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1 Johdanto 

1.1 Tutkimuksen tausta 

Internet ja sen jatkuva hyödyntäminen ovat kiinteä osa lukuisten ihmisten elämää. 

Esimerkiksi vuonna 2017 16–89-vuotiaista suomalaisista 73 % käytti internetiä useita 

kertoja päivässä. Internetiä käytettiin eniten matkapuhelimella, ja 77 % suomalaisista 

käyttikin älypuhelinta vuonna 2017 (Tilastokeskus 2017). Tiedonhaku on yksi 

internetin käytön pääkohteista (Tilastokeskus 2017). Mahdollisuus internetin 

välittömään käyttöön tekeekin tiedonhausta entistä helpompaa: ihmisillä on jatkuvasti 

mahdollisuus etsiä tietoa reaaliajassa. Hakukoneiden kautta tapahtuvasta tiedonhausta 

on tullut jo niin tuttua, että googlata ja googlettaa ovat Kielitoimiston sanakirjasta 

löytyviä verbejä (Kotimaisten kielten keskus 2018). 

 

Lemmikit ovat tärkeässä roolissa omistajiensa elämissä ja ne voidaan rinnastaa jopa 

ystäviin tai perheenjäseniin (Hirschman 1994, 619–622). Lemmikkien tärkeyden 

vuoksi niistä halutaan pitää hyvää huolta, ja useimmat lemmikinomistajat ovat 

esimerkiksi käyttäneet internetiä lemmikin terveyteen liittyvään tiedonhakuun (Kogan 

ym. 2009, 4, 7). Lemmikit vaikuttavat useiden ihmisten elämään: esimerkiksi 

Suomessa lemmikinomistajien määrä on kasvanut viime vuosina (Tilastokeskus 2016, 

1). Jo 35 prosenttia Suomen kotitalouksista omisti vuonna 2016 jonkin lemmikin 

(Tilastokeskus 2016, 1). 

 

Tämä tutkimus pureutuu näihin aiheisiin perehtymällä hevosenomistajien hevosen 

terveydenhoitoon liittyvään tiedonhakua. Kun tarkastellaan hevosta lemmikkieläimenä, 

voidaan tunnistaa tiettyjä muista lemmikeistä poikkeavia erityispiirteitä: hevonen on 

pieneläimiin verrattuna kallis ja aikaavievä lemmikki. Keskittymällä hevosenomistajiin 

tässä tutkimuksessa pyritään kuvaamaan mahdollisimman tarkasti selkeästi rajattua 

osaa lemmikinomistajista. Tutkimuksessa tietolähteistä korostetaan erityisesti 

internetiä, joka on kiinteä osa ihmisten tiedonhakua ylipäätään. 

 

Tietyn ryhmän tiedonhaun tutkiminen on markkinoinnin kannalta tärkeää, kun 

halutaan saada tietoa siitä, millaista tietoa kohderyhmä haluaa ja mistä kohderyhmän 

tavoittaa. Jotta hevosenomistajille on mahdollista tarjota heille relevanttia ja 

saavutettavissa olevaa tietoa, on ensin ymmärrettävä esimerkiksi se, millaista tietoa 
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omistajat kaipaavat ja mitä lähteitä he käyttävät. Toisaalta, vaikka hevosenomistajat 

ovat ainoastaan yksi alaryhmä kaikkien lemmikinomistajien joukossa, 

hevosenomistajien tiedonhakua kartoittamalla voidaan saada myös viitteitä siitä, 

millaista on ylipäätään lemmikinomistajien tiedonhaku lemmikin terveydenhoitoon 

liittyen. 

 

1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimuskysymykset 

Tutkimuksen tavoitteena on syventää ymmärrystä hevosenomistajien tiedon etsinnästä 

hevosten terveydenhoitoon liittyen. Lemmikinomistajien tiedon etsintää lemmikin 

terveyteen liittyen on tutkittu pääosin kvantitatiivisilla menetelmillä. Kvantitatiivisen 

tutkimuksen kohteena on ollut esimerkiksi koiranomistajien tiedon etsintä internetistä 

liittyen koiran nukutukseen (Hofmeister ym. 2008) sekä eläinlääkärien käsitykset 

lemmikinomistajien internetinkäytöstä (Kogan ym. 2017). Tämä tutkimus pyrkii 

kuitenkin lisäämään ymmärrystä hevosenomistajien tiedon etsinnästä hevosten 

terveydenhoitoon liittyen kvalitatiivisen haastattelututkimuksen kautta. Haastattelujen 

tuloksena saadaan erityisesti haastateltavien omat näkemykset hyvin esiin tuova 

kuvaus tiedon etsinnästä. 

 

Tutkimuksen tavoite ei ole tuottaa yleistyksiä, vaan ymmärtää ilmiötä syvemmin 

hevosenomistajien näkökulmasta. Tällöin huomio keskittyy hevosenomistajien 

ajattelun ja tunteiden ymmärtämiseen. Kuluttajien tiedon etsintää syvemmin 

ymmärtämällä tietoa tuottavat tahot voivat esimerkiksi pyrkiä tarjoamaan kuluttajille 

sellaisia sisältöjä, jotka palvelevat kuluttajien tarpeita ja mieltymyksiä aiempaa 

paremmin. Tavoitteen perusteella tutkimukselle on muotoiltu pääkysymys sekä sitä 

tarkentavia alakysymyksiä, joihin tutkimuksessa pyritään vastaamaan. 

 

Tutkimuksen pääkysymys on: 

Miten hevosenomistajat etsivät tietoa hevosen terveydenhoitoon liittyen? 

 

Tarkentavat alakysymykset ovat: 

 Millaisissa tilanteissa hevosenomistajat etsivät hevosen terveydenhoitoon 

liittyvää tietoa? 

 Millaista tietoa hevosenomistajat etsivät? 

 Mistä lähteistä? 
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 Miten hevosenomistajat arvioivat etsimäänsä tietoa ja käyttämiään lähteitä 

erityisesti internetsivujen kohdalla? 

 Millaisia haasteita tai ongelmia hevosenomistajat kohtaavat tietoa etsiessään? 

 Mitä löydetyllä tiedolla tehdään? 

 

1.3 Tutkimuksen rakenne 

Tutkimus rakentuu johdannosta, kolmesta olemassa olevaa kirjallisuutta käsittelevästä 

luvusta, niitä seuraavista tutkimuksen viitekehyksestä, metodologiasta, empiriasta, 

empirian tuloksista sekä yhteenvedosta ja johtopäätöksistä.  

 

Toisessa, kolmannessa ja neljännessa luvussa perehdytään aiheesta jo olemassa 

olevaan kirjallisuuteen. Toisessa luvussa käsitellään potilaiden tai heidän läheistensä 

harjoittamaa terveystiedon etsintää. Kolmas luku puolestaan pureutuu 

lemmikinomistajien tiedon etsintään. Neljännessä luvussa käydään läpi hevosen 

erityispiirteitä lemmikkinä. Viidennessä luvussa esitellään tutkimuksen viitekehys, 

malli hevosenomistajien tiedonhausta. Viitekehys esittää, mitä aiheesta tiedetään 

kolmessa aiemmassa kappaleessa käsitellyn tiedon valossa. 

 

Kuudennessa luvussa käydää läpi tutkimuksen metodologiaa. Luvussa esitellään ja 

perustellaan kvalitatiivisen tutkimusmenetelmän käyttö, tutkimusaineiston kerääminen 

sekä aineiston analyysi. Luku seitsemän valottaa ensin lyhyesti haastateltavien 

hevostaustaa. Pääpaino luvussa on haastattelujen tuloksissa. Kahdeksannessa luvussa 

haastattelujen tuloksia vertaillaan viitekehykseen ja aiempaan kirjallisuuteen. 

Yhdeksännessä luvussa esitellään tutkimuksen yhteenveto. Lisäksi luvussa käydään 

läpi teoreettiset ja liikkeenjohdolliset johtopäätökset, tutkimuksen rajoitukset sekä 

ehdotukset mahdolliselle jatkotutkimukselle. 

 

1.4 Keskeiset käsitteet 

Terveystiedon etsinnällä viitataan potilaiden tai esimerkiksi heidän läheistensä 

harjoittamaan tiedon etsintään (Lenz 1984, Davison ym. 2002). Vaikka terveyteen 

liittyvää tietoa voi saada myös ilman etsintää, käsitteellä tarkoitetaan juuri tiedon 

aktiivista hankkimista (Lenz 1984, 60; Barsevick & Johnson 1990, 2). Terveystiedon 

etsinnästä tunnistetaan erityisesti kolme kontekstia, joissa aihetta on tutkittu: terveyttä 
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uhkaavista tilanteista selviytymisessä, lääketieteelliseen päätöksentekoon 

osallistumisessa sekä käyttäytymisen muuttamisessa ja ennaltaehkäisevässä 

käyttäytymisessä (Lambert & Loiselle 2007, 1009). Tutkimukset ihmisten omaan 

terveyteen liittyvästä tiedonhausta ovat relevantteja tälle tutkimukselle, sillä 

internetissä tapahtuvan lemmikkeihin liittyvän tiedonhaun sekä siihen liittyvän 

käyttäytymisen on todettu muistuttavan ihmisten omaan terveyteen liittyvää 

käyttäytymistä vastaavilla alueilla (Kogan ym. 2009, 2). 

 

Lemmikinomistajien tiedonhakua käsitellään tässä tutkimuksessa lemmikin 

terveydenhoitoon liittyvän tiedonhaun kannalta. Lemmikinomistajien tiedonhakua 

tutkittaessa huomiota kiinnitetään esimerkiksi tiedonhaun aiheisiin, syihin ja 

vaikutuksiin (Kogan ym. 2009). Aihetta koskevassa tutkimuksessa on kiinnitetty 

huomiota myös muun muassa internetin käyttöön osana tiedonhakua (Kogan ym. 

2009) sekä lemmikkien terveydenhoitoa koskevan tiedon laadukkuuteen (Murphy 

2006). Erityisesti hevosenomistajia koskien tiedonhakua on tutkittu esimerkiksi 

hevosenomistajien käyttämien lähteiden osalta (Hockenhull & Creighto 2013). 
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2 Terveystiedon etsintään liittyvä käyttäytyminen 

Terveystiedon etsintäkäyttäytyminen (engl. health information seeking behavior, 

HISB) on käsitteenä ollut käytössä jo 1980-luvulla sekä 1990-luvun alussa muutamissa 

yhteyksissä (esim. Lenz 1984, Baker & Connor 1994), mutta siihen liittyvä tutkimus 

alkoi laajentua vasta 1990-luvun puolivälissä (Lambert & Loiselle 2007, 1006). Tästä 

huolimatta käsite sanamuotoineen on hajanainen (Lambert & Loiselle 2007, 1008). 

Health information seeking behavior -käsitteen lisäksi myös käsitteitä information 

seeking behavior (esim. Barsevick & Johnson 1990), health information seeking (esim. 

Meischke ym. 2005) sekä pelkkä information seeking (esim. Lenz 1984) on käytetty 

saman asian kuvailuun  (Lambert & Loiselle 2007, 1008). Tässä työssä käytetään 

tästedes sanamuotoa terveystiedon etsintä vastaamaan näitä käsitteitä. Lisäksi 

mainittakoon, että tässä työssä käsitteitä ’tieto’ ja ’informaatio’ käytetään 

synonyymeinä. 

 

Sen lisäksi, että terveystiedon etsinnästä puhuttaessa käytetään eri englanninkielisiä 

sanamuotoja, myös käsitteen määritelmä vaihtelee lähteiden mukaan, eikä yhtä 

vakiintunutta määritelmää ole.  Käsitettä on usein määritelty eri lähteissä sen mukaan, 

mikä on kulloisenkin tutkimuksen tarkoitus (Lambert & Loiselle 2007, 1008). Tämän 

vuoksi seuraavaksi esitellään muutamia eri määritelmiä ja niiden terveystiedon 

etsinnästä esiin nostamia puolia. 

 

2.1 Terveystiedon etsinnän määritelmät 

Lenz (1984) käsittelee artikkelissaan potilaiden tiedon etsintää. Hän tunnistaa puutteen 

potilaiden itse harjoittaman tiedon etsinnän tutkimuksessa verrattuna esimerkiksi 

hoitajien potilaille tarjoaman tiedon tutkimukseen.  Tätä aukkoa paikatakseen Lenz 

pyrkii luomaan kuvaa potilaiden tiedon etsinnän tutkimusalueesta. Hän  kuvaa tiedon 

etsintää sarjaksi toisiinsa liittyviä toimintoja, joita voidaan hahmottaa kahden eri 

ulottuvuuden kautta: suuruuden ja menetelmän (Lenz 1984, 63). Suuruudella 

tarkoitetaan toteutettujen toimintojen määrää. Tiedon etsinnän suuruus jaetaan edelleen 

kahteen tekijään: laajuuteen, eli tutkittujen vaihtoehtojen määrään, sekä syvyyteen, eli 

tutkitun vaihtoehdon eri ulottuvuuksien määrään (Lenz 1984, 63). Menetelmä 

puolestaan viittaa käytettyihin lähteisiin (Lenz 1984, 63). Se jaetaan yleisluonteiseen 

sekä henkilökohtaiseen menetelmään. Yleisluonteisella menetelmällä artikkelissa 

viitataan sellaiseen tiedon etsintään, jossa tiedon lähteenä toimii esimerkiksi julkaisu 
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tai muu etsijälle tuntematon henkilö. Henkilökohtainen menetelmä puolestaan viittaa 

etsintään, jossa lähteenä toimii etsijälle tuttu henkilö (Granovetter 1974; ref. Lenz 

1984, 63).  

 

Kaikissa terveystiedon etsinnän määritelmissä ja sovelluksissa eri tutkimusten 

yhteydessä ei kuitenkaan keskitytä terveystiedon etsintään yhtä laajasti kuin Lenzin 

(1984) määritelmässä. Esimerkiksi Czaja ym. (2003) lähestyvät tutkimuksessaan 

terveystiedon etsintää tarkastelemalla potilaiden ulkopuolisista lähteistä hankkiman 

tiedon suhdetta lääkärin antamaan informaatioon ja hänen kanssaan kommunikointiin. 

Lenzin määritelmän valossa Czajan ym. (2003) voidaankin katsoa keskittyvän 

pääasiassa terveystiedon etsinnän menetelmä-ulottuvuuteen (Lambert & Loiselle 2007, 

1009). 

 

Joissakin tutkimuksissa terveystiedon etsinnästä käytetään edellä esitettyjä 

yleisluonteisempia määritelmiä. Barsevick ja Johnson (1990) perehtyvät osana 

tutkimustaan kolposkopian läpikäyvien naisten terveystiedon etsintään. He 

määrittelevät terveystiedon etsinnän toiminnoiksi, joiden avulla pyritään saamaan 

tietoa tietystä tapahtumasta tai tilanteesta (Barsevick & Johnson 1990, 3–4). Potilaan 

tietämyksen puutetta käsittelevässä tutkimuksessa myös Conley (1998, 132) korostaa 

terveystiedon etsinnän määritelmässä tietyn tapahtuman tai tilanteen merkitystä tiedon 

saamisessa, selventämisessä tai vahvistamisessa. Lisäksi hän korostaa noiden 

toimintojen sanallista tai sanatonta muotoa. Baker ja Connor (1994, 38) tutkivat 

lääkärin ja potilaan välistä kommunikaatiota ja määrittelevät terveystiedon etsinnän 

puolestaan miksi tahansa toiminnaksi, jonka tarkoituksena on tyydyttää tiedontarvetta. 

He mainitsevat erikseen myös potilaan lääkäriltä kysymien kysymysten olevan osa 

terveystiedon etsintää. 

 

Osassa terveystiedon etsintää käsitteleviä artikkeleita huomio kiinnittyy terveystiedon 

etsintään tilanteissa, joihin liittyy jokin uhka. Esimerkiksi van der Molen (1999, 238) 

käsittelee syöpää sairastavien kohdalla terveystiedon etsintää strategiana, jota ihmiset 

käyttävät psykologisena selviytymiskeinona sekä keinona vähentää stressiä syövän 

aikana. Huolimatta käsitteen kapeasta määrittelystä esimerkiksi edellä mainitussa 

artikkelissa, uhka on vain yksi monista tilanteista, joissa yksilö voi etsiä terveystietoa 

(Lambert & Loiselle 2007, 1009). Seuraava luku käsitteleekin eri yhteyksiä, joissa 

terveystiedon etsintää on erityisesti tutkittu. 



11 
 

2.2 Terveystiedon etsinnän pääasialliset kontekstit  

Terveystiedon etsintää on tutkittu erityisesti kolmessa eri asiayhteydessä: terveyttä 

uhkaavista tilanteista selviytymisessä, lääketieteelliseen päätökseentekoon 

osallistumisessa sekä käyttäytymisen muuttamisessa ja ennaltaehkäisevässä 

käyttäytymisessä (Lambert & Loiselle 2007, 1009; kuva 1). Terveystiedon etsintää voi 

tietyssä tilanteessa harjoittaa yksilö, jota tilanne varsinaisesti koskee, tai esimerkiksi 

joku hänen lähipiiriinsä kuuluva henkilö (esim. Davison ym. 2002). 

 

Terveystiedon etsintä 

Terveyttä uhkaavat tilanteet 

Lääketieteelliseen 

päätöksentekoon 

osallistuminen 

Käyttäytymisen muuttaminen 

ja ennaltaehkäisevä 

käyttäytyminen 

 

Kuva 1. Terveystiedon etsinnän pääasialliset kontekstit (Lambert & Loiselle 2007, 

1009). 

 

2.2.1 Terveyttä uhkaavat tilanteet 

Terveystiedon etsintä terveyttä uhkaavien tilanteiden yhteydessä on kasvattanut 

suosiotaan tutkimuskohteena, ja sitä on tutkittu eri sairauksien yhteydessä (esim. van 

der Molen 1999, Davison ym. 2002). Monet ihmiset käyttävät terveystiedon etsintää 

psykologisena keinona selviytyä terveyttä uhkaavista tilanteista (van der Molen 1999, 

238). Terveystiedon etsinnällä pyritään myös vähentämään stressiä uhan alla (van der 

Molen 1999, 239). Tavoitteena on yksilön ja stressin aiheuttajan välisen suhteen 

hallinta ja mahdollisesti myös muuttaminen (van der Molen 1999, 239). 

 

Uhkaaviin tilanteisiin liittyvää terveystiedon etsintää on kartoitettu tutkimalla juuri 

tähän aihealueeseen liittyviä tilanteita eri näkökulmista. Esimerkiksi Rees ja Bath 

(2000) tutkivat rintasyöpää sairastavien naisten tyttärien informaation etsintää. 

Davison ym. (2002, 47–48) puolestaan kiinnittävät eturauhassyöpää sairastavien 

miesten sekä heidän puolisoidensa tiedonhakua käsittelevässä tutkimuksessa huomiota 

muun muassa siihen, millaisista lähteistä sairastuneet sekä sairastuneiden puolisot 

etsivät tietoa. Tutkimuksessa todettiin pariskuntien luottavan samoihin lähteisiin 

(Davison ym. 2002, 47–48). 
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Etsimänsä tiedon avulla yksilö voi tulkita vallitsevaa tilannetta. Tieto auttaa 

hahmottamaan, millaisia keinoja ja vaihtoehtoja selviytymisen tueksi on saatavilla (van 

der Molen 1999, 239). Yksilö voi myös ryhtyä toimiin esimerkiksi osallistumalla 

päätöksentekoon (Davison ym. 2002, 44; van der Molen 1999, 239), mikä vähentää 

uhan tunnetta (Davison ym. 2002, 44). Lisäksi tieto auttaa hahmottamaan, mitä yksilö 

on vaarassa menettää (van der Molen 1999, 239). 

 

Toisaalta osa yksilöistä myös välttelee tietoa uhkaavassa tilanteessa (Feltwell & Reese 

2004, 182). Syitä ovat esimerkiksi pelko ja ajatus siitä, että tieto saisi huolen 

kasvamaan, sekä halu ylläpitää normaaliuden tunnetta muuttuneessa tilanteessa. 

Tiedon etsimistä voi haitata myös esimerkiksi voimattomuuden tunne tai epävarmuus 

esittää kysymyksiä, mutta myös tietämättömyys tiedonlähteistä (Feltwell & Reese 

2004, 182–183). 

 

2.2.2 Lääketieteellinen päätöksenteko 

Tiedon etsimistä käsitellään myös lääketieteelliseen päätöksentekoon osallistumisen 

yhteydessä. Viime vuosikymmeninä on kiinnitetty paljon huomiota yksilöiden haluun 

ottaa osaa lääketieteelliseen päätöksentekoon (esim. Hashimoto & Fukuhara 2004, 

Hack ym. 1994). Yksilölliset erot halussa osallistua päätöksentekoon ovat suuria: osa 

haluaa tehdä päätökset täysin itse, toinen ääripää taas luottaa täysin lääkärin 

arvostelukykyyn. Ääripäiden väliin mahtuu  myös muita näkemyksiä, kuten lopullinen 

päätöksenteko lääkärin mielipiteen kuulemisen jälkeen tai yhteinen päätöksenteko 

lääkärin kanssa (Hack ym. 2006, 11).  

 

Terveystiedon etsintään liittyvä tutkimus lääketieteellisen päätöksenteon näkökulmasta 

keskittyy erityisesti siihen, minkä tyyppistä tietoa ja kuinka paljon sitä tarvitaan 

lääketieteelliseen päätöksentekoon osallistumiseksi (Lambert & Loiselle 2007, 1009). 

Tutkimusten mukaan ne potilaat, jotka ovat aktiivisia päätöksenteossa, ovat aktiivisia 

myös tiedon etsinnässä verrattuna päätöksenteossa passiivisempiin potilaisiin (Hack 

ym. 1994, 286; Davison ym. 2002, 47–48). Lisäksi on vastaavasti viitteitä siitä, että 

aktiivisesti tietoa hakeva potilas on aktiivinen myös päätöksentekoon osallistumisessa 

(Hashimoto & Fukuhara 2004, 239). Potilaat etsivät tietoa, jotta he voivat tehdä tietoon 

perustuvia valintoja ja vertailla mahdollisia vaihtoehtoja (Brown ym. 2002, 226–227).  
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Tiedon etsintä ei kuitenkaan välttämättä kerro halusta osallistua juuri lääketieteelliseen 

päätöksentekoon, vaan osa potilaista haluaa jättää päätöksenteon ammmatilaiselle 

huolimatta tiedon etsinnästä (Czaja ym. 2003, 556). Tällöin tiedon etsinnän takana voi 

olla esimerkiksi potilaan halu varmistua siitä, että hän saa sopivinta ja tehokkainta 

mahdollista hoitoa (Czaja ym. 2003, 556) tai halu valmistautua hyväksymään lääkärin 

päätös hoidosta (Hashimoto & Fukuhara 2004, 239). 

 

2.2.3 Käyttäytymisen muuttaminen ja ennaltaehkäisevä käyttäytyminen 

Kolmas konteksti, jossa terveystiedon etsimistä on tutkittu, on käyttäytymisen 

muuttaminen ja ennaltaehkäisevä käyttäytyminen. Tiedon etsintää pidetään oleellisena 

osana ennaltaehkäisevän käyttäytymisen sekä käyttäytymisen muuttamisen kannalta, 

sillä tiedon etsinnän on todettu vaikuttavan positiivisesti esimerkiksi terveyteen 

liittyvään käyttäytymiseen (Shi ym. 2004, 1170; Yu & Wu 2005, 387). Shi ym. (2007, 

1170) esimerkiksi totesivat keski-ikäisten miesten terveystiedon etsinnän olevan 

yhteydessä positiivisiin muutoksiin elämäntavoissa. 

 

Tiedon etsinnän on todettu vaikuttavan siihen, sitoutuuko yksilö terveelliseen 

elämäntapaan tai ennaltaehkäisevään käyttäytymiseen (Fahrenwald & Walker 2003, 

313; Yu & Wu 2004, 390). Yksilön tapa etsiä ja prosessoida tietoa ennaltaehkäisevään 

käyttäytymiseen liittyen vaikuttaa siihen, kuinka pysyviä yksilön uskomukset ja 

asenteet tiettyä käyttäytymistä kohtaan ovat. Esimerkiksi muiden kuin rutiininomaisten 

lähteiden käyttö  ja saadun tiedon kriittinen prosessointi voivat vaikuttaa positiivisesti 

uskomusten ja asenteiden pysyvyyteen (Griffin ym. 1999, 238–239). Huolimatta siitä, 

että tieto ei yksinään takaa terveellisiä elintapoja, on riittävällä tiedolla merkittävä 

osuus uusien, terveellisten tapojen omaksumisessa (Shi ym. 2004, 1170). 

 

2.3 Terveystiedon etsinnän rajaukset ja vaikutukset 

Yksilö voi saada informaatiota myös passiivisesti ilman etsintää, mutta tiedon etsintä 

käsitteenä tarkoittaa nimenomaan aktiivista tiedon hankkimista (Lenz 1984, 60; 

Barsevick & Johnson 1990, 2). Tämän vuoksi toisen aktiviteetin harjoittamisen, 

esimerkiksi terveystiedon etsintään liittymättömän television katsomisen, avulla saatu 

tieto ei täytä tiedon etsinnän määritelmän kriteerejä terveystiedon etsinnän yhteydessä 

(Lenz 1984, 60). Passiivista tiedon saamista voi kuitenkin tapahtua myös aktiivisen 

tiedon etsinnän aikana (Longo 2005, 189). 
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Kokonaisuutena terveystiedon etsintä vaikuttaa yksilöön useilla tavoilla. Seuraukset 

voidaan jakaa kognitiivisiin, käyttäytymiseen liittyviin, fyysisiin sekä tunteisiin 

liittyviin (Lambert & Loiselle 2007, 1014). Kognitiivisia seurauksia voivat olla 

esimerkiksi  tiedon lisääntyminen (Andreassen ym. 2005, 426), tietoon  perustuva 

päätöksenteko (Davison ym. 2002, 47–48) sekä suoriutuminen uhkaavasta tilanteesta 

(Edgar ym. 2000). Käyttäytymiseen liittyvät seurauksiin luetaan muun muassa lääkärin 

kanssa löydetystä tiedosta keskusteleminen (Czaja ym. 2003, 555–556), kasvanut 

valmius itsehoitoon (Gray ym. 2005, 1471), pätevyyden lisääntyminen (Brereton & 

Nolan 2002, 26) sekä käyttäytymisen muutos (Shi ym. 2004, 1169–1170). Fyysiset 

seuraukset sisältävät esimerkiksi elämänlaadun paranemisen fyysisten tekijöiden osalta 

(Ransom ym. 2005, 249). Tunteisiin liittyvia seurauksia ovat esimerkiksi stressin 

väheneminen (van der Molen 1999, 239), itseluottamuksen kasvu (Brereton & Nolan 

2002, 28) sekä voimaantumisen tunteen lisääntyminen (Gray ym. 2005, 1471).  
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3 Lemmikinomistajien tiedon etsintä 

Suomessa noin 35 prosentilla kotitalouksista on jokin lemmikkieläin ja esimerkiksi 

koiria oli Suomessa vuonna 2016 noin 800 000 (Tilastokeskus 2016, 1–2). 

Lemmikeillä on todettu olevan positiivinen vaikutus sekä ihmisten fyysiseen että 

psyykkiseen terveyteen (Headey 1999, McConnell 2011). Lemmikkieläimiä 

hyödynnetäänkin myös ohjatusti ihmisten hyvinvoinnin parantamisessa esimerkiksi 

eläinavusteisen terapian avulla (Fine 2006).   

