
 

 

 

1 JOHDANTO 
2 TALLIN KIINTEISTÖHUOLTO 

2.1 Tallitoiminnan luvat ja tallin sijoittaminen 
2.2 Tallin jätehuolto 

Jätteiden lajitteluohjeet 
2.3 Tallin jätevesien käsittely 
2.4 Energian- ja vedenkulutus 

3 LANTAHUOLTO 
4 HEVOSEN HYVINVOINTI 
5 REKISTERÖINTI 
6 TERVEYDENHUOLTOSUUNNITELMA 

Hevosen terveyskortti 
7 RUOKINTA JA REHUT 

Rehukirjanpito 
Ruokintakortti 

8 HEVOSEN HÄVITTÄMINEN 
9 TURVALLINEN TALLI 
10 PELASTUSSUUNNITELMA 

Pelastussuunnitelma 
11 RATSASTUSPALVELUIDEN TURVALLISUUS 

Turvallisuusasiakirja 
12 TYÖTURVALLISUUS 

Työsuojelun toimintakirja 
Työterveyshuollon toimintakirja 

13 KULJETUS JA LIIKKUMINEN 
14 YRITTÄJÄNÄ HEVOSALALLA 
 14.1 Yrityksen perustaminen 
 14.2 Talousosaaminen ja verotus 
 14.3 Johtaminen ja laatuajattelu 
 14.4 Työnantajana toimiminen 
 14.5 Yrityksen kehittäminen ja yhteistyö 
 14.6 Tuotteistaminen 
 14.7 Markkinointi 
 14.8 Yrittäjän jaksaminen 
 

  



 

 

 

JOHDANTO 
 

HevosAgro – Valjastettua tietoa on ProAgria Oulun vuosina 2010-2012 toteuttama 

tiedonvälityshanke, joka tarjosi hevosalaa koskevaa tietoa alan toimijoiden, sidosryhmien 

ja muiden asiasta kiinnostuneiden tarpeisiin. HevosAgro on koonnut yhteen 

valtakunnallisesti tuotettua ajantasaista informaatiota, järjestänyt tiedotustilaisuuksia sekä 

luonut valmiuksia paikallisen ja oman toiminnan kehittämiseen. HevosAgro-hanke on 

saanut rahoitusta Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta. Tuen on 

myöntänyt Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. 

 

HevosAgro toteutti Meidän tallikansion talliyrittäjien tarpeita ajatellen. Materiaalin 

tarkoituksena on auttaa talliyrityksiä parempaan laadunhallintaan. Meidän tallikansioon on 

koottu tallirakentamiseen, kiinteistönhuoltoon, lantahuoltoon, hevosten hyvinvointiin ja 

ruokintaan sekä tallin turvallisuuteen liittyvää keskeistä lainsäädäntöä ja lainsäädännön 

vaatimuksia. Meidän tallikansio sisältää ohjeita sekä valmiita pohjia lainsäädännön 

vaatimien kirjanpitovelvotteiden täyttämiseen. Meidän tallikansion sisältämät valmiit pohjat 

ovat hyödynnettävissä sekä paperisena että sähköisenä versiona.  

 

Aihepiirit ovat samoja, mitä HevosAgro –Valjastettua tietoa hankkeen aikana on käsitelty 

tiedotustilaisuuksissa ja kaikista niistä löytyy lisätietoa ja asiantuntijaluentomateriaaleja 

sekä luentojen yhteenvetoja HevosAgron internetsivuilta. Meidän tallikansion on koonnut 

AMK Agrologiopiskelija Satu Haapakoski ja työtä on ohjanut projektipäällikkö Heini Iinatti. 

 

HevosAgro jatkuu vuosina 2013-2014 Kehittäen kärkeen hevospalvelualan kehittäminen 

–hankkeena, jolloin painotetaan enemmän yrittäjyyteen liittyviä aihepiirejä. 

 

Meidän tallikansion voit tilata maksutta tallillenne ProAgria Oulusta sähköpostilla 

osoitteesta heini.iinatti@proagria.fi. Sähköiset versiot ovat vapaasti käytettävissä sivulla 

www.proagriaoulu.fi/hevosagro. Materiaalia myös päivitetään sähköisessä muodossa. 

 

Oulussa 19.11.2012 

 

Heini Iinatti 

projektipäällikkö 

HevosAgro –hanke 

ProAgria Oulu 

  

http://www.proagriaoulu.fi/hevosagro


 

 

 

Talliyrityksen laadunhallinta 

 

Yrityksen laadunhallinnan ja laatujärjestelmien keskeinen ajatus on jatkuvan parantamisen 

periaate. Yritysten toimintojen kehittäminen vaatii jatkuvaa ja säännöllistä tarkastelua. 

Laadukkaassa yritystoiminnassa pyritään jatkuvasti parantamaan omaa toimintaa ja uusia 

tavoitteita asetetaan. Laadunhallinta toteutuu prosessien hallinnan kautta. Laadun 

kehittämistä varten on ensin selvitettävä palveluiden ja organisaation nykytila. Sitä varten 

laatua arvioidaan ja mitataan, ja prosesseja kartoitetaan. Laadunhallinta lähtee toiminnan 

päämääristä, eri sidosryhmien tarpeista ja odotuksista. 

 

Laatu- tai toimintajärjestelmän avulla talliyritys voi pitää toimintansa ja palveluidensa 

laadun hallittavissa kokonaisuutena. Siten yritys saa selkeyttä johtamiseen, prosesseihin, 

toimintoihin, ja jatkuvaan parantamiseen. Tyytyväiset työntekijät, asiakkaat ja muut 

sidosryhmät ovat yhtä tärkeä osa organisaation laadunhallintaa. 

 

Yrityksien laadunhallinnan tueksi on laadittu erilaisia järjestelmiä, kuten mm. ISO 14001, 

joka on ympäristöjärjestelmä, joka tarjoaa organisaatiolle ympäristöasioiden hallinnan 

työkalupakin ympäristöjohtamisen tueksi. Alla olevasta kaaviosta käy ilmi laatujärjestelmän 

rakentamisen vaiheet. 

 

 

 

http://fi.wikipedia.org/wiki/Laatu


 

 

 

 
 
 
 
 
Kuva 1. Laatujärjestelmä –jatkuvan parantamisen työkalu. 
 
 

Suomen Ratsastajainliitto on laatinut tallien 

laatuportaat, jotka toimivat tallien 

laatukäsikirjana. Täyttämällä laatuportaiden 

tavoitteet, talli voi hakeutua laatutalliksi. 

Laatutalli-merkin voi saada anomalla tallille 

laatukäyntiä. Tallitarkastaja vahvistaa 

käynnillään ne osa-alueet, joilla talli on 

korkeimmalla portaalla. Jos talli on 

laatuportaalla esim. kahdella osa-alueella, 

tallitarkastaja voi normaalikäynnin yhteydessä 

sen vahvistaa.  Tämän jälkeen talli voi käyttää sitä omassa markkinoinnissaan hyödyksi, 

esimerkiksi, että hevosten hyvinvoinnista on huolehdittu SRL:n korkeimman laatuportaan 

mukaan. Laatutallit saavat käyttöönsä laatukyltin ja laatulogon sekä laatutallit listataan 

SRL:n nettisivuille. 

1.Nykytilan 
analyysi  

Selvitetään 
yrityksen 

palveluihin ja 
toimintaan 

liittyvät 
laatuasiat. 

2. 
Laatupäämäärät, 

-tavoitteet ja 
politiikka           

Mietitään, miten 
keskeisiin 

laatuasioihin 
voidaan 

vaikuttaa. 
3. Laatuohjelma 

Laaditaan 
suunnitelma 

(keinot ja 
aikataulut), miten 

päämääriin 
päästään. 

4. 
Laatujärjestelmä 

Rakennetaan 
laatutavoitteiden 

ja 
aikataulutuksen 
ympärille niitä 

tukevat prosessit 
ja ohjeet 
(vastuut, 

dokumentointi, 
toimintaohjeet 

jne.) 

5. Arviointi             
Seurataan 

tavoitteiden 
toteutumista ja 

tehdään 
muutoksia 
seurannan 

perusteella. 



 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
Lisätietoa: 
-www.proagriaoulu.fi/hevosagro 
-www.hevoseni.fi 
-Hyvinvoiva, turvallinen ja ympäristöystävällinen talli –opas vastuulliseen tallitoimintaan: 
http://www.hippos.fi/files/1373/talliopas08.pdf 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

  

Ohje 
 
Lisätietoa SRL:n laatimista laatuportaista löydät osoitteesta: 
http://www.ratsastus.fi/tallien_laatuportaat 
 

http://www.ratsastus.fi/tallien_laatuportaat


 

 

 

2 TALLIN KIINTEISTÖHUOLTO 
 
 
 
Tallin ja tallipihan suunnittelu ja niiden hoidosta 

huolehtiminen vaikuttavat myönteisesti 

työnteon tehokkuuteen ja edesauttavat 

työntekijöiden ja yrittäjien viihtyvyyttä sekä 

vähentävät tapaturmariskiä. Talliympäristö 

vaikuttaa myös asiakkaiden viihtyvyyteen. 

Pienillä teoilla on mahdollista välittää kuva 

hyvin hoidetusta hevosalan yrityksestä. 

 

Tarhojen ja hevosurheilualueiden huolellinen 

perustaminen ja kunnossapito ovat tärkeä osa 

hevosyrityksen  imagoa. Tallille tulijan katse osuu yleensä ensimmäisenä aitauksiin, jonka 

vuoksi aitojen ulkonäkö vaikuttaa merkittävästi koko talliympäristön kokonaiskuvaan. 

Roska- ja tupakkakorien paikkojen valinnassa on huomioitava paloturvallisuus.              

Roska-astioiden on syytä olla kannellisia ja niiden tyhjennyksestä on huolehdittava ajoissa. 

Tupakkapaikka on hyvä sijoittaa katseilta suojaan. 

 

Selkeät ja hoidetut kulkureitit lisäävät työntekijöiden ja asiakkaiden turvallisuutta ja 

helpottavat työntekoa. Asiakkaiden autopaikkojen merkitseminen on osa hyvää 

asiakaspalvelua ja se lisää osaltaan myös turvallisuutta, kun autot ja hevoset kulkevat 

mahdollisimman vähän samoja reittejä pitkin. Kulkureittien suunnittelussa on huomioitava 

pelastusajaneuvojen pääsy kiinteistön eri osiin. Reitit parkkipaikalta talliin, tallista tarhoihin, 

lantalaan, kentälle ja maneesin ovat kovassa käytössä, joten niiden perustukseen, hoitoon 

ja valaistukseen on kiinnitettävä huomiota. Kiinteistön omistajan vastuulla on huolehtia 

tarvittaessa hiekoituksesta.  

 

Pienillä asioilla on mahdollista vaikuttaa positiivisesti talliyrityksen imagoon. Asiakkaille 

muodostuu mielikuva yrityksestä heti tallin pihaan saapuessa ja tähän mielikuvaan voit 

vaikuttaa pienilläkin asioilla.     

 
 
 

 
 



 

 

 

Muista arkistoida 
 

 Lupahakemukset 

 Lupapäätökset 

 Tekemäsi ilmoitukset 

 Mahdolliset viranomaisten 
tarkastuspöytäkirjat 

2.1 TALLITOIMINNAN LUVAT    
JA SIJOITTAMINEN 

 
 
LUVAT JA ILMOITUKSET 
 
Rakennuslupa ja toimenpidelupa 
 
Hevostallin ja siihen liittyvien rakennelmien 

rakentaminen edellyttää aina 

rakennuslupaa. Rakennuslupaa tarvitaan 

myös, kun rakennukseen tehdään 

olennaisia muutoksia tai rakennuksen 

alkuperäistä käyttötarkoitusta muutetaan. 

Pienempiin muutoksiin ja jätevesien 

käsittelyjärjestelmän uusimiseen riittää 

toimenpidelupa. 

 

Valtioneuvoston asetus hevosten suojelusta 

(588/2010): hevosten pitopaikan 

eläinsuojeluvaatimuksista sisältää hevosten 

pidolle ja tallirakennukselle asetetut 

eläinsuojeluvaatimukset. 1.1.2014 alkaen 

myös vanhojen tallirakennusten on täytynyt  

vastata vaatimuksia.  

 

Maa- ja metsätalousministeriön asetusta 

764/2009 tuettavaa rakentamista koskevista 

hevostalousrakennusten rakennusteknisistä 

ja toiminnallisista vaatimuksista noudatetaan 

tukia haettaessa.  

 

Ilmoitus aluehallintovirastolle 

 

Ammattimaisesta tai muutoin 

laajamittaisesta hevosten pidosta on tehtävä 

kirjallinen ilmoitus aluehallintovirastolle, 

läänineläinlääkärille. Ilmoitus on tehtävä 

aina, kun hevosia on vähintään kuusi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilmoitus terveydensuojeluviranomaiselle 

 

Eläinten pitoon tarkoitetun rakennuksen tai 

aitauksen sijoittamisesta tai käyttöönotosta 

asemakaava-alueella on tehtävä hyvissä 

ajoin ennen toiminnan aloittamista kirjallinen 

ilmoitus terveydensuojeluviranomaiselle. 

 

Ympäristölupa 

 

Hevostalli tarvitsee ympäristöluvan, jos se 

on tarkoitettu vähintään 60 hevoselle tai 

ponille. Ympäristölupa voidaan edellyttää 

myös luparajan 

alittavalta 

eläinmäärältä, jos 

talli sijaitsee 

pohjavesialueella 

tai siitä saattaa 

aiheutua 

kohtuutonta 

haittaa 

naapureille.  

 



 

 
 

Muista hoitaa seuraavat asiat kuntoon ennen toiminnan aloittamista 
 
Rakennuslupa 
→ Kunnan rakennusvalvonta 
 
Ympäristölupa 
→ Kunnan ympäristönsuojelu 
→ Linkki ympäristölupahakemuslomakkeeseen:  
http://www.suomi.fi/suomifi/suomi/asioi_verkossa/lomakkeet/ym_6010/index.html 
 
Ilmoitus terveydensuojeluviranomaiselle 
→ Terveydensuojeluviranomaiselle 
→ Linkki lomakkeeseen (Oulunseutu): http://www.ouka.fi/oulu/ymparisto-ja-
luonto/terveydensuojelulain-mukainen-ilmoitus-ja-hakemus 
 
 Eläinsuojelulain mukainen ilmoitus 
→ ilmoitus aluehallintoviraston läänineläinlääkärille  
→ Linkki lomakkeeseen: 
www.laaninhallitus.fi/intermin/lomakehakemisto.nsf/formsbbfinlh/0BA40B9A7979477AC
2256E7D0042CE9D 

 

TALLIN SIJOITTAMINEN TAI LAAJENTAMINEN 

Uutta hevostallia ei tulisi perustaa pohjavesialueelle. Enintään viiden hevosen tai ponin 

harrastustallin rakennuspaikan tulisi olla vähintään hehtaarin kokoinen, mielellään 2-3 ha, 

ellei kaavalla ole toisin määrätty. Uuden suuremman hevostallin etäisyyden naapurin 

asuinrakennuksesta olisi hyvä olla 100 – 200 metriä. Isojen ratsastus- ja ravitallien 

etäisyydet arvioidaan tapauskohtaisesti rakennusluvan yhteydessä tai kaavoituksessa. 

Vähimmäisetäisyydet voivat olla pienempiä naapurin suostumuksella sekä silloin kun 

naapurikiinteistön rakennusoikeus on siirretty kaavalla muualle.  

 

Suojaetäisyys naapurikiinteistön rajaan / pihapiiriin (uudet, 1-5 hevosen harrastustallit) 

tulisi olla: 

talli, lantala ja ulkotarha 50 m 

ratsastuskenttä 20 m 

laidun  10 m 

 

Ulkotarhan ja ratsastuskentän vesiensuojelulliset vähimmäisetäisyydet:  

oja 5 m, valtaoja 20 m, puro ym. vesistö 100  

Lisätietoa: 

- www.proagriaoulu.fi/hevosagro 

- www.hevoseni.fi 



 

 
 

 Älä osta turhaa tai 
kertakäyttöä! 

 Vältä turhia 
pakkauksia, käytä 
suurpakkauksia! 

 Varastoi 
huolellisesti, vältä 
pilaantuminen! 

 

Jätteiden lajittelu ja keräys 
 

 Talleilla on aina oltava vähintään sekajätteen (hyödyntämätön jäte) 

keräysastia. 

→ Sekajäte on toimitettava tarkoitukseen varattuun 

vastaanottopaikkaan joko itse tai jätehuollon kautta 

 Hyödyntämiskelpoinen jäte, kuten paperi, pahvi, metalli ja muovi tulee 

toimittaa lajiteltuna keräyspisteisiin. 

 Ongelmajätteet (esim. loisteputket, akut, jäteöljyt, lääkkeet) toimitetaan 

ongelmajätteen keräykseen. 

 Mitään jätteitä ei saa hävittää polttamalla! 

 

 
 

 

2.2 TALLIN JÄTEHUOLTO 
 

Lainsäädäntö 

 

Jätelaissa (646/2011) ja jäteasetuksessa 

(179/2012) määritetyt yleiset velvollisuudet 

jätehuollon järjestämisestä koskevat myös 

hevostalleja. Järjestettyyn jätteenkuljetukseen 

liittymisvelvollisuus koskee myös hevostalleja. 

Tyhjennyksen voi hoitaa joko kunnan järjestämä 

jätekuljettaja tai yksityinen jätehuoltoyrittäjä tallin 

kanssa tekemänsä sopimuksen mukaisesti. 

Kuljetuskäytännöistä ja paikallisista järjestelyistä 

voi tiedustella oman kunnan ympäristösihteeriltä 

 

Vältä jätettä 

 

Kaikki jätteeksi päätyvä on rahalla hankittua ja 

jätehuoltomaksuina siitä maksetaan jo 

toistamiseen. Lajittelemalla jätteet hyötykäyttöön 

pienennetään kaatopaikkamaksuja, mutta 

suurimmat säästöt saadaan jätteiden synnyn 

ehkäisyllä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 
 

 
 

Kuolleet hevoset 

 

Kuolleet hevoset (elintarvikejalostukseen kelpaamattomat) voi toimittaa: 

 kaatopaikalle erityisjätteenä välittömästi haudattavaksi.  

 eläinten hautausmaalle haudattavaksi.  

 kuollut hevonen voidaan maanomistajan luvalla haudata maahan. Ruhoa ei saa 

haudata alle 250 m etäisyydelle kaivosta tai vesistöstä eikä pohjavesialueelle. 

Hauta on peitettävä vähintään 1-2 metrin maakerroksella. Ruhoa ei saa haudata 

muovissa tai muussa maatumattomassa materiaalissa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lisätietoa: 
- www.proagriaoulu.fi/hevosagro 

- www.hevoseni.fi 

-Hyvinvoiva, turvallinen ja ympäristöystävällinen talli –opas vastuulliseen tallitoimintaan: 
http://www.hippos.fi/files/1373/talliopas08.pdf 
- Hevostilan ympäristönhallinta: www.hevosyrittaja.fi 
- Hevostallien ympäristönsuojeluohje 2003: http://www.nurmijarvi.fi/filebank/472-
hevostallin_ymparistoopas.pdf 
- Ympäristöasiat osana tallin kannattavuutta: http://www.mamk.fi/mamk_/julkaisut 

Ohje 
 

 Laadi tallille jätteiden lajitteluohjeet (voit hyödyntää myös oheista mallia) 
o varaa tilaa eri jätteille 

 

 Seuraa jätemääriä ja jätemaksuja 
o Mieti miten voisit vähentää jätteiden määrää ja niistä aiheutuvia 

kustannuksia. 



 

 

 

 

  JÄTTEIDEN LAJITTELUOHJEET 
  

Jäte 
 

Jätteen keräyspaikka 
tallilla 

Kuka huolehtii 
tyhjennyksen ja milloin   

 
Muovi 
-rehupaaleista syntyvä 
muovi 
-muu muovijäte 
 

 
 

 

 
Paperi 
-sanomalehdet 
 
 

 
 

 

 
Pahvi 
-pakkaukset 
 

 
 

 

 
Sekajäte 
-hyödyntämätön jäte 
 

 
 

 

 
Biojäte 
-elintarvikkeet 
-rehujätteet 

 
 

 

 
Eläinperäinen jäte 
-kuivikelanta 

 
 

 

 
Metallijäte 
-käytetyt hevosen 
kengät 

 
 

 

 
Ongelmajäte  
-loisteputket 
-paristot 
-sähkö- ja 
elektroniikkaromu 
-lääkejäte 

 
 

 



 

 

 

2.3 TALLIN JÄTEVESIEN 
KÄSITTELY 

 

Lainsäädäntö 

 

Jätevesiasetus (asetus talousjätevesien 

käsittelystä vesihuoltolaitosten 

viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla 

542/2003) koskee myös hevostalleja. 

Alkuperäisessä asetuksessa järjestelmien 

rakentamiselle annetun aikataulun 

mukaisesti 1.1.2004 lähtien on 

uudisrakentamisessa ollut noudatettava 

jätevesiasetuksen määräyksiä.  

Uusi jätevesiasetus (209/2011) astui 

voimaan 15.3.2011. Tällöin vanhojen 

tallien jätevedet, ml. hevosten 

pesuvedet, on käsiteltävä asetuksen 

mukaisesti viimeistään 15.3.2016. 

 

Tallien jätevedet on ensisijaisesti    
ohjattava yleiseen jätevesi-
verkostoon.  
 
Mikäli tämä ei ole mahdollista, on 
jätevedet käsiteltävä kiinteistö-
kohtaisella järjestelmällä, joka 
hyväksytään rakennusluvan tai 
toimenpideluvan käsittelyn yhteydessä.  
 

 

Kiinteistönhaltijan tulee olla selvillä 

kiinteistöllä käytettävästä jätevesien 

käsittelyjärjestelmästä ja huolehtia 

järjestelmän toimivuudesta.  

 

Kiinteistönhaltijan tulee säännöllisillä 

tarkastuksilla, kunnossapidolla ja 

tyhjennyksillä huolehtia siitä, että 

jätevesien puhdistuslaitteistot ovat 

kaikissa olosuhteissa toimintakunnossa.  

