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Lukijalle

Tämä aineisto-opas on osa Tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD3109. Oppaan alus-
sa on tiedot aineiston sisällöstä, aineiston rakenteesta ja keruusta sekä luettelo julkaisuista, jois-
sa aineistoa on käytetty. Opas sisältää myös aineiston keräämisessä käytetyt dokumentit, esi-
merkiksi mahdolliset haastattelukysymykset, kirjoitusohjeet, tutkimuskutsut, litterointiohjeet
tai virikemateriaalit. Tekstiaineistoista mukana on usein lisäksi aineistonäyte, josta selviää esi-
merkiksi käytetty litterointitaso.

Liitteenä olevat aineistoon kuuluvat dokumentit on tarvittaessa anonymisoitu. Kaikki oppaan
sisältämät aineiston keräämisessä käytetyt dokumentit toimitetaan asiakkaalle aineiston latauk-
sen yhteydessä myös erillisinä tiedostoina

Aineistoon ja sen tekijöihin tulee viitata asianmukaisesti kaikissa julkaisuissa ja esityksissä,
joissa aineistoa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluette-
loon sellaisenaan tai sitä voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti. Malliviittaus:

Schuurman, Nora (Itä-Suomen yliopisto): Hevoskauppiaiden haastattelut 2012 [säh-
köinen tietoaineisto]. Versio 1.0 (2017-01-12). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
[jakaja]. http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD3109

Tietoarkistoon on lähetettävä viitetiedot kaikista julkaisuista, joissa käyttäjä hyödyntää aineis-
toa. Aineiston alkuperäiset tekijät ja tietoarkisto eivät ole vastuussa aineiston jatkokäytössä tuo-
tetuista tuloksista ja tulkinnoista.
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Luku 1

Aineiston kuvailu

1.1 Aineiston otsikot ja datan versio

Aineiston nimi: Hevoskauppiaiden haastattelut 2012

Aineiston nimi englanniksi: Horse Dealer Interviews 2012

Aineisto-opas on luotu aineiston versiosta 1.0 (12.1.2017).

1.2 Sisällön kuvaus

Tekijät

Schuurman, Nora (Itä-Suomen yliopisto. Karjalan tutkimuslaitos)

Aineiston tekijänoikeudet

Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.

Aineiston luovuttaja

Schuurman, Nora (Itä-Suomen yliopisto. Karjalan tutkimuslaitos)

Aineisto luovutettu arkistoon

3.6.2016

Asiasanat

eläinten hyvinvointi; hevonen; hevosenhoito; hevostalous; hevostilat; ihminen-eläinsuhde; kaup-
pa; kauppiaat; kuluttajakäyttäytyminen; myyjät; ostajat
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1. Aineiston kuvailu

Tieteenala / Aihealue

OKM:n tieteenalaluokitus: yhteiskuntatieteet

CESSDAn luokitus: kasvit ja eläimet; kulutus ja kuluttajakäyttäytyminen

Sarjakuvaus

Tämä aineisto kuuluu sarjaan:

Aineistot, jotka eivät kuulu sarjaan

Yksittäiset aineistot, jotka eivät kuulu mihinkään sarjaan.

Sisällön kuvaus

Tutkimuksessa haastateltiin suomalaisia hevoskauppiaita. Haastatteluiden tarkoituksena oli sel-
vittää ihmisen ja eläimen välisen kohtaamisen ja suhteen merkitystä hevoskaupassa sekä hevos-
kauppaan liittyviä, hevosen hyvinvointia koskevia eettisiä kysymyksiä. Haastateltavilta kysyt-
tiin, miten ostajat löytävät heille sopivan hevosen ja miten omistajan ja hänen hevosensa välinen
suhde käytännössä alkaa. Kauppiailta kysyttiin heidän käsityksiään asiakkaista eli hevosen os-
tajista, asiakkaiden hevostaidoista ja suhtautumisesta hevosiin sekä ostajan ja hevosen välisen
emotionaalisen suhteen merkityksestä.

