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Yleisötapahtumat ovat nimensä mukaisesti suunnattu yleisölle. Silti todella harvassa 

ovat ne tapahtumat, joissa paikalle tulee tai olisi tulossa liian paljon yleisöä. Tapah-

tumien ongelma ja haaste on useinkin juuri päinvastainen.  

Tämän kandidaatin tutkielman tarkoituksena on tutkia yleisötapahtuman kiinnosta-

vuutta ja vetovoimaisuutta. Tavoitteena on ennen kaikkea selvittää, mitkä seikat vai-

kuttavat siihen, että joihinkin tapahtumiin tulee todella runsaasti katsojia, kun taas 

jotkut toiset tapahtumat eivät siinä onnistu. Yleisötapahtumatyypiksi on valittu urheilu-

tapahtuma ja tarkemmin sanottuna ravikilpailut.  

Työn tutkimusosuus on toteutettu kvalitatiivisena tutkimuksena. Empiiristä osuutta 

varten toteutettiin tapaustutkimus kahdelle suomalaiselle raviradalle. Aineisto kerät-

tiin haastattelemalla kahden suomalaisen raviradan johtoon kuuluvaa henkilöä. 

Haastattelumetodiksi valittiin puolistrukturoitu haastattelu, koska haluttiin luoda kes-

kustelunomainen tilanne, jossa käydään läpi ennalta suunniteltuja kysymyksiä. Tut-

kimuksen tulokset perustuvat haastattelutuloksiin sekä aiempaan tieteelliseen kirjalli-

suuteen.   

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että nykypäivän urheilukuluttaja on erittäin vaativa ja 

nopealiikkeinen. Urheiluorganisaatioille tämä on suuri haaste, sillä he joutuvat joka 

hetki osoittamaan tarpeellisuutensa urheilukuluttajille, joilla on lukematon määrä vaih-

toehtoja kuluttaa rajallista määrää aikaansa ja rahaansa. 

Tutkimus osoittaa kuitenkin myös sen, että nykypäivänäkään urheilutapahtumien jär-

jestäjien ei ole mahdotonta tavoittaa urheilusta kiinnostunutta yleisöä ja saada heidät 

tulemaan urheilutapahtumiin. 
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Audience events are, as the name implies, aimed at the audience. However, there are few 

events where too many spectators are present. The problem and challenge of events is often 

the exact opposite. 

The purpose of this Bachelor's thesis is to investigate the interestingness and attractiveness 

of the public event. Above all, the goal is to find out what factors are contributing to the fact 

that some events are very crowded, while others are not. The audience event chosen was a 

sporting event and, more specifically, a trotting race. 

The research part of the thesis has been implemented as qualitative research. For the empir-

ical part, a case study was conducted for two Finnish racetracks. The material was collected 

by interviewing persons in charge of two Finnish racetracks. The semi-structured interview 

was chosen as the interview method because it was intended to create a conversational sit-

uation through pre-designed questions and themes. The results of the research are based on 

the results of interviews and previous scientific literature 

The results of the study show that today's sports consumer is very demanding and fast-

moving. This is a major challenge for sports organizations, as they are faced with the need 

for sporting consumers, who have a myriad of options to spend a limited amount of time and 

money. 

However, research also shows that, even today, it is not impossible for sports event organiz-

ers to reach out to and attract people interested in sports. 
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1 JOHDANTO 
 

Tämän tutkielman tarkoituksena on löytää ja tutkia sellaisia seikkoja ja olosuhteita, 

jotka lisäävät yleisölle suunnatun tapahtuman mielenkiintoisuutta ja vetovoimaisuutta. 

Tutkimuksen tekijää on jo kauan mietityttänyt, miksi esimerkiksi jollakin pienellä paik-

kakunnalla pesäpallokatsomot ovat parhaimmillaan täynnä yleisöä, kun taas väkirik-

kaalla pääkaupunkiseudulla, jääkiekkoa ehkä lukuun ottamatta, urheilukatsomot ovat 

täysiä todella harvoin.  

Nyt tähänkin asiaan näyttää tulleen muutos, eikä kovinkaan miellyttävä järjestävien 

tahojen kannalta. Viime aikoina mediasta on nimittäin voinut lukea uutisia kuinka 

esimerkiksi jääkiekon SM-liigassa huonoin yleisökeskiarvo 34 vuoteen (Uusi Suomi 

2019) tai ”Minne katosi yleisö?” Pesispomot tuskailevat katsojakadon keskellä (Ilta-

lehti 2019). 

Urheilukuluttajien tyytyväisyyteen on kiinnitetty paljon huomiota aiemmissa tutkimuk-

sissa, koska tyytyväisyydellä on todettu olevan suuri vaikutus kuluttajien käyttäyty-

misaikomuksiin ja heidän pysymiseensä asiakkaina jatkossakin (Yoshida & James 

2010). Asiakastyytyväisyyden saavuttaminen on urheiluorganisaatioiden ensisijainen 

ja tärkein strateginen tavoite, koska tyytyväiset asiakkaat ovat todennäköisempiä 

toistamaan kulutuskokemuksensa kuin tyytymättömät (Leeweun, Quick, & Daniel 

2002).  

Tämän tutkimuksen tavoitteena on aihepiiriä käsittelevää aiempaa tutkimusta laajasti 

apuna käyttäen ja asian kanssa työskenteleviä haastattelemalla, pyrkiä löytämään 

näkemyksiä ja käsityksiä siitä, mikä tekee joistakin tapahtumista niin mielenkiintoisia, 

että parhaimmillaan jopa kymmenet tuhannet ihmiset ovat valmiita käyttämään omaa 

vapaa-aikaansa ja useasti myös omia rahojaan osallistuakseen tällaisiin tapahtumiin. 

Aihe on tutkielman tekijän mielestä mielenkiintoinen ja tärkeä, sillä yleisellä tasolla 

voitaneen todeta, että ihmisten käyttäytymisen ja preferenssien mahdollisimman hy-

vä ja syvä ymmärtäminen on seikka, joka useasti ratkaisee sen, menestyykö jokin 

liikeyritys vai ei, riippumatta toimialasta. 

Tutkimuksen tekijä on henkilökohtaisesti kiinnostunut ravi-urheilusta, joten sen valin-

ta kandityön case toimialaksi tuntui luontevalta. Aiemmin yllä todettiin, että jääkiekko 



2 
 

ja pesäpallo ovat menettäneet katsojia viime aikoina. Aivan samoin ja jo paljon ai-

emmin on käynyt myös raviurheilulle. Esimerkiksi jo vuonna 2009 Yle kertoi, että ravit 

menettävät katsojia kotisohville (YLE 2009.) Ja sama suuntaus on jatkunut tähän 

päivään saakka. Raviväki itse mainosti vuosikausia urheilulajinsa olevan Suomen 

toiseksi suosituin. Viimeaikaisten tietojen perusteella tämä ei enää pidä paikkaansa. 

Esimerkiksi Maaseudun Tulevaisuus kirjoitti huhtikuussa 2019, että ravit ovat menet-

täneet paikan suosikkiurheiluna (Maaseudun Tulevaisuus 2019.) Niinpä tuntuu mie-

lenkiintoiselta ja tärkeältä pyrkiä löytämään selityksiä sille, miksi ihmiset eivät samas-

sa määrin kuin aiemmin ole halukkaita viettämään vapaa-aikaansa ravien tai muiden 

urheilutapahtumien katsomoissa. 

 

1.1 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimuskysymykset  
 

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää ja tutkia seikkoja, jotka tekevät joistakin urheilu-

tapahtumista suositumpia kuin toisista.  

Tutkimuksen pääkysymys on:  

 Mikä tekee urheilutapahtumasta vetovoimaisen? 

Tutkimusongelmaa tarkennetaan alakysymyksillä, jotka täsmentävät ja konkretisoivat 

varsinaista päätutkimuskysymystä. Tutkimuksen pääkysymystä tukevat seuraavat 

alakysymykset: 

 Mitkä seikat lisäävät kuluttajan halukkuutta osallistua urheilutapahtumiin? 

 Mitkä seikat vähentävät kuluttajan halukkuutta osallistua urheilutapahtumiin?  

Vastauksia tutkimuskysymyksiin on tarkoitus löytää perehtymällä aiempaan tutki-

muskirjallisuuteen sekä empiirisen tutkimuksen keinoin, joka toteutetaan haastatte-

lemalla kahden raviradan johtoon kuuluvaa henkilöä.  

Päätutkimuskysymys pyrkii selvittämään syitä tapahtumien yleisömenestykseen. 

Näihin moniin syihin perehdytään useammasta eri näkökulmasta. Tätä tukevat myös 

alakysymykset, joihin saatujen vastausten avulla etsitään vastauksia pääkysymyk-

seen.  
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1.2 Tutkimuksen rajaukset 

 

Teoriaosuudessa keskitytään pääsääntöisesti urheilutapahtumia käsittelevään aiem-

paan tutkimukseen ja pääpaino on luonnollisesti yleisön ja sen osallistumismotiiveihin 

liittyvässä tutkimuksessa. Esimerkiksi markkinointi jää vähälle huomiolle. Joitakin ur-

heilua laajempiakin näkökantoja tutkimuksen teoriaosuuteen toki sisältyy. Koska ta-

paustutkimuksen kohteina ovat tässä tutkimuksessa ravitapahtumat, niin tämän ur-

heilulajin tiivis esittely katsottiin myös tarpeelliseksi liittää osaksi tutkielmaa, jotta ra-

viurheiluun perehtymätönkin lukija saa lyhyen käsityksen raviurheilusta Suomessa. 

 

1.3 Tutkimusmenetelmä 
 

Tässä opinnäytetyössä käytetään laadullista eli kvalitatiivista tutkimusmenetelmää ja 

tiedonkeruumenetelmäksi valittiin haastattelu. Laadullinen tutkimus on tutkimusme-

netelmä, jonka tavoitteena ja pyrkimyksenä on ymmärtää mahdollisimman kattavasti 

kyseessä olevan kohteen laatu, ominaisuudet ja myös merkitykset.  

Tutkimusta tehtäessä haastateltiin kahta suomalaisen raviradan johtoon kuuluvaa 

henkilöä. Haastattelut toteutettiin joulukuun alussa 2019 ja haastattelumuodoksi vali-

koitui puolistrukturoitu haastattelu, jossa haastateltavat kertoivat näkemyksiään ja 

käsityksiään haastattelijan esittämiin kysymyksiin. Haastateltavien oli mahdollista 

avata käsiteltäviä teemoja omasta näkökulmastaan. (Eskola ja Suoranta 2008, 86-

89) 

Toisin kuin kvantitatiivisessa tutkimuksessa, kvalitatiivisessa tutkimuksessa haasta-

teltavien määrä on usein hyvin suppea. Haastateltavien suuren määrän sijasta, kvali-

tatiivisessa tutkimuksessa pyritään tutkittavat kohteet tutkimaan perusteellisesti. Täs-

tä seuraa luonnollisesti se, että tutkimuksen kannalta aineiston valinnalla on suuri 

merkitys. Vaikka siis kvalitatiivisessa tutkimuksessa ei ole suurta otantaa, tulisi ai-

neiston tästä huolimatta olla riittävän kattavaa suhteutettuna siihen, minkälaisia tul-

kintoja tai analyysejä aineistosta aiotaan suorittaa. (Eskola ja Suoranta 2008, 60-62.) 
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Laadulliselle tutkimukselle on tunnusomaista induktiivinen päättely, joka lähtee liik-

keelle yksittäisestä havaintojoukosta ja pyrkii muodostamaan näistä havainnoista 

sitten yleistyksen tai mahdollisesti teorian. 

Haastattelujen lisäksi tämä työ pohjautuu aihepiiriä käsittelevään aiempaan tutkimuk-

seen. Teoriaosuus pohjautuu kuluttajakäyttämistutkimukseen, mutta osuuden pää-

paino on luonnollisesti urheilutapahtumien yleisökäyttäytymistä koskevassa tutki-

musaineistossa. 

 

 

1.4 Tutkimuksen rakenne 
 

Tämä tutkielma koostuu viidestä pääkappaleesta, joista ensimmäisen tarkoituksena 

on johdatella lukijaa tutkimuksen aiheeseen. Toisessa kappaleessa keskitytään tut-

kimuksen aihepiirin teoriaan. Siinä perehdytään tarkemmin aiempaan kirjallisuuteen 

ja esitellään tutkimuksen tärkeimpiä teemoja kuten elämystaloutta ja urheilutapahtu-

mien kiinnostavuutta käsittelevää tutkimusta. Kappaleessa kolme kuvataan tutkimuk-

sessa käytettyä metodologiaa eli tutkimusmenetelmää sekä myös esitellään toteutu-

neen empiirisen tutkimuksen vaiheita. Neljännessä kappaleessa käydään läpi tutki-

mustulokset teoria- ja empiriahavainnoista mahdollisesti ilmenevien yhteneväisyyksi-

en sekä eroavaisuuksien puolesta. Tutkimuksen päättää kappale viisi, jossa käydään 

läpi tutkimuksen yhteenveto ja johtopäätökset.  