Saostuskaivojen lietetilat on 

tarkistettava ja tyhjennettävä vähintään 

kerran vuodessa. Umpisäiliöt ja muut 

vastaavat jätevesisäiliöt tulee tyhjentää 

tarvittaessa. Saostuskaivojen, 

umpisäiliöiden ja vastaavien lietteitä 

saa ammattimaisesti tyhjentää vain 

asianmukaiset luvat omaava yrittäjä.  

 

Tarkastuksista, tyhjennyksistä ja 

laitteiden kunnossapidosta on pidettävä 

kirjaa ja tiedot on pyydettäessä 

annettava valvovalle viranomaiselle. 

 

Saostuskaivo- ja umpisäiliölietteet on 

toimitettava jätevedenpuhdistamolle, 

niitä ei saa levittää peltoon ilman 

kalkkistabilointikäsittelyä. 

 

 

  



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lisätietoa: 
- www.proagriaoulu.fi/hevosagro 

- www.hevoseni.fi 

-Hyvinvoiva, turvallinen ja ympäristöystävällinen talli –opas vastuulliseen tallitoimintaan: 
http://www.hippos.fi/files/1373/talliopas08.pdf 
-Hevostilan ympäristönhallinta: www.hevosyrittaja.fi/ep/tiedostot/yh.pdf 
-Hevostallien ympäristöopas: http://www.nurmijarvi.fi/filebank/472-
hevostallin_ymparistoopas.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ohje 

 

 Huolehdi, että kiinteistösi jätevesien käsittelyjärjestelmä toimii ja huolla se 

tarvittaessa.  

 Huolehdi, että saostuskaivojen lietetilat  tarkistetaan ja tyhjennetään vähintään 

kerran vuodessa. 

o Umpisäiliöt ja muut vastaavat jätevesisäiliöt tyhjennetään tarvittaessa. 

 Pidä tarkastuksista, tyhjennyksistä ja laitteiden kunnossapidosta kirjaa  

 Valmis lomakepohja kirjanpitoon löytyy osoitteesta: 

http://www.kuusamo.fi/dman/Document.phx?documentId=qo02506094143140 

o Lomakkeen selvitysosa käy kaikille jätevesien käsittelyjärjestelmille 

o Käyttö- ja huolto-ohje on laadittu yleisimmälle käsittelyjärjestelmälle 

o Sekä selvitys että käyttö- ja huolto-ohje säilytetään kiinteistöllä ja esitetään 

tarvittaessa valvontaviranomaiselle 

o Valmiita mallilomakkeita löytyy myös monien kuntien, Suomen kuntaliiton, 

Suomen vesiensuojeluyhdistyksen liiton ja yksityisten palveluntarjoajien 

sivuilta. 

 

 
 



 

 
 

Loisteputkivalaisimien energiankulutus on 

samaa luokkaa kuin 

energiasäästölamppujen. 

2.4 ENERGIAN- JA 
VEDENKULUTUS 

 
Hevosyrityksessä suurin osa energiasta kuluu lämmitykseen ja loppu veden lämmitykseen, 

valaistukseen sekä muihin sähkölaitteisiin. Yleisimmin talleilla tuotetaan tarvittava energia 

sähköllä tai polttoöljyllä. Omia toimintatapoja muuttamalla voi tehdä merkittäviä säästöjä 

energiakustannuksissa. Hevostallilla energiakulutusta voidaan pienentää mm. seuraavilla 

keinoilla: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 Seuraa sisäilman lämpötilaa. Sopiva lämpötila tallissa on 8-12 ºC. 

 Tiivistä ovet ja ikkunat vedon vähentämiseksi. 

 Huolla ja puhdista ilmanvaihtolaitteet säännöllisesti 

 Vältä turhaa veden juoksutusta.  

 Hanki energiatehokkaat ja käyttötarkoitukseen soveltuvat valot.  

 Sammuta valot aina, kun poistut tilasta. 

 Sijoita kylmälaitteet erilleen lämmönlähteistä. 

 Käytä ajastimia, automaattikytkimiä tai kellokytkimiä aina kun se on 

mahdollista sekä liiketunnistimia ulkovalaisimissa. 

 Kilpailuta sähköyhtiöt energiakustannusten minimoimiseksi.  

 
 
 

Hevonen on itse hyvä 

lämmöntuottaja, joten kylmillä 

ilmoilla kannattaa pitää useampi 

hevonen tallissa ja ulkoiluttaa 

hevosia pienemmissä ryhmissä. 



 

 
 

 
Energian säästösuunnitelma 

 
Energian säästösuunnitelman avulla pyritään edistämään energiatehokkuutta ja 

omavaraisuuden lisäämistä. 
 

Aloita energian säästösuunnitelman tekeminen tarkastelemalla 
 

- Energiankulutusta, kulutuksen jakautumista, säästömahdollisuuksia, 

tehostamismahdollisuuksia sekä kustannuksia 

- Rakennusten energiataloutta (lämpötalous, ilmanvaihto, energiavirtojen 

hyödyntäminen, laite-energia rakennuksissa, käytännöt) 

- Energian tuotantoa (energinalähteet, energiantuotannon ja järjestelmien 

tehokkuus, fossiilinen/bioenergia) 

 

Mieti mahdollisia toimenpiteitä energian säästämiseksi 

 

- Rakennusten/laitteiden korjaus 

- Rakentaminen 

- Lämmön talteenotto 

- Omien toimintatapojen muuttaminen 

- Täydentävä lisäenergia tai energiainvestoinnit 

- Uudet lämmitysratkaisut 

- Hyödynnä innovatiivisia ratkaisuja, esim. lantalan lämmön hyödyntäminen, 

aurinkopaneelit  

Tee seurantaa 
 

- Toimenpiteiden toteutuminen 

- Energiankäytön tehostuminen 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lisätietoa: 
- www.proagriaoulu.fi/hevosagro 

- www.hevoseni.fi  

- Hyvinvoiva, turvallinen ja ympäristöystävällinen talli –opas vastuulliseen tallitoimintaan: 
http://www.hippos.fi/files/1373/talliopas08.pdf 
- Hevosyrityksen ympäristöosaaminen: 
https://projektori.hamk.fi/projektit/804/Hevosyrityksen_ymparisto-osaaminen_2010.pdf 
- Tallin ympäristökatselmus:  www.hevosyrittaja.fi/ep/tiedostot/ymparistokatselmus.pdf 

 
 



 

 
 

3 LANTAHUOLTO 
 
Lannanvarastointi  
 
Nitraattiasetuksen (asetus maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn 

rajoittamisesta 931/2000) mukaisesti lanta on varastoitava tiivispohjaisessa (betoni K30-2, 

asfalttibetoni, valuasfaltti) lantalassa, joka on mitoitettu tallilla 12 kuukauden aikana kertyvälle 

lantamäärälle. Lantalaksi voidaan hyväksyä myös katoksen alla oleva tiivis alusta, mikäli 

kuivikelantaa kertyy vuodessa enintään 20 m3. 

 

    Minimimitoitus 

 12 m3 hevospaikkaa kohden 

 8 m3 ponipaikkaa kohden 

 

Lantalan hyötytilavuus lasketaan kertomalla pohjapinta-ala seinämäkorkeudella lisättynä 

enintään yhdellä metrillä. Avolantalaan lasketaan sadevesivaraa vähintään 0,1 m3 / m2. Lantala 

voidaan rakentaa 12 kk:n varastointitilavuutta pienemmäksi tai korvata katettavalla siirtolavalla, 

mikäli lantaa luovutetaan nitraattiasetuksen mukaisesti.  

 

Lantalan rakenteiden tulee estää lannan ja mahdollisten valumavesien pääsy ympäristöön sekä 

pinta- ja pohjavesiin. Lantalan edessä on oltava tiivispohjainen kuormauslaatta, joka pidetään 

puhtaana lannasta. Lantala voidaan tehdä joko avolantalana tai katettuna.  

 

 

 

  

Avolantala 

 reunat ja ajoluiska vähintään 0,5 m 
korkeat. 

 seinämät kannattaa tehdä 1,5 – 2 
metriä korkeiksi.  

 sijoitus siten, ettei sadevesi valu 
ympäröivien rakennusten katolta 
lantalaan.  

 etäisyys rakennuksen seinästä 1,2 
m.  

 

Katettu lantala 

 betonireunojen korkeus vähintään 
1,5 m ja ajoluiskan 0,2 m.  

 ulkovaippa harva tai aukollinen, 
jotta lantala tuulettuu riittävästi ja 
mahdollinen lantapalo voidaan 
estää.  

 



 

 
 

Luovutusta odottava lanta voidaan 
varastoida joko asianmukaisessa 
lantalassa tai siirtolavalla, joka 
sijoitetaan tiiviille alustalle ja 
voidaan sadeaikana kattaa. 

 

 
Lantanäytteet 

 
Nitraattiasetus määrää, että pellolle 
levitettävästä lannasta on 

 tehtävä lanta-analyysi 

vähintään viiden vuoden välein 

 näytteestä on tutkittava vähintään 

kokonais- ja liukoinen typpi 

 

Lannan käyttö 

 

Lannanlevitys peltoon 

 suositellaan tehtäväksi keväisin  

 kielletty 15.10.–15.4. välisenä aikana. Jos maa 

on sula ja kuiva, lantaa voidaan levittää 15.11 

asti ja lannan levitys voidaan aloittaa 

aikaisintaan 1.4.  

 ei saa levittää lumipeitteiseen, routaiseen tai 

veden kyllästämään maahan. 

 ei 5 metriä lähemmäs vesistöä 

 ei, jos pellon kaltevuus yli 10 % 

 mullattava tai kynnettävä peltoon mahdollisuuksien mukaan neljän tunnin sisällä ja 

vähintään vuorokauden aikana.  

 syksyllä levitettävän lannan enimmäiskäyttömäärä on 30 tn/ha.  

 hevosen kuivikelantaa saa levittää kaikkiaan 56 tonnia hehtaarille vuodessa.  

 

 

Lannan luovutus 

 muualle tiivispohjaiseen, riittävän kokoiseen 

lantavarastoon 

 välittömään hyötykäyttöön toiselle tilalle 

 hyödyntäjälle, jolla on ympäristölupa 

kompostoida tai valmistaa ruokamultaa 

hevosenlannasta sekä Eviran hyväksyntä 

tuotteen markkinointiin 

 suoraan tilalta irtotavarana ns. suoramyyntinä, 

silloin kun lanta ei sisällä mitään vakavaa 

tartuntataudin leviämisriskiä eikä tilalla ole 

todettu hukkakauraa 

 säännöllisestä luovutuksesta on aina oltava 

voimassa oleva kirjallinen sopimus.                   

Vastaanottajan on voitava varastoida tai hyödyntää lantaa ympäri vuoden  

 

Lannan kompostointi 

 

Lannan kompostoinnin avulla on mahdollista pienentää lantatilavuutta, parantaa lannan 

mikrobiologisia, kemiallisia ja fysikaalisia ominaisuuksia sekä hygieenistä laatua. Lantaa 

voidaan kompostoida aumassa, rumpukompostorissa sekä muovituubissa. Lisäksi usein 

paikalliset jäteyhtiöt ottavat lantaa kompostoitavaksi. 

 



 

 
 

Lannan poltto 
 
Valtioneuvoston asetus jätteen polttamisesta (151/2013) asettaa lannan polttoon tarkoitetulle 
laitteistoille ja syntyvien päästöjen tarkkailulle erittäin tiukat vaatimukset, jonka vuoksi lannan 
poltto ei ole teknisesti ja taloudellisesti kannattavaa Suomessa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lisätietoa: 
- www.proagriaoulu.fi/hevosagro 
- www.hevoseni.fi 
- Hyvinvoiva, turvallinen ja ympäristöystävällinen talli –opas vastuulliseen tallitoimintaan:     
http://www.hippos.fi/files/1373/talliopas08.pdf 
- Lantala: www.hevostietokeskus.fi  
- Lantahuolto: www.hevoseni.fi 
- Hevostallien ympäristönsuojeluohje 2003: http://www.nurmijarvi.fi/filebank/472-
hevostallin_ymparistoopas.pdf 
- Ympäristöasiat osana tallin kannattavuutta: http://www.mamk.fi/mamk_/julkaisut  
- Rakentaminen hevostiloilla: www.mtk.fi  
- www.mmm.fi 
 

 
 
 
 
 

  

Ohje 
 
Valvontailmoitus 
Tallinpitäjän tulee tehdä vuosittainen valvontailmoitus kunnan 
ympäristösuojeluviranomaiselle, mikäli  

 tallilla poiketaan nitraattiasetuksessa säädetyistä lannan ja virtsan 

varastointitiloista (lannan varastointitilavuudesta poikkeamisella tarkoitetaan 

tilannetta, jossa tiivispohjaista lantalaa ei ole ja lantaa luovutetaan muualle)  

 tai lantaa varastoidaan patterissa 
 

Valvontailmoituslomake löytyy valtion ympäristöhallinnon verkkosivuilta osoitteesta: 
http://www.suomi.fi/suomifi/suomi/asioi_verkossa/lomakkeet/ym_6029/index.html 



 

 
 

MMM:n päätös (14/EEO/1998) 
sisältää yksityiskohtaiset 
vaatimukset mm. karsinoiden 
ja pilttuiden koosta. 

Ihmisen vastuulla on huolehtia 
hevosen, tallin ja sen ympäristön 
hygieniasta ja turvallisuudesta.  

 

4 HEVOSEN HYVINVOINTI 
Lainsäädäntöä 

Eläinsuojelulaki (247/1996) määrää hevosenhoidon 

minimivaatimukset. Lain avulla pyritään edistämään 

eläinten hyvinvointia ja hyvää kohtelua. 

Eläinsuojelulaissa on määritelty myös eläinsuojelun 

periaatteet ja kaikelle eläinten kanssa tapahtuvalle 

toiminnalle asetetut vähimmäisvaatimukset. 

Eläinsuojeluasetuksella (396/1996) määritellään 

tarkemmin vaatimukset mm. eläinten pitopaikasta, 

eläinten hoidosta, eläinten kohtelusta ja käsittelystä.  

Valtioneuvoston asetus hevosten suojelusta 

(588/2010) säätää hevosten pidolle asetetuista 

eläinsuojeluvaatimuksista. Asetus määrittelee mm. 

karsinoiden kokovaatimukset ja tallin korkeuden.  

Hyvinvoiva hevonen 

Hevosen hyvinvoinnista on huolehdittava päivittäin. Hevosen on saatava riittävästi sopivaa 

ravintoa, juotavaa ja muuta sen tarvitsemaa hoitoa. Hevosen liikunnan, ulkoilun ja sosiaalisen 

kanssakäymisen tarpeiden tyydyttämisestä on 

huolehdittava myös päivittäin. Hevosen terveyden ja 

hyvinvoinnin tarkastukseen on kiinnitettävä erityistä 

huomiota silloin, kun hevonen on sairastunut tai se on 

joutunut alttiiksi voimakkaalle rasitukselle tai hoito-

olosuhteissa tapahtuu merkittäviä muutoksia. Hevosen 

sairastuessa tai vahingoittuessa sen on viipymättä 

saatava asianmukaista hoitoa. 

 

Lääkeainekirjanpito 
 
Maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (MMMa 

4/EEO/2005) mukaan hevosen omistajan tai haltijan on 

pidettävä kirjaa kaikista hevoselle annetuista lääkkeistä. 

 
 
 
 
 



 

 
 

 Hevosen tunnistustiedot 

 Lääkkeen antopäivämäärä 

 Lääkkeen nimi 

 Määrä 

 Teurasvaroaika 

 Myyjän nimi (esim. eläinlääkäri) 

Loistartuntojen vähentämiseksi 
hevosten tarhoja ei pitäisi 
vaihdella, ja niiden lannat pitäisi 
kerätä viikoittain pois. 

Lääkeainekirjanpidosta on selvittävä: 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Lääkityskirjanpidoksi riittää eläinlääkäreiltä saadut lääkitystä koskevat kirjalliset selvitykset sekä 

reseptit, jotka tallennetaan kansioon. Eläimen omistaja tai haltija voi myös kirjata eläimen 

lääkitystä koskevat tiedot tähän tarkoitukseen varaamaansa erilliseen vihkoon tai kirjaan. 

Kirjanpitoa voidaan pitää myös ATK:lla.  

 

Tarttuvien tautien ehkäisy 

 

Hevosten tarttuvia tauteja voidaan ehkäistä huolehtimalla hevosten rokotuksista. Kun 

mahdollisimman suuri määrä hevosia on rokotettu, niin saavutetaan ns. laumaimmuniteetti, joka 

tehostaa rokotusten vaikutusta ja estää tautien leviämistä hevosten välillä 

 

Loishäätö 

Hevoset tulee lääkitä yksilöllisesti, hevosen 

tarpeiden mukaan sisäloisia vastaan. 

Lantanäytteiden tulosten perusteella arvioidaan 

madotuksen tarve. Aikuisilta hevosilta lantanäytteet 

otetaan kaksi kertaa vuodessa, ennen laidunta ja 

ennen laidun kauden loppua. Madotussuositukset 

vaihtelevat hevosen iän, käytön ja terveydentilan 

mukaan. Sisäloisia vastaan on erilaisia valmisteita, 

joiden teho vaihtelee vaikuttavan aineen mukaan. 

Hevosen loishäädöstä on tärkeä huolehtia, sillä 

sisäloiset altistavat hevosia erilaisille sairauksille, 

kuten ähkylle ja laihtumiselle. Tarkemmat 

hevoskohtaiset madotussuositukset löydät 

osoitteesta:http://www.animagi.fi/oulu/animagi-

hevosklinikka-oulu-ent-oulun-hevosklinikka/hevoset/hevosen-madotus 

 

 

 

 



 

 
 

Hampaiden hoito 

 

Hevosen hampaat tulee tarkastaa vähintään vuosittain tai useammin mikäli ongelmia ilmenee. 

Hammasongelmien oireita ovat mm. syömiseen liittyvät ongelmat, epänormaali haju 

hengityksessä ja laihtuminen.  

 

Kengitys 

 

Hevosen omistajan tai haltijan on huolehdittava hevosen kavioiden hoidosta, sillä kavioiden 

kunto vaikuttaa oleellisesti hevosen yleistilaan. Hevosen kaviot on vuoltava säännöllisesti ja 

hevonen on kengitettävä tarvittaessa. 

 

Lisää tietoa hevosen hyvinvoinnista ja sitä koskevasta lainsäädännöstä löydät täältä: 

- www.proagriaoulu.fi/hevosagro 
- www.hevoseni.fi 
 - Hyvinvoiva, turvallinen ja ympäristöystävällinen talli –opas vastuulliseen tallitoimintaan:  
http://www.hippos.fi/files/1373/talliopas08.pdf 
- Tavoitteena terve ja hyvinvoiva hevonen: 
http://www.hippos.fi/files/2396/tavoitteena_terve_ja_hyvinvoiva_hevonen.pdf 
- Lääkekirjanpito: www.evira.fi 
- Hevosten lääkitysopas: 
http://www.evira.fi/portal/fi/tietoa+evirasta/julkaisut/?a=view&productId=366  
- Terveyden hoito ja lääkintä: www.hippolis.fi 
- Hevoskasvatus: www.hevosyrittaja.fi 
- Yliopistollinen eläinsairaala: http://www.vetmed.helsinki.fi/elainsairaala/ 
- Hevosen tarttuvat hengitystiesairaudet –opas: 
http://www.hippos.fi/files/158/Tarttuvat_taudit.pdf 
- Hevosen hampaidenhoito: http://www.heppalaakari.fi/pdf/hammashoito.pdf 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

http://www.hippos.fi/files/158/Tarttuvat_taudit.pdf


 

 
 

EU:n komission asetuksen (EY) 
504/2008 mukaan kaikilla EU:n 
alueella olevilla hevoseläimillä on 
oltava tunnistusasiakirja sekä lain 
mukainen tarkastus tarttuvien 
tautien varalta (TRACES- 
terveystodistus eli EU:n sisäisen 
kaupan todistus).  

5 REKISTERÖINTI 
 
 

Lainsäädäntö 

 

EU:n komissio on antanut hevoseläinten tunnistamisesta asetuksen, joka astui voimaan 

1.7.2009. Asetuksen mukaan kaikki rekisteröimättömät hevoseläimet tulee tunnistaa ja 

merkitä rekisteriin, ja niillä tulee olla passi. Lisäksi kaikki Suomessa syntyneet varsat ja 

maahantuodut hevoset merkitään Suomen Hippoksen pitämään rekisteriin. Suomessa 

hevosten, ponien ja muiden hevoseläinten rekisteriä ylläpitää Suomen Hippos ry. 

 

Hevospassit ja rekisteritodistukset 

 

Suomen Hippos ry myöntää  rekisteröimilleen  hevosille tunnistusasiakirjan eli hevospassin, 

johon lisätään aina maininta Suomen Hippoksen 

hyväksynnästä. Tunnistusasiakirjaan merkitään 

sanallisesti hevosen rotu, sukupuoli, väri ja 

mahdolliset merkit. Hevospassiin on merkitty 

hevosen yksilöllinen UELN-numero (aiemmin 

rekisterinumero) ja piirros, johon hevosen 

tunnistemerkit on piirretty. Vuonna 2000 ja sen 

jälkeen Suomessa syntyneillä suomenhevosilla ja 

lämminverisillä ravihevosilla on hevospassissa 

lisäksi mikrosirun numerokoodi. Vuodesta 2009 

lähtien mikrosiru on ollut pakollinen kaikille 

Suomessa syntyneille varsoille. 

 

E-rekisteri 

 

EU:n tunnistusasetuksen (EY) 504/2008 myötä 

kaikki Suomessa olevat hevoset on tullut tunnistaa 

vuoden 2009 loppuun mennessä. Hevoset, joiden 

alkuperää ei pystytä selvittämään, rekisteröidään 

E-rekisteriin, joka on ns. kevyempi rekisteri, jonne 

hevosesta tallennetaan vain rajallinen määrä tietoa. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Ohje 

 

Omistajan vaihdos 

Omistajanvaihdos tulee ilmoittaa Suomen Hippoksen rekisteriin 14 vuorokauden kuluessa. 

Omistajanvaihdoksen voi tehdä raviradalla, hevosjalostusliitossa tai Suomen Hippoksessa ja sitä 

varten tarvitaan hevospassi tai rekisteritodistus sekä omistajanvaihdosilmoitus. 

Omistajanvaihdoksessa tulee olla sekä vanhan että uuden omistajan tiedot ja allekirjoitukset. 

