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Tämä tutkimus tarkastelee raviurheilun nykytilaa ja tulevaisuuden näkymiä. Ra-
viurheilua leimaa vanhakantaisuus ja harrastajien ikärakenne on korkea. Tutki-
muksen tavoitteena on tunnistaa keinoja ratkaista raviurheilun ongelmia liittyen 
yleisön ikärakenteeseen ja yleisömääriin sekä raviratojen pieneen käyttöastee-
seen. Tutkimus toteutettiin tapaustutkimuksen sekä kirjallisuuskatsauksen me-
todein. Tutkimuksen tuloksena syntyi ravirata palvelualustana -konsepti, joka on 
käytännössä uusi liiketoimintasuunnitelma raviradoille. Konseptiin on käytetty 
inspiraationa vastaavaa kaupallista stadion palvelualustana -konseptia ja se poh-
jautuu kaikki palveluna -ajatusmalliin. Ravirata palvelualustana -konseptin pe-
rustana on imagon uudelleen rakentaminen, joka toteutetaan digitaalisten palve-
luinnovaatioiden ja nykyisten digitaalisten palveluiden (kuten verkkosivut) päi-
vittämisen avulla. Imagon uudelleen rakentamisen jälkeen, on syytä etsiä sidos-
ryhmiä ja yhteistyökumppaneita, joiden kanssa tapahtumia voidaan järjestää ja 
tällä tavoin nostaa raviratojen käyttöastetta. Sidosryhmät hyötyvät yhteistyöstä 
paitsi raviradan infrastruktuurista myös kuluttajien luomasta datasta, jota sidos-
ryhmät voivat käyttää markkinoinnissaan. Kolmas vaihe ravirata palvelualus-
tana konseptissa on markkinointistrategian luominen. Tässä vaiheessa ravirato-
jen kannattaa panostaa voimakkaasti sosiaalisten medioiden markkinointiin sekä 
yhteistyöhön sosiaalisten medioiden vaikuttajien ja muiden julkisuuden henki-
löiden kanssa. Neljäs ja viimeinen vaihe on erilaisten asiakasryhmien houkutte-
leminen raviradoille. Neljännessä vaiheessa ravirata tulee digitalisoida, jonka 
avulla saadaan kerättyä käyttäjien luomaa dataa sidosryhmien (ja raviratojen) 
hyödyksi. 
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ABSTRACT 
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This thesis examines current state and the future of harness racing in Finland. 
Harness racing is stamped as old-fashioned sport, and the age structure of har-
ness racing enthusiasts is high. The goal of this research is to identify ways to 
resolve the problems within harness racing, those are high age structure and low 
attendances, and the low level of usage in harness racing tracks. This thesis is 
implemented using literature review and case-study research methods. Thesis 
results a harness racing track as a service platform -concept which is practically 
a new business plan for harness racing tracks. Concept is inspired by similar com-
mercial concept, stadium as a platform, and it is based on everything as a service 
model. Harness racing track as a service platform -concept underlies on restruc-
turing the image of harness racing, which is done by creating digital service in-
novations and updating current digital services (such as websites). After restruc-
turing the image, harness racing tracks should look for new stakeholders and 
affiliates to co-organize events with and thus rise the level of usage. Stakeholders 
are benefitting from this arrangement by gaining the usage of infrastructure as 
and user-generated data which is gathered from consumers that stakeholders can 
use for their own marketing campaigns. Third phase of harness racing track as a 
service platform -concept is creating marketing strategy. In this phase, study sug-
gests that harness racing tracks should invest heavily on social media marketing 
campaigns and co-operation with social media influencers and other public fig-
ures. Fourth and final phase is to lure different demographic groups to harness 
racing tracks. In this phase harness racing truck must be digitalized so user-gen-
erated data can be gathered for stakeholders (and harness racing tracks) benefit. 

Keywords: Harness racing, Digital Service Design, Digital Service Innovation, 
Everything as a service 
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1 JOHDANTO 

Raviurheilu on Suomessa jääkiekon jälkeen toiseksi seuratuin urheilulaji yleisö-
määrissä mitattuna 647 000 vuosittaisella katsojallaan, mutta yleisömäärät ovat 
viime vuosina muiden urheilulajien tapaan vähentyneet (Martinpäivä, 2014; Su-
honen & Kainulainen, 2016). Maailman laajuisesti, raviurheilu on suosittua eri-
tyisesti Ruotsissa, jossa järjestetään lähes tuhat ravitapahtumaa vuosittain ja ylei-
söä raveissa käy vuosittain lähes 1,2 miljoonaa (Svensk Travsport, 2018). Muita 
suuria raviurheilumaita ovat Ranska, Italia, Australia, Uusi-Seelanti, Norja sekä 
Yhdysvallat.  

Raviurheilussa käyvän yleisön ikärakenne on korkea ja imago on suuren 
yleisön silmissä heikko (Palukka, Auvinen & Mahlamäki, 2014; Lehikoinen, 2016).  
Imagoon vaikuttaa useita tekijöitä, joista merkittävimpinä mainittakoon sosiaali-
sen median markkinoinnin puuttuminen, vähäinen informaatio raviurheilusta 
sekä raviurheilupiirien sisäänpäin kääntyneisyys. Näitä ongelmia lähdetään rat-
kaisemaan tutkimuksessa kehitettävän ravirata palvelualustana -konseptin 
avulla. 

Digitalisaatio on viime vuosina muokannut eri organisaatioiden toimintaa 
kohti teknologisempia liiketoimintamalleja (Nylén & Holmström, 2015). Tämä 
trendi on näkyvissä myös eri urheilulajeissa, kuten jalkapallossa sekä jääkiekossa, 
mutta raviurheilussa digitaaliset palvelut rajoittuvat lähinnä Veikkauksen tarjo-
amiin palveluihin.  

Tässä tutkimuksessa esitellään raviurheilua, sen nykytilaa ja viimeisimpiä 
innovaatioita luvussa kaksi. Kolmannessa luvussa esitellään digitaalinen palve-
luinnovaatio, digitaalinen palvelumuotoilu, digitaalisten palveluinnovaatioiden 
käyttöä urheilussa sekä pilvipalvelumallit. Näistä kahdesta luvusta koostuu tut-
kimuksen kirjallisuuskatsausosuus. Neljännessä luvussa kerrotaan tutkimusme-
netelmästä sekä tutkimusasetelmasta. Viidennessä luvussa käydään läpi tutki-
muksen tulokset. Kuudennessa luvussa pohditaan tulosten vaikutusta nykyiseen 
kirjallisuuteen sekä raviurheiluun. Näiden lisäksi kuudennessa luvussa pohdi-
taan miltä raviurheilu näyttäisi, jos se keksittäisiin tänään. Seitsemäs luku on tut-
kimuksen yhteenveto, jossa tiivistetään tutkimuksen tulokset, kerrotaan tutki-
muksen rajoitteista sekä jatkotutkimuskohteista. 
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Tutkimuksen tutkimuskysymykset tulivat Vermon toimeksiannosta ja ne 
ovat:  

1. Millä tavoin voidaan kannattavasti hyödyntää raviradan ole-
massa olevaa infrastruktuuria ravien ulkopuolella?  

2. Miten raviurheilusta ja raviurheilutapahtumista voidaan tehdä 
mielenkiintoisia nuorelle kohderyhmälle? 

Tutkimus koostuu kirjallisuuskatsauksesta ja empiirisestä tutkimuksesta. 
Kirjallisuuskatsausosuus toteutetaan Templier & Parén (2015) luoman tietojärjes-
telmätieteen kirjallisuuskatsauksen viitekehyksen menetelmin. Koska kirjalli-
suus on kehityksellinen kirjallisuuskatsaus (developmental review) sisältää vii-
tekehys viisi porrasta: 1. Ongelman määritteleminen 2. Kirjallisuuden etsiminen 
3. Sisällytettävien lähteiden seulonta 4. Tiedon kerääminen 5. Tiedon analysointi 
ja synteesi. Kehityksellinen kirjallisuuskatsaus tarkoittaa sitä, että siinä luodaan 
uusia konsepteja, malleja tai yleistyksiä. (Templier & Paré, 2015.) Tässä kirjalli-
suuskatsauksessa luodaan digitaaliselle palvelumuotoilulle uusi malli. 

Tutkimuksen empiirinen osuus on toteutettu tapaustutkimuksen menetel-
min. Tutkimuksen data kerättiin Jyväskylän ammattikorkeakoulun järjestämällä 
innovaatioviikolla, jossa toimeksiantajana oli Vermon Ravirata Oy. Tarkempaa 
tietoa tutkimusasetelmasta löytyy tutkimuksen luvusta 4.1. Tapaustutkimus va-
likoitui tutkimusmenetelmäksi tutkimusasetelman uniikin luonteen vuoksi, sillä 
yksittäinen tapaustutkimus (single-case study) on erinomainen tutkimusmetodi 
teorioiden luomiseen yksittäisistä, uniikeista tapahtumista (Eisenhardt, 1989; Ei-
senhardt & Graebner, 2007). 
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2 TUTKIMUKSEN TAUSTA: RAVIURHEILU SUO-
MESSA 

Raviurheilu on Suomen toiseksi seuratuin urheilulaji katsojamäärin mitattuna 
(Martinpäivä, 2014), vaikka ravien yleisömäärät ovat tippuneet radikaalisti 1990-
luvun huippuajoista (Suhonen & Kainulainen, 2016). Vuonna 1990 raveissa kävi 
paikan päällä noin 1,5 miljoonaa katsojaa ja vuonna 2017 kävijöitä oli 640 000 
(Mahlamäki, 2003; Hippos, 2018).  

Ihmisillä on erilaisia motiiveja mennä raveihin. Suurin syy on se, että ra-
viurheilu on vauhdikas urheilulaji, joka tarjoaa jännitystä niin pelaajille, omista-
jille kuin satunaisille katsojillekin. Myös ravien ainutlaatuinen tunnelma, ravira-
tojen muut palvelut (esim. ravintola) ja muiden raviharrastajien tapaaminen toi-
mivat motiiveina raveihin menemiseen (Hippos, 2018; Lumiaho, 2013). 

Raveja järjestetään Suomessa viikoittain ja vuoden päätapahtuma on kunin-
kuusravit, jotka järjestetään vuosittain vaihtuvalla raviradalla. Viime vuoden ku-
ninkuusraveissa kävi 55 000 kävijää, joka tekee siitä yhden suurimmista Suo-
messa järjestettävistä yksittäisistä urheilutapahtumista. (Hippolis, 2017.) 

2.1 Raviurheilun tunnuslukuja 

Nykyään raveja on mahdollista seurata toto-pelipisteissä ja TotoTV:stä, josta nä-
kee kaikki 530 ravipäivää suorana. Hevospelien etäpelaaminen on myös mahdol-
lista verkossa, toto-pelipisteissä sekä muilla raviradoilla. Edellä mainitut syyt 
ovat toisaalta vähentäneet katsojien määrää paikan päällä, mutta toisaalta pitä-
nyt ihmiset raviharrastuksen parissa. (Martinpäivä, 2014.) Aktiivisesti raviurhei-
lua harrastavien määrä on noussut hieman viime vuosina. Vuonna 2014 aktiivisia 
raviurheilun harrastajia tai seuraajia oli noin 200 000 ja vuonna 2017 raviurheilun 
parissa oli 225 000 ihmistä (Martinpäivä, 2014; Hippolis, 2017). Tämä löydös on 
ristiriidassa aiemmin esitetyn väitteen kanssa, jonka mukaan raviurheilua har-
rastavien tai seuraavien ihmisten määrä on vähentynyt, mutta se voi selittyä eri-
laisilla mittaustavoilla eri tutkimuksissa. 

Ravihevosten määrä on hieman laskenut vuodesta 2012, jolloin startanneita 
hevosia oli 7671 (poneja 625). Vuonna 2017 startanneita hevosia oli 7261 (poneja 
625). Myös ravihevosten omistajien määrä on vähentynyt, vuonna 2012 ravihe-
vosia omistavia henkilöitä oli 3640 ja kimppoja 4130 ja vuonna 2017 yksityisiä 
omistajia oli 2409 ja kimppoja 3330. Kun startanneiden hevosten määrä on laske-
nut suhteessa vähemmän kuin omistajien, voidaan siitä päätellä, että kimpat sekä 
yksityiset henkilöt omistavat useampia hevosia kuin ennen. (Hippolis, 2017.) 

Vuoden 2017 toto-ravilähtöjen määrä on tippunut vuodesta 2012 lähes 10%-
yksikköä. Ohjastajien ja valmentajien määrä on laskenut hieman maltillisemmin. 
Alla olevassa kaaviossa (KUVIO 1) esitetään ravilähtöjen, ravipäivien, ohjastajien 
ja valmentajien määrät vuosien 2012-2017 välillä. 
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KUVIO 1 Raviurheilun ammattilaisten sekä ravilähtöjen määrät 2012-2017 (mukailtu Hippo-
lis, 2017) 

Kuten yllä olevasta kaaviosta nähdään, jyrkin lasku on totoravilähdöissä vuosien 
2012 ja 2016 välillä. Vuonna 2017 lähtöjä hieman lisättiin ja todennäköisesti sama 
trendi jatkuu vuonna 2018 Magic Monday -konseptin lanseerauksen myötä, tästä 
kerrotaan lisää alaluvussa 2.4. Raviurheilun kannalta huolestuttavaa on raviam-
mattilaisten (ohjastajat ja valmentajat) väheneminen. 

Lopuksi huomautettakoon, että Suomessa järjestetään myös poniraveja, 
jotka tulivat raviohjelmaan 1990-luvulla nuorten ravikerhojen perustamisten ai-
koihin. Poniravit on suunnattu nuoremmille raviharrastajille ja niissä ei pelata 
totopelejä. (Martinpäivä, 2014.) Ponit on jaettu kahteen kategoriaan, A ja B. A-
kategorian ponit ovat säkäkorkeudeltaan enintään 107cm korkeita puhdasrotui-
sia Shetlannin poneja. Tämän luokan ohjastajan tulee olla 10–18 -vuotias poniajo-
luvan haltija. B-kategorian ponit ovat 107,1-130cm säkäkorkeudeltaan ja ohjasta-
jan tulee olla vähintään 12-vuotias. (Virolainen, 2014) 

2.2 Suomen Hippos ry 

Suomen Hippos ry on raviurheilun ja hevoskasvatuksen keskusjärjestö Suo-
messa, johon kuuluu 130 jäsenyhteisöä. Vuoden 2017 alusta asti se on ollut pel-
kästään kattojärjestö Fintoton siirryttyä osaksi uutta Veikkausta. (Hippos, 2017b.) 
Sen tärkeimmät tehtävät ovat pitää rekisteriä ja kantakirjaa kaikista Suomessa 
kasvatettavista hevosroduista sekä johtaa ja valvoa raviurheilutoimintaa.  

Esimerkkinä jäsenyhteisöstä on vuonna 2013 lanseerattu Raviliiga. Sen ta-
voitteena on saada uusia ihmisiä raviurheilun pariin helpottamalla hevosten 
kimppaomistusta ja visiona on tuoda helppo ja edullinen tapa tutustua raviur-
heiluun. Vuonna 2017 Liiga ja Raviliiga tekivät yhteistyösopimuksen, jossa jokai-
nen Liigaseura sitoutui hankkimaan yhden hevosen ja Raviliiga myy osuuksia 
Liigaseurojen nimissä kilpaileviin hevosiin. Osuuden hinta on 100€ ja kuhunkin 
hevoseen myydään 1000kpl osuuksia, yhteisomistus on voimassa vuoteen 2020 
asti. Kannustimena halvan hinnan lisäksi on se, että osuuksien omistajille menee 
sopimuksen päätyttyä 50% mahdollisista voitoista, joita hevonen on kolmen 
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vuoden aikana saanut (1 osuus = 1/1000). Raviliigassa mukana olevat saavat 
myös omistajakortin, joka takaa ilmaisen sisäänpääsyn kaikkiin raveihin, 
jossa ”oma” hevonen kilpailee (pl. suuret ravitapahtumat). (Raviliiga, 2017.) 

 

2.3 Vedonlyönti 

Vuonna 2015 valmistuneen terveyden ja hyvinvointi laitoksen teettämän tutki-
muksen mukaan 80% suomalaisista oli pelannut rahapelejä 12kk sisään tutki-
muksen ajankohdasta ja ainoastaan kuusi prosenttia kyselyyn vastanneista ei ol-
lut koskaan pelannut rahapelejä. Suurin osa kyselyyn vastanneista naisista pelaa 
rahapelejä harvemmin kuin kerran kuukaudessa (31%), mutta miehistä suurin 
osa (30%) vastasi pelaavansa kerran viikossa. (Salonen & Raisamo, 2015, 29 – 31.) 
 

2.3.1 Ravivedonlyönti 

Toto-pelit liittyvät kiinteästi raviurheiluun ja niiden avulla varmistetaan 
suomalaisen raviurheilun toimintaedellytykset (Martinpäivä, 2014). Raviurheilu 
poikkeaa muista urheilulajeista siinä, että suuri osa vedonlyönnin tuotoista 
menee raviurheilun kehitystyöhön ja palkinnoiksi (Suhonen & Kainulainen, 
2016). 

THL:n tutkimukseen vastanneista Fintoton ravivedonlyöntipelejä kertoi 
pelanneensa 250 henkilöä, joka on 5,3% vastaajista. Miesten lukema oli korke-
ampi, 7,3%, kuin naisten, joka oli 3,4%. Tutkimuksessa todettiin myös, että he-
vospelien pelaaminen on huomattavasti yleisempää 35–74-vuotiailla vastaajilla, 
kuin tätä nuoremmilla. (Salonen & Raisamo, 2015, 29 – 31, 72.) Alla olevassa tau-
lukossa (TAULUKKO 1) eritellään tarkemmin vastaajien ikä ja hevospelejä pe-
laavien osuus. 

 

TAULUKKO 1 Fintotoa pelanneiden määrä prosentteina (mukailtu Salonen & Raisamo, 2015, 
72) 
Ikä 15-17 18-24 25-34 35-49 50-64 65-74 
Pelan-
neiden 
osuus 
prosent-
teina 

0,5 3,5 4,8 5,9 6,1 6,2 
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Salosen ja Raisamon (2015) kyselytutkimuksen perusteella voidaan päätellä, että 
hevospelien pelaaminen on iäkkäämpien miesten suosima pelimuoto. Tähän 
päätelmään tulokseen päätyivät myös Suhonen & Kainulainen (2016) 
tutkimuksessaan, jossa he tutkivat ravivedonlyöntiä verkossa. Heidän mukaansa 
uusien ravipelaajien rekrytointi on haastavaa, sillä suurin osa pelivaihdosta tulee 
keski-ikäisiltä miehiltä.  

