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 1. Johdanto 

Kyselyn tarkoituksena oli selvittää, miten paljon heinäanalyysejä käytetään hevosten ruokinnan 
perusteena, moniko suunnittelee ruokinnan ruokintalaskelmalla, sekä mistä tietoa ruokinnasta 
saadaan.  

Tuloksissa haluttiin myös verrata sitä, onko harrastajien ja ammattilaisten tai alan koulutuksen 
saaneiden välillä eroa siinä, miten hevosten ruokintaa suunnitellaan.  

Lisäksi itseäni kiinnosti tietysti, kuinka paljon kiinnostusta on ruokintasuunnitelma-palvelua 
kohtaan. 

Kysely toteutettiin Google Forms palvelun kautta ja linkkiä jaettiin AxEquestrian Facebook -
sivulla ja internet-sivulla sekä näistä linkein jaettuna useisiin ryhmiin Facebookissa. 
Vastausaikaa oli pari viikkoa ja määräaikaan mennessä vastauksia kyselyyn tuli 471 kpl.  

Haluan lämpimästi kiittää kaikkia kyselyyn vastanneita, teitä oli hurja määrä!  

Arvonnassa ruokintasuunnitelman voitti Ronja Röpelinen ja palkinto onkin jo toimitettu perille! 

 

2. Vastaajien profiili 

Suurin osa vastaajista, peräti 97,9 %, oli naisia. 1,7 % miehiä ja 0,4 % vastasi kohtaan muu.  

Vastaajien ikäjakauma oli varsin tasainen. Vastaajista noin 20 % oli 18-25 vuotiaita ja 26-35 
vuotiaita. Suurin osa vastaajista oli 36-45 vuotiaita, 33,8%. (Kaavio 1.) 

 

Kaavio 1. Ikäjakauma. 

Eniten vastaajia oli Uudeltamaalta 19 %, Pirkanmaalta vastaajista oli 10 %. Muiden maakuntien 
osuus oli 3-8 %. Muutama vastaaja oli ilmoittanut sijanniksi ulkomaat. 

 

  



3. Vastaajien hevostausta 

Suurin osa vastaajista, 90 %, ilmoitti olevansa hevosenomistajia ja noin 8 %:lla oli 
vuokrahevonen. 20 % oli hevoskasvattajia, 35 % ratsastuksen harrastajia ja 25 % raviharrastajia. 

Raviammattilaiseksi oli itsensä määritellyt 3 % ja ratsuammattilaiseksi 9 %. Muita hevosalan 
ammattilaisia (hevoshieroja, eläinlääkäri ym.) oli 13 %. Ammattilaisten osuus vastauksista oli 
yhteensä siis 25 % eli 115 vastaajaa. 

Lisäksi vastaajista 219 eli 46 %:lla oli hevosalan koulutus. 

 

4. Heinän hankinta ja heinäanalyysin ottaminen 

Vastaajista 55,2 % ilmoitti vastaavansa hevosen heinän hankinnasta. 44,8 % vastaajista on siis 
esim. tallinpitäjän hankkiman heinän varassa.  

Peräti 64 %:lla on heinäanalyysi käytössä. Heistä, joilla on hevonen muussa kuin omassa tallissa 
eikä heinäanalyysiä ollut käytössä, peräti 82,3 % toivoi, että heinästä olisi analyysi saatavilla. 

Suurimmalla osalla ei kuitenkaan ollut heinästä kivennäisanalyysiä. 23,8 %:lla oli suppea 
kivennäisanalyysi käytössä ja vain 14,6 %:lla oli laaja kivennäisanalyysi käytössä. Toisin sanoen 
valtaosalla, 61,6 %:lla vastaajista ei ole lainkaan kivennäisanalyysiä heinästä. Kaavio 2. 

 

Kaavio 2. Kivennäisanalyysien määrä. 

Kun vertailtiin alan ammattilaisia ja harrastajia, huomattiin että ammattilaisista 93 % teetti 
heinäanalyysin ja vastaavasti 63 % harrastajista oli heinäanalyysi käytettävissä. Alan 
koulutuksen suorittaminen ei puolestaan vaikuttanut heinäanalyysin ottamiseen, noin 63 % 
sekä koulutuksen suorittaneista, että henkilöistä ilman alan koulutusta, oli heinäanalyysi 
käytettävissä.  

