
 

 

 

 

 

LammasWikin kyselytutkimuksen tulokset  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maija Pitkonen 

ProAgria Keskusten Liitto 

21.11.2014 Tikkurila 

Tosilampurin tietolaari -hanke 

 

 



2 
 

 

 

Sisällys 
 

Johdanto ............................................................................................................................................... 3 

Kysymykset 1-4: Vastaajien käyttäytyminen ja ammattitiedon hankkiminen ........................................... 4 

Kysymys 1: Millä päätelaitteilla selaat nettiä? .............................................................................................. 4 

Kysymys 2: Mistä yleensä haet ammattitietoa? ............................................................................................ 4 

Kysymys 3: Käytätkö Wikipediaa/Wikejä tiedonhankintaan? ....................................................................... 4 

Kysymys 4: Jos vastasit kyllä edelliseen kysymykseen, tarkenna mitä Wikiä tai Wikejä käytät tai olet 

käyttänyt? ...................................................................................................................................................... 4 

Kysymykset 5-12: LammasWikin toimintojen ja sisällön arviointi sekä toiveet sisällöstä .......................... 5 

Kysymys 5: LammasWikin arvionti ................................................................................................................ 5 

Kysymys 6: Mitä mielikuvia LammasWiki herättää? ..................................................................................... 5 

Kysymys 7: Mistä aiheesta kaipaat lisää artikkeleja LammasWikiin?............................................................ 6 

Kysymys 8: Mitä videoita LammasWikissä tulisi olla? ................................................................................... 7 

Kysymys 9: Pidätkö ajatusta lampureille suunnatusta wikistä hyödyllisenä? ............................................... 8 

Kysymys 10: Näkisitkö laajemman maatalousalan wikin tarpeellisena? ....................................................... 8 

Kysymys 11: Olisitko valmis jakamaa omaa ammattitaitoasi ja -kokemuksiasi LammasWikin kaltaisella 

sivustolla? ...................................................................................................................................................... 8 

Taustoittavat kysymykset 13–20 ........................................................................................................... 10 

Kysymys 13: Alue ......................................................................................................................................... 10 

Kysymys 14: Viljeltyä peltoalaa ................................................................................................................... 10 

Kysymys 15: Maiseman hoitopeltoa ............................................................................................................ 11 

Kysymys 16: Uuhimäärä .............................................................................................................................. 11 

Kysymys 17: Rotu ......................................................................................................................................... 12 

Kysymys 18: Tuotantosuunta ...................................................................................................................... 12 

Kysymys: Olen käyttäjänä digitaalisessa maailmassa? ................................................................................ 13 

Kysymys 20: Toiminnan luonne ................................................................................................................... 13 

Yhteenveto .......................................................................................................................................... 13 

Liite 1 .................................................................................................................................................. 15 

Kyselytutkimuslomake ................................................................................................................................. 15 

 

  



3 
 

Johdanto 
 

Lammaswiki kokoaa lammastalouden perustiedon yhteen paikkaan. Nyt tieto on netissä hajallaan ja 

vaikeasti löydettävissä. Lammastaloutta laajasti käsittelevä LammasWiki on tietopankki ammattilaisille. 

Ammattilaiset saavat wikistä käyttöönsä viimeisintä tietoa oman yritystoiminnan kehittämiseen.  

Sisällön lähtökohtana ja pääpainona on tarjota asiantuntijatietoa lammasyrittäjänäkökulmasta eikä vain 

jakaa jo netissä saatavilla olevaa yleistietoa. Se on yhteisöllinen ja kaikille avoin paikka.  