 

2 URHEILUTAPAHTUMIEN KULUTTAJAKÄYTTÄYTYMINEN 
 

2.1 Kokemustalous ja palvelun laatu 
 

Tarve tyydyttää asiakkaiden odotukset on nykyään tärkeämpää kuin aiemmin. Pine ja 

Gilmore (1998) korostivat suositussa Harvard Business Review -artikkelissa ”Welco-

me to Experience Economy” sitä, että taloutemme on siirtynyt palvelutaloudesta kohti 

sitä, jota he kutsuvat ”kokemustaloudeksi”. He osoittavat, kuinka kaikenlaiset yrityk-

set harkitsevat tarjontaansa uudelleen, koska asiakkaat ovat tottuneet ja valmiimpia 
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maksamaan korkeampia hintoja ikimuistoisista ”kokemuksista”. Esimerkiksi asiakkaat 

eivät enää halua vain kupillista kahvia, vaan he haluavat toiveidensa mukaisen kupil-

lisen kahvia ainutlaatuisessa ympäristössä. Uusitalo (1986) esitti, että kun teollisuus-

yhteiskuntien taloudellinen ja tekninen kehitys saavuttaa tietyn tason, tapahtuu ”post-

teollisuuden” muutos - pois ”mukavuuskulutuksesta” (jonka tarkoituksena on säästää 

aikaa ja vaivaa) kohti kulutusta, joka tuo iloa, nautintoa ja stimulaatiota. Lisäksi Uusi-

talo (1986) totesi, että viimeksi mainitussa kulutusmuodossa on ominaista kuluttajien 

taipumus pyrkiä tällaiseen stimulointiin omien ponnistelujen tuloksena ja kautta. 

Kokemustalouden merkitys on tunnustettu laajasti kuluttajatutkimuksessa (Pine & 

Gilmore 1999). Vaikka taloustieteilijät ovat tyypillisesti suhtautuneet kokemuksiin ja 

palveluihin samalla tavalla, kokemukset eroavat palveluista siinä mielessä, että ko-

kemukset ovat yleensä mieleenpainuvampia, henkilökohtaisempia ja vuorovaikuttei-

sempia (Pine & Gilmore 1999). Kokemustaloudessa ihmiset vaihtavat mielellään ar-

vostettuja ja arvokkaita resursseja motivaatio- ja tunnekokemuksiin, joita palveluor-

ganisaatiot tai tuottajaorganisaatiot ovat järjestäneet (Barlow & Maul 2000). Koke-

mukset ovat aina olleet viihdeliiketoiminnan ytimessä (Holbrook & Hirschman 1982), 

eivätkä urheilutapahtumat ole mikään poikkeus. 

 

Pine ja Gilmore (1999) esittivät, että yrityksen tehtävänä on "lavastaa näyttämö" ku-

luttajille jakamaan kokemuksia. Teatterista tuttua metaforaa voidaan soveltaa moniin 

kokemuksellisiin tapahtumiin, kuten urheilutapahtumiin, pop-konsertteihin, vapaa-

ajan matkoihin, ruokailuun ja ostoksien tekemiseen. Onnistuneita kokemuksia ovat 

sellaiset kokemukset, jotka asiakas kokee ainutlaatuisiksi, ikimuistoisiksi ja jotka kes-

tävät aikaa, sellaisia jotka asiakas haluaisi toistaa, sellaisia joita asiakas haluaisi ra-

kentaa edelleen ja kertoo kokemuksista innostuneesti ja halukkaasti muille ihmisille 

(Pine & Gilmore 1998, 1999). Pine ja Gilmore (1998, 1999) mukaan parhaat suhteet 

asiakkaisiin ovat luonteeltaan miellyttäviä ja tunnepitoisia ja kun yritykset onnistuvat 

paitsi tyydyttämään asiakkaiden tarpeet ja samalla tekemään vuorovaikutustilantees-

ta miellyttävän, asiakkaat ovat taipuvaisempia pysymään uskollisina, vaikka virheitä-

kin tapahtuisi. 

 

Wikströmin (2008) mukaan voidaan havaita ja tunnistaa kaksi tärkeää voimaa viime 

aikoina lisääntyneelle "kokemuksen kulutukselle": i) taloudellisen hyvinvoinnin lisään-
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tyminen ja siihen liittyvä lisääntynyt tyytymättömyys massakulutukseen, jonka katso-

taan olevan vähemmän "jännittävää"; ja (ii) taipumus kohti individualistisia ja liberalis-

tisia arvoja, jotka johtavat valinnanvapauden kysynnän lisääntymiseen. Vaikka kulut-

tajilla on ensisijainen asema omien kokemusten tuottamisessa, yritykset antavat sel-

västi tärkeän panoksen tuotanto- ja kulutusprosessiin: (i) tarjoamalla sopivia tuotteita 

ja palveluita; ja (ii) luomalla stimuloiva ja kannustava ympäristö koko prosessille. 

(Wikström 2008) 

Zeelenberg ja Pieters (2004) havaitsivat tutkimuksessaan, että pettymys oli vahva 

ennusmerkki siitä, että asiakas siirtyy pois pettymyksen aiheuttaneesta yrityksestä ja 

vielä tämän lisäksi kertoo ympärillään oleville ennen kaikkea kielteisiä asioita.  Tyyty-

väiset kuluttajat ilmoittavat yleensä vahvemmista ja suuremmista uudelleenosto-

aikomuksista ja suosittelevat todennäköisemmin ostettuja tuotteita tai palveluita myös 

muille. Oliver (1999) totesi, että asiakasuskollisuuden luomiseksi yrityksen on täytet-

tävä ja ylitettävä asiakkaiden tarpeet paremmin kuin minkään tunnetun kilpailijan. 

Oliver (1997) arvioi, että lopullinen asiakasuskollisuus riippuu havaitusta tuotteiden 

paremmuudesta, henkilökohtaisesta mielen ja luonteen lujuudesta, sosiaalisesta si-

toutumisesta sekä näiden yhteisvaikutuksesta. Zeithamlin, Berry ja Parasuraman 

(1996) mukaan myönteisiin käyttäytymisaikomuksiin sisältyy muun muassa positiivis-

ten asioiden kertominen ja palvelun suositteleminen muille, mahdollisen hintapreemi-

on maksaminen tai kognitiivisen uskollisuuden ilmaiseminen organisaatiolle. Toisaal-

ta epäsuotuisiin käyttäytymisaikomuksiin sisältyy näkökohtia, kuten valittaminen ys-

täville tai muille ulkopuolisille tahoille, vaihtaminen mahdollisiin kilpailijoihin ja liike-

toiminnan määrän vähentäminen yrityksen kanssa. 

Palveluun liittyvässä kirjallisuudessa yleinen oletus on, että positiiviset tunteet stimu-

loivat suotuisia käyttäytymisaikomuksia, kun taas negatiivisilla tunteilla on päinvas-

tainen vaikutus (Schoefer & Diamantopoulos, 2008). Palvelun laatu riippuu asiakkaan 

käsityksestä siitä, mitä ja miten hänelle toimitettiin, asiakkaan odotuksista palvelun 

suhteen ja myös odotuksista palvelua tarjoavasta yrityksestä (Zeithaml, Parasura-

man, & Berry 1990). Rust ja Oliver (1994) pitivät asiakastyytyväisyyttä kokonaisval-

taisena kognitiivisena ja affektiivisenä reaktiona palvelutapahtumaan tai pitkäaikai-

seen palvelusuhteeseen. Tyytyväisyys johtui palvelun laatukokemuksen kokemisesta 

ja sen vertaamisesta odotettuun, jota voidaan mitata tapauskohtaisesti tai kumulatii-

visesti. Andersonin ja Sullivanin (1993) mukaan kilpailullisessa markkinointiympäris-
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tössä kuluttajatyytyväisyys on yksi tärkeimmistä kuluttajien pysyvyyden ennustajista. 

Tästä huolimatta jotkut yritykset eivät mittaa asiakkaiden tyytyväisyyttä. Sen sijaan 

ne luottavat asiakasvalituksiin arvioidakseen asiakastyytyväisyyttä. Ainoa ongelma 

tässä lähestymistavassa Stephens ja Gwinner (1998) mukaan on se, että monet asi-

akkaat eivät valita. He vain kävelevät pois koskaan palaamatta ja mahdollisesti ke-

hottavat muita toimimaan samoin. Joten yritysten tulisi tehdä kaikki voitavansa mita-

takseen, ovatko asiakkaat tyytyväisiä saamaansa palveluun. 

 

 

2.2 Urheilutapahtumien elämyksellisyys 
 

Sumino ja Harada (2004) kuin myös Kim et al. (2013) havaitsivat tutkimuksissaan, 

että otteluihin liittyvä jännitys ennustaa katsojien aikomusta osallistua myös tuleviin 

otteluihin. 

On yleisesti tunnustettua, että sosiaalinen vuorovaikutus on tärkeässä roolissa urhei-

lukatsomoiden rajallisessa tilassa, jossa sosiaaliset rajat katoavat ja esiintyy korostu-

nutta yhteydenpitoa muihin katsojiin, joka taas osaltaan lisää stadionkokemuksen 

jännitystä ja hauskuutta ainakin suurtapahtumissa (Chalip 2006). 

Kahle ja Riley (2004) huomauttavat, että urheilutapahtumat tarjoavat ryhmille mah-

dollisuuden seurusteluun ja kanssakäymiseen joka parantaa yleistä kokemusta. Hei-

dän tutkimuksensa mukaan urheilun seuraamisen nautinto on emotionaalista ja li-

sääntyy usein ryhmävuorovaikutuksen seurauksena. 

Whannel (1992, 199) toteaa, että kuten muutkin viihdemuodot, urheilu tarjoaa utopi-

an, maailman jossa kaikki on yksinkertaista, dramaattista ja jännittävää ja missä eu-

foria on aina mahdollista. Urheilu viihdyttää, mutta voi myös turhauttaa, ärsyttää ja 

masentaa. Mutta juuri tämä epävarmuus antaa ennakoimattomille iloille niille niin 

ominaisen intensiteettinsä. 

Yoshida ja James (2010) totesivat, että urheilun asiakastyytyväisyyttä koskevassa 

kirjallisuudessa on aukko sen suhteen, että heidän mukaansa aikaisempi tutkimus on 

keskittynyt katsojien urheilutyytyväisyyteen joko tyytyväisyytenä pelikokemukseen tai 

tyytyväisyytenä palvelukokemukseen. Tutkijat kehittivät käsitteellisen mallin urheilu-
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katsojien tyytyväisyydestä ja käyttäytymisaikomuksista. Sitten mallia testattiin japani-

laisten urheilukatsojien keskuudessa. Yoshida ja James (2010) käsitteellinen malli 

esittää, että palvelun laatu vaikuttaa suoraan palvelukokemuksen tyytyväisyyteen ja 

että ydintuotteiden laatu vaikuttaa suoraan pelikokemuksen tyytyväisyyteen. Sitten 

he ehdottivat, että nämä kaksi erillistä tyydytyksen muotoa yhdistyvät ja vaikuttavat 

käyttäytymisaikomuksiin ostaa lippuja kotijoukkueen peleihin (Yoshida & James 

2010). Heidän tutkimuksensa tulokset osoittavat, että ydintuotteiden ja palvelun laatu 

vaikuttaa asiakastyytyväisyyteen, ja asiakastyytyväisyys puolestaan vaikuttaa käyt-

täytymisaikomuksiin.  

Koenigstorfer et al. (2010) esittävät, että urheilutapahtumien aikana on kolmen tyyp-

pisiä ärsykkeitä tai virikkeitä: Järjestäjän aikaansaamia, katsojien aikaansaamia ja 

pelin aikaansaamia ärsykkeitä. 

 

2.3 Urheiluareena ja sen merkitys 

 

Ammattilaisurheilussa stadionit ja muutkin areenat ovat todella merkittäviä ja tärkeitä 

paikkoja, koska juuri siellä urheilun kuluttajat pystyvät kuluttamaan ja kokemaan ur-

heilua suoraan, ilman mitään ”välikäsiä” (Westerbeek & Shilbury 1999). Westerbee-

kin ja Shilburyn (1999) mukaan stadion toimii sosiaalisen vuorovaikutuksen lähtökoh-

tana. Juuri tämä sosiaalinen vuorovaikutus on avaintekijä, joka vaikuttaa katsojien 

stadion kokemukseen. Samanlaisia havaintoja teki myös Chalip artikkelissaan 

(2006). Siinä hän toteaa, että juuri se kriittinen elementti, joka erottaa elävän/live ko-

kemuksen televisioidusta kopiostaan (replica), näyttää olevan yhteisöllisyyden tunne, 

jonka stadionin tarjoama sosiaalinen vuorovaikutus saa aikaan. Stadion ja siellä val-

litseva ilmapiiri näyttää olevan erittäin tärkeä tekijä katsojien saamiseksi paikalle. 

Stadionympäristöön kuuluvat esimerkiksi stadionille pääsyn helppous, tilojen esteet-

tisyys, tulostaulun laatu, mukavat istuimet ja stadionin puhtaus.  Wakefield ja Sloan 

(1995) havaitsivat kaikkien näiden edellä mainittujen tekijöiden vaikuttavan pelin kat-

sojamääriin positiivisesti. Puitteilla ja ympäristöllä on tärkeä merkitys kokemusten ja 

kokemuksien tuottamisessa. Yhden kuluttajan havaitsema hyöty voi vaikuttaa muiden 

kuluttajien samanaikaisiin kokemuksiin ja tämä yksi kuluttaja voi vastaavasti saada 

vaikutteita muiden kokemuksista. Wakefield ja Blodgett (1994) ovat korostaneet mui-

den asiakkaiden merkitystä vapaa-ajan palvelujen laadun määrittämisessä.  
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Gaffney ja Bale (2004) ehdottivat viittä aistillista (sensual) tekijää, jotka vaikuttavat 

stadion kokemuksiin: näky (esimerkiksi stadionin ulkonäkö, sisustus, näkymät, julki-

sivu, näkymä täpötäydestä väkijoukosta); ääni (esimerkiksi katsojien äänet, musiikki 

ja akustiikka); kosketus (esim. muiden katsojien puristuksen tunteet, mukavat istui-

met); haju (esim. stadionin ainutlaatuinen tuoksu, herätetty muisto ja nostalgia, väki-

joukon haju, ruoka- ja juomahaju) ja maku (esim. stadionin ruoan ja juoman maut, 

vapautuminen rutiinielämästä syömällä stadionilla). 

