jotka
jakavat apurahoja

Kanavat
1. Tunnettuus:
palveluesitteet kuntaan,
puskaradio, nettisivut,
Facebook
2. Arviointi: Lähettävä
taho tarkastaa toiminnan
ja tilat. Raportointi
lähettäjälle.
3. Hankinta: Tehdään
kirjallinen
palvelusopimus
4. Toimitus: asiakas tulee
tallille sopimuksen
mukaan

Hevosten huolto ja koulutus
Resurssit
Omat toimitilat luonnon
rauhassa --> muokattavissa
asiakkaan tarpeen mukaan
Koulutetut ja moniin asioihin
siedättyneet hevoset
Yksityisen sosiaalipalvelun
tuottajasopimus (kunnan
vaatima, aluehallintovirastoon
Kulurakenne

Tulovirrat

Hevosten ylläpito
Tallirakennus
Kouluttautuminen
Yrittäjän työpanos

Ostopalvelusopimukset, esim vuoden sopimus, jossa ostetaan käynti kerran
viikossa
Tuntihinnoittelu 65 € alv 0% sosiaalihuoltoon oikeutettu

Tilamallin tuloslaskelma
LIIKEVAIHTO (myyntituotot)

57200

Aine- ja tarvikekulut

Myynti
260 € / pv
4 h * 65 €
20 pv /kk

Ulkopuoliset palvelut
Muuttuvat kustannukset yhteensä

0

MYYNTIKATE

57200

Kiinteät henkilöstökulut

32036

Vakuutukset (yrittäjän YEL + vapaaehtoiset vakuutukset)

9720

Vuokrat
Rehut

2832

Kuivikkeet

1500

Tarvikkeet ja varusteet

2334

Lääkintä ja terveydenhoito

1620

Kengitys

2370

Koulutukset (hevonen & yrittäjä)

1576

Sähkö, vesi, aitauskulut
Kirjanpito

400
1033

Markkinointi ja mainonta

526

Muut kulut (toimisto, puhelin yms)

500

Rakennusten kunnossapito 1%
Rakennusten vakuutus 0,20%

684
136,8

Eläinpääoman uudistus

600

Kiinteät kulut yhteensä

57267,8

KÄYTTÖKATE

-67,8

Rakennuspoistot

3420,3

Poistot yhteensä

3420,3

LIIKEVOITTO
Korkokulut 4%

VOITTO ENNEN VEROJA

-3488,1
2182,4

-5670,5
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Hevosavusteinen työnohjaus

Kumppanit

Ydintoiminnot

Arvolupaus

Asiakassuhde

Asiakasryhmät

Heinäntuottaja

Asiantuntijuuden ylläpito
kouluttautumalla

Työnohjauksen avulla
vapautetaan voimavaroja
työn tekemiseen.

Tutustumiskäynnit,
neuvottelut, tarjouksen
laatiminen
ohjausprosessista
perustuen asiakkaan
tavoitteisiin. Palvelun
kesto usein vähintään
kuusi ohjauskäyntiä.

Sote alan työntekijät

Kengittäjä
Eläinlääkäri
Asiantuntijaverkostot

Koulutus- ja työkokemus
(työnohjaaja, sos.ped,
sosiaaliala)
Palveluiden markkinointi ja
myynti, verkostotyö
Yksilö- tai ryhmämuotoisten
laadukkaiden ohjauskertojen
suunnittelu ja toteutus
asiakkaan tavoitteisiin
perustuen.

Hevosavusteinen
työnohjaus hyödyntää
hevosen läsnäolon voimaa
ja ainutlaatuista kykyä olla
vuorovaikutuksessa.
Eläimet auttavat
irtaantumaan arjesta ja
ympäristö tempaisee
hetkeen.

Tiimeissä työtä tekevät
Johtajat

Räätälöidyt,
yksilökohtaiset palvelut.
Luottamussuhteen
muodostaminen
asiakkaaseen.
Kilpailutetut
ostopalvelusopimukset
(esim kunnan kanssa)

Hevosten hoito ja koulutus

Hevosavusteiset
työyhteisövalmennukset

Koulutusalan
työntekijät

Resurssit

Kanavat
1. Tunnettuus: nettisivut,
Facebook, esite
työnohjausta käyttäville
organisaatioille,
puskaradio, suhdetoiminta
2. Arviointi: Asiakaspalaute
(suullinen ja kirjallinen)
3. Hankinta:
tarjouspyyntöön
perustuva asiakkaan
kanssa luotava sopimus
4. Toimitus: asiakas tulee
tallille sopimuksen mukaan

Työhön koulutettu
hevoslauma
(laumakäyttäytymisen
hyödyntäminen työssä)
Rauhoittava oma
talliympäristö ja asiakastila
(elämyksellisyys)

Kulurakenne

Tulovirrat

Hevosten ylläpito
Tallirakennus
Kouluttautuminen
Yrittäjän työpanos

Aikaan ja asiantuntijuuteen perustuva hinnoittelu.
Pakettihinnoittelu 90 min x 6 krt (45 min eläimen kanssa + 45 min keskustelu)
ryhmäohjaus max 6 hlö 150€ /90 min + alv 24%
yksilöohjaus 100 € / 90 min + alv 24%

Tilamallin tuloslaskelma
LIIKEVAIHTO (myyntituotot)