Kohderyhmän kokemuksia LammasWikistä kartoitettiin kyselytutkimuksen avulla  

Tämän kyselytutkimuksen tavoitteena oli selvittää mitä mieltä lammasalan ammattilaiset ovat 

LammasWikistä. Kysely suoritettiin kahdessa eri osassa. Paperiset lomakkeet jaettiin Valtakunnallisilla 

lammaspäivillä kaikille osallistujille Jyväskylässä 5.11.2014. Lisäksi sähköinen kyselykaavake lähetettiin 

7.11.2014 yhteensä 1605 sähköpostiosoitteeseen. Osoitteet oli poimittu ProAgrian asiakasrekisteristä ja 

Suoman lammasyhdistyksen jäsen rekisteristä. Vastauksia määräaikaan mennessä saatiin 65 kappaletta. 

Tässä yhteenvedossa käydään saadut tulokset läpi kysymys kerrallaan. 
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Kysymykset 1-4: Vastaajien käyttäytyminen ja ammattitiedon hankkiminen 
 

Kaikki vastaajat selaavat pääasiassa nettiä tietokoneella. Kolme yleisintä tapaa hakea ammattitietoa olivat 

netti, kirjat ja ammattilehdet, netti ja toiset lampurit. Kuusi vastaajaa (9 %) ilmoitti hakevansa 

ammattitietoa myös kansainvälisiltä sivuilta. Neljännes vastaajista käyttää wikejä tiedon hankintaan. 

Wikipediaa ei käytä 28 % ja 48 % käyttää joskus. Yleisin wiki mitä vastaajat olivat käyttäneet, oli Wikipedia 

(www.wikipedia.org) ja sen suomenkielinen versio (https://fi.wikipedia.org).   

 

Kysymys 1: Millä päätelaitteilla selaat nettiä? 

 

Kysymys 2: Mistä yleensä haet ammattitietoa? 

 

Kolme yleisintä tapaa hakea ammattitietoa olivat netti, kirjat ja ammattilehdet ja toiset lampurit. Kuusi 

vastaajaa (9 %) ilmoitti hakevansa ammattitietoa myös kansainvälisiltä sivuilta. Neljännes vastaajista 

käyttää wikejä tiedon hankintaan. Wikipediaa ei koskaan käytä 28 % ja 48 % käyttää joskus. Yleisin wiki mitä 

vastaajat olivat käyttäneet, oli Wikipedia (www.wikipedia.org) ja sen suomenkielinen versio 

(https://fi.wikipedia.org).   

Kysymys 3: Käytätkö Wikipediaa/Wikejä tiedonhankintaan? 

 

Kysymys 4: Jos vastasit kyllä edelliseen kysymykseen, tarkenna mitä Wikiä tai Wikejä käytät tai 

olet käyttänyt? 
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kysymykset 5-12: LammasWikin toimintojen ja sisällön arviointi sekä toiveet 

sisällöstä 

 

Kysymys 5: LammasWikin arvionti 

 

Vastaajia pyydettiin arvioimaan LammasWikin käyttäjäystävällisyyttä, rakenteen loogisuutta, visuaalisuutta, 

sisältöä, informatiivisuutta sekä ajankohtaisuutta. Kaikkien arvioitavien kohtien keskiarvo oli 3,71 asteikolla 

1-5.  

 
Erittäin huono, 1 Huono, 2 Tyydyttävä, 3 Hyvä, 4 Erittäin hyvä, 5 Yhteensä Keskiarvo 

Käyttäjäystävällisyys 0 % 0 % 28 % 63 % 9 % 43 3,81 

Rakenteen loogisuus 0 % 5 % 35 % 53 % 7 % 43 3,63 

Visuaalisuus 0 % 7 % 49 % 40 % 4 % 45 3,42 

Sisältö 0 % 9 % 26 % 56 % 9 % 43 3,65 

Informatiisuus 0 % 7 % 21 % 52 % 19 % 42 3,83 

Ajankohtaisuus 0 % 2 % 21 % 60 % 17 % 42 3,9 

Yhteensä 0 % 5 % 30 % 54 % 11 % 258 3,71 

 

 

 

Kysymys 6: Mitä mielikuvia LammasWiki herättää? 

