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Maatila matkalla hyvinvointiyrittäjyyteen



Lähtölaukaus kotona

Oletko sinä/kumppanisi/perheesi henkisesti ja fyysisesti valmis avaamaan 

maatilan/kodin (ulkopuolisille) asiakkaille ja panostamaan omia resurssejanne 

Green Care -toimintaan? Jos olet/olette, niin…

Lähde:



Maatilan resurssit Green care -toimintaan



Lähde: https://www.invalidiliitto.fi/palvelut/palvelupolku

• Ihmis- ja asiakaslähtöisyys

• Liiketoiminta vs. muut arvot =yhdistäminen

• Ennaltaehkäisevyys ja vaikuttavuus –

kokemukset/mittarit / kokemuksellisuus ja 

osallisuus

• Hyvä ymmärrys siitä, mihin kokonaisuuteen

maatila on tarjoamassa palvelujaan ja tilojaan 

Lähde:

Ymmärrystä palvelumuotoilulla
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Asiakkaan laaja palvelupolku



Palvelumuotoilua asiakkaan pään sisälle
Lähde: http://pakarimaki.fi/blogi/palvelumuotoilun-kokeilemalla-

kehittaminen-vaatii-luottamusta
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Palvelupolku oman tuotteen rakentamiseksi

Lähde: 

Huom. Osallistujien omat ideat, 

aktiivisuus ja omatoimisuus !
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Palvelupolku oman tuotteen rakentamiseksi

Lähde: 



Lähde:https://kaariainen.wordpress.com/2013/11/12/palvelupolku-ja-kontaktipisteet-2/

MTK:n arvot ovat syvällä suomalaisen 

maaseudun historiassa

• Jatkuvuus yli sukupolvien 

Palvelupolku ja kontaktipisteet asiakasprofiileittain
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Työkaluja palvelujen kehittämiseen

Lähde: http://sdt.fi/materiaali/ServiceDesignToolkit.pdf
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Työkaluja palvelujen kehittämiseen: ideointi

Lähde: http://sdt.fi/materiaali/ServiceDesignToolkit.pdf

Lähde: http://sdt.fi/materiaali/ServiceDesignToolkit.pdf
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Työkaluja palvelujen kehittämiseen: vuorovaikutus

Lähde:
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Hinnoittelussa huomioitavaa

Green care -palvelujen erityispiirteitä ja pohdittavaa liittyen hinnoitteluun:

• Mistä löydän alan hintatason ja palvelukuvauksia? Hakusanoilla etsiminen verkosta, muiden vastaavien toimijoiden benchmarkkaus

omalla paikkakunnalla/muissa maakunnissa, palvelujen hankintapäätökset?

• Tuonko hinnan julkisesti esille toiminko periaatteella”ota yhteyttä ja pyydä tarjous”?

Räätälöinti asiakkaan toiveiden mukaan? Minkä tasoiseen räätälöintiin on varaa?

Green care -palvelujen erityispiirteitä ja pohdittavaa liittyen hinnoitteluun:

Markkinoille tulo –hinnoittelu? 

”Aloitan vähän alemmalla hinnalla, jotta saan ensimmäisiä asiakkaita”

• Liian alhainen hinta voi myös karkottaa kaupat / epäilys laatutason riittävyydestä?

• Jatkuva ”alennusmyynti” jää päälle. Hintoja on hankala korottaa, vaikka palvelun tuotantokustannukset nousisivat 

Lähde:
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Hinnoittelusta huomioitavaa

Green Care -palvelujen erityispiirteitä ja pohdittavaa liittyen hinnoitteluun:

• Miten kauan yrityksellä menee yhden palvelupaketin tuottamiseen ja toteuttamiseen? Kuinka monta/kuinka monelle asiakkaalle 

yritys pystyy palvelupaketteja kuukaudessa tuottamaan? 

• Jos muuhun työhön menee esimerkiksi 60 % yrittäjän ajasta, niin tämä aika pitää ottaa huomioon laskelmissa.

• Jos yritys pystyy tekemään Green Care -palvelun tuottamiseen esimerkiksi 5 tuntia laskutettavaa työtä päivässä tiettynä 

ajanjaksona, niin tuntihintaa ei kannata laskea kahdeksan tunnin työpäivän mukaan 

• Minkä verran yrittäjä haluaa/tarvitsee toimeentulonsa kannalta palkkaa/korvausta tehdystä työstä? Haitarina ”Unelmapalkka-

sinnittelypalkka”? 

• Mitä muita tulonlähteitä yrityksellä on kuin Green Care -toiminta ja kuinka paljon ne tuottavat/kokonaistulo? Kuinka 

tulonlähteet painottuvat eri vuodenaikoihin?

• Hinnoittelua ei kannata jättää arvailujen tai sattuman varaan, vaan hinnoitteluun tulee tehdä laskelmia. 