 

Lemmikit, erityisesti koirat ja kissat, voidaan rinnastaa muun muassa ystäviin tai 

perheenjäseniin esimerkiksi puolison, sisaruksen tai lapsen roolissa. Suurin osa 

lemmikinomistajista kokeekin lemmikin perheenjäsenenä. Lemmikit voivat päästä 

osaksi esimerkiksi yleensä lapsille suunnattuihin tapahtumiin: niille järjestetään 

syntymäpäiväjuhlia, ne saavat joululahjoja ja niitä viedään retkille  (Hirschman 1994, 

619–622). Tämä kertoo myös kuluttajien halukkuudesta käyttää rahaa lemmikkeihinsä 

ja nähdä vaivaa niiden eteen. Pienten lasten tavoin myöskään lemmikit eivät voi itse 

kommunikoida ongelmistaan, vaan omistajan tulee huolehtia oireiden raportoinnista 

eläinlääkärille. Tämän riippuvuuden vuoksi omistaja tarvitsee tietoa tehdäkseen 

päätöksiä lemmikin terveydenhoidosta (Murphy 2006, 152).  

 

Lemmikinomistajien tiedonhakua lemmikin terveyteen liittyen erityisesti internetistä 

on tutkittu hyvin rajallisesti verrattuna esimerkiksi ihmisten omaan terveyteen 

liittyvään tiedonhakuun (Kogan ym. 2008, 1537; Kogan ym. 2017, 1). Kogan ym. 

(2009, 12) selvittivät tutkimuksessaan, millä tavoin lemmikinomistajat käyttivät 

internetiä lemmikkien terveyteen liittyvään tiedonhakuun. Lisäksi tutkimuksessa 

käsiteltiin useita tämän tutkimuksen kannalta oleellisia asioita kuten tiedonhaun 

aiheita, syitä ja vaikutuksia. Koganin ym. (2009) tutkimuksen kohteena olivat 

eläinlääkärien asiakkaat ja tutkimus toteutettiin kyselytutkimuksena.  

 

Aiemman tutkimustiedon rajallisuuden vuoksi Koganin ym. (2009) tutkimus on 

suuressa roolissa tämän tutkimuksen teoriaosuudessa. Lisäksi Koganin ym. (2009) 

tutkimuksessa käsitellään tämän tutkimuksen kannalta tärkeitä aiheita selkeällä tavalla, 

joten tämä luku mukailee myös sen vuoksi Koganin ym. (2009) tutkimuksen 

etenemistä. Lemmikinomistajien tiedonhausta on kuitenkin tehty myös muita 
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tutkimuksia, joita hyödynnetään tässä tutkimuksessa (esim. Kogan ym. 2008, Murphy 

2006). 

 

Terveyteen liittyviä sivuja on internetissä hyvin paljon, mutta kuten ihmisten 

terveyteen liittyvät internetsivut, myös eläinten terveyteen liittyvät sivut vaihtelevat 

laadultaan paljon (Kogan ym. 2009, 2). Omistajat tietävät, että internetissä oleva tieto 

voi olla virheellistä tai epätarkkaa. He kokevat kuitenkin pystyvänsä arvioimaan sivun 

laatua huolimatta siitä, etteivät he useimmissa tapauksissa kiinnitä huomiota 

esimerkiksi tiedon lähteeseen tai pysty jälkikäteen palauttamaan tiedonhakuun 

käytetyn internetsivun nimeä mieleensä (Eysenbach & Köhler 2002). 

Lemmikinomistajan haaste lemmikin terveyteen liittyvän tiedon hankinnassa onkin se, 

mistä saada luotettavaa tietoa koskien esimerkiksi tiettyä eläinlääketieteellistä 

kysymystä (Murphy 2006, 153).  

 

3.1 Internetin käyttötiheys 

Useimmilla Koganin ym. (2009) tutkimukseen osallistuneilla eläinlääkärien asiakkailla 

oli internetyhteys, jota he käyttivät päivittäin (81,9 %). Ainoastaan 7,7 % tutkituista 

asiakkaista käytti internetiä harvemmin kuin kerran kuussa (Kogan ym. 2009, 4). 

Lemmikinomistajien internetin käyttöä myöhemmin kartoitettaessa lähes kaikki 

(95,4 %) lemmikinomistajat kertoivat käyttävänsä internetiä vähintään viikottain 

(Kogan ym. 2014, 93). 

 

Useimmat eläinlääkärien asiakkaat (72,7 %) raportoivat käyttävänsä internetiä 

lemmikin terveyteen liittyvään tiedonhakuun ainakin satunnaisesti. Yleisin vastaus 

kuitenkin oli, että internetiä käytetään tähän tarkoitukseen harvemmin kuin kerran 

kuussa (37,1 %). Toisaalta 11,3 % vastanneista kertoi etsivänsä lemmikin terveyteen 

liittyvää tietoa ainakin kerran viikossa ja 1,4 % päivittäin, osa jopa useita kertoja 

päivässä (Kogan ym. 2009, 4, 7). Ne vastaajat, jotka eivät käyttäneet internetiä 

lemmikin terveyteen liittyvään tiedonhakuun, nimesivät suurimmaksi syyksi sen, että 

he mieluummin keskustelevat eläinlääkärinsä kanssa (Kogan ym. 2009, 5). 

Kartoitettaessa lemmikin terveyteen liittyvän tiedonhaun tiheyttä toisessa 

tutkimuksessa Kogan ym. (2014, 93) saivat tulokseksi, että ainoastaan 9,2 % 

lemmikinomistajista ei käyttänyt internetiä tähän tarkoitukseen lainkaan. Vastaajista 

55,7 % etsi tietoa kuitenkin harvemmin kuin kerran kuussa (Kogan ym. 2014, 93).  
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Kartoitettaessa sitä, etsivätkö asiakkaat tietoa suoraan tietyltä internetsivulta vai 

hakukoneen kautta, hakukone nousi selvästi suositummaksi tavaksi. Vastaajista 55,8 % 

kertoi etsivänsä lemmikin terveyteen liittyvää tietoa hakukoneen kautta lähes aina. 

Vain 8,2 % vastaajista raportoi etsivänsä tietoa suoraan internetsivuilta lähes aina. 

Vastaavasti vain 3,1 % vastaajista kertoi, ettei etsi tietoa koskaan hakukoneen kautta, 

kun taas 22,0 % vastaajista ilmoitti, ettei etsi tietoa koskaan suoraan internetsivulta 

(Kogan ym. 2009, 7). Ihmisten terveyteen liittyvän tiedon etsintää käsiteltäessä on 

havaittu samansuuntaista käyttäytymistä, sillä jopa yli 80 % tiedonhakijoista käyttää 

tiedonhakuun ensisijaisesti hakukonetta (Fallows 2005, 6). 

 

3.2 Aiheet ja syyt 

Koganin ym. (2009, 4, 8) tutkimuksessa eläinlääkärien asiakkaat etsivät tietoa eniten 

tietystä sairaudesta tai lääketieteellisestä ongelmasta (51,3 %). Myös ruokavalio, 

ravinto, vitamiinit sekä ravintolisät (38,9 %), käyttäytymiseen liittyvät asiat (36,3 %), 

sekä tietty lääketieteellinen hoito tai menettelytapa (34,3 %) olivat aiheita, joista yli 

kolmannes vastaajista etsi tietoa. Lisäksi muutamat asiakkaat mainitsivat erikseen 

tiedonhaun tietyistä roduista sekä myrkytykset (Kogan ym. 2009, 4, 8). 

 

Syy, miksi asiakkaat etsivät lemmikkeihin liittyvää terveystietoa, oli yleisimmin 

uteliaisuus (47,4 %). Lisäksi noin kolmannes (33,6 %) asiakkaista halusi selvennystä 

eläinlääkärin antamaan informaatioon. Lähes saman verran (33,2 %) vastaajista pyrki 

tiedonhaulla etsimään apua päätökseen siitä, tulisiko lemmikille varata aika 

eläinlääkärille. Sen sijaan ainoastaan 2 % vastaajista haki tietoa sen takia, ettei ollut 

samaa mieltä eläinlääkärin kanssa tai ei uskonut eläinlääkärin tarjoamaan tietoon 

(Kogan ym. 2009, 8). 

 

Lemmikkien terveydenhoitoon liittyvän tiedon saatavuutta tutkiessaan Murphy (2006, 

156) korostaa tiedon ajoituksen vaikutusta tiedon hankintaan. Vaikka lemmikin 

omistaja olisi saanut keskustella eläinlääkärin kanssa, esimerkiksi levoton lemmikki tai 

meluisa ympäristö voi häiritä tiedon omaksumista. Samanlainen vaikutus voi olla myös 

esimerkiksi diagnoosin aiheuttama järkytys. Myöskään eläinlääkärin kirjallisesti 

toimittama tieto ei välttämättä riitä omistajalle, sillä yksi psykologinen 
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selviytymiskeino on tiedon etsintä eri lähteistä eläinlääkärin tarjoaman tiedon lisäksi 

(Murphy 2006, 156). 

 

3.3 Vaikutukset omistajan tunteisiin 

Tiedonhaulla voi olla vaikutusta esimerkiksi lemmikinomistajien varmuuteen tehdä 

päätöksiä. Koganin ym. (2009, 5) tutkimuksessa vastaajista 38,5 % kertoi olevansa 

usein vakuuttuneita siitä, että he osaavat tehdä tarkoituksenmukaisia päätöksiä 

lemmikin terveydenhoidon suhteen internetistä löytämänsä tiedon ansiosta. Vastaajista 

37,3 % raportoi tuntevansa näin toisinaan, kun taas 9,9 % koki näin lähes joka kerta 

(Kogan ym. 2009, 9). Myös Murphy (2006, 155) nostaa tutkimuksessaan esiin 

relevantin tiedon tärkeyden lemmikinomistajan päätöksenteon helpottamisessa. 

Hofmeisterin ym. (2008, 1863) tutkimuksessa koirien nukutuksesta ja omistajien siihen 

liittyvästä tiedon hankinnasta 80 % vastaajista kertoi internetistä etsityn lemmikin 

terveyteen liittyvän lääketieteellisen tiedon lisänneen heidän ymmärrystään. Koganin 

ym. (2009, 5) tutkimuksen mukaan tiedonhaku lisäsi useissa tapauksissa myös 

asiakkaiden helpotuksen tai hyvänolon tunnetta. Vastaajista 58,2 % kertoi tuntevansa 

helpotusta tai hyvää oloa internetistä löytämänsä tiedon ansiosta toisinaan, 24,4 % 

usein ja 2,6 % lähes joka kerta. Myös Murphy (2006, 155) nostaa esiin tiedon 

merkityksen lemmikin diagnoosin jälkeisestä ahdistuksesta, turhautumisesta ja 

hämmennyksestä selviytymisessä. 

 

Tiedonhakuun liittyvät negatiiviset tunteet eivät olleet Koganin ym. (2009) 

tutkimuksessa yhtä yleisiä kuin positiiviset tunteet, mutta myös niitä esiintyi. Etsitty 

tieto ei herättänyt pelkoa kovin usein, sillä 46,6 % vastaajista kertoi ettei tunne sitä 

koskaan ja 31,6 % vastaajista ainoastaan harvoin. Negatiivisia tunteita sen sijaan 

herätti tiedon puute tai kyvyttömyys löytää etsimäänsä. Vastaajista 47,7 % raportoi 

tuntevansa turhautumista joskus, usein tai lähes joka kerta tiedon puutteen vuoksi tai 

kyvyttömyydestä löytää tietoa (Kogan ym. 2009, 4–5, 9). Myös Murphy (2006, 155) 

nostaa esiin sen, kuinka lemmikkien terveyteen liittyvän tiedon hankinta saattaa olla 

turhauttavaa, sillä laadukkaita, syvällisesti asiaan perehtyviä lähteitä, jotka on 

kirjoitettu sopivan tasoisella kielellä ja jotka koskevat tiettyä sairautta tai häiriötä, on 

vain rajallinen määrä. Kirjoitetun tekstin kielellinen taso viittaa siihen, kuinka  tietty 

teksti ja lukijan lukemisen taso kohtaavat. Luettava teksti voi olla yksittäisen 



19 
 

tiedonetsijän kannalta joko liian geneeristä tai liian teknistä ollakseen tyydyttävää 

(Dewdney ym. 1991; ref. Murphy 2006, 153). 

 

Tiedon puutteen aiheuttaman turhautumisen lisäksi myös tiedon suuri määrä häkellytti 

noin puolta vastaajista toisinaan, usein tai lähes joka kerta (Kogan ym. 2009, 5, 9). Sen 

sijaan puolet vastaajista koki, että internetistä löydetty tieto hämmensi heitä yleisesti 

ottaen ainoastaan harvoin tai ei koskaan. Kokonaisuudessaan eläinlääkärien asiakkaat 

raportoivat tiedon löytämisen olevan suhteellisen helppoa, sillä 67,1 % piti sitä todella 

helppona tai helppona, kun taas ainoastaan 5,8 % koki tiedon löytämisen olevan 

hankalaa tai todella hankalaa (Kogan ym. 2009, 5). Koganin ym. (2009, 5) 

tutkimuksessa 72,0 % asiakkaista raportoi internetistä peräisin olevan tiedon olevan 

helppoa tai todella helppoa ymmärtää, kun taas ainoastaan 2,2 % piti tietoa vaikeasti 

ymmärrettävänä. Myös Hofmeister ym. (2008, 1863) tekivät tutkimuksessaan 

samansuuntaisia havaintoja, sillä 78 % vastaajista piti internetiä tarkoituksenmukaisena 

tapana etsiä lemmikkien terveyteen liittyvää tietoa ja 61 % oli tyytyväisiä löytämänsä 

tiedon laatuun.  

 

3.4 Vaikutukset lemmikin terveydenhoitoon 

Koganin ym. (2009) kartoittaessa online-tiedonetsinnän vaikutuksia 

lemmikinomistajan päätöksentekoon, useimmat (73,3 %) omistajat raportoivat tiedon 

etsinnän johtaneen heidät kysymään uusia kysymyksiä eläinlääkäriltä. Useimmat 

omistajat myös kokivat, että tieto auttoi heitä kommukoimaan paremmin eläinlääkärin 

kanssa (65,6 % vahvasti samaa mieltä tai samaa mieltä), samoin kuin ymmärtämään 

paremmin lemmikin terveyteen liittyviä asioita (82,6 %) ja tekemään parempia 

päätöksiä lemmikin terveyteen liittyen (70,3 %) (Kogan ym. 2009, 5–6, 11). Yhteensä 

58,6 % omistajista raportoikin, että tieto on vaikuttanut siihen, kuinka he ovat 

hoitaneet lemmikin sairautta tai terveydentilaa (Kogan ym. 2009, 11). 

 

Toisaalta valtaosa (86,9 % ei mielipidettä, eri mieltä tai vahvasti eri mieltä) omistajista 

raportoi, ettei tieto johtanut toisen eläinlääkärin mielipiteen kysymiseen (Kogan ym. 

2009, 11). Lähes neljännes (22,2 %) omistajista raportoi lisäksi, ettei koskaan 

keskustellut internetistä löytämästään tiedosta eläinlääkärinsä kanssa. Ainoastaan 24 % 

omistajista keskusteli löytämästään tiedosta usein tai lähes aina eläinlääkärin kanssa 
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huolimatta siitä, että omistajat kokevat eläinlääkärien reagoivan internetistä löydetystä 

tiedosta keskusteluun pääosin positiivisesti (Kogan 2009, 9, 13).  

 

Ihmisten terveystiedon etsintää tutkittaessa on saatu samansuuntaisia tuloksia lääkärin 

kanssa tiedosta keskustelussa. Hayn ym. (2008, 578) tutkimuksessa reumapotilaista 

vain 20 % keskusteli internetistä löytämästään tiedosta lääkärinsä kanssa. Syitä, miksi 

potilaat eivät halunneet keskustella keräämästään tiedosta, olivat esimerkiksi 

haluttomuus kyseenalaistaa lääkärin näkemyksiä (12 %) ja internetistä kerätyn tiedon 

pitäminen niin kutsuttuna taustatietona, josta potilas ei edes aikonut keskustella 

lääkärin kanssa (10,6 %). Lisäksi esimerkiksi internetistä löydetyn tiedon 

ongelmallisuus muun muassa sekavuuden tai mahdollisen epäluotettavuuden kannalta 

aiheutti potilaille haluttomuutta keskustella löytämästään tiedosta (9,3 %) (Hay ym. 

2008, 579). Tutkimuksessa nousi esiin myös tiedonhaku erityisesti ennen lääkärin 

tapaamista (Hay ym. 2008, 580). Murrayn ym. (2003, 1731) tutkimuksessa potilaat 

etsivät tietoa ymmärryksensä täydentämiseksi. Vaikka lääkärin mielipide löydetystä 

tiedosta kiinnosti useita potilaita, potilaat eivät yhtä usein halunneet varsinaisesti 

vaikuttaa lääkärin toimiin tiedon etsinnällään (Murray ym. 2003, 1731). 

 

3.5 Lähteet ja niiden luotettavuus 

Eri lähteiden luotettavuutta vertailtaessa internetsivustoja ei useimmiten pidetty 

luotettavana eikä epäluotettavana lähteenä, vaan niiden luotettavuus arvioitiin 

neutraaliksi (53,3 %) (Kogan ym. 2009, 11). Kuitenkin 43,6 % vastaajista piti sivustoja 

luotettavana tai erittäin luotettavana lähteenä. Kaikkein luotetuimmaksi lähteeksi nousi 

kuitenkin eläinlääkäri, johon luotti 97,2 % vastaajista (Kogan ym. 2009, 11). 

Lemmikinomistajat ovat nostaneet eläinlääkärin luotetuimmaksi tiedonlähteeksi myös 

muissa tutkimuksissa: eläinlääkärin henkilökohtainen tapaaminen on nimetty kaikkein 

luotetuimmaksi lähteeksi ja eläinlääkärin kanssa puhelimessa puhuminen puolestaan 

toiseksi luotetuimmaksi lähteeksi (Kogan ym 2008, 1538). Myös hevosenomistajien 

hevosen ruokintaan liittyvää käyttäytymistä tutkittaessa eläinlääkäri oli suosituin 

tiedonlähde (Hoffman ym. 2009, 721). Ihmisten terveyttä koskevaan tietoon liittyen on 

saatu samansuuntaisia tuloksia, joiden mukaan selvästi luotetuin lähde on oma lääkäri, 

erikoislääkärien ja hoitajien sijoittuessa heti oman lääkärin jälkeen. Internetistä löytyvä 

tieto oli sen sijaan luotetuin lähde vain 8 %:lle vastaajista, ja kärkikolmikkoon sen 

asetti yhteensä 24 % vastaajista (Elkin 2008, 6).  
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Koganin ym. (2009, 5, 11) tutkimuksessa eläinlääkärin jälkeen seuraavaksi 

luotetuimmat lähteet olivat samanlaisten ongelmien kanssa painivat lemmikinomistajat 

(64,0 %) ja perhe tai ystävät (53,0 %). Internet oli neljänneksi luotetuin lähde. 

Toisaalta esimerkiksi blogit ja keskusteluryhmät koettiin huomattavasti 

epäluotettavammiksi lähteiksi: 62,2 % vastaajista suhtautui niihin neutraalisti, ja 

ainoastaan 11 % piti niitä luotettavina tiedonlähteinä (Kogan ym. 2009, 5, 11). 

Toisessa tutkimuksessa ystävien ja perheen luotettavuus tiedonlähteenä koettiin 

kuitenkin vähäisemmäksi. Luotettavampia lähteitä eläinlääkärin lisäksi olivat 

esimerkiksi kirjat, esitteet sekä myös edellisten jälkeen sijoitettu internet (Kogan ym. 

2008, 1538). 

 

Lemmikinomistajien tiedonhakua käsittelevissä tutkimuksissa on joissakin tapauksissa 

sivuutettu erilaiset eläinlääkäreistä poikkeavat asiantuntijalähteet (esim. Kogan ym. 

2008). Juuri hevosenomistajien tiedonhakua käsittelevät tutkimukset sen sijaan 

tunnistavat eläinlääkärin lisäksi useita muita asiantuntijoita, joita hevosenomistajat 

saattavat hyödyntää tiedonhaussaan. Hevosenomistajien onkin todettu turvautuvan 

edellä mainittujen lähteiden lisäksi myös esimerkiksi kengittäjän ja valmentajan apuun 

(esim. Hoffman ym. 2009, Hockenhull & Creighto 2013). Esimerkiksi Hoffmanin ym. 

(2009, 721) tutkimuksessa hevosenomistajat raportoivat valmentajan olevan toiseksi 

suosituin lähde hevosen ruokintaan liittyvässä tiedonhaussa heti eläinlääkärin jälkeen.  

 

Kartoittaessaan hevosenomistajien hevosen käyttäytymiseen liittyvän tiedon etsintää 

Hockenhull ja Creighto (2013, 108) havaitsivat, että valmentaja on jopa käytetympi 

tietolähde kuin yhdeksi tietolähteeksi niputettu eläinlääkäri/kengittäjä. Sen sijaan 

eläinlääkäri/kengittäjä oli suosituin tietolähde hevosen terveyttä koskevassa 

tiedonhaussa (Hockenhull & Creighto 2013, 108). Käyttäytymistä koskevan tiedon 

haussa yleisin lähde olivat kirjat ja lehdet eläinlääkärin/kengittäjän jäädessä vasta 

neljänneksi suosituimmaksi lähteeksi (Hockenhull & Creighto 2013, 108). 

 

Hevosenomistajia tutkittaessa tiedonlähteiksi tunnistetaan myös sekä rehuja että muita 

hevostarvikkeita myyvät liikkeet (Hoffman ym. 2009, 721; Hockenhull & Creighto 

2013, 108). Rehuja myyvät liikkeet huomioidaan tiedonlähteenä hevosen ruokintaa 

koskevassa tiedonhaussa. Myös hevosen ravitsemukseen perehtyneet asiantuntijat ovat 
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yksi tiedonlähde, joka nostetaan esiin hevosten ravitsemusta koskevassa tutkimuksessa 

(Hoffman ym. 2009, 721). 

 

Muiden lemmikinomistajien tavoin myös hevosenomistajat hyödyntävät internetiä 

tiedonhaussaan (esim. Hoffman ym. 2009, Hockenhull & Creighto 2013). Esimerkiksi 

hevosten ruokintaa koskien internet on yksi käytetyimmistä lähteistä (Hoffman ym. 

2009, 721). Hevosen terveyttä koskevassa tiedonhaussa internet/keskustelufoorumit 

nousevat esimerkiksi valmentajaa useammin käytetyksi lähteeksi. Toisaalta samassa 

tutkimuksessa hevosen käyttäytymiseen liittyvässä tiedonhaussa valmentaja nousee 

tietolähteenä internetin/keskustelufoorumeiden edelle  (Hockenhull & Creighto 2013, 

108). 

 

3.6 Lähdekritiikki internetsivuja kohtaan 

Pyrittäessä arvioimaan tiedon paikkansapitävyyttä ja luotettavuutta lemmikinomistajan 

näkökulmasta eläinlääkärien asiakkailta kysyttiin, kuinka usein he tarkistavat 

internetsivun informaation lähteen (Kogan ym. 2009). Vaikka kuluttajat eivät kiinnitä 

huomiota internetistä löytyvän tiedon lähteisiin kovin usein terveyteen liittyvän tiedon 

etsinnässä (Eysenbach & Köhler 2002, 576),  Koganin ym. (2009, 10) tutkimuksessa 

useimmat asiakkaat (65,4 %) raportoivat tutustuvansa lähes aina tai useimmiten 

internetsivustoon saadakseen selville sivustolla esitetyn tiedon lähteen. Silti iso osa 

lemmikinomistajista ei ollut kiinnostunut lähteistä: 11,1 % jopa raportoi, ettei koskaan 

tarkista internetsivulla esitetyn tiedon alkuperäistä lähdettä (Kogan ym. 2009, 10). 

 

Lemmikinomistajat olivat lisäksi kiinnostuneita siitä, milloin informaatio on päivitetty 

tai tarkastettu, sillä yli puolet vastaajista raportoi tarkastavansa nämä asiat lähes aina 

tai useimmiten (Kogan ym. 2009, 5, 10). Kyselyyn vastanneet kertoivat tarkistavansa 

internetistä löytämänsä lemmikin terveyteen liittyvän informaation 

paikkansapitävyyden useimmiten keskustelemalla eläinlääkärinsä kanssa (57,1 %). 

Myös muiden sivustojen tarjoamaan tietoon vertailu (40,5%), perheen tai ystävien 

kanssa keskustelu (27,3 %) sekä vertailu muihin kuin internetlähteisiin (13,0 %) olivat 

usein raportoituja tapoja kartoittaa tiedon paikkansapitävyyttä (Kogan ym. 2009, 5).  

 

Tutkittaessa, mitkä seikat vaikuttavat lemmikinomistajien käsitykseen sivun 

paikkansapitävyydestä, vastaajia pyydettiin osoittamaan kuinka tärkeitä tietyt tekijät 
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ovat heidän johtopäätöstensä kannalta. Luotettavaksi koettu lähde tai kirjoittaja sekä 

hänen pätevyytensä (85,7 %), tiedon ymmärrettävyys (81,3 %), hallituksen tai 

ammatillisen järjestön hyväksyntä (77,8 %) sekä sivuston päivittäminen usein (77,4 %) 

olivat vaihtoehdoista tärkeimpiä sivuston paikkansapitävyyden arvioinnissa (Kogan 

ym. 2009, 5, 11). Sen sijaan hyvämaineisen lääkeyrityksen sponsoroinnin arvioi 

neutraaliksi tekijäksi 43,5 % vastaajista, siinä missä 25,2 % piti sitä erittäin tärkeänä 

tai tärkeänä (Kogan ym. 2009, 11). 

 

3.7 Internetpalveluiden kiinnostavuus 

Eläinlääkäriklinikoiden tarjoamien internetpalveluiden käyttöhalukkuuden 

kartoittaminen osoitti lemmikinomistajien olevan kiinnostuneita näistä 

mahdollisuuksista. Omistajista 80,8 % vastasi, että todennäköisesti tai erittäin 

todennäköisesti käyttäisi sähköpostiyhteyttä eläinlääkäriin lyhyiden kysymysten 

esittämistä varten esimerkiksi puhelun tai tarkastuskäynnin sijasta. Lisäksi 79,3 % oli 

kiinnostunut myös syvällisemmästä kanssakäymisestä eläinlääkärin kanssa 

sähköpostin välityksellä osana lemmikin hoitoa. Vinkit siitä, miten etsiä tietoa 

internetistä, saisivat kyselyn mukaan suurimman osan (72,4 %) vastaajista käyttämään 

näitä vinkkejä todennäköisesti tai erittäin todennäköisesti (Kogan ym. 2009, 6, 12). 

Eläinlääkärin potilailleen tarjoamat kirjalliset suositukset vierailtavista internetsivuista 

on myös todettu muissa tutkimuksissa suosituiksi: yli puolet asiakkaista vieraili 

internetsivulla, jota eläinlääkäri suositteli käynnin yhteydessä. Lisäksi yli 90 % sivuilla 

vierailleista asiakkaista koki sivuston hyödylliseksi (Kogan ym. 2014, 93). 

 

3.8 Demografiset tekijät 

Koganin ym. (2009) tutkimuksessa ei perehdytä eroavaisuuksiin vastauksissa 

demografisten tekijöiden perusteella. Sen sijaan tutkimuksessa mainitaan mahdollisesti 

tuloksiin vaikuttavana tekijänä esimerkiksi vastaajien korkea koulutustaso sekä naisten 

suurempi edustus vastaajissa (Kogan ym. 2009, 16). Muissa tutkimuksissa on 

kuitenkin kiinnitetty huomiota myös demografisten tekijöiden mahdollisiin 

vaikutuksiin. Lemmikinomistajien lemmikin terveyteen liittyvän informaation etsintää 

tutkiessaan Kogan ym. (2008, 1538–1539) havaitsivat miesten ja naisten käyttävän eri 

lähteitä pääosin yhtä usein. Ainoastaan internetin käyttö tiedonlähteenä oli miehillä 

merkitsevästi yleisempää kuin naisilla. Sen sijaan Koganin ym. (2014, 93) 
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tutkimuksessa miesten ja naisten väliltä ei löytynyt eroa siinä, kuinka usein he etsivät 

lemmikin terveyteen liittyvää tietoa internetistä. Laajemmin lähteiden luotettavuutta 

arvioitaessa naiset pitivät sekä esitteitä, televisiota että ystäviä ja perhettä 

luotettavampina lähteinä kuin miehet (Kogan ym. 2008, 1539).  