 

Kolme eniten vastauksia saanutta vaihtoehtoa ovat ajankohtaista ammattitietoa, luotettava tietolähde ja 

helppokäyttöinen. Vastaajista 67 % valitsi jonkun kolmesta suosituimmista vaihtoehdoista. Vastaukset 

tukevat edellisessä kysymyksessä saatuja vastauksia.   
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Kysymys 7: Mistä aiheesta kaipaat lisää artikkeleja LammasWikiin? 

 

Avoimeen kysymykseen, jossa kysyttiin mitä artikkeleja LammasWikiin kaivataan lisää, saatiin 28 vastausta. 

Vastaukset on jaoteltu kahdeksan alaotsikon alle vastausten tulkinnan helpottamiseksi. Artikkeleja 

kaivataan lisää ruokinnasta, jalostuksesta ja eri roduista, koirista ja niiden käytöstä, lampaiden terveydestä 

ja hoitotoimenpiteistä, EU-tuista ja viranomaismääräyksistä ns. selkokielellä ja talouteen liittyvistä asioista. 

Lisäksi toivottiin kansainvälisistä lähteistä tulevaa tietoa ja hyvien ulkomaalaisten artikkelien suomennoksia. 

Ruokinta 

 Onko mukana uusi ruokintalaskuri - ruokintaosuus näytti lyhyeltä.  

 Ruokinnan suunnittelu, lajikohtaiset ruokinnan erot esim. texel, oxford ja rygja.  

 Lampaiden kuntoluokitus 

 Ruokinnasta laajemmin esim. eri ruokintamalleja ja rehuntuottajia 

Jalostus ja eri rodut 

 Jalostuksesta  

 Lammasten mittaaminen, jalostukseen vaikuttaminen  

 Linjoista tietoa. Sukujen ominaisuuksista, pässeistä ja kasvattajista. Lista myös ns. uhanalaisista 

suvuista  

 Keinosiemennyksestä, ulkomaisten lammasrotujen hankinnasta ja saatavuudesta  

 Roduista ja niiden ominaisuuksista käyttäjäkokemuksia 

 eläinaineksen parantaminen 

Kansainvälisyys 

 Ulkomaisten artikkelien suomennoksia, hyvien sellaisten  

 Ruokinnasta ja karitsoinnista esimerkkejä maailmalta  

Koirat ja niiden käyttö 

 Petojen torjuntaan meillä kasvatetaan laumanvartijoita, olen kiinnostunut kertomaan koirien 

käytöstä petojen ehkäisyssä haluaville.  
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 koiran käyttö  

 paimenkoiran käyttö 

Terveys ja hoitotoimenpiteet 

 Terveys ,sairaus  

 Puutostaudit, ilmeneminen, loiset ehkäisy. 

 Poikima tarjonnat esim. taka- tai selkä tarjonta kuvia ohjeita. 

 Sairaudet, terveydenhoito, hyvinvointi  

 Sairaudet ja hoito  

EU-tuet ja viranomaismääräykset 

 Lampola rakenteista ja uusista tukimuodoista. 

 Ajantasaiset viranomaisvaatimukset ja ennen kaikkea pykälien tulkinnat "for Dummies" muodossa. 

Eviran sivuilta tiedon löytäminen on tuskallista ja usein kieli on myös sellaista kapulakieltä, ettei 

paremmasta väliä.  

 Tuista ja tukien kirjaamis- ja arkistointivelvoitteet 

 Lammastuotannon ja suoramyynnin aloittamiseen liittyvä byrokratia.  

Talous 

 Lammastalouden tuottavuudesta 

 Taloudenhallinta ja tehokas kasvatus 

Muita huomioita: 

 Kaikesta, mielestäni siellä ei ole vielä kovin paljoa materiaalia  

 Tietysti pitäisi kattaa kaikki lammastalouteen liittyvät asiat  

 Tämä on hyvä pohja, jota voidaan ajan mittaan täydentää  

 Kuvia, kuluttajille ohjeita lampaanlihan käsittelyyn  

 Opiskelijoita varten perustietoa, jolloin tilalle tulevia harjoittelijoita voi kehottaa hakemaan 

perustietoa sieltä. 