Suomen Hippos ry:n vuoden 2016 vuosikertomuksen (2017c) mukaan Fin-
toton pelivaihto oli vuonna 2016 suurempi kuin vuotta aikaisemmin, mutta mak-
setut voitot sekä arpajaisvero kasvoivat lähes samassa suhteessa. Alla olevassa 
taulukossa (Taulukko 2) eritellään pelivaihto ja maksetut voitot suhteessa vuo-
teen 2015. 
 

TAULUKKO 2 Fintoton pelivaihto vuosina 2015-2016 (mukailtu Hippos, 2017c; Fintoto, 2017) 
 2015 (€) 2016 (€) Muutos (€) Muutos (%) 
Pelivaihto 231652682,30 236621432,10 4968749,8 +2,1 
Pelaajille makse-
tut voitot 

166589304,26 170714736,54 4125432,28 +2,5 

Maksetut voitot 
ja arpajaisvero 
yhteensä 

174195030,65 178353439,42 4158408,77 +2,4 

Hevoskasvatuk-
sen ja -urheilun 
osuus 

29691415,42 32650085,93 2958610,51 +9,96 

 
Vuonna 2015 palautusprosentti oli hevospeleissä yhteensä 71,9% ja 2016 72,1%. 
Pelivaihdon noustessa 2,1% pelaajille maksettiin 2,5% enemmän voittoja. Eli 
pelivaihdon nousu korreloi maksettujen voittojen määrässä. Suurin muutos 
tapahtui kuitenkin hevoskasvatukseen ja -urheiluun sijoitetuissa rahoissa, jossa 
nousu oli lähes 10%  

Veikkaus osti Fintoton toiminnan vuonna 2016 (Veikkaus Oyj vuosikerto-
mus 2017), ja alla olevassa taulukossa (Taulukko 3) on vertailtu sen vaikutusta 
hevospelien pelivaihtoon. 
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TAULUKKO 3 Liikevaihto Fintoton Veikkauksen omistukseen siirtymiseen jälkeen (mu-
kailtu Veikkaus, 2018). 
Vuosi Pelivaihto 

(m€) 
Muutos (%) Osuus koko 

Veikkauksen 
pelivaihdosta 
(%) 

2015 231,65   
2016 236,62 +2,1  
2017 242 +2,3 7,5 
2017 (tammi-ke-
säkuu) 

112  7 

2018 (tammi-ke-
säkuu) * 

107,4 -4,1 
 

6,8 

(* Verrattuna edellisvuoden tammi-kesäkuuhun) 

 
Fintoton toiminnan siirtyminen Veikkauksen alle aiheuttaa myös muutoksia he-
vosurheiluun sijoitettavaan rahamäärään. Arpajaislaissa (1047/2001) 17 pykä-
lässä on kirjattu, että hevoskasvatukseen ja raviurheilun tukemiseen ohjataan 4% 
Veikkaus Oy:n tuotoista. Vuoden 2018 ennuste on, että 40,5m€ ohjataan hevosur-
heiluun, josta 95% myönnetään keskusjärjestölle ja sen jäsenyhteisöille. (Maa- ja 
metsätalousministeriö, 2018.) Toisin sanoen hevosurheilun kehittämiseen ja tu-
kemiseen myönnetään vuonna 2018 noin kuusi miljoonaa euroa enemmän kuin 
vuonna 2016.  

Suhosen ja Raisamon tutkimuksen (2015) mukaan 5,3% suomalaisista oli 
pelannut vuoden 2015 aikana hevospelejä, joka tarkoittaa noin 234000 ihmistä, 
sillä Suomessa asui vuonna 2015 noin 4,4 miljoonaa täysi-ikäistä (Suomen Viral-
linen Tilasto, 2017). Luku on hieman korkeampi kuin arvioitu harrastajamäärä 
vuonna 2015 (200 000), mutta satunnaiset pelaajat sekä virhemarginaali selittävät 
eron. Suomen Hippos ry:n vuosikertomuksen mukaan pelivaihto vuonna 2015 
oli 231,65 m€. Tämä tarkoittaa, että keskimääräinen pelivaihto pelaajaa kohden 
oli noin 99 000€. voittoja maksettiin pelaajille 166 589 304,26€ jolloin pelaajien tap-
pioksi jäi 650 633 77,74€, joka tarkoittaa, että keskimäärin pelaaja jäi 278€ tappi-
olle vuosi tasolla.   

2.3.2 Raviurheilun ja ravivedonlyönnin väliset jäsennystavat 

Palukka, ym. (2014) loivat viitekehyksen raviurheilun ja rahapelaamisen välisille 
jäsennystavoille. Heidän mukaansa raviurheiluaktiivit, valmentajat sekä hevos-
ten kasvattajat lähestyvät raviurheilua sekä siihen liittyvää rahapelaamistaan 
kolmesta näkökulmasta:  

1. Vastuun puhetapa (hevosyhteisön näkökulma) 
2. Elämyksellisyyden puhetapa (raviyleisön näkökulma) 
3. Kehittämisen puhetapa (raviyhteisöjen näkökulma) 
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Vastuun puhetavalla ajattelevat ihmiset käsittelevät raviurheilua ja siihen kyt-
keytyvää rahapelaamista hevosyhteisön kannalta. He kokevat olevansa vas-
tuussa hevosten hyvinvoinnista ja ravihevoset nähdään jo inhimillisinä. Toinen 
ryhmä kenestä tämän puhetavan kannattajat kokevat olevan vastuussa on nuo-
riso. Nuorisoa ei nähdä niinkään huollettavina ja hoivattavina kuten hevoset, 
vaan hevosyhteisön arvomaailmaan ja jäsenyyteen kasvatettavina yksilöinä. (Pa-
lukka ym., 2014) 

Toinen jäsennystapa on elämyksellisyyden puhetapa, jossa ajatellaan ra-
viurheilua yleisön näkökulmasta. Tässä näkemystavassa jaetaan yleisö kahteen 
ryhmään, sen mukaan millaisesta elämyksestä katsoja on kiinnostunut. Toisessa 
ryhmässä ovat ihmiset, joita kiehtoo rahapelien ja niiden voittojen mahdollisuu-
den tuomat elämykset. Toisen ryhmän muodostavat ihmiset, jotka saavat elä-
myksiä hevosista, raviurheilun äänistä sekä yleisestä ilmapiiristä. Yhteistä näille 
ryhmille kuitenkin on se, että pääasiallinen elämyksen tuottaja on hevonen. (Pa-
lukka ym., 2014.) Jälkimmäisen ryhmän näkökulmaan tarttui myös Lehikoinen 
(2016) opinnäytetyössään. Hänen mukaansa elämyksellisyys ja sosiaalisuus ovat 
ravien suurimpia vahvuuksia. 

Kehittämisen puhetapa on viimeinen Palukan ym. (2014) tunnistama näkö-
kulma ja siinä keskitytään raviurheilun kehittämiseen. Tätä puhetapaa käyttävät 
ihmiset ovat sitä mieltä, että raviurheilun imago pitää uudistaa täysin. He halua-
vat kehittää Suomen raviurheilua Ranskan ja Ruotsin tasolle, jotta suomalainen 
raviurheilu voisi olla kansainvälistä viihdettä ja houkutella vedonlyöjiä pelin pa-
riin. 

Huomionarvoista viitekehyksessä on se, että hevosalalla työskentelevät ih-
miset pelaavat harvoin rahapelejä, mutta tunnistavat sen olennaiseksi osaksi he-
vosurheilua. Vedonlyöntivaroista maksetut palkinnot sekä tuet luovat toiminta-
edellytykset hevosurheilulle ja hevosalan yrittäjille. (Palukka ym., 2014) 

2.4 Raviurheilun tulevaisuus 

Suomen Hippos ry teki vuonna 2017 muutoksia organisaatioonsa ja uudisti brän-
diään. Brändillä tarkoitetaan tuotemerkkiä, jolle on markkinoinnin avulla luotu 
laaja tunnettuus (Kielitoimiston Sanakirja, 2018). Yhteistyö uuden Veikkauksen 
kanssa tuotti tuloksena uuden Magic Monday -konseptin, jota kehittämässä oli-
vat myös raviradat. Uuden konseptin tavoitteena on kehittää asiakaskokonai-
suutta ja siten saada uusia ihmisiä raviradoille sekä raviurheilun pariin. (Hippos, 
2018.) Magic Monday -konsepti on Ruotsissa järjestettävistä Xpress -raveista mu-
kailtu kilpailutapahtuma, jossa kahdella paikkakunnalla järjestetään yhteensä 12 
Toto 65 lähtöä ja koko tapahtuma on ohi kahdessa tunnissa. Toisin sanoen tavoit-
teena on innostaa yleisöä paikalle ravien lyhyemmällä kestolla ja intensiivisem-
mällä ohjelmalla.  

Magic Mondayn lanseeraaminen on osa Hippoksen uutta, 2018-2020 aika-
välille tehtyä strategiaa, jonka tavoitteena on saavuttaa 2% nousu yleisömääriin 
(Hippos, 2017a) 
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2.4.1 Raviurheilun haasteet 

Raviurheilun haasteena on houkutella uusia kävijöitä raviradoille. Tätä ongel-
maa ei edistä se, että raviratojen markkinoinnissa on suuria puutteita. Lehikoinen 
(2016) tutki opinnäytetyössään raviratojen markkinointiongelmia ja esitti niihin 
ratkaisuja. Hänen mukaansa raviratojen suurin ongelma markkinointiviestin-
nässä on se, että mainontaa ei ole kohdennettu oikein ja mainontaa toteutetaan 
lähes ainoastaan tienvarsimainoksilla. Raviratojen kohdennettua mainontaa pys-
tyisi toteuttamaan helposti sosiaalisissa medioissa pienelläkin budjetilla. Lehi-
koisen (2016) mukaan kuitenkin harvalla raviradalla on edes kotisivut ja vielä 
harvemmalla on sosiaalisen median kanava.  

Lehikoisen (2016) tekemässä kyselyssä käy ilmi, että mielikuva raviurhei-
lusta on heikolla tasolla. Raviurheilupiirejä pidetään sisäänpäin kääntyneinä ja 
iäkkäiden ihmisten harrastuksena. Palukka ym. (2014) kirjoittavat myös, että ra-
vien vanhakantaista imagoa pitää muuttaa sekä hevostalouden tuottajatkin tun-
nistavat vanhakantaisen imagon. Tähän haasteeseen on Suomen Hippos ry rea-
goinut uudessa strategiassaan ja brändäämällä itsensä uudelleen. Brändiuudis-
tukseen kuuluvat esimerkiksi uusi logo sekä uudistunut organisaatiomalli. (Hip-
pos, 2017a.)  

Hevosalan ammattilaisten ja muiden välinen kuilu on suuri haaste raviur-
heilulle. Hevosalan ammattilaisten arvomaailma on perinteinen ja osa heistä nä-
kee ravivedonlyöjät (erityisesti verkossa pelaavat) kasvottomina pelkästään voit-
toa tavoittelevina ihmisinä ja tämän vuoksi olevan kaukana omasta arvomaail-
mastaan. (Palukka ym., 2014.)  

2.4.2 Raviurheilun kehittäminen 

Raviurheilun kehittämisen tarve liittyy vahvasti raviurheilun yleisömäärien kas-
vattamiseen. Lehikoinen (2016) esittää ilmaisravien ja yritysiltojen lisäämistä, 
jotka madaltaisivat kynnystä lähteä kokeilemana ravielämystä. Hän kuitenkin 
huomauttaa, että ilmaisravien suunnitteluun tulee panostaa, jotta mahdollisim-
man moni ensikertalainen haluaisi tulla uudestaan raveihin. Ilmaisraveja on ollut, 
mutta Lehikoisen (2016) mukaan niiden potentiaalia ei olla hyödynnetty riittä-
västi. Hän ehdottaa esimerkiksi lajikokeilua tandemkärryllä ennen ravien alkua 
mahdolliseksi kannustimeksi ihmisten paikalle saamiseksi. Tämä idea saa tukea 
Virolaisen (2014) opinnäytetyöstä, jonka mukaan jopa viidennes (kyselyyn vas-
tanneista) miehistä ja kymmenesosa naisista haluaisi kokea ajokokemuksen ker-
taluontoisena elämyksenä.  

Virolainen (2014) esittää opinnäytetyössään, että aikuisten ravikursseille on 
Suomessa kysyntää, erityisesti niiden ihmisten parissa, joilla ei ole aiempaa ko-
kemusta raviurheilusta. Hänen mukaansa ravikursseille on kysyntää ympäri 
vuoden ja hän esittää, että Suomen Hippos ry voisi kehittää sekä valvoa ravikurs-
sien toimintaa maakuntaradoilla. 
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2.4.3 Raviurheilun mielikuva ja yleisön motivoiminen 

Tutkimuksen kannalta oleellinen viitekehys on Dale, van Iwaarden, van der 
Wiele ja Williamsin (2005) tutkimus, jossa he tutkivat palvelun vaikutusta rug-
byn katsojamääriin. Vaikka laji ja kulttuuri ovat erilaisia, niin heidän löydöksiään 
voidaan soveltaa myös suomalaiseen raviurheiluun. Alla olevassa taulukossa 
(taulukko 4) esitellään heidän löydöksiään sovellettuna raviurheiluun. 

TAULUKKO 4 Palvelun laadun vaikutus yleisömääriin (mukailtu Dale ym., 2005) 
Palvelu Raviurheilussa Toiminto 
Menestyvä joukkue Oma, menestyvä hevo-

nen 
Osaomistuksen helpot-
taminen 

Pelaajien markkinointi Huippuhevosten mark-
kinointi ja ohjastajien 
henkilöbrändäys 

Markkinointi- ja brän-
däyskampanjat sosiaali-
sen median kanavilla 
(Lehikoinen, 2016)  

Pääsylippujen hinta Pääsylippujen hinta Pääsyliput ovat halpoja, 
mutta ilmaistapahtumat 
esimerkiksi opiskelijoille 
voisivat tuoda lisää kä-
vijöitä. (Virolainen, 2014; 
Lehikoinen, 2016) 

Markkinointikanavat Markkinointikanavat Erilaisten markkinointi-
kanavien hyödyntämi-
nen tehokkaammin. 
Kohdennettu markki-
nointi. (Lehikoinen, 
2016) 

 
Heidän mukaansa suurin vaikutus yleisömäärään on menestyvä joukkue, ravi-
maailmassa tämä olisi esimerkiksi oma menestyvä hevonen. Harvalla yksityi-
sellä henkilöllä on resursseja omistaa oma hevonen yksin, mutta esimerkiksi Ra-
viliiga tarjoaa helpon tavan olla osaomistajana hevosessa.  

Toiseksi suurin vaikutus yleisömääriin Dalen ym. (2005) mukaan on pelaa-
jien markkinointi. Raviurheilumaailmassa tämä tarkoittaisi yksittäisten huippu-
hevosten markkinointia sekä ohjastajien henkilöbrändäystä. Tätä ei Suomessa 
tehdä tällä hetkellä lainkaan. Kolmanneksi suurin vaikutus yleisömääriin rug-
byssä vaikuttaa pääsylippujen hinta. Suomalaisessa raviurheilussa lippujen hinta 
on matala, joten yksittäisiin lipun hintoihin ei tarvitse kiinnittää huomiota.  

Seuraavaksi eniten yleisömääriin vaikuttavat erilaiset markkinointitavat 
sekä -kanavat (Dale ym. 2005). Tämä on suurin yksittäinen osa-alue, jolla raviur-
heilua tulee Suomessa kehittää. Toinen markkinointiin liittyvä haaste on se, että 
mielikuva raviurheilusta on heikolla tasolla. Edellä mainitut haasteet on eritelty 
tarkemmin alaluvussa 2.4.1. 
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Raviurheilun mielikuvan vaikutusta yleisömääriin ovat tutkineet myös 
Jeong, Kim, Lee ja Jeong (2009). He loivat tutkimuksessaan viitekehyksen, joka 
tutkii kognitiivisen ja tunteellisen raviurheilumielikuvan suhdetta ja niiden vai-
kutusta aikomukseen osallistua raviurheilutapahtumiin. Tunteellisella mieliku-
valla tarkoitetaan ihmisten tunnepohjaisia mielikuvia raveista, esimerkiksi onko 
se likaista vai puhdasta. Kognitiivinen mielikuva tarkoittaa opittuja malleja ja 
millaisia mielleyhtymiä raviurheilu herättää. Esimerkiksi voiko raviurheilusta 
nauttia koko perheen kanssa? Jeong ym. (2009) löysivät vahvaa korrelaatiota 
kognitiivisen mielikuvan ja tunteellisen mielikuvan välille ja siten molemmat 
mielikuvamallit korreloivat aikomukseen osallistua raveihin.   
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3 TUTKIMUKSEN TEOREETTINEN VIITEKEHYS: DI-
GITAALISET PALVELUT JA NIIDEN KEHITTÄMI-
NEN 

Tässä luvussa esitellään digitaalisia palveluita ja niiden kehittämisprosesseja. 
Luvussa 3.1 määritellään digitaalinen palveluinnovaatio ja digitaalinen 
palvelumuotoilu sekä kuvataan prosessi digitaalisen palvelumuotoilun 
toteuttamiseen. Näiden käsitteiden avaaminen on tärkeää tutkimuksen kannalta, 
sillä niitä käytetään tutkimuksen empiirisessä osuudessa. Luvussa 3.3 kuvaillaan 
digitaalisten palveluinnovaatioiden käyttöä urheilun parissa. Tämä alaluku on 
viitekehys kirjallisuuskatsauksen tulos-osiolle. Luvussa 3.3 kuvaillaan alusta 
palveluna -mallia ja esitellään kaksi muuta pilvipalveluiden palvelunvälitys -
mallia. Alaluvussa 3.4 avataan alusta-ajattelu -mallia sekä esitellään 
samankaltainen, olemassaoleva konsepti.  