 



5. Heinäanalyysi ruokinnan perustana 

Yksi asioista, joita haluttiin selvittää, oli, käytetäänkö heinäanalyysistä saatuja tietoja ruokinnan 
suunnittelun pohjana ja onko tässä eroa harrastajien ja ammattilaisten välillä? 

Erittelemättä vastaajien taustoja, 34,4 % suunnittelee ruokinnan ilman analyysiä ja 23,1 % on 
analyysi, jonka tuloksen he katsovat, mutta eivät hyödynnä sitä ruokinnan suunnittelussa 
laskelman kautta.  

18,7 % ilmoitti laskevansa ruokintalaskelman itse heinäanalyysiin perustuen ja 14 % laski 
ruokinnan Hoptilla tai muulla ohjelmalla. Kaavio 3. 

 

Kaavio 3. Heinäanalyysin käyttäminen ruokinnan suunnittelun perusteena. 

 

5.1. Harrastajat 

Hevosharrastajista 294 vastasi kysymykseen ”Käytätkö heinäanalyysiä ruokinnan suunnittelun 
perustana?”. Vastaajista suurin osa eli 37 % ei käytä heinäanalyysiä ruokinnan suunnittelun 
perustana. 26 % katsoo vain heinäanalyysin tuloksen, mutta ei laske ruokintaa. Yhteensä siis 63 
% harrastajista, ei hyödynnä heinäanalyysiä ruokinnan laskentaan. 

Loput harrastajista hyödyntävät heinäanalyysin tulosta ruokinnan suunnittelussa. Heistä 34 % 
laskee itse tai hyödyntää Hoptia tai muuta ohjelmaa ja 3 % ostaa palvelun tai saa sen 
rehumyyjältä. 

Lisäksi haluttiin katsoa, vaikuttaako ruokinnan laskeminen siihen, kokeeko vastaaja ruokinnan 
suunnittelun helpoksi tai vaikeaksi.  

62 % harrastajista, jotka eivät hyödyntäneet rehuanalyysiä, ei kuitenkaan kokenut ruokinnan 
suunnittelua vaikeaksi. 31 % koki suunnittelun vaikeaksi. 

73 % heinäanalyysiä hyödyntävistä harrastajista ei puolestaan kokenut ruokinnan suunnittelua 
vaikeaksi. 23 % koki suunnittelun vaikeaksi. 



Toisin sanoen heinäanalyysiä hyödyntävistä vastaajista suurempi osa ei kokenut suunnittelua 
vaikeaksi verrattuna heihin, jotka eivät käyttäneet analyysiä. Eli analyysin koettiin helpottavan 
ruokinnan suunnittelua. 

 

5.2. Ammattilaiset 

Hevosalan ammattilaisista 40 % ei laske ruokintaa rehuanalyysiin perustuen ja 12 % katsoo vain 
heinäanalyysin tuloksen, mutta ei hyödynnä sitä laskelmassa. Yhteensä siis 52 % 
ammattilaisista ei hyödynnän heinäanalyysiä laskentaan, mikä on 10 % vähemmän kuin 
harrastajissa. 

46 % laskee ruokinnan joko itse tai jollain ohjelmalla. 2 % ostaa palvelun tai saa sen 
rehumyyjältä.  

Ammattilaiset hyödyntävät siis heinäanalyysin tuloksia ruokinnan suunnittelussa enemmän 
kuin harrastajat. 

Kun vertailtiin, vaikuttaako ruokintalaskelman tekeminen siihen, kokevatko ammattilaiset 
ruokinnan suunnittelun vaikeaksi, todettiin, että 80 % ammattilaisista, jotka hyödyntävät 
heinäanalyysin tulosta, eivät koe ruokinnan suunnittelua vaikeaksi ja 13 % koki suunnittelun 
vaikeaksi. 

72 % ammattilaisista, jotka eivät hyödynnä heinäanalyysin tulosta, eivät kuitenkaan koe 
ruokinnan suunnittelua vaikeaksi ja 23 % koki suunnittelun vaikeaksi. 