 Villa.  

 Rahtiteurastamoista hintatietoineen ja palvelukokonaisuuksineen 

 Perustöistä: kerintä, rännitys, siirto karitsointikarsinaan, rehunteko, kuivitus, sorkanhoito, 

villanlajittelu ja pakkaus  

 Sähköisestä tunnistamisesta 

 

Kysymys 8: Mitä videoita LammasWikissä tulisi olla? 

 

Kysymykseen vastasi 53 henkilöä. Eniten kannatusta sai kuntoluokitusvideo. Lisäksi avoimissa palautteissa 

toivottiin videoita tiineystarkastuksesta, keinosiemennyksestä, rakennearvostelusta, karitsoinnissa 

avustamisesta ja karitsan elvyttämisestä, paimenkoiran käytöstä, erilaisten aitojen valmistuksesta, lampaan 

lopetuksesta sekä esittelyvideoita lammastiloita. 
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Kysymys 9: Pidätkö ajatusta lampureille suunnatusta wikistä hyödyllisenä? 

 

Kaikki vastaajat pitivät ajatusta lampureille suunnatusta wikistä hyödyllisenä. Muutama vastaaja näki 

haasteena miten tietosisältö pidetään ajantasaisena. Hyötynä nähtiin, että ammattitieto kerätään samaan 

paikkaan, jolloin sitä on helpompi löytää ja hyödyntää.  

Kysymys 10: Näkisitkö laajemman maatalousalan wikin tarpeellisena? 

 

Vastaajista 89 % näkee laajemman maatalous alan wikin tarpeellisena.  

 

Kysymys 11: Olisitko valmis jakamaa omaa ammattitaitoasi ja -kokemuksiasi LammasWikin 

kaltaisella sivustolla? 

 

Vastaajista 60 % olivat valmiita jakamaan omaa ammattitaitoaan ja -kokemuksiaan LammasWikin kaltaisella 

sivustolla. Noin 28 % piti tulevaisuudessa mahdollisena sitä, että jakaisi omaa tietoa. Suurimmat esteet 

mikseivät he vastanneet myöntävästi, oli oman ammattitaidon ja kokemusten puute. Viisi henkilöä vastasi, 

etteivät aio jakaa ammattitaitoaan tai kokemuksiaan. 

Kysymys 12: Vapaa sana LammasWikiin liittyen? 

Rakenteen loogisuus ja ulkoasu: 

 Sisällysluetteloon päätasoja ja selkeyttä  

 Valikkoja selkeyttää  

 Hieno idea. Ulkoasuun ja sisältöön pientä fiilausta niin hyvä tulee  

 

Sisällöstä: 

 Lisää sisätöä etenkin aloittaville/harrastus lampureille. Ristiviittaukset ovat wikin ja yleensä http 

sivujen suola.  
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 Näin alussa se on toki vielä todella tynkä, eikä sieltä löydy juurikaan sellaista tietoa, jota en jo 

tietäisi. Kun se kehittyy ja artikkelit laajenevat ja tarkentuvat, siitä tulee hyvä työkalu ja apu 

moneen asiaan. Kuitenkin sisällön luotettavuuden kanssa on vähän niin ja näin jos kuka tahansa voi 

lisäillä sinne kokemuksiaan ja "tietojaan".  

 Hieno idea. Ulkoasuun ja sisältöön pientä fiilausta niin hyvä tulee  

 Sisältöä vielä vähän, mutta kun sitä saadaan lisää niin hyvä tulee.  