 

Ikä vaikutti Koganin ym. (2008, 1539) mukaan eri lähteiden käyttöön 

lemmikinomistajien keskuudessa. Nuoremmat vastaajat käyttivät internetiä ja ystäviä 

tai perhettä lähteenä useammin kuin vanhemmat vastaajat. Lemmikin terveyteen 

liittyvän tiedon etsintää koskien nuorten internetin runsaampi käyttö verrattuna 

vanhempiin on todettu myös tuoreemmassa, vuonna 2014 julkaistussa tutkimuksessa 

(Kogan ym. 2014, 93). Toisaalta internetin käyttö ylipäänsä oli suurempaa 

nuoremmilla käyttäjillä vanhempiin verrattuna (Kogan ym. 2014, 93). Lemmikkien 

terveyteen liittyvässä tiedon etsinnässä vanhemmat vastaajat hyödynsivät esitteitä, 

kirjoja, aikakaus- ja sanomalehtiä, radiota sekä eläinlääkärikäyntejä nuorempia 

enemmän, kun taas nuoremmat vastaajat luottivat vanhempia vähemmän sekä 

aikakaus- että sanomalehtien tietoon (Kogan ym. 2008, 1539). 

 

Koulutus ei Koganin ym. (2014, 93) mukaan vaikuttanut siihen, kuinka usein 

lemmikinomistajat etsivät lemmikin terveyteen liittyvää tietoa internetistä. Toisaalta 

Koganin ym. (2008, 1539) tutkimuksen mukaan koulutustason noustessa internetistä 

etsittiin useammin lemmikin terveyteen liittyvää tietoa. Samassa tutkimuksessa 

korkeamman koulutuksen todettiin liittyvän suurempaan luottamukseen internetistä 

hankittuun tietoon, alhaisemman koulutustason puolestaan ennakoidessa alhaisempaa 

luottamusta tähän tietoon (Kogan ym. 2008, 1593). 

 

3.9 Tiedonhankinta prosessina 

Tässä tutkielmassa omistajan tiedonhaun etenemistä kuvataan tiedonhankinnan 

prosessimallin vaiheiden mukaisesti. Tiedonhankinnan prosessimalli kuvaa sitä, kuinka 

käyttäjä etsii tietoa lisätäkseen ymmärrystään tietystä ongelmasta tai aiheesta 

(Kuhlthau 1991, 361). Malli erittelee kuusi eri vaihetta, joihin jokaiseen liittyy erilaisia 

tunteita, ajatuksia sekä toimia (Kuhlthau 1991, 366). Taulukossa 1 liitän näihin 

vaiheisiin tässä luvussa tunnistettuja lemmikinomistajien tiedon etsintään liittyviä, 

tämän tutkielman kannalta olennaisia asioita. 
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Taulukko 1. Lemmikinomistajan lemmikin terveydenhoitoon liittyvän tiedon etsinnän 

eteneminen (Kuhlthau 1991, Kogan ym. 2008, Hofmeister ym. 2008, Kogan ym. 

2009). 

Tiedonhankinnan 

prosessimalli 

Lemmikinomistajan 

tiedonhankinta ylätasolla 

Lemmikinomistajan tiedonhankinta 

käytännössä 

Aloitus Syyt 

Uteliaisuus 

Selvennys eläinlääkärin antamaan tietoon 

Päätöksenteko ajanvarauksesta 

Aiheen valinta Aiheet 

Sairaudet 

Ravitsemus 

Käyttäytyminen 

Tunnustelu Lähteet 

Eläinlääkärit 

Muut asiantuntijat 

Ei-asiantuntijat 

Internetsivut 

Muotoilu Luotettavuuden arviointi 
Eri lähteiden luotettavuus 

Internetsivun luotettavuuden arviointi 

Informaation 

kerääminen 
Tiedon tarkistaminen Keneltä tieto tarkistetaan 

 Vaikutukset tunteisiin 

Varmuus päätöksentekoon 

Helpotus 

Pelko, tiedon puute, kyvyttömyys löytää tietoa 

Tulosten esittäminen Vaikutukset ajatteluun Ymmärryksen täydentyminen 

 Vaikutukset toimintaan 
Vaikutukset lemmikin hoitoon 

Eläinlääkärin kanssa keskustelu 

 

 

Tiedonhaun prosessimallin mukaisessa aloitusvaiheessa käyttäjä huomaa, että häntä 

vaivaa tiedon tai ymmärryksen puute (Kuhlthau 1991, 366). Tämä aiheuttaa usein 

epävarmuutta ja huolta. Käyttäjä pohtii kohtaamaansa ongelmaa ja esimerkiksi vertaa 

sitä aiempaan kokemukseensa ja tietoonsa. Toiminta keskittyy mahdollisista aiheista ja 

lähestymistavoista keskustelemiseen (Kuhlthau 1991, 366). Lemmikinomistajien 

kohdalla erilaiset syyt voivat aiheuttaa heille informaation tarvetta. Esimerkiksi 

uteliaisuus, tarve saada selvennystä eläinlääkärin antamaan tietoon sekä tarve saada 

tukea siihen, varaako lemmikille ajan eläinlääkärille, ovat yleisiä syitä 

lemmikinomistajien lemmikin terveydenhoitoon liittyvän tiedon haulle (Kogan ym. 

2009, 8). 
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Aiheen valinta tarkoittaa tiedonhaun prosessimallissa vaihetta, jossa käyttäjä tunnistaa 

ja valitsee aiheen, johon hän paneutuu, tai lähestymistavan, jonka hän ottaa. Käyttäjän 

tuntema epävarmuus väistyy optimismin tieltä, kun aiheen valinta on tehty ja käyttäjä 

on valmis aloittamaan tiedonhaun (Kuhlthau 1991, 366). Aiheen valintaan vaikuttavat 

esimerkiksi henkilökohtainen mielenkiinto, tehtävän vaatimustaso, saatavilla oleva 

tieto sekä käytettävissä oleva aika. Käyttäjä arvioi käytettävissä olevien vaihtoehtojen 

lopputuloksia. Arviointinsa perusteella hän pyrkii valitsemaan aiheen tai 

lähestymistavan, jonka lopputulos on potentiaalisesti onnistunein. Vaiheelle tyypillistä 

toimintaa on keskustelu muiden kanssa (Kuhlthau 1991, 366). Lemmikinomistajien 

keskuudessa tietty sairaus tai lääketieteellinen ongelma on yleisin tiedonhaun aihe. 

Lisäksi ravitsemus, esimerkiksi ruokavalio, ravinto, vitamiinit ja ravintolisät, 

kiinnostaa omistajia, samoin kuin käyttäytymiseen liittyvät asiat (Kogan ym. 2009, 4, 

8). 

 

Tunnusteluvaiheessa käyttäjä paikantaa, mistä valittuun aiheeseen liittyvää yleistä 

informaatiota saa, tutustuu aiheeseen ja yhdistää uutta tietoa aiempaan tietoonsa. 

Käyttäjä pyrkii hahmottamaan, millaista informaatiota hän tarkalleen tarvitsee. Uusi 

informaatio sopii harvoin saumattomasti aikaisempaan tietoon ja eri lähteistä löytyvä 

informaatio on usein ristiriidassa keskenään. Hämmennys ja epävarmuus kasvavat 

usein tässä vaiheessa, ja epäilykset nostavat päätään. Käyttäjä voi tässä vaiheessa 

kokea riittämättömyyden ja turhautumisen tunteita, jotka voivat johtaa jopa tiedon 

etsinnän keskeyttämiseen (Kuhlthau 1991, 366–367). Tästä prosessin vaiheesta alkaen 

lähteiden merkitys kasvaa, sillä aiheen valintavaiheessa mahdollisesti alkanut alustava 

tiedon etsintä syvenee tunnustelun vaiheessa henkilökohtaisen tiedon kasvattamiseksi 

(Kuhlthau 1991, 366). Tässä tutkimuksessa tunnistetaan eläinlääkärin lisäksi muut 

asiantuntijalähteet, joilla viitataan hevosalan koulutettuihin ammattilaisiin kuten 

kengittäjiin ja valmentajiin. Myös esimerkiksi samanlaisia ongelmia kohdanneet muut 

lemmikinomistajat, perhe ja ystävät voivat toimia tiedon lähteinä. Heitä nimitetään ei-

asiantuntijalähteiksi. Neljänneksi merkittäväksi lähteeksi nostetaan internetsivut, joita 

suurin osa omistajista hyödyntää yhtenä lähteenä tiedon etsinnässään (Kogan ym. 

2009, 4, 7). 

 

Muotoiluvaiheessa käyttäjä muodostaa fokusoidun näkökulman valittuun aiheeseen 

tunnistamalla ja valitsemalla tiettyjä ajatuksia ja käsityksiä keräämästään tiedosta. Tätä 

”fokusta” voidaan tietyissä tapauksissa verrata hypoteesiin. Aiheesta tulee käyttäjälle 
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aiempaa henkilökohtaisempi ja selkeämpi, ja hänen itseluottamuksensa kasvaa 

epävarmuuden väistyessä (Kuhlthau 1991, 367–368). Vaikka käyttäjä väistämättä 

arvioi esimerkiksi eri lähteiden mahdollisia mahdollisia ristiriitoja ja eri lähteiden 

luotettavuutta jo aiemmin, muotoiluvaiheessa hän hahmottaa aiempaa tarkemmin, 

millaista informaatiota hän tarvitsee. Näin käyttäjä pystyy myös paremmin arvioimaan 

käyttämiensä lähteiden luotettavuutta ja luotettavuuden merkitystä. Luotettavuuden 

arvioinnissa tämän tutkielman kannalta keskeistä on lähteiden keskinäisen 

luotettavuuden vertailu, internetsivujen luotettavuuden arviointi sekä tiedon 

tarkistaminen. Lemmikinomistajien keskuudessa luotettavin lähde tiedolle on usein 

eläinlääkäri (Kogan ym. 2008, 1538; Kogan ym. 2009, 11). Ei-asiantuntijoiksi 

luokiteltujen lähteiden sekä internetistä etsityn tiedon koettu luotettavuus vaihtelee eri 

tutkimuksissa (esim. Kogan ym. 2008, 1538; Kogan ym. 2009, 5, 11). Internetsivujen 

luotettavuuden arvioinnissa merkittäviä seikkoja ovat esimerkiksi tiedon lähde ja 

lähteen pätevyys, informaation ymmärrettävyys ja tiedon tuoreus (Kogan ym. 2009, 5, 

10–11).  

 

Seuraavassa eli informaation keruuvaiheessa tiedon hankinta keskittyy yksinomaan 

fokusoituun aiheeseen. Yleinen tieto on käynyt tarpeettomaksi, ja käyttäjä hahmottaa, 

millaista relevanttia, yksityiskohtaista tietoa hän tarvitsee. Tämä varmistaa kattavan 

tiedon etsinnän kaikista mahdollisista lähteistä ja tiedonhaku on tässä prosessin 

vaiheessa kaikkein tehokkainta. Käyttäjän itseluottamus kasvaa entisestään, ja hänen 

henkilökohtainen mielenkiintonsa syvenee (Kuhlthau 1991, 368). Tämän tutkimuksen 

kannalta lemmikinomistajien tiedonhankinnan kannalta kiinnostavaa on kerätyn tiedon 

tarkistaminen. Erityisesti internetistä haetun tiedon tarkistamiseksi omistajat 

esimerkiksi keskustelevat eläinlääkärinsä kanssa, vertailevat eri sivustoilta ja eri 

lähteistä löytämiään tietoja keskenään sekä keskustelevat ei-ammattilaisten kanssa 

(Kogan ym. 2009, 5). 

 

Tulosten esittämisvaiheessa tiedonhankinta saatetaan päätökseen. Käyttäjä 

valmistautuu tiedon esittämiseen tai muuhun käyttämiseen. Tiedonhaku huipentuu 

henkilökohtaiseen näkemykseen aiheesta tai ongelmasta. Käyttäjä on helpottunut ja 

tyytyväinen, mikäli tiedon etsintä on mennyt hyvin. Epäonnistunut tiedonhankinta 

puolestaan aiheuttaa pettymystä (Kuhlthau 1991, 368). Kuten muihinkin vaiheisiin, 

myös tulosten esittämisvaiheeseen liittyy erilaisia tunteita, ajatuksia ja toimia 
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(Kuhlthau 1991, 366). Myös lemmikinomistajien kohdalla tunnistetaan kaikkiin näihin 

tekijöihin liittyviä vaikutuksia. 

 

Tiedonhankinnan prosessimallissa huomioidaan tiedonhaun nostattamat tunteet koko 

prosessin ajan (Kuhlthau 1991, 366). Lemmikinomistajien kohdalla tiedonhaun 

nostattamat positiiviset vaikutukset, kuten helpotuksen ja hyvänolon tunne sekä 

diagnoosin jälkeisestä ahdistuksesta selviytyminen, nousevat vahvasti esiin (Murphy 

2006, 155; Kogan ym. 2009, 5). Myös ymmärryksen kasvu tiedon lisääntymisen myötä 

(Hofmeister ym. 2008, 1863) ja lemmikin terveydenhoitoon liittyvän päätöksenteon 

helpottuminen (Kogan ym. 2009, 9) vaikuttavat lemmikinomistajien tunteisiin 

positiivisesti. Toisaalta myös negatiivisia tunteita esiintyy koko prosessin aikana. 

Esimerkiksi tiedon tai sopivien lähteiden puute tai kyvyttömyys löytää etsimäänsä 

vaivaa lemmikinomistajia (Murphy 2006, 155; Kogan ym. 2009, 4–5, 9). Myös tiedon 

suuri määrä voi hämmentää omistajia (Kogan ym. 2009, 5, 9). 

 

Tiedonhaun aikaansaamat, ajatteluun liittyvät vaikutukset liittyvät Kulthaun (1991, 

366) mukaan erityisesti henkilökohtaisen näkemyksen kirkastumiseen. Tiedon etsintä 

terveydenhoitoon liittyen ei kaikissa tilanteissa tähtää esimerkiksi lääkärin kanssa 

keskusteluun tai lääkärin päätöksiin vaikuttamiseen, vaan kyse voi olla ensisijaisesti 

oman ymmärryksen täydentämisestä (Murray ym. 2003, 1731; Hay ym. 2008, 578–

579). Myös lemmikinomistajien kohdalla tällaiset ajatteluun liittyvät vaikutukset ovat 

tunnistettavissa. Lemmikinomistajilla tiedonhaku voi esimerkiksi vaikuttaa 

positiivisesti oman ymmärryksen kasvuun (Hofmeister ym. 2008, 1863).  

 

Lemmikinomistajien tiedonhakuun liittyen vaikutuksilla toimintaan viitataan 

tiedonhaun lopullisiin vaikutuksiin omistajan toiminnassa lemmikin terveydenhoitoon 

liittyen. Tiedonhaku voi johtaa esimerkiksi uusien kysymysten kysymiseen 

eläinlääkäriltä, parempaan kommunikaatioon eläinlääkärin kanssa ja paremmaksi 

koettuun päätöksentekoon lemmikin terveyteen liittyen (Kogan ym. 2009, 5–6, 11).  

 

Tiedonhankinnan prosessimallin yhdistäminen  lemmikinomistajien tiedonhausta 

tunnistettuihin periaatteisiin ja käytäntöihin jäsentää lemmikinomistajien tiedonhaun 

etenemistä luomalla prosessista ja sen eri vaiheista kootun kuvan. Erilaiset 

lemmikinomistajien tiedonhausta tunnistetut vaiheet voidaan prosessimallin avulla 

järjestää perusteltuun aikajärjestykseen. Tutkimuksen kannalta tämä tuo selkeyttä 
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myös hevosenomistajien tiedon etsinnän käsittelyyn. Ylipäätään hevosenomistajien 

tiedonhaun hahmottaminen tiedonhaun prosessimallin avulla auttaa sitomaan ilmiötä 

osaksi laajempaa kokonaisuutta, tiedonhakua kaiken kaikkiaan. 
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4 Hevosen erityispiirteet lemmikkinä 

Hevosella on pitkä historia ihmisen rinnalla esimerkiksi armeijan käytössä sekä 

kuljetusvälineenä (McGreevy 2007, 492). Kiinnostus ratsastukseen urheiluna ja 

harrastuksena on kuitenkin kasvanut vuosikymmenten ajan (Robinson 42, 1999), ja 

hevonen on nykyisin usein kilpailu- tai harrastuskäytössä (Hemsworth 2015, 2). 

Vuonna 2016 Suomessa oli 74 200 hevosta, joista 19 200 oli suomenhevosia, 25 100 

lämminverisiä ravihevosia, 19 500 ratsuja ja 10 400 poneja. Hevostalleja oli samana 

vuonna yhteensä 16 000. Ratsastuksen harrastajia oli 170 000, joista yli puolet aikuisia 

(Mahdollisuuksien hevonen 2016, 3–4).  

 

Seura-, harrastus- ja lemmikkieläimiksi voidaan laskea koirat, kissat ja muut 

pienikokoiset eläimet, joita ihmiset pitävät seurana tai harrastuksen, kasvattamisen tai 

myymisen vuoksi. Tämän kuvauksen mukaan myös hevoset voidaan lukea 

harrastuseläimiksi (Evira 2016). Hevosella on kuitenkin lemmikkieläimen roolissa 

tiettyjä erityispiirteitä, jotka voivat vaikuttaa myös hevosen omistajan käyttäytymiseen 

koskien hevosen terveydenhoitoon liittyvän informaation etsintää. Esimerkiksi 

hevosen hankinnan ja ylläpidon rahalliset kustannukset ovat yleensä suuret, ja hevosen 

päivittäinen hoito vie runsaasti aikaa (Loch 2002, 1), joten moniin muihin 

lemmikkeihin verrattuna omistajan panos hevoseen on suurempi. Tällöin voidaan 

myös ajatella, että omistaja on luultavasti valmis panostamaan myös hevosen 

terveydenhoitoon sekä ajallisesti että rahallisesti. 

 

Ihmisen ja hevosen välinen suhde vaihtelee harrastus- ja kilpailukäytön sisällä, sillä 

ihmisten ja hevosten välinen toiminta voi vaihdella laajasti (Robinson 1999, 42). Osa 

ratsastajista harrastaa ratsastusta esimerkiksi lomillaan ilman omaa hevosta; toiset taas 

omistavat saman hevosen vuosia. Jotkut omistavat useamman hevosen ja he saattavat 

ostaa ja myydä hevosia esimerkiksi urheilullisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Osa 

omistajista myös ratsastaa omaa hevostaan, mutta ei välttämättä vastaa sen 

päivittäisestä hoidosta (Robinson 1999, 42), vaan hoitovastuu voi olla siirretty 

esimerkiksi tallinpitäjälle. Harrastekäytössä olevan hevosen hyvinvointi on kuitenkin 

ensisijaisesti riippuvaista hevosen omistajasta (Hemsworth 2015, 1), joka tekee 

hevosen terveydenhoitoa koskevat päätökset huolimatta siitä, että osa päivittäisestä 

hoitovastuusta voi olla siirretty. Tämän tutkimuksen kannalta kyseinen riippuvuus on 
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korostamisen arvoinen asia, sillä tutkimus käsittelee nimenomaan sellaisia 

hevosenomistajia, jotka tekevät itse hevosensa terveydenhoitoon liittyvät päätökset. 

 

4.1 Hevosen ylläpito ja perusterveydenhoito 

Hevosen omistaminen vaatii runsaasti aikaa ja rahaa (Loch 2002, 1; Hevoseni.fi 2015, 

3). Lisäksi hevosesta omistajana vastuussa oleminen vaatii monien ratkaisujen 

tekemistä hevosen pitoon liittyen. Toisaalta hevosten yhteisomistaminen on myös 

yleistä, mutta tällöin hevonen on usein ammattivalmentajalla hoidossa ja 

valmennuksessa (Hevoseni.fi 2015, 3) ja omistajan vastuu hevosen päivittäisestä 

hoidosta vähenee. 

 

Hevosta voi pitää omassa tallissa tai muualla hoidossa. Kotitallin pito on sitovaa, sillä 

se vaatii hevosen hoitoa monta kertaa päivässä. Sen sijaan hevosen pito muualla kuin 

omassa tallissa vapauttaa omistajan joistakin päivittäisistä tehtävistä: esimerkiksi 

täysihoitotallissa voidaan huolehtia kaikesta hevosen päivittäisestä hoidosta liikuntaa 

lukuun ottamatta (Hevoseni.fi 2015, 7). 

 

Hevosen hoito on sitovaa myös lajille tyypillisen ruokinnan takaamiseksi. Hevonen 

käyttää luonnossa syömiseen 14–17 tuntia, ja hevosen hoidossa on pyrittävä useisiin, 

pieniä määriä rehua sisältäviin ruokintakertoihin päivässä terveysongelmien 

välttämiseksi (Hevoseni.fi 2015, 7). Liian suuria ruokamääriä on vältettävä, sillä 

liikalihavuus on hevosilla yleinen terveysongelma (Hevoseni.fi 2015, 9). Ruokinnan ja 

veden tarjoamisen lisäksi hevosen päivittäinen hoito vaatii esimerkiksi vapaan 

jaloittelun mahdollistamisen, karsinan puhdistuksen sekä terveydentilan seurannan. 

Myös hevosen monipuolisesta liikuttamisesta tulee huolehtia (Hevoseni.fi 2015, 7). 

Erityisesti kilpailuihin tähtäävä harjoittelu vaatii säännöllisyyttä ja 

suunnitelmallisuutta, jotta nousujohteinen harjoittelu on mahdollista  (Hevoseni.fi 

2015, 13).  

 

Päivittäisten toimien lisäksi muita toistuvia hevosen hoitoon liittyviä toimia ovat 

esimerkiksi kavioiden hoito, loishäätö, hampaiden raspaus sekä rokotuttaminen 

(Hevoseni.fi 2015, 7). Esimerkiksi Suomen hevosenomistajien keskusliitto ry (2016) 

on laskenut hyvin suuntaa-antavasti hevosen hoidosta, lääkärikuluista ja varusteista 

koostuvien kustannusten vaihtelevan kuukausittain keskimäärin noin 480–1100 euron 
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välillä. Tämän päälle tulevat esimerkiksi mahdolliset vakuutusmaksut ja kilpailu- sekä 

valmennuskulut. Toisissa laskelmissa täysihoidossa pidetyn ratsuhevosen on laskettu 

maksavan 670–1120 euroa kuukaudessa vakuutukset mukaan lukien. Sen sijaan 

mahdollisten valmennusten ja kilpailujen osuutta ei ole huomioitu tässäkään 

tapauksessa (Hevoseni.fi 2015, 24). Lisäksi kustannusten suhteen on huomioitavaa, 

että ratsastuskilpailuissa palkinnot ovat pitkälti arvoltaan pieniä (Suomen 

hevosenomistajien keskusliitto ry (2016).  
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5 Teoreettinen viitekehys: malli hevosenomistajien 

tiedonhausta 

 

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys (kuva 2) vetää yhteen ne asiat, jotka 

tutkimuskysymyksestä on selvinnyt ennen empiirisen osan toteutusta. Tutkimuksen 

tavoitteena on selvittää, miten hevosenomistajat etsivät tietoa liittyen hevosten 

terveydenhoitoon. Erityisesti halutaan kiinnittää huomiota siihen, millaisesta tiedosta 

omistajat ovat kiinnostuneita ja mitä lähteitä he käyttävät. Lisäksi se, miten omistajat 

arvioivat etsimäänsä tietoa ja käyttämiään lähteitä, erityisesti internetiä, on 

tutkimuksen kannalta olennaista. Teoreettinen viitekehys eli malli hevosenomistajien 

tiedonhausta luo pohjan teemahaastattelulle ja sen etenemiselle.  
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Kuva 2. Malli hevosenomistajien tiedonhausta (Sovellettu: Kuhlthau 1991, Murray 

ym. 2003, Lambert & Loiselle 2007, Hay ym. 2008, Kogan ym. 2008, Hoffman ym. 

2009, Kogan ym. 2009, Hockenhull & Creighto 2013, Kogan ym. 2014). 

 

Demografiset tekijät voivat taustatekijöinä vaikuttaa olennaisesti lemmikin terveyteen 

liittyvän informaation etsintään, minkä vuoksi ne on syytä ottaa mukaan teoreettiseen 

viitekehykseen. Esimerkiksi Kogan ym. (2008, 1538–1539) havaitsivat miesten 

käyttävän internetiä tietolähteenä useammin kuin naiset lemmikin terveyteen 
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liittyvässä tiedonhaussa. Muuten eri lähteitä käytettiin pääosin yhtä usein kummankin 

sukupuolen kesken. Myös iän on todettu vaikuttavan internetin käyttöön: nuoremmat 

vastaajat etsivät internetistä tietoa lemmikin terveyteen liittyen enemmän kuin 

vanhemmat vastaajat (Kogan ym. 2014, 93). Koulutuksen vaikutuksista on saatu 

ristiriitaisia tuloksia: esimerkiksi Koganin ym. (2014, 93) mukaan koulutus ei vaikuta 

siihen, kuinka usein lemmikin terveyteen liittyvää tietoa haetaan internetistä. Toisaalta 

Kogan ym. (2008, 1539) totesivat, että koulutustason noustessa tietoa haetaan 

internetistä useammin.  

 

Ihmisten terveyteen liittyvää terveystiedon etsintää on perinteisesti tutkittu kolmessa 

eri asiayhteydessä: terveyttä uhkaavissa tilanteissa, lääketieteelliseen päätöksentekoon 

osallistumisessa sekä käyttäytymisen muuttamiseen ja ennaltaehkäisevään 

käyttäytymiseen liittyen (Lambert & Loiselle 2007, 1009). On selvää, että eri syyt 

saattavat korostua erilaisissa tilanteissa, ja näiden kolmen kontekstin voidaan katsoa 

kuvaavan myös lemmikinomistajien tiedonhaun taustatilanteita yleisellä tasolla. 

 

Tiedonpuutteen havaitsemisen takana olevia syitä tiedonhaun aloittamiseen voivat olla 

esimerkiksi uteliaisuus, halu saada selvennystä eläinlääkärin antamaan tietoon tai tarve 

etsiä tukea päätökseen siitä, varaako lemmikille ajan eläinlääkärille (Kogan ym. 2009, 

8). Lemmikinomistajien yleisimmät tiedonhaun aiheet puolestaan ovat sairaudet tai 

lääketieteelliset ongelmat. Myös ravitsemus, esimerkiksi ruokavalio, ravinto, vitamiinit 

ja ravintolisät sekä käyttäytymiseen liittyvät asiat nousevat esiin suosittuina aiheina  

(Kogan ym. 2009, 4, 8).  

 

Lähteisiin kuuluvat ne tahot, joista omistaja etsii tietoa lemmikkinsä terveydenhoitoon 

liittyen. Teoriaosuudessa esiin nousseita lähteitä ovat esimerkiksi eläinlääkärit, muut 

samanlaisten ongelmien kanssa painivat lemmikinomistajat, perhe ja ystävät, kirjat, 

lehdet, esitteet, internetsivut sekä blogit (Kogan ym. 2008, 1538, Kogan ym. 2009, 11). 

Hevosenomistajien kohdalla tiedonlähteinä toimivat myös esimerkiksi kengittäjä ja 

valmentaja (esim. Hoffman ym. 2009, Hockenhull & Creighto 2013). Tässä 

tutkimuksessa heitä kutsutaan muiksi asiantuntijalähteiksi. Heidän luokittelunsa 

perustuu tässä yhteydessä oman alan koulutuksen tuomaan asiantuntijuuteen. Ei-

asiantuntijalähteiksi puolestaan niputetaan muut lemmikinomistajat, perhe ja ystävät. 

Kokonaisuutena viitekehykseen on nostettu tärkeimmiksi koetut lähteet: eläinlääkäri, 
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muut asiantuntijat, ei-asiantuntijat ja internetsivut, jotka ovat erityisenä kiinnostuksen 

kohteena tässä tutkimuksessa. 