 

 

2.4 Motiivit osallistua urheilutapahtumiin 

 

Funk, Ridinger ja Moorman (2004) toteavat, että vuorovaikutuskehykset, joihin on 

kiinnitetty eniten huomiota urheilukatsojia käsitelevässä kirjallisuudessa, voidaan ja-

kaa neljään luokkaan: (a) stressin lievitys ja stimulaation etsiminen, b) viihde, c) saa-

vutuspyrkimykset, ja (d) sosiaalinen vuorovaikutus. Trail et al. (2003) korostivat urhei-

lun katsojien kulutuskäyttäytymistä koskevassa tutkimuksessaan, että useat tekijät, 

kuten ihmisten motiivit, identifikaatio, odotukset, odotuksien ylittyminen tai alittuminen 

sekä ihmisten affektiivinen tila vaikuttavat urheilun katsojien kulutusaikeisiin. 

Sosiaalista vuorovaikutusta on laajasti tutkittu yhtenä urheilukatsomisen avainmotii-

vina (Trail & James 2001). 

Satunnaiset fanit osallistuvat todennäköisemmin urheilutapahtumiin, jos kilpailevia 

vaihtoehtoja on vähän (Zhang et al. 1997). Robertson ja Pope (1999) huomauttavat, 

että kuluttajan päätös osallistua otteluun on tyypillisesti valinta lukuisten eri viihde-

vaihtoehtojen väliltä. Valinta osallistua urheilutapahtumiin on vain yksi suuresta jou-

kosta mahdollisia vapaa-ajanvaihtoehtoja. Urheilutapahtuma valitaan, koska se vas-

taa kuluttajien vapaa-ajan mieltymyksiä tai on parempi kuin tarjolla olevat vaihtoehdot 

(Pritchard & Funk 2006). Kahle ja Riley (2004, 283) esittävät, että monet osallistujat 

"ovat vähemmän kiinnostuneita urheilutapahtuman tuloksista kuin viihdekokemuksen 

yleisestä laadusta". 
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Urheilutapahtuman katseleminen televisiosta kilpailee myös paikan päällä tapahtu-

van osallistumisen kanssa ja jotkut katsovat mieluummin tapahtumaa kotona (Dietz-

Uhler et al. 2000).  Urheilutapahtumiin osallistuminen on myös liitetty mahdollisuu-

teen seurustella perheen ja ystävien kanssa. (Robertson & Pope 1999; Dietz-Uhler et 

al. 2000). Mahony ja Moorman (1999) esittävät, että urheilun televisiosta katselun 

tarkasteleminen vastakohtana tapahtumissa läsnäololle, edustaa ja indikoi paremmin 

ja tarkemmin kuluttajan suhtautumista kohteena olevaan urheiluun, koska useat toi-

siinsa liittymättömät tekijät voivat vaikuttaa peliin paikanpäälle osallistumiseen: Esi-

merkkeinä (Mahony & Moorman 1999) mainitsevat sään, urheiluareenan sijainnin, 

lippujen hinnan ja urheiluareenan kunnon. 

Urheilukatsojien käyttäytymistä selittävien viihdeteorioiden taustalla olevia ihmisten 

toimintaa ohjaavia motiiveja ovat muun muassa: Jännitys, draama, eustressi, pelaaji-

en ja urheilun kiinnostavuus, terveellinen ympäristö sekä kuuluisuuksien vetovoimai-

suus (Trail & James 2001).  

Koripallokatsojien segmentointitutkimuksessa (Funk et al. 2004) kävi ilmi, että katso-

jien kokema ja havaitsema jännitys- ja viihdearvo oli hyödyllisimpiä indikaattoreja  

pyrittäessä erottamaan korkeafrekvenssiset matalafrekvenssisistä segmenteistä. 

Tarkemmin sanottuna katsojat, jotka osallistuvat kauden aikana korkeintaan kolmeen 

peliin, eivät todennäköisesti kuvaile pelikokemusta jännittävänä eivätkä hyvän viih-

dearvon omaavana, päinvastoin kuin sellaiset katsojat, jotka osallistuvat vähintään 

14 peliin. 

Urheilutapahtumien potentiaalinen katsoja määrittää lopullisen käyttäytymisen: Kat-

soako tapahtuma kokonaan tai osittain, suoraan tai epäsuorasti tai olla kokonaan 

katsomatta. Tähän päätökseen henkilö päätyy riippuen motivaatioiden ketjusta, iden-

tifikaatiosta, odotuksista, näiden odotusten vahvistumisesta tai vahvistumatta jäämi-

sestä, itsetuntoreaktioista sekä emotionaalisesta kiintymyksestä joukkueeseen. 

(Trail, Fink ja Anderson 2003) 

Hansen ja Gauthier (1989) havaitsivat, että pelien houkuttelevuus on tärkein tekijä, 

joka vaikuttaa pelien katsojamääriin.  

Sloan (1989) oli ensimmäisiä, joka identifioi hedonisia teorioita, jotka selittävät urhei-

lun kuluttajien käyttäytymismalleja ja ne luokitellaan seuraavasti: terveellisiä vaikutus-
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teorioita, stressi- ja stimulaatioteorioita, katarsis- ja aggressioteorioita, viihdeteorioita 

ja saavutusta tavoittelevia teorioita. Sloan (1989) mukaan terveellisten vaikutusten 

teoria viittaa siihen, että urheiluun osallistuminen johtuu yksilön tavoitellessa lisään-

tynyttä fyysistä ja henkistä hyvinvointia. Stressi ja stimulaation etsintä teoriat taas 

viittaavat siihen, että kun ihmisen riskitasot, stressi ja kiihottuminen laskevat halutun 

tason alapuolelle, organismit pyrkivät lisäämään kiihottuvuuden voimakkuutta. Sloan 

(1989) toteaa lisäksi, että katarsis- ja aggressioteoriat osoittavat, että aggressiiviseen 

tekoon osallistuminen tai sen katsominen johtaa joko aggressiotason alenemiseen tai 

vaihtoehtoisesti aggressiotason nousemiseen. Viihdeteoriat liittyvät urheilun houkut-

televuuteen, joka perustuu urheilutapahtuman tarkoituksesta johdettuihin esteettisiin 

ja moraalisiin merkityksiin ja sisältöihin. Lopuksi saavutuspyrkimysteoriat viittaavat 

siihen, että yksilöt pyrkivät tyydyttämään saavutustarpeensa urheilukilpailujen avulla. 

Funk ja James (2006) kehittivät psykologisen jatkumomallin (PCM) tutkiessaan urhei-

lukatsojia. Funk ja James (2006) tutkivat lojaalisuuden ja uskollisuuden rakennetta 

tietylle urheilujoukkueelle. He määrittelivät uskollisuuden sitoutuneisuudeksi tiettyyn 

joukkueeseen ja että tuo sitoutuminen on pysyvää, se on vastustuskykyinen muutok-

sille ja vaikuttaa henkilön kognitiivisiin ajatuksiin ja käyttäytymiseen (Funk & Pastore 

2000). Funkin ja Jamesin (2006) kuvaama PCM käsittelee tietoisuutta, vetovoimaa, 

kiintymystä ja uskollisuutta psykologisen prosessin tasoina. Tutkijat kuvaavat tietoi-

suutta psykologisen osallistumisen alimmaksi vaiheeksi. Tietoisuus kuvaa henkilöitä, 

jotka tietävät urheilujoukkueen olevan olemassa, mutta eivät ole kiinnostuneita seu-

raamaan sitä. Vetovoima taas kuvaa tilaa, jossa joukkueeseen muodostuu selkeä 

intressi tai asenne. Jatkuvuuden kolmas vaihe on kiinnittyminen. Kiintymys kuvaa 

hetkeä, jolloin henkilö on muodostanut mielekkään psykologisen sitoutumisen jouk-

kueeseen (Funk & James 2006). Psykologisen sitoutumisen viimeinen vaihe on us-

kollisuus. Uskollisuus osoitetaan määritellyn pysyvyyden ja muutosvastustuksen 

kautta, mikä vaikuttaa kognitiiviseen osallistumiseen ja yksilölliseen käyttäytymi-

seen.(Funk & James 2006). 

Wann et al. (2008) havaitsivat, että urheilukulutuksen käyttäytyminen vaihtelee myös 

sen mukaan, onko kyse yksilö- tai joukkueurheilulajeista. Esteettinen motiivi on hei-

dän mukaansa tärkeämpää yksilölajeissa. Tämä voi johtua esteettisesti miellyttävien 

esiintymisten seuraamisesta, jonka yksilölajien luonne mahdollistaa. Toisaalta eu-
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stressi, itsetunto, ryhmään kuuluminen, viihde ja perhemotivaatiot painottuvat yksilö-

lajeja voimakkaammin joukkueurheilulajien katsojien keskuudessa. 

Tomlinson et al. (1995) havaitsivat tutkimuksessaan, että urheilutapahtumien katsojat 

eivät ole homogeeninen ryhmä. Tutkijat havaitsivat, että säännöllisten ja epäsäännöl-

listen katsojien välillä oli merkittäviä eroja. He totesivat, että säännölliset vakiokatso-

jat arvostivat live-elämyksen tärkeimmäksi syyksi urheilutapahtumaan osallistumi-

seen. Sitä vastoin epäsäännölliset katsojat arvostivat asiakaspalvelun muita tekijöitä 

tärkeämmäksi (Tomlinson et al. 1995). Trail et al. (2002) havaitsivat, että fyysiset tilat 

kuten esimerkiksi siisteys, käymäläkokemus, äänimaailma sekä palveluhenkilökunta 

ja sen käyttäytyminen ovat tärkeämpiä naisasiakkaille kuin miesasiakkaille. 

Yoshida ja James käyttivät vuonna 2010 julkaistussa tutkimuksessaan (Yoshida & 

James, 2010) laatu-tyytyväisyys-käyttäytymisaikomus-ketjuja selittääkseen kuinka 

palvelu ja ydinurheilutuotteet vaikuttavat kuluttajien tyytyväisyyteen. Tämän teorian 

keskeinen näkökohta on, että korkealaatuisten tavaroiden tai palveluiden tarjoaminen 

antaa yrityksille mahdollisuuden tyydyttää ja pitää kiinni asiakkuuksista, tuottaa pit-

käaikaisia etuja ja auttaa selviytymään kilpailluilla markkinoilla. He (Yoshida & James 

2010) havaitsivat, että katsojien tyytyväisyys itse peliin, verrattuna heidän tyytyväi-

syyteensä pelitapahtuman yhteydessä tarjolla olevaan muuhun palveluun, oli parem-

pi ennusmerkki katsojien tuleville käyttäytymisaikomuksille. Siis vaikka tyytyväisyys 

peliin ja tyytyväisyys palveluun ovat molemmat tärkeitä ennusmerkkejä käyttäyty-

misaikomuksille, pelityytyväisyyden on todettu heidän tutkimuksen mukaan vaikutta-

van enemmän urheilukuluttajien käyttäytymisaikomusten ennustamiseen (Yoshida & 

James 2010). 

 

2.5  Urheilutapahtumiin osallistumista rajoittavia tekijöitä 
 

Crawford ja Godbey (1987) kehittivät vapaa-ajan rajoitteiden teoreettisen kehyksen. 

He ehdottivat, että vapaa-ajan rajoitteet voitaisiin jakaa kolmeen pääluokkaan: henki-

lökohtaisiin, henkilöiden välisiin ja rakenteellisiin rajoituksiin.  

 

Crawford ja Godbey (1987) tulkinnan mukaan henkilökohtaisiin rajoituksiin sisältyvät 

yksilön psykologiset tilat ja ominaisuudet, joilla voi olla kielteinen vaikutus vapaa-ajan 

mieltymyksiin (esimerkiksi stressi, uskonnollisuus, referenssiryhmän asenteet, aiempi 
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sosialisaatio tietyissä vapaa-ajan toiminnoissa, koettu oma kyvykkyys ja subjektiivi-

nen arviointi erilaisten vapaa-ajantoimintojen tarkoituksenmukaisuudesta ja saata-

vuudesta).  

 

Henkilöidenvälisten rajoitusten katsottiin johtuvan suhteista tai suhteiden puuttumi-

sesta muiden ihmisten kanssa (esimerkiksi sopivan kumppanin puute, jonka kanssa 

voitaisiin osallistua vapaa-ajantoimintaan), joilla saattaa olla kielteinen vaikutus sekä 

vapaa-ajan mieltymyksiin että osallistumiseen.  

