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1 Johdanto
Yhteiskunnallisessa keskustelussa eläkeiän nostaminen ja työssä jaksaminen ovat olleet koko
2000-luvun jatkuvasti esillä. Eläkeikää on nostettu Suomessa viimeksi vuonna 2005 ja sen
edellytyksiä tiukennettu vuosittain siitä lähtien (Eläketurvakeskus 2015). Päämisteri Stubbin
hallituksen ohjelmassa työuria oli tarkoitus pidentää taas 1,5 vuotta (Valtioneuvosto 2014: 2).
Työurien pidetessä myös työssä jaksamisen tukemiselle ja tätä myötä työhyvinvoinnin tutkimukselle on entistä enemmän tarvetta.
Maatalousyrittäjien kannalta työssä jaksaminen ja eläkeiän nostaminen ovat erityisen kiinnostavia kysymyksiä. EU:n vaikutus, yrittäjien ikääntyminen, tuotantokustannusten kasvu ja samalla maidon ja muiden maataloustuotteiden hinnan lasku ovat uhkakuvia maatalousyrittäjille
(Mäkelä Pusa ym. 2011: 27-29) ja samalla koko kotimaiselle maataloudelle. Maidontuottajien
määrä on vähentynyt noin 50 prosenttia 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen aikana.
Toisaalta tuotettu maitomäärä on tänä aikana kaksinkertaistunut muun muassa tuotannon kehittymisen myötä. (Luke 2013: 14.) Maatalousyrittäjät ikääntyvät ja vähenevät samalla, kun
tuotannon tehostamista ja isoja investointeja pidetään maataloustuotannon jatkoedellytyksenä.
Suhteutettuna näihin näkökulmiin ei ole yllättävää, että maatalousyrittäjien työkyky arvioidaan keskimääräistä huonommaksi (Saarni 2008: 102-103, Gould & Polvinen 2006: 86, Peltoniemi 2005: 45) ja varsinkin pienten maatilayritysten lopettamistahti vain kiihtyy. Maatalouden säilymisen tärkeyttä voidaan perustella esimerkiksi kotimaisen ruuantuotannon takaamisella, maaseudun asuttuna pitämistä edesauttavana sekä huomattavalla työllistävällä vaikutuksella. Kotimainen maatalous työllistää vuonna 2015 noin 90 000 työntekijää, ja koko ruokaketju tuottajasta kauppaan yli 300 000 suomalaista (MTK 2015).
Maitotilojen keskimääräinen koko Suomessa vuoden 2012 toukokuussa oli 28 lypsylehmää.
Yli 80 prosentilla tiloista oli alle 40 lypsylehmää, hieman yli puolet koko maan lypsylehmistä.
(Luke 2012.) Maitoa tuottavia tiloja oli vuoden 2012 lopussa noin 8800 kappaletta (Luke
2013: 14). Tilojen koon pieni koko voi olla yllättävää maallikolle, koska median antaman kuvan mukaan nykyaikainen maidontuotanto keskittyy isoille automatisoiduille tiloille joissa
lypsylehmiä on vähintään noin 100. Kuitenkin pienet maatilat ovat kokonaistuotannosta hieman yli puolet ja tiloista neljä viidesosaa, eli huomattava enemmistö. Näillä maatiloilla myös
fyysisen työn määrä on luonnollisesti suhteessa suurempi kuin lypsyroboteilla varustetuilla
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tiloilla. Lisäksi maatalousyrittäjien keski-ikä on suhteellisen korkea, noin 30 % on 55-65 vuotiaita ja 65 % on yli 45-vuotiaita (Luke 2010: 8). Tämäkin asettaa lisähaasteita työssä jaksamiselle.
Monenlaisia kuntoutus- ja hyvinvointiprojekteja on järjestetty maatalousyrittäjille vuosien
mittaan, mutta esimerkiksi Rissasen (2009: 75) mukaan miespuoliset maidontuottajat eivät
välttämättä ole yhtä innokkaita lähtemään mukaan kuntoutusprojekteihin kuin emännät. Toisaalta vaikka kiinnostusta olisikin, lomituksen järjestäminen voi olla vaikeaa varsinkin pienissä kunnissa tai ajankohta ei ole sopiva (Mäkelä Pusan ym. 2011: 41). Tällöin molemmat yrittäjät eivät pääse poistumaan maatilalta. Johtuuko vähäinen kiinnostus isäntien asenteesta, vai
ovatko he liian kiireisiä?
Perkiö-Mäkelän ym. (2006: 82) mukaan lähes puolella yli 55-vuotiailla maatalousyrittäjillä
on vähintään yksi lääkärin toteama sairaus tai vamma, joka vaikeuttaa työskentelyä. Jos selvä
hyvinvoinnin uhka on olemassa jo kohtuullisen nuorilla yrittäjillä, onko heillä edes mahdollisuuksia työskennellä maataloudessa eläkeikään? Luonnollisesti sairauksien ja vammojen todennäköisyys lisääntyy ikääntymisen myötä, mutta jos ennenaikainen eläköityminen uhkaa
suurta osaa koko ammattiryhmästä, niin ennaltaehkäiseviä keinoja on kehitettävä. Kuntoutustieteen näkökulmasta tämän ammattiryhmän tilanne on haastava, jatkossa on kehitettävä entistä parempia palveluita ja interventioita myös maatalousyrittäjille, jotta työkyvyn taso nousisi,
työssä jaksamisen edellytykset kasvaisivat ja ennenaikainen eläkkeelle siirtyminen ei kasvaisi
hallitsemattomaksi.
Tutkielman aiheena on maidontuottajaisäntien työhyvinvointi. Tutkielman tavoitteena on selvittää, mitä työhyvinvointi on isäntien mukaan, eli mistä työhyvinvointi koostuu ja mitkä ovat
sitä edistävät tai haittaavat tekijät. Tavoite on tuoda isäntien äänen avulla esille heidän käsityksiä työhyvinvoinnista sekä mahdollisia tuen tarpeita ja kehitysideoita palveluiden järjestäjiä ja sidosryhmiä kohtaan. Myös oma rooli yrittäjänä ja täten vastuu itsensä johtamisesta korostuu tässä tutkielmassa. Tavoitteena on verrata isäntien työhyvinvoinnin käsitteistöä olemassa oleviin teorioihin ja aikaisempaan tutkimukseen. Vertailun avulla pyritään tuomaan
esille ammattiryhmän mahdollisia erityisiä työhyvinvoinnin ulottuvuuksia ja samalla lisäämään tietoa työhyvinvoinnin edistämisestä käytännössä.
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Aihetta ei ole tutkittu laajemmin tästä näkökulmasta, joten tavoite on tuoda esille uutta tietoa
maatalousyrittäjien työhyvinvoinnin edellytyksistä. Sirenin (2002: 266) mukaan miespuolisten maatalousyrittäjien näkökulma omaan työhönsä on useasti talonpoikainen eli käytännössä
niin kokonaisvaltainen, että työ on elämäntapa, eikä vapaa-aikaa välttämättä ole tai se ei eroa
työstä. Isännät työskentelevät usein lapsuudenkotinsa maatilalla, mikä ehkä sitoo heitä kokonaisvaltaisemmin kuin heidän puolisoitaan. Tähän voi vaikuttaa osittain myös suomalaisessa
maanviljelyssä perinteisesti vallinnut perinteinen työnjako, jossa maatilan isäntä vastaa koneja viljelystyöstä, ja emäntä karjanhoidosta sekä kotitöistä (Sireni 2002: 259). Nämä käsitykset
tukevat valintaa tutkia asiaa juuri isäntien näkökulmasta. Tutkielmaan ei liity sukupuolitutkimuksellisia seikkoja. Haastateltavien äänen avulla pyritään tavoittamaan jotain oleellista ja
hyödyllistä työhyvinvoinnin käytäntöjen kehittämiseksi. Mäkiniemi ym. ehdottavatkin (2014:
39), että työhyvinvointitutkimuksessa olisi tärkeää valita tutkittaviksi sellaisia ammattiryhmiä, joissa kuormitus on suurta ja työhyvinvointi jakautuu epätasaisesti suhteessa muihin.
Työhyvinvointia on tutkittu Suomessa 1990-luvulta lähtien enenevissä määrin, viime vuosina
tutkimus on huomattavasti lisääntynyt. Sen käsite tutkimuksessa on vakiintunut, ja pelkän yksilön terveyden sekä hyvinvoinnin sijaan tutkimus on laajentunut monitieteelliseksi voimavarojen tutkimiseksi (STM 2014: 4). Työterveyslaitoksessa on tutkittu työkykyä ja sen myötä
työhyvinvointia. Työkykyyn olennaisesti liittyvä työkykyindeksi sisältyy myös kansainväliseen ICF malliin (Sainio ym. 2006: 136) ja sitä on hyödynnetty myös Suomen rajojen ulkopuolella (Hussi ym. 2011: 72). Työkykyä ja työhyvinvointia on tutkittu pääosin palkansaajien
näkökulmasta, esimerkiksi työkyvyn talomalli (Ilmarinen 2003: 70) perustuu laajaan kuntaalan työkykytutkimukseen ja koettuun työkykyyn, jolla on todettu olevan yhteys työuran jatkamiselle. Yrittäjiä koskeva työhyvinvointitutkimus on kuitenkin yleistynyt Suomessa myöhemmin, vasta 2010-luvulla (esimerkiksi, Aura 2010, Palmgren ym. 2010, Mäkelä-Pusa ym.
2011). Aiemmin on ulkomaillakin tutkittu lähinnä työtyytyväisyyttä, työhyvinvointia laajempana käsitteenä on tutkittu vähemmän (Mäkelä-Pusa ym. 2011: 12). Varsinkin pienten yrittäjien kohdalla työhyvinvoinnin tutkiminen on tärkeää, koska he ovat usein yksin tai esimerkiksi puolisonsa kanssa yrityksensä ainoat työntekijät, jolloin itsensä johtaminen on avainasemassa, ja työyhteisön vaikutus puuttuu tai korvautuu osittain yhteistyökumppaneiden verkostolla (Mäkelä-Pusa ym. 2011: 18).
Tutkielman johdannon jälkeen luvussa 2 esitellään teoreettinen viitekehys, joka koostuu työhyvinvoinnista, työkyvystä ja työn imusta. Nämä käsitteet kietoutuvat toisiinsa, työhyvinvoin-
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ti on kattokäsite, joka sisältää työkyvyn käsitteen. Työn imu on positiivinen työhyvinvoinnin
käsite, joka on kokonaisvaltainen tunne työssä viihtymisestä, eikä esimerkiksi työholismia.
Tässä osiossa käsitellään myös työhyvinvointiin liittyvää tutkimusta ja maidontuottajien ammattikunnan erityisyyttä viitekehyksen näkökulmasta. Luvussa 3 esitellään tutkielman tarkoitus ja tutkimuskysymykset. Luvussa 4 käsitellään tutkielman toteutus. Tähän kuuluvat aineiston hankinta, analyysi sekä tutkielman tekoon liittyvä eettiset näkökulmat. Luvut 5-7 sisältävät tutkielman tulokset. Luku 8 sisältää tutkielman tulosten pohdinnan ja tutkielman johtopäätökset,

