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”Hevoset hevosina”: 
Eläimen ja sen  
hyvinvoinnin tulkinta

Kirjoitus perustuu kirjoittajan Itä-Suomen yli-
opistossa 23.3.2012 pitämään Lectio Praecur-
soriaan ja väitöskirjaan ”Hevoset hevosina”: 
Eläimen ja sen hyvinvoinnin tulkinta. Publica-
tions of the University of Eastern Finland, Dis-
sertations in Social Sciences and Business Stu-
dies 37.

Eläimet ovat läsnä arkielämässämme eri ta-
valla kuin koskaan ennen. Ne ovat entistä 
keskeisempi osa ruuan, vaatteiden ja lääk-
keiden tuotantoa, mutta kohtaamme nii-

tä myös vapaa-ajan toiminnoissa ja elämyksissä 
sekä kulttuurituotteissa. Voidaan sanoa, että eläin-
ten rooli ja asema yhteiskunnassa ja ihmisen suh-
de niihin ovat perustavalla tavalla muuttuneet. 
Muutokset ovat osa länsimaisissa yhteiskunnissa 
tapahtunutta modernisaatiokehitystä, johon kuu-
luvat kaupungistuminen, ihmisen etääntyminen 
luonnosta sekä vapaa-ajan lisääntyminen. Osana 
tätä prosessia on tietyille eläimille muotoutunut 
uudenlaisia rooleja myöhäismodernin ihmisen 
vapaa-ajan kumppanina. Näin on käynyt erityi-
sesti hevoselle.

Hevonen on ollut yleinen työeläin lähes kaikis-
sa kulttuureissa, ja sillä on ollut keskeinen rooli 
myös modernin yhteiskunnan rakentamisessa. So-

taratsuna, kuormajuhtana ja kulkuvälineenä se on 
ollut korvaamaton energianlähde ja samalla arki-
nen työtoveri. Kuljetusten ja maatalouden moto-
risoitumisen seurauksena hevosten tarve voiman-
lähteenä loppui ja hevosten määrä romahti. Hevo-
nen ei ole kuitenkaan kadonnut, vaan viime 
vuosikymmeninä siitä on tullut suosittu urheilu- 
ja harrastustoveri. Samalla hevosten määrä on jäl-
leen kasvanut. Muualla länsimaissa kehitys on ol-
lut samansuuntaista.

Hevosten käyttötarkoituksen muutos on myös 
uudistanut hevosten pidon kulttuuria. Ratsastuk-
sen harrastajat ja hevosten omistajat ovat nykyään 
pääasiassa kaupunkilaisia, vaikka hevoset asuvat 
edelleen etupäässä maaseudulla. Hevosten harras-
tus- ja urheilukäyttö on siten saattanut kaupunki-
laisia eläinten ja luonnon pariin uudella tavalla. 
Hevosten pidon muutoksessa konkretisoituu 
myös kysymys eläimen kahtalaisesta roolista hyö-
tyä tuottavana yhteiskunnan jäsenenä ja ihmisen 
kanssa vuorovaikutuksessa olevana subjektina.

Hevosharrastuksen suosion kasvaessa on he-
rännyt keskustelu hevosten hyvinvoinnista, mikä 
heijastaa laajempaa kiinnostusta eläinten hyvin-
vointia kohtaan. Huoli eläinten oikeanlaisesta 
hoidosta ja kohtelusta sekä eläinten pidon oikeu-
tuksesta yleensä leimaavat myöhäismodernin yh-
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teiskunnan suhdetta eläimiin. Kuten luontoon 
yleensä, myös eläimiin kohdistettuja toimia tarkas-
tellaan entistä kriittisemmin. Eläinten hyötykäyt-
töä ei pidetä enää itsestään selvänä, ja eläinten huo-
no kohtelu koetaan eettisesti vääränä.

Vaatimukset eläinten hyvinvoinnista synnyttä-
vät myös tarpeen pohtia ja tutkia sitä, miten eläin-
ten kokemuksia ja tuntemuksia tulkitaan ja niiden 
hyvinvointia määritellään. Väitöskirjassani olen 
tutkinut sitä, millä tavoin ihmisen suhde hevoseen 
vaikuttaa käsityksiin hevosista ja niiden hyvinvoin-
nista. Hevosiin liittyvien käsitysten tutkiminen on 
perusteltua siksi, että hevosten yhteiskunnallisessa 
asemassa tapahtuneet muutokset kuvastavat yh-
teiskunnan eläinsuhteen murrosta monesta näkö-
kulmasta. Eläinten taloudellinen merkitys, lem-
mikkien suosion kasvu ja hyvinvointikysymykset 
ovat näistä keskeisimpiä.

