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Vastaajien jakautuminen
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• Pohjois-Suomi: 
13 %

• Itä-Suomi: 17 
%

• Pohjanmaa: 8 
%

• Lounais-Suomi: 
23 %

• Etelä-Suomi: 
38 % Kyselyn toteuttaja Elintarviketieto Oy

Kyselyn suunnittelu UHT 
hevosyrittäjätyöryhmä

Web-kysely, 200 puhelinrekrytointia

25 %          75 %

575 vastausta; 75 yrittäjiä



HEVOSTALOUDEN VAIKUTUS 
VASTAAJIEN TOIMEENTULOON
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Päätoiminen elinkeino, 
merkittävä osa 
toimeentuloa

Sivuelinkeino, jonkin 
verran merkitystä 

toimeentulolle

Harrastus, ei merkitystä 
toimeentulolle

En harjoita enää 
hevosyritystoimintaa

En osaa sanoa

42

33

23

11

Millainen merkitys hevostoiminnalla (tallitoiminta tai muu hevosiin liittyvä palvelu, kuten kengitys-, opetus-, 

valmennuspalvelut tms.) on toimeentulollenne?

%

Total (n=575)

Yrittäjistä
- 56 % päätoimisia
- 44 %  sivutoimisia



TOIMINTAMUODOT

• Yleisimmät tämänhetkiset yritystoimintamuodot 
ovat ratsastuspalvelut, karsinapaikkojen vuokraus,  
hevoskasvatus, ravihevosten valmennus

• Tulevaisuudessa yritystoimintamuodoista mm. 
hevosavusteinen toiminta, hevosten 
hoitopalvelut, matkailu- ja vaellustoiminta sekä 
karsinapaikkojen vuokraus/täysihoitopalvelut 
tulevat lisääntymään (etenkin päätoimisten 
yrittäjien parissa)



Nykyinen ja tuleva pääasiallinen 
toimintamuoto

29

17

13

9

6

4

3

3

3

2

2

1

1

1

0
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2

26

14

12

8

8
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3

3

2

1
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1

1

0
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0% 10% 20% 30% 40%

Ratsastuspalvelut

Karsinapaikkojen vuokrausta ja/tai täysihoitopalvelut

Hevoskasvatus

Ravivalmennus

Hevosavusteinen toiminta (terapiatoiminta tms.)

Matkailu- ja vaellustoimintaa

Oma harrastuskäyttö

Ratsuhevosten koulutus ja valmennus

Kengityspalvelut

Oriasema/siitostoiminta

Hevosten hoitopalvelut (esim. kuntoutus-, hieronta-…

Hevosten myynti

Valjakkoajoa, -valmennusta, -opetusta

Ravihevosten ohjastuspalvelu

Koulutus-, kokous- ja majoitustilapalveluita

Muu, mikä?

En osaa sanoa

Mikä yritystoimintamuodoistanne on
pääasiallinen yritystoimintanne?
(n=338)

Valitkaa tulevaisuuden pääasiallinen
yritysmuotonne (n=297)

Mikä yritystoimintamuodoistanne on pääasiallinen yritystoimintanne? (n=338)

Valitkaa tulevaisuuden pääasiallinen yritysmuotonne (n=297)



• Kasvatus pääasiassa sivutoimista – näin myös 
tulevaisuudessa. On myös sivutoimisuuden suurin 
toimintamuoto

• Karsinapaikkojen vuokrausta ja täysihoitoa sekä 
ratsastuspalveluita tarjoavat olivat 
hevospaikoiltaan suurimmat yritykset  

• Hevosmatkailuyrityksiä eniten Pohjois-Suomessa, 
kasvatusta eniten Itä-Suomessa

• Hevosavusteinen toiminta ja hevosten 
hoitopalvelut naisvaltaista; ravivalmennus ja 
kengitys miesten aloja



Hevosalan tuleva toimintamuoto
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38

37

35

24

19

19
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12
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10
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0% 10% 20% 30% 40% 50%

Karsinapaikkojen vuokrausta ja/tai täysihoitopalvelut

Hevoskasvatus

Ratsastuspalvelut

Oma harrastuskäyttö

Hevosavusteinen toiminta (terapiatoiminta tms.)

Ratsuhevosten koulutus ja valmennus

Hevosten myynti

Ravivalmennus

Matkailu- ja vaellustoimintaa

Kengityspalvelut

Koulutus-, kokous- ja majoitustilapalveluita

Hevosten hoitopalvelut (esim. kuntoutus-, hieronta-…

Oriasema/siitostoiminta

Valjakkoajoa, -valmennusta, -opetusta

Ravihevosten ohjastuspalvelu

Muu, mikä?