tulosten

soveltamisen

käytäntöön

sekä

jatkotutkimustarpeet.
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2 Työhyvinvointi
2.1 Työhyvinvoinnin määritelmä
Suomessa työhyvinvointia on määritelty esimerkiksi tutkimuksen näkökulmasta. STM:n mukaan (2005: 17) työhyvinvointitutkimus monitieteellisenä tutkimis- ja kehittämistoimintana
kohdistuu työn välittömiin ja välillisiin terveydellisiin riskeihin, fyysisiin ja henkisiin kuormitustekijöihin, hyvinvointia sekä toiminta- ja työkykyä edistäviin tekijöihin sekä johtamiseen.
Työhyvinvointi nähdään kattokäsitteenä, joka kietoutuu yksilön, työympäristön ja työyhteisön
ympärille. Siihen vaikuttaa myös esimerkiksi työsuhde, elämänmuutokset, taloustilanne, perhe- sekä yksityisasiat.
Tässä tutkielmassa työhyvinvointi käsitetään kokonaisvaltaisena ilmiönä, johon kuuluu työntekijä, hänen työ sekä fyysinen ja sosiaalinen ympäristö, jossa työtä tehdään ja eletään. Työhyvinvointi siis edellyttää työkykyä. Nämä kaksi käsitettä nähdään eri yhteyksissä toisia edeltävinä käsitteinä, joten käsitteet voi helposti sekoittaa toisiinsa. Joissakin malleissa työhyvinvointi on osa työkykyä, toisissa malleissa työkyky on taas osa työhyvinvointia. Tässä tutkielmassa työhyvinvointi on kattokäsite, johon työkyky sisältyy ja osittain kietoutuu. Työhyvinvoinnin kokeminen on mahdollista silloin, kun kaikki työkyvyn osa-alueet ovat tasapainossa.
Työhyvinvointi tarkoittaa laadukasta ja hyvää työelämää, ja sen merkitys jaksamisen ja työssä
viihtymisen kannalta nähdään tärkeänä (Ilmarinen & Vainio 2012: 9). Työhyvinvoinnin tutkimisessa ei keskitytä ainoastaan negatiivisten asioiden tutkimiseen, vaan siihen mikä antaa
voimavaroja ja mikä on hyvin. Positiivinen psykologia on tuonut työhyvinvointitutkimukseen
uutta näkökulmaa juuri ihmisen voimavarojen korostamisen ja työhyvinvoinnin edistämisen
kannalta. (Hakanen 2004, 20.) Aiemmin on tutkittu paljon juuri näitä negatiivisia asioita, mutta esimerkiksi työttömyydestä johtuvat ongelmat antavat ymmärtää, että työllä itselläänkin on
edistävä vaikutus hyvinvointiin (Ilmarinen & Vainio 2012, 9).

2.2 Työhyvinvoinnin mallinnuksia
Työhyvinvoinnin professori Marja-Liisa Manka (2011: 35) käyttää työhyvinvoinnista käsitettä työn ilo, ja näkee työhyvinvoinnin laajana käsitteenä. Mankan mukaan organisaatiotasolla
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niin sanotulla aineettomalla pääomalla on yhteys työhyvinvointiin, ja siihen vaikuttaminen ei
onnistu pelkästään työntekijöiden fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen terveyteen vaikuttamalla. Huomioon pitää ottaa myös johtaminen, osaamisen kehittäminen, organisaatiorakenne
ja vuorovaikuttava toimintatapa. Tämä määritelmä on linjassa myös työkyvyn talomallin (Ilmarinen 2003: 70) kanssa, koska molemmissa malleissa työhyvinvointi muodostuu aikalailla
samoista palasista. Mankan työhyvinvointimalli on kokonaisvaltainen, monialainen ja voimavarakeskeinen malli, joka pyrkii selittämään niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat työhyvinvointiin
organisaatiotasolta yksilöön. Työhyvinvoinnilla hän tarkoittaa tässä mallissa hyvinvoivaa,
menestyvää työpaikkaa, ja tämän myötä myös hyvinvoivaa ja työniloa kokevaa yksilöä.
(Manka 2011: 75.)

Kuvio 1. Työniloon vaikuttavat tekijät (Manka 2011: 76).
Mallin osat ovat: 5. Yksilö, johon kuuluu psykologinen pääoma, terveys ja fyysinen kunto.
Tämä osio on kuvion keskiössä, ja sen ulkoreunalla sijaitsevat yksilön Asenteet. Yksilön ympärillä olevat osiot numerojärjestyksessä ovat: 1. Organisaatio, jonka sisälle kuuluvat tavoitteellisuus, joustava rakenne, jatkuva kehittyminen ja toimiva ympäristö. 2. Johtaminen, joka
sisältää osallistavan ja kannustavan johtamisen. 3. Työyhteisö, johon kuuluu avoin vuorovaikutus (työyhteisötaidot) sekä ryhmän toimivuus (pelisäännöt). 4. Työ, johon kuuluu vaikuttamismahdollisuudet sekä kannustearvona oppiminen. Malli perustuu muun muassa psykologiseen, kasvatustieteelliseen ja johtamisen tutkimuksen tietoon. Eri osien lisäksi suuri vaiku-
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tus työhyvinvoinnin kokemukseen on yksilöllä itsellään asenteidensa kautta. Tietenkin myös
kotioloilla ja terveydellä on vaikutuksensa. (Manka 2011, 75-76.)
Mäkelä-Pusa ym. (2011: 17-19) ovat esittäneet Mankan työnilon malliin perustuvan pkyrittäjille ja maatalousyrittäjille räätälöidyn työhyvinvointimallin, jossa on otettu huomioon
heidän työnsä konteksti ja ympäristötekijät. Malli perustuu voimavarojen tasapainoon, eli
yrittäjän voimavaroja lisääviin ja toisaalta niitä kuluttaviin tekijöihin. Yrittäjän voimavaroja
lisäävät vaihtelevat ja mielenkiintoiset työtehtävät, oman osaamisen hyödyntämisen mahdollisuus sekä mahdollisuus vaikuttaa oman työn sisältöön. Yrittäjän voimavaroja ja samalla työhyvinvointia heikentäviä tekijöitä ovat esimerkiksi taloudellinen epävarmuus, yrityksen hoitamiseen menevä suuri aikamäärä ja henkinen sitovuus yritykseen. Tämän vuoksi varsinkin
yrittäjän on osattava erottaa vapaa-aika työn teosta, ja osattava palautua rasituksesta vapaalla.

Kuvio 2. Yrittäjän työhyvinvointiin vaikuttavat tekijät (Mäkelä-Pusa ym. 2011: 17).
Mallin keskiössä on yrittäjä, hänen psykologinen pääomansa, terveys sekä palautuminen.
Psykologiseen pääomaan kuuluu itseluottamus, toiveikkuus, realistisuus ja optimistinen asenne. (Mäkelä-Pusa ym. 2011: 14.) Työyhteisöön kuuluva sosiaalinen pääoma tarkoittaa niitä
voimavaroja, mitä yrittäjä voi hyödyntää omilta sidosryhmiltään ja yhteistyökumppaneiltaan.
Sosiaaliseen pääomaan kuuluu muun muassa luottamus ja vastavuoroisuus. Psykologisesta
pääomasta on apua tämän tuen hyödyntämisessä. Parhaimmillaan yhteistyöverkosto tukee
yrittäjän hyvinvointia. Mäkelä-Pusan ym. (2011: 12) mukaan yrittäjien työhyvinvointi eroaa
konkreettisesti työntekijöistä siten, että yrittäjän omien voimavarojen merkitys työhyvinvoin-
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nille on korostuneempi. Itsensä johtaminen on täten olennaista yrittäjän ja yrityksen menestymisen ja hyvinvoinnin kannalta.
Yksi näkökulma työhyvinvointiin ja sen ilmenemiseen on työn imun käsite. Käsite on suomenkielinen vastine Hollannissa kehitetylle work engagement –käsitteelle. Se koostuu tarmokkuudesta (vigor), omistautumisesta (dedication) ja työhön uppoutumisesta (absorbtion)
(Hakanen 2002: 42). Työn imu on positiivinen, pysyvä, tunneperäinen ja motivationaalinen
tila. Tarmokkuuteen liittyy muun muassa energisyyden tunne työssä, halukkuus panostaa työhön sekä peräänantamattomuus vastoinkäymisten edessä. Omistautuminen koostuu työn merkitykselliseksi kokemisesta, innostuneisuudesta, ylpeydestä omaa työtä kohtaan sekä työn inspiroivaksi kokemisesta. Työhön uppoaminen on kokonaisvaltaista ja miellyttävää, aika kuluu
kuin huomaamatta ja muu ympäristö unohtuu. (Bakker & Schaufeli 2003: 4-6.) Työn imun on
todettu olevan negatiivisessa yhteydessä työuupumukseen, mutta ne eivät kuitenkaan sulje
toisiaan pois. Toisaalta työn imun on todettu edistävän esimerkiksi terveyttä ja työkykyä, ja
samalla vähentävän stressiä ja eläkeajatuksia. Työn imua voivat kokea kaikki ammattiryhmät
ja yrittäjät. (Hakanen, 2004: 14.) Työn imua vahvistavia tekijöitä ovat tutkimusten mukaan
muun muassa työn voimavarat, yksilölliset voimavarat, palautuminen, työn imun tarttuminen
ja työaseman muutos. Työn imun seurauksia ovat muun muassa työssä menestyminen ja tuloksellisuus, sitoutuminen työpaikkaan sekä tyytyväisyys elämään. (Hakanen 2009: 12-16.)