Kauppiailta tiedusteltiin, miten asiakkaiden odotukset vastaavat tarjolla olevia hevosia ja mi-
ten kauppiaat itse ohjaavat asiakkaiden valintaa esimerkiksi maahantuonnissa tai hevosen koe-
ratsastuksessa. Ostajan ja hevosen välisestä suhteesta haluttiin tietää, miten kauppiaat tietävät,
sopiiko hevonen asiakkaalle ja mikä on hevosen ja ostajan välisen henkilökemian merkitys kau-
pan onnistumiselle ja hevosen tulevalle hyvinvoinnille. Hevoskauppiaita pyydettiin lisäksi ar-
vioimaan hevosen oman toiminnan osuutta kaupan onnistumisessa. Heitä pyydettiin myös ker-
tomaan jostakin onnistuneesta hevoskaupasta sekä tilanteista, joissa he ovat puuttuneet asiak-
kaan tekemään valintaan. Haastatteluissa kysyttiin myös, ovatko ostajat muuttuneet sinä aikana,
kun haastateltavat ovat toimineet hevosalalla.

Lopuksi haastatteluissa tiedusteltiin, kuinka yleistä hevosen palautuminen myyjälle on, ja kuin-
ka myyjät menettelevät palautustilanteissa.

Taustatietoina haastatteluissa on haastattelupäivämäärä, haastateltavan ikä, sukupuoli ja aika,
jonka haastateltava on toiminut hevoskauppiaana.

Aineistosta on tehty html-versio, jonka hakemiston avulla haastatteluja on helppo selata.

1.3 Aineiston rakenne ja keruu

Maa: Suomi

Kohdealue: Suomi

Havainto/aineistoyksikkötyyppi: Henkilö
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1.4. Aineiston käyttö

Perusjoukko/otos: Suomalaiset hevoskauppiaat

Aineistonkeruun ajankohta: 20.9.2012 – 18.10.2012

Kerääjät: Airaksinen, Salla (Itä-Suomen yliopisto. Karjalan tutkimuslaitos)

Aineistonkeruun tekniikka: Kasvokkainen haastattelu

Keruuväline tai -ohje: Haastatteluteemat tai haastattelurunko

Aineiston ajallinen kattavuus: 2012

Tutkimuksen aikaulottuvuus: Poikkileikkausaineisto

Havainto/aineistoyksiköiden valinta: Ei-todennäköisyysotanta: harkinnanvarainen poiminta

Haastateltavat valittiin harkinnanvaraisesti siten, että internetissä markkinoivista 50 hevoskaup-
piaasta valittiin mukaan mahdollisimman erilaisia yrittäjiä. Siten mukana on isoja ja pieniä yri-
tyksiä, pitempään toimineita ja uusia yrittäjiä, erityyppisiä hevosia myyviä kauppiaita, kasvat-
tajia, maahantuojia sekä eri puolilla Suomea toimivia yrittäjiä.

Aineiston määrä: Aineistoon kuuluu 10 txt-muotoista haastattelua sekä pdf-muotoiset haastat-
telurunko ja esite haastateltaville. Haastattelujen yhteenlaskettu pituus on 173, ja haastattelun
keskimääräinen pituus on 17 sivua. Lisäksi txt-tiedostoista on tuotettu html-tiedostot.

1.4 Aineiston käyttö

Aineiston käytössä huomioitavaa

Tutkija on anonymisoinut aineiston. Litteroinneista on poistettu haastateltavien ja heidän yritys-
tensä nimet ja kotipaikkakunnat. Lisäksi on poistettu muita tietoja, joiden avulla haastateltavat
voitaisiin tunnistaa, kuten hevosten, näiden omistajien sekä mahdollisten yhteistyökumppanei-
den nimet. Myös tiedot joidenkin kauppiaiden myymistä erikoisemmista hevosroduista ja niiden
tuontimaista on poistettu, sillä samaa rotua ei yleensä myy Suomessa kovin moni kauppias.

Julkaisut

Schuurman, Nora (2014) "I Throw Them Out of Here": The Horse Trade as Phronetic Action.
Anthrozoos A Multidisciplinary Journal of The Interactions of People & Animals 27(4), 591-
602. DOI:10.2752/089279314X14072268688041

Ajantasainen julkaisuluettelo aineiston kuvailun yhteydessä osoitteessa

https://services.fsd.uta.fi/catalogue/FSD3109

Aineiston sijainti

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
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1. Aineiston kuvailu

Käyttöoikeudet

Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin (esim. pro graduun,
lisensiaatin- ja väitöstutkimukseen).
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Liite A

haastattelukysymykset
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FSD3109 HEVOSKAUPPIAIDEN HAASTATTELUT 2012

Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tut-
kimusaineistoa.