Eli ruokinnan suunnittelua ei koettu vaikeaksi useammin silloin, kun suunnittelussa 
hyödynnettiin heinäanalyysiä. Ammattilaiset kokivat lisäksi ruokinnan suunnittelun ylipäätään 
useammin helpommaksi kuin harrastajat. 

  



5.3. Ravi- ja ratsuharrastajien vertailu 

Oheisessa kaaviossa vertaillaan sitä, kuinka iso osa ravi- ja ratsuharrastajista hyödyntää 
heinäanalyysiä ruokinnan suunnittelussa. Ratsuharrastajat hyödyntävät heinäanalyysin tulosta 
hieman useammin kuin raviharrastajat. 

 

Kaavio 4. Vertailu ravi- ja ratsuharrastajista. 

 

6. Alan koulutus 

Kyselyssä haluttiin selvittää myös, hyödyntävätkö alan koulutuksen saaneet heinäanalyysin 
tuloksia ruokinnansuunnittelussa enemmän kuin henkilöt, joilla ei ole alan koulutusta. 

 

6.1. Vastaajat, joilla on alan koulutus 

219 vastaajaa oli kertonut omaavansa alan koulutuksen. Koulutuksen saaneista 25 % ei käytä 
heinäanalyysiä ruokintasuunnitelman tekemisessä. 25 % katsoo heinäanalyysin tuloksen, mutta 
ei hyödynnä tulosta laskemalla ruokintaa. Eli puolet alan koulutuksen omaavista ei käytä 
heinäanalyysiä ruokintalaskelman perustana.  

41% laskee ruokinnan itse tai ohjelmalla heinäanalyysiin perustuen ja 2 % ostaa palvelun/saa 
sen rehumyyjältä.  



Kun tutkittiin, kokevatko alan koulutuksen omaavat ruokinnan suunnittelun vaikeaksi, saatiin 
tulokseksi että, heinäanalyysiä hyödyntävistä peräti 81 % ei kokenut suunnittelu vaikeaksi ja 
vain 13 % koki suunnittelun vaikeaksi.  

Alan koulutuksen omaavista, jotka eivät hyödyntäneet heinäanalyysiä, 68 % koki ruokinnan 
suunnittelun helpoksi ja 28 % koki suunnittelun vaikeaksi.  

Eli myös alan koulutuksen saaneiden keskuudessa ruokinnan suunnittelua ei koettu vaikeaksi 
useammin silloin, kun suunnittelussa hyödynnettiin heinäanalyysiä. 

 

6.2. Henkilöt, joilla ei ole alan koulutusta 

252 vastaaja ilmoitti, ettei heillä ole alan koulusta. Heistä 38 % ei käytä rehuanalyysiä 
ruokintasuunnitelman tekemisessä. 25 % katsoo heinäanalyysin tuloksen, mutta ei tee 
ruokintalaskelmaa. Eli yhteensä 63 % ei hyödynnä heinäanalyysiä ruokintaa suunnitellessaan.  

28 % vastasi laskevansa itse tai ohjelmalla ja lisäksi 6 % ostaa ruokintalaskelman tai saa sen 
rehumyyjältä.  

Henkilöistä, joilla ei ole alan koulutusta, ja jotka eivät laske tai osta ruokintasuunnitelmaa, 59 % 
koki, että ruokinnan suunnittelu ei ole vaikeaa ja 33 % koki, että suunnitteleminen on vaikeaa. 

Henkilöistä, joilla ei ole alan koulutusta, mutta jotka puolestaan hyödyntävät heinäanalyysin 
tulosta laskemalla ruokinnan, 64 % koki suunnittelun helpoksi ja 31 % vaikeaksi. 

Henkilöt, joilla ei ole alan koulutusta kokivat siis ruokinnan suunnittelun selvästi useammin 
vaikeaksi muihin ryhmiin verrattuna, varsinkin silloin kun he eivät hyödyntäneet heinäanalyysiä 
ruokinnan suunnitteluun. Eli ilman alan koulutusta ja ilman analyysiä, ruokinnan suunnittelu 
koettiin useammin vaikeaksi.  

 

7. Ruokinnalliset ongelmat 

Peräti 62 % vastaajista kertoi, ettei hevosella ollut ollut mitään ruokinnallista ongelmaa.  