2.3 Työkyky osana työhyvinvointia
Työkyvyn käsitteen ongelmallisuus on siinä, että sitä ei ole määritelty tarkasti, toisin sanoen
yhtä työkykykäsitettä, josta eri osapuolilla (lääketieteen edustajat, lainsäätäjät, tutkijat) olisi
sama näkemys ei ole olemassa. Kuitenkin yleinen yhteisymmärrys on saavutettu siitä, että
työkykyyn vaikuttaa yksilön ominaisuuksien lisäksi ympäristö ja itse työ. Lisäksi työkyvyn
käsite muuttuu jatkuvasti, on tilannesidonnainen ja laajenee koko ajan, mitä enemmän sitä
tutkitaan. Lääketieteellisestä määrittelystä on laajennettu tarkastelua yksilön voimavarojen ja
vaatimusten tasapainoon. Nykyajan työssä pelkkä fyysinen kestävyys ei määritä työkykyä,
koska koko yhteiskunta ja samalla työ ovat muuttuneet niin paljon. On myös olennaista, mistä
näkökulmasta työkykyä tarkastellaan, esimerkiksi työterveyshuollon tai työkyvyttömyyden
(Ilmarinen ym. 2006: 20). Myös yksilön oma käsitys työkyvystään on tärkeä, koska sen on
todettu ennustavan henkilön todellista työkykyä ja työssä jatkamista jopa 10 vuoden päähän
(Ilmarinen ym. 2003: 70).

9

Työhyvinvoinnin ja työkyvyn käsitteiden syntyminen ja kehittyminen on kulkenut käsi kädessä kuntoutuksen kehittymisen ja laajenemisen myötä. Työhyvinvointia on tutkittu jo yli sata
vuotta, alunperin keskiössä olivat sairaudet ja työturvallisuus. Tällä hetkellä tutkimus painottuu työkyvyn ja työhyvinvoinnin edistämiseen. Tutkimus on edennyt yksilön sairaudesta työyhteisön toimivuuteen, ja työhyvinvointi nähdään jo yritysten yhtenä menestystekijänä.
(Manka 2011: 54-55.)
Kuntoutuksen kehittyminen ja tarve kuntouttaa muun muassa sotainvalideja alkoi Suomessa
lisääntyä toisen maailmasodan jälkeen. Sairaus, vika tai vamma ovat olleet perinteisesti niitä
kriteerejä, joilla on voitu luokitella ihminen työkyvyttömäksi. (Järvikoski & Härkäpää 2011:
35-52.) Sairaus-vika-vamma -ajattelu on ollut myös perinteinen reagointitapa työikäisten
kuntoutuksen edellytyksiin Suomessa 1900-luvulla. Siinä kuntoutukseen pääsemisen edellytyksenä on, että henkilöllä tulee olla lääketieteellisesti määritelty joku edellä mainituista. Tämä ajattelu ottaa huomioon kuitenkin vain fyysiset ja henkiset ongelmat, ei esimerkiksi työyhteisöstä tai jaksamisesta johtuvia ongelmia. Kritiikki tätä ajattelua kohtaan vaikutti ammattiryhmäkohtaisten kuntoutusmuotojen syntymiseen 1970-1980 –luvuilla. Näiden myötä syntyivät myös toimintakyky ja työkyky –käsitteet. Toimintakyky jakautuu edelleen fyysiseen,
psyykkiseen ja sosiaaliseen toimintakykyyn. Työkyky on se osa toimintakykyä, jonka yksilö
tarvitsee selviytyäkseen työssä. Nämä muutokset laajensivat sekä kuntoutuksen arviointia,
menetelmiä että käytäntöjä. Käytännössä tämä paradigmamuutos on vaikuttanut siihen, että
kuntoutuksessa otetaan nykyään huomioon yksilön lisäksi hänen työympäristönsä sekä yksilön voimavarojen ja työn tuomien haasteiden tasapaino. (Mäkitalo ym. 2008: 529-531.)
Yksinkertaisten työkykymallien riittämättömyydestä ja kankeudesta nopeasti muuttuvassa
maailmassa on edetty kohti moniulotteisia ja kokonaisvaltaisia teorioita, jotka helpottavat ilmiön ymmärtämistä ja antavat ratkaisuja ongelmiin. Työkyvyn säilyttäminen ja sen edistäminen on yhteiskunnallisesti tärkeää, se on huomioitu hallituksen ohjelmissa ja lainsäädännössäkin (Gould ym. 2006: 2). Ilman työkykyyn panostamista työurien pidentäminen ja samalla
työvoiman riittävyys eivät ole mahdollisia. Järvikoski ja Härkäpää (2011, 114-120) ovat luokitelleet työkykymallit Mäkitalo & Palosen mukaan (1994) kolmeen eri luokkaan niiden
ominaisuuksien ja käyttötarkoituksien mukaan. Nämä kolme luokkaa ovat lääketieteellinen
työkykykäsitys, työkyvyn tasapainomalli sekä moniulotteinen tai integroitu työkykykäsitys.
Ensimmäistä työkykykäsitystä käytetään esimerkiksi lääkärin toimesta sairauslomatodistusta
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kirjoitettaessa ja työkyvyn lääketieteellisten edellytysten arvioinnissa, toinen malli liittyy sosiaaliturvan ja korjaavan kuntoutuksen työkykykäsitykseen.
Toinen ja kolmas malli ovat linjassa kuntoutuksen uuden paradigman (STM 2003: 3) kanssa,
koska niissä on huomioitu laajasti yksilön omat voimavarat, mutta myös työympäristö, sosiaaliset suhteet ja jopa koko yhteiskunta lainsäädäntöineen. Työkyvyn tasapainomalli perustuu
Rohmerin & Rutenfranzin 1983 kehittämään kuorma-kuormittumismalliin, jossa yksilön voimavarat ja ominaisuudet vaikuttavat yhdessä työkuorman kanssa henkilön kuormittumiseen.
Malli pyrkii tasapainon löytämiseen työkuorman ja kunkin yksilön ominaisuuksien ja voimavarojen välillä. (Ilmarinen ym. 2006: 22.) Tasapainomallia on käytetty erilaisissa työkykyyn
liittyvissä tutkimuksissa, ja se sisältää jo ajatuksen työkyvystä moniulotteisena ilmiönä, eikä
pelkästään yksilön ominaisuuksista riippuvana. Työkykyyn voi tässä teoriassa vaikuttaa puuttumalla joko työntekijän fyysisiin ominaisuuksiin, henkisiin valmiuksiin tai itse työhön. Kolmas malli, kokonaisvaltainen tai integroitu työkykymalli painottaa kokonaisuuden merkitystä
yksilön työkyvylle, ja se nähdään tilannesidonnaisena sekä muuttuvana. (Järvikoski & Härkäpää 2011, 116-117.)
Myös Ilmarinen ym. (2006: 22-27) ovat luokitelleet työkyvyn edistämisen malleja. Tässä luokittelussa ovat mukana edellisten lisäksi Työterveyslaitoksella kehitetty työkyvyn talomalli
(Ilmarinen ym. 2003) sekä TYKY-paradigma (Ilmarinen 2003). Talomalli kuvaa niitä monia
ulottuvuuksia, jotka yhdessä muodostavat työkyvyn. TYKY-paradigmassa työn eri ulottuvuudet on kuvattu tetraedrin muodossa, jonka eri sivuja ovat työntekijä, työyhteisö, työ/työolot
sekä ammattitaito. Edelleen nämä neljä työkyvyn kehittämisosaa on avattu tarkemmin, esimerkiksi yksilön kehittämisalueet ovat terveys ja voimavarat. Työyhteisö jakautuu johtamiseen ja vuorovaikutukseen. Työ/työolot jakautuu ergonomiaan, työhygieniaan ja työturvallisuuteen, kun taas ammattitaito sisältää osaamisen eri ulottuvuudet. TYKY-paradigma on tarkoitettu käytännön kuntoutustoiminnan työkaluksi, jossa kehittämisalueet on nimetty ja joihin
vaikuttamalla saadaan positiivisia tuloksia työkyvyn kannalta. Työntekijän ja työyhteisön
kannalta tällainen työkalu on selkeä ja ymmärrettävä, koska myös kuntoutuksen kohteena
olevat henkilöt ja organisaatio tietävät, mitä pyritään saavuttamaan ja mihin toimenpiteet käytännössä suunnataan. Pelkkä virkistystoiminta tai yhteishengen kohottaminen ei itsessään ole
välttämättä tehokasta, mutta kun työkykyyn tutkitusti vaikuttavat asiat tuodaan selkeästi julki,
myös kuntoutujien oma osallisuus mahdollistuu, koska he tietävät, mitä ja miksi tehdään.
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Yksi moniulotteisista työkykykäsityksistä on Työterveyslaitoksessa Juhani Ilmarisen luoma
työkyvyn talomalli (Ilmarinen ym. 2003, 2011), joka on teoreettinen kuvitus työkyvyn eri
osa-alueista ja niiden suhteista toisiinsa. Malli perustuu tutkittuun tietoon työkykyyn vaikuttavista asioista 1990-luvulla eri aloilla ja ikäryhmissä (Ilmarinen ym. 2006: 22). Mallin lähtökohta on ihmisen näkeminen aktiivisena toimijana, psyko-fyysis-sosiaalisena kokonaisuutena,
joka toimii eettis-moraalisesti ja on vuorovaikutuksessa ulkomaailman kanssa. Se ottaa huomioon myös iän tuomat muutokset työkykyyn, niin positiiviset kuin negatiiviset. Mallin idea
on siinä, että työkyvyn muodostaa talo, jossa on useita eri kerroksia, jotka symboloivat työkyvyn eri osa-alueita ja jotka ovat kaikki vuorovaikutuksessa keskenään. Kerroksia yhdistää
portaikko, joka kuvaa niiden kietoutumista toisiinsa. Joka kerroksessa on myös ikkunat, joista
näkee ympäröivään maailmaan. Tarkkailun seurauksena kerroksen ominaisuudet ovat käymistilassa sen mukaan, mitä lähiympäristössä, esimerkiksi perheessä tai laajemmin yhteiskunnassa tapahtuu. Osat tekevät siis yhdessä tukevan kokonaisuuden. Talon ympäristössä on yhteiskunta, joka luo infrastruktuurin talon ympäristöön, eli koulutusjärjestelmän, sosiaaliturvan ja
niin edelleen. Talomalli ottaa huomioon myös iän tuomat vaatimukset. Talon toimintaympäristössä sijaitsee koko yhteiskunta, yksilön lähiyhteisö ja oma perhe. Ensimmäinen kerros eli
Terveys ja toimintakyky pitää sisällään fyysisen ja kognitiivisen toimintakyvyn, aistitoiminnot ja elimistön palautumiskyvyn. Tässä kerroksessa on siis yksilön työkyvyn perusta, fyysinen ja kognitiivinen pohja, jonka varaan työkyky voi rakentua. Toisessa kerroksessa sijaitsee
Ammatillinen osaaminen, johon kuuluvat kokemus, oppimishistoria, hiljainen tieto sekä
elinikäinen oppiminen. Kolmas kerros on nimeltään Arvot, asenteet ja motivaatio. Sen osia
ovat psyykkinen kehitys, ammatillinen kasvu, työelämäodotukset ja suhde muutokseen. Kolmannessa kerroksessa on myös parveke, josta yksilö voi tarkastella elämää kokonaisuudessaan, pohtia omia saavutuksiaan ja tavoitteitaan tai tuulettaa omia ajatuksiaan. Neljännen kerroksen muodostaa itse Työ. Tämä on kerros, joka vaatii alemmilta kerroksilta paljon. Jos
alemmat kerrokset eivät ole kunnossa, on työkyvyn talo vaarassa sortua työkerroksen raskaan
taakan alla. Tässä kerroksessa sijaitsevat työn fyysiset ominaisuudet ja ympäristö, työyhteisö
ja johtaminen. Johtamisen merkitys tämän kerroksen toimivuudelle on luonnollisesti merkitsevä. Lopulta työkyky muodostaa katon tälle rakennelmalle, joka on kunnossa, kun ihmisen
voimavarat ja työn vaatimukset ovat tasapainossa. (Ilmarinen ym. 2003: 69-71, 2011: 53-71.)
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Kuvio 3. Työkyvyn talomalli (Ilmarinen ym. 2003: 70).
Tämä on myös malli, jossa työhyvinvointi otetaan huomioon osana isompaa kokonaisuutta.
Ilmarisen mukaan työhyvinvointi on riippuvainen työkyvyn eri osa-alueiden laadusta, eli työhyvinvointi rakentuu työkykytalon osista (Ilmarinen 2006: 81). Työhyvinvointi sisältyy talon
kolmanteen kerrokseen, jossa se muodostuu työntekijän subjektiivisesta näkemyksestä omassa työssä viihtymisestä, motivaatiosta ja tuesta, jos tämä kerros on positiivisesti latautunut.
Ilmarinen toteaa, että työkyky on se perusta, jonka varaan työhyvinvointi voi rakentua, ilman
työkykyähän ei työtä voi tehdäkään. (Ilmarinen & Vainio 2012: 6.) Työhyvinvointi on siis
subjektiivinen näkemys asioista, eli työntekijä tavallaan peilaa työolosuhteita itsensä kautta,
ja muodostaa kokonaiskuvan siitä. Kun kaikki työn puitteet ovat kunnossa ja ympäröivä yhteiskunta oman lähiympäristön ja perheen lisäksi tukevat yksilöä, työkyky on tasapainossa ja
työhyvinvointia voi kokea.