 

Rakenteellisiksi rajoituksiksi luonnehdittiin tekijöitä, jotka häiritsivät vapaa-ajan miel-

tymyksiä ja osallistumista, toisin sanoen fyysisiä tai ympäristötekijöitä, jotka estävät 

yksilöä osallistumasta vapaa-ajan toimintoihin (esimerkiksi taloudelliset resurssit, 

sää, työaikojen aikataulut). (Crawford & Godbey 1987) 

 

Kim ja Trail (2010) ovat todenneet, että sisäiset rajoitukset olla osallistumatta urheilu-

tapahtumiin koskevat sellaisia sisäisiä psykologisia kognitioita, jotka estävät käyttäy-

tymistä. Tällaisia ovat esimerkiksi tiedon puute, menestyksen puute tai muiden kiin-

nostuksen puute. Ulkoiset rajoitukset taas liittyvät sosiaalisiin tai ympäristönäkökoh-

tiin, jotka vähentävät yksilöiden käyttäytymisen todennäköisyyttä. Näitä ovat esimer-

kiksi taloudelliset kustannukset, muut vapaa-ajan vaihtoehdot, pysäköinnin vaikeudet 

tai sijainti. (Kim & Trail 2010)  

 

Näitä edellä mainittuja päätelmiä tukevat lukuisat tutkimukset: Esimerkiksi Hansen ja 

Gauthier (1989) havaitsivat, että sää vaikuttaa negatiivisesti katsojien päätökseen 

mennä urheilutapahtumaan. Baade ja Tiehen (1990) havaitsivat, että vaihtoehtoinen 

urheiluviihde vaikutti osallistumiseen. Zhang et al. (1995) raportoivat, että taloudelli-

set kustannukset (esimerkiksi lipun hinta) vaikuttivat negatiivisesti osallistumispää-

tökseen. Samoin vaihtoehtoisten vapaa-ajan toimintojen tunnistettiin vaikuttavan kiel-

teisesti osallistumiseen (Hansen & Gauthier 1989). Oman joukkueen menestymisen 

puutteen havaittiin vaikuttavan kielteisesti osallistumiseen (Baade & Tiehen 1990). 

Myös stadionin epäsopivan sijainnin havaittiin vaikuttavan kielteisesti osallistumis-

päätöksiin (Hansen & Gauthier 1989). 
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3  TUTKIMUSMENETELMÄ  
 

3.1 Metodologiset valinnat 
 

Tämän tutkielman empiirinen osio toteutetaan kvalitatiivisena eli laadullisena tutki-

muksena. Kvalitatiivisen tutkimusmenetelmän lähtökohtana on todettu olevan elämän 

kuvaaminen. Tähän sisältyy myös kuitenkin ajatus todellisuuden ja elämän moninai-

suudesta (Hirsjärvi et al. 2007, 157). Hirsjärvi et al. (2007, 157) mukaan kvalitatiivi-

sen tutkimuksen tarkoituksena on tutkia kohdetta niin kokonaisvaltaisesti kuin mah-

dollista. On syytä tähdentää että Hirsjärvi et al. (2007, 157) mukaan absoluuttinen 

objektiivisuus ei ole mahdollista, siitä yksinkertaisesta syystä, että ”tutkija ja se mitä 

tiedetään kietoutuvat saumattomasti yhteen.” Näin ollen on mahdollista löytää aino-

astaan ehdollisia selityksiä, jotka siis sijoittuvat johonkin tiettyyn aikaan sekä paik-

kaan (Hirsjärvi et al. 2007, 157). Hirsjärvi et al. (2007, 157) toteavat yleisluonteisesti, 

että kvalitatiivisen tutkimuksen tavoitteena on ennen kaikkea ”löytää tai paljastaa to-

siasioita”, kuin niinkään pyrkiä osoittamaan todeksi jo olemassa olevia totuusväittä-

miä. Hypoteeseja eikä muitakaan oletuksia kvalitatiivisessa tutkimuksessa ei pää-

sääntöisesti tehdä ennen tutkimusta, (Koskinen et al. 2005, 32).  

Tämä tutkimus päätettiin suorittaa tapaustutkimuksena. Tapaustutkimuksessa (case 

study research) tutkitaan yksittäistä tapahtumaa tai tapausta. Tapaustutkimuksen 

kohteena on siis jokin tapaus, vaikkapa jokin yhtiö tai sen pienempi osa. (Koskinen et 

al. 2005, 154) 

Tätä tutkimusta tehtäessä päätettiin haastattelut suorittaa puolistrukturoituina. Siis 

sellaisina, että kysymykset ovat kaikille haastateltaville samat ja ennalta valitut, mutta 

valmiita vastausvaihtoehtoja ei ole vaan haastateltava vastaa omin sanoin (Eskola & 

Suoranta 2008, 86).  

Haastattelurunko ja niin sanotut valmiit kysymykset pyrittiin muodostamaan siten et-

tä, tutkielman teoreettisessa osiossa esiteltyjä ja käsiteltyjä teemoja sisältyisi haastat-

teluun. Tavoitteena oli saada tietoja, käsityksiä ja näkemyksiä, jotka auttavat tutki-

musongelman ratkaisemisessa. Haastattelukysymykset ovat esiteltyinä liitteessä 1. 

Tutkielmaa varten suoritettiin kaksi puhelinhaastattelua kahdelle eri raviradan työnte-
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kijälle, eli siis yksi per haastateltava. Haastattelun aikana esitetyt puolistrukturoidut 

kysymykset olivat molemmille haastateltaville samat. Haastattelujen aikana kysyttiin 

lukuisia tarkentavia kysymyksiä, jotka nousivat pintaan keskustelun kuluessa. Haas-

tattelut nauhoitettiin, jonka jälkeen ne litteroitiin, mikä helpotti aineiston analysointia. 

Haastatteluaineistosta pyrittiin sitten löytämään sellaista informaatiota, joka auttaisi 

löytämään vastauksia tämän tutkielman tutkimusongelmaan. 

 

3.2 Tiedot haastateltavista 
 

Kuten jo aiemmin todettiin, tässä tutkimuksessa haastateltiin kahden suomalaisen 

raviradan johtoon kuuluvaa henkilöä. Raviratojen nimiä, eikä myöskään henkilöiden 

nimiä tässä tutkimuksessa ei julkaista. Perusteluna tälle on tutkijan käsitys siitä, että 

tämän tyylisissä tutkimuksissa tärkeämpää on se mitä sanotaan kuin kuka sanoo. 

Toisena ja ehkä tärkeämpänä syynä voidaan mainita, että vaikka tässä tutkimukses-

sa ei käsitellä liikesalaisuuksien piiriin kuuluvia asioita, eikä muutenkaan kovin sensi-

tiivisiä aihepiirejä, on haastateltavia kohtaan reilumpaa jättää julkaistavasta tutkimuk-

sesta tarkat henkilötiedot pois. Eritoten tällaisessa tutkimuksessa, joka on internetis-

sä saatavissa vuosikausia. 

Koska ravipiirit ovat Suomessa kovin pienet ja raviratoja on vähän, niin mitään tark-

koja tietoja haastateltavien iästä, sukupuolesta tai muusta sellaisesta ei myöskään 

julkaista. Tämä siitä syystä, että tällaisten tietojen antamisen jälkeen haastateltavien 

henkilöllisyys olisi hyvin helppo selvittää.  Sen verran voidaan heistä kuitenkin todeta, 

että he työskentelevät eri raviradoilla. 

Tiedot haastateltavista kuten haastattelut äänitallenteina sekä litteroituina löytyvät 

luonnollisesti tutkijan hallusta, jos jotain tarvetta ilmenee.  

Henkilö A toimii suomalaisen maakuntaraviradan kilpailusihteerinä. Hänellä on todel-

la pitkä ja laaja kokemus, sekä suomalaisesta että kansainvälisestä raviurheilusta. 

Häntä nimitetään jatkossa tunnisteella ”A” ja ravirataa, jossa hän työskentelee tunnis-

teella ”ravirata A”.  Henkilön ”A” puhelinhaastattelu suoritettiin 2.12.2019. 

Henkilö B toimii suomalaisen maakuntaraviradan johtajana. Hänellä on jo ikänsä 

puolesta vähemmän kokemusta raviurheilusta kuin henkilöllä A, mutta kompetenssia 
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raviurheilusta ja raviradan johtamisesta löytyy tutkijan subjektiivisen käsityksen mu-

kaan paljon. Häntä nimitetään jatkossa tunnisteella ”B” ja ravirataa jossa hän työs-

kentelee tunnisteella ”ravirata B”. Henkilön ”B” puhelinhaastattelu suoritettiin 

5.12.2019.  

 

 

4  TUTKIMUSTULOKSET 
 

4.1 Raviurheilu Suomessa 
 

Tämän tutkielman case toimialaksi valittu raviurheilu ei ole varmasti kaikille niin tuttu 

urheilulaji, kuten vaikkapa isot joukkuelajit jääkiekko ja jalkapallo. Siksi päätettiin tä-

hän empiriaosuuden alkuun liittää tiivis katsaus suomalaisesta raviurheilusta. Näin 

lyhyessä katsauksessa jää luonnollisesti paljon mainitsematta, mutta jonkinlaisen 

käsityksen lajista tämä tiivis esitys lukijalle toivottavasti antaa. 

Raviurheilussa järjestettäviä kilpailuja kutsutaan raveiksi. Suomessa näitä raveja jär-

jestetään vuoden jokaisena päivänä, jouluaattoa ja joulupäivää lukuun ottamatta. Ra-

veissa ajettavissa ravilähdöissä hevosen ja ohjastajan muodostamat valjakot kilpaile-

vat toisiaan vastaan 1000 metriä pitkällä ovaalin muotoisella radalla. Pintakerroksel-

taan radat ovat pääsääntöisesti hiekan ja kivituhkan sekoitetta. Kuten kilpailutapah-

tuman nimestäkin voi jo päätellä, ainoa ravilähdöissä hevosille sallittu askellaji on 

luonnollisesti ravi.. Yleisimmin juostavat matkat Suomessa ovat 1 609, 2 100, 2 600 

tai 3 100 metriä. Radalla valjakot juoksevat vastapäivään. Liikkeelle valjakot lähtevät 

joko auto- eli ryhmälähtönä tai tasoitusajona eli volttilähtönä.  

 

Ravilähdöt jaetaan sarjamäärityksillä eritasoisille hevosille. Tarkoituksena sarjamääri-

tyksellä on se, että hevoset juoksisivat osapuilleen toisia samantasoisia hevosia vas-

taan. Näin lähdöistä tulee mielenkiintoisempia ja tasapuolisempia.  Hevosen lähtöön 

osallistuminen määräytyy pääsääntöisesti sen kilpailu-urallaan juokseman voit-

tosumman perusteella. 

Tapahtuman kulku raveissa on ollut jo vuosikymmeniä pääsääntöisesti sellainen, että 

keskimäärin raveissa ajetaan kymmenen noin kaksi ja puoliminuuttia kestävää lähtöä 
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ja odotetaan sitten seuraavaa lähtöä reilut kymmenen minuuttia. Tapahtuman kesto 

on näin ollen osapuilleen kolmisen tuntia. Arkisin ravit alkavat yleensä kello18 ja 

päättyvät siis noin klo 21. Päättymisaikaa voitaneen pitää melko myöhäisenä ainakin 

esimerkiksi lapsiperheille. Lauantaisin ajettavat viikon pääravit alkavat yleensä kello 

14.  

Paikan päällä raveissa käy vuosittain Suomessa yli 600 000 katsojaa. Tämän lisäksi 

vuoden kaikki toto-ravit ovat katsottavissa myös livelähetyksinä TotoTV:n kautta in-

ternetissä sekä myös maksukorttikanavilla. Hevosia osallistuu raveihin Suomessa 

vuosittain noin 6 600 ja ohjastajia alle 2 000. Suomessa toimii tällä hetkellä noin 160 

ammattivalmentajaa ja tämän lisäksi harrastajavalmentajarekisteriin kuuluu yli 7 000 

henkilöä. Hippos ry:n mukaan ravikilpailussa pelattavien hevospelien kokonaisvaihto 

on vuositasolla noin 230 miljoonan euroa. Palkintoja kilpailuissa maksetaan yli 18 

miljoonaa euroa vuodessa. (Suomen Hippos 2019a)  

 

Ravien yleisömäärät ovat viime vuosina laskeneet. Yhtenä syynä tähän on mitä luul-

tavimmin se, että teknologian kehityttyä nopeasti viime vuosien aikana on ravien kat-

sominen ja pelaaminen mahdollista myös internetissä. Näin ollen paikanpäälle ravi-

radalle tuleminen ei ole välttämättömyys ravitapahtuman seuraamiselle eikä myös-

kään pelaamiselle. Jonkinlaisen kuvan ravien katsojamäärien laskusta saa kun tode-

taan, että vuonna 1990 raveissa kävi noin 1,5 miljoonaa katsojaa, kun taas vuonna 

2018 katsojia oli noin 630 000 (Mahlamäki 2003, 309); (Suomen Hippos 2019b). 