65450

Aine- ja tarvikekulut
Ulkopuoliset palvelut
Muuttuvat kustannukset yhteensä

Myynti
350 € / pv
17 pv /kk
=
3 asiakasta /pv

0

MYYNTIKATE

65450

Kiinteät henkilöstökulut

32036

Vakuutukset (yrittäjän YEL + vapaaehtoiset vakuutukset)

9720

Vuokrat
Rehut

2832

Kuivikkeet

1500

Tarvikkeet ja varusteet

2334

Lääkintä ja terveydenhoito

1620

Kengitys

2370

Koulutukset (hevonen & yrittäjä)

1576

Sähkö, vesi, aitauskulut
Kirjanpito
Markkinointi ja mainonta
Muut kulut (toimisto, puhelin yms)

400
1033
526
500

Rakennusten kunnossapito 1%

684,06

Rakennusten vakuutus 0,20%

136,8

Eläinpääoman uudistus

600

Kiinteät kulut yhteensä

57267,8

KÄYTTÖKATE

8182,1

Rakennuspoistot

3420,3

Poistot yhteensä

3420,3

LIIKEVOITTO

4761,8

Korkokulut 4%

2182,4

VOITTO ENNEN VEROJA

2579,4
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Ratsastusterapia

Kumppanit

Ydintoiminnot

Arvolupaus

Asiakassuhde

Asiakasryhmät

Kengittäjä
Eläinlääkäri
Tallinpitäjä

Asiantuntijuus (fysioterapia
sekä ratsastusterapia
koulutus)

Kelan
ostopalvelusopimus
vuodeksi + 3 optiovuotta

Vaativan lääkinnällisen
kuntoutuksen asiakkaat

Lähettäjätahot:
julkinen
terveydenhuolto,
sairaanhoitopiiri
muut terapeutit

Yhteistyö Kelan kanssa
(raportointi)

Asiakkaan
kokonaisvaltaisen
kuntoutumisen
mahdollistaminen hevosen
avulla. (fyysinen,
neurologinen ja henkinen).

Yhteistyö avustajan kanssa
Laadukkaiden
kuntoutussuunnitelmiin
perustuvien
toimintasessioiden suunnittelu
ja toteutus turvallisessa
ympäristössä

Keskiössä hevosen
tuottama, erityisen
tehokas liikeimpulssi ja sen
vaikuttavuus ihmisen
kuntoutumisessa.

Yksilölliset
kuntoutussuunnitelmaan
perustuvat palvelut
(esim 10-50 käyntikertaa
vuodessa)

Liikunta- ja
kehitysvammaiset
Kela
Asiakkaan
ohjaaja/läheinen

Kanavat
1. Tunnettuus: Kelan
nettisivujen
palveluntuottajalista,
omat nettisivut, toiset
terapeutit suositelijoina
2. Arviointi: Kelan
palveluntuottajasopimuk
sen velvoitteet, Kelan
auditointi
3. Hankinta: Tehdään
kirjallinen
kuntoutussuunnitelmaan
perustuva sopimus
4. Toimitus: asiakas tulee
tallille sopimuksen
mukaan

Hevosten huolto ja koulutus

Ratsastusterapia

Sopimukseen
määritellään minimi
asiakasmäärä vuodessa

Resurssit
Rauhalliset toimintaan
soveltuvat vuokratilat
Koulutetut hevoset
Avustaja (80%
ohjaustilanteista)

Kulurakenne

Tulovirrat

Tallivuokra
Avustajan palkkio
Hevosten kulut
Yrittäjän työpanos
Kouluttautuminen

Sopimushinnoittelu, Kelan kanssa määritelty vähimmäisasiakasmäärä
vuodessa.
Tuntiveloitus 142,50 €/ 60 min.
Noin seitsemän asiakasta viikossa

Tilamallin tuloslaskelma
LIIKEVAIHTO (myyntituotot)

65835

Aine- ja tarvikekulut

Myynti
142,50 € /h
7 asiakasta / vko
1,5 h ohjauskerta

Ulkopuoliset palvelut

5000

Muuttuvat kustannukset yhteensä

5000

MYYNTIKATE

60835

Kiinteät henkilöstökulut

32036

Vakuutukset (yrittäjän YEL + vapaaehtoiset vakuutukset)
Vuokrat

8720
10032

Rehut
Kuivikkeet
Tarvikkeet ja varusteet

778

Lääkintä ja terveydenhoito

540

Kengitys
Koulutukset (hevonen & yrittäjä)

790
1576

Sähkö, vesi, aitauskulut
Kirjanpito

1033

Markkinointi ja mainonta

526

Muut kulut (toimisto, puhelin yms)

500

Rakennusten kunnossapito 1%
Rakennusten vakuutus 0,20%
Eläinpääoman uudistus

200

Kiinteät kulut yhteensä

56531

KÄYTTÖKATE

4304

Rakennuspoistot
Poistot yhteensä
LIIKEVOITTO

4304

Korkokulut 4%

VOITTO ENNEN VEROJA

4304

Pohdittavaksi
• Epäsuora ansaintalogiikka vaatii erilaista myyntija markkinointiosaamista, hio liiketoimintamalli
kuntoon, pohdi eri asiakkuuksien hoitostrategiat
• Rakenna suhteita verkostot, hankkeet
• Tee yhteistyötä  tunnettuus lisääntyy
• Viesti vaikuttavuudesta ja tuloksista
• Anna maistiaisia – videot, avoimet ovet,
kutsutilaisuudet, tarjoa henkilökohtainen
kokemus
• Arvioi kannattavuutta, laske myös itsellesi ansio
• Asiantuntijuudella on hinta, nosta häntä pystyyn!