2.4 Maidontuottajien työhyvinvointi ja ammattiryhmän erityispiirteitä
Tämän tutkielman tutkittavat eli maidontuottajat eroavat ammattiryhmänä jo yrittäjyytensä
vuoksi palkansaajista, joten yleinen työkyvyn talomalli ei välttämättä suoraan kuvaa heidän
tilannettaan. Maatalousyrittäjiä varten räätälöity työkyvyn talomalli muodostettiin masennusperäisen työkyvyttömyyden vähentämiseen tähtäävässä Masto -hankkeessa (2009-2011)
(STM 2011: 39-43). Hankkeen yksi tavoite oli kehittää käytännön toimintamalleja maatalousyrittäjien työkyvyn edistämiseksi. Työterveyshuollon ja tutkimusten mukaan nopeat rakennemuutokset ja taloudellinen epävarmuus maataloudessa ovat vaikuttaneet yrittäjien työhy-
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vinvointiin negatiivisesti, joten tarvetta kehittämistyölle oli. Yksi suuri haaste maatalousyrittäjien osalta oli työterveyshuollon ulkopuolelle ja samalla varhaisen tuen ulkopuolelle jääminen, koska vain 40 % Myel-vakuutetuista (maatalousryrittäjäeläke) kuului työterveyshuoltoon. Osana hanketta järjestettiin asiantuntijaseminaareja, joiden myötä Työterveyslaitos
muodosti MTK:n (Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto) ja Melan (Maatalousyrittäjien
eläkelaitos) kanssa tietokortin työkyvyn edistämiseksi. Tietokortin avulla maatalousyrittäjille
havainnollistetaan konkreettisesti, mistä saa apua työhyvinvoinnin ja työkyvyn tukemiseen.
Tietokortissa myös kerrotaan, miten mallin eri osa-alueet vaikuttavat kokonaisuuteen, ja minkälainen vastuu on eri toimijoilla ja lopulta itse yrittäjällä.