Valtakunnallinen Uudistuva hevostalous -hanke pyrki selvittämään suomalaisten he-

vosalaa koskevia mielikuvia laajasti keväällä vuonna 2017. Hankkeella pyrittiin saa-

maan vastauksia varsinkin sellaisilta henkilöiltä, joilla ei ennestään ollut aktiivista 

kosketusta hevosiin. Hevosalan mielikuvat -kyselyyn vastasi 3 055 kahdeksantoista 

vuotta täyttänyttä suomalaista. (Pussinen 2017)   

Yhtenä teemana hevosalan mielikuvat -kyselyssä oli kartoittaa suomalaisten suhtau-

tumista raviurheiluun. Vastaajista 23 % ilmaisi olevansa jollain tapaa – erittäin paljon 

(3 %), jonkin verran (8 %) tai vähän (12 %) – kiinnostunut hevospeleistä, raviurheilus-

ta, ravitapahtumista ja muusta raveihin liittyvästä toiminnasta. Erityisen kiinnostuneita 

ravipeleistä olivat tutkimuksen mukaan miehet. (Pussinen ja Lehtonen 2018) 
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Raviurheilua koskevia tarkempia ja yksityiskohtaisempia väittämiä arvioi vastaaja-

joukko, jotka olivat edes jossain määrin kiinnostuneita raviurheilusta (n=1356). Annet-

tuja vaihtoehtoja pyydettiin arvioimaan asteikolla täysin samaa mieltä – täysin eri 

mieltä (kuvio 1). (Pussinen ja Lehtonen 2018) 

 

 

Kuvio 1. Näkemyksiä raviurheilusta ja ravitapahtumista. (Pussinen & Lehtonen 2018) 

 

 

4.2 Sään vaikutus yleisökäyttäytymiseen 
 

Alkuun tutkimuksessa pyrittiin selvittämään mikä oli haastateltavien käsitys sään vai-

kutuksesta yleisömääriin.  Esimerkiksi Hansen ja Gauthier (1989) havaitsivat, että 

sää vaikuttaa negatiivisesti katsojien päätökseen mennä urheilutapahtumaan.  Ravit 

on siinä mielessä mielenkiintoinen urheilulaji, että sitä voidaan pitää samanaikaisesti 

sekä sisälajina, että ulkolajina. Kaikilla suurilla radoilla on lämmitettävät, lasitetut kat-

somot, kun taas itse urheilusuoritus tapahtuu ulkona. 

 B:n mukaan sään vaikutus yleisömäärään on sitä suurempi, mitä isommat ravit on 

kyseessä eli yleisö tulee isompiin raveihin kauempaa ja silloin huono sää vaikuttaa 
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yleisömäärään. Pienissä raveissakin se varmasti vaikuttaa, mutta puhutaan niin pie-

nestä vaikutuksesta, että sitä ei B:n mukaan tule niin huomioitua. 

A:n käsityksen mukaan niin sanotuissa normaaliraveissa keväällä ja syksyllä sään 

vaikutus ei ole kovin merkittävä. Hänen mukaansa tulonmuodostuksen kannalta li-

punmyynnin osuus näinä vuodenaikoina on suhteellisen vähäinen ja tärkeämpää ra-

viradan kannalta on se miten hyvin esimerkiksi isompia ryhmiä saadaan ravintolakat-

somoon.  

A:n havaintojen mukaan kesällä lämmin pilvipoutainen sää lienee paras yleisön saa-

miseksi raveihin. Aurinkoinen ja jopa helteinen päivä vie ihmiset uimarannalle, teras-

seille tai mökeille. Talvella kaunis, luminen ja aurinkoinen talvipäivä vetää ihmisiä, 

mutta kovalla pakkasella on iltaraveissa ymmärrettävästi kovin hiljaista.  

A:n mukaan raviradan tulonmuodostuksen kannalta sään vaikutus on suurin kesällä. 

Sadesäällä eivät olut, jäätelö tai virvokkeet käy kaupaksi. Yleisesti ottaen raviratojen 

hyvät palvelut sisätiloissa pienentävät hänen mukaansa sään vaikutusta yleisömää-

riin. 

 

4.3 Vuodenaikojen vaihtelun vaikutus yleisömääriin 
 

Edellä olevaan säänvaikutustematiikkaan hiukan liittyen tutkimuksessa pyrittiin selvit-

tämään, mikä on vuodenaikojen merkitys raviradan yleisömääriin. Meillä Suomessa 

vuodenaikojen vaihtelut ovat todella suuria, joten oli mielenkiintoista saada haastatel-

tavien näkemys siihen, kuinka vuodenaikojen vaihtelu näkyy raviradoilla 

 

A:n käsityksen mukaan loppusyksy lienee haastavinta aikaa ihmisten saamiseksi ra-

veihin. Pimeä, kolea ja kylmä keli ei houkuttele, minkä lisäksi ravien urheilullinen taso 

yleensä laskee kesään/alkusyksyyn verrattuna. Keväällä huippuhevoset alkavat taas 

palata radoille, millä voi katsoa olevan ainakin jossain määrin positiivinen vaikutus 

katsojamääriin. Lisäksi keväällä ihmisten yleinen vireystila ja aktiivisuus kohoavat. 

Talvella viikonlopun päiväravit tai esimerkiksi hiihtolomaviikon ravit houkuttelevat lap-

siperheitä, etenkin jos heille järjestetään jotain omaa ohjelmaa. Heinäkuu ollut hänen 

mukaansa perinteisesti hyvä kuukausi yleisömäärien kannalta, tosin vaikutus tuntuisi 

viime vuosina pienentyneen.  
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B:n mukaan vuodenaikojen välillä on isoja eroja ja ehkä isoimpana erona on se, että 

heidän raviradalla on niin sanotut vakiopaikat kalenterissa monilla ravipäivillä ja ne 

ovat sitten pääsääntöisesti keväällä sekä syksyllä. Ihmiset ja ennen kaikkea niin sa-

nottu vakioporukka on tottunut tulemaan näihin perinteeksi muodostuneisiin raveihin. 

B toteaa, että monesti heidän raviradan tapahtumat on suunniteltu kyseessä olevaan 

vuodenaikaan sopiviksi. Varsinaisesti yleisömääriin ei isoimpia heilahduksia B:n mu-

kaan vuoden mittaan tule, mutta ehkä huonointa on aika lokakuusta helmikuulle. Hän 

pohtii, että saattaisi ainakin osittain selittyä pimeillä illoilla, jolloin ihmiset tottuneet 

olemaan kotona. 

 

 

4.4 Ravintolakatsomon merkityksen lisääntyminen 
 

Taloustieteellisessä ja myös muussa tutkimuksessa on jo pitkään pystytty osoitta-

maan, että ihmisten kulutustottumukset ovat muuttuneet. Esimerkiksi Liisa Uusitalo 

(1986) esitti, että on tapahtunut muutos - pois ”mukavuuskulutuksesta” (jonka tarkoi-

tuksena on säästää aikaa ja vaivaa) kohti kulutusta, joka tuo iloa, nautintoa ja stimu-

laatiota. Todella ison merkityksen saivat aikaan Pine ja Gilmore (1998) jotka korosti-

vat paljon siteeratussa Harvard Business Review -artikkelissa sitä, että taloutemme 

on siirtynyt palvelutaloudesta kohti sitä, jota he kutsuvat ”kokemustaloudeksi”. Aina-

kin tuon artikkelin julkaisemisen jälkeen on ollut likipitäen mahdotonta tutkia oikeas-

taan mitään, mikä liittyy ihmisten asiakaskäyttäytymiseen ilman, että otetaan huomi-

oon myös kokemuksien merkitys. 

 

Yksi raveihin kiinteästi liittyvä ilmiö ovat niin sanotut ravintolakatsomot. Siis sellaiset 

katsomot, joissa ihmiset nauttiessaan pöydän antimia, samalla seuraavat raveja. Ra-

veihin ravintolakatsomot sopivat ehkä monia muita urheilulajeja paremmin, sillä ravi-

lähdöt kestävät noin 3 minuuttia, jonka jälleen on taas pidempi tauko. Näin ollen ei 

ole ”välttämätöntä” seurata jatkuvasti mitä radalla tapahtuu.  

Niinpä tutkimuksessa pyrittiin selvittämään onko haastateltavien käsityksen mukaan 

tapahtunut muutosta siten, että suhteellisesti suurempi osa raviyleisöstä valitsisi ra-

vintolakatsomon niin sanotun normaalin katsomon sijaan. 
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A totesi, että koska raviradat eivät peliyhtiöiden yhdistymisen jälkeen enää saa suo-

ranaisesti pelimyynnistä tuloja, on ravintolatoiminnan merkitys korostunut ratojen ar-

jessa huomattavasti. Ravintolaan pyritään entistä enemmän houkuttelemaan ihmisiä 

erilaisten teemailtojen muodossa. Niin sanotun perinteisen yleisön, eli ulkona tai to-

tohallissa raveja seuraavien ihmisten määrä vaikuttaisi hieman laskeneen. Tarkem-

pia tilastoja tästä tosin ei ole olemassa. Istumakatsomossa raveja seuraavien määrä 

on pysynyt melko pitkälle samana. Tosin talvea kohden heidänkin määränsä laskee, 

jonka vuoksi istumakatsomo suljetaan säästösyistä talvikuukausiksi ja väki ohjataan 

ravintolakatsomoon 

 

B:n mukaan panostaminen ravintolatoimintaan on tuonut selkeän muutoksen ylei-

söön. Suurimpana muutokset näkyvät B:n mukaan niinä päivinä, jolloin on muutenkin 

odotettavissa paljon yleisöä sekä erityisesti porukkahevosten omistajia, yhteistyö-

kumppaneita ja niin edelleen. Nämä katsojat tulevat paljon mieluummin ravintolaan. 

Paljon on B:n mukaan myös sellaisia, erityisesti päiväsaikaan ravattavissa lounasra-

veissa, että varsinaista ravitietämystä ei ole mutta tullaan vain syömään hyvää ruo-

kaa. Eniten siihen vaikuttaa B:n arvion mukaan myönteiset huhupuheet. Suurin haas-

te B:n mukaan on ehkä se, että kun tilaisuudet ovat niin sanotusti kertaluonteisia eikä 

radalla ole niin sanottuja vakiopäiviä raveihin, niin he ”joutuvat” aina ”haalimaan” ylei-

söä uusiksi tapahtumiin.  

      ”Nyt onneksi tulossa appi, jolla pyritään lisäämään tietoisuutta tapahtumista” 

 

4.5 Televisio – haaste ja mahdollisuus 
 

Esimerkiksi jo vuonna 2009 Yle kertoi, että ravit menettävät katsojia kotisohville (YLE 

2009). Ravit eivät ole todellakaan ainoa urheilulaji, jolle TV on varmasti klassista ter-

miä käyttäen sekä uhka, että mahdollisuus. Uhka on ehkä hiukan vahva sana, mutta 

ainakin vahvan haasteen TV aiheuttaa likipitäen kaikille urheilulajeille. Nimittäin kat-

sojien on nykyään niin kovin helppoa ja mukavaa seurata kotisohvalta tai pubeista tai 

muista vastaavista paikoista urheilutapahtumia, joita tulee vastaanottimista kirjaimel-

lisesti 24/7.  On tietysti joitakin lajeja ja liigoja, jotka todella myös hyötyvät TV oikeuk-
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sista. Esimerkiksi vuonna 2015 voitiin mediasta lukea, että Sky Sports- ja BT Sports -

kanavat hankkivat jalkapallon Englannin Valioliigan tv-oikeudet ennätyssummalla. 

Kanavat maksoivat oikeuksista noin 6,9 miljardia euroa (MTV-uutiset 2015).  

 

Monet muut lajit taas ovat sen haasteen edessä, että TV-lähetykset ovat osaltaan 

vaikuttamassa siihen, että tapahtumiin myydään vähemmän lippuja. Mistä taas seu-

raa, että myös oheismyynti on pienempää. Vähemmän katsojia taas merkitsee myös 

sitä, että sponsorit ovat vähemmän kiinnostuneita lajista ja niin edelleen. Toisaalta 

likipitäen mille tahansa lajille TV-näkyvyys on todella arvokasta, koska sitä kautta on 

mahdollista tavoittaa niin sanottu suuri yleisö ja mahdollisesti myös uusia katsojia. 

Ravilähetyksiä voi Suomessa katsoa netin kautta täysin ilmaiseksi. Tästä huolimatta 

aika harva varmaankaan löytää ravilähetyksen sattumalta, saati rupeaa sitä katso-

maan. Toisin on niin sanotussa normaalitelevisiossa, jossa ihminen voi kanavasurf-

failun lomassa päätyä katsomaan jotain itselle uutta urheilulajia. Tämä on tietysti 

maailmanlaajuinen ilmiö ja ollut tiedossa jo pitkään. 

 

Urheilun seuraaminen televisiosta ei siis ole luonnollisesti vain suomalainen ilmiö. 

Esimerkiksi Dietz-Uhler et al. havaitsivat tutkimuksessaan (2000), että jotkut katsovat 

mieluummin urheilua kotonaan kuin niin sanotusti paikan päällä. 

TV:n merkitys urheilutapahtuman järjestäjien kannalta on siis tärkeä, haastava ja 

mielenkiintoinen. Niinpä tavoitteena oli selvittää miten haastateltavat kokevat TV-

lähetyksien merkityksen ja vaikutuksen raviradan näkövinkkelistä katsoen.  

 

A:n mukaan TV:n rooli tuli keskeiseksi ravitapahtuman osatekijäksi oikeastaan jo 

etäpelin alkamisaikoina, noin vuonna 1994/1995. Kahvilat ja muut etäpelipisteet al-

koivat houkutella väkeä seuraamaan raveja ja tietynlainen kilpailutilanne TV:n ja ra-

dan välillä syntyi jo silloin.  

A toteaa, että tilanteen kanssa oli aikoinaan pakko oppia elämään. Kaikki ymmärsi-

vät, että jos teknologian kehityksessä (TV, etäpeli, nettipeli) ei pysytä mukana, niin 

huonosti käy koko lajille. A mainitsee, että esimerkiksi entinen suuri ravimaa Saksa 

putosi kelkasta juuri noihin aikoihin, kun Saksassa ei kyetty kehittämään ravien TV-

lähetyksiä eikä etäpelejä suurelle yleisölle.  