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.

Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

This document forms a part of the above mentioned dataset, archived at the Finnish Social
Science Data Archive.

If the document is used or referred to in any way, the source must be acknowledged by means
of an appropriate bibliographic citation.

More information: http://www.fsd.uta.fi/

Detta dokument utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhälls-
vetenskapliga dataarkiv.

Om dokument är utnyttjat eller refererat till måste källan anges i form av bibliografisk referens.

Mer information: http://www.fsd.uta.fi/



Haastattelurunko hevoskauppiaille 

 

Tausta 

- Ikä, sukupuoli 

- Kauanko olet toiminut hevosalalla ja kauppiaana? 

- Minkä tyyppisiä hevosia ja mihin tarkoitukseen myyt? 

- Harjoitatko kaupan ohella maahantuontia tai kasvatusta? Mikä näistä on pääasiallinen 

toimintamuotosi? 

 

Yleistä asiakkaista (ostajista) 

- Millaisia hevosia asiakkaat etsivät? 

- Miten helposti ostajien odotukset ja tarjolla olevat hevoset kohtaavat? 

- Ovatko asiakkaat muuttuneet sinä aikana kun olet toiminut alalla? Miten? 

- Mikä on ostajan kokeneisuuden merkitys hevoskaupassa? 

 

Ostajan ja hevosen välinen suhde 

- Mistä näet, että hevonen sopii tai ei sovi asiakkaalle? 

- Mikä on ostajan ja hevosen välisen henkilökemian merkitys kaupan onnistumiselle? 

- Mikä on hevosen oman toiminnan osuus kaupan onnistumisessa? 

- Kerro jostain onnistuneesta kaupasta. 

 

Konflikti: hevosen palautuminen myyjälle 

- Onko hevosia palautettu, ja jos niin millaisissa tilanteissa? Kerro esimerkki. 

- Mitkä ovat syyt palautumiseen ostajan mielestä? Entä myyjän mielestä? 

- Miten palautustilanteissa toimitaan: ottaako myyjä hevosen vastaan, ja saako ostaja tilalle uuden? 





Liite B

esite tutkittaville

9



FSD3109 HEVOSKAUPPIAIDEN HAASTATTELUT 2012

FSD3109 HORSE DEALER INTERVIEWS 2012

Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tut-
kimusaineistoa.

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.

Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

This document forms a part of the above mentioned dataset, archived at the Finnish Social
Science Data Archive.

If the document is used or referred to in any way, the source must be acknowledged by means
of an appropriate bibliographic citation.

More information: http://www.fsd.uta.fi/

Detta dokument utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhälls-
vetenskapliga dataarkiv.

Om dokument är utnyttjat eller refererat till måste källan anges i form av bibliografisk referens.

Mer information: http://www.fsd.uta.fi/



Hevoskauppaa koskeva haastattelututkimus 

 

Haastattelututkimus on osa Itä-Suomen yliopiston tutkimushanketta Seuraeläimet affektiivisessa 

käänteessä (projekti no 14875), jonka rahoittaa Suomen Akatemia ajalla 1.9.2011-31.8.2015. 

Hankkeessa tutkitaan ihmisen ja hevosen suhdetta nyky-yhteiskunnassa eri näkökulmista.  

Hevoskauppaa koskevan haastatteluosuuden tarkoituksena on selvittää, miten ostajat löytävät heille 

sopivan hevosen ja miten omistajan ja hänen hevosensa välinen  suhde käytännössä alkaa.  Haastattelut 

tehdään syksyn 2012 aikana. Haastattelututkimuksen tulokset raportoidaan kansainvälisissä ja 

kotimaisissa tieteellisissä julkaisuissa. Julkaisuihin valittavissa haastatteluotteissa ei mainita 

haastateltavien tai muiden haastatteluissa mainittujen henkilöiden (myöskään hevosten) nimiä. 

Haastattelut tallennetaan, ja tallenteet säilytetään tutkijoiden hallussa tutkimushankkeen ajan, minkä 

jälkeen ne hävitetään. 