Kuvio 4. Maatalousyrittäjien työkykytalo (Työterveyslaitos 2010).
Tässä työkykytalon mallissa on huomioitu maatalousyrittäjien toimintaympäristö, yhteistyöverkosto ja työn erityispiirteet. Esimerkiksi maatilan johtaminen on yrittäjän vastuulla, koska
maatalousyrittäjät työskentelevät yleensä avioparina maatilalla. Tällöin oma puoliso toimii
yhtiökumppanina, ja on suurimman osan työajasta ainoa työyhteisö. Juuri esimiehen merkitys
työntekijän työhyvinvoinnille on suuri (Elo & Feldt 2005: 315-317). Yrittäjän osalta johtaminen on itsestä kiinni, joten vastuu myös työhyvinvoinnin johtamisesta siirtyy yrittäjälle itselleen.
Suomalaisessa maataloudessa on tapahtunut 2000-luvun käänteessä suuria muutoksia. Esimerkiksi tilakoko on kasvanut, yrittäjien määrä vähentynyt ja samalla tuotannon koneellistu-
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minen on lisääntynyt (Rissanen ym. 2009: 64). Samaan aikaan yrittäjien keski-ikä on noussut
ja nuoremman ikäluokan tulo alalle on koko ajan vähentynyt (Mela 2010: 4). Toisaalta ammattiryhmä on todettu yhdeksi vaarallisimmista muun muassa tapaturmien ja ammattitautien
esiintymisen takia (Smallfield & Anderson 2008: 369) ja tällä alalla työskentelevien kokema
stressi on lisääntynyt 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä (Suutarinen 2009: 62). Alkutuotantoa tekevät (esimerkiksi maidontuottajat) maatalousyrittäjät ovat uupuneempia ja vähemmän tyytyväisiä työhönsä suhteessa muihin maaseudun pienyrittäjiin ja koko työikäiseen
väestöön. Lisäksi uupumustaso on korkeampi kuin koko työikäisellä väestöllä Suomessa.
(MTT 2013: 41.)
Kallioniemen ym. (2008: 248) mukaan maatalousyrittäjien stressi johtuu muun muassa henkisen tuen puutteesta, ongelmista perhesuhteissa, taloudellisista paineista ja omista pystyvyyden
kokemuksista. Yrittäjiä tulisi tukea sosiaalisten suhteiden ylläpitämisessä ja parantamisessa.
Rissasen ym. (2006: 3-4) mukaan stressiä lisää edellä mainittujen tekijöiden lisäksi myös esimerkiksi kielteinen suhtautuminen Euroopan unioniin, ongelmat terveyskäyttäytymisessä
(esimerkiksi vähäinen liikunta) ja työolosuhteet (pääasiassa pöly ja melu).
Suomen EU-jäsenyyden aikana vuodesta 1995 vuoteen 2008 tiloista oli lopettanut noin 30 %,
jolloin jäljellä oli noin 65 000 tilaa. Myös maitotilojen määrä on tänä aikana laskenut, mutta
samalla niiden eläinmäärä on kasvanut, jolloin yrittäjien työmääräkin on kasvanut. Vuonna
2008 EU uudisti maatalouspolitiikkaansa siten, että maitokiintiöitä ja muita tuotantorajoituksia alettiin purkaa. Myös yleinen hintakehitys vaikutti maatalouden kannattavuuteen. Juuri
vuonna 2008 maataloustulo oli Suomessa EU-ajan alhaisimmalla tasolla laskien yhden vuoden aikana jopa 15 %. (Niemi & Ahlstedt 2009: 7-8.)
Maatalousyrittäjien, yrittäjien ja palkansaajien työkykyä vertailevassa tutkimuksessa (Peltoniemi 2005: 45–46) todetaan, että maatalousyrittäjien työkykyindeksi on keskimäärin 10 %
alhaisempi kuin muilla ammattiryhmillä. Tämä johtuu Peltoniemen mukaan muun muassa
maataloustyön fyysisistä vaatimuksista sekä työterveyshuollon palveluiden käyttämättä jättämisestä varsinkin eläkeiän kynnyksellä. Toisaalta Peltoniemen mukaan työkykyindeksin käyttäminen ei välttämättä sovellu maatalousyrittäjien työkyvyn selvittämiseen, mikä perustelee
tämän tutkielman tärkeyttä. Peltoniemen mukaan maatalousyrittäjän työ ei helpotu fyysisesti
työntekijän vanhetessa, vaikka koneellinen työ lisääntyy kokoajan. Fyysisen työn osuus on
silti suuri verrattuna palkansaajiin ja useampiin yrittäjiin. Lisäksi maatalousyrittäjien ikäja-
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kauma on perinteisesti ollut muita ammattiryhmiä iäkkäämpää (Peltoniemi 2005: 44, Wilmi
1994: 17). Tämä asettaa lisähaasteen myös työhyvinvoinnille. Peltoniemen mukaan työkykyindeksi laskee kaikissa ammattiryhmissä noin 50 ikävuoden jälkeen, mutta erityisen suurta
laskua tapahtuu maatalousyrittäjillä.
Maatalousyrittäjillä on muihin yrittäjiin verrattuna ainutlaatuinen sijaisjärjestely, lomitus.
Maatalouslomittaja tuuraa yrittäjää työssään, jolloin yrittäjä voi pitää lomaa ja yrityksen toiminta ei keskeydy. Päätoimisella ja Myel-vakuutetulla maatalousyrittäjällä, jolla on kotieläimiä tilallaan, on oikeus 26 lomapäivään vuodessa. Tuotantoeläinten lukumäärästä ja työntekijän työpanoksesta riippuen osan lomapäivistä voi joutua pitämään yhtä aikaa tilan muiden
yrittäjien kanssa. Lisäksi eläinten määrä vaikuttaa lomapäivän tuntimäärään, se ei ole automaattisesti 8 tuntia. Kunnan järjestämän lomituksen olleessa kyseessä vuosilomaan saa sisältyä enintään 3 sunnuntaita tai pyhäpäivää. (Mela 2015.) Lomituksen suhteen maatalousyrittäjien tilanne on parempi verrattuna muihin yrittäjiin, koska he pystyvät saamaan lomansa ajaksi sijaisen. Tähän järjestelyyn ollaan pääsääntöisesti tyytyväisiä. (Mäkelä-Pusa ym. 2011: 30.)
Maatalousyrittäjien eläkelaitos eli Mela on yksi tärkeimmistä maatalousyrittäjien sidosryhmistä. Mela on vastuussa maatalousyrittäjien lakisääteisestä eläkevakuutuksesta (Myel), joka
on useimmille maatalousyrittäjille pakollinen. Lisäksi Mela vastaa maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksista, maksaa tarvittaessa sairauspäivärahaa sekä hoitaa yrittäjien lomitusta.
Myel:iin kuuluu myös kuntoutuspalvelut, esimerkiksi ASLAK-kuntoutus. (Mela 2015.) Maatalousyrittäjien sosiaaliturva on siis pääsääntöisesti järjestetty oman ja erityisen eläkelaitoksen
kautta. Lakisääteisen sosiaaliturvan lisäksi maatalousyrittäjät voivat ottaa lisäturvaa niin halutessaan myös muualta. Ammattiryhmänä maanviljelijöiden sosiaaliturva on kehittynyt 196070 –lukujen vaihteesta 2000-luvulle tultaessa huomattavasti. Alun perin etuuksiin kuului pelkästään vanhuus-, työkyvyttömyys- ja perhe-eläke. Vuosikymmenten mittaan Mela-turva on
täydentynyt muun muassa sukupolvenvaihdoseläkkeellä, luopumistuella ja sairauspäivärahalla, joten kokonaiseläkkeen taso on lähentynyt keskivertaista palkansaajaa. (Vesa & Rahola
2007: 207-219, Wilmi 1994: 159-162.) Vaikka Mela on keskeinen vaikuttaja maatalousyrittäjän eläke- ja työhyvinvointiasioissa, myös muilla sidosryhmillä on vaikutusta maatalousyrittäjän hyvinvointiin.
MTK järjestää liittoon kuuluville maatalousyrittäjille esimerkiksi ryhmämuotoista ja työkykyä ylläpitävää ja valmentavaa TYK-kuntoutusta (Kelan lakisääteinen ammatillinen kuntou-
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tus). MTK myös kehittää maatalousyrittäjien työhyvinvointipalveluita, kuten työterveyshuoltoa, lomitusta ja sosiaaliturvaa. Myös vapaaehtoistoimintaan perustuva maaseudun tukihenkilöverkosto on MTK:n hallinnoima. (MTK 2015.) Kolmas maatalousyrittäjien huomattava sidosryhmä ProAgria (entinen Maaseutukeskus) tuottaa maksullisia palveluja sekä neuvontaa
kaikissa maatalouteen liittyvissä asioissa, esimerkiksi viljelyyn, karjanhoitoon ja yrityksen
hallinnointiin. Hyvinvointipalveluihin kuuluu muun muassa johtamiskoulutus, kriisiapu ja
työterveyshuollon asiantuntija. Voimavarariihi-palvelussa yrityksen toimintaa tarkastellaan
talouden ja työhyvinvoinnin näkökulmasta muutostilanteiden aikana. (ProAgria 2015.) Yhdessä nämä palveluntuottajat muodostavat hajanaisen palvelujärjestelmän, jonka roolia ja vaikutusta tässä tutkielmassa tullaan osittain selvittämään.
Suomessa oli vuonna 2014 70 754 työssäkäyvää Myel-vakuutettua (Mela 2014). Vuonna
2014 työterveyshuollon kattavuus oli 70 % maidontuottajista, mutta vain 39 % kaikista Myelvakuutetuista (Mäittälä 2014: 2). Työterveyshuoltoon liittyminen ei ole pakollista, mutta se
edellyttää Myel-vakuutusta. Maatalousyrittäjien työterveyshuollon tehtävinä on muun muassa
tukea yrittäjien jaksamista, työkykyä ja ennaltaehkäistä työperäisiä sairauksia. Myös kuntoutukseen ohjaaminen on työterveyshuollon vastuulla. Maatalousyrittäjien työterveyshuoltoon
kuuluu olennaisena osana terveystarkastus ja tilakäynnit. Tilakäynti suoritetaan vähintään neljän vuoden välein. Tilakäynteihin suostuva yrittäjä saa 20 % alennuksen tapaturmavakuutuksesta. Käynnin aikana ja sen jälkeen ammattihenkilöt (työterveyshoitaja, maatalouden asiantuntija, fysioterapeutti ja lääkäri) arvioivat tilan ja työtilojen riskejä sekä ohjeistavat ja neuvovat, miten työoloja voi kohentaa. Tilakäyntiä täydentämään yrittäjille tehdään työolohaastattelu kahden vuoden välein työterveyshuollossa. (Kinnunen & Eskola 2009: 55-58.)
Työterveyshuollon palveluihin kuuluu myös sairaanhoito yleislääkäritasolla ja perustason laboratorio sekä kuvantamistutkimukset. Yleislääkäri voi tarvittaessa konsultoida muita työterveyshuollon asiantuntijoita. Lisäksi työterveyshuollosta maatalousyrittäjä saa neuvoja työkyvyn ylläpitoon ja elämäntapoihin. Yrittäjillä on myös mahdollisuus vaikuttaa työterveyshuollon sisältöön yhteistyöryhmän kautta. (Kinnunen & Eskola 2009: 55-58.) Maatalousyrittäjien
työterveyshuolto on pääsääntöisesti kunnallisten terveyskeskusten työterveyspalveluiden varassa. Ongelmia ja haasteita aiheuttaa varsinkin harvaan asutuilla seuduilla näiden yksiköiden
pieni koko ja työntekijöiden osa-aikaisuus (Kinnunen & Taattola 2007: 4-11).

17
Karttusen ym. (2012: 17) mukaan maatalousyrittäjien työajan ei tulisi pääsääntöisesti olla yli
8-9 tuntia taukoineen. Tämän rajan ylittyessä pitemmällä aikavälillä vaikutukset terveyteen,
hyvinvointiin ja turvallisuuteen alkavat näkyä. Työpäivä saisi olla kiireisessä sesongissa maksimissaan 12 tuntia, ja työvuorojen väliin tulisi jäädä 11 tunnin lepotauko. Toisaalta pitkän
työpäivän hyötyjäkin on olemassa, yrittäjä voi vaikuttaa tuloihinsa ja toteuttaa itseään. (Gray
ym. 2004 : 18.) Lisäksi jos yrittäjä pystyy vaikuttamaan työpäivänsä kulkuun ja voi määritellä
taukojensa ajankohdan, tämä lieventää edellä mainittuja negatiivisia vaikutuksia (Kecklund
2005: 325).
Kallioniemen ym. (2012: 3) mukaan maidontuottajien keskeisimpiä voimavaratekijöitä ovat
perhe ja tilan eläinten hyvinvointi. Suurimpia työhyvinvointia haittaavia tekijöitä ovat EU:n
arvaamaton maatalouspolitiikka, median huono kuva maatalousyrittäjistä ja yhteiskunnan
suhtautuminen heitä kohtaan. Myös maidontuotannon tulevaisuus koettiin suureksi haittaavaksi tekijäksi. Maidontuottajat kokivat työssään enemmän työn imun keskeisiä elementtejä
(uppoutuminen ja omistautuminen) kuin suomalainen työssäkäyvä väestö, vaikka yleinen
työn imun kokeminen ei eronnutkaan tästä ryhmästä. Huomattavaa on, että maatalousyrittäjistä miehet koki tilastollisesti merkitsevästi enemmän uppoutumista ja omistautumista verrattuna työssäkäyviin miehiin. (Kallioniemi ym. 2011: 54.) Toisaalta yli puolet maidontuottajista
kokivat jonkinasteista työuupumusta, ja melkein puolet (42 %) jonkinasteista stressiä. Stressin
kokeminen oli myös noussut vajaassa kymmenessä vuodessa noin 10 %. (Kallioniemi ym.
2011: 58.) Maatalousyrittäjien työhyvinvointia edistäviä tekijöitä ovat Mäkelä-Pusan ym.
mukaan (2011: 45) myös mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön ja työn hallinta.
Melbergin (2003: 69-70) tutkimuksessa norjalaisten maatalousyrittäjien työhyvinvointiin on
todettu vaikuttavan joko heidän poikkeuksellinen kykynsä sopeutua, käsitellä ja vastustaa
stressiä, tai heidän elämäntyylinsä kokonaisvaikutus. Elämäntyylissä arvostettiin raikkaassa
ulkoilmassa työskentelyä, eläinten hyvinvointia ja työn tiettyjä vapauksia sekä riippumattomuutta. Läheiset suhteet (esimerkiksi puoliso ja vanhemmat) tarjosivat sosiaalista tukea, joilla
koettiin olevan myönteinen vaikutus hyvinvointiin. Taloudellinen epävarmuus koettiin suurimmaksi stressiä aiheuttavaksi tekijäksi.
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3 Tutkielman tarkoitus ja tutkimuskysymykset

Tutkielman tarkoituksena oli selvittää, mistä isännät kokevat työhyvinvoinnin heidän kohdallaan muodostuvan. Työhyvinvointi ymmärretään tutkittavien kohdalla kattokäsitteenä, jota
työkyvyn eri ulottuvuudet mahdollistavat. Maatalousyrittäjän työ on tutkimusten perusteella
koko elämän kattava elinkeino ja jopa elämäntapana, jolloin ongelmat muilla elämänalueilla
voivat heijastua myös työhön ja päinvastoin. Työn mielekkyyden ja merkityksellisyyden kokeminen on tutkielman kannalta olennaista, minkä vuoksi työhyvinvoinnin ilmenemistä mahdollisina työn imun kokemuksina tarkasteltiin myös. Työhyvinvoinnin ylläpitämisen keinot ja
mahdollisuudet maatalousyrittäjän arjessa, joko henkilökohtaisella tasolla tai muiden osapuolten toimesta, on tarkoitus kartoittaa tutkielmassa. Lisäksi selvitetään, minkälaisia interventioita ja käytännön toimia haastateltavat kokevat tarvitsevansa ennaltaehkäisemään työhyvinvointia haittaavia tekijöitä, ja toisaalta edistämään työhyvinvointia.
Tutkimuskysymykset:
1. Mitä maidontuottajaisännät pitävät työhyvinvointia ylläpitävinä ja heikentävinä tekijöinä.
2. Millaisia keinoja heillä on tällä hetkellä käytössä työhyvinvoinnin ylläpitämiseksi?
3. Minkälaista työhyvinvointia ylläpitävää ja edistävää toimintaa he kokevat tarvitsevansa?
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4 Tutkielman toteutus