Omistajanvaihdosilmoitus-lomakkeen löydät osoitteesta: 

www.hippos.fi/rekisterointi_ja_omistaminen/hevosrekisterin_yllapito/omistajanvaihdos 

 

Hallintaoikeuden siirto 

Hallintaoikeuden siirrolla hevonen voidaan siirtää jonkun muun kuin omistajan hallintaan. 

Hallintaoikeuden siirto tehdään Suomen Hippokseen kirjallisesti hallintaoikeuden siirtolomakkeella, 

jonka löydät osoitteesta: 

www.hippos.fi/rekisterointi_ja_omistaminen/hevosrekisterin_yllapito/hallintaoikeuden_siirto  

 

Peitenimen rekisteröinti 

Muiden kuin luonnollisten henkilöiden on rekisteröidyttävä Suomen Hippokseen ennen kuin niiden 

nimiin voidaan rekisteröidä hevosia. Muita kuin luonnollisia henkilöitä ovat osakeyhtiöt, avoimet yhtiöt, 

kommandiittiyhtiöt, toiminimet ja rekisteröidyt yhdistykset.  Peitenimeä anotaan erillisellä 

kaavakkeella.  Peitenimen rekisteröinti anomus –lomakkeen löydät osoitteesta: 

www.hippos.fi/rekisterointi_ja_omistaminen/hevosrekisterin_yllapito/peitenimen_rekisterointi  

 

Oriin kastraatioilmoitus 

Oriin kastraatioilmoituksen voi tehdä joko hevosen omistaja tai eläinlääkäri. Kastraatioilmoituksen voit 

tehdä osoitteessa:  

www.hippos.fi/rekisterointi_ja_omistaminen/hevosrekisterin_yllapito/oriin_kastraatioilmoitus 

 

Hevosen poistoilmoitus 

Ilmoita hevosen poistosta Suomen Hippokseen mahdollisimman pian hevosen kuoleman jälkeen 

osoitteessa: 

www.hippos.fi/rekisterointi_ja_omistaminen/hevosrekisterin_yllapito/hevosen_poistoilmoitus  

 

Kadonnut rekisteritodistus/hevospassi 

Mikäli olet kadottanut hevosen rekisteritodistuksen/hevospassin, muista mitätöidä vanha 

rekisteritodistus/hevospassi ennen uuden tilaamista. Valmiin lomakepohjan vanhan 

rekisteritodistuksen/hevospassin mitätöimiseen ja uuden tilaamiseen löydät osoitteesta: 

http://www.hippos.fi/rekisterointi_ja_omistaminen/hevosrekisterin_yllapito/hevospassit_ja_rekisteritodi

stukset/kadonnut_rekisteritodistus_hevospassi 

 

Kimppaomistaminen 

Kimppaomistuksessa hevosen ostohinta, valmennusmaksut, eläinlääkäri-ym. kulut jaetaan hevosen 

omistajien kesken omistusosuuden mukaan. Hevosen omistajaksi tai haltijaksi voidaan Suomen 

Hippos ry:n rekisteriin merkitä luonnollinen henkilö, oikeushenkilö tai peitenimi. Kun hevoskimppa 

perustetaan, siitä kannattaa aina tehdä kirjallinen sopimus. Lisätietoa hevosen kimppaomistamisesta 

löydät osoitteesta: http://www.hippolis.fi/?pageid=88&parent1=86 

 
 
 



 

 
 

Ennaltaehkäisevä 
perusterveydenhuolto suunnitellaan 
siten, että se on tallin 
tartuntapaineen, hevosmäärän ja 
hevosten vaihtuvuuden mukainen. 

6 TERVEYDEN 
HUOLTOSUUNNITELMA 

 
 
Lainsäädäntö määrittelee hevosten pidolle ja terveydenhuollolle pakollisen noudatettavan 

vähimmäistason. Suunnitellun hevosten terveyshuollon tarkoituksena on luoda vapaehtoinen 

laatujärjestelmä, jonka avulla parannetaan hevosten terveyttä ja hyvinvointia sekä yrittäjien 

osalta taloudellista kannattavuutta. Suunnitelmallisella terveydenhuollolla on mahdollista 

parantaa hevosten hyvinvointia ja vähentää sairastumisalttiutta parantamalla hevosten 

vastustuskykyä. Suunnitelmallinen terveydenhuolto tuo kustannussäästöjä hevosenomistajalle 

hevosten parantuneen terveystilanteen kautta. Terveydenhuoltosuunnitelma on myös oleellinen 

osa talliyrityksen laatujärjestelmää. 

 

Tallissa tulisi olla kirjallinen terveydenhuoltosuunnitelma, joka sisältää hevosten rokotus- ja 

loishäätöohjelmat, hampaiden raspaukset ja muut terveydenhoitoon liittyvät toimenpiteet. 

Terveydenhuoltosuunnitelman tekee hevosten terveydenhuoltoon perehtynyt henkilö tai siitä 

kiinnostunut eläinlääkäri. Terveydenhuoltosuunnitelma on tallikohtainen ja sen lähtökohtana on 

tallinpitäjän toiveet ja tavoitteet. Terveydenhuoltosuunnitelmassa huomioidaan tallin 

toimintatapa, hevosten ikä ja käyttötarkoitus ja mahdolliset erityisongelmat tallissa. 

Terveydenhuoltosuunnitelma on kirjallinen suunnitelma ja siihen kirjataan toteutuneet 

tapahtumat, kuten lääkitykset, kengitykset, raspaukset, sairastapaukset, tarhojen siivous, tallin 

pesu ja treeniohjelma ym. Tallin omistaja tai 

toiminnanharjoittaja on vastuussa siitä, että korttiin 

tehdään tarvittavat merkinnät, myös silloin kun 

hevosta hoitaa muu kuin 

terveydenhuoltoeläinlääkäri. Tallin kaikkien 

hevosten terveyskortit olisi hyvä säilyttää samassa 

paikassa esimerkiksi kansiossa, jotta ne ovat 

helposti saatavilla päivystysaikanakin. 

 

Terveydenhuoltosuunnitelmaan kuuluu myös 

tallikohtainen valmiussuunnitelma, joka sisältää 

tallikohtaiset toimintaohjeet taudinpurkauksen 

aikana, kuten esimerkiksi hevosen eristys, 

vastaavan eläinlääkärin tiedot, ohjeet 

desinfioinnista, desinfiointiaineiden saatavuus, 

suojajalkineiden ja –vaatteiden saatavuus sekä 

ohjeet tautitilanteesta tiedottamiseen.  

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisätietoa: 
- www.proagriaoulu.fi/hevosagro 
- www.hevoseni.fi 
 - Hyvinvoiva, turvallinen ja ympäristöystävällinen talli –opas vastuulliseen tallitoimintaan:  
http://www.hippos.fi/files/1373/talliopas08.pdf 
- Tavoitteena terve ja hyvinvoiva hevonen: 
http://www.hippos.fi/files/2396/tavoitteena_terve_ja_hyvinvoiva_hevonen.pdf  
- Lääkekirjanpito: www.evira.fi  
- Hevosten lääkitysopas: 
http://www.evira.fi/portal/fi/tietoa+evirasta/julkaisut/?a=view&productId=366 
 
 

Ohje 
 
Huolehdi lainsäädännön vaatimien asiakirjojen ylläpitämisestä, päivityksestä ja 
arkistoinnista. Voit tehdä itse hevoskohtaiset terveyskortit, joista käyvät ilmi 
hevosten 

 Lääkekirjanpito 

 Rokotukset 

 Loistutkimukset ja häädöt 

 Kengitykset 

 Hampaiden hoito 

Vaihtoehtoisesti voit myös hyödyntää oheista hevosen terveyskorttimallia joko 
sellaisenaan tai sähköisenä. Sähköisen version löydät osoitteesta 
www.proagriaoulu.fi/hevosagro. 



 

 
 

 

HEVOSEN TERVEYSKORTTI 
 

Hevonen 
 

Omistaja 

Nimi Rotu Nimi 

Rekisterinumero Syntymäaika Puhelinnumero 

Sukupuoli Vakuutus Osoite 

 
SAIRASTAPAUKSET JA MUUT LÄÄKITYKSET 
 

Pvm Lääkityksen syy Toimenpiteet Käytetty lääke Määrä Jatkohoito/lääkitys Lihan 
varoaika 

Dopingvaroaika Lääkkeen myyjä 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  



 

 
 

 

ROKOTUKSET 
Pvm Rokote Seuraa- 

va  
rokotus 

Lääkkeen 
määrän- 
nyt eläin- 
lääkäri  

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 
LOISHÄÄDÖT 

Pvm Loistutk. 
tulos/ 
käytetty 
lääke 

Seuraa- 
va 
tutki- 
mus 

Tutkinut 
eläin- 
lääkäri  

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 
KENGITYKSET 

Pvm  Toimenpide  Kengittäjä  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    

 
RASPAUKSET 

Pvm Toimenpide Eläinlääkäri 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



 

 
 

 Mitä rehua on hankittu ja kuinka paljon 

 Kuka rehun on tuottanut tai myynyt 

 Mille eläimille rehu on syötetty 

Jos talli myy tai luovuttaa viljelemäänsä rehua ulkopuolisille, pitää 
kirjanpidosta selvitä: 

 Luovutetun rehun erä tai tyyppi 

 Määrä 

 Vastaanottaja 

Hevoselle ei pidä antaa ulos 
enempää rehua kuin mitä se 
tarvitsee. Ylijäänyt tai maahan 
tallattu rehu tulee poistaa 
mielellään päivittäin. 

7 RUOKINTA JA REHUT 
 
Lainsäädäntö 
 
Rehulainsäädännön (86/2008) mukaan kaikkien tallien on pidettävä rehukirjanpitoa. 

Rehukirjanpidosta tulee selvitä seuraavat asiat: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rehukirjanpidon hoitaa se henkilö, joka vastaa yleensä hevosten ruokinnasta. 

Rehukirjanpito on tilakohtainen, eli se ei seuraa hevosta asuinpaikasta toiseen. 

Rehukirjanpito tulee säilyttää viisi vuotta. 

 

Rehut tallilla 

 

Hevosilla on erilaiset rehuntarpeet. Rehuntarvetta 

laskiessa on eroteltava kasvavat hevoset ja 

täyskasvuiset hevoset. Hevosen rehuannos 

kootaan vastaaman sen yksilöllistä 

ravinnontarvetta (ikä, koko, työmäärä). Ruokinnan 

onnistuminen on suurin yksittäinen asia, joka 

vaikuttaa hevosen terveyteen (ähkyt, mahahaavat, 

aineenvaihduntasairaudet) sekä hevosen 

hyvinvointiin, suorituskykyyn, työkykyyn ja 

käyttöikään. Ruokinta vaikuttaa myös tallin 

eläinlääkäri- ja kengityskustannuksiin, ruokinnan 

kustannuksiin, harrastuksen kustannuksiin ja sitä 

kautta toiminnan kannattavuuteen sekä tallityön 

määrään ja työskentelyn turvallisuuteen.  

 



 

 
 

Varastointi 

 

Rehut tulee säilyttää asiallisessa varastossa ilman, että ne pääsevät likaantumaan. Jotta 

hevonen pysyy terveenä, on rehujen 

varastoinnissa oltava huolellinen. Hyvissä 

tiloissa ja oikeilla ratkaisuilla voi saada 

heinän ja säilöheinän säilymään 

syöttökelpoisena jopa pari vuotta. 

Rehuarvojen vuoksi on kuitenkin järkevintä 

syöttää rehut pois noin vuoden kuluessa 

niiden korjuusta. Huonoissa tiloissa ja väärin 

säilytettynä heinä voi olla pilalla parissa 

kuukaudessa. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lisätietoa: 
- www.proagriaoulu.fi/hevosagro 
- www.hevoseni.fi 
- Hyvinvoiva, turvallinen ja ympäristöystävällinen talli –opas vastuulliseen tallitoimintaan:        
http://www.hippos.fi/files/1373/talliopas08.pdf 
- Ruokintasuunnittelu: http://hevostietokeskus.fi 
- Rehukirjanpito: www.evira.fi 
- Laatuheinää hevosille: www.laatuheinaa.com

Ohje 
 
Lainsäädännön vaatiman rehukirjanpidon voit toteuttaa oheisen mallin pohjalta tai 
tekemällä oman version, josta löytyvät lainsäädännön vaatimat tiedot. 
Hevoskohtaista ruokintaseurantaa voi toteuttaa tekemällä jokaiselle hevoselle oman 
ruokintakortin. 

 Merkitse ruokintakorttiin hevosen sen hetkinen ruokintasuunnitelma. 

 Huolehdi ruokintasuunnitelman päivityksestä ruokinnan muuttuessa. 

Voit hyödyntää oheista ruokintakorttimallia tai tehdä oman version. Oheinen 
rehukirjanpito- ja ruokintakorttimallipohjat ovat hyödynnettävissä sekä paperisena että 
sähköisenä versiona. Sähköiset versiot löytyvät osoitteesta 
www.proagriaoulu.fi/hevosagro. 
 



 

 
 

REHUKIRJANPITO 
 
REHUHANKINNAT TILALLE 

    

      

Nro Rehun/tuotteen nimi 
Myyjän/tuottajan nimi ja 
osoite Rehun määrä  Toimituspäivä 

Mille eläimille 
syötetty 

1 
  
         

2 
 
          

3 
 
          

4 
 
          

5 
 
          

6 
 
          

7 
 
          

8 
 
          

9 
 
          

10 
 
          

11 
 
          



 

 
 

 
REHULUOVUTUKSET  

    
      Nro Rehun/tuotteen nimi Rehun erä/tyyppi Ostajan/vastaanottajan nimi ja osoite Rehun määrä Toimituspäivä 

1 
  
         

2 
  
         

3 
  
         

4 
  
         

5 
  
         

 
 
TILALLA ITSE TUOTETTU REHU 
 

Nro Rehun nimi ja luonne 
 

Eläinryhmä, jolle rehu on syötetty 
Rehun käytön 
lopettamispäivä  

 

1 
  
         

2 
  
         

3 
  
         

4 
  
         



 

 
 

 
RUOKINTAKORTTI 
  

   

  
Ruokinta-
ajat: klo klo klo  klo   

Rehu Yksikkö         Yhteensä 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 Huomiot:             

              

              

              

              

              

              

Ajalle:     

Hevosen nimi   

Rotu   

Syntymäaika   



 

 
 

8 HEVOSEN HÄVITTÄMINEN 
 
 

Hevosen elintarvikekäyttö 

 

Vastuulliseen ja hyvään hevostenpitoon kuuluu 

ymmärtää, koska on tullut aika luopua hevosesta. 

Hevonen lopetetaan pääsääntöisesti joko 

eläinlääkärin toimesta nukuttamalla tai 

teurastamossa. Hätätapauksessa esimerkiksi 

jalkansa katkaisseen hevosen voi lopettaa myös 

metsästystaitoinen henkilö ampumalla. 

 

Teurastamo 

Hevonen voidaan teurastaa elintarvikkeena 

käytettäväksi, kun se on rekisteröity ja sillä on 

Suomessa vahvistettu tunnistusasiakirja sekä 

ketjuinformaatiolomake mukanaan teurastamolle vietäessä.  

Hevosta ei ole saatu lääkitä tuotantoeläimille kielletyillä aineilla eikä tunnistusasiakirjassa saa 

olla merkintää teurastuskiellosta. Maahan tuotu hevonen, varsa tai muu hevonen, joka on 

rekisteröity 1.7.2000 jälkeen, voidaan teurastaa elintarvikkeena käytettäväksi, kun 

tunnistusasiakirja on ollut voimassa vähintään kuusi kuukautta. 

Mikäli hevosta on lääkitty lääkeaineilla, joita ei ole hyväksytty tuotantoeläimille, saa hevosen 

teurastaa elintarvikkeena käytettäväksi kuuden kuukauden varoajan kuluttua. Eläinlääkärin on 

tehtävä kyseisestä lääkityksestä merkintä hevosen tunnistusasiakirjaan.  Hevosilla on saanut 

1.7.2000 alkaen käyttää myös tuotantoeläimille kiellettyjä lääkeaineita. Näitä lääkeaineita saa 

käyttää ainoastaan hevosille, jotka on rekisteröity ja joiden tunnistusasiakirjaan on merkitty, että 

hevosen teurastaminen elintarvikkeena käytettäväksi on kielletty. 

Hevosen teurastaminen omaan käyttöön on myös sallittua. Lihan saa käyttää omassa 

kotitaloudessa, mutta sitä ei saa luovuttaa ulkopuolisille. Teurastuksen suorittaa 

ammattitaitoinen henkilö.   

 

 

 

 

  



 

 
 

Hevosen lopetus 

Hevosen lopetuksen tulee tapahtua mahdollisimman nopeasti ja 

kivuttomasti. Lopetuksen voi suorittaa vain henkilö, jolla on 

riittävät tiedot hevosella käytettävästä lopetusmenetelmästä ja 

lopetustekniikasta sekä riittävä taito toimenpiteen suorittamiseksi. 

Lopetus tehdään joko ampumalla aivoihin tai tainnuttamalla ensin 

pulttipistoolilla, jonka jälkeen suoritetaan välittömästi verenlasku.  

Eläinlääkäri saa lopettaa hevosen käyttämällä asianmukaista 

lopetus- tai nukutusainetta. Lääkelopetuksessa eläinlääkäri antaa 

hevoselle ensin rauhoittavaa ainetta suonensisäisesti, jonka 

jälkeen hevonen saa nukahtamislääkkeen ja viimeiseksi 

lopetusaineen. Lopetus tapahtuu eutanasiavalmisteella, joka lamauttaa keskushermoston. 

Toimenpide vie aikaa noin puoli tuntia. 

 

Ruhon hävittäminen 

Tilalla kuollut tai lopetettu hevonen tulee joko toimittaa käsittelylaitokseen (Honkajoki Oy tai 

Findest Protein Oy) tai hyväksyttyyn poltto- tai rinnakkaispolttolaitokseen.  

Hevosen voi myös toimittaa kaatopaikalle erityisjätteenä välittömästi haudattavaksi tai eläinten 

hautausmaalle haudattavaksi. Kuollut hevonen voidaan myös maanomistajan luvalla haudata 

maahan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisätietoa: 

-www.proagriaoulu.fi/hevosagro 
-www.hevoseni.fi 
-Hevosen hävittämisen vaihtoehdot: www.hevostietokeskus.fi 
-Hevosen poisto: www.hippos.fi  

 

Ohje 
 
Huolehdi, että hevosella on Suomessa vahvistettu tunnistusasiakirja sekä 
ketjuinformaatiolomake mukanaan teurastamolle vietäessä. Ketjuinformaatiolomake 
löytyy osoitteesta: www.hippos.fi/files/1328/Alkuperaetilalta_teurastamoon.pdf 
 
Muista poistaa hevoselta kengät ennen teurastamolle vientiä.  

http://www.hippos.fi/files/1328/Alkuperaetilalta_teurastamoon.pdf


 

 
 

9 TURVALLINEN TALLI 
 

Turvallinen työskentely tallilla perustuu ennakointiin ja työn tekemiseen harkiten ja 

suunnitelmallisesti. Tallin omilla säännöillä voidaan välttää monia onnettomuuksia. Yleisimmin 

onnettomuudet tapahtuvat eläinten kuljetuksen, talutuksen, valjastuksen ja muun käsittelyn 

yhteydessä.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hevostalleja koskevaa keskeistä turvallisuuslainsäädäntöä 

 Työturvallisuuslaki (738/2002) 

 Valtioneuvoston asetus työpaikkojen turvallisuus- ja terveysvaatimuksista 

(577/2003) 

 Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta 

(44/2006) 

 Terveydensuojelulaki (763/1994) 

 Työterveyshuoltolaki (1383/2001) 

 Laki nuorista työntekijöistä (998/1993) 

 Tapaturmavakuutuslaki (608/1948) 

 Ammattitautilaki (1343/1988) 

 Pelastuslaki (379/2011) 

 Tieliikennelaki (267/1981-) ja asetus (182/1982) 

 Kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta annettu laki 

(920/2004) 

 Lisäksi on vielä erikseen mm. maankäyttöä, ympäristöä ja hevosten 

kuljettamista koskevaa lainsäädäntöä. 

Hevosen hoitopaikassa tulee 
olla riittävästi tilaa ja hevonen  
tulee kytkeä molemmin puolin 
kiinni. 

Ratsastusalueen on oltava aidattu ja sen 
pohjan on oltava tasainen ja joustava. 
Maneesin seinien on oltava turvallisia ja 
hevoselle sopivista materiaaleista. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Lisätietoa: 
- www.proagriaoulu.fi/hevosagro 
- www.hevoseni.fi 
- Hyvinvoiva, turvallinen ja ympäristöystävällinen talli –opas vastuulliseen 
tallitoimintaan: http://www.hippos.fi/files/1373/talliopas08.pdf 
- Ympäristöasiat osana tallin kannattavuutta: http://www.mamk.fi/mamk_/julkaisut  
- Turvallinen talliyritys, opinnäytetyö: http://publications.theseus.fi/handle/10024/43561  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ohje 
 
Seuraavilta sivuilta löydät ohjeet ja mallipohjat 

 pelastussuunnitteluun 

 ratsastuspalveluiden turvallisuuden suunnitteluun 

 työturvallisuuden suunnitteluun 

Ohjeiden ja mallipohjien avulla voit laatia omalle tallillesi lainsäädännön vaatimat 
suunnitelmat. 



 

 
 

 Tilan yleistiedot 

- tärkeät puhelinnumerot 

- rakennusten tiedot 

- rakennusten paloluokat 

 Vaaratilanteet, niiden vaikutukset ja toimenpiteet 

vaaratilanteiden ennaltaehkäisemiseksi 

- sairastapaukset 

- tulipalo 

- kaasuvaara 

- vaaralliset kemikaalit 

- muut toimintaan liittyvät vaaratilanteet 

 Rakenteellinen suojelu 

- rakenteellinen palontorjunta 

- väestönsuojelu 

 Hälytys- ja sammutusjärjestelyt sekä suojelumateriaali 

 Kiinteistön huolto ja vikailmoitukset 

 Työpaikkasuojelu 

 Toimenpiteet onnettomuustapauksissa 

 Liittyminen kunnanpelastuspalveluun ja väestösuojeluun 

 Lisätiedot 

 

10 PELASTUSSUUNNITELMA 
 
Pelastussuunnitelma on turvallisuusasiakirja, joka tulee löytyä jokaiselta suurehkolta 

maatilalta ja hevostallilta. Pelastussuunnitelman tekoon velvoittavat Suomen 

pelastuslaki (379/11 14 § ja 15 §) sekä pelastusasetus (787/03 9 § ja 10 §). Suomen 

Kuluttajavirasto vaatii, että palveluntarjoajilla, kuten ratsastustalleilla tulee olla myös 

ajan tasalla oleva turvallisuussuunnitelma. Nämä kaksi asiakirjaa voidaan yhdistää 

yhdeksi pelastussuunnitelmaksi. 