A toteaa, että TV:n kanssa ei oikein voi ”taistella”. Ihmiset ovat jo niin tottuneet saa-

maan kaiken kotisohvalleen, ettei heitä voi yrittää ”pakottaa” takaisin vaikkapa ravira-
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dalle. A mainitsee, että välillä on jopa esitetty, että pelaajat saisivat radalla esimer-

kiksi paremman palautusprosentin peleissä, mutta nämä ehdotukset eivät mene läpi 

arpajaislaissa. Suomessa tilanne on A:n mukaan kuitenkin pysynyt hieman parem-

pana kuin Ruotsissa, missä ratayleisön määrä on tavallisissa raveissa (pitkälti tasok-

kaiden ravilähetysten vuoksi) kuihtunut olemattomiin. Ruotsin päärata Solvalla on 

viimeisen vuoden-parin aikana A:n kertoman mukaan kokeillut konseptia, jossa ravin-

tolassa on ollut erityinen joukko raviasiantuntijoita ja vihjaajia ja illan kulku on juon-

nettu viimeisen päälle ratayleisöä varten. Tätä ei siis näytetty televisiossa. Mutta eipä 

houkutellut väkeä sekään, vaan niistä luovuttiin jossain vaiheessa tänä vuonna. 

Raviratojen vetovoima täytyy A:n vahvan käsityksen mukaan olla siinä, että ihmiset 

kuitenkin kaipaavat edelleen sosiaalisuutta ja asioiden tekemistä porukalla. Tästä 

johtuen erilaisten pakettien myyminen firmoille ja muille ryhmille on erityisen tärkeää. 

Hyvään ruokailuun ja ravien seurantaan kun yhdistetään vierailu tallialueella, mahdol-

lisesti kyyti lähtöautossa tai jopa tandem-ajelulle hevosella, niin tällaisilla elämyspal-

veluilla pystytään A:n mukaan edelleen väkeä radoille houkuttelemaan. Tähän sisäl-

tyvät myös erilaiset teemaillat raviradan ravintolassa.  

Muita käytössä olevia konsteja ovat esimerkiksi satunnaiset kakkukahvit jonkun pai-

kallisen hevosen menestyksen johdosta, tai kanta-asiakkaille erikseen järjestetyt 

”kantisillat” ruokailuineen. Erilaisia ”sirkushuvejakin” live-musiikista lähtien on A:n 

mukaan ravien ajaksi kokeiltu järjestää, mutta tavallisissa raveissa ne eivät tahdo olla 

vetovoimatekijä, vaan      

              ”ne koetaan vakikävijöiden osalta usein jopa häiritseviksi.” 

 

B:n mukaan heillä on omaa tapahtumaa käsikirjoitettu paljon TV:n ehdoilla. Hänen 

omasta mielestä ideaalitilanteessa lähtökohtana olisi se, että he eivät ensiksi mureh-

tisi televisiota vaan omaa tapahtumaa. Ja sitten oman tapahtuman käsikirjoitusta ja 

ohjelman sisältöä voisi hyödyntää siitä mitä radalta tulee ”ulos” TV-lähetykseen. B:n 

mielestä ehkä suurin ristiriita tällä hetkellä on se, että paikanpäältä ei välity lähetyk-

seen niin sanotusti juuri mitään ja että lähetys on hyvin pelipainotteinen. B:n käsityk-

sen mukaan lähetys palvelee nykyisin laji-ihmisiä, mutta hän tunnistaa vaikean seu-

rattavuuden ja ymmärtämisen, jos katsoja ei ole niin sanotusti lajin sisällä. B toteaa 

hänestä tuntuvan, että tapahtuma paikanpäällä ja TV-kuva nyt liiankin usein yhdiste-

tään samaksi asiaksi, vaikka ne ovat kuitenkin niin erilaisia. Nykyisin lähetystä teh-
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dään pelaajien näkökulmasta, mikä on B:n mukaan ymmärrettävää, koska lähetyk-

sen maksaa ja tuottaa Veikkaus, joka hyödyntää sitä pääsääntöisesti omassa jake-

lussaan. 

Jos miettii asiaa tapahtuman kehittämisen ja yleisöviihtyvyyden kannalta, niin siinä 

B:n mielipide on se, että mitä vähemmän he ovat sidoksissa TV-lähetykseen, niin sitä 

paremmin paikanpäällä pystytään tuottamaan sellaista sisältöä, joka tuottaa katsojille 

lisäarvoa. B toteaa, että jos ne (live ja TV) ovat ikään kuin sama tuote, niin seuraava 

kysymys on se, miksi katsoja menisi paikanpäälle katsomaan raveja, jos hän voi ko-

kea likipitäen saman asian katsomalla televisiota. Mitä lisäarvoa katsoja siinä silloin 

saa, kysyy B. Haastattelijan kysyessä, että mitä radalla sitten voitaisiin tehdä, että 

katsojat saisivat lisäarvoa verrattuna televisioon, niin B totesi, että kaikki vaikuttaa. 

Yleisöalueet, äänimaailma, kaikki vaikuttaa siihen pystytäänkö radalla luomaan jotain 

sellaista, jotta katsoja kokee olevansa lähellä kilpailijoita ja saavansa siitä jotain, jota-

kin muuta, B toteaa. 

 

4.6 Asiakastutkimus 
 

Kuten jo aiemmin mainittiin, on paljon yrityksiä jotka eivät mittaa asiakkaiden tyyty-

väisyyttä. Monet näistä yrityksistä luottavat tyytymättömien asiakkaiden tekemiin vali-

tuksiin arvioidessaan asiakkaidensa tyytyväisyyttä. Ainoa ongelma tässä ensi kuule-

malta ehkä järkevältä kuulostavassa toimintatavassa Stephens ja Gwinner (1998) 

mukaan on se, että on paljon asiakkaita jotka eivät valita. He vain kävelevät pois, 

koskaan takaisin tulematta. Äänestävät jaloillaan, kuten joskus ennen vanhaan sa-

nottiin. Tämän lisäksi he mahdollisesti kehottavat muita ihmisiä toimimaan samoin. 

Tästä voidaan tehdä sellainen päätelmä, että yritysten tulisi mahdollisuuksien mu-

kaan pyrkiä selvittämään, ovatko asiakkaat tyytyväisiä saamaansa palveluun. Niinpä 

haastateltavilta kysyttiin tehdäänkö tai onko heidän raviradoilla tehty jonkinlaisia asi-

akkuuskyselyitä tai muuta sellaista. Eli onko pyritty selvittämään mitä asiakkaat ajat-

televat ravitapahtumasta mahdollisine risuine ja ruusuineen? 

A:n mukaan heidän ravirata A ei ole itsessään tehnyt kattavampaa asiakaskyselyä 

ainakaan vähään aikaan. Vuosien varrella toki sellaisia on tehty.  A mainitsi, että lajin 
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keskusjärjestö Hippoksen toimesta on ollut ”päällä” juuri kysymyksessä esitetyn kal-

tainen asiakaskysely. Tämä kaikille raviradoille suunnattu ”Kerro miten viihdyit ravita-

pahtumassa” -kysely löytyy osoitteesta: ravit.kysely.net. Kyselyn vastauksista A:lla ei 

valitettavasti ollut tarkempaa tietoa tai ei ainakaan muista niitä saaneensa. Pienem-

pimuotoisia kyselyitä on ravirata A:n toimesta toteutettu jonkin verran esimerkiksi. 

facebookissa, mutta ei A:n mukaan mitään, mistä olisi tehty kattavampaa seurantaa. 

B totesi, että heilläkään ei ole vähään aikaan tehty asiakaskyselyitä. Myös hän otti 

esille yllä mainitun Hippoksen ylläpitämän kyselyn. Haastattelijan kysyessä mahdolli-

sista tulevaisuudessa tapahtuvista tutkimuksista tai muista sellaisista, B totesi jonkin-

laisia suunnitelmia ja ajatuksia paikallisen oppilaitoksen suuntaan olevan kehitteillä. 

 

 

4.7 Raviyleisön vaihtuvuus 
 

Tämän tutkimuksen edetessä eteen tuli monia mielenkiintoisia tutkimuksia ja artikke-

leita. Yksi näistä oli koripallokatsojien segmentointitutkimus (Funk et al. 2004), jossa 

tekijät havaitsivat, että katsojien kokema jännitys- ja viihdearvo oli relevantein mittari 

pyrittäessä erottamaan toisistaan sellaiset henkilöt, jotka kävivät useissa otteluissa, 

niistä jotka osallistuivat vain muutamaan otteluun.  

Niinpä haastatelluilta kysyttiin heidän näkemystään raviyleisön vaihtuvuudesta. Täs-

sä on syytä todeta, että mitään kovin tarkkoja tietoja tai numeroita ei ole mahdollista 

Suomessa raviyleisöstä saada, sillä raviradoilla ei asiakkaita identifioida sen tar-

kemmin. Niinpä haastatelluilta pyydettiin heidän omaa valistunutta arviota yleisön 

vaihtuvuudesta. 

A:n mukaan ydinporukka on arkiraveissa pitkälti sama, uskollinen ryhmä kanta-

asiakkaita, jotka käyvät raviradan onneksi suunnilleen kaikissa raveissa. Näistä asi-

akkaista on raviradan syytä pitää kiinni ja siksi raviradalla on erityinen kanta-

asiakasohjelma tällaisia asiakkaita varten. Noin 100 euron hinnalla saa vuoden kä-

siohjelmat kotiin kannettuna, sekä kanta-asiakas kortin, jolla on vapaa sisäänpääsy 

kaikkiin raveihin. Näiden lisäksi tarjolla on satunnaisia muita etuja.  
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Isommissa raveissa yleisön vaihtuvuus onkin A:n havaintojen mukaan välillä häm-

mästyttävän suurta. Tämä ilmenee esimerkiksi siten, että lauantairaveissa näkee pal-

jon ihmisiä joihin ei tavallisissa raveissa törmää. Suurtapahtumat ovat sitten A:n mu-

kaan vielä oma lukunsa, eli kun raveissa oli esiintymässä paikallinen suosittu yhtye, 

niin paikalla oli erittäin paljon ihmisiä, jotka eivät koskaan aiemmin olleet raviradalla 

käyneetkään.  

Teemaravit tuovat A:n havaintojen mukaan paikan päälle muuta kuin väkiyleisöä ja 

erityisesti lastentapahtumat hän itse näkee erityisen tärkeiksi. Arki-iltojen raveissa 

niitä on toki hankala järjestää, mutta esimerkiksi talvella järjestettävissä lauantaira-

veissa raviradalla on paljon lapsille suunnattua ohjelmaa. Vanhemmille ravit ovat A:n 

käsityksen mukaan  mainio ulkoilutapahtuma lasten kanssa, kun lisäksi lämpimät si-

sätilat ja kahvilapalvelut ovat aivan vieressä. Vanhemmista osa voi aina kiinnostua 

lajista enemmänkin ja tulla toisella kertaa paikalle vaikkapa työporukalla.  

”Lapsiperheisiin panostaminen on keskeisessä asemassa myös lukuisis-

sa muissa ravimaissa missä olen vieraillut.”  

 

B totesi sellaisen havainnon, että heidän raviradalla viikonpäivällä on usein merkittä-

vä vaikutus raviyleisöön. Sunnuntaisin ajettavat ravit alkavat yleensä viimeistään kel-

lo 16. Niinpä sunnuntairaveissa on B:n havaintojen mukaan usein paljon lapsia ja 

lapsiperheitä, joita ei taas arki-iltaisin kello 18 alkavissa raveissa suuremmalti näy.  

Luonnollinen asia on se, että lauantaisin ajettavissa viikon pääraveissa käy hyvin 

paljon erilaista ja ”uutta” yleisöä. Syynä tähän on jo pelkästään se, että tuolloin ylei-

söä on yleensä viisikin kertaa enemmän kuin normaaliraveissa. B:n mukaan on pal-

jon sellaisia katsojia, jotka käyvät vain lauantairaveissa. Lauantaisin ajettavat ravit 

ovatkin kaikilla raviradoilla, mutta erityisesti pienemmillä maakuntaradoilla vuoden 

kohokohtia ja radat panostavat esimerkiksi niiden markkinointiin huomattavasti nor-

maalia enemmän. B totesi myös, että joillakin muilla radan ulkopuolisilla tapahtumilla 

voi olla suurikin vaikutus raviyleisöön. Esimerkiksi saman aikaan pelattava jääkiekon 

arvo-ottelu tai muu sellainen kyllä näkyy heidän katsojamäärissä 
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5  YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

Tämän tutkielman tavoitteena oli selvittää ja tutkia niitä syitä, mitkä tekevät urheiluta-

pahtumasta vetovoimaisen. Siis sellaisen, johon saapuu yleisöä ja mieluusti enem-

män kuin vähemmän. Urheilulajiksi, jonka kautta aihetta lähdettiin tutkimaan, valittiin 

raviurheilu. Tutkielman kohdeorganisaatioiksi valittiin kaksi suomalaista ravirataa.  

Urheilukatsojien käyttäytymistä ja motiiveja on tutkittu paljon. Tästä aiemmin tehdystä 

tutkimuskirjallisuudesta muodostettiin tämän tutkimuksen teoreettinen viitekehys. Jot-

ta teoriaosio olisi helpommin käsiteltävissä, päädyttiin aineisto jakamaan viiteen itse 

nimettyyn alakappaleeseen. 

Tutkielma on toteutettu laadullisena, eli kvalitatiivisena, tutkimuksena ja aineisto on 

peräisin puolistrukturoiduista haastatteluista. Tutkimuksessa haastateltiin puhelimitse 

kahta suomalaisen raviradan johtoon kuuluvaa henkilöä. Toinen työskentelee radan 

kilpailusihteerinä ja toinen radan johtajana. Haastateltavilta kysytyt kysymykset muo-

toutuivat lähdeaineistoon tutustumisen aikana, Tutkielman haastateltavat valikoituivat 

harkinnanvaraisen otannan perusteella, eli haastattelut toteutettiin sellaisten henki-

löiden kanssa, joilla tutkimuksen tekijän subjektiivisen käsityksen mukaan on infor-

matiivisia näkemyksiä tutkimuksen aihepiiriin liittyen.   