4.1 Aineiston hankinta
Tutkielma on luonteeltaan kvalitatiivinen. Haastattelun avulla asian syvempi käsittely tutkijan
ja haastateltavan välillä on mahdollista. Yksilön työkyvyn ulottuvuuksien tutkimiseen kvantitatiivinen menetelmä soveltuu varsin hyvin (Järvikoski 2004: 115). Tässä tutkielmassa korostuu haastateltavien käsitykset ja kokemukset, joita voi olla vaikeaa ilmaista esimerkiksi asteikolla yhdestä viiteen.
Tutkielman aineisto kerättiin käyttämällä teemahaastattelua. Haastattelun edut ovat Hirsjärven
ja Hurmeen (2004: 35) mukaan muun muassa tutkittavien näkeminen merkityksiä luovina aktiivisina subjekteina. Lisäksi haastattelusta on etua silloin, kun aihe on vähän tunnettu, halutaan sijoittaa tieto laajaan kontekstiin ja halutaan syventää tietoa. Teemahaastattelu on puolistrukturoitu haastattelumenetelmä, jossa teemat ovat kaikille haastateltaville samat, mutta jokainen haastateltava saa omat kokemuksensa ja äänensä kuuluville (Hirsjärvi & Hurme 2008:
47-48). Teemahaastattelulla saadaan kerättyä runsas aineisto myös kun haastateltavia on vähemmän (Hirsjärvi ja Hurme 2008: 135).
Haastattelurungon teemat valittiin siten, että ne toisivat vastauksia tutkimusongelmaan ja –
kysymyksiin. Teemojen rakentamisessa käytettiin osittain ajatusmallina Ilmarisen (2003: 71)
työkyvyn talomallia. Teemarungon tarkoituksena oli tuoda esille haastateltavien työkyvyn eri
ulottuvuuksia, esimerkiksi kokemuksia työn sisällöstä ja vaatimuksista, voimavaroista ja ammatillisesta osaamisesta. Haastattelun aikana esitettiin tarvittaessa tarkentavia kysymyksiä,
jolloin aiheeseen pystyttiin syventymään ja keskustelun aihe pysyi teemojen sisällä.
Haastattelun alussa haastateltavan taustatietojen läpi käyminen toimi hyvänä aloituksena, ja
johdatti haastattelun suoraan aiheeseen. Isännän työnkuva –osiossa haastateltavalta kysyttiin
työn sisällöstä, ajankäytöstä, työpäivän sisällöstä ja työn vuoden kierrosta. Tämä osio antoi
kattavan kuvan kunkin haastateltavan käsityksistä omasta työnkuvastaan. Tavallisen työpäivän kuvailu oli yksi tämän osion antoisa aihe, sen myötä haastateltavat pohtivat laajasti työnsä eri ulottuvuuksia, ja esimerkiksi sitä, kuinka monenlaisia rooleja heillä on omassa työssään.
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Haastateltaviin otettiin yhteyttä henkilökohtaisesti, koska tutkielma ei liity esimerkiksi mihinkään kuntoutusprojektiin tai -laitokseen. Haastateltaviksi pyrittiin saamaan isäntiä, joiden
maitotilan koko ja lypsävien lehmien määrä olisi lähellä maan keskiarvoa. Haastateltavat valikoituivat puhelintiedustelujen perusteella, yhteensä noin 10 puhelun myötä valikoitui mukaan alun perin seitsemän isäntää. Näistä viiden haastattelut pystyttiin toteuttamaan. Näistä
tiloista kaikki olivat lähellä keskiarvoa koon ja lypsävien lehmien perusteella. Kahden haastateltavaksi aiotun osalta aikataulut eivät sopineet yhteen, joten haastattelut jäivät heidän osalta
tekemättä. Haastattelut suoritettiin käytännön syistä yhden viikon aikana. Haastattelujen
suorittamisen aikana matkakilometrejä tuli useita satoja, koska haastattelut suoritettiin
isäntien kotitiloilla maaseudulla Pohjois-Suomessa. Haastattelu toteutettiin haastateltavalle
tutussa ympäristössä, jotta tilanne olisi mahdollisimman luonteva. Jokainen haastattelu
suoritettiin kahden kesken haastateltavan ja haastattelijan välillä, yleensä haastateltavan
olohuoneessa tai keittiön pöydän ääressä.
Haastateltavat olivat iältään noin 50-60 -vuotiaita. Haastateltavaksi ei valittu tätä nuorempia
isäntiä, koska tutkielman kannalta oli olennaista, että haastateltavilla oli pitempiaikainen kokemus alalta. Tällöin myös oli mahdollista saada kattavampia tuloksia, koska työuran aikana
tapahtuneiden muutosten ja kokemusten esilletulo haastatteluissa oli mahdollista.
Tarkoituksena ei ollut haastatella johonkin tiettyyn kuntoutusmuotoon osallistuneita isäntiä,
mutta jos heillä oli sellaisesta kokemusta toi se uusia näkökulmia tutkielmaan. Isäntien kokemusten kautta pyrittiin tavoittamaan jotain, josta olisi hyötyä heille itselleen sekä maidontuottajille yleensä. Samalla pyrittiin saamaan vastauksia siihen, miten tarjottavia palveluja ja maidontuottajien hyvinvointia voisi kehittää vastaamaan isäntien tarpeita. Tutkielmassa haluttiin
tavoittaa myös henkilöitä ja selvittää tilanteita, joissa kiinnostusta tai mahdollisuutta osallistua
kuntoutusprojekteihin ei ole, ja selvittää, mitä kiinnostuksen ja mahdollisuuksien puutteen
taustalla on.
Aineiston litterointi suoritettiin, kun kaikki haastattelut oli tehty. Haastattelut litteroitiin kokonaan, jotta mitään olennaista ei jäisi pois analyysista. Äänen painotukset ja muut puheen
vivahteet pyrittiin huomioimaan tarvittaessa. Haastattelujen kesto oli keskimäärin reilun tunnin mittainen, joten nauhoitettua aineistoa tuli yhteensä 6 tuntia. Litteroidussa muodossa aineisto oli noin 75 A4-sivua tekstiä (riviväli 1 ja fonttikoko 12).
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4.2 Aineiston analyysi
Kvalitatiivisessa tutkimuksessa aineiston analyysissä on Eskolan ja Suorannan (1998:138)
mukaan tarkoitus tiivistää aineiston sisältämä informaatio, tuoda esille tutkittavan asian ydin,
menettämättä kuitenkaan aineistossa olevaa tietoa. Esimerkiksi laajasta haastatteluaineistosta
on tarkoitus analysoida selkeä kuva tutkimusongelman kannalta, tuottaa uutta tietoa siihen
liittyen, ja lopulta esittää se ymmärrettävällä tavalla lukijalle.
Tutkijan tehtävä on antaa uusia merkityksiä tutkittavien tulkinnoille arkipäivän tapahtumista
ja ilmiöistä. Tutkittavien käsitykset asioista ovat ensimmäisen asteen tulkintoja, arkiymmärrystä. Tutkijan tulee analysoida nämä tulkinnat ja teoreettisen ajattelun kautta tehdä niistä tieteellinen, toisen asteen tulkinta. (Eskola ja Suoranta 1998: 149.)
Analyysi ja tulkinta voidaan nähdä joko erillisinä tai limittäisinä tapahtumina. Analyysivaiheessa voidaan tehdä tulkintoja tai vasta analysoidusta aineistosta (esimerkiksi teemoittelun
jälkeen) tutkija ryhtyy tekemään tulkintoja. Aineiston analyysiin laadullisessa tutkimuksessa
on mahdollista edetä kolmella tavalla. Aineiston purkamisen/litteroinnin jälkeen suoraan analyysiin tutkijan intuitiota käyttäen, purkamisen jälkeen koodaamisen kautta analyysiin tai yhdistämällä purkamis- ja koodaamisvaiheet ja lopulta edetä analyysiin. (Eskola ja Suoranta
1998: 151.)
Teoria ohjaa tässä tutkielmassa analyysia, teemahaastattelun runkoa suunniteltaessa on käytetty lähtökohtana työkyvyn talomallia. Tämä teoriamalli tarjoaa viitekehyksen, jonka avulla voi
tarkastella tutkittavien työhyvinvoinnin kontekstia teemahaastattelun menetelmiä käyttäen,
koska se pitää haastattelun teemat olennaisissa aiheissa. Se tuo tutkielmaan teoriasidonnaisen
lähtökohdan, josta tutkimusongelmaa hahmotetaan. Tavoitteena on kuitenkin tuoda esille uutta tietoa tutkittavasta aiheesta, käyttämällä teoriaa suuntaviittana. Eskolan ja Suorannan
(1998:153) mukaan myös teemahaastattelun runkoa voi hyvin käyttää aineiston koodaamisen
apuna, koska haastattelurunko perustuu aiempaan tutkimukseen ja tutkijan omiin kokemuksiin. Tässä tutkielmassa haastattelurunko auttoi tuomaan haastatteluaiheet teorian kannalta
olennaisiin asioihin, mutta itse analyysivaiheessa teemahaastattelurunkoa ei enää käytetä.
Tarkoituksena on mennä analyysissa ja tulkinnassa teemahaastattelurungon aiheita syvemmälle temaattisen analyysin (Braun ja Clarke 2006) keinoin. Pelkkää haastattelurunkoa tai kysy-