 Toivottavasti päivitystyöhön saadaan jatkossa myös palkattuja asiantuntijoita, ettei työ jäisi 

kokonaan lampureiden varaan.  

Muuta palautetta: 

 Toivottavasti tämä lähtee "lentoon". 

 Menestystä monipuolisen tietouden tarjontaan.  

 Hieno idea, ylläpito vain mietityttää. 

 Hieno juttu, että tällainen. Yhdestä paikasta saa kaiken tiedon! 

 Se on varmasti tarpeellista tulevaisuutta, ammattiapua ja vertaistukea.  

 Erittäin hyvä idea, wiki on kuitenkin helppokäyttöisempi kuin etsia tietoa foorumeilta  

 Kiva että tällainen on lampureille tehty.  

 Edistystä täälläkin puolella.  

 Kovaa tiedotusta sitten vain, että osataan hakea ja käyttää tietoa.  
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Taustoittavat kysymykset 13–20 

Kysymys 13: Alue 

 

 

 

Kysymys 14: Viljeltyä peltoalaa 
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Kysymys 15: Maiseman hoitopeltoa 

 

 

Kysymys 16: Uuhimäärä 
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Kysymys 17: Rotu 

 

Kysymys 18: Tuotantosuunta 
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Kysymys: Olen käyttäjänä digitaalisessa maailmassa? 

 

 

Kysymys 20: Toiminnan luonne 

 

 

Yhteenveto 
 

Kohderyhmän kokemuksia LammasWikistä kartoitettiin kyselytutkimuksen avulla. Kysely suoritettiin 

kahdessa eri osassa. Paperiset lomakkeet jaettiin Valtakunnallisilla lammaspäivillä kaikille osallistujille 

Jyväskylässä 5.11.2014. Lisäksi sähköinenkyselykaavake lähetettiin 7.11.2014 yhteensä 1605 

sähköpostiosoitteeseen. Osoitteet oli poimittu ProAgrian asiakasrekisteristä ja Suoman lammasyhdistyksen 

jäsen rekisteristä. Vastauksia määräaikaan 16.11.2014 mennessä saatiin 65 kappaletta. 

Kaikki vastaajat selaavat nettiä pääasiassa tietokoneella. Kolme yleisintä tapaa hakea ammattitietoa olivat 

netti, kirjat ja ammattilehdet ja toiset lampurit. Kuusi vastaajaa (9 %) ilmoitti hakevansa ammattitietoa 

myös kansainvälisiltä sivuilta. Neljännes vastaajista käyttää wikejä tiedon hankintaan. Wikipediaa ei 

koskaan käytä 28 % ja 48 % käyttää joskus. Yleisin wiki mitä vastaajat olivat käyttäneet, oli Wikipedia 

(www.wikipedia.org) ja sen suomenkielinen versio (https://fi.wikipedia.org).   

Vastaajia pyydettiin arvioimaan LammasWikin käyttäjäystävällisyyttä, rakenteen loogisuutta, visuaalisuutta, 

sisältöä, informatiivisuutta sekä ajankohtaisuutta. Parhaan arvon 3,9 sai ajankohtaisuus. Eniten 

kehitettävää on sivuston visuaalisuudessa (3,42). Kaikkien arvioitavien kohtien keskiarvo oli 3,71 asteikolla 

1-5.  

Kysyttäessä LammasWikin antamaa mielikuva, vastauksia saivat eniten seuraavat kolme vaihtoehtoa: 

ajankohtaista ammattitietoa, luotettava tietolähde ja helppokäyttöinen. Jonkun kolmesta suosituimmista 

vaihtoehdoista valitsi 67 % vastaajista. Kysymyksen tulokset tukevat kysymyksessä 5 saatuja tuloksia.   
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Avoimeen kysymykseen, jossa kysyttiin mitä artikkeleja LammasWikiin kaivataan lisää, saatiin 28 vastausta. 

