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01Hevoshäme

Tavoitteena luoda kestävästä 

hevosmatkailusta koko maakuntaa 

yhdistävä teema osaksi alueen 

muuta matkailutoimintaa.

Hankeaika 1.6.2021–31.8.2023

Hämeen ammattikorkeakoulu + Forssan seudun
Hippos ry, Hevosalan osaamiskeskus Hippolis ry & 
Luonnonvarakeskus

Hanketta rahoitetaan REACT EU-rahoituksella eli hanke 
on osa Euroopan unionin Covid-19 -pandemian 
tukitoimenpiteitä.
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02Kyselyn tausta
ja toteutus
• Kuninkuusravien yleisölle suunnattu kysely

osa Kuninkuusravien vastuullisuusohjelmaa

• Tavoitteena selvittää

hevosurheilutapahtuman yleisön käsityksiä

raviurheilun ja hevosalan vastuullisuudesta

• Kyselyn koostivat Anja Yli-Viikari (LUKE) ja 

Johanna Äähälä (HAMK)

• Kysely jaettiin Forssan Kuninkuusraveissa

linkin kautta (QR-koodi & digitaalinen

palvelukartta) sekä paperiversiona

messualueella. Lisäksi päädyttiin esittämään

kysely myös Suomenratsujen Kuninkaalliset -

kilpailun yleisölle.
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03Kyselyn tulokset



Vastaajat

Kyselyyn osallistui 213 vastaajaa

• Kuninkuusraveissa 211 + SRK-kilpailuissa 2

• Suurin osa vastaajista aikuisia hevosharrastajia tai hevosen

omistajia

• Naisia 76 %, miehiä 23 %
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1. Ympäristöarvot
Miten nämä tavoitteet toteutuvat hevosalalla?

1 Paljon
parannettavaa

2 Jonkin verran
parannettavaa

3 Keskiarvoisesti 4 Toteutuu hyvin
5 Toteutuu

erittäin hyvin
En tunne asiaa

Ravinnekuormituk-
sen vähentäminen 5,3 % 16,8 % 26,8 % 23,9 % 5,7 % 21,5 %

Hevosen lanta
käyttöön ja kiertoon 21,8 % 16,6 % 20,4 % 22,2 % 9,5 % 9,5 %

Vähähiilisyys ja 
ilmastovaikutusten
hillintä

7,1 % 17,6 % 30,5 % 21,4 % 4,8 % 18,6 %

Energiatehokkuus, 
uusiutuvan energian
käyttöönotto

10,4 % 18,9 % 28,3 % 15,5 % 6,6 % 20,3 %

Luonnon
monimuotoisuuden
ylläpito

4,7 % 11,9 % 23,2 % 32,7 % 14,7 % 12,8 %

Jätteen ja hävikin
vähentäminen
tapahtumissa

8,2 % 15,4 % 23,1 % 27,4 % 15,8 % 10,1 %

Lähituotteiden
suosiminen 8,5 % 13,2 % 23,6 % 24,1 % 19,3 % 11,3 %
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Ympäristöarvot

Lanta käyttöön

• Suurimmat kehitystarpeet nähtiin

lannan hyödyntämisessä (ka 2,8) ja 

energiatehokkuudessa (2,9)

• Luonnon monimuotoisuuden ylläpito

(3,5) ja lähituotteiden käyttö (3,4) 

koettiin alan vahvuuksina

Naiset hieman
kriittisempiä
• Miehet antoivat

keskimäärin
positiivisempia arvioita

• 40-vuotiaat ja 
vanhemmat olivat hieman
kriittisempiä kuin
nuoremmat vastaajat

Laaja
hajonta
• Ympäristökysymykset eivät

keskimäärin saavuttaneet
vahvaa yksimielisyyttä, vaan
mielipiteet erosivat toisistaan
merkittävästi

• Ravinnekuorma, vähähiilisyys
ja energiatehokkuus vähiten
tunnettuja aiheita
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”Haluaisin enemmän 
kiinnostusta itse 
hevosväeltä 
vastuullisuusteemoihin”

- Nainen, 20-29v
Kuva: Moona Mäntyvaara



2. Ravihevosen
hyvinvointi

Miten nämä tavoitteet toteutuvat?