Tutkimuksen teoreettinen näkökulma nojautuu 
pääasiassa yhteiskuntatieteelliseen eläintutkimuk-
seen, uuteen tutkimussuuntaan, joka tarkastelee 
ihmisen ja eläinten suhteissa sekä eläinten yhteis-
kunnallisessa roolissa ja merkityksessä tapahtuneita 
muutoksia. Tässä tutkimuksessa huomion kohtee-
na ovat olleet erilaiset tavat suhtautua eläimiin, 
kategorisoida niitä sekä tulkita niitä esimerkiksi 
inhimillistäen tai luonnollistaen, kuten myös kysy-
mykset eläinten subjektiivisesta kokemusmaail-
masta ja toimijuudesta. Lisäksi olen hyödyntänyt 
tietoon, erityisesti hiljaiseen tietoon ja asiantunti-
juuteen liittyvää tutkimuskirjallisuutta. Tutkimus-
menetelminä olen käyttänyt diskurssianalyysia ja 
sisällönanalyysia. Tutkimuksen kontekstina on ny-
kyinen hevoskulttuuri ja siinä erityisesti ratsuhe-
vosten pito. Aineistona olen käyttänyt hevosen-
omistajien haastatteluja, aikakauslehtiartikkeleita 
sekä internetkeskusteluja. Tutkimuksen tavoittee-
na on ollut tuottaa uutta tietoa paitsi suhtautumi-
sesta eläinten hyvinvointiin, myös niistä yhteis-
kunnallisista ja kulttuurisista tekijöistä, jotka vai-
kuttavat eläinten pidon käytäntöihin.

Tutkimuksen perusteella se, mitä hevosen hy-
vinvoinnilla tarkoitetaan, riippuu siitä, millaisena 
eläimenä hevonen ymmärretään. Käsityksiä hevo-
sista ja niiden hyvinvoinnista määrittävät erilaiset, 
toisilleen vastakkaiset eläintä inhimillistävät ja 
luonnollistavat tulkinnat sekä käsitys hevosesta 

luonnon ja kulttuurin välisenä hybridinä. Käsityk-
siin vaikuttavat myös erilaiset suhtautumistavat 
hevosia kohtaan, pyrkimykset kategorisoida hevo-
sia sekä erilaiset tietoon ja asiantuntijuuteen liitty-
vät ilmiöt.

Hevosen ymmärtäminen luonnon ja kulttuurin 
väliseksi hybridiksi perustuu sen asemaan hyötye-
läimenä, joka poikkeaa sekä tuotantoeläimistä että 
lemmikeistä. Tämän käsityksen mukaan hevosen 
tehtävä on palvella ihmistä, joka vastavuoroisesti 
pitää huolta hevosesta ja sen hyvinvoinnista. Hevo-
seen voidaan suhtautua tunteellisesti, mutta kes-
keisintä on kuitenkin sen ihmiselle tuottama hyö-
ty. Tällöin hevosen hyvinvointiin liittyvät kysy-
mykset nähdään usein siitä näkökulmasta, miten 
ne vaikuttavat hevosen käyttöön. Hevosen elämä 
järjestetään siten, että loukkaantumisvaara mini-
moidaan, ja hevosen lajityypillisistä tarpeista saate-
taan tinkiä taloudellisista tai urheilullisista syistä. 
Etusijalla on hevosen fyysinen terveys.

Tyypillistä nykyiselle hevoskulttuurille on hevo-
sen mieltäminen ensisijaisesti osaksi luontoa. Täl-
löin sitä ja sen tarpeita verrataan luonnonvaraisiin 
eläimiin. Hevosen elämä pyritään tällöin järjestä-
mään niin luonnonmukaiseksi, kuin se on kotieläi-
melle mahdollista. Erona hybriditulkinnan ja 
luontoa korostavan tulkinnan välillä onkin luon-
nolle annettu merkitys: onko se hevoselle hyödylli-
nen vai pikemminkin riski hevosen hyvinvoinnille? 
Hevosta luonnollistava tulkinta painottaa myös 
hevosen lajityypillisten käyttäytymistarpeiden 
huomioimista. Tulkinnan riskinä puolestaan näh-
dään hevosen hoidon laiminlyönti.

Hevosten pitoon liittyvissä keskusteluissa viita-
taan usein hevosen inhimillistämiseen. Hevosta 
inhimillistettäessä hevosen ominaisuuksia verra-
taan ihmisen ominaisuuksiin, etenkin jos inhimil-
listäminen on hyvin suoraviivaista. Riskinä on täl-
löin vaikeus kohdata ja käsitellä hevosta eläimenä. 
Inhimillistämisen riskit ja hyödyt riippuvat kuiten-
kin olennaisesti siitä, mitä inhimillistämisellä tar-
koitetaan. Inhimillistämisenä saatetaan pitää myös 
hevosen omistajan pyrkimystä kuvata sanallisesti 
hevostaan ja sen hyvinvointia koskevaa hiljaista tie-
toa, jolle ei ole muuta ilmaisukeinoa.