Vastaajat olivat tavanneet seuraavia ongelmia: 

10 % ähky 
10 % lihasköyhyys ja laihtuminen  
9,3 % huonon karvan, kavioiden tai ihon kunto 
7,8 % hammasongelmat 
7,4 % kaviokuume 
7,4 % käytöshäiriöitä ja stressi 
5,6 % alentunut suorituskyky  

Vapaissa kommenteissa yleisimpiä ongelmia oli ollut ripuli ja lihavuus sekä maan 
nuoleminen/hiekan syöminen tai kertyminen. 



8. Syitä ruokintalaskelman puuttumiseen 

Kysyttäessä syitä, miksi hevosen ruokinta ei perustu ruokintalaskelmaan oli yleisimpiä 
vastauksia: 

- Luotetaan silmämääräiseen arvioon ruokinnan sopivuudesta, 56 % vastaajista 
- Ei luoteta rehutietoihin/heinäanalyysin tulokseen, 12 % vastaajista 
- Koetaan liian aikaa vieväksi ja vaikeaksi, 15 % vastaajista 
- Koetaan liian kalliiksi, 7 % vastaajista 
- Ei osaa laskea ruokintaa, 19 % vastaajista 
- Vapaissa kommenteissa oli usein esim., että heinäanalyysiä ei ollut käytettävissä tai sitä 

ei voi ottaa 

Ruokinnansuunnittelussa luotetaan eniten siihen miltä hevonen näyttää, mikä tuli myös esille 
avoimissa vastauksissa. 

 

9. Millä perusteilla ruokintalaskelman voisi tehdä tai hankkia? 

Kysyttäessä mitä hyötyjä ruokintalaskelmasta tulisi olla, jotta vastaaja ottaisi sellaisen käyttöön 
vastattiin; 

- Laskelmalla tulisi saada varmempi tieto siitä, että hevonen saa tarvitsemansa 
ravintoaineet, 74 % vastaajista 

- Hevosen hyvinvointi paranee, 55 % vastaajista 
- Hevonen suorittaa paremmin, 40 % vastaajista 
- Hevosen lihaksisto kehittyy, 38 % vastaajista 
- Hevosen karvan, ihon ja kavioiden laatu paranee, 35 % vastaajista 
- Ruokintakustannukset pienenevät, 29 % vastaajista 
- Hevonen rauhoittuu, stressaa vähemmän, 25 % vastaajista 
- Hevonen laihtuu, 14 % vastaajista 
- Ruokinnan suunnittelu vähentäisi ruokinnasta johtuvaa sairastelua, 11 % vastaajista 

Koska ruokintalaskelma vastaa moneen näistä kysymykseen, voidaan vastauksia tulkita niin, 
ettei ruokintalaskelmien merkitys ja hyöty ole välttämättä vielä vastaajille käytännössä kovin 
tuttua. 

 

10. Tiedon hankinta 

Suurin osa vastaajista 77 % koki, että ruokinnasta on saatavilla riittävästi tietoa. Kirjallisuutta ja 
internetiä hyödynsi 65 %, alan lehtiä 37 % ja blogeja 14 %. Tutuilta ja tallikavereilta kysyi 44 % 
vastaajista.  

Eläinlääkäreiltä kysyi ruokinnallista apua 57 % vastaajista. Ruokintaan perehtyneeltä agrologilta 
tai agronomilta kysyi huomattavasti harvempi, eli 25 %. 



Yksittäisissä vastauksissa mainittiin useimmiten tutkimukset ja rehumyyjät. 

Kun kysyttiin, kaipaako enemmän tietoa ruokinnasta n. 40 % koki tarvitsevansa ja yhtä moni ei. 

 

11. Avoimet vastaukset 

Avoimissa vastauksissa kaksi teemaa nousi ylitse muiden, moni toivoi puolueetonta 
ruokintaneuvontaa sekä ylipäätään mahdollisuutta saada yksilöllinen ruokintasuositus, usein 
oli mainittu myös tarve ruokinnan suunnittelulle, mikäli hevosella oli sairaushistoriaa esim. 
kaviokuumetaipumus. 

Avoimissa vastuksissa sitä, että ruokintasuunnitelma-palvelu ja neuvontaa on nyt tarjolla, 
koettiin pääsääntöisesti hyväksi asiaksi, joskin muutama epäili kyseessä olevan vain uusi 
rahastuskikka. 