 

Luotettavuuden arvioinnissa huomiota kiinnitetään esimerkiksi eri lähteiden 

arvottamiseen toisiinsa nähden luotettavuuden osalta sekä internetlähteiden 

luotettavuuden arviointiin vaikuttaviin seikkoihin. Eri lähteitä keskenään vertailtaessa 

eläinlääkäri nousee useissa tutkimuksissa luotetuimmaksi lähteeksi 

lemmikinomistajien keskuudessa (esim. Kogan ym. 2008, 1538; Kogan ym. 2009, 11). 

Internet sekä ei-asiantuntijalähteet, kuten samanlaisten ongelmien kanssa painivat 

omistajat sekä perhe ja ystävät, ovat huomattavasti vähemmän luotettuja lähteitä, mutta 

osa lemmikinomistajista pitää myös niitä luotettavina tiedonlähteinä lemmikin 

terveydenhoitoon liittyen (Kogan ym. 2008, 1538; Kogan ym. 2009, 5, 11). 

 

Internetlähteiden luotettavuuden arviointiin liittyy esimerkiksi tiedon alkuperäisen 

lähteen ja informaation tuoreuden tarkistaminen. Tietyn sivuston paikkansapitävyyttä 

arvioidessa lemmikinomistajien mielestä tärkeitä ominaisuuksia sivulla ovat tiedon 

ymmärrettävyys, lähteen tai kirjoittajan luotettavuus ja asema sekä hallituksen tai 

ammatillisen järjestön hyväksyntä (Kogan ym. 2009, 11). Lähteiden luotettavuuden 

arviointiin liittyy myös tiedon tarkistaminen osana tiedonhakua. Lemmikinomistajat 

pyrkivät esimerkiksi tarkistamaan internetistä löytämänsä tiedon paikkansapitävyyttä 

myös eläinlääkärin kanssa keskustelemalla, muilta sivuilta löytyvään tietoon 

vertaamalla tai läheisten kanssa keskustelemalla (Kogan ym. 2009,  5, 10). 

 

Lemmikinomistajan tiedonhaulla on vaikutuksia sekä hänen tunteisiinsa, ajatteluunsa 

sekä toimintaansa. Tunteisiin liittyvät vaikutukset voivat liittyä esimerkiksi 

varmuuteen tehdä lemmikkiä koskevia päätöksiä. Päätöksentekoon liittyen omistajat 

esimerkiksi kokevat internetistä haetun tiedon tukevan tunnetta siitä, että he osaavat 

tehdä oikeita hoitopäätöksiä (Kogan ym. 2009, 9). Päätöksenteon varmuuden lisäksi 

etsitty tieto voi myös lisätä omistajan helpotuksen ja hyvänolon tunnetta ylipäänsä 

(Kogan ym. 2009, 4–5, 9). Toisaalta joissakin tapauksissa tieto voi herättää pelkoa. 

Pelkoa useammin negatiivisia tunteita kuitenkin herättää tiedon puute tai kyvyttömyys 

löytää etsimäänsä (Kogan ym. 2009, 5, 9). 
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Vaikutukset ajatteluun koskevat henkilökohtaisen näkemyksen kirkastumista: 

lemmikinomistajat kokevat tiedonhaun tuloksena ymmärtävänsä paremmin lemmikin 

terveyteen liittyviä asioita (Kogan ym. 2009, 5–6, 11). Ylipäätään terveyteen liittyvä 

tiedonhaku saattaa liittyä esimerkiksi oman ymmärryksen täydentämiseen ennemmin 

kuin esimerkiksi haluun keskustella löydetystä tiedosta tai haluun vaikuttaa lääkärin 

päätöksiin (Murray ym. 2003, 1731; Hay ym. 2008, 578–579). 

 

Tiedonhaun aiheuttamat lemmikinomistajan toimintaan liittyvät vaikutukset koskevat 

esimerkiksi päätöksentekoa lemmikin terveyteen liittyen. Tiedonhaku voi vaikuttaa 

myös kommunikointiin eläinlääkärin kanssa (Kogan ym. 2009, 5–6, 11). Monissa 

tapauksissa esimerkiksi tiedonhaku internetistä on myös saanut omistajan kysymään 

uusia kysymyksiä eläinlääkäriltä (Kogan ym. 2009, 5–6, 11). Toisaalta tieto ei pääosin 

johda toisen eläinlääkärin mielipiteen kysymiseen (Kogan ym. 2009, 5–6). 
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6 Metodologia  

6.1 Tutkimusmenetelmä  

Tässä tutkimuksessa käytetty menetelmä on kvalitatiivinen. Tutkimuksessa käytettävää 

menetelmää ei tule päättää ennakkoon, vaan se tulee valita sen mukaan, mitä tutkija 

yrittää tutkimuksellaan selvittää (Silverman 2005, 6). Vaikka menetelmän valintaan 

vaikuttavat teoreettisten vaatimusten lisäksi myös tutkijan tiedot, kokemus sekä 

resurssit, tulee menetelmän valinnan olla perusteltu (Koskinen ym. 2005, 45). 

Tutkimusmenetelmän epäonnistunut valinta uhkaa tutkimuksen luotettavuutta 

(Koskinen ym. 2005, 45).  

 

Laadullista tutkimusta voidaan kuvata esimerkiksi arvoituksen ratkaisemisena 

(Alasuutari 2011, 32–33). Yhdistettyinä erilliset vihjeet rajaavat käsitystä mahdollisista 

vastauksista, kun pelkkä yksittäinen vihje voisi kuvata lukuisia eri asioita. Tällöin 

vihjeiden runsaus myös vähentää mahdollisten ratkaisujen lukumäärää (Alasuutari 

2011, 32–33). Toisaalta myös yksittäisten tapausten erittely on tärkeä osa laadullista 

tutkimusta, sillä tutkija on aina tekemisissä yksittäisten havaintojen kanssa. Tapauksia 

eritellään joko tapauksiin liittyvien ihmisten näkökulmasta tai tapauksiin liittyvien 

ihmisten tapauksille antamien merkitysten kautta (Koskinen ym. 2005, 31–32). 

 

Tähän tutkimukseen laadullinen menetelmä valikoitui siitä syystä, että tavoitteena oli 

saada käsitys tutkimusilmiöstä tutkittavien näkökulmasta. Kokonaisuutena laadullinen 

tutkimusmenetelmä palveli tämän tutkimuksen yhteydessä tutkimuksen tavoitteen  

täyttymistä, mutta myös tutkijan lähtökohtia sekä käytössä olevia resursseja. 

 

Laadullisen tutkimuksen aineisto voi syntyä joko tutkijan ansiosta tai tutkijasta 

riippumatta (Eskola & Suoranta 2005, 15). Tässä tutkimuksessa aineisto syntyi tutkijan 

myötävaikutuksesta, haastattelujen tuloksena. Tarkemmin määriteltynä tutkimuksen 

haastattelumuoto oli puolistrukturoitu eli teemahaastattelu, joka haastattelutyyppinä 

tarjoaa haastateltavalle enemmän vapautta kuin strukturoitu haastattelu, jossa ennalta 

tarkasti määriteltyihin kysymyksiin voi olla esimerkiksi valmiit vastausvaihtoehdot 

(Koskinen ym. 2005, 104). Myös teemahaastattelun kysymykset on ennalta laadittu ja 

ennalta päätetyt teemat käydään läpi kaikkien haastateltavien kanssa. Haastateltavat 

saattavat silti esimerkiksi vastata kysymyksiin eri järjestyksessä ja jopa tuoda esiin 
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uusia kysymyksiä (Eskola & Suoranta 2005, 86; Koskinen ym. 2005, 104). 

Haastateltava myös vastaa kysymyksiin omin sanoin (Koskinen ym. 2005, 104). 

 

6.2 Tutkimusaineisto 

Laadullinen tukimus keskittyy yleensä melko pieneen määrään tapauksia. Tutkimuksen 

tavoite on tällöin näiden tapausten perusteellinen analysointi. Laadullisen aineiston 

tieteellisyyttä ei punnita määrän vaan laadun kautta (Eskola & Suoranta 2005, 18). 

Tämän vuoksi joissakin tilanteissa on perusteltua rajata kiinnostavien tutkittavien 

joukkoa ja valita tutkittavat heidän joukostaan. Harkinnanvaraisessa otannassa 

aineiston hankintaa ohjaa tutkijan luoma teoreettinen pohja (Eskola & Suoranta 2005, 

18).  

 

Tämän tutkimuksen tavoitteen kannalta päädyttiin harkinnanvaraiseen otantaan, sillä 

tutkittavien tapausten rajallisen määrän vuoksi tutkimusaineiston laadun merkitys 

korostui. Rajaamalla tutkittavien joukkoa pystyttiin keskittymään tutkimuksen 

kannalta oleellista tietoa tarjoaviin tapauksiin. Tutkimusaineisto kerättiin 

hevosenomistajilta eli heiltä, jotka vastaavat terveydenhoitoa koskevista päätöksistä 

omien hevostensa kohdalla. 

 

Haastatteluja tehtiin viisi. Aineiston kyllääntymisellä eli saturaatiolla tarkoitetaan 

tilannetta, jossa tapauksia lisäämällä ei saada enää oleellista uutta tietoa 

tutkimusongelman ratkaisemiseksi (Eskola & Suoranta 1998,  62–63). Tämän 

tutkimuksen osalta viisi haastattelua koettiin määräksi, jonka jälkeen saturaatio 

saavutettiin. Viiden haastateltavan joukkoon mahtui riittävästi erilaisia tiedonhakijoita, 

mutta toisaalta tietyt piirteet alkoivat toistumaan haastatteluissa.   

 

Ennalta laaditun teemahaastattelurungon muokkaamiseen ei nähty tarvetta 

haastattelujen aikana. Runko sisälsi kaikki keskeisiksi koetut elementit, ja 

haastattelumuotona teemahaastattelu antoi vapauden esimerkiksi käsitellä asioita 

jossain määrin eri järjestyksessä kuin varsinaisen teemahaastattelurungon mukaan. 

Keskimäärin haastattelut kestivät noin 45 minuuttia kestojen vaihdellessa reilusta 

puolesta tunnista reiluun tuntiin. Haastateltavia haettiin sosiaalisen median kautta ja 

haastateltavat valittiin lyhyiden, haastateltavien hevostaustaa koskevien keskusteluiden 

perusteella. Ennalta päätettyjen kriteerien mukaan kaikki haastateltavat olivat 
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ratsuhevosen omistajia, jotka osallistuvat hevosensa elämään aktiivisesti esimerkiksi 

terveydenhoitoa koskevien päätösten suhteen. Kaikkien haastateltavien hevosilla oli 

ollut terveydellisiä ongelmia, joten tiedonhaun ajateltiin olleen todennäköisesti osa 

hevosenomistajuutta. Haastateltavia ja heidän taustojaan eritellään vielä tarkemmin 

empirialuvun alussa.   

 

6.3 Aineiston analyysi 

Laadullisen aineiston analyysilla jäsennetään ja tiivistetään kerättyä aineistoa, jotta 

tutkimuksen kohteena olevasta asiasta pystytään tuottamaan uutta tietoa (Eskola & 

Suoranta 2005, 137). Tässä tutkielmassa aineistoa analysoitiin teemoittelun avulla. 

Teemoittelun kautta aineistosta nostetaan esiin sellaisia teemoja, jotka valottavat 

tutkimusongelmaa (Eskola & Suoranta 2005, 174). Teemoittelun avulla aineistosta 

saadaan kokoelma erilaisia vastauksia tutkimuksen kannalta olennaisiin kysymyksiin 

(Eskola & Suoranta 2005, 179). 

 

Teemoittelun aluksi aineistosta on löydettävä ja eroteltava ne aiheet, jotka ovat 

tutkimusongelman kannalta olennaisia (Eskola & Suoranta 2005, 174). Pelkkä 

aineiston jaottelu ei kuitenkaan riitä. Eskola ja Suoranta (2005, 175) huomauttavat, että 

pelkkänä sitaattikokoelmana teemoittelu ei kuitenkaan useimmiten luo aineistosta 

syvällistä analyysia ja johtopäätöksiä. Onnistuakseen teemoittelussa tulee näkyä 

teorian ja empirian vuorovaikutus (Eskola & Suoranta 2005, 175). Tämän vuoksi alla 

tarkemmin esiteltävä abduktiivinen lähestymistapa tutkimukseen on perusteltu valinta 

teemoittelun yhteydessä ja sitä hyödynnetään myös tässä tutkimuksessa. 

 

Tutkimuksessa voidaan edetä induktiivisesti, deduktiivisesti tai abduktiivisesti (Dubois 

& Gabbe 2002). Induktiivisella eli aineistolähtöisellä tutkimuksella tarkoitetaan 

tutkimusta, jossa ei johdeta hypoteeseja etukäteen ja pyritä testaamaan niitä, vaan 

hypoteesit tuotetaan tutkimuksen edetessä saatujen tulosten perusteella (Koskinen ym. 

2005, 31–32). Deduktiivinen lähestymistapa puolestaan lähtee olemassa olevasta 

teoriasta, josta tuotetaan väittämiä, joita tutkimuksella testataan (Dubois & Gabbe 

2002, 559). Abduktiivisessa eli teoriaohjaavassa tutkimuksessa hyödynnetään 

käsiteltävän aihealueen aiempaa tutkimustietoa kehittämällä sitä edelleen. 

Induktiivisesta tutkimuksesta poiketen tutkimuksen taustalla on siis jo olemassa oleva 
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teoriapohja. Deduktiiviseen tutkimukseen verrattuna erona on taas pyrkimys mallien 

kehittämiseen ennemmin kuin niiden testaamiseen (Dubois & Gabbe 2002, 559). 

 

Miles ja Huberman (1994, 10–11) kuvaavat laadullisen aineiston analyysia flow-

mallilla, jonka kolme yhtäaikaisesti jatkuvaa toimintoa yhdessä muodostavat 

laadullisen aineiston analyysin. Toiminnot ovat tiedon pelkistäminen (engl. data 

reduction), aineiston esittely (engl. data display) sekä johtopäätösten tekeminen ja 

varmistaminen (engl. conclusion drawing and verification). Tiedon pelkistäminen 

tarkoittaa prosessia, jossa aineistoa valitaan, tarkennetaan, yksinkertaistetaan, 

käsitteellistetään ja muunnetaan. Jo ennen aineiston keräämistä tapahtuu ennakoivaa 

datan pelkistämistä. Tutkija esimerkiksi valitsee tutkimuksen viitekehyksen, tapaukset, 

tutkimuskysymyksen sekä tiedonkeruumenetelmän. Myöhemmissä vaiheissa tiedon 

pelkistämistä tapahtuu esimerkiksi yhteenvetojen kirjoittamisen, teemojen 

tunnistamisen, ryhmittelyn ja muistiinpanojen kirjoittamisen muodossa. Tiedon 

pelkistäminen ja muuntaminen hyödynnettävään muotoon jatkuu koko tutkimuksen 

ajan kaikkien vaiheiden läpi (Miles & Huberman 1994, 10–11). 

 

Aineiston esittely on järjestetty ja tiivistetty koonti saadusta tiedosta. Esittelyn 

perusteella aineistosta voidaan tehdä johtopäätöksiä tai aineisto voi toimia pohjana 

toiminnalle. Perinteisesti laadullinen aineisto on laveassa tekstimuodossa. Erittäin 

laajan, esimerkiksi jopa tuhansia sivuja muistiinpanoja sisältävän aineiston kohdalla 

tekstimuotoinen aineisto voi kuitenkin olla vaivalloista käsitellä. Tällöin laadullinen 

aineisto voidaan esitellä esimerkiksi matriisien, graafien, kaavioiden tai verkostojen 

avulla helpommin lähestyttävässä ja tiivistetymmässä muodossa (Miles & Huberman 

1994, 11). Tämän tutkielman kohdalla tekstimuotoinen aineisto ei kuitenkaan ole niin 

laaja, että sen käsittely välttämättä vaatisi tämänkaltaisia toimintoja. Jäljempänä on 

esitelty, miten tekstimuotoista aineistoa tässä tutkielmassa jäsennetään. 

 

Kolmas ja viimeinen toiminto laadullisen analyysin flow-mallissa on johtopäätösten 

tekeminen ja varmistaminen. Laadullisessa analyysissä tutkija aloittaa jo aineiston 

keräämisen alussa päätöksenteon siitä, mikä on merkitsevää. Esimerkiksi 

säännönmukaisuuksien, selitysten ja väittämien huomaaminen ovat osa tätä prosessia. 

Vaikka pätevä tutkija suhtautuu aikaisessa vaiheessa vetämiinsä johtopäätöksiin 

avoimin mielin ja riittävän kriittisesti, ovat nämä aavistuksenomaiset ajatukset silti 

läsnä. Lopulliset johtopäätökset saattavat kuitenkin tulla näkyville vasta aineiston 
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keruun jälkeen. Siitä huolimatta myös induktiivisesti etenevän tutkimuksen kohdalla 

tutkijalla on usein voinut olla alusta asti oikea ennustus tutkimuksesta saatavista 

päätelmistä. Analyysin edetessä johtopäätökset kuitenkin varmistetaan, jotta tulosten 

oikeellisuus voidaan varmistaa (Miles & Huberman 1994, 11). 

 

Flow-mallin mukaisesti kuvaillen tämän tutkimuksen aineiston analyysi alkoi tiedon 

pelkistämisellä jo varhaisessa vaiheessa. Ennen aineiston keräämistä tapahtuvaan datan 

pelkistämiseen kuului esimerkiksi tutkimuskysymyksen sekä sen alakysymysten 

muotoilu ja tutkimuksen viitekehyksen luominen. Tutkimuksen viitekehyksen 

perusteella luotiin myös haastatteluissa käytetty haastattelurunko, joka niin ikään rajasi 

dataa, jota haastatteluista saatiin. Datan pelkistämistä edustaa myös harkinnanvaraisen 

otannan käyttö haastateltavien valinnassa. 

 

Kaikki haastattelut nauhoitettiin. Haastattelut litteroitiin kutakin haastattelua 

seuranneina päivinä osittain litteroiden: kirjoittamatta jätettiin täysin aiheeseen 

liittymättömät kommentit ja merkityksettömät täytesanat (esim. niinku). Sen sijaan 

esimerkiksi kommenttien ymmärtämisen kannalta tärkeäksi koetut tunneilmaisut 

kirjattiin ylös. Nauhoituksen lisäksi haastatteluista kirjattiin lyhyitä muistiinpanoja 

haastatteluiden aikana sekä välittömästi niiden jälkeen. 

 

Haastatteluiden jälkeen tiedon pelkistäminen jatkui haastatteluiden läpiluvun jälkeisillä 

yhteenvedoilla. Tutkimuksessa tunnistettiin kuusi teemaa: aiheet, tiedonhaun haasteet, 

syyt, lähteet, lähteiden luotettavuus sekä vaikutukset. Teemat mukailevat tutkimuksen 

haastattelurunkoa: tiedonhaun haasteet haluttiin kuitenkin nostaa omaksi 

kokonaisuudekseen. Lisäksi haastattelurungossa lähteiden arviointi/ tiedon 

varmistaminen -otsikolla kulkenutta kokonaisuutta käsitellään teemanimellä ’tiedon 

luotettavuus’. 

 

Tiedon esittelyvaiheessa kerätyn aineiston jaottelu jatkui haastattelujen perusteella 

tunnistettujen teemojen mukaisesti. Esittelyvaiheen aikana aineistosta muodostui 

jäsennelty kokonaisuus ja olennaiset asiat kustakin teemasta eroteltiin muusta 

sisällöstä. Tämän tutkimuksen tapauksessa aineistoa käsiteltiin tekstimuodossa. 

Aineiston analysointiin kuului abduktiivisen lähestymistavan mukaisesti teorian ja 

empirian välinen vahva vuorovaikutus. Havaintoja verrattiin aiempien tutkimusten 

tuloksiin sekä erojen että yhteneväisyyksien osalta. 
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Johtopäätösten tekemisen ja varmistamisen vaiheessa aineiston analysointi 

viimeisteltiin. Eroja ja yhteneväisyyksiä teorian ja empirian välillä käsiteltiin kattavan 

kuvan luomiseksi ja aineistosta tehtyjä tärkeimpiä havaintoja pohdittiin. Tämän 

analyysin perusteella tehtiin tutkimuksen lopulliset johtopäätökset. Lisäksi 

johtopäätöksiä pyrittiin tarkastelemaan kriittisesti ja tutkimuksen mahdolliset 

heikkoudet huomioiden, jotta esimerkiksi tutkimuksen aikana tehdyt oletukset eivät 

ohjaisi tutkimustulosten tulkitsemista väärään suuntaan. 

 

6.4 Validiteetti ja reliabiliteetti 

Yin (2003, 33–34) nimeää neljä näkökulmaa, joiden kautta voidaan arvioida 

tutkimuksen toteutuksen ja tulosten laadukkuutta. Näkökulmat ovat rakennevaliditeetti, 

sisäinen validiteetti, ulkoinen validiteetti ja reliabiliteetti. Seuraavassa on eritelty näitä 

näkökulmia yksitellen. 

 

Rakennevaliditeetti tarkoittaa tutkimuksen kykyä mitata tiettyä, ennalta määriteltyä 

asiaa riittävällä tarkkuudella. Rakennevaliditeettia voidaan lisätä määrittelemällä 

tutkimusongelma tarkasti sekä valitsemalla sopivat menetelmät tutkimusongelman 

tarkasteluun (Yin 2003, 35–36). Tässä tutkimuksessa rakennevaliditeetti pyrittiin 

varmistamaan määrittelemällä tutkimuskysymykset tarkasti, valitsemalla 

tutkimusongelman selvittämiseen soveltuva tutkimusmenetelmä ja käyttämällä 

harkinnanvaraista otantaa, jolla pyrittiin varmistamaan tutkimusaineiston laadukkuus. 

 

Sisäinen validiteetti koskee ainoastaan sellaisia tapaustutkimuksia, joissa tutkitaan 

kausaalisuhteiden olemassaoloa (Yin 2003, 36). Tämän rajoituksen vuoksi sisäisen 

validiteetin arviointi ei ole tarkoituksenmukaista tässä tutkimusilmiön kuvaamiseen 

keskittyvässä tutkimuksessa. 

 

Ulkoinen validiteetti viittaa tutkimuksen tulosten yleistettävyyteen. 

Tapaustutkimuksessa oleellista ei kuitenkaan ole saada tuloksia, jotka olisivat suoraan 

yleistettävissä toisiin tapauksiin. Sen sijaan tässä tapauksessa kyse on analyyttisesta 

yleistämisestä eli tiettyjen tulosten yleistämisestä suhteessa laajempaan teoriaan (Yin 

2003, 37–38). Tämän tutkimuksen kohdalla voidaan esimerkiksi pohtia, ovatko 
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tutkimustulokset yleistettävissä hevosenomistajiin tai mahdollisesti jopa muiden 

lemmikkien omistajiin laajemmin. 

 

Reliabiliteetti viittaa tutkimuksen toistettavuuteen eli mahdollisuuteen toteuttaa 

tutkimus uudelleen vastaavilla tuloksilla. Tapaustutkimuksessa toistettavuuden 

kannalta tärkeää on kirjata ylös tutkimuksen jokaisessa vaiheessa käytetyt 

menettelytavat mahdollisimman tarkasti. Näitä menettelytapoja noudattamalla 

tutkimuksen tulisi olla toistettavissa vastaavilla tuloksilla (Yin 2003, 37–39). Tämän 

tutkimuksen reliabiliteetti on pyritty varmistamaan kirjaamalla tutkimuksen eri 

vaiheissa käytetyt menettelytavat ylös jatkuvalla ja johdonmukaisella tavalla.  
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7 Haastattelujen tulokset 

7.1 Tiedonhaun lähtökohdat 

Taulukossa 2 on esitelty haastateltavien iät sekä heidän koulutustasonsa. 

Haastateltavien koulutustason jaottelun perusteena toimii Tilastokeskuksen 

koulutusluokitus vuodelta 2013. Taulukossa on huomioitu haastatteluhetkellä valmiiksi 

suoritetut tutkinnot. Lisäksi taulukossa on jokaisesta haastateltavasta tässä työssä 

käytettävä koodi. Koodeja käytetään haastateltavien tunnistamiseen esimerkiksi 

viittausten yhteydessä.  

 

Taulukko 2. Tutkimuksen haastateltavat 

Koodi Ikä Koulutustaso  

N1 39 Ylempi perusaste 

N2 38 Alempi korkeakouluaste 

N3 34 Keskiaste 

N4 49 Ylempi korkeakouluaste 

N5 51 Ylempi korkeakouluaste 

 

Kaikki haastateltavat olivat naisia. Haastattelujen keskittyminen naisiin selittyy  

ratsastajien sukupuolijakauman avulla. Ratsastusurheilun ja -harrastuksen hallinto- ja 

edunvalvontajärjestö Suomen Ratsastajainliitto raportoi vuoden 2017 lopussa, että sen 

jäsenistä 95 % on naisia (SRL, 2018). Kokonaisuutena haastatellut omistajat olivat 

omistaneet hevosia 7–20 vuotta. Kun jo ennen omaa hevosta kartutettu kokemus 

esimerkiksi ratsastuskoululla lasketaan mukaan, kohosi hevos- ja ratsastuskokemus 

haastateltavien keskuudessa keskimäärin lähes 30 vuoteen. 

 

Haastateltavista neljä omisti haastatteluhetkellä 1–2 suomenhevosta. Yhden 

haastateltavan hevonen oli rodultaan puoliverinen. Ne haastateltavat, joilla oli ollut 

useampi hevonen, olivat kuitenkin omistaneet eri rotuisia hevosia eri aikoina. 

Ainoastaan yksi haastateltavista oli omistanut ainoastaan yhden hevosen. 

Haastateltavista neljä ratsasti omia hevosiaan pääsääntöisesti itse; yhdessä tapauksessa 

hevosen pääasiallinen ratsastaja ja kilpailija oli perheen tytär. Kaikki haastateltavat 

olivat kuitenkin aktiivisessa roolissa hevosen päivittäisessä hoidossa ja 

terveydenhoitoon liittyvässä päätöksenteossa. 
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Kaikkien haastateltavien omistamilla hevosilla oli ollut terveysongelmia. Ongelmat 

olivat olleet hyvin vaihtelevia: omistajat mainitsivat esimerkkeinä sairauksista ja 

vammoista muun muassa allergiat, silmäsairaudet, hammasvaivat sekä jännevammat ja 

muut jalkavaivat kavio-ongelmat mukaan lukien. Hevosilla oli ollut myös esimerkiksi 

liikkumiseen vaikuttavia harvinaisempia sairauksia ja ongelmia. Osa 

terveysongelmista oli ollut selkeitä, toisissa tapauksissa oireiden syyn paikantaminen 

oli ollut erittäin haastavaa ja jopa mahdotonta. Terveysongelmat olivat pahimmillaan 

johtaneet haastateltavien aiempien hevosten äkilliseen kuolemaan tai lopetuspäätöksen 

tekoon. Nykyisten hevosten kohdalla akuutteja sairauksia, esimerkiksi ähkyjä, tai 

ratsastuskäyttöön lopullisesti vaikuttavia sairauksia ei suurimmalla osalla 

haastateltavista ollut ilmennyt. 

 

Jokainen haastateltava käytti internetiä vapaa-ajallaan päivittäin. Vapaa-ajalla 

käytettävistä laitteista suosituin oli kännykkä, jota kaikki haastateltavat mainitsivat 

käyttävänsä. Lisäksi internetiä selattiin kannettavalla tietokoneella ja tabletilla. 

Tiedonhaun kielenä käytetyimmät kielet olivat suomi ja englanti, joita kumpaakin 

kaikki haastateltavat hyödynsivät. Lisäksi muutama haastateltava kertoi toisinaan 

kääntävänsä käännöspalveluiden avulla saksan- tai ranskankielisiä tekstejä. 