 

Pelastussuunnitelman tulee sisältää seuraavat tiedot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelastussuunnitelma on yhtenäinen turvallisuusasiakirja, joka sisältää pelastus- ja 

turvallisuussuunnitelmassa tarvittavat asiat. Pelastuslain ja valtioneuvoston asetuksen 

mukaan suunnitelma on pakollinen mm. silloin, kun tallin alueella on useampia 

asuntoja, leiritoimintaa tai suurempia tapahtumia.  

 

 

 



 

 
 

Jokaiselta tallilta on löydyttävä 
alkusammutuskalusto. 
Suositeltavaa on, että 
alkusammutuskalusto sijoitetaan 
paikkaan, josta se on helppo 
löytää ja ottaa käyttöön. 

 

Vakuutusyhtiöt ovat turvaohjeessaan määritelleet 

kokorajan, jonka perusteella ne edellyttävät 

vakuutetulta kohteelta pelastussuunnitelman. 

Hevostallin osalta se tarkoittaa talleja, joissa on 

vähintään 60 hevosta tai ponia. Suositeltavaa 

toiminnan laadun parantamiseksi on, että 

pelastussuunnitelma tehdään myös pienemmälle 

tallille. 

 

Pelastussuunnitelma on pidettävä ajan tasalla, ja siitä 

on tiedotettava tarvittavalla tavalla asianomaisille, 

joiden on osallistuttava pelastussuunnitelman 

toimeenpanoon. Pelastussuunnitelma tai sen 

yhteenveto on toimitettava alueen 

pelastusviranomaiselle. 

 

Tallin turvallisuus näkökohtia 

 Tilavat kulkuväylät ovat turvallisuustekijä niin ihmisille kuin hevosillekin. 

 Poistumistiet on mietitty ja merkitty. 

 Hyvä valaistus on tarpeen pimeinä vuodenaikoina. 

 Liukkauden estosta on huolehdittava talvisin hevosen turvallisuuden 

takaamiseksi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisätietoa: 

- www.proagriaoulu.fi/hevosagro 

- www.hevoseni.fi 

- Hyvinvoiva, turvallinen ja ympäristöystävällinen talli –opas vastuulliseen 

tallitoimintaan: http://www.hippos.fi/files/1373/talliopas08.pdf 

- Tallin paloturvallisuus: www.shkl.fi 

- Ympäristöasiat osana tallin kannattavuutta: http://www.mamk.fi/mamk_/julkaisut  

 

Ohje 
 
Laadi pelastussuunnitelma 

 arkistoi se 

 huolehdi pelastussuunnitelman päivityksestä tarvittaessa 

 huolehdi pelastussuunnitelma näkyville myös tallilla 

 
Voit käyttää apuna valmista pohjaa, joka löytyy myös sähköisenä versiona osoitteesta 
www.proagriaoulu.fi/hevosagro. 



 

 
 

PELASTUSSUUNNITELMA 
 

1. Pelastussuunnitelman perusteet 

Suunnitelman tarkoitus  

  

Laki- ja asetusperusteet  

  

Kohteen yleistiedot  

  

 

2. Vaaratilanteet ja niiden vaikutukset 

Vaaratilanteiden ja niiden vaikutusten 
arviointi  

  

Vaaraa tuottavat aineet    

 

3. Toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi  

Paloturvallisuus    

Vaaralliset aineet    

Työsuojelu ja ensiapuvalmius    

Ilkivallan ja rikosten ehkäisy    

Varautuminen vaaratilanteisiin 
kiinteistönhuollossa  

  

 



 

 
 

 

4. Poistumis- ja suojautumismahdollisuudet sekä sammutus- ja pelastustehtävien 

järjestelyt 

Rakennuksesta poistuminen ja 
kokoontumispaikat  

  

Sammutus- ja pelastustehtävien 
järjestelyt (vastuuhenkilöt) 

  

Väestönsuojat (lähimmän 
väestönsuojan sijainti) 

  

 

5. Turvallisuudesta vastaavat henkilöt ja turvallisuuskoulutus 

Turvallisuushenkilöt    

Turvallisuushenkilöiden 
turvallisuuskoulutus  

  

 

6. Ohjeet erilaisia onnettomuus-, vaara- ja vahinkotilanteita varten 

 
6.1 Yleiset toimintaohjeet onnettomuuksien varalta  

Sisäiset hälytysjärjestelyt    

Rakennuksesta poistuminen    

Hätäilmoituksen teko    

Vahingosta toipuminen    



 

 
 

 
 
6.2 Onnettomuuskohtaiset toimintaohjeet  
 

Toimintaohje tulipalon sattuessa  

  

 Toimintaohje tapaturman tai 
sairaskohtauksen sattuessa  

  

Toimintaohje sähkökatkon 
sattuessa  

  

Toimintaohje väestönsuojaan 
suojauduttaessa  

  



 

 
 

 Turvallisuudesta vastaava henkilö ja hänen varahenkilönsä 

 Työntekijöiden toimenkuva 

 Asiakkaat ja asiakasryhmät 

 Hevoset 

 Rakennukset ja rakenteet 

 Ratsastusvälineet ja henkilönsuojaimet 

 Muut välineet ja varusteet 

 Riskien arviointi ja turvallisuuden suunnittelu 

 Toimintaohje onnettomuus- ja hätätilanteita varten 

 Onnettomuuskirjanpito ja onnettomuuden syyn tutkinta 

 

11 RATSASTUSPALVELUIDEN 
TURVALLISUUS 

 
Kuluttajaturvallisuuslain (920/2011) mukaan ratsastustallien ja muiden 

ratsastuspalveluita tuottavien on laadittava turvallisuusasiakirja, joka sisältää 

suunnitelman vaarojen tunnistamiseksi ja riskien hallitsemiseksi sekä niistä 

tiedottamiseksi palvelun tarjoamisessa mukana oleville. Suunnitelmassa on otettava 

huomioon palvelun luonne ja toiminnan laajuus. Turvallisuusasiakirja tulee käydä läpi 

henkilökunnan ja vapaaehtoistyöntekijöiden kanssa. Pelastussuunnitelma ja 

turvallisuusasiakirja on mahdollista yhdistää yhdeksi asiakirjaksi. 

Toiminnanharjoittajan tulee laatia kirjallinen turvallisuusasiakirja, jossa tulee käydä 

ilmi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Kuluttajaviraston ohjeissa määritellään vähimmäisvaatimukset, joilla pyritään 
varmistamaan ratsastuspalveluiden turvallisuus asiakkaille. Ohjeet perustuvat 
kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta annettuun lakiin. 



 

 
 

 

Turvallisuusasiakirja tulee olla laadittuna ennen palvelun tarjoamisen aloittamista. Jos 

ratsastuspalveluiden tarjoaminen on aloitettu ennen uuden lain voimaantuloa 

(1.1.2012), Kuluttajaturvallisuuslain (920/2011) 7 §:n mukainen turvallisuusasiakirja tuli 

siirtymäsäännöksen mukaan olla laadittuna viimeistään 1.7.2012.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lisätietoa: 
- www.proagriaoulu.fi/hevosagro 
- www.hevoseni.fi 
- Hyvinvoiva, turvallinen ja ympäristöystävällinen talli –opas vastuulliseen 
tallitoimintaan: http://www.hippos.fi/files/1373/talliopas08.pdf 
- Kuluttajaviraston julkaisusarja 2004.Kuluttajaviraston ohjeet ratsastuspalveluiden 
edistämiseksi. ISBN 951-681-065-9 (PDF): www.tukes.fi 
- Ympäristöasiat osana tallin kannattavuutta: http://www.mamk.fi/mamk_/julkaisut  
- Ohje turvallisuusasiakirjan laatimiseksi: www.tukes.fi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ohje 
 
Laadi edellisen sivun turvallisuusasiakirjaotsikoiden mukaisesti tallillesi 
turvallisuusasiakirja. Voit myös hyödyntää turvallisuusasiakirjamallia, joka on 
liitteenä.  

 Arkistoi valmis turvallisuusasiakirja ja huolehdi tarvittaessa päivityksestä. 

 Muista käydä turvallisuusasiakirja läpi tallin henkilökunnan kanssa. 

 Huolehdi, että asiakirja tulee näkyville tallilla. 



 

 
 

 
TURVALLISUUSASIAKIRJA 
 
 

1. Turvallisuudesta vastaava henkilö ja hänen varahenkilönsä 

Nimi Puhelinnumero 

Varahenkilön nimi Puhelinnumero 

Tehtävien määrittely (esim. turvallisuuden valvonta, henkilökunnan koulutus jne.) 

 
 

2. Työntekijöiden toimenkuvat 

Nimi Puhelinnumero 

Tehtävien määrittely Tehtävät onnettomuustilanteissa 

 

Nimi Puhelinnumero 

Tehtävien määrittely Tehtävät onnettomuustilanteissa 

 

Nimi Puhelinnumero 

Tehtävien määrittely Tehtävät onnettomuustilanteissa 

 
 



 

 
 

 
3. Asiakkaat ja asiakasryhmät 

Toiminnanharjoittajan määrittelemä 
yhtäaikainen enimmäismäärä 
asiakkaita eri toiminnoissa 

  

Mahdolliset ikä-, kunto-, taito- ym. 
vaatimukset (esim. ratsastuksen 
perustaidot) 

  

Mahdolliset rajoitukset (esim. 
päihteiden käytön kieltäminen) 

  

Toiminta olosuhteiden muuttuessa 
  

Asiakkaiden varustautuminen 
(esim. vaatetuksen suhteen) 

  

Asiakkaiden opastaminen 
(tallisäännöt, hevosten käsittely ja 
hoito, turvallisuusvälineiden ja 
henkilönsuojainten käyttö, 
hätätilanteissa toimiminen, 
hevosten kanssa liikenteessä 
liikkuminen) 

  

 
4. Hevoset 

Hevoset         
  

   
  

  
   

  
  

   
  

          

Hevosten rajoitukset         
  

   
  

  
   

  
          

Hoidon erityisohjeet         
  

   
  

  
   

  
          

Eri toiminnoissa käytettävät hevoset         
  

   
  

  
   

  
          

 

 



 

 
 

 
5. Rakennukset ja rakenteet 

Rakennukset ja rakenteet (liitteisiin 
kartta/piirros rakennusten ja 
rakenteiden sijainnista) 

          

  
    

  

            

Tarkastuksesta ja huollosta 
vastaavan nimi ja yhteystiedot 

          

            

Huolto suunnitelma (milloin ja mitä 
tarkastetaan ja huolletaan) 

          

  
    

  

Sammutus- ja pelastustehtävien 
järjestelyt 

          

            

Paloturvallisuus (luettelo 
palokalustosta) 

          
            

Suoritetut palotarkastukset, 
nuohous, käsisammuttimen huolto 
ja tarkastus (voit merkitä myös 
erilliseen päiväkirjaan) 

          

            

Reitit (turvallisuussuunnitelma 
vaelluksille, maastoratsastuksille ja 
leireille). Voit lisätä suunnitelman 
myös liitteisiin. 

          

 
 



 

 
 

 
6. Ratsastusvälineet ja henkilönsuojaimet 

Ratsastusvälineet ja 
henkilönsuojaimet, 
säilytyspaikka ja hankinta-aika           
  

    
  

            

Vastuuhenkilön nimi ja 
yhteystiedot           
            

Tarkastus ja huolto 

 huoltosuunnitelma 
 huoltopäiväkirja (voit 

merkitä myös erilliseen 
päiväkirjaan)           

  
    

  
            

      
       

 

 

7. Muut välineet ja varusteet 

Luettelo välineistä ja 
varusteista, niiden 
säilytyspaikka ja hankinta-aika 

          

  
    

  

            

Vastuuhenkilön nimi ja 
yhteystiedot 

          

            

Tarkastus ja huolto           

 huoltosuunnitelma 

    
  

 huoltopäiväkirja (voit 
merkitä myös erilliseen 
päiväkirjaan) 

          

 
 



 

 
 

 
 

8. Riskien arviointi ja turvallisuuden suunnittelu 

Fyysiset ja psyykkiset vaarat           
  

    
  

Vaarojen mahdolliset 
seuraukset           
            

Toimenpiteet vaarojen 
poistamiseksi tai tapaturmien 
ennalta ehkäisemiseksi 

          
            

Tapaturman tai onnettomuuden 
jälkeen tehtävät toimenpiteet 

          

            
      

 

 

9. Toimintaohje onnettomuus- ja hätätilanteita varten 

Ohjeet avun hälyttämisestä ja 
varajärjestelmästä 

          

Työnjako ja johtamisvastuu 
Toimintajärjestys ja ensiavun 
antaminen   

   
  

 

          

Luettelo ensiapuvarusteista ja 
pelastusvälineistä sekä niiden 
sijainti 

  
   

  

Evakuointisuunnitelma 

          

Etsintäsuunnitelma 

          

Hätätilannekoulutuksen 
päiväkirja 

  
   

  

            



 

 
 

 
 

10. Onnettomuuskirjanpito ja onnettomuuden syyn tutkinta (onnettomuudet ja 

vakavat läheltä piti –tilanteet) 

 

Kuvaus onnettomuuskirjanpidon 
ja tutkinnan järjestämisestä 

 Onnettomuuden 
analysointi 

 Ennalta ehkäisevien 
toimenpiteiden 
miettiminen vastaavien 
tapausten varalle 

 Tapauksesta 
tiedottaminen 
(vastuuhenkilö ja 
tiedottamistapa) 

 Tapauksesta 
ilmoittaminen           

  
    

  
  

    
  

  
    

  
  

    
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 

12 TYÖTURVALLISUUS 
 

 
Työnantajan velvollisuudet 

Työturvallisuuslaki (23.8.2002/738) määrittelee työnantajalle säädetyt velvollisuudet 

työturvallisuutta koskien. Talliyrittäjän on oltava perillä lainsäädännön vaatimuksista ja 

suosituksista sekä laadittava selkeät ohjeet tallille työntekijöitä ja asiakkaita varten. 

Työnantajalla on oltava työsuojelun toimintaohjelma, josta on käytävä ilmi: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toimintaohjelman tavoitteet on käsiteltävä työntekijöiden tai heidän edustajiensa 

kanssa. Ohjelmaa pitää päivittää myös säännöllisin väliajoin. 

Työturvallisuuslain mukaan työnantajan on annettava työntekijöille riittävät tiedot 

työpaikan haitta- ja vaaratekijöistä. Työnantajan on myös hankittava työntekijöiden 

käyttöön erikseen säädetyt ja vaatimukset täyttävät ja 

tarkoituksenmukaiset henkilösuojaimet. 

Työterveyslaki (21.12.2001/1383) velvoittaa 

työnantajaa järjestämään työterveyshuollon 

työntekijöille. Työnantajalla on oltava 

työterveyshuollosta kirjallinen toimintasuunnitelma, 

jonka tulee sisältää: 

 
      
 
 

 
 
 

 

  

 Työsuojeluasioiden hoito tallilla 

 Työsuojeluvastaavat eri organisaatiotasoilla 

 Työsuojelun kytkeytyminen toimintojen suunnittelusta toteutumiseen 

saakka 

 Mahdollisten puutteiden korjaustapa 

 Koulutus, tiedotus ja yleinen perehdyttäminen ottaen huomioon 

työsuojelutarpeet 

 

 Työterveyshuollon yleiset tavoitteet  

 Työpaikan olosuhteisiin perustuvat 

tarpeet 

 Tarvittavat toimenpiteet 

Työnantajan on hankittava 
työntekijän käyttöön 
tarvittavat apuvälineet. 



 

 
 

Työntekijällä on oikeus tehdä 

työturvallisuuteen liittyviä 

parannus- ja korjausehdotuksia. 

Työturvallisuuslaissa on myös 
opiskelijoita, oppisopimusta, 
vapaaehtoistyötä ja nuoria 
työntekijöitä koskevia säädöksiä. 

Työntekijän velvollisuudet 

 

Työturvallisuuslainsäädäntö (738/2002) velvoittaa 

työntekijän mm.: 

 Noudattamaan työnantajan antamia 

työturvallisuuteen liittyviä ohjeita ja 

määräyksiä. 

 Noudattamaan tarvittavaa huolellisuutta ja 

varovaisuutta. 

 Välttämään muihin työntekijöihin kohdistuvaa 

epäasiallista käytöstä. 

 Ilmoittamaan välittömästi työnantajalle 

havaitsemistaan vioista ja puutteellisuuksista. 

 Poistamaan mahdollisuuksien mukaan 

havaitsemansa vaaraa aiheuttavat viat. 

 Käyttämään ja hoitamaan työnantajan 

antamia henkilösuojaimia ja muita varusteita. 

 Käyttämään koneita, työvälineitä ja muita laitteita ohjeiden mukaan. 

 Käsittelemään ja käyttämään vaarallisia aineita turvallisuusohjeiden mukaan. 

 
Täyshoitopaikkoja tuottavat tallit 
 
Laki kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta (920/2011) koskee 

täyshoitopaikkoja tuottavia talleja. Palvelun 

tarjoajalla on vastuu turvallisuudesta koko 

suoritusketjun ajan. 

 

Asiakkaat 

 

Kuluttajaviraston ohjeet asiakkaiden turvallisuuden 

takaamisesta ohjelmapalveluyrityksessä perustuvat 

kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten 

turvallisuudesta annettuun lakiin. Ohjeet on jaettu 

viiteen osa-alueeseen: asiakkaan varustautuminen 

ja opastaminen, vaellus- ja maastoratsastuksille 

sekä leireille osallistuvat asiakkaat, lapset ja nuoret 

asiakkaat sekä erityisryhmät. 

 
 
                          
       
       
     



 

 
 

 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lisätietoa: 
- www.proagriaoulu.fi/hevosagro 
- www.hevoseni.fi 
- Hyvinvoiva, turvallinen ja ympäristöystävällinen talli –opas vastuulliseen 
tallitoimintaan: http://www.hippos.fi/files/1373/talliopas08.pdf 
- Ympäristöasiat osana tallin kannattavuutta: http://www.mamk.fi/mamk_/julkaisut  
- Mela, hevosenhoito turvalliseksi: http://www.mela.fi/fi/content/hevosenhoito-
turvalliseksi-122013 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Ohje 

 

Lainsäädännön vaatimat työsuojelun ja työterveyshuollon toimintakirjat voit laatia oheista 

mallia hyödyntämällä (löytyy myös sähköisenä versiona osoitteesta 

www.proagriaoulu.fi/hevosagro) tai tekemällä oman version, josta löytyvät lainsäädännön 

vaatimat tiedot. 

Muista arkistoida asiakirjat ja huolehtia tarvittaessa päivityksistä. 

 

Työterveyslaitoksen laatiman työterveyshuollon toimintasuunnitelmapohjan löydät 

osoitteesta: 

http://www.ttl.fi/fi/tyoterveyshuolto/mita/tehtavat/Documents/Mallipohja%20tyoterveyshuol

lon%20toimintasuunnitelmaan.doc 

 



 

 
 

 
TYÖSUOJELUN TOIMINTAKIRJA 

 

Työsuojeluasioiden hoitotavat tallillanne 

  
Työsuojeluasioista vastaavien 
henkilöiden yhteystiedot  

  
Työsuojelun toteutuminen käytännössä 
tallillanne 

  
Työaikojen ja asetettujen tavoitteiden 
seurantakeinot 

  
Kerro koulutuksen, tiedotuksen ja 
yleisen perehdyttämisen toteutumisesta 
ottaen huomioon työsuojelutarpeet 

  
 
Lomake löytyy myös sähköisenä versiona osoitteesta: www.proagriaoulu.fi/hevosagro 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTAKIRJA 

 

Työterveyshuollon tavoitteet 

  
Työpaikan olosuhteisiin 
perustuvat tarpeet 
(työntekijöiden määrä, 
työolot, kuormitustekijät, 
vaaratekijät, altisteet jne.)  

  
Tarvittavat toimenpiteet 

  
 
Lomake löytyy myös sähköisenä versiona osoitteesta: www.proagriaoulu.fi/hevosagro 

  



 

 
 

13 KULJETUS JA 
LIIKKUMINEN 

 

Lainsäädäntö 

 

Tieliikennelaissa (267/1981) ja -asetuksessa (182/1982) on määritelty säännökset, 

kuinka toimia hevosen kanssa liikenteessä. Tieliikennelain mukaan eläimet, joita 

kuljetetaan tiellä, on pidettävä kytkettynä tai niitä on vartioitava siten, etteivät ne 

aiheuta vaaraa tai kohtuutonta haittaa liikenteelle. Kevyenliikenteen väylällä 

ratsastaminen on sallittua ainoastaan vain silloin, kun väylä on erikseen merkitty 

pyöreällä ratsastustiemerkillä. 

 

Liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen (273/2006) mukaan hevosajoneuvolla 

tarkoitetaan hevosen vetämää vaunua tai rekeä. Hevosajoneuvoissa tulee olla 

kulkusuunnassa vasemmalla puolella edessä eteenpäin suunnattu valkoinen ja 

taaksepäin suunnattu punainen E-hyväksytty heijastin. Hevonen on myös tärkeä 

varustaa heijastimilla. 

 

Jokamiehenoikeus takaa tilapäisen liikkumisen ja oleskelun toisen maalla 

aiheuttamatta vahinkoa tai harmia maanomistajalle tai luonnolle. Yksityisillä teillä 

ratsastusta voidaan rajoittaa sekä yksityisten henkilöiden pelloilla, niityillä ja 

pihamaalla ratsastaminen ei ole sopivaa ilman lupaa. Säännöllinen, ammattimainen tai 

ansaintatarkoituksessa toteutettu toiminta ei ole jokamiehen oikeus. 

 
 
 
 
  

Heijastimet kannattaa 
kiinnittää hevosen jalkoihin, 
sillä jaloista ne näkyvät 
parhaiten auton valokeilassa. 