22
myksiä käyttämällä on vaarana, että koko analyysiä ei itse asiassa tehdä olleenkaan (Braun ja
Clarke 2006: 25).
Temaattinen analyysi on Braunin ja Clarken (2006: 4-5) mukaan yksi kvalitatiivisen tutkimuksen perusmenetelmistä, minkä jokaisen aloittavan tutkijankin tulisi hallita. Menetelmää
käytetään paljon, mutta sitä ei usein ole määritelty tarkemmin tai edes tiedostettu käytettävän.
Yksi sen suurimmista hyödyistä on sen joustavuus. Temaattinen analyysi ei ole sidonnainen
mihinkään yksittäiseen teoriaan (esimerkiksi grounded teoria) tai epistemologiaan, mutta kuitenkin sen avulla on mahdollista tuottaa yksityiskohtaista ja toisaalta myös yleistettävää tietoa
tutkittavasta aiheesta.
Metodina temaattisen analyysin päämääränä on nimensä mukaisesti teemojen esilletuonti aineistosta. Tämä tapahtuu tunnistamalla teemat ja analysoimalla niitä. Käytännössä aineisto
ensin järjestetään, teemat tunnistetaan ja analysoidaan ja lopulta teemoja kuvaillaan yksityiskohtaisesti. Tutkimuksen arvioinnin ja synteesin luomisen kannalta onkin olennaista että analyysin kulku, mitä on tehty ja miten, kirjoitetaan auki. Teemat eivät nouse aineistosta, kuten
usein tutkimuksissa annetaan ymmärtää, vaan ne ovat tutkijan ajattelun ja aineiston analyysin
tuotos. Tutkijan on myös oltava tietoinen omista teoreettisista lähtökodistaan ja ennakkooletuksistaan. Tärkeintä on, että teoreettinen viitekehys ja menetelmät sopivat tutkimusongelman ja –kysymysten ratkaisemiseen (Braun ja Clarke 2006: 4-7).
Temaattinen analyysi jakautuu kuuteen eri vaiheeseen (Braun ja Clarke 2006: 15-24). Ensimmäinen vaihe on aineistoon perehtyminen. Litteroinnin jälkeen aineistoon perehdytään
kunnes se tulee tutuksi, ja samalla merkitään ylös muistiinpanoja ja ideoita. Toisessa vaiheessa koodataan aineisto. Tämä vaihe tarkoittaa tutkimuskysymysten kannalta mielenkiintoisten
seikkojen merkitsemisestä koodisanoilla tai lauseilla. Koodauksen kohde voi olla esimerkiksi
lause tai virkekokonaisuus. Tässä vaiheessa koodeihin liittyvä teksti yhdistetään siten, että
samantyyliset koodit luokitellaan yhteen. Kolmannessa vaiheessa koodien jaottelusta aletaan
etsimään alustavia teemoja, jolloin kaikki olennainen tieto näihin teemoihin (lauseet ja virkekokonaisuudet) liittyen yhdistetään samankaltaisiin asiakokonaisuuksiin. Teemojen nimeäminen tapahtuu tässä vaiheessa.
Neljännessä vaiheessa suoritetaan teemojen katselmus ja arviointi. Tekstiotteiden toimivuus
tarkistetaan suhteessa teemoihin (taso 1) ja suhteessa koko aineistoon (taso 2). Tämän jälkeen
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muodostetaan alustava temaattinen kartta aineistosta. Seuraava eli viides vaihe on teemojen
lopullinen määrittäminen ja nimeäminen, eli mitä analyysin kokonaiskuva- ja tarina kertovat.
Lopuksi kuudennessa vaiheessa on vuorossa raportin/tulosten kirjoittaminen. Tässä vaiheessa
on viimeinen mahdollisuus suorittaa analyysia. Raportissa esitetään kokoelma mahdollisimman kuvaavia ja mukaansatempaavia tekstiotteita. Lopulta näitä otteita analysoidaan suhteessa tutkimuskysymyksiin ja aiempaan tutkimukseen.
Temaattisen analyysin vaiheet ovat perusidealtaan samantyyliset kuin aineistolähtöisen sisällönanalyysin vaiheet (Tuomi ja Sarajärvi 2009: 108-113), joissa koodeja vastaavat pelkistetyt
ilmaisut, jotka kootaan ensin alaluokkiin, pääluokkiin ja yhdistäviin luokkiin. Temaattisessa
analyysissä teemojen jalostaminen etenee samalla tavalla, kunnes jäljellä ovat hiotut lopulliset
teemat. Tämä huomioiden voidaan katsoa, että tämän tutkielman analyysissa väljänä kehikkona oli teoriaohjaava (teemahaastattelurungon osittainen teoriasidonnaisuus) sisällönanalyysi,
joka eteni temaattisen analyysin vaiheiden kautta.
Tässä tutkielmassa analyysi alkoi purkamalla aineisto äänitiedostoilta tekstimuotoon. Sitten
aineistoon perehdyttiin useaan kertaan, jotta se tuli tutuksi. Seuraavaksi tekstistä etsittiin tutkimusongelman ja –kysymysten kannalta mielenkiintoisia tekstinpätkiä. Tekstiotteet kopioitiin Excel –tiedostoon ja jaoteltiin alustavasti kolmeen taulukkoon. Näitä taulukoita olivat
Työhyvinvointia edistävät ja heikentävät tekijät, Keinot työhyvinvoinnin ylläpitämiseksi, ja
Tarvittavia keinoja työhyvinvoinnin kannalta jatkossa. Nämä kolme otsikkoa liittyvät haastattelurunkoon, ja niitä käytettiin järjestämään ja selkeyttämään tekstiotteita alustavasti.
Seuraavaksi nämä otteet koodattiin/tiivistettiin kyseistä otetta kuvaavalla sanalla tai virkkeellä. Nämä koodit ryhmiteltiin lopulta yhteen Excel -taulukkoon alustavien aihepiirien perusteella. Tämän vaiheen jälkeen aihepiireille muodostettiin mahdollisimman kuvaava teeman
nimi. Teemojen nimeämisen jälkeen seuraava vaihe oli katselmus ja arviointi. Teemojen toimivuutta suhteessa tekstiotteisiin ja koko aineistoon tarkasteltiin ja tehtiin tarvittaessa muutoksia. Sitten muodostettiin alustava temaattinen kartta, jossa olivat ala- ja yläteemat. Tämän
jälkeen temaattista karttaa tarkasteltiin kriittisesti vielä kerran suhteessa koko aineistoon, ja
tehtiin tarvittava hienosäätö.
Viimeisessä vaiheessa kirjoitettiin tulokset valitsemalla temaattisen kartan muodostaman kokonaisuuden avulla osuvat tekstiotteet ja kirjoitettiin niihin liittyvät pää- ja alateemat auki.
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Aineiston analyysin pohjalta syntyi lopulta kolme pääteemaa, 1. Työn ja vapaa-ajan tasapaino, 2. Sidosryhmät sekä 3. Yrittäjyys. Näiden teemojen alaryhmät muodostettiin nimeämällä
kukin teema mahdollisimman kuvaavalla nimellä.
Tulokset raportoitiin sanallisessa muodossa, koska määrällisiä muuttujia ei tässä tutkielmassa
käytetty. Tulososion tekstiotteet ovat siinä muodossa, miten ne on litteroitu aineistosta. Tarvittaessa yksittäisiä sanoja (esimerkiksi paikannimiä) on muutettu tunnistamisen estämiseksi.
Jos haastateltava on pitänyt tauon puheessaan, se on merkitty kahdella peräkkäisellä pisteellä
(..). Tutkijan poisjättö on merkitty kolmella peräkkäisellä pisteellä (...). Haastateltaville annettiin järjestysnumero ja tekstiotteisiin on merkitty mistä haastattelusta ote on peräisin (esimerkiksi H1). Tekstiotteet on sisennetty ja kursivoitu. Luvussa 8 pohditaan aineistosta muodostettuja teemoja, ja reflektoidaan niitä suhteessa aikaisempiin tutkimustuloksiin ja viitekehykseen. Tutkimuskysymyksiin vastaaminen, tutkielman onnistuminen ja anti, sekä jatkotutkimuksen tarve esitellään myös luvussa 8.

4.3 Tutkielman eettiset näkökulmat
Tutkielmassa on pyritty tunnistamaan mahdolliset ennakkokäsitykset ja esiymmärrys aiheesta.
Tavoitteena oli olla objektiivinen ja pitää esimerkiksi arkitiedon vaikutus syrjässä tutkielmasta. Yhteydenottovaiheessa haastatettaville kerrottiin tutkielman tarkoituksesta, toteutustavoista ja anonymiteetistä sekä luottamuksellisuudesta. Lisäksi heille kerrottiin, että haastattelun
voi halutessaan keskeyttää, missä vaiheessa tahansa. Haastateltavilta pyydettiin kirjallinen
suostumus tietojen käyttämiseksi. Haastatteluaineistosta poistettiin kaikki tiedot, jotka vaarantavat tutkittavien anonymiteettiä, eli litteroidusta aineistosta tai tuloksista ei voi heitä tunnistaa. Haastattelut tallennettiin digitaalisella sanelimella, ja hävitettiin, kun aineistoon ei tarvinnut enää palata tutkielman valmistuttua.
Haastattelu eteni esitetyn teemahaastattelurungon mukaan, haastateltavat saivat kertoa vapaasti omia näkemyksiä aiheista. Haastattelija ei esittänyt johdattelevia kysymyksiä, keskustelu pyrittiin pitämään teemojen sisällä ja tarkentavia kysymyksiä esitettiin, kun siihen oli tarvetta. Lopulta aineiston analyysi, tulkinnat ja tutkielman johtopäätökset on tehty tutkielmassa
mainittujen menetelmien mukaisesti, mikä lisää tutkielman läpinäkyvyyttä.
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Edellä mainitun mukaisesti tässä tutkielmassa on noudatettu Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (2012: 6-7) hyvän tieteellisen käytännön ohjeita. Näihin ohjeisiin kuluu muun muassa
tiedeyhteisön toimintatapojen noudattaminen, eettisesti kestävien menetelmien käyttäminen,
muiden tutkijoiden kunnioittaminen asianmukaisesti viittaamalla, tutkielman toteutus tieteellisin kriteerein ja tutkimuslupien hankkiminen.
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5 Työn ja vapaa-ajan tasapainon merkitys työhyvinvoinnille
Työn ja vapaa-ajan tasapainon teemassa konkretisoituu maidontuottajaisäntien työajan ja vapaa-ajan suhteen realiteetit; maidontuottaja on vastuussa tilastaan ja eläimistään kellon ympäri
vuoden jokaisena päivänä. Palkallisia lomapäiviä on 26 vuodessa, jos lomitus saadaan järjestettyä, eikä lomapäivien aikana tule ongelmia esimerkiksi koneiden tai eläinten kanssa. Työpäivät ovat yleensä samankaltaisia, mutta äkillisiä muutoksia voi tapahtua milloin vain. Toisaalta työmäärä vaihtelee sesongin mukaan, kesällä kiireisimpänä aikaan työpäivä voi venyä
jopa 16 tuntiseksi, kun taas talvella työpäivä voi kestää normaalin 8 tuntia. Työpäivän tehtävät sijoittuvat sekä aamuun että iltapäivään, jolloin tauot ja palautuminen pitää osata sijoittaa
töiden lomaan. Tämän kokonaisuuden hallitseminen vaatii yrittäjiltä jatkuvaa suunnittelua ja
ammattitaitoa. Työn ja vapaa-ajan ollessa tasapainossa myös työhyvinvoinnin kokeminen on
mahdollista.