3.1 Digitaalinen palveluinnovaatio ja palvelumuotoilu 

Digitaalinen palveluinnovaatio tarkoittaa Nylénin ja Holmströmin (2015) 
mukaan uuden digitaalisen palvelun luomista, joka tuo lisäarvoa käyttäjälle. He 
ovat luoneet viisiportaisen viitekehyksen, jolla arvioidaan ja kehitetään 
digitaalisia palveluinnovaatioita, joka kuvaillaan alla olevassa taulukossa 
(TAULUKKO 5). 

TAULUKKO 5 Viitekehys digitaalisen palveluinnovaation kehittämiseen (mukailtu Nylén 
& Holmström, 2015) 
Tehtävä Kuvaus 
Helppokäyttöisyys ja tehokas käyttö Digitaalisen palvelun on oltava 

helppokäyttöinen, nopeasti 
opittavissa sekä tarjota rikkaan 
käyttäjäkokemuksen 

Arvoehdotus (value proposition) Yrityksen on luotava selkeä 
arvoehdotus, jossa käy ilmi käyttäjän 
saama hyöty palvelusta 

Digitaalisen kehityksen valvominen Tiedon kerääminen uusista laitteista ; 
digitaalisista kanavista, kuten 
verkkopalveluista ja 
sovelluskaupoista. Tavoitteena 
tunnistaa ja hyödyntää innovaation 
tuomat mahdollisuudet, 
käyttökontekstit ja uusien käyttäjien 
käyttökokemus. 
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Tukitoiminnot käyttäjälle Uusi palvelu aiheuttaa käyttäjille 
uusien teknologioiden omaksumista, 
joten yrityksellä pitää olla 
tukitoiminnot ongelmatilanteiden 
varalle. 

Improvisaatio Digitaalisten palveluinnovaatioiden 
kehitysprosessissa on jätettävä tilaa 
kehitystiimin improvisaatiolle, koska  

Digitaalisen palveluinnovaation määritelmä on olennainen osa tämän tut-
kimuksen viitekehystä, koska empiirisessä osassa esitetään raviurheiluun sovel-
lettavia digitaalisia palveluinnovaatioita. Seuraavaksi määritellään digitaalinen 
palvelumuotoilu (Digital service design) ja kuvataan prosessi sen suorittamiseen.  

Digitaalinen palvelumuotoilu on tietojärjestelmätieteen tutkimuskirjalli-
suudessa usein käytetty käsite, mutta sitä ei ole määritelty, joten tutkimuksessa 
luodaan sille määritelmä. Digitaalista palvelumuotoilua käytetään digitaalisen 
palveluinnovaation kehitystyössä, jonka vuoksi sen määritelmä on osana tutki-
musta. 

Digitaalinen palvelu tarkoittaa sisältöä, jota yritykset myyvät internetin vä-
lityksellä latauksien tai tilausten muodossa (Vendrell-Herrero, Bustinza, Parry & 
Georgantzis, 2017). Digitaalisiksi palveluiksi voidaan myös laskea digitalisoidut 
analogiset fyysiset palvelut, kuten kirjat ja videot sekä ei-fyysiset palvelut kuten 
teatteri- ja näyttelyliput (Vendrell-Herrero, Gomes, Collinson, Parry & Bustinza, 
2018). Digitalisoinnilla tarkoitetaan analogisen informaation (kuvat, videot jne.) 
muuntamista digitaaliseen muotoon (Parviainen, Tihinen, Kääriäinen & Teppola, 
2017).  

Palvelumuotoilu on laaja käsite, jolle ei ole olemassa vakiintunutta määri-
telmää. Tässä tutkimuksessa käytetään Millerin 150 palvelumuotoilun ammatti-
laiselta koostamaa määritelmää, joka esiintyy Stickdornin, Lawrencen, Hormes-
sin ja Schneiderin (2018, s.20) kirjassa:  

Palvelumuotoilu auttaa organisaatiota kokemaan heidän palvelunsa kuluttajan näkö-
kulmasta. Se on palveluiden kehittämisen lähestymistapa, joka asettaa tasapainoon 
kuluttajan sekä liiketoiminnan tarpeet tähdäten saumattomiin sekä laadukkaisiin pal-
velukokemuksiin. Palvelumuotoilu on juurtunut palveluajatteluun, ja se tuo luovan, 
ihmisläheisen prosessin palveluiden parantamiseen sekä uusien palveluiden suunnit-
teluun. Yhteistyömenetelmien avulla, joihin sitoutuu sekä kuluttajia että palvelun toi-
mittajia, palvelumuotoilu auttaa organisaatioita saamaan täydellisen käsityksen hei-
dän palveluistaan tuoden kokonaisvaltaisia sekä tarkoituksenmukaisia parannuksia. 

Toisin sanoen palvelumuotoilu on lähestymistapa, joka auttaa palveluntarjoaja 
organisaatiota ymmärtämään heidän palveluitaan asiakkaan näkökulmasta ja si-
ten mahdollistaa parempi asiakaskokemus. Palvelumuotoilun ydin on palvelun 
konseptointi, jonka Johnston & Clark (2001) määrittelevät neljän eri ulottuvuu-
den kautta: 

1. Palvelun operaatiot – Tapa, jolla palvelu toteutetaan. 
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2. Palvelun käyttäjäkokemus – Kuluttajan kokema käyttäjäkoke-
mus. 

3. Palvelun päämäärä – Kuvailee mitä lopputuloksia käyttäjä pal-
velusta saa. 

4. Palvelun arvo – Kuvailee hyödyn ja hinnan välistä suhdetta käyt-
täjän näkökulmasta. 

Ralph & Wand (2009) määrittelivät palvelun konseptoinnin yksinkertaistettuna 
prosessiksi, jossa määritellään mitä palvelulla halutaan saavuttaa ja miten pal-
velu toteutetaan. Goldstein, Johnston, Ruffy & Rao (2002) lisäsivät tähän määri-
telmään, että palvelun konseptoinnin tulee myös ilmaista palvelun tavoitteiden 
sekä toteutuksen välinen suhde. 

Stickdorn ym. (2018) mukaan palvelumuotoilussa on neljä vaihetta:  

1. Taustatutkimus – Tutkitaan potentiaalisten asiakkaiden käyttäy-
tymistä ja mieltymyksiä suhteessa palveluyrityksen tarjoamiin 
palveluihin 

2. Ideointi – Luodaan uusia ideoita palvelumuotoiluprosessin aloi-
tuspisteiksi ja kehitetään näitä ideoita. 

3. Prototyyppien tekeminen – Luodaan prototyyppejä palvelusta, 
joita kohderyhmä testaa ja antaa palautetta niistä. Tämä vaihe an-
taa palvelun kehittäjille kuvan palvelun tärkeimmistä toiminnal-
lisuuksista ja arvoista.  

4. Toteutus – Palvelu toteutetaan edellisten vaiheiden perusteella.  

Ylläolevassa mallissa ei suoraan mainita sovelluksen konseptointia, mutta se voi-
daan liittää kolmeen ensimmäiseen kohtaan. Taustatutkimus vaiheeseen sopivat 
palvelun konseptoinnin kohdat 1 ja 2. Ideointi- ja prototyyppien tekemisvaihei-
siin voidaan liittää kaikki konseptoinnin osat. 

Edellä mainittujen digitaalisen palvelun ja palvelumuotoilun määritelmien 
perusteella digitaalinen palvelumuotoilu voidaan määritellä seuraavalla tavalla:  

Digitaalinen palvelumuotoilu on ihmiskeskeinen prosessi uusien digitaalisten palve-
luiden luomiseksi, jossa otetaan käyttäjien tarpeet, kokemuksen ja arvot osaksi muo-
toiluprosessia. Digitaalinen palvelumuotoiluprosessi käyttää yhteistyömetodeja ku-
luttajien ja palvelun kehitystiimin välillä luomaan ja kehittämään digitaalisia palve-
luita ja siten tuo käyttäjille lisäarvoa. 

Alla oleva kuvio (KUVIO 2) esittelee digitaalisen palvelumuotoiluprosessin yllä 
mainittuun määritelmään pohjautuen. 
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KUVIO 2 Digitaalinen palvelumuotoiluprosessi 

Yllä oleva malli esittelee digitaalisten palveluiden ja palvelumuotoilun yh-
distämisen digitaaliseksi palvelumuotoiluksi. Viitekehys sisältää digitaalisten 
palveluiden määritelmiä (Vendrell-Herrero ym., 2017; Vendrell-Herrero ym., 
2018; Parviainen ym., 2015; Nylén & Holmström, 2015) ja palvelumuotoilun mää-
ritelmiä (Stickdorn ym., 2018; Goldstein ym., 2002; Johnston & Clark, 2001; Tuu-
nanen & Peffers, 2018). Digitaalisen palvelumuotoilun prosessi on muokattu ver-
sio Stickdorn ym. (2018) palvelumuotoilumallista lisäämällä palvelun konseptin 
sekä muokkaamalla vaiheita vastaamaan paremmin digitaalisten palveluiden 
ominaisuuksia. 

Digitaalinen palvelumuotoiluprosessi alkaa taustatutkimuksella, jossa koh-
deyleisön tarpeet sekä palveluun vaikuttava käyttäytyminen analysoidaan. Pal-
velun konseptin ulottuvuudet 1 ja 2 (operaatiot ja käyttäjäkokemus) tulee sisäl-
lyttää taustatutkimusprosessiin. Toinen vaihe on ideointi, jossa ideoita luodaan 
iteratiivisesti ottaen käyttäjien tarpeet huomioon. Toinen vaihe luo suuntaviivat 
palvelun konseptin ulottuvuuksille 3 ja 4 (päämäärä ja arvo). Kolmas vaihe on 
prototyyppien tekeminen, jossa luodaan mallipalvelu. Mallipalvelu annetaan 
testikäyttöön valitulle kohderyhmälle, joka tarjoaa kehittäjille tietoa palvelun tär-
keimmistä funktioista sekä aspekteista näin ollen täydentäen palvelun konseptin. 
Viimeinen vaihe on palvelun toteutus, jossa digitaalinen palvelu kehitetään, vii-
meistellään ja julkaistaan, esimerkiksi sovelluskaupassa tai yrityksen verkkosi-
vuilla. 
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3.2 Digitaaliset palveluinnovaatiot urheilussa 

Digitaalisia palveluinnovaatioita urheilulajeissa, kuten urheiluseurojen appli-
kaatioita löytyy lähes jokaiselta isolta seuralta, mutta niitä ja niiden vaikutuksia 
kuluttajien käyttäytymiseen sekä mielikuviin on tutkittu vähän. Baenan (2016) 
tutkimus jalkapallojoukkue Real Madridin verkko- ja mobiilimarkkinointistrate-
gioista antaa kuitenkin suuntaa digitaalisten palveluinnovaatioiden vaikutuk-
sista brändiin. Hänen tutkimuksessaan käy ilmi, että jatkuvat markkinointikam-
panjat sosiaalisten medioiden välityksellä vahvistavat fanien brändimielikuvaa, 
kun taas mobiilimarkkinoinnilla oli päinvastainen vaikutus. Tutkimuksen perus-
teella voidaan todeta, että Real Madridin mobiilimarkkinointi ei ole tuonut ha-
luttua hyötyä vaan heidän mobiilisovelluksensa on epäonnistunut. Käyttäjät ko-
kivat sovelluksen ilmoitukset häiritsevinä ja jopa ärsyttävinä. (Baena, 2016.) Mo-
biilisovelluksen kehitystyössä on otettava huomioon sen suurin mahdollisuus ja 
haaste, eli ymmärtää ja kunnioittaa yksilön (kuluttajan) yksilöllistä tapaa käyttää 
puhelinta (Barwise & Strong, 2002). Baenan (2016) mukaan fanien välisen inter-
aktiivisuuden puute saattaa selittää mobiilisovelluksen negatiivista assosiaatiota 
brändimielikuvaan. 

Yksilöille suunnattuja digitaalisia urheilupalveluinnovaatioita on tutkittu 
paljon. Suurin osa alan tutkimuksista, jotka koskevat digitaalisia palveluinnovaa-
tioita urheilussa, keskittyvät puettaviin teknologioihin, joita ovat esimerkiksi äly-
vaatteet, -kellot sekä -rannekkeet. Näitä teknologioita kutsutaan myös nimellä 
älyliitetyt (smart-connected) tuotteet. Älyliitetyt tuotteet tarkoittavat yhdistel-
mää fyysististä-, äly- ja yhdistämiskomponenteista, joiden avulla voidaan seurata 
laitteen tilaa ja ympäristöä, optimoida suorituskykyä sekä kehittää itsestään toi-
mivia operaatioita. (Porter & Heppelman, 2014.)  

Älyliitetyt tuotteet perustuvat ”järjestelmä sirussa” (System-on-Chip, SoC) 
teknologiaan. Järjestelmä sirussa -teknologia mahdollistaa toimintojen integroi-
misen puettavan teknologian ja mobiililaitteen välillä, yleensä Bluetooth-yh-
teyttä hyödyntäen. (Anzaldo, 2015; Porter & Heppelman, 2014.) Älyliitetyistä 
tuotteista on hyötyä sekä aktiiviliikkujille, urheiluharrastajille, huippu-urheili-
joille sekä penkkiurheilijoille. Aktiiviliikkujille sekä harrastajille älyliitetyt tuot-
teet voivat toimia ulkoisena motivaationa liikkumiselle niiden pelillistettyjen ele-
menttien ansiosta. Huippu-urheilijat puolestaan voivat kehittää harjoitteluaan 
niiden avulla, sillä puettavat teknologiat antavat reaaliaikaista ja todenmukaista 
tietoa sykkeestä, rasvanpoltosta sekä optimisykealueesta. Näiden tietojen avulla 
urheilija voi myös välttää vammoja ja optimoida suorituskykyään. Lisäksi reaa-
liaikainen data palvelee urheilijan valmentajaa, sillä älyliitetyt teknologiat autta-
vat valmentajaa yksilöidyn harjoitusohjelman tekemisessä. (Anzaldo, 2015; Song, 
Kim & Cho, 2018.) Penkkiurheilijoille puettavien teknologioiden tuoma lisäarvo 
tulee siitä, kun huippu-urheilijat käyttävät niitä urheilusuorituksen aikana. Täl-
löin palveluntarjoaja voi tarjota kotisohville mielenkiintoista dataa siitä minkä 
verran esimerkiksi kukin pelaaja on juossut jalkapallopelin aikana. (Anzaldo, 
2015.)  
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Älyliitettyjen tuotteiden käytön aloittamisen syissä löytyy samankaltaisia 
perusteita. Niiden aloittamiseen vaikuttaa funktionaalisuus, yhteensopivuus, 
laitteen brändi sekä visuaalinen houkuttelevuus, joiden johdannaisia ovat koettu 
hyödyllisyys (funktionaalisuus ja yhteensopivuus), koettu nautinto (visuaalinen 
houkuttelevuus) ja sosiaalinen imago (visuaalinen houkuttelevuus ja laitteen 
brändi). Johdannaiset muodostavat pääkategorian, koettu hyöty, joka yhdessä 
riskien (taloudellinen, suorituskyky) kanssa vaikuttaa käyttäjän mielikuvaan 
laitteen koetusta arvosta. (Yang, Yu, Zo & Choi, 2016.)   Älyliitettyjen laitteiden 
käytön jatkamiseen vaikuttaa koettu hyödyllisyys, koettu mukavuus, muoti, tek-
ninen toiminnallisuus sekä hallitsevat olosuhteet. Kolme ensimmäistä kategoriaa 
muodostavat asenteen ja kaksi jälkimmäistä laitteen aiheuttaman koetun käyt-
täytymisen hallinnan. Lisäksi sosiaalinen vertailu vaikuttaa käytön jatkamiseen. 
(Song, Kim & Cho, 2018.) 

Nykyisissä älyliitetyissä teknologioissa, erityisesti älykelloissa ja -rannek-
keissa, yksi suurimmista puutteista on askelmittarin puute vyötärön alapuolella, 
joka aiheuttaa epätarkkuutta liikkumisen mittaamisessa eli mittaria voidaan hui-
jata liikuttamalla käsiä (Ermes, Pärkkä, Mäntyjärvi & Korhonen, 2008).  

Älyliitetyt laitteet on usein integroitu sosiaalisten medioiden kanssa, ja so-
siaalisen median markkinointia sekä urheilijoiden sosiaalisen median käyttäyty-
misen vaikutuksia urheilulajin ja -seuran imagolle on tutkittu. Urheiluhallinnon 
tutkimuskirjallisuudessa sosiaalinen media on määritelty uusina media teknolo-
gioina, jotka johtavat interaktiivisuuteen ja yhdessä luomiseen mahdollistaen 
käyttäjien luoman sisällön kehittämisen ja jakamisen organisaatioiden (esim. 
joukkueet, liitot) sisällä ja eri organisaatioiden välillä sekä yksilöille (esim. urhei-
lijat, kuluttajat, journalistit) (Filo, Lock & Karg, 2015). Urheilijoiden sosiaalisen 
median käyttäytymien vaikuttaa fanien mielikuvaan urheilijasta, hänen edusta-
mastaan seurasta sekä urheilulajista. Tämän vuoksi urheilijoille on useassa (ur-
heilu)lajiliitossa laadittu tarkat pelisäännöt siitä, miten sosiaalisessa mediassa tu-
lee käyttäytyä. (Hutchins, 2011.) 

Eri yritykset, mukaan lukien urheiluorganisaatiot, ovat lisänneet eri sosiaa-
listen medioiden kanavien käyttöä markkinoinnissa ja fanien kanssa kommuni-
koinnissa (Abeza, O’Reilly & Reid, 2013; Witkemper, Lim & Waldburger, 2012). 
Samaan aikaan ihmiset ovat alkaneet käyttää enenevissä määrin sosiaalisen me-
dian kanavia päivittäisenä viestintävälineenä (Mangold & Faulds, 2009) sisältäen 
heidän mielenkiintonsa urheilua kohtaan (Williams & Chinn, 2010). Facebookia 
organisaatiot käyttävät tiedon, kuvien ja videoiden jakamiseen sekä tulevien ta-
pahtumien markkinointiin. YouTubea käytetään videoiden jakamiseen joukku-
eesta tai organisaatiosta. (Witkemper, Lim & Waldburger, 2012.) 