 

Kaikki haastateltavat kertoivat hakevansa tietoa aktiivisemmin ja enemmän hevosten 

kuin omaan tai läheistensä terveyteen liittyen. Yksi haastateltavista vertaakin omaan tai 

läheisten ihmisten terveydenhoitoon liittyvää tiedonhakua hevosten terveydenhoitoon 

liittyvään tiedonhakuun näin: 

  

”Ei siinä oo sellasta samanlaista tohinaa päällä. Mut joo, joskus tulee haettua.” –N3 

 

Hevosten terveyteen liittyvää tiedonhakua tapahtui vastaajien keskuudessa keskimäärin 

vähintään kerran kuukaudessa. Aktiivisimmat haastateltavat arvioivat, että tiedonhakua 

tapahtuu keskimäärin kerran viikossa. Haastateltavat kuitenkin korostivat tiedonhaun 

määrän vaihtelevan runsaasti vallitsevan tilanteen mukaan. Esimerkiksi hevosen 

sairastaessa tai uuden hevosen etsinnän aikana tiedonhakua voidaan tehdä useita 

kertoja viikossa, jopa päivittäin.         
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7.2 Tilanteet 

”Kyl se [tiedonhaku] varmaan normaalisti on enemmän ennaltaehkäsevää. Mut sit ku 

on joku tilanne päällä niin sithän sä keskityt siihen tilanteeseen.” –N5 

 

Eri tilanteista erityisesti terveyttä uhkaavat tilanteet, esimerkiksi sairaudet tai muut 

ongelmat, nousevat esiin tärkeänä tiedonhaun kohteena silloin, kun oma tai esimerkiksi 

ystävän hevonen sairastaa. Terveyttä uhkaaviin tilanteisiin liittyvä tiedonhaku sisältää 

pääosin tiedon etsintää sekä itse ongelmista että niiden hoitokeinoista. Hevosen 

terveydentilan ollessa vakaa tiedonhaku keskittyy enemmän ennaltaehkäiseviin 

asioihin ja käyttäytymisen muuttamiseen. Näihin tilanteisiin liittyvistä asioista 

haastateltavat mainitsivat kiinnostaviksi asioiksi muun muassa rehut, lisäravinteet, 

yrtit, varusteet sekä erilaiset hoidot kuten laserhoidon. Ennaltaehkäisevät asiat voivat 

liittyä myös tiettyjen vaivojen, esimerkiksi nivelongelmien, ennaltaehkäisyyn. 

 

Se, keskittyikö tiedonhaku pidemmällä aikavälillä sairauksiin liittyviin asioihin vai 

ennaltaehkäisyyn ja käyttäytymisen muuttamiseen, riippui useilla haastatelluista siitä, 

kuinka paljon hevonen sairasti. Yksi haastateltavista kuvasi sitä, kuinka yhden hevosen 

omistamisen aikana tiedonhaku keskittyi akuutteihin sairauksiin liittyviin asioihin. Sen 

sijaan kahden muun hevosen kohdalla tilanne on ollut eri: 

 

”Mutta nyt esimerkiksi näiden viimesimmän ja [sairasta hevosta] edellisen kanssa 

jotka ei ollu sillain sairaita sairaita, niin niiden kanssa tuli enemmän arvottua esim. 

just jotain ruokintatuotteita, mineraalien koostumuksia, haettua niistä tämmösiä 

kokemuksia ja juttuja, ja samoin ku sit jostain rehusta ja varusteista.” –N1 

 

Yksi haastateltavista mainitsi, ettei hän juurikaan etsi ennaltaehkäisevää tietoa, vaan 

tiedonhaku keskittyy vain sairauksiin tai muihin hevosella ilmenneisiin ongelmiin. 

Tässä tapauksessa lähinnä sattumalta eteen osuva mielenkiintoinen aihe voi herättää 

kiinnostuksen: 

 

”Kyllähän mä jos mä törmään johonki mielenkiintoseen juttuun tai jotaki nii joo kyl 

mä luen mutta en mä välttämättä etsi itse sitä tietoa.” –N2 
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7.2.1. Yksityiskohtainen tieto ja laajat kokonaisuudet 

Haastateltavat aloittivat tiedonhaun pääosin pikemminkin laajoista kokonaisuuksista 

kuin pienistä yksityiskohdista. Niissä tilanteissa, joissa tiedonhaku ei keskittynyt 

esimerkiksi tietyn vaivan hoitoon, osa haastateltavista kuvasi tiedonhaun olevan 

selailevampaa ja enemmän asiasta toiseen mielenkiinnon mukaan siirtyvää. 

Yksityiskohtaisempaan tiedonhakuun siirrytään tiedon syventyessä laajojen 

kokonaisuuksien hahmottamisen kautta. Toisaalta mikäli esimerkiksi vaiva tai tietty 

hoitomuoto ovat jo tiedossa, tiedonhaku saatetaan aloittaa suoraan näistä seikoista. 

Tiedonhaun yksyistyiskohtaisuuteen voi vaikuttaa myös tiedonhaun kieli: yksi 

haastateltavista mainitsi, että etenkin vieraalla kielellä oleellista on myös saada oikeat 

hakusanat selville. Näissä tapauksissa yksityiskohtaisempien hakusanojen löytäminen 

voi vaatia ensin laajempaa tiedonhakua. Yksityiskohtaisen tiedon haussa haasteena 

koettiin myös tiedon puute: esimerkiksi hengitystieongelmista saattaa ensi silmäyksellä 

saada paljon hakutuloksia hakukoneen kautta, mutta tarkemmassa tarkastelussa eri 

sivut sisältävät hyvin samantyyppistä tietoa eikä aihetta käsittelevistä tarkemmista 

hakusanoista ole löydettävissä riittävästi tietoa. 

 

7.2.2 Tiedonhaun lopetus 

Tiedonhaku lopetetaan yleensä siihen, että aiheesta on muodostunut itselle riittävän 

kattava kuva. Useampi haastateltavista kertoi päättävänsä tiedonhaun siihen, kun 

lähteet alkoivat toistaa samoja asioita eikä tiedonhaku tuonut enää esiin uusia asioita. 

Haastateltavat kertoivat kuitenkin hakevansa tietoa siihen asti, että he pystyvät 

tekemään aiheesta tarvittavat päätökset tai löytävät itseään tyydyttävän ratkaisun 

tiettyyn aiheeseen.  

 

”Sitte ku sul on semmonen olo että sä tiedät tarpeeks että sä uskallat tehdä sen 

päätöksen, niin sit se loppuu.” –N5 

 

Toisaalta lopetuspäätösten lopullisuus vaihtelee esimerkiksi tilanteen mukaan. 

Esimerkiksi päätös hevoselle annettavasta hoidosta akuuttiin vaivaan tehdään vain 

kerran, eikä samaan tilanteeseen voi palata uudelleen. Toisista asioista, esimerkiksi 

ruokinnasta, tieto lisääntyy ja muuttuu jatkuvasti, eivätkä aiheesta aiemmin tehdyt 

päätökset ole lopullisia. Tällaisista asioista tapahtuvaan tiedonhakuun voidaan palata 

myöhemmin uudelleen. 
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7.3 Syyt 

7.3.1 Uteliaisuus ja kokeilunhalu 

Uteliaisuus tiedonhaun syynä vaihteli paljon eri haastateltavien välillä. Toinen ääripää 

koki tutustuvansa uuteen tietoon uteliaisuudesta vain silloin, kun törmäsi sattumalta 

kiinnostavaan tietoon – omaa tiedon etsimistä pelkän uteliaisuuden vuoksi ei 

kuitenkaan ollut. Toisaalta osa haastateltavista korosti olevansa uteliaita ja pitävänsä 

siitä, että he tietävät paljon eri asioista sekä hevosten terveydenhoitoon että muihin 

elämän osa-alueisiin liittyen. He suhtautuivat uuteen tietoon innokkaasti ja halusivat 

saada itselleen uutta tietoa. Näillä henkilöillä korostui positiivinen asenne uuteen 

tietoon. 

 

”Ja sit et kun mulla on jotenki semmonen et mä haluun tietää eikä silleen et aijjaa, se 

on noin tollein…”  –N4 

 

”Ja sit koskaanhan ei tiedä mitä tulee eteen, et ei se haittaa jos sä tiedät jotain mitä sä 

et nyt tarvii.” –N5 

 

Vastaajien uteliaisuuden vaihtelu kävi ilmi esimerkiksi tiedonhaussa ruokintaan ja 

rehuihin liittyen. Yksi vastaajista kertoi, että hänen hevosensa voi hyvin heinällä, 

kivennäisillä sekä kesällä ruokintaan lisättävillä muilla, kesäihottumaa hillitsevillä 

aineilla. Koska tämä yhdistelmä on toiminut vuosia ja toimii edelleen, ruokintaan ei 

ole ollut tarvetta tehdä muutoksia. Tämän vuoksi ruokintaan liittyvän tiedon saaminen 

jää niihin tilanteisiin, kun mielenkiintoista materiaalia osuu eteen sattumalta, eikä 

omaa aktiivista tiedonhankintaa ole. Sen sijaan moni muu haastateltavista haki 

aktiivisesti ruokintaan liittyvää tietoa ja käytti saamaansa tietoa oman hevosensa 

ruokinnan suunnittelussa. Tietoa etsitään esimerkiksi laidunruohon laadusta, erilaisten 

viljojen soveltuvuudesta omalle hevoselle, oman hevosen riittävän energiansaannin 

varmistamisesta, yrteistä ja kivennäisrehujen koostumuksista. Ruokintaan liittyen 

tietoa voidaan etsiä myös esimerkiksi siitä, miten tiettyjä rehuja on helpoiten 

saatavissa. 

 

Pelkästä uteliaisuudesta tapahtuvaa tiedonhakua voi rajoittaa ajan puute, joskaan 

esimerkiksi sairauksien kohdalla ajanpuutetta ei mainittu samanlaisena rajoitteena. 

Ennaltaehkäisevä ja käyttäytymisen muuttamiseen keskittyvä tiedonhaku vaikuttaa 
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olevan kiinni enemmän omistajan uteliaisuudesta verrattuna sairauksiin liittyvään 

tiedonhakuun, jota kaikki tekivät. Vastaajien tarve kokeilla uusia asioita vaihteli. Osa 

haastateltavista kokeili aktiivisesti esimerkiksi rehuja ja uusia varusteita hevosen 

paremman terveyden ja parempien suoritusten saavuttamiseksi, jolloin tiedonhaku 

uusista asioista nousi tärkeään rooliin. Lisäksi aktiivisilla tiedon hankkijoilla esiin 

nousi innostus itse tiedon hankintaan, esimerkiksi lukemiseen, ja aktiiviseen 

kanssakäymiseen muiden hevosihmisten kanssa. 

 

7.3.2 Päätöksenteko ajanvarauksesta 

Tiedonhaku ennen eläinlääkärin ajanvarausta vaihteli. Osa haastateltavista selvitti 

vaivaa ensin mieluummin muualta kuin eläinlääkäriltä ja punnitsi, tarvitsiko hevonen 

eläinlääkärin hoitoa. Yksi haastateltavista totesi kuitenkin, että eläinlääkärin tarvetta 

pohtiessaan hän hakee tietoa ja tukea päätöksentekoon ainoastaan tietyiltä luotettavaksi 

kokemiltaan ihmisiltä. Toisaalta toinen haastateltavista totesi, ettei hän tarvitse tukea 

päätökseen ottaa yhteyttä eläinlääkäriin vaan tekee ajanvarauksen havaittuaan 

hevosellaan terveysongelman. Ajanvaraukseen ja sen pohdintaan vaikuttaa kuitenkin 

myös havaitun vaivan laatu. Vaikka joissakin tilanteissa ajanvarausta eläinlääkärille 

pohjustaisi oma tiedon etsintä, selvästi kivuliaan hevosen kohdalla ajanvaraus tehdään 

nopeammin. Mikäli kyse ei ole akuutista hätätilanteesta, yhden haastateltavan mukaan 

pohjustava tiedonhaku voi sisältää esimerkiksi yritystä löytää keinoja, joilla pyritään 

selvittämään hevosen vaiva ilman eläinlääkärin apua. 

 

7.3.3 Selvennys eläinlääkärin antamaan tietoon 

Haastateltavat tekivät omaa tiedonhakuaan myös siksi, että he pystyisivät 

kommunikoimaan eläinlääkärin kanssa paremmin ja saamaan itselleen oleellista tietoa 

esimerkiksi kysymällä tarkentavia kysymyksiä. Esimerkiksi ennen hevosen 

ostotarkastusta yksi haastateltavista kertoi selvittäneensä tarkkaan, millaisia 

kysymyksiä hänen tulisi eläinlääkäriltä tarkastuksen yhteydessä kysyä. Kysymyksillä 

haastateltava pyrki varmistamaan sen, että hän saa kaiken ostopäätökseen 

mahdollisesti vaikuttavan tiedon. Taustalla kysymyksissä ja niihin liittyvässä 

tiedonhaussa olivat ennakkotiedot hevosen aiemmasta sairaushistoriasta. 

 

Haastatteluissa nousi esiin, etteivät kaikki haastateltavat tunne saaneensa 

eläinlääkäriltä riittävän laajaa ohjeistusta esimerkiksi tietyn sairauden hoitoon. Tällöin 

tiedonhakua käytetään hevosen parhaan mahdollisen terveydenhoidon takaamiseksi. 
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Esimerkiksi yksi haastateltavista koki, että sairauden diagnosointiin käytettiin erittäin 

runsaasti aikaa ja vaivaa, mutta parantumista tukevien toimenpiteiden löytäminen jäi 

hänen omalle vastuulleen. 

 

”Mut et mä en saanu siihen mitää ohjeita. Muuta ku et no aika parantaa, ehkä.” –N3 

 

Tässä tilanteessa haastateltava haki onnistuneesti esimerkiksi liikunta- ja 

ruokintaohjeita hevosen hoidon tueksi muista lähteistä. Tiedon etsintä eläinlääkärin 

tarjoaman hoidon tukemiseksi nousi esiin myös useissa muissa tapauksissa. Vaikka 

hevosta hoidettiin eläinlääkärin määräämän hoidon mukaan, haastateltavat etsivät 

esimerkiksi varsinaista hoitoa tukevia keinoja sairauden parantamiseksi. Eläinlääkäri 

voi olla osallisena tukeviin toimenpiteisiin esimerkiksi antamalla luvan käyttää jotakin 

varsinaista hoitoa tukevaa hoitomuotoa kuten laseria.  

 

7.4 Aiheet 

7.4.1 Sairaudet 

Tiedonhaun kohteena oli usein jokin omalle kohdalle sattunut ongelma tai haaste. Kyse 

saattoi olla esimerkiksi hevosella alkaneesta selkeästä vaivasta tai omistajan tunteesta, 

että hevosella ei ole kaikki hyvin. Erityisesti sairauksiin liittyvä tiedonhaku vaikutti 

haastattelujen perusteella olevan sidoksissa omaa tai lähipiirissä olevaa hevosta 

vaivaavaan ongelmaan. 

 

”En etsi sitä tietoa sillain lisätäkseni tuskaa ja ahdistusta siitä kaikesta mitä voisi olla, 

vaan yleensä se liittyy se tiedon etsintä siihen että mulla on joku juttu mikä tarvitsee 

ratkasta ja tarvii jotakin apuja siihen.” –N2 

 

7.4.2 Ravitsemus 

Lähes kaikki haastateltavat kertoivat etsivänsä hevosen ravitsemukseen liittyvää tietoa. 

Tietoa haettiin esimerkiksi heinästä, väkirehuista, lisäravinteista ja yrteistä. Ruokintaan 

liittyvä tiedonhaku voi liittyä myös hevosen terveydenhoitoon: yksi haastateltavista 

kertoi ruokinnan muutosten olleen tärkeä osa allergisen hevosen hoitoa. Ruokintaan 

liittyvässä tiedonhaussa ongelmaksi koettiin luotettavan tiedon saanti. Eri tahojen, 

esimerkiksi eläinlääkärien ja rehumyyjien, koettiin edustavan ja myyvän tiettyjä 
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tuotteita, mikä vuoksi osa haastateltavista kertoi puolueettoman tiedon saannin olevan 

hankalaa. 

 

”Mut sit taas jos rupee etsimään esimerkiks jostain ruokinnasta – – niin sit tulee aika 

paljo mainostietoo.” –N5 

 

Kokonaisuutena haastateltavat suhtautuivat ruokintaan liittyvään tiedonhakuun hyvin 

eri tavoin: yksi haastateltavista esimerkiksi luotti hyväksi havaittuun tapaan ruokkia 

hevosta, eikä hän tämän vuoksi kokenut ruokintaan liittyvää tiedonhakua tärkeäksi. 

Toinen omistaja puolestaan kertoi ruokinnan olevan asia, jota muutetaan esimerkiksi 

harjoittelun muutosten ja oman tiedon lisääntymisen mukaan. Tällöin ruokintaan 

perehtyminen tiedonhaun kautta koettiin tärkeäksi. 

 

7.4.3 Käyttäytyminen 

Hevosen käyttäytymisen muuttamiseen liittyvät asiat jäivät haastatteluissa pienelle 

huomiolle. Yksi haastateltavista kertoi lyhyesti kokeilleensa homeopatiaa hevosen 

käyttäytymiseen vaikuttamiseksi. Muissa haastatteluissa  tiedonhaku koskien hevosen 

käyttäytymistä ei noussut esiin. 

 

7.5 Tiedonhaun lähteet 

Kaikki haastateltavat hyödynsivät tiedonhaussaan useita lähteitä. Monissa tapauksissa 

myös yhteen asiaan liittyvässä tiedonhaussa käytettiin eri lähteitä sekä tiedon 

hakemiseksi että varmistamiseksi. Haastateltavat kuvailivat, etteivät yleensä koe asian 

selviävän täysin ensimmäisestä lähteestä. 

 

7.5.1 Internet 

Lähes kaikki haastateltavat nimesivät internetin ensimmäiseksi tietolähteekseen 

erityisesti sen helpon saatavuuden vuoksi. Internetissä käytetyt palvelut vaihtelivat 

paljon: haastateltavat etsivät tietoa muun muassa tieteellisistä julkaisuista, 

keskustelupalstoilta, blogeista ja useiden eri tahojen julkaisemilta internetsivuilta. 

Internetin kautta haastateltavat tavoittivat kuitenkin myös esimerkiksi tiettyjä 

hevosalan ammattilaisia sekä tuttuja hevosenomistajia, joten internet toimii myös 

yhteydenpitokanavana muihin lähteisiin. 
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Kaikki haastateltavat hakivat internetistä tietoa pääsääntöisesti hakukoneen kautta. 

Kukaan haastatelluista ei toistuvasti käyttänyt tiedonhaussaan mitään tiettyä sivustoa. 

Haastateltavat keräsivät esimerkiksi kiinnostavia linkkejä talteen, mutta kyseiset sivut 

käsittelivät tiettyä aihetta, eikä koko sivuston hyödyllisyys ollut oleellinen seikka 

sivujen keräämisessä. Suoria linkkejä tietyille sivustoille voivat tarjota esimerkiksi 

tuttavat, jotka osallistuvat tietyn asian ratkaisemiseen. Nämä suositukset liittyvät 

pääsääntöisesti tietyn asian selvittämiseen, eivät esimerkiksi yleisesti eri aiheita 

käsittelevien sivustojen osoitteiden jakamiseen.  

 

7.5.2 Eläinlääkärit 

Toinen kaikkien haastateltavien itse mainitsema tietolähde olivat ihmiset heidän 

ympärillään. Eläinlääkärit ovat merkittävä tietolähde erityisesti sairauksiin liittyvässä 

tiedonhaussa. Monet haastateltavista kertoivat, että heillä on tietty eläinlääkäri, jonka 

puoleen he mielellään kääntyvät. Toisaalta monet haastateltavista korostivat myös 

kääntyvänsä tarvittaessa useamman kuin yhden eläinlääkärin puoleen, jos esimerkiksi 

ensimmäisen eläinlääkärin antama diagnoosi mietityttää heitä. 

 

Osalla haastateltavista tietolähteenä toimi myös tuttu, ei-hoitava eläinlääkäri, 

esimerkiksi oman hevosen kanssa samalla tallilla asuvan hevosen omistaja tai oma 

valmentaja. Tällöin eläinlääkäriä voidaan konsultoida helpommin epävirallisesti. 

Toisaalta tällaisissa tapauksissa kysely toisinaan tietoisesti rajoitetaan määrällisesti 

hyvän maun rajoissa pysyväksi ja osa kysymyksistä esitetään mieluummin muille 

eläinlääkäreille virallista reittiä. 

 

7.5.3 Muut asiantuntijat 

Muut hevosalan ammattilaiset, kuten kengittäjät, fysioterapeutit ja osteopaatit, toimivat 

kaikkien haastateltavien tietolähteenä joissakin tapauksissa. Haastateltavat mainitsivat 

tallin omistajan ammattilaisena vaihtelevasti. Osa haastateltavien nimeämistä 

ammattilaisista on helposti saatavilla, esimerkkeinä tallin omistaja tai kengittäjä, jota 

haastateltava tapaa kengitysten yhteydessä säännöllisesti. Lisäksi käytössä on joissakin 

tapauksissa esimerkiksi osteopaatti tai muu hoitaja, jolta haetaan apua joko 

ennaltaehkäisevästi tai mikäli hevosen terveydessä esiintyy ongelmia. Eri 

ammattilaisilta tietoa voidaan hakea myös osallistumalla erilaisille kursseille ja 

luennoille. 
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7.5.4 Ei-asiantuntijat 

Muut, ei-asiantuntija-hevosihmiset kuten ystävät ja tuttavat toimivat tietolähteenä 

etenkin niissä tapauksissa, joissa haastateltava oletti toisen osapuolen tietävän jotakin 

tietysti aiheesta. Useilla haastateltavista oli myös tuttuja henkilöitä, joilla tiedettiin 

olevan pitkä hevostausta ja kokemusta monista erilaisista aiheista. 

 

”Kyl tosi paljo tulee semmosta verkostoitumista ja sitä kautta sitä kommunikointii.”     

–N1 

 

”Sit tietysti aina kun vaan törmää johonki hevosihmiseen josta luulee että se ehkä 

tietää jotain, niin sitte aina hei tiedätkö sä tämmöisestä asiasta.” –N3 

 

7.5.5 Muut lähteet 

Suurin osa haastateltavista käytti toisinaan myös kirjoja tiedon lähteenä; ainoastaan 

yhdessä tapauksessa kirjoja ei käytetty lainkaan. Kirjojen käyttö keskittyi niihin 

kirjoihin, jotka haastateltavilla oli valmiina itsellään. Kuitenkin verrattuna internetiin 

kirjoihin tutustutaan vasta myöhemmässä vaiheessa tiedonhakua, mikäli niitä 

ylipäätään käytetään. Muutamalla haastateltavalla oli itsellään tietty kirja, josta etenkin 

tiettyyn aihealueeseen keskittyviä vaivoja etsitään. Haastateltavat mainitsivat tällaisiksi 

kirjoiksi esimerkiksi opetuskäyttöön suunnatun kengityskirjan sekä hevosen anatomian 

oppikirjan. Kirjoissa olevan tiedon mahdollinen vanhentuminen kuitenkin 

huomioidaan kirjojen käyttämisessä lähteenä.  

 

Lehtien käyttö tietolähteenä vaikutti olevan kirjojen käyttöäkin harvinaisempaa: 

ainoastaan kaksi haastateltavista kertoi käyttävänsä ratsastuksen harrastajille 

suunnattuja lehtiä minkäänlaisena lähteenä. Kummassakin tapauksessa lehdet toimivat 

lähinnä alkusysäyksenä muulle tiedon etsinnälle. Yksi haastateltavista mainitsi syyksi 

lehtien vähälle käytölle sen, että luettavat lehdet on suunnattu lähinnä ratsastuksen 

harrastajille ja niissä käsitellään eri aiheita useimmiten melko pintapuolisesti. 

Kokonaisuutena tämän tutkimuksen haastateltavia tarkasteltaessa kirjojen ja lehtien 

käyttö tietolähteenä on vähäistä, eivätkä haastateltavat pääosin pitäneet niitä 

merkittävinä tietolähteinä. 

 

 

 



55 
 

7.5.6 Tilanteen vaikutus lähteeseen 

Tilanteen vakavuus näyttää vaikuttavan lähteiden käyttöön. Mikäli kyse on esimerkiksi 

hevosen lopetuspäätöksestä tai hevosen uraan vaikuttavasta diagnoosista, osa 

haastateltavista oli hakenut tietoa usealta eri eläinlääkäriltä päätöksenteon tai 

jatkotoimenpiteiden tueksi. Yksi haastelluista myös korosti ottavansa suoraan 

eläinlääkäriin yhteyttä epäillessään hevosensa olevan kipeä. Ylipäänsä haastateltavat 

pyrkivät etenkin vakavissa tilanteissa varmistumaan tiedon oikeellisuudesta. Vakavissa 

tilanteissa luotto tiettyihin lähteisiin, esimerkiksi luotettuihin tuttaviin tai 

eläinlääkäreihin, näyttää korostuvan. Esimerkiksi vakavia lihasongelmia kohdatessaan 

yksi haastatelluista luotti tallin omistajan tietoon ja ohjeisiin. Toinen haastateltava taas 

korosti turvautuvansa sairauksiin liittyvissä tilanteissa pitkään lajia harrastaneiden 

tuttujensa kokemuksiin. Sen sijaan esimerkiksi ennaltaehkäisevissä asioissa hän ei 

samalla tavalla luottanut siihen, että vanhat keinot olisivat välttämättä toimivimpia. 

Tämän vuoksi kirjallisten, tuoreeksi koettujen lähteiden käyttö ennaltaehkäisevissä 

asioissa korostui hänen tapauksessaan. 

 

7.6 Tiedonhaun lähteiden luotettavuus 

Haastatteluissa lähteiden luotettavuuden arviointi ja tiedon tarkistaminen nivoutuivat 

vahvasti yhteen. Haastateltavat esimerkiksi halusivat tutkia kuulemiaan mielipiteitä 

tarkemmin varsinaisen tiedon kartuttamiseksi. Tietyn lähteen luotettavuutta myös 

arvioitiin vertaamalla saatua tietoa muiden lähteiden tietoon. Tämän yhteyden vuoksi 

tiedon tarkistamista käsitellään luotettavuuden yhteydessä. 

 

7.6.1 Eläinlääkärit 

Eläinlääkäreiden luotettavuus lähteenä vaihteli haastateltavien kesken. Luotettavista 

lähteistä keskusteltaessa eläinlääkärit nousivat kuitenkin nopeasti keskustelunaiheeksi 

kaikkien haastateltavien kanssa. Useimmiten eläinlääkärin kanssa selvitettävät asiat 

liittyvät esimerkiksi sairauksiin ja niiden hoitoon, eli asioihin, joilla on usein helposti 

havaittava vaikutus haastateltavien hevosten hyvinvointiin. Etenkin monenlaisia 

ongelmia hevostensa terveydessä kohdanneet haastateltavat olivat joskus kohdanneet 

myös tilanteita, joissa eläinlääkäri ei ollut kyennyt diagnosoimaan hevosta oikein tai 

tarjoamaan toimivaa hoitoa. Vaikka haastateltavat pääosin luottivat eläinlääkäriin, 

kaikki haastateltavat joko kyseenalaistivat joidenkin eläinlääkärien luotettavuuden tai 
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vähintään hahmottivat, että eri eläinlääkäreiltä voi saada eritasoista apua tiettyyn 

vaivaan esimerkiksi eläinlääkärin erikoistumisen mukaan.  

 

”Kyseenalaistan kaikki. Myös eläinlääkärin. Koska ne ovat olleet joskus väärässä.”    

–N3 

 

Eläinlääkäreiden antama tieto voidaan kyseenalaistaa siinä missä muistakin lähteistä 

saatu tieto. Tietoa pyritään varmistamaan esimerkiksi muiden eläinlääkärien 

mielipidettä kysymällä. Lisäksi haastateltavat kääntyivät mielellään kokemuksen 

perusteella hyväksi havaitun ja tämän vuoksi luotettavan tuntuisen eläinlääkärin 

puoleen. Useimmilla haastateltavilla oli yksi tai kaksi luottoeläinlääkäriä, joilta apua 

haettiin. Pelkkä eläinlääkärin koulutus ei kuitenkaan riittänyt useimmille 

haastateltaville luotettavuuden takaamiseksi. 