Ratsastuksen/ajon tulee tapahtua tien 
oikealla puolella. Kun ratsastaja taluttaa 
hevosta, rinnastetaan hänet jalankulkijaksi ja 
hänen tulee kulkea tien vasenta reunaa. 
 



 

 
 

Hevosten kuljetusta koskeva lainsäädäntö 
 

Hevosten kuljetusta säätelevät eläinkuljetusasetus (1/2005) ja laki eläinten 

kuljetuksesta (1429/2006). Eläintä saa kuljettaa vain sellaisella kuljetusvälineellä ja 

sellaisissa kuljetusolosuhteissa, että kuljetuksesta ei aiheudu eläimelle tarpeetonta 

kipua, tuskaa tai kärsimystä. Asetus eläinten suojelemisesta kansainvälisten 

kuljetusten aikana (261/1975) sisältää määräyksiä eläinten kansainvälisistä 

kuljetuksista. 

Eläinten kuljetuslain (1429/2006) mukaan eläimen hyvinvoinnista on huolehdittava 

kuljetuksen aikana. Eläimelle on annettava vettä, sopivaa ravintoa ja lepoa tarpeellisin 

väliajoin. Lisäksi kuljetusvälineen on oltava riittävän tilava, eläimelle turvallinen ja 

sellainen, että se estää eläintä karkaamasta. Kuljetuksen aikana on huolehdittava siitä, 

että eläin ei kärsi kuumuudesta, kylmyydestä, vedosta, liiallisesta kosteudesta, 

haitallisista kaasuista, likaantumisesta tai eläimelle haitallisesta jatkuvasta melusta. 

Lisäksi hevosen tunnistusasiakirjan pitää lain mukaan olla aina matkassa. 

Kaupalliset kuljetukset 

 

Hevosten kuljettaminen kaupallisen toiminnan 

yhteydessä on sallittua vain lääninhallituksen luvalla. 

Kaupallisen toiminnan yhteydessä tapahtuviksi 

kuljetuksiksi katsotaan sellaiset eläinten kuljetukset, 

joista on suoraa taloudellista hyötyä kuljettajalle tai on 

osana liiketaloudellista tai kaupallista toimintaa. 

Toimintaan liittyy joko suora tai epäsuora taloudellisen 

voiton tavoittelu. 

 

 

 

 

 

Lisätietoa: 

 

Lisätietoa: 

- www.proagriaoulu.fi/hevosagro 

- www.hevoseni.fi 

- Hyvinvoiva, turvallinen ja ympäristöystävällinen talli –opas vastuulliseen 

tallitoimintaan: http://www.hippos.fi/files/1373/talliopas08.pdf 

- www.liikenneturva.fi 

- www.trafi.fi/tieliikenne 

- Hevoseläinten sisämarkkinakauppa, eläinten kuljetus: www.evira.fi 

Ohje 
 

1. Sovi maanomistajien kanssa kirjallisesti siitä, missä hevosten kanssa saa liikkua. Valmis 

sopimuspohja löytyy esimerkiksi osoitteesta:   

www.tieyhdistys.fi/binary/file/-/id/27/fid/134/ 

2.  

 

http://www.evira.fi/


 

 
 

14 YRITTÄJÄNÄ 
HEVOSALALLA 

 

Hevosalan yritystoiminta on hyvin monipuolista ja alan yritystoiminnan erityispiirteenä 

voidaan pitää sitä, että alalle siirrytään tyypillisesti harrastustoiminnan kautta. Lisäksi 

alalla on runsaasti harrastus- ja sivutoimista yrittäjyyttä lähestyvää toimintaa. 

Hevostalleista yritysmuotoisesti toimivia on noin 3000, mikä on noin viidesosa kaikista 

noin 15 000 tallista. Hevostalouteen on arvioitu perustettavan uusia yrityksiä 100-200 

vuosittain, joskin viime vuosina määrä on ollut tätä alhaisempi. Noin 8 hevosta 

työllistää yhden henkilön kokoaikaisesti ja hevostalous työllistää koko- tai osa-

aikaisesti yli 15 000 henkilöä koko maassa. Hevostalous on ollut nopeasti kasvava 

toimiala, jonka kasvu viime vuosien taloudellisessa taantumassa on jonkin verran 

hidastunut, muttei pysähtynyt, kuten monilla muilla toimialoilla. Hevostalouden 

rahavirrat ovat kokonaislaskelmien mukaan arvioituna noin 0,34 mrd. euroa.  

Hevosala on jatkanut kasvuaan kahden viime vuosikymmenyksen ajan. Useilla 

hevosalan yrittäjillä on edelleen laajentamissuunnitelmia, mutta samaan aikaan 

tapahtuu myös toiminnan lopettamista ja vähentämistä. Hevosalan yrittäjyys on 

jatkuvaa tasapainottelua asiakkaiden tarpeiden, yrittäjän omien tavoitteiden ja 

taloudellisten lukujen välillä. Menestyäkseen hevosalan yrityksen toiminnan täytyy olla 

kustannustehokasta ja asiakasvolyymin riittävä.  

Menestyvän hevosalan yrityksen tärkein tekijä on yrittäjä itse ja yrityksen toiminnan 

koko pohja perustuukin useimmiten yrittäjän vahvaan hevososaamiseen, tuloksiin ja 

johtamistaitoihin.  Yrittäjän ei tarvitse osata tehdä kaikkea itse, mutta hän tarvitsee 

johtamis- ja esimiestaitoja, jotta hän osaa delegoida asioiden hoitamisen muille. 

Hevosyrittäjä tarvitsee ennakointitaitoja, jotta hän osaa ennakoida ja kehittää 

yritystään tarvittaessa vastaamaan paremmin asiakkaiden tarpeisiin. Ajankäytön 

hallinta on tärkeää hevosalan yrityksessä, jotta kaikki tärkeät työtehtävät saadaan 

tehtyä työajanpuitteissa ja työpäivän pituus pysyy kohtuullisena. Usein vapaa-ajan ja 

työn erottaminen on kuitenkin hankalaa, kun talliyritys on samaan aikaan sekä 

työpaikka että koti. Hyvä ajankäytön hallinta edes auttaa myös yrittäjien hyvinvointia ja 

työssä jaksamista. 

 

  



 

 
 

14.1 YRITYKSEN 
PERUSTAMINEN 

 
Yrityksen perustamisvaiheessa tärkeintä on halu ja tahto alkaa yrittäjäksi, koska 

yrittäjältä vaaditaan ehdotonta sitoutumista. Menestyvällä yrittäjällä on myös riittävät 

tiedot kirjanpidosta, verotuksesta, budjetoinnista ja markkinoinnista. Yritystoiminnan 

suunnitteluvaiheessa tulee kartoittaa kilpailutilanne ja kilpailijat, johon hyvä keino on 

esimerkiksi käydä tarkkailemassa asiakkaan silmin kilpailijoiden vahvuuksia ja 

heikkouksia. Omaa toimintaansa on helpompi suunnitella, kun on selvittänyt 

asiakkaiden tarpeet ja toiveet. Päätavoitteena onkin liikeidean kehittäminen 

asiakkaiden tarpeita vastaavaksi. Myös markkinoinnin onnistuminen riippuu paljolti 

siitä, miten hyvin markkinat ja kilpailutilanne on ennakkoon selvitetty. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Selvitettävät asiat: 

 kilpailijoiden määrä ja markkinaosuudet 

 kilpailukeinot (tuote, hinta, jakelu, viestintä) 

 kilpailijoiden vahvuudet ja heikkoudet 

 kohderyhmät (koko, tarpeet, toiveet, ostokyky ja –halu) 

 kilpailutilanne nyt ja tulevaisuudessa. 

 

Yritystoiminnan suunnittelussa on mietittävä ja otettava huomioon: 

 liikeidea 

 liiketoimintasuunnitelma 

 yritysmuodot 

 yritystuet 

 starttiraha 

 muu rahoitus. 

 



 

 
 

Liikeidea 
 
Liikeidea kuvaa ne keskeiset tekijät, joiden varaan yrityksen toimintaa ja tulevaisuutta 
rakennetaan. Liikeidea toimii suunnittelun ja analyysin apuna ja auttaa hahmottamaan 
liiketoimintaa kokonaisuutena.  
 

 Mitä olet yrittäjänä tarjoamassa: tuotteesi ja palvelusi, kokonaistarjontasi, joka 

erottuu kilpailijoistasi? Millainen on tuotteittesi ja palvelusi, entä koko yrityksen 

haluttu imago? 

 Ketkä ovat asiakkaitasi? Mikä on kohderyhmäsi? Minkälaisiin tarpeisiin 

tarjontasi suuntautuu? Miten asiakas hyötyy yrityksesi tarjonnasta?  

 Miksi asiakkaat haluavat ostaa juuri tätä tuotetta / palvelua? Miksi osto tapahtuu 

juuri sinulta / liikehuoneistostasi? 

 Miten suunniteltu tarjonta tuotetaan asiakkaalle? Miten se tarjotaan / 

markkinoidaan asiakkaalle? Mitkä ovat käytettävissä olevat resurssit; 

käyttöomaisuus, taloudelliset resurssit ja osaaminen? 

 Milloin asiakkaat tekevät ostopäätöksen? Milloin on oikea hetki tarjota tuotetta / 

palvelua markkinoille? Milloin suoritetaan investointeja tulevaisuuteen? 

Liikeidean kuvaus 

Asiakkaat / Asiakasryhmät Rajaa oma markkina-alueesi, pienellä 
yrityksellä rajaus on usein 
maantieteellinen. Kuvaa keitä asiakkaasi / 
asiakasryhmäsi ovat. Asiakasryhmät 
erottautuvat eri ostokäyttäytymisen 
perusteella, esim. yritysasiakkaat / 
kuluttajat. 

Tarve / Hyöty asiakkaalle Kuvaa tähän se hyöty, jonka asiakkaasi 
saavat toiminnastasi. Mitä asiakkaan 
tarvetta palvelusi / tuotteesi tyydyttää? 

Tuote / Palvelu Kuvaa tähän tuottamasi tuote- / 
palvelukokonaisuus.. 

Imago Muodostuu mielikuvista, joita haluat 
yrityksestäsi ja tuotteistasi syntyvän. 
Kuvaa yritys- / palvelukuvaasi liikeideaan 
sopivin adjektiivein. 

Tapa toimia Kuvaa tähän ne keskeiset asiat 
toimintatavoistasi, jotka kuvaavat 
parhaiten liikeideaasi. Toimintatavat 
voivat liittyä tuotantoon, markkinointiin, 
johtamiseen, organisaatioosi. 

Voimavarat Kuvaa tähän resurssisi. Fyysiset resurssit 
eli tuotantohyödykkeet (koneet, laitteet, 
ohjelmat, toimipaikka). Taloudelliset 
resurssit eli pääoma (oma/vieras), 
kassavirta. Henkiset resurssit eli yrityksen 
henkilöstö ja osaaminen. 

 



 

 
 

Liiketoimintasuunnitelma 
 

Liiketoimintasuunnitelma on tiivis 

kirjallinen esitys, joka auttaa yritysidean 

muuttamisessa kannattavaksi 

yritystoiminnaksi. 

Liiketoimintasuunnitelman kirjoittaminen 

on tulevaisuuteen suuntautunut 

prosessi, johon on syytä varata 

tarpeeksi aikaa ja riittävä työrauha. 

Suunnittelu antaa yrittäjälle uusia 

ajatuksia, joiden kehittäminen edelleen 

on helpompaa kirjoitetun tekstin 

pohjalta. On huomioitavaa, että 

yrityksen rahoittajat vaativat yleensä 

riittävän vakuuttavan 

liiketoimintasuunnitelman esittämistä 

ennen rahoituspäätöstä. Hyvin laadittu 

liiketoimintasuunnitelma on 

perustettavan ja toimivan yrityksen 

kirjallinen sitoumus liiketoiminnan 

toteuttamisesta. 

 

Liiketoimintasuunnitelman tekoon on 

syytä suhtautua vakavasti ja muistaa 

suuntautuminen tulevaisuuteen. Älä 

maalaa tulevaisuudesta liian ruusuista 

kuvaa tai tee suunnitelmasta liian 

monimutkaista. Pyri tuottamaan tiivis, 

yhdenmukainen ja helppolukuinen 

suunnitelma. Sitoudu suunnitelmaan ja 

täydennä sitä tarvittaessa. 

Liiketoimintasuunnitelman laatimiseen 

on myös saatavilla apua ja neuvoa 

voikin kysyä yritysneuvojilta/-

asiantuntijoilta, kaikkea ei tarvitse tehdä 

yksin! 

 

 

 

 

  



 

 
 

Esimerkki liiketoimintasuunnitelman sisällöstä: 

1. PERUSTIEDOT YRITYKSESTÄ 

JA YRITTÄJISTÄ 

Liikeidea ja toiminta-ajatus                                                 

Henkilöstö                                                                                    

Markkina-alue                                                                     

Toimipaikka 

2. SUUNNITELTU YRITYSHANKE 

Yleiskuvaus                                                                                           

Tapa toimia                                                                                

Voimavarat                                                                              

Tavoitteet 

3. ASIAKKAIDEN TARPEET JA 

KYSYNTÄ 

Markkina-alueen väestöpohja                                      

Markkinoiden tarpeiden määrittely                                         

Yleiset trendit 

4. TUOTE /PALVELU 

Ydintuote / -palvelu                                               

Liitännäistuotteet/-palvelut                                                         

Muut tuotteet / palvelut                                                 

Tuotekehitys 

5. TUOTANTOTEKNIIKKA 
Voimavarojen hyödyntäminen                                  

Alihankkijoiden käyttäminen 

6. YRITYSKUVA 
Alan imago markkinoilla                                                        

Yrityskuva johon pyritään 

7. MARKKINAT 

Asiakkaat (omat kohderyhmät)                                          

Kilpailevat tuotteet / palvelut                                             

Kilpailijat vastaavilla tuotteilla /palveluilla                        

Samalla markkina-alueella toimivat kilpailijat                     

Lähialueilla toimivat kilpailijat                                           

Yrittäjän omat mahdollisuudet                                    

Kilpailukeinot 

8. MARKKINOINTISUUNNITELMA 

Kohderyhmät                                                                    

Toimenpiteet ja kustannukset                                             

Aikataulu 

9. TALOUDELLISET LASKELMAT 

Pääoman tarve ja rahoitussuunnitelmat 

Kannattavuuslaskelmat                                                   

Tulosbudjetit 

YHTEENVETO   

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

Yritysmuodot 

 

Yritystoimintaa voi harjoittaa monessa muodossa. Perustamisvaiheessa on tarkoin 

harkittava, mikä on omalta kannalta toimivin ja tarkoituksenmukaisin yritysmuoto. Apua 

yritysmuodon valintaan voit kysyä yritysneuvojilta, paikallisilta elinkeinoyhtiöiltä ja 

uusyrityskeskuksesta. 

 

Yritysmuodon valintaan vaikuttavat mm. seuraavat tekijät: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  Osakkaiden 

määrä  

Kenellä 

vastuu 

Päätöksen-

teko 

Voitonjako Verotus 

Toiminimi Yksi elinkeinon 

harjoittaja 

Elinkeinon 

harjoittaja 

Elinkeinon 

harjoittaja 

Elinkeinon 

harjoittajan 

päätöksellä 

Elinkeinon 

harjoittajan tuloa 

Avoin 

yhtiö 

Vähintään 2 

yhtiömiestä 

Yhtiömiehet Yhtiömiehet 

kukin yksin, 

ellei muuta 

sovittu 

Yhtiö-

miesten 

päätöksellä 

Yhtiön tulos 

jaetaan 

yhtiömiesten 

tuloksi 

Komman-

diittiyhtiö 

Vähintään 1 

vastuunalainen, 1 

äänetön 

Vastuunalaiset 

yhtiömiehet 

Vastuunalai

set kukin 

yksin, ellei 

muuta 

sovittu 

Vastuun-

alaisten 

yhtiö-

miesten 

päätöksellä 

Yhtiön tulos 

jaetaan 

yhtiömiesten 

tuloksi 

Osake-

yhtiö 

Vähintään 1  Yhtiö Yhtiökokous 

(tj.) oy-lain 

ja 

yhtiöjärjes-

tyksen 

mukaisesti 

Yhtiö-

kokouksen 

päätöksellä, 

oyl:n 

rajoitusten 

mukaan 

Oy 

verovelvollinen, 

osakkaat 

verovelvollisia 

osingoista 

 

 Yrityksen perustajien määrä 

 Pääomien tarve 

 Vastuun ja päätöksenteon jakautuminen 

 Toiminnan joustavuus 

 Yrityksen jatkuvuus ja laajenemismahdollisuudet 

 Rahoittajan suhtautuminen 

 Voitonjako ja tappioiden kantaminen 

Yrityksen verotuskohtelu 



 

 
 

Osuuskunnassa on jäseniä vähintään kolme, henkilöitä tai yhteisöjä. Kun jäseniä on 

7, omistusosuus on alle 15 %, jolloin jäsenet eivät ole yrittäjiä vaan palkansaajia tai 

työttömyysturvan piirissä. Osuuskuntaa varten laaditaan perustamiskirja ja säännöt, 

sekä tehdään ilmoitus kaupparekisteriin (Y1 + liite) 330 €. Jäsenmaksu on kaikille yhtä 

suuri ja jäsenet ovat vastuussa vain sijoittamallaan pääomalla. Osuuskunta toimii 

yleensä periaatteella jäsen ja ääni ja osuuskuntaa verotetaan erillisenä 

verovelvollisena. Osuuskunnan säännöissä on määräykset osuuskunnan ylijäämän eli 

voiton palautuksesta jäsenille joko ylijäämänpalautuksena tai osuuspääomalle 

maksettavana korkona, jolloin verokohtelu on erilainen. Ylijäämän palautus on 

osuuskunnalle vähennyskelpoinen meno ja jäsenelle verovapaa, kun kyse on 

ostohyvityksestä eli bonuksesta ostojen mukaan. Kun palautus liittyy jäsenen 

elinkeinotoimintaan, on kyse veroalaisesta tulosta (tuloutus esim. ostojen/myyntien 

oikaisueränä). Vero-ohjeet löytyvät Dnro 983/345/2006 (www.vero.fi). 

 

Yritystuet 

Tässä mainitut tiedot yritystuista ovat Manner-Suomen maaseudun 

kehittämisohjelman 2007-2013 mukaisia. Vastaavan tyyppisiä tukia on käytettävissä 

myös jatkossa ja uudet Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 

mukaiset tukiehdot ja -tasot julkistetaan talven 2015 aikana.  

 

Maaseudun yrityksiä tukevia organisaatioita: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELY-keskuksen ja toimintaryhmän tuet 

Investointitukea voi hakea käyttöomaisuuden hankintaan tai sen muutos- ja 

parannustöiden suorittamiseen. Tukea voidaan myöntää yrityksen toimialasta, 

sijainnista, ohjelma-alueesta riippuen 20-35 %:iin. 

 

Kehittämistukea voidaan myöntää tuotteiden, tuotantomenetelmien ja markkinoiden 

kehittämiseen, asiantuntijapalveluiden hankkimiseen, messu- ja opintomatkoihin. 

 

Käynnistystukea voidaan myöntää yrityksen alkuvaiheessa kahden ensimmäisen 

vieraan työntekijän palkkauksesta aiheutuviin kustannuksiin. Edellytyksenä on, että 

työsuhde on tarkoitettu jatkuvaksi ja työaika on vähintään 25 h/vko. Tuki voi olla 

enintään 50 % palkkojen määrästä. Ei kausityöntekijöiden palkkoihin. 

Maaseutuvirasto  

 mm. viljelijätuki, investointituki, hanketuki, 

yritystoiminnan tuki, poro- ja luontaiselinkeinojen tuet 

Ely-keskukset  

 investointituki, kehittämisavustus, käynnistystuki 

Leader-toimintaryhmät 

 investointituki, kehittämisavustus, käynnistystuki 

 



 

 
 

TE-toimiston starttiraha 

Starttirahan tarkoituksena on edistää 

uuden yritystoiminnan syntymistä ja 

henkilön työllistymistä. Starttiraha on 

yrittäjän toimeentulo sinä aikana, jonka 

yritystoiminnan käynnistämisen ja 

vakiinnuttamisen arvioidaan kestävän, 

enintään 18 kuukauden ajan. 

Starttiraha on tarkoitettu työttömälle 

työnhakijalle sekä mm. palkkatyöstä, 

opiskelusta tai kotityöstä kokoaikaiseksi 

yrittäjäksi siirtyvälle. Starttirahan ehtona 

on myös yrittäjäkokemus tai – koulutus, 

mahdollisuudet kannattavaan 

toimintaan, tarpeellisuus yrittäjäksi 

ryhtyvän toimeentulon kannalta sekä 

se, että yritystoimintaa ei ole aloitettu 

ennen kuin tuen myöntämisestä on 

päätetty. 

 

 

 

 

Pankki ja Finnvera 

Pankkilaina on yleinen, ehdot ja lainan 

saanti vaihtelevat taloustilanteen 

mukaan. Keskustele aina ensin pankin 

kanssa! Ota mukaan 

liiketoimintasuunnitelma sekä 

kannattavuus- ja 

maksuvalmiuslaskelmat. Pankin 

tarpeen mukaan Finnvera voi olla 

osarahoittajana pientakauksella tai 

pienlainalla. 

 

 

Lisätietoa: 

http://www.proagriaoulu.fi/fi/proagria_yri

tys/ 

www.hevosyrittaja.fi 

www.ely-keskus.fi 

www.finnvera.fi 

www.mmm.fi/fi/index/etusivu/maaseudu

n_kehittaminen/ohjelmakausi2014_202

0.html 

  



 

 
 

14.2 HEVOSYRITYKSEN 

TALOUSOSAAMINEN JA 

VEROTUS 
 

Hevosyrityksen, kuten kaikkien muidenkin yritysten, tavoitteena on kannattava 

toiminta. Kun yrityksen talous on hallinnassa, yrityksen toiminta on turvattu ja edelleen 

kehittäminen mahdollista. Hevosyrittäjän onkin tärkeä tuntea joitakin talouden 

tunnuslukuja, jotta yrityksen talouden seuranta on sujuvaa ja toimintaa osataan 

muuttaa tarvittaessa ajoissa. 