3.3 Digitaalinen alusta palveluna 

Pilvipalveluiden sektorilla puhutaan erilaisista ”as a Service (*aaS)” -malleista, 
joista muodostuu pilvipino (Cloud stack), joka kuvataan alla olevassa kuviossa 
(KUVIO 3). ”aaS” terminologia juontaa juurensa vuoteen 1984, jolloin perinteisiin 



24 

palveluihin sovellettiin ensimmäistä kertaa tätä mallia. Muita tieteenaloja, joilla 
malleja sovelletaan ovat esimerkiksi internet, verkko, palveluorientoitunut ark-
kitehtuuri ja ohjelmointi. (Duan, Fu, Zhou, Sun, Narendra & Hu, 2015) 

Pilvipalveluissa ”aaS”- mallit muodostavat kolminaisuuden, joka koostuu 
ohjelmisto palveluna- (Software as a Service, SaaS), digitaalinen alusta palve-
luna- (Platform as a Service, PaaS) ja infrastruktuuri palveluna -malleista (Inf-
rastructure as a Service, IaaS). (Bhardawj, Jain & Jain, 2010; Subashini & Kavitha, 
2011.) Lisäksi viime aikoina on ehdotettu ihminen palveluna (Human as a Service, 
HuaaS) mallia, jossa käytetään hyväksi ihmisten luomaa dataa tai osaamista pal-
veluiden tuottamiseen. (Lenk, Klems, Nimis, Tai & Sandholm, 2009) 
 

KUVIO 3 Pilvipino (mukailtu Lawton, 2008; Bhardwaj, Jain & Jain, 2010; Lenk ym., 2009) 

Infrastruktuuri palveluna tarkoittaa laitteiston (serveri, tallennustila ja 
verkko) tarjoamista asiakkaille. Infrastruktuuri palveluna on kehittynyt perintei-
sestä verkon isännöinnistä ja ei vaadi asiakkaalta sitoutumista, vaan asiakas mak-
saa palveluista käytön mukaan. (Bhardwaj, Jain & Jain, 2010.) 

Digitaalinen alusta palveluna on kehittyneempi versio ohjelmisto palve-
luna -mallista. Ohjelmisto palveluna -mallissa palveluntarjoaja isännöi applikaa-
tioita, joita se tarjoaa selaimen välityksellä asiakkaalle. Tässä mallissa asiakas te-
kee työnsä verkossa ja tallentaa sen palvelimelle. (Lawton, 2008.) Ohjelmisto pal-
veluna voi olla myös esimerkiksi pilvipohjainen mobiilisovellus, josta voi katsoa 
televisiolähetystä (Hutchins, 2016). 

Infrastruktuuri 
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-Tallennustila
-Verkko

Ohjelmisto 
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Digitaalinen alusta palveluna tarkoittaa kokonaisvaltaista, pilvipohjaista ja 
isännöityä sovelluskehityspalvelua. Sillä voi kehittää, ylläpitää ja avata sovelluk-
sia ilman, että heidän tarvitsee rakentaa infrastruktuuria. Toisin sanoen palve-
luntarjoaja luo virtuaalisen ympäristön (alustan), jossa pystyy luomaan uusia so-
velluksia. Digitaalinen alusta palveluna on tarkoitettu yrityksille, jotka haluavat 
keskittyä sovelluskehitysprosessiin ilman raskaan infrastruktuurin rakentamista 
ja ylläpitämistä. (Lawton, 2008.) 

Uusi, nouseva ajattelumalli tietojärjestelmätieteen tutkimuskirjallisuudessa 
on kaikki palveluna (Everything as a Service, XaaS). Käsite on aiheuttanut se-
kaannuksia, sillä sen määritelmä vaihtelee tutkimuksesta riippuen. Toisissa tut-
kimuksissa kaikki palveluna tarkoittaa kaikkia pilvipalveluissa olevia palveluita 
tai sinne siirtyviä palveluita ja toisissa kaikkia pilvivälitteisiä palveluita. (Duan 
ym., 2015.) Kaikki palveluna -ajattelumalli vaatii toimiakseen kontekstitietoisia 
(context-aware) mobiilipalveluita, jotka hyödyntävät tietoa käyttäjän ympäris-
töstä ja voivat tarjota käyttäjälle dynaamisesti sopivimman palvelun sillä hetkellä. 
(Costa, Pires, Van Sinderen & Pereira Filho, 2004) 

Yllä esitellyistä malleista erityisesti digitaalinen alusta palveluna on tutki-
muksen viitekehyksen kannalta olennainen osa, sillä tutkimuksessa pyritään ke-
hittämään raviradasta palvelualusta. Seuraavassa luvussa esitellään alusta ajat-
telu -liiketoimintamalli, jossa on samankaltaisia konsepteja kuin alusta palveluna 
-mallissa. 

3.4 Alusta-ajattelu 

Alusta-ajattelu (Platform thinking) tarkoittaa liiketoimintamallia tai prosessia, 
jossa etsitään ja hyödynnetään samankaltaisuuksia yrityksen tarjoamien palve-
luiden ja kohdemarkkinoiden välillä. Lisäksi alusta-ajattelu voidaan tulkita pal-
veluiden luomisen ja välittämisen prosesseiksi, jossa pyritään resurssien maksi-
maaliseen hyödyntämiseen. (Sawhney, 1998; Meyer, Tertzakian & Utterback, 
1997.) Tässä tutkimuksessa käsitellään ravirataa alusta-ajattelun kautta. 

Alusta-ajattelun perustana toimii tarkkaan määritelty ja tarkkanäköinen 
määritelmä yrityksen ydinalustasta. Tähän määritelmään päästäkseen yrityksen 
on mietittävä ”ydin” ja ”johdannaiset”, niiden luoma arvo asiakkaalle, teknolo-
gia mitä ne vaativat, asiakassegmentti, jota ne tavoittelevat sekä asiakasyritykset, 
joita ydin koskettaa. (Sawhney, 1998.) Yrityksen ydinalustan määrittely on kes-
keinen osa yrityksen liiketoimintasuunnitelman laajuuden määrittelyä. (Abell, 
1980) 

Alusta-ajattelu juontaa juurensa 1990-luvun alkuun, jolloin puhuttiin tuo-
tealustoista (product platform). Tuotealustojen perustana ovat uudelleen käytet-
tävät komponentit, joiden avulla yritys voi luoda tuoteperheitä mahdollisimman 
resurssitehokkaasti. 1990-luvun puolivälissä ja loppupuolella uudenlaisia tekno-
logioita, kuten Internetiä ja Microsoft Windowsia, alettiin tutkimuskirjallisuu-
dessa kutsumaan nimellä toimialakohtaiset alustat (industrywide platforms). 
Toimialakohtaisilla alustoilla ja tuotealustoilla on kaksi merkittävää 
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eroavaisuutta. Ensimmäiseksi, toimialakohtaiset alustat luovat teknologisen pe-
rustan, jota yritys voi käyttää erilaisten tuotteiden luomiseen, samaa tapaan kuin 
tuotealustoissa, mutta sillä erolla, että toimialakohtaiset alustat tarjoavat tätä 
funktiota osana teknologista järjestelmää, jonka komponentit tulevat eri palve-
luntarjoajilta tai saman yrityksen eri yksiköiltä. Toisekseen toimialakohtaisilla 
alustoilla yksistään ei ole asiakkaalle isoa arvoa, ilman eri palveluntarjoajien tuot-
tamia komponentteja. Esimerkiksi älypuhelin vaatii käyttöjärjestelmää ja sovel-
luksia sekä langatonta puhelinverkkoa ja internet yhteyttä tuodakseen arvoa 
käyttäjälle. Toisin sanoen teknologian (tai palvelun) luovan yrityksen on järkevää 
avata teknologia muille palveluntarjoajille, jotta sen avulla voidaan tuottaa ku-
luttajalle enemmän arvoa. (Cusumano, 2010.)  

Kuten edellisissä kappaleissa käy ilmi, alustaa käsitteenä käytetään eri kon-
teksteissa, ja se saattaa aiheuttaa sekaannuksia. Alusta-ajattelun kannalta toimi-
alakohtaiset alustat ovat tärkeimpiä ja tästä eteenpäin alusta – käsitteellä viita-
taan niihin. Alustat yhdistetään usein verkostovaikutusten (network effects) 
kanssa, jonka mukaan mitä useammat käyttäjät omaksuvat alustan, sitä arvok-
kaammaksi alusta tulee sen omistajalle ja käyttäjille kasvavan käyttäjäverkoston 
ja mahdollisten uusien käyttäjien luomien innovaatioiden vuoksi. (Gawyer & 
Cusumano, 2014) 

Käytännön esimerkki alusta-ajattelusta on Deloitten vuonna 2016 
luoma ”stadion palvelualustana” -konsepti, jonka pääpiirteet on esitelty kuvi-
ossa (KUVIO 4) alla. Kyseessä on tutkimuksen kannalta merkittävä konsepti, sillä 
tutkimuksessa pyritään luomaan samankaltaisen konseptin suomalaiselle ravi-
radalle, yhdysvaltalaisen stadionin sijaan. 

 

KUVIO 4 Stadion palvelualustana (mukailtu Giorgio, Campbell, Quinn, Murali & Steiner, 
2016) 

Stadion palvelualustana -konseptin pääideana on se, että stadionista muo-
kataan teknologinen ja liiketoiminnallinen alusta, jossa pilvipalveluilla on mer-
kittävä osa, sillä suurin osa ihmisistä omistaa älypuhelimen. Tämä konsepti vaa-
tii kuitenkin omistajilta organisaationaalista ja operationaalista muutosta ajatus-
maailmaa, sillä konsepti sisältää merkittäviä teknologisia sekä operationaalisia 
lisäyksiä nykyiseen toimintamalliin. Ensimmäisen tehtävä on avata stadion 
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sijoittajille, startupeille ja sponsoreille, sillä teknologiset muutokset vaativat pal-
jon resursseja. Vastineeksi sijoittajat saavat massadataa (big data), jota stadionin 
asiakkaat luovat käyttäessään stadionin palveluita. (Giorgio ym., 2016) Massada-
taa voidaan hyödyntää usealla eri tavalla; esimerkiksi markkinointiin, palvelui-
den kehittämiseen sekä yrityksen päätöksenteon (decision making) muutokseen 
palvelemaan asiakkaita paremmin. (McAfee, Brynjolfsson, Davenport, Patil & 
Barton, 2012.) 

Yllä olevassa kuviossa (KUVIO 4) on kuvattu stadion palvelualustana kon-
septin pääpiirteet yksinkertaistettuna. Kuten kuviosta nähdään, konsepti sisältää 
kolme kerrosta. Alimpana kerroksena on teknologian infrastruktuuri, jossa sijait-
sevat stadionin fyysiset verkkolaitteet ja ohjelmistot, jotka mahdollistavat asiak-
kaille suunnattujen sovellusten käytön. Näistä esimerkkeinä sijainnista tietoiset 
laitteet ja pilvipohjaiset infrastruktuurit (esim. alusta palveluna). Toinen kerros 
on teknologiakerros, jossa ovat työkalut, protokollat ja data, jotka omistaja antaa 
fanien, sponsoreiden sekä yritysten käyttöön. Päällimmäinen kerros on koke-
muskerros, joka koostuu omistajan sekä kolmannen osapuolen tuottamasta sisäl-
löstä faneille. Näistä esimerkkeinä joukkueen tiedot (kuten kokoonpano), älylait-
teiden data, sovellus avoimeen sisällön jakamiseen stadionilla sekä erilaiset ta-
pahtumakohtaiset pelit. (Giorgio, ym. 2016.) 
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4 TUTKIMUSMENETELMÄT 

Tässä luvussa käsitellään tämän tutkimuksen empiirisiä tutkimusmenetelmiä. 
Ensimmäinen alaluku keskittyy tutkimusasetelmaan ja kerrotaan Jyväskylän am-
mattikorkeakoulun innovaatioviikosta. Toisessa alaluvussa avataan datan ke-
ruumetodeja sekä perustellaan datan valinta. Kolmannessa alaluvussa kerrotaan 
datan analysointimetodeista. 

4.1 Tutkimusasetelma: Jyväskylän ammattikorkeakoulun inno-
vaatioviikko 

Tutkimuksen empiirinen aineisto kerättiin Jyväskylän ammattikorkeakoulun 
(Jamk) innovaatioviikolla. Se on vuosittain kolme kertaa toteutettava tapahtuma, 
jossa ensimmäisen vuoden opiskelijat kehittävät konsepteja yritysten toimeksi-
annosta. Innovaatioviikko on Suomessa ainutlaatuinen osa Jyväskylän ammatti-
korkeakoulun opetusohjelmaa ja opiskelualasta riippumatta pakollinen kaikille 
opiskelijoille. Innovaatioviikon taustalla on Jamkin IT-tiedekunnan Lehtori, 
Matti Mieskolainen. Alla olevassa kuvassa (KUVA 1) kuvataan innovaatioviikon 
kulku ja pääidea. 
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KUVA 1 Jamkin innovaatioviikon rakenne (haettu https://www.jamk.fi/fi/Tutkimus-ja-ke-
hitys/yrittajyyspalvelut/yrittajyys-sidosryhmille/Schauman-Service-Factory---Innovaatio-
viikko/) 

Kevään toteutuksella (11-15.3.2019) mukana oli yhdeksän toimeksiantajaa 
ja tutkimus toteutettiin tapaustutkimuksena (case study), jossa toimeksiantajana 
oli Vermon Ravirata Oy. Thomas (2011) määrittelee tapaustutkimuksen seuraa-
valla tavalla: 

Tapaustutkimukset ovat persoonien, päätöksien, tapahtumien, jaksojen, käytäntöjen, 
projektien instituutioiden tai toisenlaisten systeemien analyysejä, joita tutkitaan koko-
naisvaltaisesti yhdellä tai useammalla metodilla. Tapauksesta, joka on tutkimuksen 
kohteena (subjekti) tulee esimerkkinä ilmiöstä toimien analyyttisenä viitekehyksenä – 
objektina- jonka sisällä tutkimus toteutetaan ja mitä tapaus valottaa sekä selostaa. 

Thomaksen (2011) mukaan tapaustutkimus vaatii subjektin, joka tarkoittaa 
historiallista, käytännöllistä yksikköä sekä objektin, jolla tarkoitetaan analyyt-
tistä tai teoreettista kehystä. Tässä tutkimuksessa subjekti on innovaatioviikko ja 
objektina toimii siellä luotu data, josta on analysoitu viitekehys tutkimukselle.  

Opiskelijoiden ohjaajina ja mentoreina tässä toimeksiannosta toimivat Jy-
väskylän yliopiston professori Pekka Abrahamsson sekä Jamkin opiskelija Suvi 
Lauritsalo. Toimeksianto sisälsi seitsemän kysymystä: 
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1. Raviradoilta ovat karanneet suuret asiakasmäärät vuosikymme-
nen aikana (nettipelaaminen yms.) – miten saadaan asiakkaat 
houkuteltua takaisin radalle? 

2. Miten raviurheilusta voidaan tehdä kiinnostava nuorille aikui-
sille? 

a. Miksi se ei kiinnosta / miksi kiinnostaa (tämän hetken ti-
lanne)? 

b. Mitä asialle voidaan tehdä? 
3. Miten ravirataa voidaan parhaalla tavalla hyödyntää ravitapah-

tumien (n. 65 päivää vuodessa) ulkopuolella? (n. 300 ”käyttämä-
töntä” päivää vuodessa) 

4. Miten teknologiaa voidaan hyödyntää raviradalla? 
5. Benchmarkkaus 
6. Miltä ravit näyttäisivät, jos ne tänään keksittäisiin? 
7. Vermon MWB (Must Win Battles) uuden strategian toteuttami-

seen 

Näistä kysymyksistä kukin valitsi kolme lähestymistapaa (pois lukien 7. 
joka jätettiin pois ohjaajien päätöksellä), joiden avulla he lähtivät keksimään rat-
kaisuja toimeksiantoon, jonka päätavoite oli:  

Tavoitteena on löytää toimintatapoja, joilla voidaan kannattavasti hyödyntää olemassa 
olevia suuria sisä- sekä ulkotiloja ravien ulkopuolella. Lisäksi tavoitteena on tehdä ra-
viurheilusta ja ravitapahtumista mielenkiintoisia nuorelle kohderyhmälle. 

Viikon kulku oli seuraavanlainen:  
Maanantaina 11.3, teemana oli rajata ongelma. Käytännössä opiskelijat jaet-

tiin ryhmiin ja heille annettiin toimeksianto Vermon Ravirata Oy:n toimitusjoh-
taja Heikki Häyhän toimesta. Tämän jälkeen ryhmät valitsivat kysymykset, joi-
hin he keskittyvät sekä nimen ryhmälleen. Suurin osa ryhmistä valitsi kolme en-
simmäistä kysymystä. Ryhmiä tuli loppujen lopuksi yhdeksän (4-6 hlöä ryh-
mässä) ja opiskelijoita oli mukana 43. Iltapäivällä ryhmien tehtäväksi annettiin 
suunnitella kyselypohja, jonka avulla he haastattelivat opiskelijakavereitaan, 
perheenjäseniään tai tuntemattomia. Ryhmät saivat itse päättää mitä formaattia 
käyttävät ja eri ryhmillä oli eri metodeja käytössään. Toiset tekivät yhden yhtei-
sen verkkokyselylomakkeen, joihin tuli kymmenistä satoihin vastauksia ja toiset 
ryhmät haastattelivat kukin omasta kaveripiiristään puhelimitse ja/tai viestien 
välityksellä, jolloin vastauksia tuli muutamasta kymmeneen. 