 

Yhteystiedot: 

 

Professori Jopi Nyman   - hankkeen johtaja, vastaa koko tutkimushankkeesta 

 

Tutkijatohtori Nora Schuurman  - analysoi haastatteluaineiston ja raportoi niistä 

 

Tutkimusavustaja Salla Airaksinen - toteuttaa itse haastattelut 

 

Itä-Suomen yliopisto 

Joensuun kampus 

PL 111, 8010 Joensuu 





Liite C

aineistonäyte
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FSD3109 HEVOSKAUPPIAIDEN HAASTATTELUT 2012

Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tut-
kimusaineistoa.

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.

Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

This document forms a part of the above mentioned dataset, archived at the Finnish Social
Science Data Archive.

If the document is used or referred to in any way, the source must be acknowledged by means
of an appropriate bibliographic citation.

More information: http://www.fsd.uta.fi/

Detta dokument utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhälls-
vetenskapliga dataarkiv.

Om dokument är utnyttjat eller refererat till måste källan anges i form av bibliografisk referens.

Mer information: http://www.fsd.uta.fi/



Hja: No mikä on sun mielestä ostajan kokeneisuuden merkitys hevoskaupassa? 

Hva: No niin kun minkä kokeneisuuden. 

Hja: No lähinnä ratsastus, hevostaito kokeneisuuden, kuinka kokenut ratsastaja, hevosihminen hän on. 

Hva: Riippuu mitä hevosta hän ostaa, et jos hän ostaa tasasen, paksun putukan suomenhevosen ja 

vaikka hänen ratsastustaito ei oiskaan niin hyvä, niin se tulee pärjäämään sen hevosen kanssa. Jos hän 

vie tän hevosen semmoseen yksityistalliin, missä sen hevonen hoidetaan, se saa sille hoitoapua niin se 

tulee pärjäämään. Jos taas otetaan sama ratsastaja ja se ostaa kilpahevostasoisen puoliverisen taikka 

pitkälle ratsastetun tai siis iso liikkeisen [erikoisrotuisen] ja se vie sen omaan talliin niin voi olla, että on 

ongelmia. 

Hja: Niin eli riippuu pitkälti hevosesta ja käyttötarkoituksesta? 

Hva: Niin, että ymmärtääkö se ihminen, että minkä tason hevosta se etsii niin kun minkäkin tason 

ratsastajalle. 

Hja: Miten susta tuntuu henkilökohtaisesti, et onko helpompi tehä hevoskauppaa tällaisten kokeneiden 

ammattilaisten kanssa vaiko sit tällaisten niin sanottujen tätiratsastajien kanssa? 

Hva: No jos ajatellaan, et mä tekisin hevoskauppaa ihan silleen silmät kiinni ja haluisin kaikki rahat pois 

vaan, niin totta kai ne tätiratsastajat on niin kun… niillehän voi myydä sitä ulkonäköä ja niillehän voi 

puhua kaikkee, mut sit taas niin kun ajatellen hevosta, niin se olis mukavempi myydä ihmiselle jolla olis 

taitoo sit sitä hevosen tasoo pitää yllä ja ehkä vielä viedä sitä vähän eteenpäinkin. 

Hja: Onks sulta muuten ostanu tällaiset kilparatsastajat hevosia? 

Hva: Ei oo menny yhtään siis, harrastetason kilpailijoita on ollu kaikki. Muutamia semmosia harmillisia 

on ollu, et mulla oli yks sellainen todella hyvä ratsuponi, jolla ois ollu kapasiteettia, mutta se meni 

myöskin harrastelijalle, mutta hän on ollut poniin tyytyväinen, niin ehkä minäkin olen sitten tyytyväinen. 

Hja: Silloin voi olla kyllä sit myyjänäkin tyytyväinen toisaalta, mut on se varmaan harmillista, jos näkee et 

tossa on potentiaalia… 

Hva: Siis on, on mutta toisaalta mä tietysti… mun mielestä se on ihanaa, et ne ihmiset ottaa sen hevosen 

ja se on sit heidän se juttu ja huolehtivat siitä, olipa se sitten kilpahevonen tai maastohevonen. 