Tutkielman toisessa kappaleessa käsiteltiin siis aiheeseen liittyvää tutkimuskirjalli-

suutta. Osio oli sen verran laaja ja jo itsessään niin tiivis, että sen lyhyt referointi ei 

ole järkevää. Niinpä päätettiin tähän yhteenveto-osioon liittää kirjallisuudesta muo-

dostettu (Kuvio 2). Tässä kuviossa lähdekirjallisuudesta löydettyjä motiiveja joko 

osallistua tai olla osallistumatta urheilutapahtumiin päätettiin jaotella kolmeen osaan, 

joista jokainen on saanut kuviossa oman laatikon. Mikään kattava yleisesitys teo-

riaosiosta kuvio ei luonnollisestikaan ole. 

Ensimmäinen laatikko on nimeltään lisääviä. Tällä tarkoitetaan sitä, että tähän laatik-

koon on listattu satunnaisessa järjestyksessä seikkoja ja asioita, jotka lähdekirjalli-

suuden mukaan lisäävät ihmisten halukkuutta osallistua urheilutapahtumiin. Tar-

kemmin ja lähdeviitteineen asiat siis esitellään teoriaosuudessa kappaleessa kaksi. 

Seuraava laatikko on nimeltään relatiivisia. Tällä tarkoitetaan sitä, että siihen on valit-

tu lähdekirjallisuudesta seikkoja ja asioita, jotka tilanteen mukaan vaikuttavat osallis-

tumishalukkuuteen joko lisäävästi tai alentavasti. Siis esimerkiksi laatikossa mainittu 
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lipun hinta vaikuttaa osallistumishalukkuuteen alentavasti silloin kun hinta on korkea 

ja lisää halukkuutta osallistua kun hinta on alhainen ja niin edelleen. 

Kolmas laatikko on nimeltään vähentäviä. Tällä siis tarkoitetaan sitä, että laatikossa 

on lueteltu seikkoja ja asioita, jotka lähdeaineiston mukaan vähentävät ihmisten ha-

lukkuutta osallistua urheilutapahtumiin. 

 

 

 

Kuvio 2. Osallistumishalukkuuteen vaikuttavia seikkoja. 

 

 

Haastatteluissa ilmeni, että monilla asioilla on urheilutapahtumien järjestäjien näkö-

kulmasta useaan suuntaan vaikuttavia seurauksia. Esimerkiksi sää oli ilmiö, jonka 

haastateltavat totesivat vaikuttavan katsojamääriin, seikka minkä myös aiempi tutki-

mus on pystynyt osoittamaan. Haastateltavien mukaan syy-seuraus suhde ei ole kui-

tenkaan niin yksiselitteinen, että mitä parempi sää, sitä enemmän yleisöä. Nimittäin 

esimerkiksi kesällä sää voi olla raviradan kannalta ”liian hyvä”, jolloin ihmiset päättä-

vät viettää vapaa-aikaansa jossain muualla kuin ravitapahtumassa. 

Kumpikin haastateltavista korosti ravintolatoiminnan ja ravintolakatsomon merkitystä 

raviradalle.  Ravintolatoiminnalla on nimittäin nykyään aiempaa selvästi suurempi 

LISÄÄVIÄ

urheiluun liittyvä jännitys, 
sosiaalinen vuorovaikutus, viihde, 

stressin lievitys, stimulaation etsintä, 
katarsis kokemukset, draama, 

eustressi, urheilun kiinnostavuus, 
kuuluisuuksien vetovoima, 

aggression purku, saavutuksien 
tavoittelu, esteettiset motiivit

RELATIIVISIA

sää, urheiluareenan sijainti, lipun 
hinta, urheiluareenan kunto, 
palvelun laatu, kilpailevien 

vaihtoehtojen määrä, 
palveluhenkilökunta ja sen käytös, 

siisteys, käymäläkokemus, 
äänimaailma, taloudelliset 

kustannukset, aikatauluasiat, 
fyysinen ja henkinen hyvinvointi, 
urheilun houkuttelevuus, ihmisen 

affektiivinen tila, identifikaatio  
joukkueeseen

VÄHENTÄVIÄ

tiedon puute, muiden ihmisten 
kiinnostuksen puute, muut vapaa-

ajan vaihtoehdot, pysäköinnin 
vaikeudet, korkea stressitaso, 

uskonnolliset ja muut eettiset syyt, 
referenssiryhmän kielteiset 

asenteet, koettu oma 
tietämättömyys, sopivan kaverin 

puute urheilutapahtumaan, 
taloudellisten resurssien puute,  
suosikkijoukkueen menestyksen 

puute
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merkitys ratojen taloudelliselle tulokselle. Sen lisäksi laaja tutkimuskirjallisuus osoit-

taa, että nykyajan urheilukuluttajat haluavat entistä enemmän kokonaisvaltaisia ko-

kemuksia ja elämyksiä kuluttaessaan urheiluviihdettä. Tämän kirjallisuuden kanssa 

yhteneväisiä ovat haastateltavien arviot siitä, että aiempaa suurempi osa katsojista 

päättää nykypäivänä seurata ravitapahtumaa ravintolakatsomosta käsin. Tällaiset 

katsojat siis yhdistävät hyvässä seurassa tapahtuvan urheilun seuraamisen ja ravin-

tolan antimien nauttimisen.  

Nykyaikana on voimakkaasti lisääntynyt urheilun katseleminen eri vastaanottamien 

välityksellä. Tällä kumpikin haastateltavista totesi olevan merkittävä rooli ja vaikutus 

koko heidän urheilulajille ja myös heidän omilla raviradoilla järjestettäville tapahtumil-

le. Urheilun seuraaminen television välityksellä on jo kauan aikaa sitten tullut jäädäk-

seen. Sen asian kanssa ravienkin on haastateltavien mukaan pystyttävä elämään. 

Toiveena heillä molemmilla oli luonnollisesti se, että myös radoille tulisi jatkossakin 

katsojia. Heidän käsityksen mukaan ratojen pitää pystyä tuottamaan paikanpäällä 

jotain sellaista, joka kuluttajien mielestä on sen arvoista, että he päättävät lähteä ravi-

radalle sen sijaan, että katsovat ravit kotisohvalta.  

Kummankin haastateltavan mielestä olisi tärkeää saada ”koppi” sellaisista ihmisistä, 

jotka ovat tavalla tai toisella osoittaneet kiinnostusta raveja kohtaan. Kaikkia laji ei 

luonnollisesti kiinnosta, joten esimerkiksi vähiä markkinointiresursseja tulisi pystyä 

kohdentamaan heille, jotka ovat edes vähän kiinnostuneita. Hevosalan mielikuvat – 

kyselyn mukaan heitä on kuitenkin jopa 23 % aikuisväestöstä. 

Asiakastutkimuksen ja erilaisten kyselyjen suuri merkitys on tunnistettu laajalti tutki-

muskirjallisuudessa ja myös käytännön liikkeenjohdossa ympäri maailmaa. Erityisesti 

palveluliiketoimialalla asiakastutkimus voi todella auttaa organisaatioita kehittämään 

toimintojaan vastaamaan paremmin kuluttajien tarpeita ja odotuksia. Lajin keskusjär-

jestö Hippos tekeekin haastateltavien mukaan paraikaa laajaa asiakastutkimusta. 

Raviyleisön vaihtuvuudesta kummallakin haastateltavilla oli samansuuntaisia näke-

myksiä. Arki-iltaisin kello 18 alkavissa raveissa ei paljon esimerkiksi lapsiperheitä 

näy, kun taas viikonloppuraveissa, jotka alkavat aikaisemmin heitä saattaa olla pal-

jonkin. Yleensäkin viikonloppuraveissa on haastateltavien mukaan enemmän yleisöä. 

Tätä samaa todistavat myös aiemmat tutkimukset, jotka osoittavat urheilutapahtuman 

ajankohdan vaikuttavan sekä yleisöprofiiliin, että myös yleisömääriin. 
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Kuten muillakin liiketoiminta-aloilla, myös urheiluliiketoimintaa ohjaavat ja määräävät 

yksittäiset kuluttajat omilla valinnoillaan. Nykyajan urheiluorganisaatioille suurten, 

sitoutuneiden yleisöjen luominen ja ylläpitäminen on ensiarvoisen tärkeää taloudelli-

sen kestävyyden ja kannattavuuden näkökulmasta. Nykyajan urheilukuluttaja on kui-

tenkin kehittynyt erittäin vaativaksi ja nopealiikkeiseksi. Lisäksi teknologinen kehitys 

ja korkealaatuinen mediatarjonta ovat tuottaneet erittäin kilpaillut markkinat, jossa 

urheilukuluttajilla on iso liuta kaikenlaisia ”myyntipisteitä”, joissa kuluttaa rajallista 

määrää aikaansa ja rahaansa. Tämä kaikki on luonut merkittävän haasteen urheilulii-

ketoiminnalle. 

Urheilu on jo määritelmänsä mukaan spontaania. Siksi on vaikea tarkasti tietää, mitä 

katsoja tuntee ja kokee seuratessaan urheilutapahtumaa.  Joku voi tuntea äärim-

mäistä innostusta, jos kyseessä on tärkeä kilpailu ja oma suosikki on johtoasemassa. 

Toisaalta, jos kilpailu on tylsää ja kaiken lisäksi oma suosikki on häviöllä, viihdearvo 

saattaa olla hyvinkin erilaatuinen. On siis tärkeää pitää mielessä, että ei ole olemas-

sa sellaista asiaa kuin identtinen urheilukokemus. Jokainen katsoja kokee tapahtu-

man omalla tavallaan. Koska urheilutapahtumalla on spontaani luonne ja ennalta ar-

vaamaton sekä kilpailullinen että katsojakokemuksellinen lopputulos, urheilutapah-

tumien järjestäjillä on ratkottavinaan useita sellaisia haasteita, joita edes muiden viih-

dealojen toimijoilla ei ole.  

 

Tärkeää on, että urheiluorganisaatiot yrittävät havaita ja tunnistaa ne henkilöt, jotka 

ovat kiinnostuneita heidän edustamasta urheilulajista ja pyrkivät lähestymään heitä ja 

pitämään kontakteja heihin. Itse tapahtuman aikana on tärkeää pyrkiä aikaansaa-

maan riittävä sosiaalinen vuorovaikutus katsojien kesken. Organisaatioiden on aina 

pidettävä mielessä, että kokemukselliset tapahtumat toimivat monille ihmisille sosiaa-

lisina mahdollisuuksina tavata muita samanhenkisiä ihmisiä, vaihtaa keskenään mie-

lipiteitä, jakaa tunteita ja osallistua myös keskinäiseen oppimiseen. 

 

Jonkinlaisena askeleena oikeaan suuntaan voisi olla se, että urheilutapahtuman jär-

jestäjät suhtautuisivat jokaiseen paikalle tulijaan asiakkaana, eikä vain katsojana. 

 

 



31 
 

 

6 LÄHDELUETTELO 

 

Anderson, E.W., & Sullivan, M.W. (1993). The antecedents and consequences of 

customer satisfaction for firms. Marketing Science, 12, 125–143. 

 

 

Baade, R.A., & Tiehen, L.A. (1990). An analysis of major league baseball atten-

dance. Journal of Sport and Social Issues, 14, 14–32. 

 

Barlow, J., & Maul, D. (2000). Emotional value: Creating strong bonds with your cus-

tomers. San Francisco, CA: Berrett-Koehler Publishers, Inc. 

 

Chalip, L. (2006). Towards social leverage of sport events. Journal of Sport & Tour-

ism, 11(2), 109–127. 

 

Crawford, D.W., & Godbey, G. (1987). Reconceptualizing barriers to family leisure. 

Leisure Sciences, 9, 119–127. 

 

Dietz-Uhler, B., Harrick, E. A., End, C., and Jacquemontte, L., 2000. Sex differences 

in sport fan behaviour and reasons for being a sport fan, Journal of Sport Behaviour, 

23, 219-231. 

 

Funk, D.C. & Pastore, D. (2000). Equating attitudes to allegiance: the usefulness of 

selected attitudinal information in selecting loyalty to a professional sport team. Sport 

Marketing Quarterly, 9, 175-184. 

 



32 
 

Funk, D. C., Ridinger, L., & Moorman, A. J. (2004). Exploring Origins of Involvement: 

Understanding the Relationship between Consumer Motives and Involvement with 

Professional Sport Teams. Leisure Sciences, 26, 35-61. 

 

Funk, D.C. & James, J.D. (2006). Consumer loyalty: the meaning of attachment in 

the development of sport team allegiance. Journal of Sport Management, 20, 189-

217. 

 

Crawford, D.W., & Godbey, G. (1987). Reconceptualizing barriers to family leisure. 

Leisure Sciences, 9, 119–127. 

 

Eskola, J. & Suoranta, J. (2008) Johdatus laadulliseen tutkimukseen. 8.p. Jyväskylä, 

Gummerus Oy 

 

Gaffney, C., & Bale, J. (2004). Sensing the stadium. In P. Vertinsky & J. Bale (Eds.), 

Site of sport: Space, place and experience. London: Routledge, 25–38. 

 

Hansen, H. and Gauthier, R. (1989), “Factors affecting attendance at professional 

sport events”, Journal of Sport Management, Vol. 3 No. 1, 15-32. 