 

12. Yhteenveto 

Tutkimuksen positiivisia tuloksia mielestäni on, että peräti 64 % on heinäanalyysi, mutta 
parannettavaa vielä olisi sen hyödyntämisessä laajemmin koska osalla on heinäanalyysi 
käytettävissä, mutta tulosta ei hyödynnetä lainkaan laskelman tekemiseen. Kun heinäanalyysin 
teettää, olisi samalla hyvä analysoida myös kivennäiset ja varmistua niiden tasapainosta 
hevosen ruokinnassa, tällä hetkellä kivennäisanalyysi jää usein teettämättä. Lähes kaikilla 
ammattilaisilla (93 %) oli heinäanalyysi käytettävissä. 

Kun ruokintalaskelmien tekemistä verrattiin siihen, onko vastaajalla alan koulutus tai ei, tai 
onko vastaaja ammattilainen vai harrastaja, voitiin huomata, että sekä koulutus, että 
ammattilaisuus sekä se, että käytössä oli heinäanalyysi, lisäsivät varmuutta ruokinnasta eli 
ruokinnansuunnittelu koettiin tällöin helpommaksi.  

Vastaavasti harrastajat vaikuttivat olevan epävarmempia, vaikka heillä oli heinäanalyysi ja/tai 
ruokintalaskelma käytettävissä. Harrastaja myös osti ruokintasuunnitelma-palvelun 
ammattilaista todennäköisemmin, joskin tämä oli vielä aika vähän hyödynnetty apu.  

Yleisesti puolueettomalle, tutkimustietoon perustuvalle ruokintaneuvonnalle koettiin siis 
olevan yleisellä tasolla tarvetta. Siihen nähden hevosalan agrologien ja agronomien 
hyödyntäminen tiedon hankinnassa oli varsin vähäistä, vaikka hevosalaan erikoistuneilla on 
usein hyvinkin laajat ruokinnan opinnot takana. 

Alan oppilaitoksille koen huomioin arvoisena sen, että puolet alan koulutuksen saaneista ei 
perusta ruokinnan suunnittelua heinäanalyysiin. Itse hevosalan ammatillisena opettajana koen, 
että tässä olisi parantamisen varaa, niin että alan koulutuksen käynyt ymmärtää heinäanalyysin 
ja ruokintalaskelmien hyödyn ja merkityksen ja toteuttaa suunnitelmallisuutta myös 
käytännössä - ruokinnan ollessa hevosen hyvinvointiin päivittäin merkittävästi vaikuttava tekijä.  



Tallinpitäjät puolestaan voivat kiinnittää huomiota siihen, että peräti 80 % asiakkaista, joilla ei 
ollut heinäanalyysiä käytössä, toivoivat että olisi. Eli asiakkaat ovat selvästi kiinnostuneita siitä, 
minkälaista heinää hevonen syö. Näin ollen asiakaskokemusta voi parantaa tarjoamalla 
asiakkaille myös tietoa syötetystä heinästä. 

Yllättävän suuri osa vastaajista, peräti 62 % koki, ettei heillä ollut ollut ruokinnasta johtuvia 
ongelmia. Tavallisimmista ongelmista lihasköyhyys ja laihuus (liian vähän energiaa ja/tai 
valkuaista) ja ihon, kavioiden ja karvan laadun ongelmat (kivennäistasapaino) olisivat 
todennäköisesti ratkaistavissa optimoimalla ruokinta ruokintasuositusten mukaiseksi 
heinäanalyysiin ja ruokintalaskelmaan perustuen. Avoimissa vastauksissa oli tuotu esille lähinnä 
hevosten liikalihavuutta, joka on myös ratkaistavissa pitkälti ruokinnan suunnittelulla, sekä 
ripulointia, joka voisi myös osittain olla ratkaistavissa ruokinnan suunnitelulla. 

Suurin osa kritiikistä kohdistui siihen, että heinäanalyysin tulokseen ei luoteta ja että luotetaan 
siihen miltä hevonen näyttää.  Luonnollisesti heinäanalyysin tulos vaihtelee, mutta tarkkuuden 
voidaan katsoa olevan riittävä osoittaakseen heinän ruokinnallisen arvon, jolloin mm. 
ruokinnassa voidaan ennakoida ja välttyä esim. puutteilta, joiden havaitsemiseen pelkästään 
silmämääräisesti arvioimalla voi mennä viikkoja tai jopa kuukausia - tai joiden arvioiminen 
katsomalla ei ole mahdollista. Osalla heinä tuli myös monelta peltolohkolta, jolloin koettiin, että 
analysoiminen on liian kallista. 