Hja: Niin, ja kyllähän sitten taas sitäkin kautta sana kiirii, et mistä se on ostettu se hevonen ja on oltu sit 

hyvin tyytyväisiä… Tota, mistä sä näät et hevonen sopii tai ei sovi asiakkaalle? 

Hva: No kyllähän se asiakas usein niin kun sanoo sen itte, et ei ollu semmonen tai oli semmonen, mut sit 

se et pärjääkö se koeratsastustilanteessa. No joo, koeratsastustilanne on aika stressaava niin sille 

ostajalle kuin sille hevoselle, et usein se ostaja ei ehkä ratsasta ihan niin hyvin silloin kun se vois, tai ehkä 

uskalla ratsastaa, mut kyllä sen aika usein näkee miten se toimii se hevonen sen ratsastajan kanssa, kun 

ite kuitenkin tuntee sen hevosen, että tietää miten se tekee asioita. Et jos hevonenkin on hyvin 

jännittyny, ja ei pysty rentoutuu tekee asioita, niin ehkä ne ei oo sitten sopiva pari. 

Hja: Sanot sä suoraan, jos näät heti et tästä ei tuu yhtään mitään, et nyt kannattaa miettii uudemman 

kerran? 



Hva: No jos se on todella siis alkaa näyttää siltä, et se on jopa vaarallista niin kyllä mä oon sit pyrkiny et 

olisko toi toinen hevonen sittenkin parempi vaihtoehto ja usein ne kyl huomaa sen ittekin, että niin 

kunh… mullakin suurin osa on tämmösii täysikäsii ostajii, et mulla ei kovin moni oo juniorihevokseks 

menny, niin ne kyllä usein sen ymmärtää itsekin, et nyt ei kyllä ihan mee putkeen. 

Hja: Jos ostaja tulee tänne, niin annat sä hänen esimeriksi ite hakee hevosen tarhasta ja laittaa hevosen? 

Hva: Joo. 

Hja: Et ihan alusta asti ite saa… 

Hva: Joo, et joskus oon ottanu jo valmiiks sisään ja harjannu jo hevosen, mut saa yleensä niin kun ite 

laittaa ja tutustuu siihen hevoseen, niin ku siinä käsittelyssäkin, koska usein se on se suurin asia mitä ne 

tekee, koska usein se ratsastus voi olla vaikka vähemmän kuin mitä se on se muu mitä niitten kans 

touhutaan. Niin et se huomaa, et pystyy pärjäämään sen hevosen kanssa joka päiväsissä asioissa. 

Hja: Pyytääkö ne yleensä sua tai jotain muuta näyttämään sen hevosen eka ennen kuin he menevät ite 

sinne selkään? 

Hva: No mä oon yleensä ite eka näyttäny. 

Hja: Tietää vähän mitä odottaakin. Mikä on sun mielestä ostajan ja sen hevosen välisen henkilökemian 

merkitys sen kaupan onnistumiselle? 

Hva: No, kyllä se on aika iso merkitys.. Et jos ne vihaavat jo heti toisiaan niin ei siinä voi ehkä kauppoja 

tulla. Ne hevoset tekee asioita niin kuin niitä ratsastetaan, ja jos ei se homma toimi niin sit se ei vaan 

toimi. Niin mä en sit tiedä, et onko sitä hevosta järkeä ostaa, jos tuntuu ettei se homma toimi, et kyllä 

siinä pitää tulla semmonen elämys sille ostajalle ja mä aika pitkälti uskon siihen tunnekauppaan, että 

siinä pitää tulla sellanen fiilis, että tää on mun hevonen. Mä oon myyny sillai hevosen, että se oli ihan 

osaava hevonen ja ne ostajat oli, et joo tää on ihan kiva, mutta täst puuttuu joku, ja sit se kokeili toista 

hevosta, joka ei ollu niin osaava ja mun silmään se ei menny niin kivasti kuin se edellinen, mut se sai ite 

jonkun fiiliksen, et tää on se mun hevonen, et tän mä haluun. Et jokuhan se on siinä, et hän halus 

huonommin koulutetun hevosen, kun hän ois samalla rahalla saanu niin kun pidemmällä olevankin.  

Hja: Se oli niin kun semmonen, et siinä vaan kemiat natsas. 

Hva: Niin. 