12.3 tiistain teemana oli oppiminen, jolloin ryhmät oppivat lisää toimeksi-
annosta toteuttamalla kyselyn ja iltapäivällä he analysoivat vastauksia. Kyselyt 
keskittyivät lähinnä kartoittamaan raviurheilumielikuvia vastaajien silmissä. 
Vastauksista toistuvia teemoja olivat: ravien vanhakantainen imago, vedonlyönti, 
oheistoiminnan puute, kiinnostuksen puute sekä se, ettei moni ollut käynyt ra-
veissa koskaan. Yhteenvetona vastauksista voidaan sanoa, että negatiivinen mie-
likuva estää ihmisiä osallistumasta ravitapahtumiin sekä etsimästä tietoa raveista, 
sillä moni oli vastannut, ettei mikään saisi innostumaan ravien pariin. 
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Keskiviikkona 13.3 opiskelijoille annettiin tehtäväksi ideoida sata ideaa per 
henkilö liittyen ryhmien valitsemiin kolmeen kysymykseen käyttäen tiistain ky-
selyissä saatuja vastauksia apunaan. Tästä lisää seuraavassa alaluvussa. Ideoin-
nin jälkeen ryhmät alkoivat konseptoimaan. Siinä prosessissa ryhmä alkoivat la-
jittelemaan jäsentensä ideoita samankaltaisuuksien perusteella ryhmiin, joista 
heidän tuli valita kolme omasta mielestään tärkeintä teemaa. Kun ryhmillä oli 
kolme erilaista teemaa kasassa, heidän piti valita niistä yksi, josta he alkoivat 
työstämään konseptia. Konseptin tuli sisältää jotain konkreettista, jota he pystyi-
sivät testaamaan. Suurin osa ryhmistä alkoi konseptoimaan opiskelijatapahtu-
maa, sillä heidän mielestään se olisi helpoin tapa testata sen kiinnostavuutta koh-
deryhmässä (nuoret opiskelijat). Päivän viimeinen tehtävä opiskelijoilla oli tes-
tauksen suunnittelu, jossa ryhmät suunnittelivat kyselypohjan konseptinsa tes-
taamiseen. Keskiviikon teemana oli ratkaise, jota ideoinnilla ja konseptoinnilla 
pyrittiin toteuttamaan. 

Torstaina 14.3 teemana oli testaaminen, joten ryhmien aamupäivän tehtä-
vänä oli konseptin testaaminen kyselytutkimuksen avulla. Seuraavana tehtävänä 
oli alkaa jalostamaan toimeksiantajalle esitettävää konseptia kyselyn pohjalta. 
Toisin sanoen jokainen ryhmä alkoi tekemään PowerPoint-esitystä sekä myynti-
puhetta, joiden avulla he pyrkivät vakuuttamaan toimeksiantajan, että heidän 
ideansa on paras ratkaisu toimeksiantajan ongelmaan.  

Perjantaina 15.3 aamupäivällä ryhmät viimeistelivät PowerPoint-esitykset 
sekä videoivat myyntipuheen. Kello 12.00 toimeksiantajalta paikalle saapuivat 
toimitusjohtaja Heikki Häyhä sekä kilpailupäällikkö Miika Lähdeniemi, jolle 
ryhmät esittivät oman myyntipuheensa. Näistä myyntipuheista toimeksiantajat 
valitsivat kolme parasta. Nämä ryhmät esittivät vielä PowerPoint-esityksensä, 
joista toimeksiantaja valitsi parhaan konseptin. Esitykset olivat osa perjantain 
teemaa, joka oli ideoiden jakaminen. Kaikki materiaali mitä viikon aikana tuotet-
tiin, annettiin toimeksiantajalle muistitikulla.  

4.2 Datan keruu 

Tutkimuksen data luotiin keskiviikkona 13.3, jolloin opiskelijoiden tavoitteena 
oli ideoida sata ideaa per henkilö, mutta ihan jokainen ei tähän määrään yltänyt. 
Opiskelijat kirjoittivat ideansa muistilapuille, joista osa liimattiin A3 ideapape-
reille, jotka sisälsivät ryhmien konsepti-ideoita. Ideapaperit kuvattiin ja liitettiin 
PowerPoint-esityksen loppuun, ja perjantaina ne luovutettiin yhdessä muistiti-
kun kanssa toimeksiantajalle. Loput muistilaput kerättiin perjantaina ryhmäkoh-
taisesti pusseihin ja luovutettiin minulle. Lisäksi sain mukaani samat tiedostot 
kuin toimeksiantaja. Alla olevissa kuvissa (KUVA 2, KUVA 3, KUVA 4 & KUVA 
5) on kuvattuna osa idealapuista. 
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KUVA 2 Idealappuja 

 

KUVA 3 Idealappuja 
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KUVA 4 Idealappuja 

 

KUVA 5 Idealappuja 

Kaikesta viikolla luodusta datasta, opiskelijoiden luomat ideat valikoituivat 
tutkimuksen empiiriseksi dataksi, sillä niiden avulla voidaan kehittää ravirata 
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palvelualustana konseptia. Toisin sanoen ideoiden avulla luodaan viitekehys 
konseptille. 

Fyysisiä muistilappuja sain mukaani yli 2500 kappaletta, jonka lisäksi ku-
vatuilla ideapapereilla oli noin 700 ideaa, siten että ideoita oli yhteensä 3291. Seu-
raavaksi digitalisoin kaikki ideat ryhmäkohtaisesti Excel-työkirjaan, siten että jo-
kaisen ryhmällä oli työkirjassa oma taulukko.  

Tiedon digitalisointi toteutettiin ryhmäkohtaisesti ja se alkoi ryhmän fyy-
sisten muistilappujen kirjoittamisella Excel-taulukkoon, jonka jälkeen ryhmien 
ideapapereiden ideat lisättiin ryhmän taulukkoon. Sama prosessi toistui kaikkien 
yhdeksän ryhmän kohdalla, kunnes kaikki ideat olivat digitaalisessa muodossa. 
Työkirjan rakenne on esitelty alla olevassa kuvassa (KUVA 6). Seuraavassa lu-
vussa käsitellään digitalisoinnin jälkeistä prosessia, eli datan analysointia.  

 

KUVA 6 Digitalisoitu ideataulukko 

4.3 Datan analysointi 

Digitalisointiprosessin jälkeen kunkin ryhmän ideoista valittiin sattumanvarai-
sesti 20%, joita lähdettiin kategorisoimaan, tästä lisää seuraavassa alaluvussa. 
Tutkimukseen otettiin mukaan ainoastaan 20% ideoista, koska ideoita oli niin 
valtava määrä, että analysointiin olisi mennyt tarpeettoman kauan ja viidesosa 
ideoista on tarpeeksi laaja otos tutkimusta varten. Sattumanvarainen valinta teh-
tiin luomalla satunnaisgeneraattori Pythonin Random.Sample -funktion avulla, 
joka valitsee sattumanvaraisesti valitun määrän ideoita ilman duplikaatteja. Alla 
olevissa kuvissa (KUVA 6 & KUVA 7) kuvataan satunnaisgeneraattorin rakenne. 
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KUVA 7 Satunnaisgeneraattori ensimmäiselle ryhmälle 

 

KUVA 8 Satunnaisgeneraattori lopuille ryhmille 

Satunnaisgeneraattori toimi siten, että ryhmän ideat tuotiin csv-tiedostona, joka 
luettiin ja jonka sisältö muutettiin listaksi. Sen jälkeen luotiin integer-muuttuja 
maara, joka saatiin ottamalla listan pituus ja kertomalla 0,2. Tämä tehtiin siksi, 
että saatiin määrä, kuinka monta on 20% tietyn ryhmän ideoista ja se piti muuttaa 
integer-muotoon (tasaluku) float-muodon (desimaaliluku) sijaan, sillä 
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Random.Sample() -funktio tarvitsee integer-muuttujaa. Seuraavaksi luotiin cho-
sen_row-muuttuja, jossa valittiin ideat luodusta listasta ja maara-muuttuja ilmai-
see, kuinka monta ideaa halutaan. Seuraavaksi avataan tulokset.csv tiedosto, en-
simmäisen ryhmän kohdalla muodossa ”w” eli kirjoita (write) ja muiden koh-
dalla ”a” eli lisää (add). Muiden ryhmien kohdalla käytettiin lisää-funktiota, sillä 
kirjoita-funktio aloittaa asiakirjan alusta. Ensimmäisen ryhmän kohdalla ensin 
kirjoitetaan otsikkokolumnit (Idea, Tiimi). Seuraava vaihe on sanakirjan (dic), 
joka on luotu alussa (dic=0), päivittäminen. Päivittäminen tapahtuu siten, että 
luodaan silmukka, joka käy läpi rivikohtaisesti satunnaisesti luodut ideat ja lisää 
kunkin taulukkoon ja liittää siihen tiimin nimen. Lopuksi kirjoitetaan tulokset 
tiedostoon silmukan avulla, jossa määritellään myös tulokset.csv -tiedoston 
muotoilu. Lopputuloksen alku kuvataan alla olevassa kuvassa (KUVA 9). 

 

KUVA 9 Satunnaisgeneraattorin tulokset 

Satunnaisgeneraattori oli hyvä työkalu, sillä sen avulla saatiin valittua nopeasti 
20% tuloksista ilman duplikaatteja. Toisaalta satunnaisvalinnan takia vastauk-
sista saattoi jäädä tutkimuksen kannalta hyviä ideoita käyttämättä. Näistä esi-
merkkinä Instagram-mainonta, joka nousi viikon aikana esille jokaisen ryhmän 
toimesta, mutta satunnaisotantaan se ei osunut. Lisäksi Random.Samplen() in-
tegeriä vaativa ja duplikaatteja välttävä syntaksi verotti 13 ideaa, sillä 20% ide-
oista pitäisi olla 658 ideaa saadun 645 idean sijaan. Alla olevassa kaaviossa (KAA-
VIO 1) ideoiden määrä on esitetty tiimeittäin. 
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KAAVIO 1 Ideoiden määrä tiimeittäin 

Kun ideat oli saatu valittua, alkoi kategorisointiprosessi, joka on toinen ta-
paustutkimuksen metodeista. Kategorisoinnissa sovellettiin ankkuroitua teoriaa 
(Grounded theory), samankaltaisesti kuin Pano, Graziotin & Abrahamsson (2018) 
heidän tutkimuksessaan, jossa tutkittiin JavaScriptin omaksumiseen johtaneita 
syitä. Dataa käsiteltiin siten, että ensimmäisenä ideat luettiin läpi useaan ottee-
seen. Tämän aikana datasta tunnistettiin samankaltaiset ideat ja niiden väliset 
suhteet. Seuraavaksi ideat kategorisoitiin samankaltaisuuden perusteella neljään 
pääkategoriaan, jotka sisälsivät kolmesta viiteen alakategoriaa. Alla olevassa ku-
vassa on eritelty tutkimuksen kategoriat alakategorioineen (KUVA 10), joita kä-
sitellään tarkemmin seuraavassa luvussa.  

 

KUVA 10 Kategoriat ja alakategoriat 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
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5 EMPIIRISEN TUTKIMUKSEN TULOKSET 

Tässä luvussa käsitellään empiirisen tutkimuksen tuloksia ja avataan edellisen 
luvun kategorisointiprosessissa syntyneitä kategorioita. Lisäksi alaluvuissa ker-
rotaan millä tavoin kategoriat vastaavat tutkimuskysymyksiin, jotka ovat:  

1. Millä tavoin voidaan kannattavasti hyödyntää raviradan olemassa ole-
vaa infrastruktuuria ravien ulkopuolella?   

2. Miten raviurheilusta ja ravitapahtumista saadaan houkuttelevampia 
nuorelle kohdeyleisölle?  

Ensimmäisessä alaluvussa avataan kategoriaa Raviurheilun imagon uudel-
leen rakentaminen sekä siihen liittyvät alakategoriat. Toisessa alaluvussa määri-
tellään kategoria Uusien tapahtumakonseptien ja palveluiden kehittäminen yh-
dessä sidosryhmien kanssa. Lisäksi luvussa avataan alakategoriat, jotka ovat eri 
sidosryhmiä.  5.3 alaluvussa määritellään Markkinointikategoria sekä sen kolme 
alakategoriaa: Sosiaalinen media, Perinteiset mediat ja Markkinoinnin tehosta-
minen. Alaluku 5.4 keskittyy kolmannen kategorian, Erilaisten kohdeyleisöjen 
houkutteleminen, sekä sen alakategorioiden avaamiseen. Alaluvussa 5.5 tehdään 
yhteenveto tuloksista ja luodaan viitekehys ravirata palvelualustana malliin.  

5.1 Raviurheilun imagon uudelleen rakentaminen 

Raviurheilun imagon uudelleen rakentaminen on oma kategoriansa, koska da-
tasta ja kirjallisuudessa nousi esiin raviurheilun imagon vanhakantaisuus. Se si-
sältää viisi alakategoriaa:  

1. Raviurheiluinnovaatiot 
2. Digitaalisten palveluiden kehittäminen 
3. Väärinkäsitysten oikominen / raviurheilun mielikuvaan vaikut-

taminen 
4. Oheistuotteet 
5. Kansainvälistyminen 

Raviurheiluinnovaatiot -alakategoria sisältää ideoita raviurheilun nykyai-
kaistamiseen pääasiassa teknologian avulla, kuten älykypärät ohjastajille, VR-la-
sit katsojille ja ravisovelluksen luominen. Näiden innovaatioiden avulla raviur-
heilun imagoa voidaan nuorentaa ja näin ollen tehdä raveista houkuttelevampaa 
nuorelle yleisölle. Toisin sanoen, raviratojen ja/tai Hippoksen kannattaa panos-
taa digitaalisten palveluinnovaatioiden kehittämiseen, jotta raviurheilun veto-
voimaa saadaan lisättyä. Edellä mainittujen ideoiden lisäksi hevosien loimiin 
voitaisiin asentaa älysensoreita, joista kerättäisiin dataa katsojien mielenkiinnon 
lisäämiseksi sekä ohjastajien ja valmentajien hyötykäyttöön.  
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Digitaalisten palveluiden kehittäminen eroaa raviurheiluinnovaatioista si-
ten, että raviurheiluinnovaatiot ovat uusia konsepteja ja digitaaliset palvelut ovat 
jo olemassa. Tässä kategoriassa esille nousseita teemoja olivat verkkosivujen ke-
hittäminen, tapahtumakalenterin parantaminen sekä lipunmyynnin keskittämi-
nen yhteen paikkaan. Vermon verkkosivut koettiin vaikeaselkoisiksi ja ne sisäl-
sivät rikkinäisiä linkkejä, tapahtumakalenteriin toivottiin tarkempaa kuvausta 
tapahtumista sekä linkkiä pohjakarttaan, joka pitää myös lisätä verkkosivuille. 
Lipunmyynnin keskittämistä toivottiin jollekin palveluntarjoajalle (esim. 
Lippu.fi) ja siihen selkeämpää ohjeistusta. Tämän alakategorian data voidaan tii-
vistää siten, että nykyisiin verkkosivuihin tulee integroida pohjakartta sekä vir-
tuaalikierros infrastruktuurista. Nämä palvelut tuovat katsojille selkeää ja tär-
keää informaatiota raviradan palveluista nopeasti sekä potentiaalisille tapahtu-
manjärjestäjille mahdollisuuden suunnitella tapahtuman palveluiden sijaintia 
ennakkoon. Innovaatioviikon aikana kävi myös ilmi, että pohjakartan puuttumi-
nen tarkoittaa käytännössä sitä, että katsojat eivät saa nopeasti tietoa kaikista ra-
viradan palveluista. Tästä esimerkkinä mainittiin esteellisille katsojille tärkeät 
palvelut, kuten esteettömien käymälöiden sekä esteettömien kulkuväylien ole-
massaolo ja sijainti. 

Väärinkäsitysten oikominen kategoria on tärkeä osa imagon uudelleen ra-
kentamista, sillä sekä kirjallisuudessa että datassa toistuvia teemoja olivat mieli-
kuvat eläinrääkkäyksestä. Tässä alakategoriassa esitetään ideoita näiden väärin-
käsitysten oikomiseen. Edellisessä alakategoriassa mainittiin informaation puute 
koskien raviradan palveluita, mutta informaation puute ei rajoitu pelkästään nii-
hin. Ideoissa sekä innovaatioviikon aikana nousi esiin raviurheilun sisäänpäin 
kääntyneisyys ja siitä johtuvat väärinkäsitykset. Hyvänä esimerkkinä tästä oli se, 
että yksikään ryhmistä ei ollut kuullut Hippos ry:stä, jonka pitäisi olla näkyvästi 
esillä markkinoinnissa sekä raviurheiluun liittyvässä keskustelussa. Tässä alaka-
tegoriassa vaaditaan toimia Hippos ry:ltä sekä yksittäisiltä raviradoilta, jotta vää-
rinkäsitykset saadaan oiottua ja imagoa parannettua. Hippokselle suunnattuja 
ideoita tässä alakategoriassa ovat avoimempi viestintä ja hyväntekeväisyysta-
pahtuman järjestäminen. Avoimempi viestintä pätee myös raviradoille, jonka li-
säksi raviratojen tulisi järjestää tapaamisia ohjastajien kanssa sekä tallikierroksia, 
joissa kerrotaan hevosten hoidosta ja oloista. Raviradat tarjoavat tallikierros-pa-
ketteja, mutta innovaatioviikolle osallistuneiden opiskelijoiden mielestä ne ovat 
liian kalliita ja tämän takia he esittivät avointen ovien päiviä, jolloin talleille pää-
sisi tutustumaan maksutta. Avoimien ovien -päivissä raviradat voivat hyödyntää 
esimerkiksi vapaaehtoisia raviharrastajia tilojen esittelyyn resurssien pienentä-
miseksi. 

Oheistuotteet ja kansainvälistyminen alakategoriat kuuluvat imagon pa-
rantamiseen, koska näiden avulla lisätään avoimuutta ja tietoisuutta raviurhei-
lusta Suomessa. Oheistuotteita voidaan luoda markkinointitarkoituksiin eri koh-
deryhmille. Esimerkkeinä hevosalias lapsille, Vermo-juomapeli opiskelijoille 
sekä fanituotteet kaikenikäisille katsojille. Fanituotteet liittyvät vahvasti markki-
nointikategoriassa esille nousevaan hevosten ja ohjastajien brändäykseen. Oheis-
tuotteiden ja tuotteistuksen avulla pyritään vaikuttamaan positiivisesti 
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raviurheilun imagoon tuomalla uudenlaisia tunnistettavia tuotemerkkejä mark-
kinoille. Kansainvälistyminen alakategoriassa esille nousseita ideoita ovat kan-
sainvälinen yhteistyö muiden maiden kanssa sekä näytöstapahtumien järjestä-
minen, johon pyritään saamaan kansainvälisesti menestyneitä hevosia kisaa-
maan. Näiden keinojen avulla luodaan suomalaiselle raviurheilulle kansainvä-
listä brändiä ja vedotaan suomalaisten kansallistunteeseen. Kansainvälistä yh-
teistyötä voitaisiin raviradan toimesta toteuttaa esimerkiksi solmimalla yhteis-
työsopimus ulkomaisen raviradan kanssa, jolloin raviradalla voitaisiin näyttää 
yhteistyöraviradalla kisattavia ravitapahtumia.  