 

Talouden tunnuslukuja 
 
Kannattavuuden tunnusluvut 

Yrityksen tavoitteena on kannattava toiminta ja kannattavuuden lähtökohtana on se, 

että yritys tuottaa jatkuvasti enemmän tuottoja kuin kuluja. Kannattavuutta voidaan 

mitata seuraavilla tunnusluvuilla: liikevoittoprosentti, käyttökateprosentti, sijoitetun 

pääoman tuottoprosentti, oman pääoman tuottoprosentti sekä kokonaispääoman 

tuottoprosentti. Kannattavuutta voidaan mitata lyhyellä sekä pitkällä aikavälillä.  

 

Liikevoittoprosentti 

Liikevoitto on varsinaisen liiketoiminnan tulos ennen voitonjakoa ja tilinpäätössiirtoja. 

Kun liikevoitto suhteutetaan liikevaihtoon, saadaan liikevoittoprosentti, joka mittaa  

lyhyen ajanjakson kannattavuutta.  

 

 

 

 

 

 

Käyttökateprosentti 

Käyttökatteeksi on yrityksen voitto ennen poistojen vähentämistä eli se kertoo kuinka 

paljon myyntituloista yritykselle jää varsinaiseen liiketoimintaan liittyvien kustannusten 

vähentämisen jälkeen. Käyttökateprosentti saadaan, kun liikevoittoon lisätään poistot 

ja se jaetaan liikevaihdolla ja se siis kertoo kuinka paljon yrityksellä on käyttökatetta 

suhteessa liikevaihtoon. Tunnusluku vaihtelee suuresti toimialoittain ja riippuu 

yrityksen toiminnan luonteesta. 

 

 

  Liikevoitto 
Liikevoittoprosentti = ------------------------ x 100 
  Liikevaihto 

  Liikevoitto+poistot 
Käyttökateprosentti = ------------------------------ x 100 
        Liikevaihto 

Ohjeelliset arvot: 
yli 10 % = hyvä 
5-10 %  = tyydyttävä 
alle 5 % = heikko 

Ohjeelliset arvot: 
teollisuus  10 - 25 % 

kauppa      2 - 10 % 

palvelu       5 - 15 % 

 
 



 

 
 

Maksuvalmiuden tunnusluvut 

Yrityksen maksuvalmius tarkoittaa yrityksen kykyä selviytyä juoksevista menoistaan. 

Maksuvalmius syntyy siitä, kun yrityksen tulorahoitus riittää kattamaan kaikki juoksevat 

menot. Yrityksen maksuvalmius on hyvä, jos sillä on nopeasti käyttöön saatavia varoja 

vähintään yhtä paljon kuin erääntyviä maksuja. Kannattaa kuitenkin muistaa, että liian 

korkea maksuvalmius sitoo yrityksen omaisuutta esimerkiksi kassaan ja pankkitileille.  

Maksuvalmiuden tunnuslukuja ovat mm. quick ratio, current ratio, käyttöpääoma sekä 

käyttöpääomaprosentti. 

 

Vakavaraisuuden tunnusluvut 

Yrityksellä on kaksi rahoituksen lähdettä: oma ja vieras pääoma ja näiden keskinäinen  

suhde muodostaa pääomarakenteen. Vakavaraisuus tarkoittaa yrityksen 

pääomarakenteen terveyttä. Vahva vakavaraisuus mahdollistaa yrityksen toimimisen  

huonoinakin aikoina kannattavuuden ollessa heikko. Lyhyemmällä aikavälillä  

tappiollinen toiminta ei ole yritykselle vaarallista, jos vakavaraisuus on hyvä.  

Pääomarakenteen terveyden arvioiminen tilinpäätöksestä voi olla hankalaa, sillä 

tilinpäätös ei välttämättä anna oikeaa kuvaa yrityksen todellisesta omaisuuden arvosta  

ja velkaantumiskyvystä. Omaisuuden arvo voi olla aivan toisenlainen kuin taseessa  

näkyvä arvo. Yrityksellä voi olla vähän velkaa, mutta mahdolliset tulevat investoinnit  

voivat vaatia ottamaan lainaa. Vakavaraisuuden tunnuslukuja ovat omavaraisuusaste, 

nettovelkaantumisaste sekä suhteellinen velkaantuneisuus. 

 

Kirjanpito ja tilinpäätös 

Kirjanpidon tarkoitus on tuloksen ja taloudellisen aseman selvittäminen. Kirjanpidon 

avulla pidetään myös  erillään kirjanpitovelvollisen talous esimerkiksi 

yksityistaloudesta. Kirjanpitovelvollisuudesta säädetään kirjanpitolaissa (1336/1997), 

jonka mukaan kaikki liike- ja ammattitoimintaa Suomessa harjoittavat ovat 

kirjanpitovelvollisia. 

Kirjanpitoa pidetään ajanjaksoissa, jota kutsutaan tilikaudeksi, joka on pääsääntöisesti 

12 kuukauden mittainen. Tilikauden ajankohtaa muutettaessa sekä toimintaa 

aloitettaessa tai lopetettaessa tilikausi saa olla 12 kuukautta lyhyempi tai pidempi, 

mutta kuitenkin enintään 18 kuukautta. Jokaisen tilikauden lopussa laaditaan 

tilinpäätös, joka kuvaa sitä, miten yrityksen tulos on muodostunut tilikauden aikana ja 

millainen yrityksen taloudellinen tilanne  on tilikauden päättyessä. Tilinpäätöksen tulee 

olla valmis neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä ja ammatinharjoittajilla 

2 kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. 

Tilinpäätöksen tulee sisältää kirjapitolain 3. luvun 1. §:n mukaan tuloslaskelma, tase, 

liitetiedot ja rahoituslaskelma. Tuloslaskelmasta, taseesta ja rahoituslaskelmasta tulee 

esittää myös vertailutieto edelliseltä tilikaudelta. Rahoituslaskelmaa ja 

toimintakertomusta ei pienten yritysten tarvitse laatia.  



 

 
 

Tase 

Tase kertoo yrityksen taloudellisen aseman tilinpäätöspäivänä. Tase esittää yrityksen 

varat eli omaisuuden sekä tämän varallisuuden lähteet ja määrät. Taseessa eri 

puolista käytetään termejä vastaavaa ja vastattavaa. Taseen vastaavaa-puolella 

esitetään yrityksen varat ja vastattavaa-puolella oma ja vieras pääoma. 

 

Taseen kaava: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuloslaskelma 

Tuloslaskelma kuvaa, miten tilikauden tulos on muodostunut ja se voidaan laatia 

kululajikohtaisena tai toimintokohtaisena, joista kululajikohtainen on yleisempi. 

Tuloslaskelman kustakin erästä on esitettävä vastaava tieto myös edelliseltä 

tilikaudelta. Tuloslaskelma on käytännössä yksinkertainen vähennyslaskelma. 

Liiketoiminnasta saaduista tuotoista vähennetään liiketoiminnan kuluja tietyssä 

järjestyksessä. Näiden jälkeen tulee muita tuotto- ja kulueriä, jotka eivät suoraan liity 

liiketoiminnasta saatuihin tuottoihin.  

 

Tuloslaskelman pääsisältö: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vastaavaa    Vastattavaa 
Pysyvät vastaavat   Oma pääoma 

- aineettomat hyödykkeet  Tilinpäätössiirrot 

- aineelliset hyödykkeet  Pakolliset varaukset 

- sijoitukset   Vieras pääoma 

Vaihtuvat vastaavat   Yhteensä 
- vaihto-omaisuus 

- saamiset 

- rahoitusarvopaperit 

- rahat ja pankkisaamiset 

Yhteensä 

  Liikevaihto 
+/- valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 
+ valmistus omaan käyttöön 
+ liiketoiminnan muut tuotot 
- juoksevat kulut 
- poistot________________ 
= Liikevoitto 
+/- rahoitustuotot ja –kulut 
+/- satunnaiset erät 
+/- tilinpäätössiirrot 
- verot_________________ 
= Tilikauden tulos       
 



 

 
 

Kassabudjetti 
Kassabudjetointi on tärkeää yrityksen kokoon tai varallisuusasemaan katsomatta. 

Kassabudjetin tarkoituksena on ennustaa mahdollisimman tarkkaan yrityksen 

rahaliikenne eli tulevat ja menevät rahat. Mitä pitemmälle ennustetaan, sitä suurempaa 

skaalaa on käytettävä. Kuukauden kestoinen kassabudjetti on tehtävissä päivän 

tarkkuudella, vuoden pituinen viikon tai kuukauden tarkkuudella. Kun tiedetään 

yrityksen tulevat ja menevät rahat, työskentely tehostuu ja markkinoinnin suunnittelu 

helpottuu.   

 

Hevosten tallipaikkojen vuokrauksen ja palvelutoiminnan verotus 

 

Muualla kuin maatilalla harjoitettu toiminta 

Tallipaikan vuokraus ilman palveluita on katsottu arvolisäverotuksessa verottomaksi 

kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamiseksi, joka on AVL 27§:n nojalla verotonta, jos 

vuokrauksesta on tehty pitkäaikainen sopimus. Tallitoiminnanharjoittaja voi hakeutua 

AVL 30§:n nojalla kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta alv-velvolliseksi 

hakeutumisen edellytysten täyttyessä (kiinteistöä tai sen osaa käytetään vuokralaisen 

toimesta jatkuvasti arvonlisäverolain 10 luvussa tarkoitettuun vähennykseen 

oikeuttavaan toimintaan).  

 

Hakeutumisen jälkeen vuokrista tai vastikkeista suoritetaan arvonlisäveroa. Kiinteistöä 

varten hankittujen tavaroiden ja palvelujen hintaan sisältyvä arvolisävero on 

vastaavasti vähennyskelpoinen. Vuokralainen tai osakas voi puolestaan vähentää 

vuokraan tai vastikkeeseen sisältyvän arvonlisäveron. Kiinteistöön kohdistuvien 

hankintojen hintoihin sisältyvä arvonlisävero ei näin ollen muodostu kustannukseksi 

siltä osin kuin kiinteistöä käytetään arvonlisäverollisessa toiminnassa.  

Tuloverotuksessa toiminnanharjoittajan pelkästä tallipaikan vuokrauksesta saama tulo 

verotetaan pääomatulona (TVL 32 §). 

 

Tallipaikan vuokraus palveluita sisältäen 

Kun asiakkaalle myydään kokonaispalvelu, joka sisältää tallipaikan ja hoitopalveluita, 

on sovellettava arvonlisäverokantaa 24 %. Palvelukokonaisuutta ei voida jakaa 

arvonlisäverolliseen ja arvonlisäverottomaan osaan, vaan se on käsiteltävä yhtenä 

kokonaisuutena. Kun asiakkaalle myydään pelkkiä hoitopalveluja, sovelletaan 24 %:n 

verokantaa. Ratsastustuntien sekä itsenäisten että ohjattujen verokanta on 10 %. 

Valmentamisen, sisältäen esteratsastus-, kouluratsastus-, kenttäratsastus- yms. 

kilpailuvalmennuksen, verokanta on 24 %. Valmentamisen tunnusmerkkinä voidaan 

pitää sitä, että asiakkaalla on oma hevonen ja opettaja/valmentaja luovuttaa 

valmennuspalveluita. Myös teoriaopetus lasketaan valmennukseksi. 

 

Ratsastusterapia ja vammasratsastus 

Ratsastusterapia on verotonta palvelua, jos hoidon antajana on terveydenhuollon 

ammattihenkilö esim. fysioterapeutti tai toimintaterapeutti, joka on saanut Suomen 



 

 
 

Ratsastusterapeutit ry:n järjestämän tai hyväksymän ratsastusterapeuttikoulutuksen tai 

muun vastaavan koulutuksen. Asiakkaalla tulee myös olla lääkärin lähete 

ratsastusterapiaan. Vammaisratsastus on verollista palvelua, jossa tarjotaan 

mahdollisuus liikunnan harjoittamiseen ja sen verokanta on 9 %. 

 

Ohje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vähäinen liiketoiminta on jätetty arvonlisäverotuksen ulkopuolelle ja sen raja 

määräytyy tilikauden liikevaihdon perusteella. Verovelvollisen, jonka oma-aloitteisesti 

ilmoitettavien ja maksettavien verojen ilmoitusjakso on neljänneskalenterivuosi tai 

kalenterivuosi, tilikautena pidetään arvonlisäverolain (AVL 208 a §) mukaan 

kalenterivuotta.  

 

Myyjä ei ole verovelvollinen, jos arvonlisäverolaissa tarkoitettu tilikauden liikevaihto on 

enintään 8500 €. Verovelvollinen, jonka tilikauden liikevaihto on alle 22 500€, voi 

saada tilikauden päätyttyä ns. alarajahuojennuksen. Jos liikevaihto on enintään 8500 

€, verovelvollinen voi saada huojennuksen koko tilikaudelta tilitettävän veron. Jos 

liikevaihto on vähintään 8500€, mutta alle 22500€, verovelvollinen voi saada osittaisen 

huojennuksen. Alarajahuojennus on tuloverotuksessa veronalaista tuloa. 

 

Hevosen vuokraus tallin ulkopuolelta esim. toiselta arvonlisäverovelvolliselta 

talliyrittäjältä on arvonlisäverotuksessa vähennyskelpoista 23 %:n verokannan 

mukaan. Hevosen myyntiin sovelletaan arvonlisäverolain yleisiä tavaran myyntiä 

koskevia säännöksiä. Tuloverotuksessa tallipaikkatoiminnanharjoittajan tallipaikkojen 

vuokraus- ja palvelutoiminta muualta kuin maatilalta on ensisijaisesti 

elinkeinotoimintaa. Toissijaisesti tallipaikkojen vuokraus yhdessä muun 

tulonhankkimistoiminnan (palvelut) kanssa voidaan katsoa tuloverolain mukaan 

verotettavaksi toiminnaksi, kun toimintaa ei harjoiteta maatilalla ja kun myytävien 

palveluiden määrä on vähäinen.  

 

Maatilalla harjoitettu toiminta 

 

Eri yrityksenä verotetaan aina tilalla harjoitettu elinkeinotoiminta, jolla ei ole muita 

liittymäkohtia tilan maa- ja metsätalouteen kuin toiminnan sijainti maatilalla. 

Tallipaikkojenvuokraus ja ratsastustuntitoiminta eivät ole hevoskasvatusta, joten ne 

Palvelujen verotus: 
Tallipaikka ilman palveluita      0 % 
Tallipaikka + hoitopalvelut       24 % 
Hoitopalvelut                           24 % 
Ratsastustunti                         10 % 
Valmennus                               24 % 
Ratsastusterapia                       0 % 
Vammaisratsastus                    9 % 
 
 



 

 
 

eivät ole yksinään maatalouden harjoittamista.  Jotta tilalla harjoitettavaa 

tallipaikkavuokraustoimintaa ja/tai ratsastustuntitoimintaa voitaisiin verottaa 

maatalouden tulona, edellä mainitun toiminnan on oltava maatalouden 

liitännäistoimintaa. Edellytys tälle on se, että maatilalla on olemassa vakaassa 

tulonhankkimistarkoituksessa harjoitettua maatalouden tuotannollista toimintaa. Mikäli 

maatilan tuloista pääosa saadaan perinteisestä maataloudesta, tallipaikkojen vuokraus 

ja/tai ratsastustuntitoiminta voidaan katsoa maatalouden sivuansiotoiminnaksi ja 

verotus toimitetaan maatilatalouden tuloverolain (MVL) mukaan. 

 

Yksinomaan kilpailutarkoituksessa tapahtuva omien tai hallinnassa olevien ravi- ja 

ratsuhevosten pitäminen, johon ei liity hevosten kasvatustoimintaa, on vähäisessä 

määrin harjoitettuna (1-2 hevosta) katsottava yksityistalouteen kuuluvaksi 

harrastustoiminnaksi. Laajassa mitassa harjoitettuna sitä on pidettävä 

maatilataloudesta erillisenä liike- tai ammattitoimintana. Jatkuvasti useiden vuosien 

ajan tappiota tuottanutta toimintaa pidetään näissäkin tapauksissa kuitenkin 

harrastustoimintana.  

 

Kotieläimiä voidaan käyttää kuntoutustyössä, jolloin puhutaan eläinavusteisesta 

terapiasta ja toiminnasta. Jos eläimiä käytetään pelkästään 

tulonhankkimistoiminnassa, ovat niiden kulut kokonaan vähennyskelpoisia 

verotuksessa.  

 

Menot ja tulot 

 

Tallirakennuksen enimmäispoisto verotuksessa on 7 % menojäännöksestä, jos 

toimintaa harjoitetaan elinkeinotoimintana tai tallipaikan vuokrauksena muualla kuin 

maatilalla (EVL 34 § 1 mom. 1 kohta, TVL 114 § 1 mom. viittaus EVL). Jos 

toiminnanharjoittajan verotus toimitetaan MVL:n mukaan, enimmäispoisto on 10 % 

tallirakennuksen menojäännöksestä (MVL 9 § 1 mom. 1 kohta).  

 

Tallirakennuksen tekniset laitteet, esim. ilmastointilaite, poistetaan 

toiminnanharjoittajan verotuksessa enintään 25 % menojäännöspoistoin (EVL 31 §, 

TVL 114 § 1 mom. viittaus EVL, MVL 8 §). MVL 8 §:n mukaan kalustona ja laitteina 

voidaan käsitellä jätevesisäiliöt, pienet panospuhdistamot, ilmaa puhdistavat 

suodatuslaitteet ja muut ilman perustuksia olevat säiliöt, puhdistus- ja 

suodatinlaitteistot sekä jäteveden käsittelyjärjestelmät.  

 

MVL 9.2 §:n 4 kohdan mukaan rakennusinvestoinneiksi voidaan katsoa rakennusten 

yhteydessä tai erikseen perustuksiin rakennetut suuret jätevesipuhdistamot, 

lietelantalat, lantavarastot, virtsakaivot, jätevesialtaat, suoja-altaat, säilörehuvarastot ja 

puristenestevarastot. Lisäksi rakennuspoistoina vähennettäviin 

ympäristöinvestointeihin voitaneen lukea pääosin jätettä käyttävät suuret kompostorit, 

lämpökeskukset ja biokaasulaitokset. MVL 10.3 §:n perusteella vähennettäviksi muiksi 



 

 
 

ympäristöinvestointihyödykkeiksi voidaan katsoa valumavesien estämiseksi tai 

keräämiseksi ja käsittelemiseksi tehdyt maanmuokkaukset, ojitukset, suodatusalueet, 

vesistön suojavallitukset, kompostointikentät sekä eläinten jaloittelualueet.  

 

Verovuoden poiston suuruus saa olla enintään 25 % menojäännöksestä kaikissa 

edellä mainituissa MVL:n säännöksissä. Elinkeinotoiminnassa vesistön pilaantumisen 

ja ulkoilman saastumisen estämiseksi hankitut hyödykkeet poistetaan kaikki EVL 36 

§:n perusteella. Kyseisen säännöksen mukaan vesistön pilaantumisen ja ulkoilman 

saastumisen estämiseksi hankittujen rakennelmien, laitteiden, koneiden ja muiden 

hyödykkeiden hankintameno vähennetään enintään 25 %:n vuotuisin poistoin.  

 

Elinkeinonharjoittajan omistama esim. pääasiassa ratsastustuntikäytössä oleva 

hevonen on elävää käyttöomaisuutta, jonka hankintamenoista voidaan tehdä 25 %:n 

enimmäispoisto verotuksessa. Maataloudenharjoittajan hankkiman, pääasiassa 

ratsastustuntikäytössä olevan, hevosen hankintameno poistetaan MVL 6 § 2 

momentin mukaan vuosikuluna tai verovelvollisen niin vaatiessa yhtä suurin vuotuisin 

poistoin kolmessa vuodessa. 

 

Lisätietoa: 

-www.proagriaoulu.fi/hevosagro 

-www.proagriaoulu.fi 

 

  



 

 
 

14.3 JOHTAMINEN JA 

LAATUAJATTELU 
 

Johtaminen 

Yrityksen johtaminen on sekä asioiden että ihmisten johtamista. Johtaminen voi olla 

strategista eli yrityksen toiminnan suunnittelua pitkällä tähtäimellä tai se voi olla 

päivittäisen toiminnan johtamista, kumpikin on tärkeää yrityksen menestymisen 

kannalta. Johtaminen kohdistuu yrityksessä myös ihmisiin ja hyvinvoivalla työpaikalla 

ovat johtaminen ja henkilöstöhallinto kunnossa ja pelisäännöt ovat kaikille selvät. 

 

Johtamisella luodaan yritykselle yhteiset tavoitteet ja suunta sekä innostetaan ja 

sitoutetaan työntekijöitä. Hyvällä johtamisella yritykselle luodaan myös hyvä maine 

työnantajana. Johdon tulee huolehtia myös työturvallisuudesta ja siihen liittyvien 

riskien ennaltaehkäisemisestä. Käytännössä tämän toteuttaa esimies yhteistyössä 

koko henkilöstön kanssa. 

vaikuttaa yrityksessä tehtäviin päätöksiin. 

 

Laatuajattelu 

Laatuajattelu muodostuu kolmesta osatekijästä; rakenteesta eli aineellisista ja 

inhimillisistä voimavaroista ja organisaation rakenteesta, prosessista eli mitä tehdään 

palvelua annettaessa tai vastaanotettaessa ja lopputuloksesta eli palvelun 

vaikutuksesta asiakkaan ja väestön hyvinvointiin. Työn laatua arvioitaessa tulisi 

huomioida laatukäsitteen eri tasot, joita ovat esimerkiksi laatuajattelu, laatutyö, laadun 

arviointi, laadun turvaaminen ja laadunvarmistus. Laadun kehittäminen on jokaisen 

yhteisön jäsenen tehtävä. Hyvä laatuajattelu pyrkii tuntemaan asiakkaansa ja 

arvioimaan omaa toimintaansa heidän näkökulmastaan. Yksi ajattelu-malli voi olla 

esimerkiksi asiakaslähtöisyys ja hyvä palvelu. Palveluiden tasoa ja 

asiakastyytyväisyyttä mittaavien menetelmien avulla voidaan osoittaa asiakkaille 

laadun sen hetkistä tasoa. Hyvä laatu maksaa, huono vielä enemmän.  