1 Paljon
parannettavaa

2 Jonkin verran
parannettavaa

3 Keskiarvoista 4 Toteutuu hyvin
5 Toteutuu

erittäin hyvin
En tunne asiaa

Terveys osana
jalostusta 4,3 % 11,4 % 12,8 % 37,4 % 22,7 % 11,4 %

Varsan hevos-
lähtöinen kasvatus 1,9 % 9,0 % 17,4 % 38,7 % 21,7 % 11,3 %

Ravitapahtumien
hevosystävällisyys 0,9 % 9,0 % 11,4 % 44,6 % 26,5 % 7,6 %

Lajinmukainen hoito
ja palautuminen 1,9 % 6,1 % 15,1 % 42,9 % 23,6 % 10,4 %
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Ravihevosen
hyvinvointi

Vahva luottamus

• Yli 60 % vastaajista koki kaikkien

hyvinvointitavoitteiden toteutuvan

hyvin tai erittäin hyvin

• Positiivisimman arvion sai

ravitapahtumien hevosystävällisyys

sekä lajityypillinen hoito ja 

palautuminen (ka 3,9).

Kaikki samaa 
mieltä
• Sukupuolten, 

ikäluokkien tai 
ammattilaisten ja 
amatöörien
näkemysten välillä
ei ollut juurikaan
eroavaisuuksia

Aiheesta halutaan
puhua
• 16 % vastaajista koki, ettei

hyvinvoinnin ongelmiin ole puututtu
tehokkaasti

• 76 % vastaajista luottaa alan nykyisiin
käytäntöihin

• 73 % haluaa enemmän tietoa
hyvinvoinnin toteutumisesta
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” Kaikessa hevostoiminnassa 
hevosen hyvinvointi pitäisi 
olla kaiken lähtökohta, ja 
siinä lienee aina 
kehitettävää.”

- Alan ammattilainen, 20-29v
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3. Sosiaalinen
kestävyys

Miten nämä tavoitteet toteutuvat?

1 Paljon
parannettavaa

2 Jonkin verran
parannettavaa

3 Keskiarvoista 4 Toteutuu hyvin
5 Toteutuu

erittäin hyvin
En tunne asiaa

Häirinnästä vapaa
ilmapiiri ja avoin
tiedonkulku

7,6 % 14,2 % 21,8 % 28,9 % 12,3 % 15,2 %

Hevosalan
työntekijöiden
hyvinvointi ja 
turvallisuus

10,8 % 15,6 % 23,1 % 23,6 % 10,4 % 16,5 %

Hevosalan yrittäjien
hyvinvointi 10,8 % 16,9 % 27,7 % 17,4 % 8,4 % 18,8 %

Peliongelmiin
puuttuminen 7,1 % 15,6 % 24,5 % 19,3 % 13,2 % 20,3 %
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Sosiaalinen
kestävyys

Ala koetaan avoimeksi

• 41 % vastaajista näki hevosalan

ilmapiirin olevan hyvä ja tiedonkulun

avointa

• Alan työntekijöiden hyvinvointi

arvioitiin hieman paremmaksi kuin

yrittäjien

Vastaajat toivoivat…
• Ammattilaisten terveydestä huolehtimista
• Kuppikuntien poistumista
• Enemmän avoimuutta ja yhteistyötä
• Alan yrittäjien verkostoitumista
• Lajien välistä yhteistyötä hevosalan

kehittämisessä
• Palkintotason nostoa
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” Palkitaan ja kannustetaan 
ihmisiä olemaan 
hyväsydämisiä toisiamme 
kohtaan.”

- Nainen, 50-59v Kuva: Siiri Haapalainen



4. Taloudellinen kestävyys
Miten nämä tavoitteet toteutuvat hevosalalla?

1 Paljon
parannettavaa

2 Jonkin verran
parannettavaa

3 Keskiarvoisesti 4 Toteutuu hyvin
5 Toteutuu

erittäin hyvin
En tunne asiaa

Alan taloudellinen
elinvoimaisuus 15,1 % 27,3 % 26,8 % 14,2 % 3,9 % 12,7 %

Ravitulojen
oikeudenmukainen
jakautuminen

6,8 % 22,2 % 32,8 % 12,1 % 3,9 % 22,2 %

Hevosalan
tunnettavuus ja 
maine

15,1 % 21,5 % 30,2 % 21,0 % 4,4 % 7,8 %

Toimijoiden välinen
yhteistyö 9,1 % 19,7 % 29,8 % 13,5 % 7,7 % 20,2 %

Hevostutkimuksen
riittävyys 6,2 % 19,2 % 28,7 % 19,6 % 6,7 % 19,6 %

Hevosalan tutkimus
ja kehittäminen 6,7 % 21,7 % 26,9 % 19,2 % 6,7 % 18,8 %

Alan innovatiivisuus
ja uudistuminen 14,1 % 21,3 % 24,3 % 20,9 % 6,3 % 13,1 %
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Taloudellinen
kestävyys