Yhteenvetona raviurheilun imagon uudelleen rakentaminen -kategoriasta 
voidaan sanoa, että se vaatii raviradoilta sekä Hippos ry:ltä resursseja digitaalis-
ten palveluiden luomiseen sekä kehittämiseen, avoimemman keskusteluilmapii-
rin rakentamiseen sekä oheistuotteiden lanseeraamiseen ja kansainväliseen yh-
teistyöhön. Lyhyellä tähtäimellä edellä mainitut toimet vaativat suuria rahallisia 
investointeja, mutta pitkällä tähtäimellä ne vastaavat paitsi toiseen tutkimusky-
symykseen, myös Hippos ry:n uuteen strategiaan. 

5.2 Uusien tapahtumakonseptien ja palveluiden kehittäminen yh-
dessä sidosryhmien kanssa 

Uusien tapahtumakonseptien ja palveluiden kehittäminen yhdessä sidosryh-
mien kanssa -kategoria nousi omaksi kategoriakseen, sillä data sisälsi suuren 
määrän ideoita uusien tapahtumakonseptien ja palveluiden lanseeraamiseksi ra-
viradan tiloissa. Kategoria sisältää viisi alakategoriaa, jotka ovat: 

1. Yhteistyö yritysten kanssa 
2. Yhteistyö urheiluseurojen kanssa 
3. Majoituspalvelut 
4. Yhteistyö näytösten ja näyttelyiden järjestäjien kanssa 
5. Yhteistyö oppilaitosten kanssa 

Alakategoriat voidaan vielä lajitella kahteen teemaan, yhteistyö yritysten 
kanssa sekä majoituspalvelut sisältävät pääasiassa ideoita uusien palveluiden 
tuomiseen raviradalle tai sen välittömään läheisyyteen. Yhteistyö urheiluseuro-
jen, näytösten ja näyttelyiden järjestäjien sekä oppilaitosten kanssa alakategoriat 
sisältävät uusia tapahtumakonsepteja, joita raviradalla voidaan järjestää. Teemat 
on esitetty alla olevassa kuviossa (KUVIO 5). 
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KUVIO 5 Kategorian teemat 

Palvelut-teema vastaa tutkimuksen molempiin tutkimuskysymyksiin, aina-
kin osittain. Yhteistyö yritysten kanssa alakategoria pitää sisällään ravintola 
Franchising ketjujen tuomista raviradalle sekä erilaisten pop-up kojujen avaa-
mista ravien aikaan. Franchising ketjun tuominen raviradalle voisi potentiaali-
sesti lisätä kävijämäärää raveissa ja myös ravien ulkopuolella kävijämäärät ravi-
radalla lisääntyisivät. Raviradat hyötyisivät yhteistyöstä yritysten kanssa pääasi-
assa lisääntyneiden kävijöiden muodossa, mutta raviratojen infrastruktuuri 
mahdollistaa myös tilojen vuokraamisen. Lisäksi yhteistyö yritysten kanssa voi 
olla sponsorisopimuksen muodossa, jolloin vastineeksi rahallisesta investoin-
nista ravirata tarjoaa käyttäjien luomaa dataa yritykselle. Tätä asiaa käsitellään 
tarkemmin alaluvussa 5.5.  

Majoituspalvelut alakategoriassa nousi esille hotellin rakennuttaminen ti-
lojen läheisyyteen sekä raviradan parkkipaikalle avattava leirintäalue lähialuei-
den isojen tapahtumien aikaan. Nämä ideat lisäävät potentiaalisesti raviradan 
käyttöastetta ravien ulkopuolella ja näin vastaavat ensimmäiseen tutkimuskysy-
mykseen. Hotellin avaaminen raviradan läheisyyteen vaatisi valtavaa rahallista 
investointia ja sisältää suuren riskin. Tämän vuoksi hotellin avaaminen ei ole rea-
listinen vaihtoehto, mikäli suuri hotelliketju ei lähde projektiin mukaan. Leirin-
täalue sen sijaan on toteutettavissa oleva idea ja sen avulla raviradan infrastruk-
tuuria saadaan hyödynnettyä ravien ulkopuolella. Sen lisäksi, että ihmiset mak-
savat teltta- tai asuntovaunupaikasta, niin he voivat käyttää raviradan ravintola-
palveluita.  

Tapahtumat-teema sisältää ideoita uusiin tapahtumakonsepteihin ravien 
ulkopuolella, joten se vastaa ensimmäiseen tutkimuskysymykseen. Yhteistyö ur-
heiluseurojen kanssa sisältää ideoita erilaisista urheilutapahtumista, esimerkiksi 
kesällä yleisurheilutapahtumia ja jokamiesluokan autokilpailuja ja talvella hiih-
tokilpailuja. Yhteistyö näytösten ja näyttelyiden järjestäjien kanssa sisältää ide-
oita erilaisten näytösten järjestämiseen. Datasta nousi erityisen usein esiin erilai-
set eläinnäytökset, festivaalit sekä missikisat. Yhteistyö oppilaitosten kanssa -

Palvelut
• Yhteistyö yritysten 

kanssa
• Majoituspalvelut

Tapahtumat
• Yhteistyö 

urheiluseurojen kanssa
• Yhteistyö näytösten ja 

näyttelyiden järjestäjien 
kanssa

• Yhteistyö oppilaitosten 
kanssa
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alakategoriassa esiin nousseita ideoita olivat innovaatioviikko sekä koulutusta-
pahtumat.   

5.3 Markkinointi 

Markkinoinnin puute nousi datasta ja innovaatioviikon keskusteluista vahvasti 
esille, jonka vuoksi se on oma kategoriansa. Sitä voidaan käyttää keinona raviur-
heilun imagon nuorentamiseen, tapahtumien ja palveluiden markkinointiin ja 
kohderyhmien houkuttelemiseen paikanpäälle. Markkinointi sisältää kolme ala-
kategoriaa: 

1. Sosiaalinen media 
2. Perinteiset mediat 
3. Markkinoinnin keinot 

Sosiaalinen media alakategoria vastaa erityisesti toiseen tutkimuskysymyk-
seen ja se sisältää ideoita markkinoinnin tehostamiseen sosiaalisen median avulla. 
Esimerkiksi yhteistyö tunnetuiden sosiaalisen median sisällöntuottajien ja mui-
den julkisuuden henkilöiden kanssa sekä kohdennetun markkinoinnin kehittä-
minen nousivat tässä alakategoriassa toistuvasti esille. Nämä ideat ovat toteutet-
tavissa joko yhden raviradan toimesta, useamman raviradan yhteistyössä tai 
Hippoksen organisoimana, sillä sosiaaliset mediat tarjoavat joustavia markki-
nointityökaluja, joita on helppo käyttää ja rahallisen investoinnin voi määrittää 
itse. Mainosten määrä ja kesto perustuu ennalta määriteltyyn budjettiin. Sosiaa-
lisen median markkinoinnin ideoita tuli kuitenkin runsaasti, joten tutkimuksen 
perusteella, siihen kannattaa varata paljon resursseja. 

Perinteiset mediat alakategoriassa nousi esille muutamia ideoita, mutta ne 
ovat omana alakategorianaan, koska ne eivät suoranaisesti sovi kahteen muuhun 
alakategoriaan. Ideoita perinteisissä medioissa ovat esimerkiksi lajin näkyvyy-
den lisääminen esimerkiksi uutisissa ja printtimedioissa sekä televisiomainonta. 
Lisäksi raviratojen jo runsaasti hyödyntämä tienvarsimainonta mainittiin kerran 
datassa. Käytännössä näkyvyyttä medioissa voi lisätä kutsumalla toimittajia ja 
julkisuuden henkilöitä vieraiksi raveihin ja tarjoamalla toimittajille aiempaa 
avoimempaa informaatiota.  

Markkinoinnin keinot alakategoria koostuu ideoista, joiden avulla markki-
nointia voidaan tehostaa. Tässä kategoriassa mainittiin toistuvasti tapahtumara-
vit (esimerkiksi festivaalien yhteydessä), hevosten brändääminen ja Raviliigan 
markkinoinnin tehostaminen. Aineiston perusteella raviratojen kannattaa panos-
taa tapahtumaraveihin yhteistyössä esimerkiksi lähialueen festivaalijärjestäjien 
kanssa ja markkinoida sitä voimakkaasti eri medioissa. Hippos ry:ltä vaaditaan 
henkilöbrändien luomista ohjastajille ja brändin luomista hevosille, jotta katsojat 
voivat samaistua enemmän kilpailijoihin. Lisäksi Raviliigan markkinointiin tulee 
kiinnittää huomiota. Innovaatioviikon aikana käydyissä keskusteluissa kävi ilmi, 
että ainoastaan muutama osallistujista oli kuullut Raviliigasta. 
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Edellä mainittuja keinoja voidaan hyödyntää sekä ravien että muiden ta-
pahtumien ja palveluiden markkinoinnissa. Tästä kerrotaan lisää alaluvussa 5.5. 

5.4 Erilaisten kohdeyleisöjen houkutteleminen 

Erilaisten kohdeyleisöjen houkutteleminen raviradalle on omana kategorianaan, 
koska toisessa tutkimuskysymyksessä keskitytään nuorien ihmisten houkuttele-
miseen raviurheilun pariin. Datasta nousi kuitenkin esille muitakin demografisia 
ryhmiä, joiden mukaan on luotu alakategoriat. Alakategoriat ovat: 

1. Lapset ja lapsiperheet 
2. Nuoret ja opiskelijat 
3. Ihmiset, jotka eivät koskaan ole käyneet raveissa 
4. Nettipelaajat 

Ensimmäinen alakategoria on mukana demografisessa luokittelussa, koska 
datasta löytyi suuri määrä ideoita, jotka sopivat tähän kategoriaan. Lisäksi lap-
sien ja lapsiperheiden houkutteleminen raviradalle saattaa hyödyntää raviratoja 
myös pitkällä aikavälillä, jos konsepti saadaan kehitettyä tarpeeksi hyvälle ta-
solle ja näin ollen innostettua lapsia raviurheilun pariin. Datasta nousi useimmi-
ten esille keppihevosravit lapsille (näitä järjestetään jo useilla raviradoilla), lapsi-
parkki ja tiedotus lapsiparkin olemassa olosta, perhepaketit ja -alennukset sekä 
lapsiperheille suunnatut tapahtumat. Näiden keinojen avulla lapsiperheitä voi-
daan houkutella paikalle ja innostettua lapsia raviurheilun pariin, jolloin pitkällä 
aikajänteellä vastataan toiseen tutkimuskysymykseen. Toisin sanoen raviratojen 
kannattaa tehdä suunnitelma, mitä keinoja halutaan käyttää lapsiperheiden pai-
kalle houkuttelemiseen. Kuten jo aiemmin todettiin, tutkimuksen datan perus-
teella perhetapahtumat ja -liput sekä keppihevosravit olisivat parhaita keinoja.  

Toisena alakategoriana on toisen tutkimuskysymyksen kannalta mielen-
kiintoisin ryhmä, nuoret ja opiskelijat. Tässä kategoriassa esille nousseita teemoja 
olivat erilaisten opiskelijatapahtumien järjestäminen, oheistapahtumien järjestä-
minen ravien aikana (esim. yhtye soittamaan raveissa), nuorille suunnattujen 
palveluiden tuominen raviradalle (esim. shottibaari, darts-taulu, pöytäjääkiekko). 
Raviratojen tulee siis tuoda uusia palveluita sekä tapahtumia ravien yhteyteen, 
joiden avulla voidaan markkinoida ravirataa nuorekkaana ympäristönä. Edellä 
mainittujen opiskelijatapahtumien lisäksi muita tutkimuksen datasta esiin use-
aan otteeseen nousseita tapahtumia ovat roolipelitapahtumat, lähiverkkotapah-
tumat (”lanit”), värikuulasota sekä airsoft. Nämä tapahtumat vaativat joko isoja 
ulkotiloja (värikuulasota, roolipelitapahtumat, airsoft) tai isoja sisätiloja (lähi-
verkkotapahtuma), joten ravirata on ideaalinen paikka niiden järjestämiseen.  

Kolmas alakategoria on ihmiset, jotka eivät koskaan ole käyneet raveissa. 
Tämä kategoria koostuu ideoista, joilla innostetaan ihmisiä tulemaan raviradalle 
ja madalletaan kynnystä aloittaa raviharrastus. Ideoiden teemoja ovat vanhem-
malle yleisölle suunnatut oheistapahtumat, raviurheiluharrastuksen 
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aloittamisen kynnyksen madaltaminen (esim. henkilö, joka auttaa vedonlyön-
nissä ja ravisanakirja) sekä erilaisten toritapahtumien järjestäminen. Ideoiden pe-
rusteella, raviratojen kannattaa panostaa erilaisten ulkotapahtumien järjestämi-
seen sekä luoda esimerkiksi aloittelijoiden nurkkaus raviradan sisätiloihin, jossa 
jaetaan ravisanakirjoja ja autetaan vedonlyönnissä. Tapahtumia ja aloittelijoiden 
nurkkausta on syytä markkinoida voimakkaasti edellisessä alaluvussa luetelluin 
keinoin. 

Neljäs kategoria on nettipelaajat, jotka harrastavat ravivedonlyöntiä, mutta 
kokevat kotisohvan houkuttelevammaksi vaihtoehdoksi seurata raveja. Nettipe-
laajien houkutteleminen raviradoille ei nouse esiin tutkimuskysymyksissä eikä 
toimeksiannossa, mutta he ovat raviradoille potentiaalinen yleisöryhmä, sillä he 
jo harrastavat ravivedonlyöntiä. Tämän vuoksi nettipelaajat on omana kategoria-
naan eikä osana muita kategorioita. Nettipelaajien houkutteleminen paikan 
päälle vaatii uudenlaisien palveluiden tuottamista raviradalla sekä palkinnon 
tarjoamista paikanpäälle saapuville. Esimerkkinä jälkimmäisestä ravikausikortit, 
jotka sisältävät etuja, pääsylippukampanjat ja paikan päällä tarjottavat uniikit ve-
donlyöntikohteet. Uudenlaisia palveluja voivat olla esimerkiksi tablettien ja säk-
kituolien tarjoaminen VIP asiakkaille.  

5.5 Empiirisen tutkimuksen tulosten yhteenveto 

Data-analyysissä syntyi neljä kategoriaa ja 17 alakategoriaa joihin ideat kategori-
soitiin. Kukin alakategoria sisältää ideoita tutkimuskysymysten ratkaisemiseksi. 
Alla olevassa taulukossa (TAULUKKO 6) on summattuna aiemmissa alaluvuissa 
esille nousseet keinot, jotka vastaavat tutkimuksen tutkimuskysymyksiin (tk): 

1. Millä tavoin voidaan kannattavasti hyödyntää raviradan ole-
massa olevaa infrastruktuuria ravien ulkopuolella?   

2. Miten raviurheilusta ja ravitapahtumista saadaan houkuttele-
vampia nuorelle kohdeyleisölle? 

  



45 

TAULUKKO 6 Keinot ratkaista tutkimuskysymyksissä asetetut ongelmat 
Tk Kategoria Toiminto 
2. Raviurheilun imagon uudel-

leen rakentaminen 
Raviurheiluinnovaatioiden kehittäminen 
ja tuominen ravitapahtumiin 

2. Raviurheilun imagon uudel-
leen rakentaminen 

Olemassa olevien digitaalisten palvelui-
den kehittäminen ja päivittäminen 

1.,2.  Raviurheilun imagon uudel-
leen rakentaminen 

Väärinkäsitysten oikominen ja aktiivi-
sempi ote raviurheiluun liittyvässä kes-
kustelussa 

2. Raviurheilun imagon uudel-
leen rakentaminen 

Oheistuotteiden lanseeraaminen 

2. Raviurheilun imagon uudel-
leen rakentaminen 

Kansainvälinen yhteistyö 

1. Uusien tapahtumakonseptien 
ja palveluiden kehittäminen 
yhdessä sidosryhmien kanssa 

Uusien palveluiden tarjoaminen ravira-
dalla. Esimerkiksi yhteistyö majoituspal-
veluiden tarjoajien sekä ravintolabrän-
dien kanssa 

1. Uusien tapahtumakonseptien 
ja palveluiden kehittäminen 
yhdessä sidosryhmien kanssa 

Uudenlaisten tapahtumien järjestäminen 
raviradalla yhteistyössä urheiluseurojen 
(urheilutapahtumat), näyttelyjärjestäjien 
(näyttelyt ja näytökset) ja/tai oppilaitos-
ten (koulutustapahtumat, innovaatio-
viikko) kanssa  

1.,2. Markkinointi Sosiaalisen median markkinointistrate-
gian luominen 

1.,2. Markkinointi Näkyvyyden lisääminen perinteisissä 
medioissa 

1.,2. Markkinointi Yhteistyö julkisuuden henkilöiden 
kanssa 

2. Markkinointi Raviliigan mainostuksen kehittäminen 
2. Markkinointi Brändin luominen ohjastajille sekä hevo-

sille 
1. Erilaisten kohdeyleisöjen hou-

kutteleminen 
Lapsille ja lapsiperheille suunnattujen 
palveluiden ja tapahtumien kehittäminen 
(lapsiparkki, perhetapahtumat, perheli-
put) 

1.,2. Erilaisten kohdeyleisöjen hou-
kutteleminen 

Nuorille ja opiskelijoille suunnattujen 
palveluiden sekä tapahtumien kehittämi-
nen ja lanseeraaminen 

2. Erilaisten kohdeyleisöjen hou-
kutteleminen 

Paikalle saapuville tarjottavat edut (pää-
sylippukampanjat, ilmaisia oheistuot-
teita, uniikkeja kamerakulmia) 

Taulukon ensimmäinen sarake ilmaisee kumpaan tutkimuskysymykseen 
toiminto vastaa. Toisessa sarakkeessa ilmaistaan mihin kategoriaan toiminto 
kuuluu ja kolmannessa sarakkeessa esitellään vastaus. Taulukkoon on tiivistetty 
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aiemmissa alaluvuissa esitetyt ideat, joten tarkempaa tietoa jokaiseen löytyy ka-
tegorian mukaisesta alaluvusta. 