Hyvinvointikäsityksiin vaikuttaa myös se, suh-
tautuuko omistaja tai hoitaja hevoseensa etupäässä 



puheenvuorot

KUVA 1. Vaikka yhä useammat he-
vosharrastajat ovat kaupunkilai-
sia, hevoset asuvat yhä pääsään-
töisesti maaseudulla. Kuva Nora 
Schuurman

70 MAASEUDUN UUSI AIKA   2  | 2012

emotionaalisesti vai välineellisesti. Emotionaalinen 
suhde yhdistetään yleensä hevosiin, joita pidetään 
harrastuksen vuoksi ilman urheilullisia tai talou-
dellisia tavoitteita. Vastaavasti välineellinen suh-
tautumistapa liitetään kilpaurheiluun ja yritystoi-
mintaan. Jako näkyy ennen muuta siinä, miten 
hevosia pyritään kategorisoimaan hyöty- ja seura-
eläimiin. Tämä jako saattaa vaikuttaa myös hevo-
sen hyvinvointiin. Arvostetumman hyötyeläimen 
hyväksi ollaan valmiita uhraamaan enemmän re-
sursseja kuin vähäarvoisempana pidetyn seuraeläi-
men hyväksi.

Tämän tutkimuksen perusteella emotionaali-
nen ja välineellinen suhtautumistapa ovat vasta-
kohtaisuudestaan huolimatta myös päällekkäisiä. 
Välineellistä suhdetta hevoseen pidetään yleisesti 

hyväksyttävänä, koska hevosen roo-
liin on aina kuulunut hyödyn tuot-
taminen ihmiselle. Tällöin tunnesi-
teestä hevoseen saatetaan puhua vä-
hättelevästi, vaikka sillä olisi selkeä 
merkitys ihmisen ja hevosen välisessä 
suhteessa. Se, mitä suhtautumistapaa 
kulloinkin painotetaan, riippuu ti-
lanteesta ja asiayhteydestä. Hevosten 
huono kohtelu liitetään usein väli-
neelliseen asenteeseen hevosta koh-

taan, ja kriittisten kannanottojen perustana on 
emotionaalinen suhtautuminen eläimiin. Tätä voi-
daan kuvata myös hoivan ja vastuun kulttuurina, 
jossa eläintä kohtaan koetut tunteet ovat keskeinen 
motiivi eläimestä huolehtimiseen.

Esimerkkinä erilaisten suhtautumistapojen ja 
tulkintojen merkityksestä hevosen hyvinvoinnille 
voidaan mainita hevosen kuolemaan liittyvät käsi-
tykset ja niistä kumpuavat käytännöt. Koska hybri-
ditulkinta ja välineellinen asenne hevosia kohtaan 
määrittävät hevosen hyötyä tuottavaksi eläimeksi, 
niiden näkökulmasta hevosen teurastus nähdään 
parhaana tapana ratkaista hevosen kuolemaan ja 
loppusijoitukseen liittyvät kysymykset. Teurastusta 
perustellaan myös ympäristösyillä ja orgaanisen ai-
neksen kierrättämisellä, jolloin hevonen sijoitetaan 
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osaksi luonnon kiertokulkua. Sen sijaan emotio-
naalinen suhtautuminen hevoseen tuottaa käytän-
töjä, joissa hevonen lopetetaan ja haudataan koti-
tallin yhteydessä. Hevosen oma kokemus, etenkin 
teuraskuljetuksen ja vieraan paikan aiheuttama 
stressi, koetaan ongelmalliseksi, kun läheisen 
kumppanin hyvinvoinnista halutaan huolehtia 
loppuun asti. Lisäksi vanha hevonen saatetaan tun-
nesyistä päästää eläkkeelle työkäytön jälkeen, mikä 
viittaa myös hevosen inhimillistämiseen.

Hevosten pidossa on keskeistä hevosen ymmär-
täminen yksilönä. Tämä on ominaista hevoselle, 
joka on kautta aikojen toiminut ihmisen kanssa 
pääasiassa yksin, ja tämä piirre on nähtävissä myös 
nykyisessä hevosten pidon kulttuurissa. Tutkimuk-
sen perusteella kokeneet hevosenomistajat pitävät 
hevosiaan tietoisina, tuntevina ja toimivina yksilöi-
nä, jotka ottavat kantaa omaan elämäänsä ja hyvin-
vointiinsa.