 

” – kyl mulla on sit myöskin vahva luotto eläinlääkäreihinkin, ne pari hyväksi 

havaittua omaa eläinlääkäriä ne on sit aika semmosia vahvoja tukipilareita.” –N1 

 

Eläinlääkäreiden kohdalla suurin osa haastateltavista luottikin tiettyyn hyväksi 

havaittuun eläinlääkäriin tai muutamaan tällaiseen eläinlääkäriin. Omien hyvien 

kokemusten lisäksi myös kokemusta alalta ylipäänsä arvostetaan: yksi haastateltavista 

esimerkiksi kuvasi arvostavansa eläinlääkäreissä iän myötä karttuvaa kokemusta ja 

työvuosien aikana kertyneisiin erilaisiin tilanteisiin liittyvää selvitystyötä. 

 

7.6.2 Muut asiantuntijat 

Haastateltavat luottivat vaihtelevasti muihin asiantuntijalähteisiin kuin eläinlääkäriin. 

Luotettaviksi muiksi asiantuntijalähteiksi haastateltavat mainitsivat pikemminkin tietyt 

henkilöt kuin kaikki tietyn ammatin edustajat. Luotettavina lähteinä haastateltavat 

pitivät esimerkiksi tiettyjä kengittäjiä, osteopaatteja, kraniosakraalihoitajia ja 

valmentajia. Esimerkiksi kengittäjien ja valmentajien kohdalla muutama haastateltava 

mainitsi myös luottavansa tiettyihin alalla tunnettuihin ammattilaisiin, vaikka 

omakohtaista kokemusta heistä ei välttämättä ollut. 

 

Muiden asiantuntijoiden kuin eläinlääkärin puoleen käännytään erityisesti silloin, kun 

ongelman ajatellaan koskevan tietyn asiantuntijan ydinosaamista. Haastateltavat 

luottivat saavansa apua eri ongelmiin eri ammattilaisilta. Yksi haastateltavista 
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esimerkiksi kertoi pyytävänsä paikalle hierojan, ”jos on kysymys semmosesta 

epämääräsestä”. Myös muut haastateltavat kertoivat tukeutuneensa muiden 

asiantuntijoiden apuun esimerkiksi ongelmien ennaltaehkäisyssä ja ratkaisussa.  

 

Muiden asiantuntijoiden ammattitaitoa arvioidaan esimerkiksi koulutuksen perusteella. 

Monissa haastatteluissa tuli ilmi, että haastateltavat kokivat ongelmalliseksi sen, että 

hevosalalla itseään ammattilaiseksi kutsuvat hyvin eri koulutuksilla ja kokemuksella 

varustetut henkilöt. Keskustelussa siitä, keihin muihin asiantuntijoihin haastateltavat 

luottavat, korostuivatkin haastateltavien omat kokemukset näistä muista 

asiantuntijoista heidän koulutuksensa lisäksi. 

 

” – et kyl jos mä haluan osteopaatin hevoselle niin mä haluan että sillä on joku 

tutkinto eikä vaan silleen et se sanoo että se on osteopaatti.” –N4 

 

” – sit jos ajattelee esimerkiksi sitä osteopaattii nii sitten mä kyllä nään sen eron siinä 

hevosessa sen käynnin jälkeen.” –N2 

 

Haastateltavat suhtautuivat kaupallisten tahojen tuottamaan tietoon sekä epäluuloisesti 

että toisaalta myös mielenkiinnolla. Yksi haastateltavista kertoi, kuinka omat 

positiiviset kokemukset esimerkiksi tietystä tuotesarjasta vaikuttivat positiivisesti 

siihen, että hän piti tuotesarjaa ja sen edustajia luotettavina. Toisaalta negatiiviset 

kokemukset, vaikka ne johtuisivat esimerkiksi oman hevosen yliherkkyyksistä, 

johtavat helposti epäluottamukseen. 

 

” – kyl mä huomaan et mä seuraan kaikkia, jonkin verran just jotain 

ruokintakoulutuksia tai muita semmosia jotka on esimerkiksi jonkun rehumerkin 

pitämiä. Et sit niistä vähä jos se rehumerkki on sellanen jonka mä ajattelen et on ok tai 

mitä mä esim ite oon käyttäny niin sitte niihin on voinu osallistua.” –N1 

 

7.6.3 Ei-asiantuntijat 

Muiden kuin asiantuntijoiden antamaan tietoon suhtauduttiin ristiriitaisesti. Vaikka 

luotettavista lähteistä puhuttaessa muut kuin asiantuntijat, esimerkiksi pitkään hevosia 

harrastaneet tuttavat, mainittiin usein luotettavina lähteinä, kokonaisuutena muihin 

kuin asiantuntijoihin suhtaudutaan usein varauksella. Muiden kuin asiantuntijoiden 

kokemuksista saatetaan olla kiinnostuneita, mutta niitä ei välttämättä pidetä tietona. 
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Yksi haastateltavista kuvaili pääasiallista suhtautumistaan muiden ihmisten kanssa 

käytyihin keskusteluihin näin: 

 

”Mä saan mielipiteitä mut ne ei oo mulle tietoa.” –N5 

 

Kokemus vaikutti suuresti siihen, kuinka luotettavina haastateltavat pitivät muita kuin 

asiantuntijoita. Muiden ihmisten kokemuksen todentaminen jollakin tavalla on tärkeää, 

eikä esimerkiksi internetissä julkaistuja, satunnaisten kirjoittajien kirjoittamia 

blogikirjoituksia pidetä välttämättä luotettavina kokemuksina tietystä aiheesta.  

 

” – mul on harva ihminen johon mä luotan. Et ne on sit kaikki semmosia jotka on 

harrastanu hevosia tosi pitkään ja monipuolisesti.” –N5 

 

Ylipäänsä muiden kuin asiantuntijoiden luotettavuutta arvioitaessa vuorovaikutus tai 

henkilökohtainen side toistuivat useamman haastateltavan puheissa. Yksi haasteltavista 

totesi suullisten lähteiden olevan kirjallisia lähteitä täsmällisempiä siinä mielessä, että 

aiheesta on helppo kysyä välittömästi tarkentavia kysymyksiä. Myös muiden 

haastateltavien kommenteissa tuli ilmi, että henkilökohtainen kontakti muihin kuin 

asiantuntijoihin liittyi luotettavuuden arviointiin. 

 

”Mut en mä luota sit esimerkiks internetissä tuntemattomien ihmisten kommentteihin 

vaikka niillä oiski kokemusta, niin mä luotan sit siihen tuttuun ihmiseen jonka kanssa 

mä kasvotusten puhun.” –N2 

 

Toisaalta huolimatta epäluuloisesta asenteesta tiedon saamisen kannalta muun muassa 

blogikirjoituksista ja keskustelupalstoilta haetaan ajatuksia ja ideoita esimerkiksi 

tiedonhaun jatkamiseksi. 

 

” – mä luen kyl näitä blogikirjotuksiakin just silleen et sieltä voi saada jotain asioita 

mistä voi sit syventää sitä tietoa.” –N5 

 

7.6.4 Internetsivujen luotettavuus 

Internetsivujen ulkoasu sekä tekstien kirjoittajat tai alkuperäiset lähteet olivat tekijöitä, 

joihin haastateltavat kiinnittivät eniten huomiota arvioidessaan internetsivun 

luotettavuutta. Haastatteluissa nämä kaksi tekijää korostuivat haastateltavien puheissa 



59 
 

viimeistään siinä vaiheessa, kun keskustelu kääntyi internetsivujen luotettavuuden 

arviointiin.   

 

Sivujen ulkoasun osalta haastateltavat vaikuttivat kiinnittävän huomiota siihen, tuliko 

sivusta uskottava vaikutelma, vai herättikö sivun ulkoasu pikemminkin epäilyksiä 

sisällön luotettavuudesta. Liikaa alkeellisuutta mutta myös liian räikeitä värejä ja 

vilkkuvia mainoksia pidettiin seikkoina, jotka saivat haastateltavat epäilemään sivun 

luotettavuutta. Esimerkiksi tieteellistä tietoa sisältävä sivu voi yhden haastateltavan 

mukaan olla ”kuivahko” ulkoasultaan, jolloin itse asia korostuu. Yksi haastateltavista 

puolestaan kuvaili, että esimerkiksi tiedon hankala luettavuus tai sivun ikävä ulkonäkö 

antavat vaikutelman siitä, ettei sivujen ulkoasuun ole panostettu. Tämä vuorostaan tuo 

mieleen ajatuksen siitä, onko myöskään sivun sisältöön panostettu ja onko tieto 

luotettavaa. 

 

Kirjoittajien tai tiedon alkuperäisten lähteiden merkitys on ulkoasun lisäksi toinen 

vahvasti luotettavuuteen vaikuttava tekijä. Haastateltavat mainitsivat tiedon kirjoittajan 

vaikuttavan sisällön luotettavuuden kokemiseen. Esimerkiksi eläinlääkärien 

kirjoittamat tai eläinsairaaloiden, esimerkiksi Yliopistollisen eläinsairaalan, 

julkaisemat tekstit mainittiin yleensä luotettavina. Lisäksi myös tässä yhteydessä nousi 

esiin useiden tietolähteiden hyödyntäminen: yksi haastateltavista kuvaili, että 

lähteiltään parhaalla mahdollisella internetsivulla olisi useiden eri hevosalan 

ammattilaisten näkemys samasta asiasta. 

 

” – siinä vois vaik eka olla sen eläinlääkärin et mitä tää nyt tarkottaa tää vamma, sit 

siinä vois olla miten sitä nyt hoidetaan sen eläinlääkinnän kannalta, sit sinne tulee se 

kengittäjä kertoon et miten se pitäis kengittää ja sit ois vielä se fyssari joka sanoo et 

miten sä nyt jumppaat tätä et sä saat sen joskus takas töihin.” –N3 

 

Kirjoittajan luotettavuuden arvioinnin lisäksi huomiota kiinnitetään myös tekstin 

alkuperäisiin lähteisiin ja siihen, mainitaanko lähteitä ylipäätään. Esimerkiksi 

tieteellisenä esitettyä tekstiä, jossa ei kuitenkaan ole lähteitä, pidetään epäluotettavana. 

Sen sijaan tutkimuksiin ja tutkimuksien pohjalta kirjoitettuihin teksteihin luotetaan. 

Toisaalta yksi haastateltavista huomautti, että pääasiallisesta sivun lähteiden 

kartoittamisesta huolimatta toisinaan hevosen terveyteen liittyvä tiedonhaku on 
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selailevampaa eikä tähtää esimerkiksi päätöksentekoon. Tällöin hän ei koe, että 

lähteisiin tulisi kiinnitettyä kovin paljon huomiota. 

 

Haastateltavien oli pääosin hankala nimetä muita yksittäisiä tekijöitä, jotka vaikuttavat 

internetsivun luotettavuuden arviointiin. Eri tekijöitä yksittäin mainitessa haastateltavat 

kuitenkin kokivat useiden tekijöiden vaikuttavan siihen, millainen kokonaiskuva 

internetsivun luotettavuudesta heille syntyy. 

 

Yksi haastateltavista mainitsi muiden aiheiden yhteydessä kiinnittävänsä huomiota 

siihen, onko internetsivuilta löytyvä useamman vuoden vanha tieto enää välttämättä 

oikeellista. Muiden haastateltavien kanssa internetsivujen luotettavuudesta 

keskustellessa tiedon vanheneminen erikseen mainittaessa koettiin tekijänä, joka 

vaikuttaa luotettavuuteen. Haastateltavat kertoivat kiinnittävänsä huomiota 

internetsivujen päivittämisen tai luomisen päivämäärään ja suosivansa tuoretta tietoa.  

Toisaalta yksi haastateltavista huomioi päiväyksen vaikuttavan negatiivisesti erityisesti 

niissä tilanteissa, kun tekstin julkaisuaika on selvästi esillä, ja päivästä on kulunut 

runsaasti aikaa. Ilman päivämäärän esilläoloa hän ei välttämättä olisi edes ajatellut, 

milloin tieto on julkaistu. Haastateltavat mainitsivat esimerkiksi 5–15 vuotta vanhan 

tiedon tuntuvan vanhalta internetissä. Verrattuna esimerkiksi kirjoihin, internetsivuilta 

haastateltavat olettivat löytävänsä tuoreempaa tietoa esimerkiksi tietyistä sairauksista, 

joita tutkitaan edelleen ja joiden hoidon ajatellaan kehittyneen viime vuosina. 

 

Kuten aiemmin on mainittu, kaikki haastateltavat etsivät tietoa internetistä 

pääsääntöisesti hakukoneiden kautta. Kartoitettaessa sitä, vaikuttaako sivun 

sijoittuminen hakukoneen hakutuloksiin haastateltavien kokemukseen sivun 

luotettavuudesta, vastaukset vaihtelivat. Muutama haastateltavista mainitsi käyttävänsä 

lähinnä vain ensimmäiselle sivulle sijoittuvia hakutuloksia, toisinaan mahdollisesti 

toisen sivun hakutuloksia. Yksi haastateltavista kertoi myös keskittyvänsä pääosin 

aivan ensimmäisiin osumiin: 

 

” – kyl mä katon yleensä ne vaan mitä siihen ensimmäiselle sivulle tulee ja niistäki 

usein vaan ne ensimmäiset. Ehkä se perustuu siihen että on oppinu että niistä 

ensimmäisistä löytää ehkä jotaki tietoa parhaiten ja sit ne muut alkaa olla et ne menee 

sinne päin.” –N2 
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Osa haastateltavista kertoi kuitenkin tarpeen mukaan jatkavansa hakua huomattavasti 

myöhemmille sivuille, esimerkiksi sivuille neljä tai viisi. He eivät kokeneet, että 

luotettavin tieto olisi välttämättä ensimmäisten hakutulosten joukossa. Yksi 

haastateltavista mainitsi ajattelevansa, että ensimmäiset linkit sijoittuvat korkeammalle 

hakutuloksissa, koska niiden näkyvyydestä tulosten kärjessä on mahdollisesti 

maksettu. Kuitenkin ne haastateltavat, jotka tutustuvat tietyn hakusanan tuottamiin 

hakutuloksiin usean sivun verran, mainitsivat myös saattavansa vaihtaa hakutulosten 

selaamisen seuraavaan hakusanaan ja jatkavansa tiedon etsintää tällä tavalla.  

 

Sen lisäksi, että osa haastateltavista oli saanut suosituksia tiettyä aihetta koskevista 

internetsivuista, kertoi useampi haastateltava kiinnittävänsä huomiota tiettyjen 

ihmisten tekemiin linkkauksiin. Suositukseen tai tietyn ammattimaiseksi koetun 

henkilön jakamaan linkkiin näytetään joissakin tilanteissa suhtautuvan 

luottavaisemmin kuin esimerkiksi tuntemattomien jakamiin linkkeihin tai omiin 

satunnaisiin hakutuloksiin. 

 

”Et jos mä meen sinne suoraan ite jostain hakukoneesta tai oman löydön kautta niin se 

on viel vähän ehkä semmosta skeptisempää – –  sit jos sä meet sen jonkun tutun 

valmentajan tai vaikka ihan vaan kaverinki kautta, niin sit sä meet sinne vähä sillein 

tämä oli jo tunnetusti hyvä, täällä oli joku hyvä juttu, minä menen tänne.” –N1 

 

Kaupallisen tahon tuottamaa tietoa ei pidetä välttämättä epäluotettavana, jos tekstin 

taustalla on tutkimustietoa, teksti vaikuttaa objektiiviselta ja siinä huomioidaan eri 

hoitovaihtoehtoja. Toisaalta tekstien myynnilliset tarkoitusperät otetaan huomioon 

sisällön arvioinnissa, ja esimerkiksi selkeää tietyn hoitovaihtoehdon korostamista 

pidetään luotettavuuden kannalta huonona asiana. Haastateltavia turhautti toisaalta 

myös se, että joissakin tilanteissa mainostekstejä on hankala erottaa muista teksteistä 

esimerkiksi epäselvien merkintöjen vuoksi. Yksi haasteltavista piti myös 

eläinlääkäriketjujen julkaisemia tekstejä toisinaan melko markkinahenkisinä eikä siksi 

välttämättä täysin luotettavina. Toisaalta kuten seuraavasta lainauksesta käy ilmi, 

tilanteen vakavuus vaikutti ainakin yhdellä haastateltavista siihen, oliko hän valmis 

kokeilemaan tiettyjä vaihtoehtoja huolimatta siitä, mistä idea vaihtoehdon kokeiluun 

tuli: 
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” – jos on joku tilanne päällä niin silloinhan sä oot vähä sillein et no kokeillaan tätä ja 

kokeillaan tätä, et se on periaattes ihan sama onks se jonkun lääkefirman mainos mut 

sitä kokeillaan silti.” –N4 

 

Internetsivun luotettavuutta arvioidaan myös sivustolla julkaistun tekstin tason 

perusteella. Lähes kaikki haastateltavat mainitsivat, että liian yksinkertaisesti 

kirjoitettu teksti asettaa tekstin luotettavuuden kyseenalaiseksi. Epäluuloa herättää 

epävarmuus siitä, onko hyvin yksinkertaisesti kirjoitetun tekstin kirjoittajalla todella 

tietoa käsiteltävästä aiheesta. Toisaalta myös liian monimutkainen teksti voi aiheuttaa 

hankaluuksia haastateltavien tiedonhaussa. Useampi haastateltavista mainitsi, että 

joissakin tapauksissa internetsivulla julkaistu teksti on ollut liian teknistä tai muuten 

niin haastavaa,  että tekstiä ei voida tai haluta lukea läpi. Yksi haastateltavista kuvaili 

luotettavuuteen liittyen myös, että kansantajuiseen tekstiin on helpompi luottaa, kun 

tekstin sisällön ymmärtäminen ei ole epävarmaa. Toisaalta yksi haastateltavista 

mainitsi myös huomanneensa, että hän suhtautuu vieraskieliseen tekstiin vakavammin 

kuin suomenkieliseen. Lisäksi yksi haastateltavista mainitsi kiinnittävänsä huomiota 

myös sivuston url-osoitteeseen: myös osoitteen kirjoitusasu vaikutti hänen tulkintaansa 

sivuston luotettavuudesta. 

 

7.7 Tiedonhaun haasteet 

Lähes kaikilla haastateltavilla oli joku hevosen terveydenhoitoon liittyvä aihe, josta 

heidän oli ollut haastavaa löytää tietoa. Esimerkiksi hevosen yskä, mahaongelmat, 

silmävaivat ja autoimmuunisairaudet mainittiin vaivoina, joihin liittyvässä 

tiedonhaussa haastateltavat olivat kohdanneet haasteita. 

 

Haasteita aiheuttivat useat eri seikat. Esimerkiksi tiedon puute tai kyvyttömyys löytää 

luotettavaksi koettua tietoa, kuten tutkimuksia, vaivasi haastateltavia. Useat 

haastateltavat mainitsivat etenkin sairauksiin liittyvän tiedonhaun kohdalla ongelmaksi 

sen, että monet internetin hakutulokset keskittyvät yksittäisten ihmisten omiin 

kokemuksiin ja mielipiteisiin pohjautuviin keskusteluihin. Todistetun, lääketieteellisen 

tiedon löytäminen koettiin haastavaksi. Ainoastaan yksi haastateltavista mainitsi 

kohdanneensa internetissä esimerkiksi joitakin hyviä bloggaajia, joiden sivuilta hän 

koki löytävänsä luotettavaa tietoa. Muissa tapauksissa blogeihin suhtauduttiin 

kriittisemmin vaikka niitä käytettiinkin lähteenä. Ennaltaehkäisevän tiedon haasteisiin 
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liittyen esimerkiksi ruokintaa koskien yksi haastateltavista nosti esiin mainostiedon 

suuren määrän ja vaikeuden erottaa mainostieto muusta tiedosta.  

 

Internetissä tapahtuvassa tiedonhaussa yksi haastateltavista nimesi ongelmaksi myös 

sen, että joistakin aiheista löytyy eri sivuilta lähinnä samoja tekstejä. Lisäksi 

ongelmalliseksi koetaan, että tietyistä aiheista, esimerkiksi yrteistä ja niiden 

vaikutuksista, löytyy lähinnä mielipiteisiin pohjautuvaa tietoa. Useampi 

haastateltavista kertoi olevansa kiinnostunut esimerkiksi juuri yrteistä, mutta erityisesti 

yksi haastateltavista koki, että tämänkaltaisista asioista on hankalaa löytää 

puolueetonta ja tutkittua tietoa. 

 

Tiedon ymmärrettävyys jakoi haastateltavien mielipiteitä. Osa haastateltavista koki, 

että löydetty tieto on ollut pääosin ymmärrettävää. Toisaalta esimerkiksi 

vieraskielinen, eläinlääketieteellisillä termeillä kirjoitettu teksti saattoi olla joissakin 

tapauksissa liian hankalaa ymmärtää osalle haastateltavista. Tiedonhaussa suuri haaste 

on kieli, jolla tietoa löytyy internetistä. Haastateltavien tiedonhaun keskittyessä 

vahvasti suomen ja englannin kieleen, esimerkiksi haastateltavien kielitaidon puutteen 

vuoksi vähemmän käyttämät saksa, ranska ja ruotsi mainittiin kielinä, joilla tietoa 

koettiin löytyvän enemmän. Vaikka osa haastateltavista käytti internetin ilmaisia 

käännöspalveluita oman kielitaidon piiriin kuulumattomien tekstien ymmärtämiseksi, 

on laajojen tekstimassojen riittävän tarkka hahmottaminen tällä tavalla silti hankalaa 

tai jopa mahdotonta. 

 

Muutamassa haastattelussa nousi esiin myös tiedonhaun rönsyily asiasta toiseen. Tämä 

voidaan kokea positiivisena asiana, kun kyse on tiedon kartuttamisesta yleisellä tasolla, 

mutta tietyn ongelman selvittämisessä tiedonhaku saattaa siirtyä epäoleellisiin asioihin. 

Rönsyilyn syy internetissä voi olla esimerkiksi hakusanojen etsintä vieraskielisten 

keskustelupalstojen pohjalta, jolloin osa hakusanoista tuottaa alkuperäisen aiheen 

kannalta epäoleellista tietoa. 

 

Haastateltavat pitivät tiedon nopeaa muuttumista ongelmana ajantasaisen tiedon 

saamisen suhteen tietyissä asioissa. Vaikka osa kiinnostuksen kohteina olevista asioista 

säilyy samana vuosia, esimerkiksi joidenkin sairauksien hoitomuodot kehittyvät 

jatkuvasti. Muun muassa mahaongelmien hoitoa koskevaa, internetistä löytyvää tietoa 

yksi haastateltavista pohti näin: 
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” – puhutaan ihan et ne on jotai 2010–2012 kirjotettu ja sit ne on kyl sellasii mihin 

ehkä uskois et rupee oleen uutta tietoo.” –N1 

 

7.8 Tiedonhaun vaikutukset 

7.8.1 Tunteet 

Haastateltavien tiedonhaun nostattamat tunteet vaihtelivat paljon sen mukaan, 

millaiseen tilanteeseen tiedonhaku liittyi. Jos selvitettävä asia ei ole akuutti eikä 

esimerkiksi uhkaa hevosen terveyttä, vaan kyse on esimerkiksi jostakin 

ennaltaehkäisevästä asian selvittelystä, suhtautuminen tiedonhakuun voi olla melko 

neutraalia. Toisaalta tällaisissa tilanteissa haastateltavat kertoivat myös positiivisista 

tunteista kuten innostumisesta uusien vaihtoehtojen kokeiluun. Mikäli kyseessä on 

vakavampi tilanne, haastateltavat kertoivat myös negatiivisten tunteiden nousevan 

pintaan. Turhautumista he tuntevat esimerkiksi niissä tilanteissa, joissa etsittyä tietoa ei 

löydy tai tiedon laatu ei vastaa odotuksia. Pelkoa puolestaan herättävät tilanteet, joissa 

hevosta vaivaavaan ongelmaan ei löydetä ratkaisua.  

 

” – jos on just semmonen epämääränen [vaiva] ja sä yrität etsii tietoo et mikähän tää 

vois olla ja sit jos sä et oikeen löydä, niin sit sä kuvittelet et se on kaikkii niitä mitkä 

vähän sinnepäin viittaa ja sit sä oot ihan paniikissa.” –N4 

 

Esimerkiksi sairauksien tai hoitopäätösten kohdalla negatiivisia tunteita voi aiheuttaa 

myös se, että tilanne kokonaisuudessaan on hevosen ja omistajan kannalta huono. 

Esimerkeiksi huonoista tilanteista nimettiin hevosen lopetus, kallis tai toimivuudeltaan 

epävarma hoito sekä hevosen terveydentilan lopullinen huononeminen. Vaikeisiin 

tilanteisiin liittyen haastateltavat kommentoivat esimerkiksi näin: 

 

”Et sit sitä kautta ei siitä [tiedonhausta] niitä kauheen suurii riemun ja onnistumisen 

tunteita tuu sillein samalla tavalla.” –N1 

 

”Mut kyllähän ne monesti ne asiat mitä sä saat selville niin lisää stressiä ja lisää 

ahdistusta et ei ne aina oo niin positiivisia juttuja.” –N5 
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Toisaalta vaikka tiedonhaun tuloksena selviäisi, ettei tilanne ole hevosen ja omistajan 

kannalta paras mahdollinen, jotkut haastateltavat kertoivat kuitenkin tiedonhaun 

vaikuttaneen heihin positiivisesti. Vaikutukset liittyivät esimerkiksi epävarmuuden 

väistymiseen. Liittyen päätöksentekoon tiedonhaun perusteella haastateltavat olivat 

esimerkiksi pystyneet tekemään perusteltuja päätöksiä, jotka puolestaan lisäsivät 

positiivisia tunteita. 

 

” – et jos mä en eti sitä tietoa niin mä en, tai siis mulla olis epävarmempi olo.” –N4 

 

”No siis tavallaan sillein tulee rauhallinen olo et mä voin perustella sen mun 

päätöksen jollain mitä mä oon ottanu selvää.” –N5 

 

Haastateltavien kokemaa hyvää oloa lisäsi tunne siitä, että omistaja oli nähnyt vaivaa 

hevosen terveydenhoidon eteen. Yksi haastateltavista kertoi myös kiinnittävänsä 

helpommin huomionsa positiivisiin kuin negatiivisiin kokemuksiin eri ongelmista. 

Tällöin positiiviset tunteet nousevat esiin negatiivisten sijaan. 

 

” – toisaalta on myöski hyvä olo siitä et mä oon yrittäny tehdä jotain asian eteen ja mä 

oon ehkä saanu siitä lisätietoo ja se on ehkä selventäny sitä tilannetta sit ainaki 

johonki suuntaan.” –N2 

 

”Mut kyl myönnän, et helpommin luen itselleni ikävistä asioista positiivisii kun 

negatiivisii juttuja.” –N5 

 

7.8.2 Ajattelu 

Vaikka tiedonhaun määrä vaihteli haastateltavien keskuudessa, haastatteluissa kävi 

ilmi, että tiedonhaku koetaan mahdollisuutena lisätä omaa ymmärrystä. Esimerkiksi 

uteliaisuudesta tapahtuva tiedonhaku vaihteli määrällisesti omistajien kesken, mutta 

yksikään haastateltavista ei kokenut, etteikö tiedonhaku itsessään voisi lisätä tietoa. 