• Miten paljon yrittäjä tarvitsee ja haluaa lomaa vuoden aikana, omaa vapaa-aikaa kuukauden/viikon aikana? Hinnoittelulaskentaa 
ei tulisi tehdä lähtökohtaisesti ajatuksella ”töitä pitää tehdä 14 tuntia vuorokaudessa” tai ”ei ole varaa pitää lomia” tai ”yrittäjä 

ei voisi kuvitella maksavani tonnia enempää palkkaa itselleen”, vaan kannattaa laskea ”ihannetilanne”

Et ole itsekäs, jos haluat työstäsi kohtuullisen korvauksen, sellaisen, millä pystyt 

elämään onnellisena ja terveenä, kasvattamaan hyvinvoivat lapset ja rakentamaan 

yhteiskunnasta parempaa paikkaa meille kaikille! Yrittäjänä parannat maailmaa 

monella tavalla. Ole rohkea, hinnoittele rohkeasti ja elä onnellisena.



Hinnoittelussa huomioitavaa
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Hinnoittelulaskennan perustaksi:

Yritystoiminnan kannattavuus perustuu käänteiseen laskelmaan 
1. Paljonko yrittäjä tarvitsee palkkaa elääkseen (ansainta) 
2. Rahoittajat (jos vierasta pääomaa otettu investointeja varten) ja verottaja 
haluavat oman siivunsa toiminnasta 
3. Kiinteät kustannukset (hallinto, YEL, toimitilakustannukset,  kiinteät palkat etc.) katettava 
4. Muuttuvat kustannukset (suoraan palveluiden määrään perustuvat kustannukset, alihankinta tai palkkakustannukset mukaan lukien) 
katettava 
5. > Päästään liikevaihdon määrään joka pitäisi saavuttaa, jotta kaikki edellä mainitut kustannukset katettaisiin 
6. Jos toiminta arvonlisäverollista, lisätään päälle vielä arvonlisäveron osuus, 
jolloin saadaan tarvittava myynnin määrä: 
• Myynti= palvelun hinta X palveluiden lukumäärä 
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Hinnoitteluesimerkki : omakustannushinnoittelu

Lähde:
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Hinnoittelu: omakustannushinnoittelu

Lähde:
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Hinnoittelu: Työpainotteinen päivätoiminta

Lähde:
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Hinnoittelu: Työpainotteinen päivätoiminta

Lähde:
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Hinnoitteluesimerkki: 3 asiakaskohderyhmää

Lähde:

Lähde:
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Hinnoitteluesimerkki: 3 asiakaskohderyhmää

Lähde:
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Hinnoitteluesimerkki: 3 asiakaskohderyhmää

Lähde:
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Esimerkki maatilapäivätoiminnalle

Lähde:
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Esimerkkejä maatilapäivätoiminnalle

Lähde:

Tuhkulan tila, Rantasalmi

Suikkolan tila, Juva



Maatilatoiminnan markkinointi
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Lähde:



Maatilatoiminnan markkinointi
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• Kotipesä oltava aina kunnossa:

• Maatilaympäristö: (perus)siisteys, turvallisuus, maisemat, viihtyvyys

• Maatilaympäristön tuoman lisäarvon korostaminen – tekeminen, kokeminen, 

näkeminen: maatilan arki, luonnon kietokulku, vuodenajat

• www-sivut, some - ovat käyntikorttejasi: visuaalisuus, selkeys, asiasisältö, 

ajankohtaisuus, oltava kunnossa – ei sinnepäin eikä puolikunnossa!

• Muu markkinointimateriaali: esim. palvelupolkujen kuvaukset, hinnastot

• Muista: Hinta on ainoa markkinointikeino, joka tuottaa yritykseen kassavirtaa!

• Laatu, omavalvonta

Green care -palvelujen erityispiirteitä ja pohdittavaa liittyen toimivaan ja 

kestävään hinnoitteluun:

Miten nopeasti pystyn vastaamaan yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin?

• Tarjousten automatisointi (yhtenäiset pohjat, laskukaavat, sopimuslomake, 

peruutusehdot jne.).

• Tarjouksen jälkihoito? Kun meni läpi - ja etenkin kun ei mennyt! Hinnoittelun 

jälkitarkastelu



Vahvuuksia maatilatoiminnnan markkinointiin
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- Konkretiaa lyhyesti tuotteistamiseen, markkinointiin ja hinnoitteluun liittyen, mitä 

maatilayrittäjän tulisi huomioida?

o Onko antaa jotain kättä pidempää kiinnostuneille?

o Kehitystyö vie aikaa, mistä lähteä liikkeelle?

Sinulla on (maa)tila, idea ja innostus. Haluat luoda sinne sopivia palvelutuotteita 

asiakkaan tarpeisiin. Kokeilut / pilottiryhmät esim. hankkeet         Suunnittele ja määritä 

palveluille ajankohta, aikataulu, sisältö ja hinta. Kehitä yhdessä ostajan/asiakkaan 

kanssa. Kerää ja hyödynnä palautetta.   