Muutamassa avoimessa vastauksessa tuotiin puolestaan esille näkemys, että ruokintalaskelma 
olisi täysin erillinen hevosen katsomisesta tai ettei sitä voi tehdä hevosta näkemättä. 
Ruokintalaskelman tarkoitus on osoittaa hevosen rotu, käyttö/tiineys, koko, rehunkäyttökyky ja 
lihavuuskunto huomioiden optimaalinen ruokinta, jolla energian, valkuaisen, kivennäisten, 
hivenaineiden ja vitamiinien tarpeet täyttyvät. Suomalaiset ruokintasuositukset perustuvat 
Suomessa tehtyihin ruokintatutkimuksiin, joissa edellä mainitut ominaisuudet huomioiden 
voidaan olettaa minimitarpeiden täyttyvän suosituksia seuraamalla.  

Luonnollisesti toteutukseen siis kuuluu laskelman lisäksi aina hevosen seuranta (katsominen) ja 
ruokinnan hienosäätö, mikäli tarvetta on – ruokintasuositukset antavat meille siis yleispätevän 
”haarukan”, johon tähdätä ja jonka sisällä yksilölliset (toisilla skaalan alarajalla, toisilla puolessa 
välissä skaalaa ja jollain vasta skaalan ylärajalla) tarpeet täyttyvät. Ruokintalaskelma on myös 
ennakoiva toimenpide, jolla, kuten aiemmin mainittiin, voidaan puuttua mahdollisiin ongelmiin 
etukäteen, eikä vasta, kun ongelma on jo näkyvissä.  

Avoimista vastauksista kävi siis ilmi, että ruokintalaskelmien perusteita ja hyötyjä on syytä 
edelleen tuoda esille, eikä ruokintalaskelmat vielä ole jalkautuneet yhtä arkipäiväiseksi osaksi 
hevosen päivittäistä hoitoa, mitä ne ovat muun kotieläintalouden puolella.  

Toinen avoimissa vastauksissa esille tullut peruste, olla laskematta ruokintalaskelmaa, oli 
heinäanalyysin ja/tai ruokintasuunnitelman kalleus. 

Laajalla kivennäisanalyysillä heinäanalyysi on n. 70-80 euroa ja esim. tekemäni 
ruokintasuunnitelmat ovat 60 e kappale. Eli suunnitteluun olisi varattava n. 130 euroa jos 
heinäanalyysin joutuu teettämään itse yhdelle hevoselle. Hinta per hevonen laskee 



luonnollisesti mitä useampi hevonen analyyseistä hyötyy. Jotta voisi arvioida onko tämä kallista 
vai edullista, täytyisi verrata hintaa siihen, minkälaisen säästön laskelma voi tuoda, esimerkiksi 
kun ei syötetä turhia tai vääränlaisia rehuja, tai mikä on hyöty ennakoinnista, jolloin hevonen 
olisi koko ajan ns. ”hyvässä kunnossa”, tai onko suunnitelmallisella ruokinnalla selvitty ilman 
sairastumista, jolloin jo yksittäiseltä eläinlääkärikäynniltä välttyminen toisi vähintään saman 
summan säästön? Eli kalleus on varmasti tällä kohden suhteellista riippuen siitä, mitä asioita 
vaakakuppiin laittaa toiselle puolelle ja missä asioissa suunnitelmallisuuden hyöty näkyy. 

Yleisesti vastausmäärän, kaikkien vastausten ja avointen kommenttien perusteella voinee 
todeta, että hevosen ruokinta kiinnostaa edelleen paljon ja ruokinnasta halutaan oppia lisää, 
jotta hevoset voivat hyvin.  

Lisäksi vastaajilta kysyttiin AxEquestrianin yritystoimintaan liittyviä kysymyksiä mm. liittyen 
tunnettuuteen. Näitä vastauksia ei käsitellä julkisessa yhteenvedossa. 

 