Esimerkiksi epäluotettaviksi koetuista lähteistä haettu tieto ei kaikissa tilanteissa lisää 

ymmärrystä aiheesta, mutta toisaalta tällainenkin tiedonhaku herätti haastateltavissa 

pohdintaa ja mahdollisesti uutta tiedonhakua liittyen kiinnostuksen kohteena olleeseen 

asiaan. 
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Useampi haastateltava kertoi aiheista, joihin liittyvä tiedonhaku on jatkuvampaa 

pidemmällä aikavälillä. Esimerkiksi tiettyyn akuuttiin sairauteen liittyvää tiedonhakua 

saatetaan tehdä sairauden paranemiseen asti, mutta muun muassa ruokintaan liittyvä 

tiedonhaku mainittiin asiana, johon liittyvä tiedonhaku voi olla jatkuvaa. Tiedon 

päivittyminen esimerkiksi tutkimustiedon lisääntymisen kautta vaikuttaa myös 

omistajien ymmärryksen täydentymiseen, kun tiedonhaku on jatkuvaa. 

 

” – on tiettyjä asioita mistä sitä tietoa hakee sit jatkuvasti koska se tieto muuttuu ja se 

lisääntyy koko ajan.” –N5 

 

Erityisesti yhden haastateltavan kohdalla korostui tiedonhaun merkitys oman 

ymmärryksen lisäämisessä sellaisessa tilanteessa, jossa tiedonhaku ei tähtää 

toimintaan. Haastateltava kertoi esimerkiksi etsivänsä tietoa tilanteessa, jossa hevosella 

on ongelma, jonka hoitopäätöksen omistaja haluaa kuitenkin jättää hevosta hoitavalle 

eläinlääkärille. 

 

” – kyl mä tavallaan haluan luottaa siihen eläinlääkäriin siinä ammattilaisena ja se 

osaa tehä ne päätökset ja sitte tota en mä tarjoa sille mitään omia tulkintoja siitä mitä 

mä oisin itte ettiny.” –N2 

 

7.8.3 Toiminta 

Kaikki haastateltavat kertoivat, että tiedonhaku on jossain määrin vaikuttanut heidän 

toimintaansa. Suurimmalla osalla haastateltavista vaikutukset näkyivät monissa eri 

asioissa: haastateltavien tiedonaku oli vaikuttanut esimerkiksi ruokinta- ja 

varustevalintoihin sekä muihin hevosen terveyttä ylläpitäviin seikkoihin, hevosen 

sairaudenhoitoa koskeviin päätöksiin ja kommunikointiin eläinlääkärin kanssa. 

 

”Kyl mul on kaikista melkein tullu ainaki jollain tasolla semmonen et en mä ehkä tiedä 

onks se se tieto mitä mä haluan mut jonkinnäkönen päätöksenantava tai päätöstä 

auttava tieto.” –N1 

 

Kaikki haastateltavat kertoivat käyttävänsä muualta etsimäänsä tietoa eläinlääkärin tai 

muiden ammattilaisten kanssa kommunikointiin. Omistajat ovat kuitenkin valikoivia 

sen suhteen, mitä tietoa he käyttävät omassa kommunikoinnissaan. Esimerkiksi 

lisäravinteista tai yrteistä ei välttämättä keskustella eläinlääkärin kanssa sen vuoksi, 
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että eläinlääkärin voidaan ajatella tässä asiassa edustavan tiettyä tuotemerkkiä ja 

suosittelevan näitä tuotteita. Yhdessä haastattelussa kävi myös ilmi vastaajan halu 

säilyttää oma uskottavuutensa eläinlääkärin silmissä, minkä vuoksi keskustelunaiheita 

saatetaan valikoida. 

 

Haastateltavien halu vaikuttaa eläinlääkärin toimintaan vaihteli. Yksi haastateltavista 

kertoi jättäytyvänsä pois hevosen hoitoa koskevasta päätöksenteosta, jossa eläinlääkäri 

on mukana. Hänkin kuitenkin kertoi voivansa keskustella eläinlääkärin kanssa muun 

tiedonhaun tuottamista ajatuksista ja ideoista. Pääosin haastateltavat kuitenkin 

osallistuivat aktiivisesti päätöksentekoon ja tarvittaessa esimerkiksi kyseenalaistivat 

eläinlääkärien diagnoosit. 

 

Yksi haastateltavista koki, että hän on omalla tiedonhaullaan ja tietämyksellään 

pyrkinyt vaikuttamaan eläinlääkärin suhtautumiseen itseensä ja hevostaan kohtaan. 

Haastateltavan mielestä häntä ja hänen hevostaan ei välttämättä oteta vakavasti ilman, 

että hän erikseen korostaa hevosen olevan tavoitteellisessa kilpailukäytössä, joka 

asettaa hevosen terveydelle ja terveydenhoidolle tiettyjä vaatimuksia. Useampia 

haastateltavia vaivasi myös se, että he kokivat, etteivät kaikki eläinlääkärit ole valmiita 

kuuntelemaan omistajan mielipiteitä ja muun tiedonhaun tuloksia. Tällöin omistajat 

mielellään suosivat eläinlääkäriä, joka ottaa huomioon tai vähintään kuuntelee 

omistajan ajatuksia.  

 

Sairaudenhoidolliseen päätöksentekoon liittyen kaksi haastateltavaa kertoi erilaisista 

kokemuksistaan eläinlääkärien päätöksenteosta. Toinen haastateltavista kertoi 

kokeneensa, etteivät eläinlääkärit juurikaan tee hevosen hoitoa koskevia päätöksiä, 

jolloin päätöksenteko jää omistajalle. Toinen puolestaan kertoi etenkin klinikkahoitoon 

liittyvistä kokemuksistaan, kuinka eläinlääkäri päätti hevoselle annettavasta hoidosta 

niin nopeasti, ettei omistajalle jäänyt juuri aikaa omaan harkintaan. Näistä tilanteista 

omistajalle oli jäänyt sellainen olo, että jos hän olisi saanut käyttää omaa harkintaansa 

ja tehdä omaa tiedonhakuaan, tiettyjä hoitoja ei välttämättä olisi käytetty. 

 

Haastateltavien toimintaan eri tilanteissa vaikuttivat kuitenkin myös muut seikat kuin 

itse tiedonhaku. Näiden muiden tekijöiden vaikutus lopputulokseen, tässä tapauksessa 

toimintaan tietyssä tilanteessa, on huomioitava. Haastatteluissa nousi esiin muun 
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muassa eläinlääkärin kanssa kommunikointiin liittyviä asioita sekä päätöksentekoa 

koskevia seikkoja:  

 

”No kyl mä ohjailen niitä eläinlääkäreitä ilman sitä haettuu tietooki.” –N3 

 

” – sit siihen [päätöksentekoon] vaikuttaa tietenki se et on sitä kokemusta niin monelta 

vuodelta.” –N5 
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8 Haastattelutulosten vertailu viitekehykseen ja 

kirjallisuuteen 

Kuvassa 3 on empirian perusteella muokattu versio hevosenomistajien 

tiedonhakumallista. Mustalla esitetyt asiat ovat sekä teoriaosuudessa että empiriassa 

esiintyneitä seikkoja. Punaisella merkityt kohdat ovat empirian perusteella tehtyjen 

havaintojen kautta tunnistettuja uusia seikkoja, jotka koetaan kokonaisuuden kannalta 

tärkeiksi. Harmaalla merkittyjä asioita ei koeta empiriassa merkityksellisiksi tekijöiksi, 

vaikka teoriaosuudessa ne ovat korostuneet. 

 

Demografiset tekijät ovat mukana mallissa, vaikka otannan rajallisuuden vuoksi tämän 

tutkimuksen empiirisen osan perusteella ei voida tehdä johtopäätöksiä demografisten 

tekijöiden vaikutuksista tuloksiin. Demografisten tekijöiden merkitys tiedonhaussa on 

kuitenkin havaittu aiemmassa kirjallisuudessa, joten on todennäköistä, että 

demografisilla tekijöillä on vaikutusta myös tämän tutkimuksen tuloksiin.  
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Kuva 3. Muokattu malli hevosenomistajien tiedonhausta. 

 

8.1 Millaista tietoa etsitään  

Haastateltavien tiedonhaun aiheet mukailevat Koganin ym. (2009, 4, 8) tutkimuksessa 

esiin nousseita aiheita. Esimerkiksi sairaudet ja muut ongelmat sekä rehut ja 

lisäravinteet esiintyvät kummassakin tapauksessa suosittuina aiheina. Sairauksista ja 

muista ongelmista sekä hoitovaihtoehdoista haettiin tietoa erityisesti niissä tilanteissa, 

kun aiheet olivat ajankohtaisia esimerkiksi oman tai muuten tutun hevosen 
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sairastaessa. Toisaalta tiedonhaku ei useinkaan rajoittunut pelkästään 

ongelmatilanteisiin, vaan myös muuta hevosen hyvinvointiin liittyvää tietoa haettiin 

aktiivisesti. Kogan ym. (2009, 8) ovatkin todenneet uteliaisuuden olevan yleisin syy 

tiedonhakuun: tiedonhaku uteliaisuuden vuoksi nousi esiin myös tämän tutkimuksen 

haastateltavien keskuudessa, sillä tiedonhaku ei yhdelläkään haastateltavalla rajoittunut 

esimerkiksi pelkkään päätöksentekoon tähtäävään toimintaan. 

 

Ihmisten terveyteen liittyvän terveystiedon etsinnässä tutkitut kolme eri kontekstia 

(Lambert & Loiselle 2007, 1009) loivat taustan myös omistajien hevosen 

terveydenhoitoon liittyvän tiedon etsinnälle. Nämä kolme kontekstia, terveyttä 

uhkaavat tilanteet, lääketieteelliseen päätöksentekoon osallistuminen sekä 

käyttäytymisen muuttaminen ja ennaltaehkäisevä käyttäytyminen, toimivat 

taustajakona myös tämän tutkimuksen tuloksien käsittelyssä.  

 

Terveyttä uhkaavat tilanteet eli sairaudet ja muut ongelmat ovat asioita, joista 

haastateltavat hevosenomistajat etsivät tietoa ahkerasti tilanteen ollessa akuutti. 

Ihmisten terveyteen liittyvässä tiedonhaussa tiedon etsintä on tunnistettu 

psykologiseksi selviytymiskeinoksi (van der Molen 1999, 238), mikä näyttää pätevän 

myös haastateltujen hevosenomistajien kohdalla. Vaikka omistajan ja hevosen kannalta 

epäedullisen tiedon hankkiminen voi lisätä stressiä ja ahdistusta, epäedullisenkin 

tiedon hankinnan kerrotaan vaikuttavan joissakin tapauksissa kuitenkin positiviisesti 

esimerkiksi aiemman tiedon vahvistumisen muodossa. Tiedonhaku on voinut 

esimerkiksi poistaa tilanteen aiheuttamaa epävarmuutta tai tuonut hyvää oloa siitä, että 

haastateltava on nähnyt vaivaa asian selvittämiseksi. Stressiä pyritään vähentämään 

myös esimerkiksi selviytymistarinoihin keskittymällä. 

 

Haastatteluiden perusteella on hankala tehdä selkeää eroa terveyttä uhkaaviin 

tilanteisiin ja lääketieteelliseen päätöksentekoon osallistumiseen liittyvään 

tiedonhakuun. Myös ihmisten terveyteen liittyvässä tiedonhaussa terveyttä uhkaaviin 

tilanteisiin voi linkittyä esimerkiksi osallistuminen päätöksentekoon (Davison ym. 

2002, 44; van der Molen 1999, 239). Haastattelujen perusteella esimerkiksi tiettyyn 

sairauteen liittyvään tiedonhakuun voi liittyä myös päätöksenteko siitä, voidaanko 

sairautta hoitaa, kannattaako vaivaa ruveta hoitamaan tai voidaanko eläinlääkärin 

antamaa hoitoa tukea muilla keinoilla. 
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Ihmisten terveyteen liittyvässä tutkimuksessa on todettu, että tiedon etsintä ei 

välttämättä kerro halusta osallistua lääketieteelliseen päätöksentekoon (Czaja ym. 

2003, 556). Sairauteen liittyvä tiedonhaku ei myöskään kaikilla haastateltavilla 

säännöllisesti johtanut varsinaiseen lääketieteelliseen päätöksentekoon vaikuttamiseen. 

Vaikka kaikki haastateltavat etsivät terveyttä uhkaaviin tilanteisiin liittyvää tietoa, yksi 

haastateltavista painotti jättävänsä itse päätöksenteon eläinlääkärille. Tämän vuoksi 

terveyttä uhkaaviin tilanteisiin liittyvää tiedonhakua ja lääketieteelliseen 

päätöksentekoon osallistumista voidaan lähestyä eri kokonaisuuksina, vaikka ne 

monissa tapauksissa nivoutuvat yhteen. 

 

Pääosin haastateltavat ottivat joiltakin osin kantaa lääketieteelliseen päätöksentekoon. 

Joissakin tilanteissa jotkut haastateltavat olisivat kuitenkin mielellään ottaneet kantaa 

jopa enemmän, mikäli eläinlääkäri olisi sallinut sen. Mikäli omistajalle jäi 

eläinlääkärin kanssa kommunikoinnista tunne siitä, ettei hänen mielipiteellään tai 

tiedonhaullaan ollut merkitystä lopputuloksen kannalta, haastateltavat päätyivät 

pikemmin eläinlääkärin vaihtamiseen tai vaihtoehtoisiin hoitomenetelmiin 

tutustumiseen kuin esimerkiksi tiedonhaun lopettamiseen. Tämä antaa kuvan siitä, että 

haastateltavat luottivat omiin kykyihinsä löytää relevanttia tietoa, jota voidaan 

hyödyntää päätöksenteossa. Tätä ajatusta tukee myös yhden haastateltavan kommentti 

siitä, että erityisesti niissä tilanteissa, joissa eläinlääkärit eivät ole löytäneet sairauteen 

tehoavaa hoitokeinoa yrityksistä huolimatta, haastateltava on saattanut kysyä tai 

ehdottaa eläinlääkärille jotakin uutta hoitokeinoa. 

 

Ihmisten terveyttä koskevassa, lääketieteelliseen päätöksentekoon liittyvässä 

tiedonhakututkimuksessa on tutkittu muun muassa sitä, millaista ja kuinka paljon tietoa 

tarvitaan lääketieteelliseen päätöksentekoon osallistumiseksi (Lambert & Loiselle 

2007, 1009). Haastattelujen perusteella tämä vaihteli runsaasti eri omistajien välillä. 

Haastateltavista hän, joka otti vähiten osaa lääketieteelliseen päätöksentekoon, etsi 

myös vähemmän tietoa kuin muut haastateltavat. Ihmisten terveyteen liittyvässä 

tutkimuksessa on todettu sama: aktiivisesti tietoa hakeva potilas on aktiivinen myös 

päätöksentekoon osallistumisessa (Hashimoto & Fukuhara 2004, 239). Toisaalta yksi 

haastateltavista kertoi ottavansa osaa päätöksentekoon ilman tiedonhakuakin. Myös 

toisessa tapauksessa osallistumiseen vaikuttavaksi tekijäksi nimettiin vuosien varrella 

kertynyt kokemus uuden tiedon lisäksi. Näiden tulosten valossa on haastavaa arvioida, 
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mikä on tiedonhaun vaikutus päätöksentekoon,  ja mikä vaikutus esimerkiksi ihmisten 

välisillä käyttäytymiseroilla on. 

 

Käyttäytymisen muuttamiseen ja ennaltaehkäisevään käyttäytymiseen liittyvän 

tiedonhaun korostuminen niissä tilanteissa, joissa hevosella ei ole esimerkiksi akuuttia 

sairautta, on luonnollista esimerkiksi omistajien ajankäytön vuoksi. Se, että suurin osa 

haastateltavista oli kiinnostunut ennaltaehkäisevistä asioista, kertoo halusta pitää 

hevosen terveydentila mahdollisimman hyvänä. Toisaalta ainoa haastateltavista, joka 

sanoi ettei itse etsi ennaltaehkäisevää tietoa, kertoi hevosensa pysyneen hyvässä 

kunnossa nykyisillä toimintatavoilla. Tässä tilanteessa omistaja voi kokea, ettei 

toimivaa konseptia kannata muuttaa. Muiden haastateltavien puheista taas kävi ilmi, 

että ennaltaehkäisevällä toiminnalla ajatellaan saavutettavan parempia tuloksia jollakin 

hevosenpidon osa-alueella. Kokonaisuutena haastateltavien kokeilunhalu esimerkiksi 

ruokinnan tai varusteiden suhteen vaihteli: osa haastateltavista haki aktiivisesti uusia 

ideoita kokeiltavaksi, osa taas luotti jo toimiviksi todettuihin ratkaisuihin. 

 

Ihmisten terveyteen liittyvässä tutkimuksessa tiedon on todettu vaikuttavan 

terveellisiin elämäntapoihin ja ennaltaehkäisevään käyttäytymiseen sitoutumiseen 

(Fahrenwald & Walker 2003, 313; Yu & Wu 2004, 390). Valtaosalla haastatelluista 

hevosenomistajista tiedonhaku oli vaikuttanut hevosen terveyteen liittyviin 

ennaltaehkäiseviin toimintatapoihin sitoutumiseen. Se, että valtaosa haastatelluista 

kertoi muuttaneensa käyttäytymistään tiedonhakunsa perusteella, osoittaa myös sen, 

että hevosenomistajat luottavat omaan tiedonhakuunsa ja sen oikeellisuuteen. 

 

8.2 Eri lähteiden käyttö 

Haastatteluissa suosittuina lähteinä korostuivat internet, eläinlääkärit sekä ei-

asiantuntijat. Kaikki nämä lähteet tunnistetaan myös muissa lemmikinomistajia 

käsittelevissä tutkimuksissa (Kogan ym. 2008, 1538; Kogan ym. 2009, 11). 

Esimerkiksi Kogan ym. (2009, 5, 11) erottelevat eri lähteiksi internetin ja yhteen 

vedetyt blogit sekä keskustelupalstat. Myös haastatteluissa jako internetsivuihin sekä 

blogeihin ja keskusteluryhmiin tuli selvästi esille. Toisaalta erityisesti blogien kohdalla 

haastateltavat mainitsivat erikseen esimerkiksi eläinlääkärien pitämät blogit erotuksena 

hevosharrastajien pääosin kokemusten jakamiseen keskittyvistä blogeista. 
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Kaikki haastateltavat käyttivät internetiä päivittäin. Aiemmissa tutkimuksissa 

lemmikinomistajat ovat käyttäneet internetiä pääosin päivittäin tai vähintään viikottain 

(esim. Kogan ym. 2009, 4; Kogan ym. 2014, 93). Internet on siis lemmikinomistajille 

käytettävyydeltään erittäin hyvä tiedonlähde, jonka käyttö on hyvin vaivatonta 

esimerkiksi puhelimen kautta. Haastateltavat kertoivatkin etsivänsä hevosen 

terveydenhoitoon liittyvää tietoa internetistä keskimäärin vähintään kerran 

kuukaudessa. Muissa tutkimuksissa lemmikinomistajat ovat kertoneet käyttävänsä 

internetiä lemmikin terveyteen liittyvissä asioissa jonkin verran harvemmin: 

esimerkiksi Koganin ym. (2009, 4, 7) tutkimuksessa yleisin vastaus oli, että internetiä 

käytetään lemmikin terveyteen liittyvään tiedonhakuun harvemmin kuin kerran kuussa. 

Tiedonhaun helpottuminen esimerkiksi älypuhelinten lisääntymisen myötä on 

kuitenkin voinut johtaa tiedonhaun kokonaisvaltaiseen yleistymiseen viime vuosina. 

Voidaan myös ajatella, että lemmikkinä paljon aikaa ja rahaa vaativaan hevoseen 

ollaan lähtökohtaisesti valmiita panostamaan paljon aikaa myös tiedonhaun suhteen. 

Lisäksi hakemalla tietoa hevosen terveyteen liittyvistä asioista omistaja yrittää 

varmistaa hevosen parhaan mahdollisen hoidon. Näillä keinoilla pyritään 

varmistamaan hevosen kunnossa pysyminen. 

 

Sekä lemmikinomistajien että muiden ihmisten internetissä tapahtuvan tiedonhaun on 

todettu pääsääntöisesti alkavan hakukoneista verrattuna suoraan tietyltä internetsivulta 

tapahtuvaan tiedon etsintään (Fallows 2005, 6; Kogan ym. 2009, 7). Myös 

haastateltavien kohdalla hakukoneen kautta tapahtuvan tiedonhaun merkitys korostui 

selvästi. Tämä kertoo siitä, ettei haastateltavilla ollut tiedossaan internetsivuja, jotka 

kattaisivat edes yhden laajemman kokonaisuuden niin, että tietoa pystyttäisiin 

hakemaan suoraan tietyltä internetsivulta. 

 

Lemmikkeihin liittyvissä tutkimuksissa eläinlääkäreitä käsitellään lähteenä pääosin 

yhtenä ryhmänä (esim. Hoffman ym. 2009, Kogan ym. 2009). Kogan ym. (2008) 

jaottelevat eläinlääkärin tiedonlähteenä sen mukaan, tavataanko hänet kasvotusten vai 

puhelimen välityksellä. Näissä asetelmissa jää kuitenkin huomioimatta se, etteivät 

eläinlääkärit ole hevosenomistajille yhtä massaa. Esimerkiksi ihmisten terveyttä 

koskevaa tiedonhakua tutkittaessa Elkin (2008) erottelee omiksi ryhmikseen oman 

lääkärin sekä erikoislääkärit. Myös haastateltavat tekivät eron esimerkiksi oman 

luottoeläinlääkärin, vastavalmistuneen eläinlääkärin sekä tiettyyn asiaan erikoistuneen 

eläinlääkärin välille. Lisäksi lähteenä käytettiin joissakin tilanteissa myös useita eri 



75 
 

eläinlääkäreitä. Eläinlääkäriltä kysytään kysymyksiä erityisesti silloin, kun hänet 

kohdataan kasvotusten. Kommunikointi ei kuitenkaan rajoittunut kaikilla 

haastateltavilla pelkästään näihin kohtaamisiin, vaan eläinlääkäreille myös soitettiin 

kysymysten esittämiseksi ja esimerkiksi lähetettiin röntgenkuvia lausunnon 

saamiseksi. 

 

Ei-asiantuntijat tietolähteenä viittaavat tässä tutkimuksessa muuten kuin ammatikseen 

hevosten kanssa tekemisissä oleviin ihmisiin, joiden kokemuksen kautta kertyneestä 

tietämyksestä haastateltavat olivat kiinnostuneet. Esimerkiksi Koganin ym. (2009, 5, 

11) tutkimuksessa eritellään esimerkiksi samanlaisten ongelmien kanssa painivat 

lemmikinomistajat perheestä ja ystävistä. Haastateltavista kukaan ei kuitenkaan 

maininnut perheenjäseniä tietolähteenä, joten ei-asiantuntijoiden tarkempi erittely ei 

tässä tutkimuksessa ollut tarpeen. Muita hevosihmisiä kuvattiin lähinnä heidän 

hevostaustansa ja kokemuksensa perusteella: myös henkilökohtaiset siteet olivat 

kuitenkin merkityksellisiä siksi, että haastateltavat tiesivät, kenen puoleen kääntyä 

tiedonhaun yhteydessä. Toisaalta myös vieraammilta ihmisiltä oltiin valmiita 

kysymään tietoa sellaisissa tilanteissa, joissa toisen ihmisen ajateltiin tietävän tietystä 

aiheesta. 

 

Hevosenomistajien tiedonhakua käsitelleissä aiemmissa tutkimuksissa on tunnistettu 

tiedon lähteinä tässä tutkimuksessa muiksi asiantuntijoiksi kutsuttuja hevosalan 

ammattilaisia kuten valmentajia ja kengittäjiä (esim. Hoffman ym. 2009, Hockenhull 

& Creighto 2013). Haastateltavien keskuudessa tiedon lähteinä nostettiin esiin 

esimerkiksi osteopaatit, fysioterapeutit ja kraniosakraalihoitajat, mutta esimerkiksi 

valmentajien osuus jäi vähäiseksi. Yhdellä haastateltavalla valmentaja oli myös tallin 

omistaja, kun taas toisessa tapauksessa perheen hevosen ja tyttären valmentaja oli 

myös eläinlääkäri. Nämä haastateltavat käyttivät valmentajia tietolähteinä, mutta 

muiden kohdalla valmentajat eivät olleet merkittävässä roolissa. Tämä voi johtua siitä, 

ettei kaikilla hevosenomistajilla välttämättä ole valmentajaa avustamassa arjessa edes 

ratsastuksellisissa asioissa. Tällöin oman valmentajan käyttö tietolähteenä jää 

luonnollisesti puuttumaan. Kengittäjän hyödyntäminen lähteenä taas näytti 

haastateltavien kohdalla riippuvan siitä, oliko hevosella kengitykseen liittyviä vaivoja. 

Vaikka kaikki haastateltavat olivat olleet kengittäjien kanssa tekemisissä, osalla 

haastateltavista ei ollut ikinä ollut vaivaa tai ongelmaa, johon kengittäjän 
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erityisosaamista olisi kaivattu. Jos kengittäjä lisäksi käy hoitamassa hevosta aikoina, 

jolloin omistaja ei ole paikalla, vuorovaikutus kengittäjän kanssa jää vähäiseksi. 

 

Vaikka teoriaosuudessa käsitellyissä tutkimuksissa ei pääosin tunnisteta eri tilanteiden 

vaikutusta tiedonlähteeseen, Hockenhull ja Creighto (2013, 109) erottelevat 

hevosenomistajien lähteiden käyttöä tilanteen mukaan. Myös haastatteluista kävi 

selvästi ilmi, että haastateltavat käyttävät eri tilanteissa eri lähteitä. Esimerkiksi 

hevosen sairastaessa haastateltavat keskittyivät käyttämään erityisesti päätöksentekoa 

koskien luotettavimmiksi kokemiaan lähteitä, jotka haastateltavasta riippuen olivat 

muun muassa eläinlääkäri tai kokeneet tuttavat. Näin yritettiin varmistaa akuutin 

vaivan tehokkain mahdollinen hoito. Toisaalta esimerkiksi eläinlääkäreiden kanssa ei 

juurikaan keskusteltu esimerkiksi ruokintaan liittyvistä asioista kuten rehuista, 

lisäravinteista tai yrteistä. Ennaltaehkäisevään käyttäytymiseen liittyvässä tiedonhaussa 

haastateltavat käyttivät useita eri lähteitä. Tämä saattaa johtua esimerkiksi siitä, että 

ennaltaehkäisevissä asioissa eri vaihtoehtojen kokeilu on usein helpompaa kuin 

lääketieteellisten ongelmien kanssa. Jos esimerkiksi uudesta rauhoittavasta 

lisäravinteesta ei koeta olevan apua, sen voi todennäköisesti jättää pois kokeilujakson 

jälkeen ilman merkittäviä haittoja tai kustannuksia. Mikäli hevosta sen sijaan hoidetaan 

akuutin sairauden kohdalla väärällä tavalla, voivat seuraukset olla vakavampia sekä 

hevosen terveyden että kustannusten kannalta. 

 

8.3 Tiedon ja lähteiden arviointi 

Kokonaisuutena haastateltavat varmistivat löytämänsä tiedon laatua käyttämällä eri 

lähteitä. Tiedon varmistamisen lähteet vaihtelivat: haastateltavat käyttivät tähän 

tarkoitukseen esimerkiksi muita hevosharrastajia, eläinlääkäreitä ja internetiä. 

Haastateltavien puheissa toistui eri lähteiden käyttö: yhdestä lähteestä saatua tietoa 

verrattiin muista lähteistä saatavaan tietoon, tai aiemmista lähteistä saatua tietoa 

täydennettiin uudella tiedolla, jolloin lopullinen kanta muodostettiin tämän perusteella. 

 

Eläinlääkärit korostuivat luotettavimpana lähteenä teoriaosuudessa (esim. Kogan ym. 

2008, 1538; Kogan ym. 2009, 11). Haastateltavien keskuudessa esimerkiksi sairauksiin 

ja hoitopäätöksiin liittyvässä tiedonhaussa eläinlääkärit olivat tärkeässä asemassa 

tiedonlähteinä. Haastatteluissa tuli kuitenkin selvästi esiin myös kriittisyys 

eläinlääkäreitä kohtaan: useat haastatelluista korostivat, etteivät he luota kaikkiin 
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eläinlääkäreihin. Kuitenkin esimerkiksi internetistä löytyvän tiedon kohdalla 

eläinlääkäreitä ja eläinsairaaloiden sivustoja pidettiin yleensä luotettavina tietolähteinä. 