Data-analyysissä luoduista kategorioista muodostuu ravirata palvelualus-
tana -konsepti, johon on otettu inspiraatiota Giorgion ym. (2016) stadion palve-
lualustana -konseptista Alla olevassa kuviossa (KUVIO 6) on kuvattu ravirata 
palvelualustana -konsepti, joka toimii ohjenuorana edellä listattujen toimintojen 
tehokkaaseen suorittamiseen. 

 

KUVIO 6 Ravirata palvelualustana 

Yläpuolella kuvattu (KUVIO 6) konsepti pohjautuu raviurheilun imagon 
uudelleen rakentamiseen, sillä raviurheilun imago on suuren yleisön silmissä 
huono. Imago on huono, sillä ihmiset mieltävät raviurheilun vanhakantaiseksi ja 
raviurheilupiirejä sisäänpäin kääntyneiksi. Raviurheilun imago rakennetaan uu-
delleen alakategorioiden, eli keinojen avulla, jotka on listattu alaluvussa 5.1. Ra-
viurheilun imagon uudelleen rakentaminen vastaa toiseen tutkimuskysymyk-
seen, sekä laskee rimaa osallistua raviurheilutapahtumiin myös muiden ikäryh-
mien kohdalla kuin nuorten.  

Imagon uudelleen rakentamisen jälkeen raviradan tulee avata infrastruk-
tuuri ulkopuolisille toimijoille tapauskohtaisesti – joko tilojen vuokraamisella, 
yhteistyössä järjestettävillä tapahtumilla tai majoituspalveluiden tapauksessa, 
uuden infrastruktuurin rakentamisella. Toinen kategoria tuottaa palveluita koh-
deryhmille, joita käsiteltiin alaluvussa 5.3 ja käsitellään lisää hieman myöhem-
min tässä luvussa. Palvelut vastaavat ensimmäiseen tutkimuskysymykseen. 

Markkinointikategoriassa käytetään hyväksi ensimmäisen kategorian lop-
putuloksena syntynyttä parantunutta imagoa sekä toisen kategorian palveluita. 
Uusia tapahtumia, palveluita ja innovaatioita markkinoidaan sosiaalisen median 
sekä perinteisen median alustoilla käyttäen hyväksi myös yhteistyötä sosiaalisen 
median vaikuttajien ja muiden julkisuuden henkilöiden kanssa. Markkinoinnin 
avulla pyritään vaikuttamaan ihmisten mielikuvaan raviurheilusta ja raviradasta, 
joten tällä kategorialla pyritään vastaamaan toiseen tutkimuskysymykseen. 
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Edellä mainituissa kolmessa kategoriassa on teknologiakerros tukemassa 
toimintoja, samaan tapaan kuin Giorgio ym. (2015) mallissa. Teknologiakerros 
pitää sisällään ensimmäisestä kategoriasta raviurheilun digitaaliset innovaatiot, 
toisesta kategoriasta tiedon analysoinnin ja kolmannesta kategoriasta sosiaalisen 
median markkinointityökalut. 

Viimeinen kategoria on demografinen luokittelu, jotka ovat mallissa poten-
tiaalisia asiakkaita. Asiakkaat tuottavat dataa raviradalle ja sen sidosryhmille, 
joita kukin voi hyödyntää omassa markkinoinnissaan. Tässä kategoriassa taus-
talla toimii teknologian infrastruktuurin kerros, jossa toimivat esimerkiksi kon-
tekstitietoisten (context aware) sovellusten Wi-Fi tukipisteet. Tämä kategoria 
vastaa toiseen tutkimuskysymykseen.  

Jotta asiakkaat tuottaisivat dataa kolmansille osapuolille, raviratojen on lan-
seerattava mobiilisovellus. Mobiilisovellus voi olla joko raviratakohtainen, use-
amman raviradan yhteinen tai Hippos ry:n koordinoima kaikki ravitapahtumat 
kattava sovellus. Asiakkaat hyötyvät sovelluksesta uusien palveluiden, kuten 
mahdollisuudella katsoa raveja valitun ohjastajan kypäräkameran välityksellä. 
Sovelluksen tulee olla myös kontekstitietoinen, sillä sovelluksen idea on saada 
ihmisiä paikan päälle raveihin. Sovelluksen kontekstitietoisuus takaisi palvelui-
den tarjoamisen ainoastaan paikan päälle saapuville katsojille.  

Ravirata palvelualustana -konsepti on käytännössä uusi liiketoimintasuun-
nitelma raviradoille. Konsepti vaatii investointeja infrastruktuurin päivittämi-
seen teknologisemmaksi (teknologian infrastruktuurikerros), modernin markki-
nointistrategian luomiseen ja innovaatioiden sekä teknologisten työkalujen kehi-
tykseen ja päivittämiseen (teknologiakerros). Lisäksi konseptin kannalta olen-
naista on uusien sidosryhmien hankkiminen ja aikaisempaa aktiivisempi yhteis-
työ sidosryhmien kanssa.  
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6 POHDINTA 

Tässä luvussa käydään läpi tutkimuksen empiirisen osuuden tavoitetta sekä tu-
loksia. Ensimmäisessä alaluvussa pohditaan tutkimuksen tulosten vaikutusta 
kaikki palveluna -mallin tutkimuskirjallisuuteen, raviratojen tulevaisuuteen sekä 
verrataan kuinka tulokset vertautuvat aiempaan tutkimuskirjallisuuteen. Toi-
sessa alaluvussa pohditaan miltä raviurheilu näyttäisi, jos se keksittäisiin nyky-
aikana.  

6.1 Ravirata palvelualustana – ratkaisu raviratojen ongelmiin? 

Ravirata palvelualustana -konsepti tuo uudenlaisen näkökulman kaikki palve-
luna -ajattelumallille, sillä aikaisempaa tutkimusta vastaavanlaisista konsep-
teista ei löydy. Giorgio ym. (2016) esittämä stadion palvelualustana -konsepti on 
kaupallinen konsepti, jota ei kuitenkaan ole tutkittu. Se, että vastaavaa tutki-
musta ei ole aiemmin tehty, oli syynä tutkimusmetodin (tapaustutkimus) valin-
nalle.  

Raviradoille tutkimuksen perusteella syntynyt ravirata palvelualustana -
konsepti tuo uudenlaisen liiketoimintamallin. Mallin keskiössä ovat digitaaliset 
palveluinnovaatiot sekä raviratojen ja ravitapahtumien digitalisaatio. Ravirata 
palvelualustana -konsepti tuo potentiaalisesti seuraavia hyötyjä raviradoille: 

- Imagon nuorentuminen 
- Sosiaalisen median markkinointipotentiaalin hyödyntäminen 
- Raviradan käyttöprosentin maksimoiminen 
- Raviradan ja -tapahtumien digitalisaatio 
- Uusien yhteistyökumppaneiden saaminen 

Tutkimuksen data kerättiin opiskelijoiden luomista ideoista, joka on hyvä 
keino saada paljon dataa lyhyessä ajassa. Innovaatioviikon kaltainen konsepti, 
jossa tavoitteena on luoda paljon ideoita lyhyessä ajassa, on kokeilemisen arvoi-
nen myös organisaatiotasolla. Suuresta määrästä ideoita voidaan jalostaa organi-
saatioiden tarpeisiin sopivia konsepteja. 

Kuten tutkimuksessa aiemmin käy ilmi, raviurheilun markkinoinnissa on 
puutteita. Näitä puutteita voidaan korjata luomalla aktiivisia sosiaalisen median 
markkinointikampanjoita sekä kehittämällä mobiilisovellus palvelemaan raviur-
heiluharrastajia, markkinoijia ja raviurheilua. Mobiilisovelluksen kehittämisestä 
on tehty lukuisia tutkimuksia ja siihen voidaan hyödyntää tutkimustietoa eri tut-
kimusaloilta. Esimerkiksi Baenan (2016) tutkimuksessaan esille nostamat seikat 
käyttäjien yksilöllisistä tarpeista ja tavoista käyttää puhelinta voidaan ottaa so-
velluskehityksessä huomioon. Toinen esimerkki koskee sovelluksen sisältämiä 
mainoksia, joista Barwise ja Strong (2002) kirjoittivat. Heidän mukaansa sovellus 
saa sisältää mainoksia, mutta mainokset eivät saa tulla push-ilmoituksina 
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käyttäjän puhelimeen, sillä tämä ärsyttää käyttäjiä. Baena (2016) lisäsi tähän, että 
push-ilmoitukset vaikuttavat negatiivisesti brändin mielikuvaan. Käyttäjille mo-
biilisovellus, joka sisältää esimerkiksi tietoa hevosista, ohjastajista ja radoista 
sekä integroidun lipunmyyntipalvelun toisi lisäarvoa monella eri tavalla. Se ma-
daltaisi kynnystä osallistua ravitapahtumiin sekä toisi vasta-alkajille informaa-
tiota raviurheilusta kätevästi yhdestä paikasta. Toisin sanoen mobiilisovellus tuo 
potentiaalisesti ratkaisun raviurheilun kahteen suureen ongelmaan – kävijämää-
rän lisäämiseen ja kohdennetun markkinoinnin puutteeseen. Mobiilisovelluksen 
kehittämiseen voidaan soveltaa tutkimuksessa esitettyä digitaalisen palvelu-
muotoilun mallia. 

Sosiaalisen median markkinoinnin puute tai vähäisyys on nykyaikana 
suuri ongelma yritykselle tai organisaatiossa. Ongelma korostuu erityisesti ra-
viurheilussa, jonka katsojien ikärakenne on korkea. Nuoret viettävät enenevissä 
määrin aikaa eri sosiaalisen medioiden alustoilla ja suomalaisista 16-24 vuotiaista 
erilaisia yhteisöpalveluja käyttää 93% (Suomen Virallinen Tilasto, 2018). Vastaa-
vasti televisio tavoittaa keskimääräisesti 10-24 vuotiaista ainoastaan 66% sisäl-
täen mainosvapaat Yleisradion kanavat (Finnpanel Oy, 2018). Vaikka edellä mai-
nitut ikäryhmät eivät ole täysin samat, johtuen tutkimuksien demografisista luo-
kitteluista, ne ovat hyvin suuntaa antavia nuorten viihde-elektroniikan käytöstä. 
Tutkimusten perusteella yhteisöpalveluiden tavoittavuus on nuorten parissa 27 
prosenttiyksikköä korkeampi kuin television, joka tukee tutkimuksessa esille 
nostettua ajatusta sosiaalisen median markkinointiin investoimisesta. Tätä näke-
mystä tukee myös Hoffmanin ja Fodorin (2010, s.45) esiin tuoma Yorkin (2008) 
tutkimus Kelloggin interaktiivisesta digitaalisesta markkinointikampanjasta 
vuonna 2007. Siinä pysyttiin mittaamaan klikkimäärien ja verkkosivujen tapah-
tumien avulla sijoitetun pääoman tuottoaste (return of investment, ROI), joka oli 
kaksi kertaa yhtä iso kuin television vastaava.  

Sosiaalisen median markkinointiin panostamisesta on tehty lukuisia tutki-
muksia. Esimerkiksi Hoffmanin ja Fodorin (2010) mukaan sosiaalisen median 
markkinointikampanjat tuovat yrityksen imagolle kolmenlaista hyötyä: brändi-
tietoisuuden lisääminen (brand awareness), brändiin sitoutumisen lisääminen 
(brand engagement) ja suullisesti leviävä tieto (word-of-mouth). Bränditietoi-
suutta on perinteisesti mitattu kyselytutkimuksilla, mutta nykyään sosiaalisen 
median aikakautena, bränditietoisuutta voidaan mitata esimerkiksi Twitterissä 
käytettyjen avainsanojen (hashtag) määrän perusteella. Hoffman ja Fodor (2010) 
toteavat, että brändiin sitoutumista voidaan lisätä sosiaalisen median avulla use-
alla eri tavalla. Erilaiset interaktiiviset markkinointikampanjat lisäävät kulutta-
jien mielenkiintoa brändiä kohtaan ja siten kuluttajat sitoutuvat brändiin. Heidän 
mukaansa, kun kuluttajat ovat tietoisia ja sitoutuneita, he alkavat levittämään 
tietoa brändistä kavereilleen ja seuraajilleen sosiaalisissa medioissa. Tätä vaihetta 
voidaan tukea esimerkiksi Twitterissä tai Facebookissa järjestettävissä ’tykkää ja 
jaa’ -kilpailuissa. Seuraavassa kappaleessa pohditaan sosiaalisen median tarjo-
amia mahdollisuuksia laajemmassa mittakaavassa. 



50 

Sosiaalista mediaa voidaan hyödyntää organisaatiotasolla muuhunkin kuin 
markkinointiin. Gordonin (2009) mukaan sosiaalisilla medioilla on organisaati-
oille neljä käyttökohdetta: 

1. Palveluiden myyminen sosiaalisessa mediassa 
2. Markkinointi 
3. Tiedotus- ja suhdetoiminta 
4. Organisaation sisäinen kommunikaatio 

Ensimmäisen käyttökohteen päätarkoituksena on Gordonin (2009) mukaan 
kerätä tietoa käyttäjien asenteista ja mielikuvista brändiä kohtaan sekä asiakas-
suhteiden rakentaminen ja säilyttäminen. Markkinoinnin päätarkoituksena on 
hänen mukaansa organisaation viestien promootio ja kulutustrendien seuraami-
nen. Tiedotus- ja suhdetoimintaa sosiaalisessa mediassa on Gordonin (2009) mu-
kaan organisaation profiilisivun ylläpitäminen, organisaation ja sen tuotteiden 
mainintojen seuraaminen ja niihin vastaaminen sekä bloggaajien ja lehdistön 
kanssa kommunikointi. Viimeiseksi Gordon (2009) nostaa organisaation sisäisen 
kommunikaation. Hänen mukaansa organisaatio voi säästää rahaa siirtämällä 
kommunikaation olemassa oleville sosiaalisen median alustoille, joissa voidaan 
sopia kokoukset ja jakaa tiedostoja työntekijöiden välillä. 

Erilaiset teknologiat urheilun parissa ovat lisääntyneet viime vuosina (An-
zaldo, 2015). Raviurheilussa näitä teknologioita ei kuitenkaan vielä ole hyödyn-
netty, toisin sanoen raviurheilussa ei olla hyödynnetty digitaalisia palveluinno-
vaatioita. Potentiaalinen idea teknologian integroimiseen raviurheilun pariin on 
esimerkiksi Hobbyn, Gowingin ja Mattin (2016) patentoima ”älykypärän”, jossa 
on kamera, GPS-paikannin, mikrofoni sekä muita ominaisuuksia. Kameran 
avulla nähtäisiin kisaa reaaliajassa ja sen tuottaman materiaalin voisi tarjota pai-
kanpäälle tuleville katsojille esimerkiksi mobiilisovelluksen tai raviradoille tuo-
tavien tablettien välityksellä, jolloin katsoja voisi valita mistä kamerasta kisaa 
seuraa, samalla tavalla kuin esimerkiksi formulakisoissa. Tämä on potentiaalinen 
keino lisätä paikanpäälle saapuvien katsojien määrää, kuten tutkimuksen tulok-
sista käy ilmi. Kamera tuo myös lisäarvoa ohjastajille sekä valmentajille, jotka 
voivat tarkastella kisaa myös myöhemmin ohjastajan näkökulmasta. GPS-pai-
kannin tarjoaa dataa, jonka avulla ohjastajat ja valmentajat näkisivät tarkemmin 
missä kohdilla hevonen on juossut hyvin ja mihin osa-alueisiin on kiinnitettävä 
tarkemmin huomiota. GPS-paikannus tuo myös lisäarvoa katsojille ja vedon-
lyöjille, koska tällä hetkellä väliajat ovat ainoita keinoja laskea hevosen nopeus 
tietyillä osuuksilla. GPS:n avulla vedonlyöjät näkevät tarkasti, miten mikäkin he-
vonen juoksee tietyn osuuden radasta ja erityisesti kriittisen viimeisen sata met-
riä, jolloin kisa yleensä ratkeaa. 

Älykypärän lisäksi myös muita älylaitteita voidaan soveltaa raviurheilussa. 
Urheilijoiden sekä vapaa-ajan liikkujien keskuudessa yleistyneet älyvaatteet sekä 
-rannekkeet ovat sovellettavissa myös hevosurheiluun. Esimerkiksi hevosen val-
jaisiin voitaisiin lisätä älysensoreita, jolloin valmentajat saisivat reaaliaikaista tie-
toa hevosen sykkeestä ja terveydentilasta. Tämä helpottaisi harjoittelun suunnit-
telua aivan kuten huippu-urheilijoillakin. Älyvaljaat helpottaisivat harjoittelun 
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optimointia ja näin suomalainen raviurheilu saisi kilpailuetua muihin ravimaihin 
nähden. Älyvaljaiden tarjoamaa dataa voitaisiin tarjota myös katsojille edellä 
mainitun mobiilisovelluksen välityksellä. 

Jotta raviradasta voidaan luoda palvelualusta, se tulee avata muille palve-
luntarjoajille, joita ovat edellisessä luvussa (5.3) eritellyt sidosryhmät. Tätä väi-
tettä tukevat Cusumanon (2010) sekä Gawyerin ja Cusumanon (2014) tutkimuk-
set toimialakohtaisista alustoista. Tuloksissa on esitelty myös sidosryhmien 
kanssa kehitettäviä tapahtumakonsepteja ravien yhteyteen sekä muina aikoina. 
Ravien yhteydessä järjestettäviä tapahtumia voidaan kuvailla tapahtumakohtai-
siksi sosiaalisiksi tapahtumiksi, joiden vaikutuksia urheilutapahtumiin Chalip 
(2006) on tutkinut. Hänen mukaansa sosiaaliset tapahtumat luovat urheilutapah-
tumissa sosiaalista vipuvoimaa, josta hyötyvät niin asiakkaat, järjestäjät ja kol-
mannet osapuolet (sponsorit). 

Raviratojen ei kuitenkaan ole välttämätöntä toteuttaa ravirata palvelualus-
tana -konseptia kokonaisuudessaan, vaan yksittäisillä toimillakin voidaan saada 
tuloksia aikaiseksi. Erityisesti sosiaalisen median potentiaalin hyödyntämisellä 
tiedotus- ja suhdetoiminnassa, markkinoinnissa sekä palveluiden myyntitarkoi-
tuksilla saadaan nuorennettua imagoa. 