Käsitykset hevosista ja niiden hyvinvoinnista 
pohjautuvat sekä tieteelliseen ja muuhun kirjoitet-
tuun tietoon että kokemusperäiseen hiljaiseen tie-
toon. Hiljaisen tiedon tärkeä osa on taito lukea 
hevosta, kyetä päättelemään sen ulkomuodosta ja 
käyttäytymisestä sen hyvinvointiin liittyviä seikko-
ja. Hevosen hyvinvoinnista huolehtiminen yksilö-
tasolla edellyttää kykyä lukea hevosta ja suhteuttaa 
sen toiminta yleiseen tietoon hevosten hyvinvoin-
nista, jotta esimerkiksi alkavat sairaudet tai käyt-
täytymishäiriöt voidaan tunnistaa. Tähän pitäisi 
kiinnittää huomiota myös uusien, tukea tarvitsevi-
en hevosenomistajien kohdalla. Hevosten käyttö-
tarkoituksen muuttuessa ei uusilla hevosenomista-
jilla välttämättä ole pitkää kokemustaustaa hevos-
ten hoidossa ja käsittelyssä, eikä tilaisuuksia 
hiljaisen tiedon kartuttamiseen aina ole tarjolla 
ennen oman hevosen hankintaa.

Aineistossa esiintyvän kriittisen, uusien hevo-
senomistajien tietämättömyyttä korostavan pu-
heen voi tulkita erityisenä diskurssina, joka koros-
taa hiljaisen tiedon välittämisen ongelmia, mutta ei 
tarjoa siihen ratkaisuja. Erilaiset toimintatavat ja 
käsitykset tulkitaan herkästi tietämättömyydeksi, 
ja poikkeamista perinteeksi muodostuneista käy-
tännöistä voi olla vaikea hyväksyä. Keskustelu tie-
dosta painottuu tietämättömien kontrollointiin 
sen sijaan, että uusien, kokemattomien harrastaji-

en tukemista pyrittäisiin parantamaan ja erilaisista 
toimintatavoista ja hevosten pidon tavoitteista kes-
kusteltaisiin avoimesti. Diskurssi kertoo tiedon 
yhteiskunnallisen aseman korostumisesta ja keskei-
syydestä hevosten pidon kulttuurissa. Diskurssi 
voidaan ymmärtää myös reaktiona hevoskulttuu-
rin sisällä tapahtuneisiin muutoksiin.

Hevosten pidon yleistyessä on myös erilaisten 
asiantuntijoiden, kuten tallinpitäjien tai valmenta-
jien merkitys korostunut. Hevosten pidon asian-
tuntijuus tuottaa osaltaan tulkintoja hevosten hy-
vinvoinnista. Uusien hevosenomistajien onkin 
usein vaikea arvioida, kykenevätkö heidän käyttä-
mänsä asiantuntijat lukemaan hevosta oikein ja 
tulkitsemaan sitä tilanteen vaatimalla tavalla. Risti-
riitoja syntyy, kun omistaja ja asiantuntija tulkitse-
vat hevosta täysin eri tavoin. Ongelmia voi tulla 
myös, jos omistaja kokee asiantuntijan asenteen 
hevosia kohtaan liian välineellisenä. Esimerkkinä 
hevosen lukemisen merkityksestä on tapa tulkita 
hevosen reaktioita osoituksena asiantuntijan päte-
vyydestä ja luotettavuudesta. Terve, tyytyväinen ja 
mielellään ihmisen kanssa toimiva eläin kertoo 
omistajalleen, että valmentaja, kengittäjä tai tallin-
pitäjä osaa asiansa. Tällä tavoin hevonen osallistuu 
itseään ja hyvinvointiaan koskevien käsitysten, tie-
don ja asiantuntijuuden tuottamiseen osana sosiaa-
lista yhteisöä.

Erilaiset tavat tulkita hevosia kuvaavat sitä, mi-
ten suhtautuminen eläimiin on moninaistunut. 
Tulkinnoista ja suhtautumistavoista on myös tullut 
entistä avoimempia ja pohdiskelevampia. Samalla 
määritellään uudelleen myös ihmisen ja eläinten 
välistä rajaa. Kyse ei kuitenkaan ole siitä, että raja 
yksiselitteisesti häivytettäisiin. Pikemminkin on 
niin, että raja rakentuu kulloisessakin tilanteessa 
sen mukaan, millaisia arvoasetelmia ja käsityksiä 
siihen liitetään. Ihmisen ja eläinten välille piirtyy 
erilaisia rajoja eri tilanteissa, ja ne sallivat eläinten 
ja ihmisten keskinäisiä kohtaamisia ja vuorovaiku-
tusta kieltämättä silti eläimen eläimyyttä ja ihmi-
sen ihmisyyttä.