En osaa sanoa

Total (n=458) Etelä-Suomi (n=173) Itä-Suomi (n=80)

Lounais-Suomi (n=104) Pohjanmaa (n=40) Pohjois-Suomi (n=57)

Millaista hevosalan yritystoimintaa teillä on viiden vuoden kuluttua? Valitkaa todennäköisin vaihtoehto. Voitte 

merkitä useita vaihtoehtoja.

ALUE:

Total (n=458)



Hevosalan tuleva pääasiallinen 
toimintamuoto
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0% 10% 20% 30% 40% 50%

Ratsastuspalvelut

Karsinapaikkojen vuokrausta ja/tai täysihoitopalvelut

Hevoskasvatus

Ravivalmennus

Hevosavusteinen toiminta (terapiatoiminta tms.)

Matkailu- ja vaellustoimintaa

Hevosten hoitopalvelut (esim. kuntoutus-, hieronta-…

Ratsuhevosten koulutus ja valmennus

Oma harrastuskäyttö

Kengityspalvelut

Hevosten myynti

Oriasema/siitostoiminta

Koulutus-, kokous- ja majoitustilapalveluita

Valjakkoajoa, -valmennusta, -opetusta

Ravihevosten ohjastuspalvelu

Muu, mikä?

En osaa sanoa

Total (n=297) Etelä-Suomi (n=106) Itä-Suomi (n=47)

Lounais-Suomi (n=72) Pohjanmaa (n=27) Pohjois-Suomi (n=42)

Valitkaa tulevaisuuden pääasiallinen yritysmuotonne

ALUE:

Total (n=297)



LIIKEVAIHTO

• Keskimääräinen liikevaihto 68 800 €

• Suurin Etelä-Suomessa (83 000 €) ja Lounais-
Suomessa(67 000€); muilla alueilla 49 - 50 000 
€

• Kasvanut eniten Pohjois-Suomessa (48 000 > 
60 000 €)

• Päätoimisilla liikevaihto 101 800 €



• Suurimmat liikevaihdot jopa yli 500 000 €

• Pohjanmaalla eniten alle 20 000 €:n yrityksiä

• Hevospaikkojen määrän ja yritystoiminnan iän 
kasvaessa liikevaihto kasvoi

• Suurimmat yrityskohtaiset liikevaihdot 
muodostuvat todennäköisesti erilaisista 
toiminnoista



LAAJENTAMINEN JA TULEVAISUUS

• Vastaajista 28 % aikoo laajentaa toimintaansa 
seuraavan viiden vuoden aikana (lähes 40% 
pitää ennallaan)

• Eniten laajennussuunnitelmia Etelä-, Pohjois-
ja Lounais-Suomessa; eniten uusilla yrittäjillä

• Luottamus tulevaisuuteen hyvä (35 %); 
kannattavuus ja taloudellinen tilanne 
paranevat

• Positiiviset näkymät verrattuna v. 2009 tehtyyn 
kyselyyn 



Hevosyritystoiminnan tavoitteet
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Pyrin aina hankkimaan parasta osaamista niihin asioihin,

joissa oma osaamiseni ei ole parhaimmillaan

Pyrin toiminnassa mahdollisimman hyvään

kannattavuuteen /taloudelliseen tulokseen

Suunnittelen toimintaa myös yli 5 vuoden tähtäimellä

Suhtaudun luottavaisesti tulevaisuuteen

Seuraan yritystoimintani talouden tunnuslukuja

aktiivisesti (vähintään kuukausittain)

Käyn usein koulutuksessa tai käytän neuvontapalveluita

Urheilumenestys ja kilpaileminen ovat päätavoitteitani

Toimintani on voimakkaasti kasvuhakuista

Hevostoiminta on minulle enemmän yritystoimintaa kuin

elämäntapa

En osaa sanoa

Ei mikään

Total (n=432) Etelä-Suomi (n=167) Itä-Suomi (n=76)

Lounais-Suomi (n=97) Pohjanmaa (n=38) Pohjois-Suomi (n=51)

Miten kuvailette tavoitteitanne hevosalan yritystoiminnassa? 

Valitkaa kolme väittämää, jotka parhaiten kuvaavat yritystoimintaanne. 

