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Hevosen merkitys kulttuurillisissa 
rakenteissa ja kategorioissa

• Eronteko lemmikin ja tuotantoeläinen välillä perustuu
siihen, voidaanko eläin nähdä syötävänä vai ei (Hirschman 1994)

• Lemmikit sijoittuvat kulttuurin ja luonnon välimaastoon ja 
toimivat jakajina näiden kategorioiden välillä (Leach 1964)

• Yleensä lemmikit sijoittuvat lähemmäksi ihmisen rakentamaa
kulttuuria ja “itseä” kuin luontoa (Beck and Katcher 1983; Hirschman 1994)

• Toisaalta, jotkin luontoon liittyvät toiminnot, kuten pureminen
linkittävät lemmikin luontoon ja “muuhun”  (Wells 2002)

• Hevonen sijoittuu tässä suhteessa kiinnostavasti luonnon ja 
kulttuurin välimaastoon – siinä on piirteitä lemmikistä ja 
ihmisen kaltaisesta subjektista ja samaan aikaan piirteitä 
tuotantoeläimestä
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Kulttuurilliset merkitysrakenteet ruokaan ja 
(hevosen)lihaan liittyen 

• Kulttuuri määrittää, mitkä ruoat ajatellaan sopivan 
syötäväksi ja mitkä eivät (Levi-Strauss 1966, 1997). 

• Lihan kulutuksen trendit ja lihan syöntiin liittyvä paradoksi 
”meat paradox”

• Lihan vältteleminen ja lihan syönnin perusteleminen (Ruby & Heine 2012)

• Moraaliset lähtökohdat lihan syömiselle (Rothgerber & Mican 2014; Bratanova
et al. 2011)

• Aikaisempia tutkimuksia hevosenlihan syömiseen liittyen 
• Epäpuhdasta, tabu (Gade 2010; Lenz 2009)

• Riskipitoista, ei-turvallista (Gill 2005)

• Terveellistä ja ravinteikasta  (Badiani et al. 1997)

• Hyvää syötävää, kulinaristista (Martuzzi et al. 2001)



Tutkimusaineisto

• Media tekstejä kerätty keväällä 2013 ja 
täydennetty syksyllä 2013

• Useita eri lähteitä: verkossa olevat
uutiset (esim. Yle, Maaseudun
tulevaisuus) ja niiden
kommenttipalstat, suomalaisia
hevoslehtiä ja niiden
kommenttipalstoja, blogeja

• Kulttuurillisesti rakentuneita, 
moninaisia ja jopa ristiriitaisia
diskursseja hevosenlihan kuluttamiseen
liittyen

• “Horsemeat paradoxes”
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… by favoring 

horse, you also 

give it a humane 

end…

Is this an ecological act: 
Horsemeat on the frying pan.

Suomen Kuvalehti 4 Nov. 2009



Horsemeat ethical? Rarely
Blog post 26 Mar. 2013

“…there are 

significant problems 

with horses’ 

wellbeing both in 

Finland and abroad 

…”





Scandal leads to a rise in 
horsemeat sales

Yle 19 Feb. 2013

“…Finnish horsemeat is 

perceived as safe…”

“… after the horsemeat 

scandal many have 

remembered that we 

have such a product…”



Do we believe in the 
purity of horsemeat?
Maaseudun tulevaisuus 27 Feb. 2013

…both competition 

and leisure horses are 

medicated often…

… the purity of 

domestic horsemeat is a 

matter of belief and 

trust…





Gourmets are now interested
in horsemeat

Yle 20 Feb. 2013

“…domestic demand 

exceeds supply while the 

processed food scandal 

churns around 

horsemeat…”



“For the poor, it 

is good. We are 

not picky.” 

Free horsemeat kebab 
handed out in Vantaa

HS 27 Feb. 2013





A friend is not edible
HS 3 Mar. 2013

… in pagan times the horse 

was seen as a mediator 

between life and death…

… a horse was a sacrifice 

animal…

…Pope Gregorius III forbid 

the eating of horsemeat…



…horsemeat is 

tender, low in fat 

and tasty…

…at first many 

think it is just like 

beef…

Cook horsemeat like beef
Yle 26 Mar. 2010





Animal lovers eat horsemeat
Iltalehti 19 Feb. 2013

“A real animal lover 

eats domestic 

ecological meat, says 

dressage trainer 

Marko Björs on his 

blog.”



Horsemeat is an emotional and 
divisive subject in Finland 

- who would eat a pet?
Yle 18 Feb. 2013

“Others don’t want to eat 

horsemeat, no matter 

what. For others it is a 

real culinary delight.”



Hevosenlihaan liittyvät paradoksit ovat

lähtöisin syvältä kulttuuristamme ja 

toteutuvat kuluttajan arjen käytännöissä.



Mitä tämä tarkoittaa hevosenlihan tuottajalle ja 
markkinoijalle?
• Kuluttajien suhtautuminen hevosenlihan syömiseen vaihtelee

• Ja se on ihan ok!
• Toisille se on suuri nautinto
• Toisille on hyvin tärkeää olla syömättä hevosta eri syihin nojaten
• Paradoksit eivät ole segmenttejä

• Hevosenlihalle – etenkin suomalaiselle hevosenlihalle – on olemassa 
markkinat

• Moninaiset paradoksit antavat markkinoijalle useita kiinnityspintoja 
markkinointistrategian suunnitteluun

• Ei liene yllättävää, että kuluttajan tulee saada tietää, mitä hän syö
• Markkinoija ei voi ohittaa keskustelua hevosen hyvinvoinnista, 

teuraskuljetuksista tai lihan alkuperästä.
• Hevosen kuolema mahdollistaa myös muita liiketoimintamahdollisuuksia
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