Internetin ulkopuolella tapahtuva kommunikointi eläinlääkärin kanssa kuitenkin tähtäsi 

monissa tapauksissa esimerkiksi tietyn vaivan hoitoon, jolloin oleellista ei ole vain 

tietämys jostakin aiheesta, vaan myös esimerkiksi diagnoosin tekeminen sekä sopivan 

hoidon valinta. Tämänkaltaisissa päätöksentekotilanteissa on olemassa erehtymisen 

mahdollisuus, ja useimmilla haastatelluista oli omakohtaista kokemusta eläinlääkärien 

erehdyksistä. Tämä oli selkeästi vaikuttanut valtaosaan haastateltavista siten, että he 

suhtautuivat kriittisesti arvioiden eläinlääkäreiltä saamaansa tietoon. 

 

Lemmikinomistajien arvio ei-asiantuntijoiden luotettavuudesta vaihtelee eri 

tutkimuksissa (Kogan ym. 2008, 1538; Kogan ym. 2009, 5, 11). Myös haastateltavat 

kokivat ei-asiantuntijat keskenään eri tavoin: osalle esimerkiksi samojen ongelmien 

kanssa painivat muut hevosenomistajat olivat hyvin luotettuja lähteitä; toisille taas 

lähinnä keino saada uusia ideoita tiedonhakuun. Haastatteluissa ei-asiantuntijoiden 

luotettavuuden arvioinnissa koettiin tärkeäksi se, että haastateltavalla oli jonkinlainen 

mahdollisuus todentaa ei-asiantuntijan kokemus. Esimerkiksi vanhojen ystävien 

kohdalla tätä asiaa ei tarvitse miettiä toisin kuin internetissä julkaistavien blogien 

kohdalla. Osa haastateltavista luottikin ei-asiantuntijoista juuri henkilökohtaisesti 

tuntemiinsa ihmisiiin. Joidenkin omistajien kohdalla vaikutti myös siltä, että 

kasvokkain kohdattujen ihmisten kokemuksiin oli helpompi luottaa kuin internetissä 

jaettuihin kokemuksiin, vaikka muuta perustelua tälle luottamukselle ei ollut. 

 

Vaikka hevosenomistajien tietolähteinä on tunnistettu myös muita asiantuntijoita ja 

heidän käyttönsä yleisyyttä on mitattu (esim. Hoffman ym. 2009; Hockenhull & 

Creighto 2013), näiden lähteiden varsinaista luotettavuutta ei näissä tutkimuksissa ole 

mitattu. Tämän tutkimuksen perusteella luottamus muihin asiantuntijoihin vaihtelee. 

Tämä on luonnollista esimerkiksi siitä syystä, että hevosalalla työskentelee useita eri 

ammattilaisia, joiden koulutus ja kokemus vaihtelevat hyvin paljon. Haastateltavat 

tunnistivat tämän haasteen. Osa haastatelluista korosti arvostavansa asiantuntijan 

koulutusta, mutta vielä selvemmin esiin tulivat omat hyvät kokemukset tietystä 

asiantuntijasta. Ylipäätään oleellista luotettavuuden arvioinnissa on se, että myös 

asiantuntijoita arvioidaan pikemminkin yksilöinä kuin tietyn ammattiryhmän 

edustajina. Haastateltavat suhtautuivat avoimesti eri asiantuntijoihin, eikä 
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haastatteluissa tullut ilmi, että kukaan haastatelluista olisi suhtautunut minkään tietyn 

alan kaikkiin asiantuntijoihin epäilevästi.  

 

Internetin luotettavuuden arviointiin liittyen haastatteluissa pystyttiin pureutumaan 

seikkoihin, jotka vaikuttavat eri sivujen luotettavuuden kokemiseen. Lisäksi 

haastateltavat pääsivät tarkemmin kertomaan, millä tavoin eri tekijät vaikuttavat tähän 

arviointiin. Haastatteluissa kävi ilmi, ettei haastateltavilla tule mieleen kovinkaan 

montaa internetsivun luotettavuuden arviointiin vaikuttavaa tekijää, jos kysymys ei 

sisällä minkäänlaisia vaihtoehtoja. Sivuston ulkoasu ja tekstin kirjoittaja tai 

alkuperäinen lähde ovat tekijöitä, jotka useampi haastateltava nimesi itse. Sen sijaan 

myös useat muut seikat koettiin merkityksellisiksi erikseen niistä kysyttäessä.  

 

Teoriaosuudessa sivuston ulkoasu ei noussut merkittävään rooliin sivujen 

luotettavuuden arvioinnissa, mutta haastateltavien keskuudessa aihe nousi selvästi 

esille. Sivun ulkoasu on sivun linkin löytymisen jälkeen ensimmäinen asia, jonka 

käyttäjä kohtaa sivulle tullessaan. Sivun käyttäjä myös väistämättä kiinnittää 

jonkinlaista huomiota ulkoasuun toisin kuin joihinkin muihin luotettavuuteen 

vaikuttaviin tekijöihin. Haastateltavat kommentoivat erityisesti asioita, jotka koetaan 

ulkoasussa häiritseväksi. Vain yksi haastateltavista kuvaili, millainen ulkoasu häntä 

miellyttää. Kokonaisuutena tämä antaa kuvan siitä, että ulkoasussa tärkeää on se, ettei 

se horjuta uskottavuutta esimerkiksi sekaisuudella tai liiallisella yksinkertaisuudella. 

 

Ihmisten terveyteen liittyvässä tutkimuksessa on havaittu, etteivät ihmiset tutustu 

kovin usein tiedon lähteisiin (Eysenbach & Köhler 2002, 576). Esimerkiksi Kogan ym. 

(2009, 10) saivat lemmikinomistajia tutkiessaan tuloksen, jonka mukaan suurin osa 

kyselyyn vastanneista lemmikinomistajista tutustuu sivustoon tarkistaakseen tiedon 

lähteen lähes aina tai useimmiten. Tämän tutkimuksen haastateltavista useampi 

mainitsi tiedon lähteen olevan tärkeä asia sivun luotettavuuden arvioinnista 

kysyttäessä. Haastateltavat vaikuttivat suhtautuvan internetistä löytyvään tietoon 

kriittisesti, minkä vuoksi kaikkeen löytyvään tietoon ei luoteta, vaan tiedon 

oikeellisuus halutaan varmistaa esimerkiksi lähteisiin tutustumalla. 

 

Internetsivuilta löytyvää tietoa arvioitaessa henkilökohtaiset siteet, esimerkiksi 

luottamus vanhaan tuttuun, eivät ole samalla tavalla merkityksellisiä kuin kasvokkain 

käytävässä kommunikoinnissa. Internetsivuja sen sijaan arvioidaan esimerkiksi sen 
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perusteella, millainen koulutus ja kokemus sivun kirjoittajalla kerrotaan olevan. 

Lisäksi tutkimukset olivat haastateltavien mukaan pääosin luotettavia lähteitä. 

Tutkimusten määritelmät voivat kuitenkin vaihdella eri haastateltavien välillä: 

haastatteluissa ei keskitytty siihen, miten kukin haastateltava määritteli tutkimuksen ja 

sen tieteellisyyden. Myös tutkimuksiin pohjautuviin teksteihin luotettiin. Tieteellisten 

tutkimusten pohjalta kootut tekstit koettiin myös monissa tapauksissa helpommin 

lähestyttäviksi kuin itse tutkimukset, jotka saattavat olla hankalia ymmärtää. 

 

Internetsivujen kirjoittajan tai tiedon lähteen luotettavuutta arvioitaessa yksi 

haastateltavista kommentoi, että toisinaan tiedonhaku on selailevampaa, eikä lähteisiin 

tällöin välttämättä kiinnitetä kovin paljon huomiota. Kokonaisuutena haastateltavien 

kommenteista käy ilmi, ettei tiedon lähteen varmistaminen ole aina oleellista 

tiedonhaun kaikissa vaiheissa: esimerkiksi keskustelupalstoilta etsitään eri käyttäjien 

kirjoituksia eri aiheista, ja näihin kirjoituksiin liittyvää tiedonhakua jatketaan edelleen, 

vaikka kirjoittajan taustasta ei välttämättä ole minkäänlaista tietoa. 

 

Useiden haastateltavien mainitsemien internetsivun ulkoasun ja tiedon kirjoittajan tai 

sen alkuperäisen lähteen lisäksi haastateltavat kokivat monet internetsivuihin liittyvät, 

erikseen heille mainitut seikat tärkeinä luotettavuuden kannalta. Yksi haastateltavista 

esimerkiksi kommentoi, että luotettavuutta vähentää se, jos tieto on kauan sitten luotua 

ja päivämäärä on selkeästi esillä. Sen sijaan hän ei kertomansa mukaan välttämättä 

muistaisi edes ajatella tiedon kirjoittamisen ajankohtaa, jos sitä ei olisi selkeästi 

merkitty. Tämä ongelma voi koskea myös muuta tiedon luotettavuuden arviointia: ellei 

asia tule selvästi esille, sitä ei välttämättä edes ajatella. Esimerkiksi yhdessä 

haastattelussa haastateltava mainitsi, että mainostieto on välillä hankala erottaa muusta 

tiedosta. Ellei tiedon kaupallisuus käy hevosenomistajalle selväksi, saattaa esimerkiksi 

käydä niin, ettei tiedon luotettavuuden arvioinnissa oteta lainkaan huomioon tiedon 

alkuperäistä tarkoitusta, jos asiaan ei erikseen perehdytä. 

 

Koska kaikki haastateltavat käyttivät internetpohjaisessa tiedonhaussaan hakukonetta, 

hakutulosten luotettavuuden arviointi on kriittistä sen suhteen, mille internetsivuille 

haastateltavat päätyvät. Ne haastateltavat, jotka ajattelivat relevanteimman tiedon 

olevan aivan ensimmäisissä hakutuloksissa tai ensimmäisellä sivulla, eivät edes 

jatkaneet tiedonhakua myöhempiin tuloksiin. Sen sijaan ne haastateltavat, jotka eivät 
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ajatelleet ensimmäisten hakutulosten olevan välttämättä luotettavimpia, jatkoivat 

hakutulosten selaamista myöhemmille sivuille päätyen uusien internetsivujen pariin. 
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9 Yhteenveto ja johtopäätökset 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli vastata pääkysymykseen: Miten hevosenomistajat 

etsivät tietoa hevosen terveydenhoitoon liittyen? Pääkysymystä tarkennettiin 

seuraavilla alakysymyksillä: Millaisissa tilanteissa hevosenomistajat etsivät hevosen 

terveydenhoitoon liittyvää tietoa? Millaista tietoa hevosenomistajat etsivät? Mistä 

lähteistä? Miten hevosenomistajat arvioivat etsimäänsä tietoa ja käyttämiään lähteitä 

erityisesti internetsivujen kohdalla? Millaisia haasteita tai ongelmia hevosenomistajat 

kohtaavat tietoa etsiessään? Mitä löydetyllä tiedolla tehdään? 

 

Tutkimuksen teoriaosuudessa perehdyttiin sekä ihmisten omaa terveyttä koskevaan 

terveystiedon etsintäkäyttäytymiseen että lemmikinomistajien lemmikkien terveyttä 

koskevaan tiedon etsintään. Näistä kokonaisuuksista rakennettiin tutkimuksen 

viitekehys eli malli hevosenomistajien tiedonhausta. Viitekehys pohjautuu suurilta osin 

lemmikinomistajien lemmikin terveydenhoitoa kartoittaviin tutkimuksiin (esim. Kogan 

ym. 2008, Kogan ym. 2009), minkä lisäksi siinä on huomioitu erityisesti 

hevosenomistajia koskevia erityispiirteitä (esim. Hoffman ym. 2009, Hockenhull & 

Creighto 2013). Viitekehykseen on sisällytetty myös ihmisten omaan terveyteen 

liittyvää tiedonhakua käsitteleviä tutkimuksia (esim. Lambert & Loiselle 2007). 

 

Tutkimuksen empiirinen osuus toteutettiin teemahaastatteluna. Haastatellut viisi 

hevosenomistajaa valittiin harkinnanvaraisella otannalla. Kaikki haastateltavat olivat 

ratsuhevosen omistajia, jotka tekevät oman hevosensa terveydenhoitoon liittyvät 

päätökset. Aineisto analysoitiin teemoittelun keinoin, jonka avulla saatiin nostettua 

esiin tutkimusongelman kannalta tärkeitä teemoja. 

 

9.1 Teoreettiset ja liikkeenjohdolliset johtopäätökset 

Hevosenomistajien kaipaama tieto riippuu osittain siitä, mitä käyttöä varten he etsivät 

tietoa. Esimerkiksi sairauksien ja erityisesti niihin liittyvän päätöksenteon kohdalla 

hevosenomistajat kaipaavat faktoihin perustuvaa tietoa luotettaviksi kokemistaan 

lähteistä. Kun ymmärretään, miksi tietoa haetaan ja millaista tietoa missäkin tilanteessa 

haetaan, voidaan hevosenomistajien tarpeet huomioida paremmin esimerkiksi 

internetsivujen rakentamisessa tai eläinlääkärien kommunikaatiossa asiakkaiden 

kanssa. 
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Sairauksiin ja muihin ongelmiin kohdistuva tiedonhaku näyttää keskittyvän akuutteihin 

tilanteisiin. Ongelman ollessa akuutti omistajat ovat kiinnostuneita aiheesta laajasti ja 

esimerkiksi tiedon puute turhauttaa heitä. Tiedon tuottamisen kannalta tämä voi 

tarkoittaa sitä, että esimerkiksi yhteen asiaan riittävällä tarkkuudella perehtyvä 

internetsivu kiinnostaisi hevosenomistajia. Pelkät tieteelliset tutkimukset ovat 

kuitenkin useille hevosenomistajille liian teknisiä, joten kuluttajille suunnatulla 

sivustolla on oleellista tarjota sopivan tasoista tietoa, joka toisaalta tyydyttää omistajan 

tiedontarpeen mutta on toisaalta riittävän selkokielistä. Myös sairauksiin ja muihin 

ongelmiin liittyvässä tiedonhaussa on kuitenkin huomioitava, ettei kaiken tiedon 

tarvitse pohjautua tutkittuun tietoon: esimerkiksi muiden kertomat selviytymistarinat 

tuovat helpotusta joillekin omistajille. Haastatteluiden perusteella hevosenomistajat 

myös siirtyvät tiedonhaussaan suurten kokonaisuuksien kautta yksityiskohtiin, joten 

kattavan kuvan tarjoaminen eri aiheista on tärkeää.  

 

Sairauksiin liittyvän tiedonhaun taustalla voi olla tarve tehdä tärkeä lääketieteellinen 

päätös esimerkiksi siitä, ryhdytäänkö lemmikkiä hoitamaan. Tämäkin seikka puhuu sen 

puolesta, että omistajat tarvitsevat riittävästi tarpeeksi yksityiskohtaista tietoa 

sairauksista ja ongelmista sekä esimerkiksi mahdollisista hoitovaihtoehdoista. Vaikka 

päätöksenteko ei olisi tietyssä tilanteessa pakollista, osa hevosenomistajista haluaa 

osallistua hevosen terveydenhoitoa koskevaan lääketieteelliseen päätöksentekoon 

tiedonhakunsa perusteella. Päätöksentekotilanteissa hevosenomistajan ja eläinlääkärin 

välinen kommunikaatio on erityisen tärkeää, jotta omistaja tuntee voivansa osallistua 

haluamassaan määrin päätöksentekoon.  

 

Ennaltaehkäisevä tiedonhaku vaikuttaa keskittyvän sellaisiin asioihin, joita käyttämällä 

tai muuten hyödyntämällä pyritään ylläpitämään tai parantamaan lemmikin 

hyvinvointia. Kun esimerkiksi sairauksia koskeva tiedonhaku painottuu akuutteihin 

tilanteisiin, ennaltaehkäisevässä tiedonhaussa keskitytään vahinkojen minimoinnin 

sijasta positiivisiin asioihin, esimerkiksi tapoihin, kuinka toimia entistäkin paremmin. 

Negatiivisiin asioihin, esimerkiksi mahdollisesti lemmikille tulevaisuudessa tuleviin 

sairauksiin, ei sen sijaan haluta keskittyä ennen aikojaan. Tämän vuoksi esimerkiksi 

sairauksiin ja muihin ongelmiin keskittyvät sivut ja muut lähteet kannattaa suunnata 

juuri heille, joille aihe on akuutti. 
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Hevosenomistajat käyttävät monia eri lähteitä tiedonhaussaan. Vaikka lähteiden 

luotettavuus vaihtelee, kokonaisuutena tietoa haetaan monesti useista eri lähteistä. 

Esimerkiksi internetsivujen kohdalla omistajien kiinnostusta eri toimijoiden 

tarjoamaan tietoon voidaan hyödyntää kokoamalla yhdelle internetsivulle useiden eri 

ammattilaisten ajatuksia tietystä aiheesta. 

 

Eläinlääkärien asema tietolähteenä erityisesti sairauksien ja muiden ongelmien 

kohdalla on kiistaton. Haastatteluissa erittäin tärkeäksi asiaksi nousee kuitenkin 

eläinlääkärin ja omistajan välinen kommunikaatio, joka on haastateltavien 

näkökulmasta toisinaan ongelmallista. Se, että omistaja kokee tulleensa huomioiduksi 

tahtomallaan tavalla, liittyy myös siihen, että omistaja tuntee saaneensa tapaamisesta 

itselleen oleellista tietoa. Mikäli kommunikaatio on puutteellista, omistaja voi 

esimerkiksi kääntyä muiden eläinlääkärien puoleen. 

 

Ei-asiantuntijoiden käyttö tietolähteenä kertoo koulutuksen arvostuksen lisäksi 

kokemuksen arvostamisesta. Haastatteluissa esiin nousi erityisesti se, että tuttujen, 

kokeneiden hevosihmisten tietämykseen luotetaan. Toisaalta hevosenomistajien 

uteliaisuudesta ja avoimuudesta uusille ajatuksille kertoo se, että muiden kokemuksista 

ollaan kiinnostuneita, vaikka niihin ei välttämättä suhtauduta tietona. Tämänkään 

vuoksi omistajille tarjottavan ja heitä kiinnostavan sisällön ei pidä keskittyä pelkästään 

tutkittuun tietoon.  

 

Internet on tietolähteenä erittäin merkittävä esimerkiksi helpon saatavuutensa ja tiedon 

suuren määrän ansiosta. Hevosenomistajien internetinkäyttö on kokonaisuutena hyvin 

aktiivista, ja myös hevosen terveydenhoitoon liittyvää tietoa haetaan säännöllisesti. 

Tämän vuoksi vaikuttaa siltä, että omistajat ovat hyvin tavoitettavissa internetin kautta. 

Vaikka internetissä olevan tiedon luotettavuuteen suhtaudutaan joissakin tapauksissa 

varauksella, uskoivat haastateltavat löytävänsä internetistä myös luotettavaa tietoa. 

Lisäksi haastateltavien tiedonhausta ylipäätään jäi kuva siitä, että he luottavat 

kykyihinsä löytää käytännössä hyödynnettävää tietoa: omistajat kokevat osaavansa 

arvioida esimerkiksi internetsivujen luotettavuutta, jolloin kaikkia sivuja ei myöskään 

leimata epäluotettaviksi. 

 

Se, että hevosenomistajat hakevat tietoa pääsääntöisesti hakukoneesta verrattuna 

suoraan tietyltä internetsivulta tapahtuvaan tiedonhakuun, tarkoittaa sivujen tarjoajien 
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näkökulmasta sitä, että hakukonenäkyvyys on omistajien tavoittamisen kannalta 

ensiarvoisen tärkeää. Vaikka osa hevosenomistajista voi selata useamman sivun 

hakutuloksia, etenkin paljon tuloksia antavien hakusanojen kohdalla huonosti 

näkyvyyttä saava sivusto voi jäädä pimentoon. 

 

Hevosen terveydenhoitoon liittyvän internetsivun rakentamisen kannalta huomioitavaa 

on, ettei ainoastaan sivun teksti ole merkityksellistä omistajille. Sivun ulkoasun on 

tuettava muuta sisältöä, jotta omistajalle välittyvä kokonaiskuva sivusta on luotettava. 

Kokonaiskuvaan sivun luotettavuudesta vaikuttavat haastateltavien mukaan myös 

pienet seikat, kuten sivuston url-osoite.  

 

Vaikka internetissä olevan tiedon määrä on valtava, hevosenomistajat eivät aina löydä 

sieltä etsimäänsä tietoa. Kun esimerkiksi samat tekstit toistuvat useilla eri sivuilla, 

tutkimuksen haastateltavat jäivät kaipaamaan lisätietoa etsimästään aiheesta. 

Esimerkiksi hevosen yskä, mahaongelmat, silmävaivat ja autoimmuunisairaudet 

mainittiin aiheina, joista haastateltavat kaipasivat lisätietoa. Lisäksi luotettavien, 

laajasti hevosen terveydenhoitoon liittyviä eri aiheita käsittelevien sivustojen puute 

vaivaa tiedonhakijoita. Näin ollen voidaan tunnistaa tarve sekä hevosen 

terveydenhoitoa käsitteleville, tiettyyn aiheeseen keskittyneille sivuille että 

laajemmille tietoportaaleille, joihin on koottu laajemmin hevosen terveydenhoitoon 

liittyvää tietoa. 

 

9.2 Tutkimuksen rajoitukset ja ehdotukset jatkotutkimukselle 

Tämän tutkimuksen haasteena voidaan pitää melko laajaa näkökulmaa 

lemmikinomistajien ja tarkemmin ottaen hevosenomistajien tiedonhakuun. Useita 

tutkimuksessa esiin nousseita asioita kuten hevosenomistajien internetinkäyttöä tai 

hevosenomistajien ja eläinlääkärien välistä kommunikaatiota, olisi mahdollista tutkia 

huomattavasti syvällisemmin ja useammilla menetelmillä kuin tässä tapauksessa oli 

mahdollista. 

 

Osaltaan melko laajan näkökulman valintaan vaikutti aiemman tutkimustiedon 

niukkuus. Lemmikinomistajien lemmikin terveydenhoitoon liittyvästä tiedonhausta 

löytyvä aiempi tutkimustieto oli vähäistä etenkin kvalitatiivisen tutkimuksen osalta, 

minkä vuoksi aihe kaipaa lisää tutkimusta teoriapohjan luomiseksi  ja eteenpäin 
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kehittämiseksi. Esimerkiksi tulosten ulkoista validiteettia arvioitaessa laajemman 

teorian vähyys hankaloittaa uusien tulosten yleistämistä suhteessa laajempaan teoriaan. 

 

Kuten sanottua, tutkimuksessa nousi esiin useita aiheita, joihin voisi perehtyä 

syvällisemmin kuin tässä tutkimuksessa oli mahdollista. Tässäkin tutkimuksessa 

painotettu internet nousi vahvasti esiin haastateltujen tiedon etsinnässä. 

Lemmikinomistajien internetinkäyttö lemmikin terveydenhoitoon liittyen sisältää 

kuitenkin monia puolia kuten sosiaalisen median käyttö ja eläinlääkärien tuottaman 

tiedon hyödyntäminen, joita tutkimalla internetin käyttöä kyettäisiin kartoittamaan 

huomattavasti tätä tutkimusta tarkemmalla tasolla. 

 

Lemmikkien terveydenhoitoon liittyvän tiedonhaun toistaiseksi hyvin vähäisessä 

tutkimuksessa ei ole juurikaan kiinnitetty huomiota erilaisiin tilanteisiin, joissa 

lemmikinomistajat tietoa hakevat. Tämän tutkimuksen perusteella lemmikinomistajien 

tiedonhaku on kuitenkin erilaista eri tilanteissa. Erilaisia tiedonhakutilanteita 

tutkimalla voitaisiin tiedon onnistuneen tarjoamisen takaamiseksi esimerkiksi 

kartoittaa, millainen tieto on lemmikinomistajien näkökulmasta kiinnostavinta ja 

oleellisinta eri tilanteissa. 

 

Lopuksi viimeisenä jatkotutkimusideana voidaan nostaa esiin lemmikinomistajien ja 

eläinlääkärien välinen kanssakäyminen. Lemmikinomistajien ja eläinlääkärien väliset 

suhteet sekä heidän välisensä kommunikaatio vaikuttavat olevan suuressa roolissa 

esimerkiksi sairauksien tai muiden ongelmien kohdalla. Vuorovaikutus ei kuitenkaan 

ole aina ongelmatonta, joten aiheen kartoittaminen sekä lemmikinomistajien että 

eläinlääkärien näkökulmasta saattaisi lisätä ymmärrystä ja kumpaakin osapuolta 

tyydyttävää yhteistyötä näiden kahden ryhmän välillä. Huomioitavaa onkin, että 

asiakaskokemus on nykyään yhä olennaisempi osa myös eläinlääkärikäyntejä, joten 

lemmikinomistajien kokonaisvaltaisen tyytyväisyyden takaaminen tulee 

todennäköisesti olemaan jatkossa entistä tärkeämpää liiketoiminnan menestyksen 

kannalta.  
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Liitteet 

Liite 1. Teemahaastattelurunko 

Taustatietoa 

 Ikä, sukupuoli, koulutustausta 

 Hevostausta, nykyinen hevostilanne  

 Internetinkäytön kuvaileminen yleisesti vapaa-ajalla: millä laitteilla, kuinka 

usein  

 Tiedonhaun kieli 

 Kuinka usein tietoa etsitään hevosen terveyteen liittyen (kaikki lähteet) 

 Hevosen terveydentila 

 

Aiheet 

 Millaisista aiheista tietoa on etsitty omalla kohdalla 

 Onko tiedonhaku hyvin kohdennettua vai laajempaa 

 Mistä aiheista tietoa on ollut hankala löytää tai tietoa ei ole löytynyt 

 Mikä tekee tiedon löytämisestä hankalaa 

 Millaisia aiheita käsitteleviä sivuja kaivataan 

 

Syyt 

 Minkä takia tiedonhakuun tietystä aiheesta ryhdytään 

 Mitkä syyt korostuvat: 

 Mikäli tietoa etsitään lemmikin terveyttä uhkaaviin tilanteisiin liittyen 

 Mikäli tietoa etsitään eläinlääkärin antamaan tietoon liittyen  

 Mikäli tietoa etsitään käyttäytymiseen/ ennalta ehkäisevään toimintaan 

liittyen 

 Käytetäänkö etsittyä tietoa eläinlääkärin tai muiden asiantuntijoiden kanssa 

kommunikointiin 

 

Lähteet 

 Mitä tietolähteitä käytetään  

 Millaisissa tilanteissa eri tietolähteitä käytetään – miten käytetty lähde vaihtelee 

eri tilanteissa 

 Haetaanko hevosen terveyteen liittyvää tietoa tietyltä internetsivulta vai 

hakukoneen kautta 
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Lähteiden arviointi/ tiedon varmistaminen 

 Mihin lähteisiin luotetaan eniten 

 Mitä lähteitä pidetään epäluotettavina 

 Keitä pitää luotettavina muina asiantuntijalähteinä/ ei-asiantuntijalähteinä 

 Mihin luotettavuus perustuu 

 Miten internetsivujen luotettavuutta arvioidaan. Mitkä tekijät lisäävät/ 

vähentävät luotettavuutta 

 Koetaanko kirjallisten/ suullisten lähteiden luotettavuuden erilaisena 

 Verrataanko yhdestä lähteestä löydettyä tietoa muihin lähteisiin 

 Keneltä tieto varmistetaan 

 Millainen olisi paras mahdollinen internetsivu lähteiden osalta 

 

Vaikutukset 

 Millaisia tunteita tiedonhaku nostaa 

 Onko tiedonhaku pääosin rauhoittanut vai hämmentänyt entisestään 

 Onko tiedonhaku vaikuttanut toimintaan 

 Onko tiedonhaku auttanut päätöksenteossa hevosen hoitoon liittyen 

 

 

 

 