 

 

 

 

 

 

 

Laatua on: 
- tehdään hyviä asioita hyvin 
- on yhdessä mietitty järkevä tapa toimia 
- sovitut asiat kirjataan ja ne ovat kaikkien saatavilla 
- virheistä opitaan 
Laatua ei ole: 
- kukaan ei tiedä, miten asia pitäisi tehdä 
- tavarat ja asiat ovat sikin sokin 
- asioista joudutaan riitelemään 
- samat virheet toistuvat 
 

 



 

 
 

Yksi osa hyvää johtamista ja laatuajattelua on tavoitteiden asettaminen lyhyellä ja 

pitkällä tähtäimellä. Tavoitteen tulee olla sellainen, mitä voi selkeästi mitata esimerkiksi 

numeroin. Tavoitteista saadaan potkua ja ne saavat aikaiseksi sopivasti stressiä ja 

säpinää. Kaikkien yrityksessä toimivien tulisikin tietää oma roolinsa ja tehtävänsä, 

mutta myös koko yrityksen tavoite ja se miten omien tehtävien hoitaminen edistää 

tavoitteen saavuttamista. Mielikuva tuloksesta motivoi työtekijöitä hoitamaan 

tehtävänsä mahdollisimman hyvin ja tehtävän suorittajan vaihtuessa, hyvä ohjeistus 

takaa sen, että työn laatu ei muutu. Yrityksessä olisikin hyvä tehdä seuraavankaltainen 

listaus tehtävistä, niiden tekijöistä ja varahenkilöistä: 

 

Nimi Päätehtävät ja 

toimintavastuut 

Mahdollinen sijainen 

Vilma hevosten hoito Ville, Minna, Janne 

Vilma henkilöstö Ville 

Ville kirjanpito, sopimukset, 

veroilmoitukset ja 

tukihakemukset 

Ville 

Vilma toimintajärjestelmän 

päivitys, palaverit 

Ville 

Ville ympäristönhoito ja 

työturvallisuus 

Vilma 

  

Tavoitteet ovat 

 realistisia ja konkreettisia 

 mitattavia 

 yksilöityjä 

 aikaan sidottuja 

 pitkän ja lyhyen aikavälin tavoitteita 

 



 

 
 

14.4 TYÖNANTAJANA 
TOIMIMINEN 

 

Hevosalan yritys työllistää usein ulkopuolisia työntekijöitä. Työnantajana toimiessa 

hevosyrittäjältä vaaditaan vuorovaikutustaitoja sekä kykyä asettaa selkeitä tavoitteita, 

jotta työtehtävät tulevat tehtyä oikein ja aikataulussa. Työnantajalta vaaditaan myös 

organisointitaitoja, jotta kaikki yrityksessä työskentelevät tietävät omat työtehtävänsä 

ja kaikkien vahvuuksia tulee hyödynnettyä. 

 

 

Rekisteröityminen työnantajaksi 

 

Rekisteröitynyt työnantaja tilittää ennakonpidätykset ja sosiaaliturvamaksut 

esitäytetyillä tilityslomakkeilla viimeistään palkanmaksukuukautta seuraavan 

kuukauden 12. päivänä. Maksetut palkat ilmoitetaan valvontailmoituksella, joka 

annetaan verovirastolle viimeistään kohdekuukautta seuraavan kuukauden 15. 

päivänä. Rekisteröitymisen voi tehdä osoitteessa: www.ytj.fi.   

 

Rekisteriin ei merkitä työnantajaa, joka maksaa palkkoja vain satunnaisesti. Tällöin 

työnantaja tilittää ennakonpidätykset ja sosiaaliturvamaksut postista, verotoimistoista 

ja verohallinnon www-sivuilta saatavalla oma-aloitteisten verojen tilisiirtolomakkeella. 

 
KUVA 1. Työnantajana toimivan hevosyrittäjän toimintaverkostot (Auli Teppinen, 
ProAgria Uusimaa). 
 

 
 

Hevosyrittäjä 
työnantajana 

KELA 
-

päivärahakorvaukset 

Terveyskeskus          
-

työterveyshuolto 

Vakuutusyhti
ö 

-työeläke 
-tapaturma 
-työttömyys 

Työsuojelupiiri 
-neuvonta, 
tarkastus 

Te-
toimisto 

-
rekrytointi 

Verottaja 
-ennakonpidätys 
-sos.turvamaksu 

MTA, Työnantajaliitto 
-työehdot 
-neuvonta 



 

 
 

Rekrytointi 

 

Ennen uuden työntekijän palkkausta hevosyrittäjän on selvitettävä, miten työntekijän 

palkkaaminen vaikuttaa yrityksen kannattavuuteen – onko yrityksellä varaa palkata 

ulkopuolista työvoimaa. Yhdenkin ulkopuolisen työntekijän työvoimakustannukset ovat 

merkittävät. Asiakastyytyväisyyden varmistamiseksi on riittävän henkilökunnan määrä 

kuitenkin oleellista, sillä alimitoitettu henkilökunta näkyy palvelun laadussa.  

 

Jotta uuden työntekijän rekrytointi on onnistunut, on tärkeää määritellä hakuvaiheessa 

toimenkuvan hakukriteerit. Hyvät työntekijät ovat menestyvän yritystoiminnan 

perustana, joten rekrytointiin on syytä valmistautua huolella ja varattava riittävästi 

aikaa prosessiin, jotta yritys löytää parhaan mahdollisen työntekijän. 

Työpaikkailmoituksen laadinnassa on hyvä muistaa, että sen perusteella hakija tekee 

ratkaisun kiinnostuksestaan avointa tehtävää kohtaan. Hakukanavina uusien 

työntekijöiden etsinnässä toimivat esimerkiksi työvoimatoimistot, hevosalan 

oppilaitokset, lehdet ja internet.   

 

Vaihtoehtona työntekijän palkkaamiseen on yrittäjällä mahdollisuus hankkia 

aputyövoimaa esimerkiksi ostopalveluna (lomitus) tai 

harjoittelijan/oppisopimustyöntekijän palkkauksella. On muistettava kuitenkin, että 

harjoittelijat ja oppisopimustyöntekijät tarvitsevat ohjausta työssään. 

 

Rekrytoinnin tukipalveluja 

 

Palkkatuki 

Työ- ja elinkeinotoimisto voi myöntää työnantajalle palkkatukea työttömän työnhakijan 

työllistämiseen. Tuki on harkinnanvaraista ja edellytykset sen saamiseen selvitetään 

tapauskohtaisesti. Palkkatuki maksetaan kuukausittain jälkikäteen.  

 

Palkkatuki oppisopimukseen 

Mikäli oppisopimuskoulutukseen otetaan työtön henkilö, voi työnantaja saada 

työvoimahallinnon maksamaa palkkatukea. Palkkatuki muodostuu kahdesta osasta, 

perustuesta ja lisäosasta. Perustuen vähimmäismäärä on 23,50 euroa/pv eli noin 505 

euroa/kk. Lisäosa on enintään 60 % perustuen määrästä. Vaikeasti työllistyvän osalta 

lisäosan määrä voi olla 90 % perustuen määrästä. Enimmillään palkkatuki voi olla 

44,65 euroa/pv (n.960 euroa/kk). Oppisopimuksen osalta palkkatukea voidaan maksaa 

koko oppisopimuksen ajalta. 

 

Työharjoittelu ja työelämävalmennus  

Työharjoittelu on tarkoitettu alle 25-vuotiaille ammatillista koulutusta vaille oleville 

henkilöille, jotka kuuluvat työmarkkinatukijärjestelmän piiriin. Työelämävalmennus on  

tarkoitettu 25 vuotta täyttäneille tai ammatillisen koulutuksen suorittaneille tai perus- tai 

ansiopäivärahan piiriin kuuluville henkilöille. Työelämävalmennuksen tai työharjoittelun  



 

 
 

päivittäinen kesto on tehtävästä riippuen 4 – 8 tuntia, viitenä päivänä viikossa. 

Valmennus- tai harjoittelujakson kesto kokonaisuudessaan voi vaihdella 1 – 6 

kuukauteen. Ennen kuin työharjoittelu tai työelämävalmennus voidaan aloittaa, siitä 

tehdään kirjallinen sopimus TE -toimistossa. Samalla työvoimavirkailija tarkistaa 

sopimuksen ehdot. 

 

 

Työsuhde 

 

Työsuhteen tunnusmerkkejä ovat, että työtä tehdään työsopimuksen perusteella, työtä 

tehdään työnantajalle ja työnantajan johdon ja valvonnan alaisena sekä työstä 

saadaan palkka tai muu korvaus. Työnantajan ja työntekijän tulisi tehdä aina kirjallinen 

työsopimus yli kuukauden kestävissä työsuhteissa. Työsopimukseen kirjataan 

työsuhteen osapuolet, koeaika, työsuhteen voimassaolo aika, työaika, palkka, 

noudatettava työehtosopimus, muut ehdot ja molempien osapuolten allekirjoitukset. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Määräaikainen työsopimus tehdään vain perustelluista syistä, kuten esimerkiksi 

sijaisuus tai työn projektiluoteisuus. Useista määräaikaisista työsopimuksista 

työnantajan ja työntekijä välillä katsotaan muodostuvan ns. yhdenjaksoinen työsuhde, 

josta kertyy työntekijälle kestosta riippuen työsuhde-etuuksia kuten lomia. Työnantajan 

on noudatettava vähintään asianomaisen alan yleissitovaa työehtosopimusta. 

Työnantaja on se henkilö, joka vastaa työehtojen tuntemisesta ja niiden oikeasta 

soveltamisesta.  

 

Maaseutuelinkeinojen työehtosopimus on laadittu 1.3.2012- 31.1.2014. Mm. ravitallit, 

ratsastustallit ja –koulut, eläinhoitolat, puutarha-ala, viherala, turkistuotantoala, 

turveteollisuus kuuluvat sopimusalan piiriin. Työsuhteessa sovellettavissa työehdoissa 

noudatetaan työnantajan päätoimialaa koskevaa työehtosopimusta. 

 

Työsopimus ohje: 

 aina kirjallinen (kun työsuhde yli kk) 

 työsuhteen osapuolet 

 koeaika 

 työsuhteen voimassaoloaika 

 työaika 

 palkka 

 noudatettava TES 

 muut ehdot 

 molempien osapuolten allekirjoitukset 



 

 
 

Palkka 
 
Hevosyrittäjä noudattaa palkanmaksussa Maaseutuelinkeinojen työehtosopimusta.  
 

Työntekijän palkka muodostuu kahdesta osasta:  

A)Työn vaativuuden perusteella määräytyvä peruspalkka: töiden vaativuusluokittelu 

tapahtuu työpaikalla (tes: 5 vaativuusryhmää) -> työn vaatima osaaminen, vastuu, 

kuormitus  

B) Työtuloksen perusteella tulee henkilökohtainen palkanosa: työnantaja määrittelee -

> kehityskeskustelu  

 

Lisäksi palkkaan voi sisältyä yrityskohtaista lisää tai palkkaliukumaa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irtisanominen 

 

Työsopimuslain mukaan työnantajan on varoitettava aluksi työntekijää. Varoituksen 

tarkoitus on antaa työntekijälle mahdollisuus korjata moitittavaa menettelyään ennen 

irtisanomista. Irtisanomisperuste on yleensä esillä, jos työntekijä varoituksen jälkeen 

menettelee jälleen varoituksessa yksilöidyn mukaisesti. Annetulla varoituksella ja 

uudella työntekijän rikkeellä tulisi olla asiallinen yhteys. Täysin eri asiasta annettu 

varoitus ei lähtökohtaisesti oikeuta irtisanomiseen, jos uusi moitittava menettely 

koskee kokonaan eri asiaa. Myös jos annetusta varoituksesta on kulunut pitkähkö 

aika, sillä ei ole enää välttämättä asian arvioinnissa suurta merkitystä.  

Työnantaja saa irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen vain 

työsopimuslain 7 luvun 2 § mukaisesta asiallisesta ja painavasta syystä. Tällaisena 

irtisanomisperusteena pidetään syitä, joiden johdosta työsopimuksen purkaminen 

työsopimuslain mukaan on mahdollista, samoin kuin sellaisia työntekijästä itsestään 

riippuvia syitä kuin töiden laiminlyönnistä, työnantajan työnjohto-oikeutensa rajoissa 

antamien määräysten noudattamatta jättämistä, järjestysmääräysten rikkomista, 

perusteetonta poissaoloa ja ilmeistä huolimattomuutta työssä. Työnantaja saa 

irtisanoa työsopimuksen mukaan myös, kun tarjolla oleva työ on työsopimuslain 7 

luvun 3 § tarkoittamalla tavalla taloudellista, tuotannollisista tai työnantajan toiminnan 

uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä vähentynyt olennaisesti ja pysyvästi. 

  

Taulukkopalkat 1.4.2013-31.1.2014 (Maaseutuelinkeinojen työehtosopimus)  
Palkkaryhmä  €/tunti    
1    8,04  
2  8,46  
3    8,90  
4   9,37  
5   9,86  
Kuukausipalkka= 172 x tuntipalkka ( 40 t / vk ) 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irtisanominen on aina suoritettava kirjallisesti tai muuten todistettavasti. Työnantajan 

puolelta tapahtuvassa työsopimuksen päättämisessä on myös ilmoitettava 

irtisanomisen tai työsopimuksen purkamisen syyn.  

 

Työnantajan velvollisuudet palkanmaksussa  

Työnantajalla on eri velvollisuuksia palkanmaksuun liittyen: 

- Ennakonpidätys työntekijän esittämän verokortin mukaisesti 

- Työnantajan sosiaaliturvamaksu 

- Työnantajasuoritusten maksu- ja ilmoitusmenettely  

o Maksettava palkanmaksukautta seuraavan kuukauden 12.päivään 

mennessä 

o Verotili ja kausiveroilmoitus  

- Vakuutetun sosiaaliturvamaksu 

o Ulkomaalaisen palkasta, kun työntekijä Suomessa 4 – 6 kk  

- Tapaturmavakuutusmaksu 

o Vakuutus työtapaturmien varalta  

o Työnantajalla ei ole vakuutusvelvollisuutta, jos teetettyjen työpäivien 

lukumäärä enintään 12 vuodessa  

- Työeläkevakuutusmaksu, TyEL 

o Vakuuttamisvelvollisuus: 18 – 67-vuotiaat työntekijät  

o Suoritettava viimeistään palkanmaksua seuraavan kuukauden 20. 

päivänä 

o TyEL:n ansion alaraja 54,08 €/ kk  

o Sopimustyönantaja -> 23,30 %  

- Työttömyysvakuutusmaksu  

o Vakuutusyhtiö laskuttaa tapaturmavakuutuksen yhteydessä  

o Työnantajan maksu on 0,8 % palkkasummasta  

o Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu on 0,60 %, minkä työnantaja 

pidättää palkasta jokaisen palkanmaksun yhteydessä  

o Ei makseta alle 17-vuotiaista eikä yli 65 vuotiaista  

Toistaiseksi jatkumaan tarkoitetussa työsuhteessa irtisanomisajat ovat 
työnantajan irtisanoessa seuraavat:  
Työsuhde jatkunut keskeytyksettä  Irtisanomisaika:  
Enintään 1 vuoden    14 päivää  
Yli vuoden, mutta enintään 4 vuotta   1 kuukausi  
Yli 4 vuotta, enintään 8 vuotta   2 kuukautta  
Yli 8 vuotta, enintään 12 vuotta   4 kuukautta  
Yli 12 vuotta    6 kuukautta  
 
Työntekijän irtisanoessa työsopimuksen, irtisanomisajat ovat seuraavat:  
Työsuhde jatkunut keskeytyksettä   Irtisanomisaika:  
Enintään 5 vuotta    14 päivää  
Yli 5 vuotta     1 kuukausi 

 



 

 
 

Työturvallisuuden 
parantamiseksi huolehdi, että: 

 Talli ja talliympäristö ovat 

siistit ja tavarat ovat omilla 

paikoillaan. 

 Ilmanvaihto toimii oikein. 

 Sähkö- ja lämmityslaitteet 

ovat kunnossa. 

 Valaistus on riittävä sekä 

ulko- että sisätiloissa. 

 Rakennusten ja tarhojen 

rakenteet ovat kunnossa. 

 Liikennejärjestelyt toimivat. 

- Ryhmähenkivakutuusmaksu  

o Vakuutusyhtiö laskuttaa tapaturmavakuutuksen yhteydessä  

o 0,07 % ennakonpidätyksen alaisesta palkasta 

 

 

Työterveyshuolto 

 

Työterveyshuoltolain mukaan työnantaja on velvollinen järjestämään työterveyshuollon 

palveluksessaan oleville työntekijöille. Työnantaja voi tehdä sopimuksen 

työterveyshuollosta kunnallisen terveyskeskuksen, yksityisen lääkäriaseman tai 

lääkärin kanssa. KELA korvaa työnantajalle 60 % tai 50 % ennalta ehkäisevän 

työterveyshuollon kustannuksista. Korvaukset ovat haettava 6 kk kuluessa tilikauden 

päättämisestä.  

 

Työturvallisuus 

 

Työturvallisuudesta huolehtiminen on hevosyrittäjän omalla vastuulla, kuten aina 

yrittäjillä. Tallilla on useita asioita, jotka voivat huonosti hoidettuna johtaa vakaviin 

loukkaantumisiin. Hevostalleilla yleisimpiä tapaturmatyyppejä ovat hevosten potkaisut, 

alle jäämiset, riuhtaisut ja puremat. Työturvallisuuden parantamiseksi on tärkeää, että 

yrittäjä suunnitelmallisesti johtaa ja toteuttaa tilan toimintaa sekä huolehtii 

työympäristöstä. Työympäristöstä huolehtiminen ja siihen liittyvän työsuojelun pitää 

olla osa yrityksen normaalia toimintaa. Hyvästä johtamistavasta kertovat toiminnan 

suunnitelmallisuus ja ennakointi, tilanteiden hallinta sekä tulosten ja hyvinvoinnin 

seuraaminen työssä ja vapaa-ajalla.  

 

Talliyrittäjän on oltava perillä lainsäädännön vaatimuksista ja suosituksista sekä 

laadittava selkeät ohjeet tallille työntekijöitä ja asiakkaita varten. Työturvallisuuslaki 

koskee myös hevostalleja ja lain tavoitteena on, että työpaikalla johdetaan 

turvallisuutta suunnitelmallisesti. Laki myös 

velvoittaa, että työantajan on annettava kaikille 

työntekijöille riittävät tiedot työpaikan haitta- ja 

vaaratekijöistä riippumatta siitä, miten 

ammattitaitoinen tai kokenut työntekijä on 

kyseessä. 

 

Lisätietoa 
-www.proagriaoulu.fi/hevosagro 

-www.yrittajat.fi 

-www.tyonantajat.fi 

-www.yrityssuomi.fi 

- Maaseutuelinkeinojen tes: 

www.finlex.fi/data/tes/stes2622-MU451203.pdf



 

 
 

14.5 YRITYKSEN 
KEHITTÄMINEN JA 

YHTEISTYÖ 
 

Yritystoiminnan kehittäminen 

Omaa yritystoimintaa on jatkuvasti 

tarkkailtava ja tarvittaessa kehitettävä 

vastaamaan paremmin asiakkaiden 

tarpeita.  Kun maailma muuttuu 

ympärillä, on osattava muuttua sen 

mukana. Jos nykyhetkessä koetaan 

ongelmia, miten sujuu 

tulevaisuudessa? Jos toiminnan 

lopettaminen uhkaa, yritystoiminnan 

kehittäminen on välttämätöntä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Liiketoimintasuunnitelma 

Liiketoimintasuunnitelma on tarpeellinen kehittämistyössä. Sen säännöllinen 

päivittäminen on osa kehittämistoimintaa. Osana liiketoimintasuunnitelmaa on 

mietittävä mitä tapahtuu 5 vuoden sisällä, mutta on myös hyvä miettiä 10 vuoden 

strategiaa. Yllättävissä tilanteissa liiketoimintasuunnitelmasta voi olla apua tilanteesta 

selviämiseen.  

 
 

 

 

Vinkkejä yritystoiminnan kehittämiseen: 

 Tee vähemmän! Keskity siihen vähään ja tee se paremmin. 

 Selkeät tuotteet, joissa on vain olennaiset asiat.  

 Puolita mielenkiinnon kohteena olevien asioiden määrä – voit keskittyä 

tuplateholla jäljelle jääviin.¨ 

 Tee tärkeimmät asiat ensin. 

 Tee nopeita päätöksiä. Epäonnistuminen ei kehitä läheskään yhtä paljon kuin 

onnistuminen, tarvitset siis pieniä onnistumisia useasti ylläpitämään 

motivaatiota. 

 

Kehittämispolku 
Muutostarve 

 
Projektin määrittäminen 

 
Tavoitteiden asettaminen 

 
Projektin suunnittelu 

 
Ohjaus ja seuranta 

 
Kehittämistoimenpiteet 

 
Arviointi 

 
 

 
 
 
 
 



 

 
 

Ideointi 

Sadasta ideasta yksi on ehkä 

käyttökelpoinen. Älä kuitenkaan hylkää 

yhtään päähän pälkähtänyttä, sillä se 

voi olla se yksi sadasta. Käännä 

negaatiot positiivisiksi: ”me  

ollaan niin kaukana kaupungista, ettei 

tänne kukaan eksy” vs. ”me ollaan 

oikean etäisyyden päässä kaupungista, 

jotta voimme tarjota rauhallisen 

ympäristön virkistäytymiseen, 

harrastamiseen ja irtiottoon arjesta”.   

 

Yhteistyö 

Yhteistyö on mahdollisuus 

yritystoiminnan kehittämisessä. 

Perinteisesti Suomessa jokainen on 

rakentanut omat paikat ja huolehtinut 

omasta toiminnastaan yksin. 

Yhteistyötä tekemällä voitaisiin 

kuitenkin mm. tehostaa omaa toimintaa 

ja toimia kustannustehokkaammin 

esim. tekemällä yhteishankintoja 

lähitilojen kanssa, esim. koneet. 

Yhteistyön tulee olla aina 

kaksisuuntaista eli molempia osapuolia 

hyödyttävää, jotta se kannattaa. 

Yhteistyötahot kannattaa valita tarkoin, 

jotta yhteistyön tekeminen on sujuvaa. 