Heikoin lenkki on talous

• Alan taloudellinen elinvoimaisuus sai koko

kyselyn huonoimman arvion: 42 % 

vastaajista näki siinä parannettavaa.

• Lähes yhtä huonoiksi koettiin tilanne alan

tunnettavuuden ja maineen sekä

innovatiivisuuden ja uudistumisen suhteen. 

Nuoret
optimistisempia
• Alle 40-vuotiaat näkivät

lähes kaikki osion aiheet
merkittävästi
positiivisemmin kuin sitä
vanhemmat

Raviväki kaipaa
kehitystä
• Avoimissa vastauksissa

toistui tarve
ravitoiminnan
kehittämiselle niin, että
lajin pariin löytäisivät
uudet kilpailijat ja 
katsojat
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” Ravitapahtumia pitäisi mainostaa 
valtakunnallisesti enemmän. Aftermoviet
kunkkareista ovat hyvä esimerkki isoon 
yleisöön vetoavasta mainonnasta. 
Tällaisia kun pyörisi televisiossa ennen 
kunkkareita ja raveja mainostaen 
seuraavia kunkkareita ja raveja, niin 
porukka voisi kiinnostua.”

- Mies, 20-29v

Kuva: Siiri Haapalainen
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Tiivistelmä
Ympäristöarvojen toteutuminen

arvioitiin keskiarvoiseksi ja eniten parantamisen varaa
nähtiin lannan hyödyntämisessä sekä
energiatehokkuudessa ja uusiutuvan energian käytössä

Ravihevosen hyvinvointiin

ja sen ongelmiin puuttumiseen luotettiin muita osa-
alueita enemmän – kuitenkin ¾ vastaajista halusi
enemmän tietoa hyvinvoinnin toteutumisesta

Sosiaalisen kestävyyden saralla

¼ vastaajista näki parannettavaa työntekijöiden ja 
yrittäjien hyvinvoinnissa, lähes puolet koki alan
ilmapiirin turvalliseksi ja avoimeksi

Taloudellinen elinvoimaisuus

toteutui vastaajien mielestä heikoiten ja paljon
parannettavaa nähtiin alan tunnettavuudessa ja 
maineessa sekä innovatiivisuudessa ja uudistumisessa
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Miksi
ravihevosten
hyvinvointi ei
huoleta?

Hevosalan näkökulmasta

• Ravien yleisöltä ei toistaiseksi vaikuta tulevan suurta painetta muutoksiin

• Hevosurheilun seuraajien tai edes harrastajien käsitys hevosten hyvinvoinnista ei

välttämättä ole paikkansapitävä ja siten luotettava, tutkimusta tarvitaan

• Vahva luottamus alan toimia kohtaan sekä toive avoimesta keskustelusta aiheen

ympärillä saattaa kertoa hedelmällisestä maaperästä hevosten hyvinvoinnin

kehittämiselle

Onko luottamus
perusteltua?
• Ravihevosten suuvauriotilanne ei

ole kohentunut 5 vuodessa
tiedosta, keskustelusta ja 
toimenpiteistä huolimatta
(Penttilä, 2022)

• Hevosten käsittelijät tunnistavat
hevosten pelkoa ja ahdistusta
heikosti (Bornmann ym. 2021; 
Rogers ja Bell 2022)
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05Seuraavaksi

Forssan Kuninkuusravien

vastuullisuusohjelman raportista

tiedotetaan Hevoshäme-hankkeen

kanavissa.

Kyselytutkimuksen tuloksia syvemmin

käsittelevä, erityisesti sosiaalisesti

kestävään hevosalaan keskittyvä

opinnäytetyö valmistuu kevään 2023 

aikana.

Kiitos!
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