ALUE:

Total (n=432)



• Tallikoon kasvaessa talouden mittarit paranevat

• Toimintaa suunnitellaan usein yli 5 v tähtäimellä 
(42 %)

• Joka kymmenennen yrityksen toiminta on 
kasvuhakuista

• Toiminnassa pyritään hyvään kannattavuuteen ja 
taloudelliseen tulokseen

• Osaaminen tärkeä pääoma - sen kehittäminen 
tärkeä tavoite ja investoinnin kohde



• Pitkään toimineet ja hevospaikoiltaan 
suurimmat yritykset määrätietoisimpia

• Eläinsuojelu- ja muut viranomaismääräykset 
nähdään useammin mahdollisuutena kuin 
haasteena; osoittaa vastuullisuutta yhdessä 
osaamisen kehittämisen ja hevosten 
hyvinvointiin kohdistuvien investointien 
kanssa



INVESTOINNIT

• Investoinneista yleisimmät ovat viimeisen 
viiden vuoden aikana olleet ulkoilu- ja 
harjoittelualueet sekä oma osaaminen, myös 
tallien peruskorjaamiseen

• 91 % oli tehnyt investointeja viimeisen viiden 
vuoden aikana; keskimäärin n. 100 000 €

• 87 % aikoo investoida seuraavan 5 vuoden 
aikana



• Tulevaisuudessa investoidaan eniten omaan 
osaamiseen sekä hevosten harjoitus- ja 
ulkoilualueisiin

• Päätoimisilla suurimmat investoinnit; sosiaali-
ja asiakastilat, hevoset (palvelun taso, ilme) 

• Maneeseihin investoinut vain 6 %, 
tulevaisuudessa 10 %

• Eniten tulevaisuudessa olosuhteisiin ja 
fasiliteetteihin investoidaan Pohjois-Suomessa



KILPAILUETUTEKIJÄT

• Tunnettuus ja maine

• Osaaminen (yrittäjän ja työntekijöiden)

• Ilmapiiri (yli 85 % panostaa ilmapiiriin)

• Etelä-Suomessa sijainti

• Pohjois-Suomessa erikoistuminen, palvelujen 
erilaistaminen

• Palvelun tuottamisen hinta EI merkittävä 
kilpailuetutekijä



HARRASTUKSESTA YRITTÄMISEEN

• Harrastajista (n=132) 12 % kiinnostunut 
varmasti ja 33 % mahdollisesti aloittamaan 
yritystoiminnan

• Konkreettisia suunnitelmia yritystoiminnasta 
44 %:lla; eniten Pohjois-Suomessa



TYÖMOTIVAATIO JA JAKSAMINEN

• Työmotivaatio ja arvostus on korkealla

• Työhyvinvointi on hyvä n. 60 %:lla, ”ei hyvä” 
24 %:lla

• Jaksaminen hyvä n. 54 %:lla; huono n. 30 %:lla

• Päätoimisilla jonkin verran parempi tilanne 
kuin sivutoimisilla, samoin suurilla parempi 
kuin pienillä 



”HIGHLIGHTS”

• Oman osaamisen kehittäminen 

• Kilpailuedun hakeminen ja rakentaminen

• Taloudellisen kannattavuuden painottaminen (etenkin isot ja 
pitkään toimineet)

• Suunnittelun aikajänne pitkä (suunnitellaan yli 5 v 
tähtäimellä)

• Pohjois-suomen matkailun vilkastuminen ja mahdollisuudet 
näkyvät

• Isot ja pitkään toimineet yritykset voivat hyvin

• Yrittäjien motivaatio korkea

• Hoivapalvelut toimintamuotona kasvaa



HEVOSTALOUS JA –YRITTÄMINEN 
VAIKUTTAA

• Luo työpaikkoja

• Parantaa kansanterveyttä (liikunta, 
luontoläheisyys, hoiva- ja terapia)

• Ylläpitää asutusta, elävöittää maaseutua

• Ostaa ja ylläpitää palveluita

• Luo julkishyödykkeitä (maisema, 
monimuotoisuus)



Mukana monet toimialat

HEVOSTALOUS/HEVOSYRITYS

HALLINTO, 
VIRANOMAISET JÄRJESTÖT

MEDIA

NEUVONTA

RAHOITUS, 
VAKUUTUS

OPETUS, 
TUTKIMUS

KONE- YM 
PALVELUT

RAKENTAMINEN, 
KUNNOSSAPITO

KULJETUS

ENERGIA

ELÄINLÄÄKÄRIT, 
KLINIKAT, HYVINVOINTI

LÄÄKETEOLLISUUS, 
MYYNTI

MAATALOUS- JA 
KONEKAUPPA

REHUTEOLLISUUS

MAJOITUS, RAVITSEMUSREHUNTUOTANTO, 
MAATILAT

KUIVIKETUOTANTO

TAPAHTUMIEN JÄRJ.

TARVIKE-
VARUSTEKAUPPA

RAVIRADAT

KENGITYS YM

TEURASTUS
LANNANKÄSITTELY



Hevosyrittäjätyöryhmä

• Minna-Maarit Jaskari, yliopistolehtori, VY

• Päivi Lehtonen, toimitusjohtaja, TEIVO

• Sirpa Pussinen, projektipäällikkö, HAMK

• Leena Rantamäki-Lahtinen, yliopistolehtori, 
HY

• Pasi Rikkonen, johtava tutkija,  Luke

• Markku Saastamoinen, erikoistutkija, Luke



Kiitos!