Vastaukset on jaoteltu kahdeksan alaotsikon alle vastausten tulkinnan helpottamiseksi. Artikkeleja 

kaivataan lisää ruokinnasta, jalostuksesta ja eri roduista, koirista ja niiden käytöstä, lampaiden terveydestä 

ja hoitotoimenpiteistä, EU-tuista ja viranomaismääräyksistä ns. selkokielellä ja talouteen liittyvistä asioista. 

Lisäksi toivottiin kansainvälisistä lähteistä tulevaa tietoa ja hyvien ulkomaalaisten artikkelien suomennoksia. 

Videoita koskevaan kysymykseen vastasi 53 henkilöä. Eniten kannatusta saivat kuntoluokitus-, sorkanhoito- 

ja kerintävideo. Lisäksi avoimissa palautteissa toivottiin videoita tiineystarkastuksesta, 

keinosiemennyksestä, rakennearvostelusta, karitsoinnissa avustamisesta ja karitsan elvyttämisestä, 

paimenkoiran käytöstä, erilaisten aitojen valmistuksesta, lampaan lopetuksesta sekä esittelyvideoita 

lammastiloilta. 

Kaikki vastaajat pitivät ajatusta lampureille suunnatusta wikistä hyödyllisenä. Muutama vastaaja näki 

haasteena miten tietosisältö pidetään ajantasaisena. Hyötynä nähtiin, että ammattitieto kerätään samaan 

paikkaan, jolloin sitä on helpompi löytää ja hyödyntää. Lisäksi 89 % vastaajista näkee laajemman 

maatalousalan wikin tarpeellisena.  

Omaa ammattitaitoaan ja -kokemuksiaan LammasWikin kaltaisella sivustolla oli valmiina jakamaan 60 % 

vastaajista. Noin 28 % piti tulevaisuudessa mahdollisena sitä, että jakaisi omaa tietoa wikissä. Oman 

ammattitaidon ja kokemusten puute, olivat suurimmat esteet, mikseivät he eivät olleet vielä valmiita 

tiedon jakamiseen. Viisi henkilöä (12 %) vastasi, etteivät aio jakaa ammattitaitoaan tai kokemuksiaan. 

Vastauksissa painottuvat eniten Etelä-, Länsi- ja Keski-Suomi. Vastauksia on kuitenkin saatu ympäri Suomea. 

Vastaajilla viljeltyä peltoalaa oli eniten luokissa 0-10 ha, 10–30 ha, ja 60–100 ha. Maisemanhoitopeltoa oli 

71 % vastaajista 0-10 ha. Uuhimäärän suhteessa vastukset jakautuivat melko tasaisesti neljän suosituimman 

luokan kesken. Vastanneiden tiloilla on eniten suomanlammasta (56 %) ja risteytystä (18 %). 

Lihantuotannon tuotantosuunnaksi ilmoitti 75 % vastaajista. Enemmistö (30 %) kuvaili kuuluvansa aikaiseen 

enemmistöön digitaalisen maailman käyttäjänä. Vain yksi henkilö ilmoitti olevansa innovaattori. 

Kyselyn perusteella voidaan todeta, että LammasWiki on toivottu lisä lampureiden ammattimaiseen 

tiedonvälitykseen. Enemmistö oli valmis jakamaan omaa ammattitietoa ja kokemuksiaan LammasWikissä. 

Suurimmat haasteet liittyvät sisällön laatuun ja erityisesti sen ajantasaisuuteen. Luotettavalle tietolähteelle 

on tarvetta. Esimerkkinä eräs vastaajista totesi LammasWikin hyödyllisyydestä: ”Ehdottomasti, nyt 

tärkeämpi ja ajankohtaisempi tieto hukkuu esim. lampolan facebookissa täysin olemattomiin kysymyksiin 

kun ei viitsitä hakea tietoa lampola.org sivustolta jossa on paljon tietoa.”  
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Liite 1 

Kyselytutkimuslomake 
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