 

Hevostallit tekevät yhteistyötä erityisesti 

maatilojen kanssa rehunhankinnan, 

lantahuollon ja laidunvuokrauksen 

osalta. Hevosyritysten toimintaan liittyy 

kuitenkin monia muitakin toimintoja, 

joita voidaan hankkia ostopalveluina tai 

tehdä yhteistyönä. Yritystä 

kehitettäessä tulisi miettiä, mitä 

asiantuntijuutta ja tietotaitoa hallitsee 

itse, ja missä asioissa taas olisi 

järkevää käyttää muiden osaamista ja 

palveluita. 

  

Lisätietoa: 

- www.proagriaoulu.fi/hevosagro   

- www.proagriaoulu.fi  

-Hevosyrityksen johtaminen (hevosalan 

yrityksen kehittäminen): 

www.hevosyrittaja.fi/ep/tiedostot/yj.pdf     

 

 
  

http://www.proagriaoulu.fi/hevosagro
http://www.proagriaoulu.fi/
http://www.hevosyrittaja.fi/ep/tiedostot/yj.pdf


 

 
 

14.6 TUOTTEISTAMINEN 
 

Kaiken yritystoiminnan tavoitteena tulee 

olla laadukkaat ja kannattavat palvelut. 

Laadukkaan ja asiakaslähtöisen 

yrityksen palvelujen lähtökohtana on 

systemaattinen palvelujen tuotekehittely 

ja tuotteistaminen. Palvelujen 

tuotteistuksella tarkoitetaan palvelujen 

asiakaslähtöistä kehittämistä, jossa 

asiakkaille tarjottavien palvelujen 

tarkoitus, sisältö, laajuus, laatu, 

kustannukset, hinta tai muut 

ominaisuudet määritellään 

suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti. 

 

 
 

Hevosalan yritysten palvelujen 

suunnittelussa on huomioita keitä 

asiakkaat ovat ja miten yritys pystyy 

vastaamaan erilaisten asiakkaiden 

tarpeisiin. Asiakkaiden asiakasroolit 

voivat erota toisistaan, eli palvelun 

käyttäjä voi olla eri kuin palvelun 

maksaja, kuten esimerkiksi vanhemmat 

maksavat lastensa ratsastustunnit. 

Palveluiden suunnittelussa on 

huomioitava päättäjän/maksajan halut 

sekä käyttäjän toiveet. Kun asiakkaiden 

tarpeet tunnetaan, voidaan kertoa miten 

niihin vastataan. Tämä asiakaslupaus 

on pystyttävä toteuttamaan ja se on 

suhteutettava yrityksen voimavaroihin. 

Kaikkien asiakaslupausta toteuttavien 

on pyrittävä samaan päämäärään, eli 

tarvitaan yhteinen tahtotila. 

 

 
 

 

Asiakkaan tunnistaminen 

Asiakkaiden tunnistusvaiheessa kysy 

asiakkailtasi mitä he arvostavat ja mistä 

he ovat valmiita maksamaan, miten voit 

helpottaa asiakkaasi arkea ja miten 

asiakkaasi voisivat/haluaisivat 

osallistua yhteistyönne kehittämiseen? 

Mieti myös ketkä asiakkaat eivät voi 

nykyisin käyttää tuotteitasi tai kohtaavat 

vaikeuksia nykyisellä palvelupolullasi. 

Pohdi, miten voisit muokata 

tuotteitasi/palvelupolkujasi niin, että yhä 

useampi voisi käyttää niitä ongelmitta. 

Kun asiakkaiden tarpeet on tunnistettu, 

voidaan määritellä, miten yritys vastaa 

niihin. 

 

 

 



 

 
 

Esimerkkinä: Ratsastuskoulun alkeiskurssi lapsille (Auli Teppinen, ProAgria Uusimaa). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palvelutarjonta 

Palvelun/palvelupaketin tuotteistamisessa on huomioitava useita asioita. Alle on 

listattuna asioita, joihin tulee kiinnittää huomiota palvelujen tuotteistamisessa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiinnitä huomiota myös siihen mitä myyt ja miten markkinoit. Myy palveluihin/tuotteisiin 

liittyviä elämyksiä, maisemia, mukavaa ajanviettoa yhdessä, hyvinvointia, makuja 

yms., älä siis keskity pelkästään vaellusretken, ravihevosen valmennuksen tms. 

myyntiin. Luo omaleimaiset palvelutuotteet ja hyödynnä omaa osaamistasi sekä 

käytettävissä olevia tiloja ja rakennuksia. Hyödynnä myös muuta saatavilla olevaa 

ammattitaitoa, kokemusta ja koulutusta. Voit käyttää hyödyksesi palvelujesi 

tuotteistamisessa myös mm. vuodenaikojen vaihteluita, puhdasta ja monimuotoista 

• Palvelun/palvelupaketin nimi 

       - erityisesti uudella tuotteella tulee olla myyvä nimi 

•Kohderyhmä  

•Ajankohta, jolloin palvelu on saatavissa  

•Kesto, palvelun aikataulu  

•Palvelun hinta  

•Myyntiargumentit oltava houkuttelevia  

•Sisältö  

•Lisäpalvelut  

•Palvelun toteuttajat  

•Hinnoittelu  

•Tarvittavat luvat ja vakuutukset  

•Taloudelliset laskelmat  

 



 

 
 

luontoa, valoisia kesäöitä, ruskaa jne. Mahdollisuudet ovat monet. Uusien 

yhteistyökumppaneiden kautta on myös mahdollista tuotteistaa uusia palveluita. 

 

Palveluiden tarjonnan segmentointi jopa melko rajatuille kohderyhmille voi olla 

tulevaisuudessa kilpailukeino. Tuotepakettien kehittäminen ja asiakkaista 

huolehtiminen ovat osa menestystä. Myös kansainväliset markkinat voidaan nähdä 

mahdolisuutena uusien asiakkaiden tavoittamisessa, koska esimerkiksi hevonen 

osana matkailupalveluita tuo mahdollisuuksia erityisesti ulkomaalaisten matkailijoiden 

tavoittamiseen. 

 

 
 

Palveluiden hinta 

Palveluiden tuottamisesta täytyy olla yrittäjälle mahdollisimman suuri taloudellinen 

hyöty, mutta myös asiakkaan kannalta palvelun hinta-laatusuhteen tulee olla 

kohdallaan. Osapalvelut hinnoitellaan erikseen ja osapalveluiden yhteenlaskettu hinta 

muodostaa palvelukokonaisuuden hinnan. Lähtökohta hinnoittelulle on kaikkien 

kustannusten huomioon ottaminen, eli muuttuvat kustannukset + kiinteät kustannukset 

+ kate = palvelun hinta. Hinnoittelussa täytyy myös huomioida kilpailijoiden hintataso 

ja markkinoiden vastaavien tuotteiden hintataso sekä tuotteen kysyntä. 

 

Jos vastaavien tuotteiden markkinahinta on alhaisempi kuin oman tuotteen 

kustannusperusteinen hinta, on tuotantokustannuksia tai katetta pienennettävä. 

Markkinahinnan ollessa korkeampi kuin kustannusperusteinen hinta, palvelua 

tarjotaan markkinoiden käypään hintaan. Mikäli tuotetta myydään korkeaan hintaan, 

täytyy tuotteen olla uusi ja niin erikoinen, että asiakas on valmis maksamaan siitä 

enemmän. Niin sanotussa ”kermankuorintahinnoittelussa” hinta asetetaan aluksi 

korkealle, mutta sitä alennetaan vähitellen kysynnän niin vaatiessa. 

 

  



 

 
 

Hevosyrityksen menestystekijöitä 

Tärkeä tekijä hevosyrityksen 

menestymisessä on yrityksen imago. 

Yrityksen imagosta muodostaa 

keskeisen osan yrittäjän 

henkilökohtaiset ominaisuudet: 

henkilökohtainen myyntityötaito, 

hinnoittelutaito, tarjoukset, sopimukset 

sekä kyky räätälöidä palvelu 

vastaamaan asiakkaiden tarpeita. 

Hevosyrityksen menestymiseen 

vaikuttaa myös oleellisesti yrityksen 

palvelutarjonta ja sijainti suhteessa 

asiakkaisiin. Tiivis yhteistyö palvelujen 

ostajien eli asiakkaiden kanssa 

parantaa yrityksen 

menestysmahdollisuuksia. Asiakkaita 

kuuntelemalla yrittäjä voi osoittaa oman 

yhteistyökykynsä ja asiakkailta 

saamansa palautteen perusteella 

kehittää palveluitansa vastaamaan 

entistä paremmin asiakkaiden 

tarpeisiin. Yrityksen tarjoamien 

palveluiden tasainen laatu edellyttää 

toimivaa asiakaspalautejärjestelmää. 

 

 
 

Yrityksen menestymistä voidaan 

parantaa tekemällä yhteistyötä eri 

tahojen kanssa, jolloin tarjonnan 

monipuolisuutta on mahdollisuus 

kasvattaa. Hevosalan yrittäjä voi tehdä 

yhteistyötä esimerkiksi seurakunnan 

kanssa (hevosrippileirit), raviratojen 

kanssa (tutustumisretket 

valmennustalleille) tai tuote-esittelyillat 

yhteistyökumppaniyrityksen kanssa. 

 

Palveluiden ja tuotteiden kehittämistä 

on kuitenkin aina mietittävä 

yrityskohtaisesti. Mikä sopii yhdelle 

yritykselle, ei välttämättä sovi taas 

toiselle. Yrittäjän on siis ymmärrettävä 

yrityksensä muodostama kokonaisuus 

ja huomioitava palveluiden 

kehittämisessä toimintaympäristö ja 

yrityksen nykytila, keitä asiakkaat ovat 

ja mikä palvelupolku on tällä hetkellä. 

Uudet ideat ovat laitettava järjestykseen 

ja mietittävä mitkä ideat sopivat 

yrityksen palvelutarjontaan ja 

kannattaako palvelupolkua muuttaa. 

Yrityksen palveluiden kehittämisessä 

on tärkeää miettiä yrityksen tavoitetilaa, 

mitkä ovat yrityksen asiakaslupaukset 

ja visio. 

 

 

Lisätietoa: 

-www.proagriaoulu.fi/hevosagro 

- Hevosyrityksen johtaminen ja 

liiketoiminta, tuotteistamisen 

periaatteita: 

http://portal.hamk.fi/portal/page/portal/9

6D372C26F4B2AF2E040A8C0C94152
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Kysy itseltäsi aluksi:  

 Mitä haluan eniten tehdä ja mistä nautin?  

 Miten voin tienata rahaa tekemällä sitä mistä pidän? 

 Mitä uutta/lisäarvoa voin tarjota asiakkaille? 

 Miten voin ylittää heidän odotuksensa? 

 Millainen yritykseni tilanne optimaalisesti on 6 kk/vuoden/3 vuoden/5 

vuoden kuluttua? (Visio/Tavoite) 

 Miten siihen on päästy? 

 Millainen on paras asiakassegmentti? 

 Mistä raha tulee? Tarvitaanko lisämyyntiä? 

 Miten yritys kehittyy tulevaisuudessa/vastaa tulevaisuuden haasteisiin ja 

mahdollisuuksiin? 

 

14.7 MARKKINOINTI 

 

Markkinoinnin ja tuotteistuksen suunnittelu kannattaa aloittaa lopusta alkua kohti. 

 

Oman asiakassegmentin voi saavuttaa usean eri kanavan kautta, kuten esim. 

soittamalla, Facebookin/kotisivujen kautta, banderollein, käyntikortein, messuilla, 

tapahtumissa yms., firman vaatteilla, auton teippauksilla, lehtijutuilla ja 

henkilökohtaisilla suositteluilla. Yrittäjän kannattaa myös opetella ”hissipuhe” eli nopea 

yrityksen esittelypuhe, joka saa asiakkaan kiinnostumaan yrityksestä. 

 

Taloudellinen markkinointi  

Markkinointia suunniteltaessa kannattaa miettiä tarkoin mitä todella tarvitsee ja haluaa. 

Ostopäätöstä tehdessäsi mieti, onko asiasta sinulle iloa viikon, kuukauden tai vuoden 

päästä. Parhaat markkinointikeinot ovat yleensä myös edullisia, kuten esim. 

henkilökohtainen suositus, sosiaalinen media, lehtijutut ym. Laita asiat 

tärkeysjärjestykseen markkinoinnin suunnittelussa, tee toimintasuunnitelma ja toteuta 

yksi asia kerrallaan. Muista 80 / 20 sääntö, eli 80 % yrityksen tuloista tulee yleensä 20 

% parhaista asiakkaista. Tekemällä 20 % tärkeimpiä asioita saavutat 80 % tuloksesta. 

Kannattaa siis keskittyä olennaiseen! 

 

Mieti mille tuotteillesi on kysyntää ja missä tuotteissasi kate on hyvä. Miten 

tuotteeseen/palveluun voi saada mukaan lisämyyntiä. Mieti, mitkä ovat sinulle ne 

oikeat markkinointitoimenpiteet, joilla voit saada uusia asiakkaita ja mitkä oikeasti 

tavoittavat oikean kohderyhmän. 

  



 

 
 

Sosiaalinen media 

 Facebook   

 Linkedln 

 Twitter 

 Blogit 

 Kuvien ja videoiden 

jakamiseen tarkoitetut 

sivustot, kuten YouTube 

 Nettisivut 

 Sähköpostilistat 

 Verkkokauppa 

Sosiaalinen media 

Sosiaalisessa mediassa sisältö on pääosin käyttäjien 

tuottamaa ja sisältöä tuotetaan yhdessä, vertaistuotannon 

menetelmin. Sisällön tuottamisen ja kuluttamisen raja on 

hämärtynyt, koska sama henkilö voi sekä kuluttaa sisältöä 

että tuottaa uutta. Sosiaalinen media synnyttää 

yhteisöllisyyttä, jonka muotoja ovat esimerkiksi sosiaaliset 

verkostot, ryhmät ja verkkoyhteisöt.  

 

Sosiaalista mediaa käytettäessä kannattaa muistaa sen 

luonne. Esimerkiksi Facebookissa voi jakaa, kertoa, 

kommentoida avoimesti ja kiinnostavasti sekä herättää 

keskustelua esim. kysymällä tai kertomalla oman 

mielipiteensä. Palveluita ei kannata tyrkyttää, vaan sen 

sijaan kertoa kiinnostavasti toiminnastaan ja palveluistaan. Omaa sivuaan kannattaa 

pävittää säännöllisesti ja olla miutenkin aktiivinen. Lyhyet tekstit ja suuri määrä kuvia ja 

videoita on parempi kuin pitkät tekstipätkät, koska kuva tai video palvelusta kertoo 

enemmän kuin 1000 sanaa. Jos päivittäjiä on useita, sopikaa yhteiset pelisäännöt. 

Kannattaa myös miettiä millaisia päivityksiä kirjoittaa tai kuvia jakaa 

henkilökohtaisessa profiilissaan. 

 

 
 

Facebookin kautta voi tavoittaa uusia käyttäjiä ja tykkääjiä kilpailuiden, arvontojen, 

keskustelujen, haasteiden (esim. jokaisesta tykkääjästä lahjoitamme X € 

eläinsairaalan hyväksi) sekä maksullisten mainosten avulla. Kannattaa kuitenkin 

muistaa, että tykkääjä ei ole kuitenkaan sama kuin asiakas. Muista myös Facebookin 

säännöt, käyttäjien yhteystietoja ei saa hankkia Facebookin kautta! 

 



 

 
 

Markkinoinnin ja myynnin psykologia 
Jotkut ihmiset innostuvat uusista ja jännittävistä asioista helposti, kun taas toiset 

luottavat tuttuihin ja turvallisiin asioihin. Ostotapahtuma voi liittyä myös jostakin 

ongelmasta eroonpääsemiseen. Ihmisiä kiinnostaa eniten se, mitä hyötyä palvelusta 

tai tuotteesta hänelle on ja kannattaa muistaa, että ostopäätös perustuu tunteeseen, ei 

järkeen. Visiointi onkin tärkeää markkinoinnin väline. 

 

Markkinointivestinnän vaikuttavuuteen voi vaikuttaa myös piilotetuilla käskyillä, kuten 

esim. ”Kiitos, että harkitset leirillemme osallistumista”. Viestiä voi myös tehostaa 

lupaamalla alennuksen uudesta asiakkaasta, esim. ”Mikäli saat myös kaverisi 

innostumaan mukaan, saat 20 % alennusta kurssin hinnasta”. Myyntitapahtuma on 40 

% luottamuksen synnyttämistä, 30 % tiedon keräämistä, 20 % tuotteen/palvelun 

esittelyä ja 10 % kaupan sulkemista.  

 

 Lisätietoa: 

-www.proagriaoulu.fi/hevosagro 

 

 

  



 

 
 

Ohje  

 Suunnittele rutiinityöt järkeviksi ja pysy kalenterisi herrana. 

 Keskity perusongelmaan. 

 Ole tarkka lepo- ja ruokatauoistasi  

 Käytä valtaasi tehdä päätöksiä ja uskalla luottaa itseesi. 

 Ole varovainen liian monien vastuiden kanssa.  

 Tee hyvinvointisi eteen konkreettisia tekoja ja ota vapaata. 

 Ole määrätietoinen, mutta kuunteleva johtaja ilman, että jyräät toisten yli 

  Muista myös antaa näkyvästi hyvää palautetta työntekijöillesi ja 

yhteistyökumppaneillesi aina, kun siihen on aihetta. 

 Älä syytä toisia, jos jokin menee pieleen. 

 Tee aina varasuunnitelma 

 Ole avoin uusille ideoille ja uskalla kokeilla uudelleen 

 

14.8 HEVOSYRITTÄJÄN 
JAKSAMINEN 

 

Työhyvinvointi ja työssä jaksaminen 

Yrittäjän vastuun mukana kulkee valta 

suunnitella ja toteuttaa omaa 

yritystoimintaa ja samalla 

hevosyrittäjälle kuuluu vastuu myös 

omasta hyvinvoinnista. Hyvinvointi 

koostuu sosiaalisesta ja henkisestä 

hyvinvoinnista, fyysisestä ja 

taloudellisesta hyvinvoinnista sekä 

toimintaympäristöstä. Riittävän vapaa-

jan määrä on yksi tärkeä osa 

hevosyrittäjän henkistä ja fyysistä 

hyvinvointia. Usein hevosyrittäjillä on 

ongelmana riittämätön vapaa-ajan 

määrä ja työstä saatu rahallisen 

korvauksen riittämättömyys. Myös 

työmäärä on suuri ja siksi sairauslomat 

ja muut lomat jäävät helposti pitämättä. 

Lomituspalvelut ja muu lisätyövoiman 

käyttö, tallitöiden osittainen 

automatisointi ja rutiinien helpottaminen 

voivat tehostaa ajankäyttöä ja näin 

parantaa jaksamista.  

 

Töiden sopiva määrä, riittävän vaativat 

ja monipuoliset työtehtävät, riittävä 

korvaus ja hyvinvointia tukeva 

työyhteisö sekä turvallinen työympäristö 

parantavat yrittäjän työssäjaksamista. 

Yrittäjän on suunniteltava oma 

ajankäyttö ja työmäärä sopivaksi. 

Tavoitteet auttavat ajanhallinnassa. 

Ongelmia aiheuttavat muun muassa 

resurssien yliarviointi, muiden 

odotusten mukaan eläminen, omien 

tarpeiden vähättely, ahnehtiminen, 

töiden tai yrityksen toimintojen 

hajaannuttaminen sekä syyllisyys 

vapaa-ajan vietosta.  

 

Haastavassa asiakastilanteessa 

yrittäjän on jaksettava kohdata asiakas 

ammattilaisena ja yrittää ymmärtää 

myös asiakkaan näkökulmaa, yrittäjä 

voi valita itse oman suhtautumistavan. 

Hevosyrittäjä voi myös itse vaikuttaa 

omien asiakkaiden valintaan. 

 



 

 
 

Aikavarkaiden top 20 
1. Puhelimen aiheuttamat keskeytykset 

2. Vierailijoiden aiheuttamat keskeytykset 

3. Suunnittelemattomuus 

4. Huono tiedon kulku 

5. Suunnitelmien muuttuminen 

6. Henkilöiden tavoittaminen 

7. Päätöksen teon hitaus 

8. Toteuttamisen hitaus 

9. Työympäristön häiriöt ja tehottomat 

työvälineet 

10. Kriisit tai epärealistiset aikamäärät 

11. Oma organisoimattomuus 

12. Tehoton delegointi 

13. Epäselvät viestit 

14. Kyvyttömyys sanoa ei 

15. Vastuusta ja valtuuksista johtuva 

hämminki 

16. Asioiden loppuunsaattamattomuus 

17. Ristiriidat henkilösuhteissa 

18. Toimintaohjeiden puuttuminen 

19. Työn ja yksityiselämän limittyminen 

20. Paperit hukassa 

 
 

Tehokkaan ajankäytön avaimet 
1. Selvitä tavoitteesi 

2. Laadi tärkeysjärjestys 

3. Suunnitelmat paperille 

4. Delegoi tehtäviä 

5. Ole järjestelmällinen 

6. Tee se nyt – älä myöhemmin 

7. Jätä joustovaraa 

8. Opi sanomaan ei 

9. Yksi asia kerrallaan 

10. Tunne työtehosi 

11. Et ole täydellinen 

12. Säilytä tasapaino 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Työssä, jossa täytyy itse päättää aikatauluistaan, ajanhallinta aiheuttaa helposti 

päänvaivaa. Suunnittelu sekä oikeanlainen työtehtävien jakaminen ja rytmittäminen 

auttaa aikataulutuksessa. Vapaa-aika, lomat ja tarvittaessa sairauslomat ovat myös 

yrittäjän oikeus. Lomituspalvelut ja muu lisätyövoima tehostavat ajankäyttöä ja näin 

edistävät jaksamista. Yrittäjä itse on yrityksen tärkein voimavara. Hyvinvoiva yrittäjä 

nauttii työstään, viihtyy työympäristössään ja muistaa huolehtia myös itsestään. 

 
Lisätietoa: 
- www.proagriaoulu.fi/hevosagro  
- Hevosyrityksen johtaminen ja  liiketoiminta: 
http://portal.hamk.fi/portal/page/portal/96D372C26F4B2AF2E040A8C0C9415209 
 

MUISTA TARKISTAA TIETOJEN KUTEN ESIMERKIKSI LAKIEN JA SÄÄDÖSTEN 
AJANTASAISUUS! 

http://www.proagriaoulu.fi/hevosagro
http://portal.hamk.fi/portal/page/portal/96D372C26F4B2AF2E040A8C0C9415209