Seuraavassa alaluvussa pohditaan miltä raviurheilu näyttäisi, jos se keksit-
täisiin nykypäivänä. Se on mielenkiintoinen konsepti, sillä raviurheilun imago 
vaatii korjausta. 

6.2 Miltä raviurheilu näyttäisi, jos se keksittäisiin vuonna 2019?  

Raviurheilun imago on suuren yleisön silmissä huono, joten se vaatii joka ta-
pauksessa uudistusta. Nykyisille raviurheiluharrastajille imagouudistus saattaa 
kuitenkin näyttäytyä negatiivisena asiana ja karkottaa heidät pois raviurheilun 
parista. Tämän takia, tässä luvussa pohditaan miltä raviurheilu näyttäisi, jos se 
keksittäisiin vuonna 2019 uutena, nuorille suunnattuna urheilulajina.  

Jos raviurheilu keksittäisiin vuonna 2019, se olisi todennäköisesti huomat-
tavasti nopeatempoisempaa kuin ravit nykypäivänä. Raveissa olisi myös formu-
loiden tapaan tiimit, joiden välillä käydään tiukkaa kilpailua tiimien mestaruu-
desta. Formuloiden tapaan, raveissa olisi eri tasoluokkia ja pääsarjaan olisi tiukka 
kilpailu ohjastajien sekä hevosten välillä. Ravitapahtumissa ei olisi enää kym-
mentä muutaman kierroksen lähtöä, vaan muutama hieman pidempi kilpailu, 
jossa kilpaillaan edellä mainituissa luokissa. Ravitapahtuman huipentaisi pää-
sarjan lähtö ja lähtöjen välillä soittaisi jokin tunnettu yhtye. 

Nykyään raviurheilua leimaa vanhakantainen imago ja väitetyt eläinrääk-
käysongelmat. Mikäli ravit keksittäisiin nykypäivänä, hevostallien toiminta olisi 
avoimempaa ja informaatio hevosten hoidosta olisi kaikkien saatavilla. Esimer-
kiksi sosiaalisissa medioissa lähetettäviä live-lähetyksiä hevosten oloista. Näin 
ollen informaatio olisi kaikkien saatavilla, milloin tahansa, eikä resursseja tarvit-
sisi suunnata tallikierrosten järjestämiseen. 
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Toinen vaihtoehto siitä, miltä ravit näyttäisivät, jos ne keksittäisiin vuonna 
2019 on e-urheilu. E-urheilu -vaihtoehdossa hevoset olisivat virtuaalisia ja ohjas-
tajat pelaajia, jotka kisaavat virtuaalisella raviradalla.  E-urheilun suosio on kas-
vanut viime vuosina eri suoratoistopalveluiden (kuten Twitch ja YouTube) ansi-
osta. Lisääntyneen suosion vuoksi myös perinteiset mediat (kuten Yle ja BBC) 
ovat alkaneet tuottamaan lähetyksiä suurista pelitapahtumista. Raviurheilupeli 
menisi e-urheilun ajopelit-kategoriaan, jossa kilpailevia pelejä ovat ainoastaan 
autopelit. Raviurheilupelin uniikin luonteen vuoksi se voisi saada kilpailuetua 
muihin ajopeleihin nähden. Kohderyhmän silmissä, e-ravit voisivat olla hel-
pompi tapa päästä mukaan raviurheilun pariin kuin perinteiseen raviurheiluun, 
koska raviurheilupeli mahdollistaisi kokemuksen ohjastamisesta kaikille haluk-
kaille. Lisäjännitystä e-ravit saisivat, mikäli peli olisi tehty VR-yhteensopivaksi, 
jolloin pelaajat näkisivät kisansa virtuaaliohjastajan silmin.  
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7 YHTEENVETO 

Raviurheilun parissa on hyödynnetty todella vähän digitaalisia palveluinnovaa-
tioita, joten niitä ei ole myöskään pystytty tutkimaan. Tämä tutkimus on keskus-
telun avaus raviratojen digitalisaation tutkimukselle ja tutkimuksessa kartoitet-
tiin erilaisia mahdollisuuksia hyödyntää digitaalisia ja muita palveluinnovaati-
oita raviurheilun parissa. Digitaalisille palveluinnovaatioille ja palveluille on ky-
syntää suomalaisessa raviurheilussa, sillä raviurheilun mielikuva on heikolla ta-
solla, ja ihmiset mieltävät raviurheilupiirit sisäänpäin kääntyneiksi ja vanhanai-
kaisiksi. Tutkimuksessa käy ilmi, että raviurheilun mielikuvaan vaikuttaa erito-
ten markkinoinnin ja viestinnän heikko taso.  

Tutkimus toteutettiin tapaustutkimuksen menetelmin, koska tutkimusase-
telma oli uniikki. Tutkimuksen data kerättiin Jyväskylän ammattikorkeakoulun 
innovaatioviikolla, jossa ensimmäisen vuoden opiskelijat tuottivat sata ideaa per 
henkilö raviratojen ongelmien ratkaisuun. Ideat (3291 kpl) digitalisoitiin ryhmä-
kohtaisesti Excel-taulukkoon ja ideoista valittiin satunnaisesti 20%. Jäljelle jää-
neistä 645 ideasta muodostettiin 4 pääkategoriaa ja 17 alakategoriaa.  

Kategorioista muodostui ravirata palvelualustana -konsepti, joka tuo ravi-
radoille mahdollisuuden modernisoida liiketoimintaansa ja siten kehittää toi-
mintaa modernimpaan suuntaan ja parantaa mielikuvaa raviurheilusta suuren 
yleisön silmistä. Tutkimuksessa käy ilmi, että digitaalisten palveluinnovaatioi-
den sekä teknologioiden avulla raviurheilusta voidaan saada entistäkin jännittä-
vämpi ja siten parantaa lajin vetovoimaa. Mikäli raviurheilun vetovoimaa saa-
daan parannettua, niin vanhentuva ikärakenne voidaan korjata ja tällä tavoin 
murtaa ajatus vanhakantaisesta lajista. 

Ravirata palvelualustana -konsepti tuo potentiaalisesti ratkaisun raviurhei-
luharrastajien ikärakenteeseen sekä raviratojen käyttöasteen ongelmiin. Konsepti 
vaatii voimakasta investointia imagon parantamiseen, sidosryhmien hankkimi-
seen, teknologiaan sekä markkinointiin. Näiden keinojen avulla saadaan houku-
teltua erilaisia kohderyhmiä raviurheilun pariin ja muihin raviradoilla järjestet-
täviin tapahtumiin. Sidosryhmät (yhteistyökumppanit) hyötyvät ravirata palve-
lualustana -konseptista käyttäjien luoman datan muodossa raviradan tarjoaman 
infrastruktuurin lisäksi.  

Seuraavassa alaluvussa kerrotaan tiivistetysti tutkimuksessa esiin nousseet 
ongelmat sekä tulokset ja millä tavoin ne vastaavat tutkimuskysymyksiin. Alalu-
vussa 7.2 kerrotaan tutkimuksen rajoitteista ja millä tavoin ne saattoivat vaikut-
taa tutkimuksen tuloksiin. Kolmas alaluku käsittelee tutkimuksesta esiin nous-
seita jatkotutkimuskohteita sekä niiden potentiaalista antia raviurheilulle. 
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7.1 Yhteenveto tutkimuksen tuloksista 

Tutkimuksen datasta sekä innovaatioviikon aikana käydyissä keskusteluissa 
nousi esiin raviurheilun ongelmia, joita ovat: 

- Imagon vanhakantaisuus 
- Sosiaalisen median hyödyntämättömyys 
- Teematapahtumien puute 
- Nuorille suunnattujen oheistapahtumien ja palveluiden puute 

Imagon vanhakantaisuus nousi datasta esille runsaiden kehitysehdotusten 
muodossa. Tämä tukee aiempaa tutkimusta (vrt. Palukka ym., 2014; Lehikoinen, 
2016). Imagon vanhakantaisuuteen liittyy aiemman tutkimuksen perusteella ra-
viharrastajien korkea ikärakenne. Tähän ongelmaan tämän tutkimuksen perus-
teella on ratkaisuna digitaalisten palveluinnovaatioiden kehittäminen ja tuomi-
nen ravitapahtumiin sekä nykyisten digitaalisten palveluiden päivittäminen. Di-
gitaalisista palveluinnovaatioista tutkimuksessa nostettiin esimerkkeinä esiin 
erilaiset puettavat teknologiat sekä ohjastajien nykyiset kypärät korvaavat äly-
kypärät. Nykyisistä digitaalisista palveluista erityisesti verkkosivujen päivityk-
seen on syytä kiinnittää huomiota, sillä datan ja keskustelujen perusteella, verk-
kosivuilta puuttuu olennaista informaatiota. Imagon vanhakantaisuuden korjaus 
vastaa tutkimuksen toiseen tutkimuskysymykseen, eli millä keinoin raviurhei-
lusta saadaan kiinnostavaa nuorille.  

Sosiaalisen median hyödyntämättömyys nousi esille tutkimuksen datasta 
sekä innovaatioviikon aikana käydyistä keskusteluista. Innovaatioviikon aikana 
käydyissä keskusteluissa kävi ilmi, että yksikään opiskelija ei ollut törmännyt ra-
viurheiluaiheisiin mainoksiin yhteisöpalveluiden alustoilla (pl. Veikkaus). Tulos 
tukee osittain aiempaa tutkimusta (vrt. Lehikoinen, 2016). Sosiaalisen median 
hyödyntämättömyys on ongelma, johon vaaditaan raviradoilta sekä kattojärjestö 
Hippos ry:ltä voimakkaita investointeja, sillä sosiaalisen media tavoittaa on lähes 
kolmanneksen enemmän nuoria kuin televisio. Sosiaalisen median potentiaalin 
hyödyntämättömyys johtaa siihen, että kohdeyleisö ei saa tietoa järjestettävistä 
raveista tai muista tapahtumista. Tutkimuksen perusteella, raviratojen on syytä 
markkinoida tapahtumiaan voimakkaasti eri yhteisöpalveluissa ja tehdä yhteis-
työtä sosiaalisten medioiden vaikuttajien sekä muiden julkisuuden henkilöiden 
kanssa näkyvyyden lisäämiseksi. Sosiaalisen median potentiaalin valjastaminen 
vastaa molempiin tutkimuskysymyksiin, koska sosiaalisen median markkinoin-
nin avulla saadaan nuoria houkuteltua ravitapahtumiin sekä voidaan saada uu-
sia yhteistyökumppaneita kiinnostumaan tapahtumien järjestämisestä ravira-
dalla. Toisin sanoen, raviratojen kannattaa kohdentaa ravitapahtumien markki-
nointia nuorille ja kohdentaa tilojen markkinointia ja myyntiä tapahtumien jär-
jestäjille.  

Teematapahtumien puute nousi tutkimuksen datasta esille suurena mää-
ränä tapahtumia koskevia ideoita. Teematapahtumilla tarkoitetaan erilaisille 
kohderyhmille kohdennettuja tapahtumia, joiden avulla voidaan joko nostaa 



55 

raviradan käyttöastetta tai lisätä ravitapahtumiin uudenlaisia ulottuvuuksia. 
Teematapahtumien puutetta ei ole aiemmissa tutkimuksissa nostettu esiin, joten 
tämä on uutta tutkimustietoa. Kuten aiemmin tässä kappaleessa todettiin, teema-
tapahtumat voivat olla täysin omia, raveihin kuulumattomia tapahtumia, joiden 
avulla nostetaan raviradan käyttöastetta. Näistä esimerkkeinä nuorille suunnatut 
roolipeli- ja lähiverkkotapahtumat, lapsiperheille suunnatut eläinnäyttelyt sekä 
erilaiset urheilukilpailut. Teematapahtumat voivat olla myös integroituja ravei-
hin, jolloin raveissa olisi jokin teema. Esimerkiksi nuorille suunnatut opiskelija-
ravit, lapsiperheille suunnatut perheravit sekä naamiaisravit. Teematapahtu-
mien järjestäminen vastaa erityisesti ensimmäiseen tutkimuskysymykseen, eli 
kuinka lisätä raviradan käyttöastetta. 

Vermon toimeksiannosta sekä Hippos ry:n strategiasta kävi ilmi, että nuo-
ria pyritään houkuttelemaan raviurheilun pariin. Tässä tutkimuksessa kävi kui-
tenkin ilmi, että ravitapahtumissa ei ole nuorille suunnattuja oheistapahtumia tai 
palveluita, joten nuoria ei kiinnosta mennä raviradalle. Tästä ei ole olemassa ai-
kaisempaa tutkimustietoa, joten tämä ongelma nousi esiin uutena tutkimustie-
tona. Tutkimuksen datassa oli runsaasti ideoita nuorien houkuttelemiseen ravi-
radoille, joista merkittävimpinä olivat oheistapahtumat raveissa sekä nuorille 
suunnatut palvelut raviradalla. Oheistapahtumista esimerkkinä yhtyeen hankki-
minen soittamaan ravien aikana. Nuorille suunnattuja palveluita ovat datan pe-
rusteella esimerkiksi shottibaari ja oheispelit, kuten darts-taulu ja pöytäjääkiekko. 
Lisäksi aiheeseen liittyy yhteistyö oppilaitosten ja ainejärjestöjen kanssa, joiden 
avulla ravirata pystyy järjestämään nuoria kiinnostavia tapahtumia. Näiden kei-
nojen avulla vastataan toiseen tutkimuskysymykseen ja pystytään markkinoi-
maan ravirataa nuorekkaana ympäristönä. 

Tässä alaluvussa on esitelty raviurheilun ja raviratojen suurimmat ongel-
mat, jotka nousivat tutkimuksessa esille. Mikäli ravirata palvelualustana -kon-
septiin ei saada tarpeeksi resursseja, niin tämän alaluvun keinoilla pystytään kor-
jaamaan ongelmia. Seuraavaksi käsitellään tutkimuksen rajoitteita. 

7.2 Tutkimuksen rajoitteet 

Tutkimus rajoittuu otantaan ensimmäisen vuoden ammattikorkeakouluopiskeli-
joista, joilla ei ollut kokemusta raviurheilusta. Toisaalta, toisen tutkimuskysy-
myksen kannalta otanta oli hyvä, koska pääosalla opiskelijoista ei ollut rajoittavia 
ennakko-oletuksia. Toisaalta, opiskelijoilta puuttui kosketuspinta raviurheilusta, 
joka saattoi rajoittaa ideoiden määrää raviurheilun nykytilan parantamiseen. 

Kuten tutkimuksessa on aiemmin todettu, tutkimuksen data koostui opis-
kelijoiden tuottamista yhden sanan ideoista. Tämä on tutkimuksen kannalta ra-
joite, sillä yhden sanan ideoita voidaan tulkita eri tavoin ja tämä altistaa tutki-
muksen väärinymmärryksille. Tutkimuksen datan kannalta olisikin ollut idealli-
sempaa, että ideat olisivat olleet lausemuodossa. Tämä oli kuitenkin innovaatio-
viikon tiukan aikataulun vuoksi mahdotonta toteuttaa, joten tutkimuksen datan 
analysointi tehtiin iteratiivisesti ja tarkistettiin useita kertoja. 
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Tutkimuksen kannalta kolmas suuri rajoite on tapaustutkimuksen periaat-
teiden vastaisesti toteutettu satunnaisotanta. Yleensä tapaustutkimuksissa on 
useampi tutkija, jotka tutkivat kerättyä dataa iteratiivisesti ja tutkijoiden analyy-
seistä kootaan yhtenäinen viitekehys. Koska tämä tutkimus on pro gradu -tut-
kielma, tutkimusta ei ollut toteuttamassa tutkijatiimiä, joten analyysiä ei ollut 
mahdollista toteuttaa täydestä, 3291, idean joukosta.  

Tutkimuksen kolmas rajoite on aiemman tutkimuksen puute, joten empii-
rinen tutkimus pohjautuu täysin ideoiden varassa rakennettuun teoriaan. Toi-
saalta, tapaustutkimus on tarkoitettu juuri tämänkaltaisiin, uniikkeihin tutki-
musasetelmiin. Seuraavassa alaluvussa käsitellään jatkotutkimuskohteita, joihin 
ei saatu vastausta tämän tutkimuksen rajoissa. 

7.3 Jatkotutkimuskohteet 

Tutkimuksen tulokset herättivät kysymyksiä, joihin ei tämän tutkimuksen perus-
teella pystytä vastaamaan. Ensimmäinen aukko, jota tutkimuksessa ei pystytä 
täyttämään on ravirata palvelualustana -konseptin testaaminen käytännössä. 
Kuten edellisessä alaluvussa todettiin, tutkimus pohjautuu ideoiden varassa ra-
kennettuun teoriaan. Tämän vuoksi, ensimmäinen jatkotutkimuskohde on kon-
septin testaaminen käytännössä ja testiin perustuvan tutkimuksen toteuttaminen. 
Tutkimuksessa voidaan tutkia esimerkiksi uuden konseptin vaikutusta yleisö-
määriin tai raviurheilun imagoon. 

Raviurheilusta löytyy tutkittua tietoa todella vähän, jonka takia toinen jat-
kotutkimuskohde on laajamittaisen kyselytutkimuksen toteuttaminen raviurhei-
lun ongelmista. Tutkimuksia on todennäköisesti toteutettukin, mutta tuloksia ei 
olla julkaistu. 

Kuten tutkimuksessa käy aiemmin ilmi, Ruotsissa ravitapahtumien vuosit-
taiset yleisömäärät ovat lähes kaksinkertaisia verrattuna Suomen vastaaviin. 
Tämä herättää kysymyksen, että mitä Ruotsissa tehdään paremmin? Tähän ky-
symykseen ei tämän tutkimuksen perusteella saada vastausta ja kysymyksen 
avulla suomalainen raviurheilu voi saada uutta nostetta. Lisäksi tutkimustietoa 
siitä, miten suomalainen raviurheilu pärjää kansainvälisessä vertailussa, ei ole 
ollenkaan. Toisin sanoen, jatkotutkimusta vaaditaan siitä missä suomalainen ra-
viurheilu menee verrattuna raviurheilun suurmaihin (kuten Ruotsi). 
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