 

Holbrook, M.B., & Hirschman, E.C. (1982). The experiential aspects of consumption: 

Consumer fantasies, feelings, and fun. The Journal of Consumer Research, 9, 132–

140. 

 

Iltalehti (2019). Minne katosi yleisö? Pesispomot tuskailevat katsojakadon keskellä – 

”en tiedä miten sen sanoisi kauniisti” 16.6.2019. Haettu 4.12.2019 osoitteesta: 

https://www.iltalehti.fi/pesapallo/a/ab6ba433-d282-4f8a-9d0b-67f488ca7afd 

 

https://www.iltalehti.fi/pesapallo/a/ab6ba433-d282-4f8a-9d0b-67f488ca7afd


33 
 

Kahle, L. R., and Riley, C., 2004. Sports marketing and the psychology of marketing 

communication, Lawrence Erlbaum Associates Inc., New Jersey, Chapter 14. 

 

Koenigstorfer, J., Groeppel-Klein, A., & Kunkel, T. (2010). The attractiveness of na-

tional and international football leagues: Perspectives of fans of „„Star Clubs‟‟ and 

„„Underdogs‟‟. European Sport Management Quarterly, 10(2), 127-163. 

 

Kim YK, Trail GT. (2010) Constraints and motivators: A new model to explain sport 

consumer behavior. J Sport Manag 2010; 24: 190-210. 

 

Kim, Y.K., Trail, G.T. and Magnusen, M.J. (2013), “Transition from motivation to be-

havior: examining the moderating role of identification on the relationship between 

motives and attendance”, International Journal of Sport Marketing and Sponsorship, 

Vol. 14 No. 2, pp. 190-211. 

 

Koskinen, I., Alasuutari, P. & Peltonen, M. (2005). Laadulliset menetelmät kauppatie-

teissä. Tampere: Osuuskunta Vastapaino. 

 

Leeweun, L., Quick, S., & Daniel, K. (2002). The sport satisfaction model: A concep-

tual framework for understanding the satisfaction of spectators. Sport Management 

Review, 5(2), 99-128. 

 

Maaseudun Tulevaisuus (2019). 3.5.2019. Ravit menettäneet paikan suosikkiurheilu-

na. Haettu 4.12.2019 osoitteesta: 

https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/hevoset/artikkeli-1.421160 

 

https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/hevoset/artikkeli-1.421160


34 
 

Mahony, D. F., & Moorman, A. M. (1999). The impact of attitudes on intentions to 

watch professional basketball teams on television. Sport Management Review, 2, 43-

66. 

 

MTV-uutiset (2015): Valioliigan tv-oikeudet kaupaksi tähtitieteellisellä summalla. Hae-

tu 7.12.2019 osoitteesta: https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/valioliigan-tv-oikeudet-

kaupaksi-tahtitieteellisella-summalla/4773334#gs.l2be8a 

 

Oliver, R.L. (1997). Satisfaction: A behavioral perspective on the consumer. New 

York: The McGraw-Hill Companies, Inc. 

 

Oliver, R.L. (1999). Whence consumer loyalty? Journal of Marketing, 63, 33–44. 

 

Pine, J. & Gilmore, J. (1998). Welcome to the experience economy. Harvard Busi-

ness Review, 76 (4), 97-106. 

 

Pine, B.J., & Gilmore, J.H. (1999). The experience economy: Work is theater & every 

business a stage. Boston, MA: Harvard Business School Press. 

 

Pritchard, M.P., & Funk, D.C. (2006). Symbiosis and substitution in spectator sport. 

Journal of Sport Management, 20, 299–321. 

 

Pussinen, S. (2017). Suomalaiset suhtautuvat hevostalouteen myönteisesti. Teok-

sessa S. Pussinen (toim.) Uudistuva hevostalous. HAMK Unlimited Professional 

26.10.2017. Haettu 8.11.2019 osoitteesta https://unlimited.hamk.fi/biotalous-ja-

luonnonvara-ala/suhtautuminen-hevostalouteen/ 

 

https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/valioliigan-tv-oikeudet-kaupaksi-tahtitieteellisella-summalla/4773334#gs.l2be8a
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/valioliigan-tv-oikeudet-kaupaksi-tahtitieteellisella-summalla/4773334#gs.l2be8a
https://unlimited.hamk.fi/biotalous-ja-luonnonvara-ala/suhtautuminen-hevostalouteen/
https://unlimited.hamk.fi/biotalous-ja-luonnonvara-ala/suhtautuminen-hevostalouteen/


35 
 

Pussinen, S. & Lehtonen, P. (2018). Mielikuvia ja tulevaisuudenkuvia raviurheilusta. 

Teoksessa S. Pussinen (toim.) Uudistuva hevostalous. HAMK Unlimited Journal 

20.4.2018. Haettu 8.11.2019 osoitteesta: https://unlimited.hamk.fi/biotalous-ja-

luonnonvara-ala/mielikuvia-raviurheilusta 

 

Robertson, D. and Pope, N., (1999). Product bundling and causes of attendance and 

nonattendance in live professional sport: A case study of the Brisbane Broncos and 

the Brisbane Lions, Cyber Journal of Sport Marketing, 3(1). 

 

 

Rust, R.T. and Oliver, R.L. (1994) Service Quality: Insights and Managerial Implica-

tions from the Frontier. In: Rust, R.T. and Oliver, R.L., Eds., Service Quality: New 

Directions in Theory and Practice, Sage Publications, Thousand Oaks, 1-19. 

 

 

Schoefer, K., & Diamantopoulos, A. (2008). The role of emotions in translating per-

ceptions of (in)justice into postcomplaint behavioral responses. Journal of Service 

Research, 11(1), 91-103. 

 

 

Sloan, L. R. (1989). The motive of sport fans. In J. H. Goldstein (Ed.), Sports, games 

and play: Social and psychological viewpoints (2nd ed., 175–240). Hillsdale, NJ: 

Lawrence Erlbaum 

 

Stephens, N. &Gwinner, K.P. (1998). Why don‟t some people complain? A cognitive-

emotion process model of consumer complaining behavior. Journal of the Academy 

of Marketing Science, 26 (2), 172-189. 

 

Sumino, M. and Harada, M. (2004), “Affective experience of J. League fans: the rela-

tionship between affective experience, team loyalty and intention to attend”, Manag-

ing Leisure, Vol. 9 No. 4, 181-192. 

 

 

https://unlimited.hamk.fi/biotalous-ja-luonnonvara-ala/mielikuvia-raviurheilusta
https://unlimited.hamk.fi/biotalous-ja-luonnonvara-ala/mielikuvia-raviurheilusta


36 
 

Suomen Hippos Ry (2019a). Raviurheilu Suomessa. Haettu 8.11.2019 osoitteesta: 

http://www.hippos.fi/raviurheilu/raviurheilu_lajina/raviurheilu_suomessa 

 

Suomen Hippos Ry (2019b). Hevostalous lukuina 2018. Haettu 8.11.2019 ositteesta: 

http://www.hippos.fi/files/24634/Hevostalous_lukuina_2018.pdf 

 

Tomlinson, M., Buttle, F., & Moores, B. (1995). The Fan as a customer: Customer 

service in sports marketing. Journal of Hospitality Marketing and Management, 3(1), 

19-36. 

 

Trail, G., & James, J. (2001). The Motivation Scale for Sport Consumption: 

As¬sessment of the scale‟s psychometric properties. Journal of Sport Behavior, 24, 

108–127. 

 

Trail, G.T., Anderson, D.F. and Fink, J.S. (2002), “Examination of gender differences 

in importance of and satisfaction with venue factors at intercollegiate basketball 

games”, International Sport Journal, Vol. 6 No. 1, pp. 51-64. 

 

Trail, G.T., Fink, S. and Anderson, D. (2003) „Sport spectator consumption beha-

viour‟, Sport Marketing Quarterly, Vol. 12. 8–17. 

 

Uusi Suomi (2019). Jääkiekon SM-liigassa huonoin yleisökeskiarvo 34 vuoteen. 

19.3.2019. Haettu 4.12.2019 osoitteesta:  https://www.uusisuomi.fi/uutiset/jaakiekon-

sm-liigassa-huonoin-yleisokeskiarvo-34-vuoteen/80992627-5754-3536-9486-

3d5c79e25cb8 

 

Uusitalo, L. (1986), Environmental impact of consumption patterns, Aldershot: Gower 

http://www.hippos.fi/raviurheilu/raviurheilu_lajina/raviurheilu_suomessa
http://www.hippos.fi/files/24634/Hevostalous_lukuina_2018.pdf
https://www.uusisuomi.fi/uutiset/jaakiekon-sm-liigassa-huonoin-yleisokeskiarvo-34-vuoteen/80992627-5754-3536-9486-3d5c79e25cb8
https://www.uusisuomi.fi/uutiset/jaakiekon-sm-liigassa-huonoin-yleisokeskiarvo-34-vuoteen/80992627-5754-3536-9486-3d5c79e25cb8
https://www.uusisuomi.fi/uutiset/jaakiekon-sm-liigassa-huonoin-yleisokeskiarvo-34-vuoteen/80992627-5754-3536-9486-3d5c79e25cb8


37 
 

 

Wakefield, K.L., & Sloan, H.J. (1995). The effects of team loyalty & selected stadium 

factors on spectator attendance. Journal of Sport Management, 9, 153–172. 

 

Wakefield, K. L. and Blodgett, J .G. (1996), “The effects of the servicescape on cus-

tomers‟ behavioral intensions in leisure service settings,” The Journal of Services 

Marketing, Vol. 10, No. 6, 45-61. 

 

Wann, D. (1995). Preliminary validation of the sport fan motivation scale. Journal of 

Sport and Social Issues, 19(4), 377–396.   

 

Wann, D. L., Grieve, F. G., Zapalac, R. K., & Pease, D. G. (2008). Motivational pro-

files of sport fans of different sports. Sport Marketing Quarterly, 17(1), 6-19. 

 

Westerbeek, H.M., & Shilbury, D. (1999). Increasing the focus on “place” in the mar-

keting mix for facility dependent sport services. Sport Management Review, 2, 1–23. 

 

Whannel, G. (1992), Fields in Vision: Television Sport and Cultural Transformation, 

Routledge, London. 

 

Wikström S. (2008). A consumer perspective on experience creation. Journal of Cus-

tomer Behaviour 7(1): March 2008, 31-50. 

 

YLE (2009). Ravit menettävät katsojia kotisohville. 9.7.2009. Haettu 4.12.2019 osoit-

teesta:  https://yle.fi/uutiset/3-5280501 

 

https://yle.fi/uutiset/3-5280501


38 
 

Yoshida, M., & James, J.D. (2010). Customer satisfaction with game and service ex-

periences: antecedents and consequences. Journal of Sport Management, 24(3), 

338–361. 

 

Zeelenberg, M. and Pieters, R. (2004), “Beyond valence in customer dissatisfaction: 

a review and new findings on behavioral responses to regret and disappointment in 

failed services”, Journal of Business Research, Vol. 57 No. 4, 445-455. 

 

Zeithaml, V., Parasuraman, A., & Berry, L. (1990). Delivering quality service: Balanc-

ing customer perceptions and expectations. New York: Free Press. 

 

Zeithaml, V.A., Berry, L.L., & Parasuraman, A. (1996). The behavioral consequences 

of service quality. Journal of Marketing, 60(2), 31-46. 

 

Zhang, J.J., Pease, D.G., Hui, S.C., & Michaud, T.J. (1995). Variables affecting the 

spectator decision to attend NBA games. Sport Marketing Quarterly, 4(4), 29–39. 

 

Zhang, J. J., Smith, D. W., Pease, D. G. and Jambor, E. A., (1997). Negative influ-

ence on market competitors on the attendance of professional sport games: The 

case of a minor league hockey team, Sport Marketing Quarterly, 6(3), 31-40. 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

LIITTEET 

Liite 1. Kysymykset: 

 

Mikä on lipunmyynnissä sään ja kelien vaikutus? Elikkä jos kaikki muut asiat olisivat 

samat, niin onko raveissa enemmän tai vähemmän väkeä säästä riippuen? 

 

Miten vuodenajat vaikuttavat katsojamääriin. Onko esimerkiksi toukokuussa helpom-

pi saada ihmisiä raveihin kuin vaikkapa marraskuussa?  

 

Onko nykyään suurempi osuus ravikatsojista sellaisia, jotka katsovat raveja ravinto-

lakatsomosta käsin? Ja jos on niin onko muutos ollut merkittävä? 

 

Miten koet TV:n roolin ja olisiko mahdollista radoilla tehdä jotain sellaista ekstraa, 

jotta katsojat kokisivat live-tapahtuman kotona katsomista mielenkiintoisemmaksi? 

 

Onko tehty asiakkuuskyselyitä ja pyritty selvittämään vaikkapa raveissa ensimmäistä 

kertaa käyneiltä, miten he tapahtuman kokivat, mikä oli hyvää, mikä mahdollisti vä-

hemmän hyvää jne. Totta kai tärkeää on myös tietää, miten ravien vakioasiakkaat 

tapahtuman kokevat. Mutta onko ylipäänsä tehty asiakkuuskyselyitä ja minkälaisia 

tuloksia niistä mahdollisesti on ilmennyt? 

 

Minkä suuruiseksi ajattelet raviyleisön vaihtuvuuden olevan? Elikkä käykö raveissa 

pääsääntöisesti sama ydinporukka vai onko vaihtuvuutta enemmänkin ravitapahtu-

masta toiseen. Erilaiset teemaravit luultavasti tuovat ”uusia” katsojia raveihin, esi-

merkiksi lapsiperheitä jne. 

 