- Ideoita markkinointiin, kannustusta ja rohkaisua? Laadukkaat markkinointimateriaalit,     

panosta olennaiseen, tee se laadukkaasti. Tartu myös puhelimeen, sovi aika esittelylle 

ostajan/asiakkaan luo, sovi vierailukäynti tilalle. Pitkäjänteistä työtä. 

- Haasteet ja kompastuskivet, mitä välttää? Vältä pelkän Green Care -ideologian ja 

vaikuttavuuden sekä mahdollisuuksien myyntiä. Ostaja/asiakas on kiinnostunut 

konkreettisesti siitä, miten ja millä käytännöin tavoilla voit auttaa heitä ja kehittää heidän 

omaa toimintaansa ja asiakaskokemustaan paremmaksi palvelutuotteillasi.

- Muuta tärkeää huomioitavaa näihin aiheisiin liittyen? Korosta maatilaympäristön arvoa ja 

ainutlaatuisuutta, ole ylpeä siitä. Suhtaudu asioihin intohimoisesti. 

Etukäteiskysymyksiä: Markkinointi



Etukäteiskysymyksiä: Yhteistarjonta

- Onko yhtenäisyys uudenlaisen palvelun kanssa tärkeää; että maatilayrittäjät tarjoaisivat yhdessä 

samantyylistä palvelua samantyylisin hinnoin, vai jokainen keskittyy vain omaan?

- Molemmissa puolensa, asiakkaan/ostajan tarve ratkaisevaa, toki yhteistarjonta voi luoda 

laajempiakin tarpeita ja mahdollisuuksia vastata kysyntään

- Suurempi kapasiteetti vastaanottaa asiakkaita myös ympärivuotisesti

- Monipuolisuus ja toisiaan täydentävyys, esimerkiksi yritysryhmähanke – yhteismarkkinointi



Etukäteiskysymykset: Mistä tukea ja apua?

Painopisteessä hankkeessa kehitettyä ikääntyvien maatilatoimintaa ja tämän uuden toiminnan 

tuotteistamista, hinnoittelua ja markkinointia.

- Minkälaista apua tuotteistamiseen, markkinointiin, hinnoitteluun on maatilayrittäjille 

saatavilla ja mitä kautta? --> kyse uudenlaisesta palvelusta, onko kokemusta vastaavasta, 

onko antaa esimerkkejä hyvistä kokemuksista? 

- http://www.gcfinland.fi/osaaminen/asiantuntijat/asiantuntijat/

- Esimerkki valtakunnallisen verkoston tuesta Green Care –yrityksen palvelujen 

kehittämiseen, tiedustelut:

http://www.gcfinland.fi/osaaminen/asiantuntijat/asiantuntijat/


Muita lähteitä ja linkkejä ideoiden ja tiedon juurille

Arvonlisävero ja hinnoittelu, Koulutus ja matkailu Selander Oy: 

http://www.selanderoy.fi/fi/kirja/arvonlisavero-ja-hinnoittelu/ Materiaalissa myös hinnoitteluesimerkkejä 

palveluille

Bisneskoulu: Palvelun hinnoittelu -markkinoinnin perusteet 2/4, Anja Kadziolka: 

https://www.bisneskoulu.fi/palvelun-hinnoittelu-markkinoinnin-perusteet-14/

Green Care -Maatilatoimijan työkalupakki; toim. Anja Yliviikari ja Pia Smeds

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-326-692-6

Kulttuurimatkailusta liiketoimintaa; Kulmat.fi: 

http://ekulma.kulmat.fi/kirjasto/Hinnoittelu/ Materiaalissa myös hinnoitteluesimerkkejä palveluille

Mites bisnekset -blogi, kirjoittaja Sanna Olshin

https://www.mitesbisnekset.fi/palvelun-hinnoittelu/

LuoKse - Luontolähtöisiä palveluita Keski-Suomesta -hanke: Green Care –luontolähtöiset palvelut 

Green Care -tutustumistreffit, 13.6.2017 Keuruu, Maaseudun Sivistysliitto: 

https://msl.fi/luokse/wp.../Green-Care-perusteita-hinnoittelua-haasteita-Keuruu.pdf

http://www.selanderoy.fi/fi/kirja/arvonlisavero-ja-hinnoittelu/
https://www.bisneskoulu.fi/palvelun-hinnoittelu-markkinoinnin-perusteet-14/
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-326-692-6
http://ekulma.kulmat.fi/kirjasto/Hinnoittelu/
https://www.mitesbisnekset.fi/palvelun-hinnoittelu/
https://msl.fi/luokse/wp.../Green-Care-perusteita-hinnoittelua-haasteita-Keuruu.pdf


Kiitos mielenkiinnostanne!
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Kimmo Aalto
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+358401791618

mailto:kimmo.aalto@mtk.fi