5.1 Lomitusjärjestelmän toimivuus ja lomat
Yksi keskeinen maidontuottajien vapaa-aikaan ja loman pitämiseen vaikuttava tekijä on haastattelujen perusteella lomitusjärjestelmän toimivuus. Ongelmaksi koettiin sekä lomituksen
saaminen että sen toteutuminen. Tämän vuoksi lomien suunnitteleminen on hankalaa ja vaikuttaa joskus myös lomalla töistä irtautumiseen. Osa haastateltavista kertoi joutuneensa keskeyttämään lomansa ja palaamaan takaisin tilalle, lisäksi sovittuja lomia on joskus jouduttu
perumaan.
H5: No ei se kyllä aina ole toiminu että tuota, on ollu semmosiaki että, no toissa syksynä oli semmonen että oltiin menossa lomalle Etelä-Suomeen niin meijän piti puolivälistä palata takasin, lomittajat otettiin pois ko sielä oli sairastapaus, ja onhan niitä
ollu semmosia että ko ollaan varattu lomat niin ei ole saatu niitä jotka on varattu, ne
vaihtuu.

Kaikki haastateltavat kertoivat, että lomittajan saamisessa on joskus haasteita. Kun kyseessä
on yleensä yrittäjäpariskunta, niin molemmille täytyisi löytyä sopiva lomittaja ja vieläpä yhtä
aikaa. Varsinkin harvaan asutulla seudulla tämä hankaloittaa entisestään järjestelyn toimivuutta. Lisäksi haastateltavat kokivat haasteita löytää pysyvä ja kokenut lomittaja, jolle voi luottaa
koko tilan loman ajaksi. Maatilojen koneistuksen taso ja vaihtelevat käytännöt muun muassa
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ruokintamenetelmissä asettavat haasteita lomittajien osaamiselle, joten maidontuottajille jää
vastuu opettaa lomittajille tilan käytännöt ja mahdollisesti ennalta tuntemattomia työmenetelmiä. Lomittajien ammattitaito on korkealla tasolla, mutta erilaiset käytännöt eri tiloilla
hankaloittavat työtä varsinkin lyhyellä varoitusajalla tapahtuvissa lomituksissa. Parhaimmillaan lomitus toimii haastateltavien mukaan silloin, kun onnistuu saamaan vakituisen lomittajan, jolle kyseinen tila ja sen työmenetelmät ovat tuttuja. Hänelle pystyy myös henkisesti luottamaan vastuun ja tällöin voi itsekin irtautua lomalla töistä.
H1: Kyllähän se niinkö tärkiää on, se lomitussysteemi ja sehän on hyvä, ja sitähän
varmaan niinkö kehitellään kokoajan. Kyllä siinä niinkö pystyy, jos se on semmonen
määrätty lomittaja, rengaslomittaja joka on käyny siinä tilalla ennen, niin se niinkö
tietää ja tuntee, niin se on heleppo sillon, että kyllä se siltä puolen on semmonen että
siitä pystyy irtaumaan. Ja niitä lomittajia aika paljon koulutetaan kyllä, ne on monitaitosia.
Lomittaja tekee välttämättömät työt yrittäjän ollessa lomalla, käytännössä maitotilalla lypsämisen, eläintenhoidon ja ruokinnan. Kuitenkin muut työt ja yrityksen hoitamiseen kuluva aika
jää lomituksen ulkopuolelle. Tämä voi haitata irtaantumista töistä loman aikana, koska yrittäjä
on joka tapauksessa vastuussa yrityksen hoitamisesta ja joutuu olemaan jatkuvasti varalla.
H2: no kyllähän se on, tämä lomitushomma niin, se on oikiastaan sillälailla, vaikeutunu, että se vuosilomapäivä ei ole välttämättä, se saattaa olla, riippuu siitä tilan koosta
ja olosuhteista että onko se viis vai kaheksan tuntia se, kyllä se lomapäivä pitäs olla
lomapäivä, kattomatta sitä että onko se tuota tila minkä kokonen, se on sille tilallisella
ja varsinki sille lomittajalle, tai kaikkein parasta ko, se on hankala se viis tuntia, kaks
ja puoli tuntia aamulla ja kaks ja puoli illalla tilalla käyä töissä niin ei se ole, ei se ole
hyvä.
Oman haasteensa lomitukseen ja lomapäivien pitämiseen tuo haastateltavien mukaan se, että
maidontuottajan työpäivän pituudeksi ei lomituspäiviä laskettaessa huomioida esimerkiksi 8
tuntia päivässä, vaan se vaihtelee 2-8 tunnin välillä. Lomittajan tekemä tuntimäärä tilalla voi
olla 4 tuntia päivässä, vaikka todellisuudessa tarvittava tuntimäärä olisi enemmän.
Neljä haastateltavaa kertoi pitävänsä myös omakustanteisesti lomaa, mutta silti kokevat, että
lomia ei ole tarpeeksi suhteessa työssäkäyviin. Eläimet tarvitsevat ruokintaa ja lypsämistä
vuoden jokaisena päivänä, viikonloput eivät ole vapaapäiviä, kuten esimerkiksi monilla palkansaajilla. Juuri tämä sitovuus asettaa haasteita työn ja vapaa-ajan tasapainon saavuttamiselle haastateltavien mukaan. Toisaalta, jos kyseessä olisi useamman yrittäjän yhteisesti omis-
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tama tila, jäisi jokaiselle enemmän vapaa-aikaa, mutta näin ei ollut kenenkään haastateltavan
tilalla. Koettiin, että lomien pitäminen on käytännössä täysin lomituksen varassa.
H3: Kävin tässä yks päivä parturissa, niin kysy että piänkö mie lommaa, tai onko mulla lomapäiviä. Mie että kakskytä, ”No onhan niitä vaan paljon”. Mie vaan että no onhan niitä viikonloppujaki vuojessa toistasattaa päivää, että pittää olla 7 päivää viikossa töissä, niin se että pittääkö sinun olla sitte lauantait ja sunnuntaitki töissä, niin mie
että syö ne kyllä viikonloppusinki nuo lehemät.. Sitä ei vaan niin monesti tule ajateltua, joka ei ole niinko perehtyny asiaan. Sehän on sillälailla niinku sitovaa, että jos on
semmonen maatilayritys jossa ei eläimiä ole niin onhan se sillon vappaampaa tai jotenki muuten touhuaa, jonku puun kans tai jonku. Eläinhommaanhan sitä on niin sidoksissa että.. Mutta niissäkinhän on tietenki aina, sehän on vähän ammatinvalintakysymys ja erin järjestelykysymys että kyllähän jokku on niitä järjestelly että jos on vaikka työntekijä jos on vähän isompi tila niin ne pyörii sillälailla että pystyy antamaan
vähän vastuuta erilailla, mutta pääösin täälä on kuitenki tällasia viljelijöitä että pariskunta pyörittää tilaa. Kylläpä se lomituksen varassa useimmiten on että..
Maidontuottajien lakisääteisen 26 vuosilomapäivän lisäksi yrittäjä voi halutessaan ostaa lisää
lomituspäiviä. Haastateltavat korostivat tätä seikkaa siten, että normaalisti palkkatyöläisillä on
kaksi vapaapäivää viikossa, jolloin pelkistä viikonlopuista tulee vapaa-aikaa yli sata päivää
vuodessa. Tällä tavalla suhteutettuna maidontuottajien todellisten lomapäivien määrä on palautumisenkin kannalta erittäin pieni.
Toimiessaan lomitusjärjestely voi edistää haastateltavien työhyvinvointia, koska se antaa
mahdollisuuden lähteä konkreettisesti pois tilalta ja viettää vapaa-aikaa täysin eri ympäristössä. Kuitenkin käytännössä lomituksessa on usein ongelmia ja äkkinäisiä peruuntumisia, joten
esimerkiksi ulkomaan lomia voi olla hankala suunnitella. Tämä voi heikentää osaltaan haastateltavien työhyvinvointia, koska loman järjestyminen on epävarmaa ja se voi myös keskeytyä.
Jää myös lopulta yrittäjän omalle vastuulle luottaa lomittajiin ja heidän ammattitaitoonsa, tai
ei pysty koskaan lähtemään lomalle ilman huolta työasioista.
H2: No sehän on ehoton, muutenhan sitä ei, eihän tässä muuten pääse mihinkään.
Kyllä ja täytyy lomittajaan luottaa vain että se tekkee työnsä, ja kyllä minun kohalla
on ollu yleensä kokoajan semmoset lomittajat että on uskaltanu lähtiä ja jättää työt
heille, että kyllä ne on vastuuntuntosia ihmisiä, että kyllä mie uskallan lähtiä ja yhessä
emännän kans käymmä, että uskaltaa jättää talon.
Nämä seikat huomioonottaen on selvää, että varsinkin pienissä kunnissa lomittajien riittävyys
kaikille ja joskus vieläpä samaan aikaan voi olla haasteellista järjestää. Kehittämistyötä lomitusjärjestelmässä on edelleen haastateltavien mukaan paljon. Lomittajien ammattitaidossa ei
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sinänsä ole haastateltavien mukaan vikaa, haasteena on löytää pysyvä lomittaja, jolle tilan työt
tulevat viimeistään käytännössä tutuksi.

5.2 Irtautuminen ja palautuminen töistä
Maidontuottajien arjessa vapaa-ajan ja työn limittymisen kannalta olennaista on haastateltavien mukaan, että lomalla ja työajalla on selkeä ero. Yleensä tämä tarkoittaa myös lähtemistä
pois tilalta. Työpäivän aikana tauon pitäminen on omasta suunnittelusta kiinni, jolloin rauhalliset hetket on osattava hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti.
H2: Mie olen sanonu että perhana ei tartte soittaa! Vain äärimmäisessä hätätapauksessa saa soittaa että mitä on tapahtunu, että kaikki on kaatunu. Ko eihän me mitään
voija sieltä kuitenkaan auttaa. Jos eläimet sairastuu niin mie olen sanonu että ei minulle kannata soittaa, soittakaa eläinlääkärille. Eikä ne ole, kyllä meillä on lomittajat
sen pitäneet, että ne ei ole kyllä tyhjän takia soitelleet, enkä mie, vaikka olen viikonki
pois ja emäntä on vaikka kotona niin en mie ole ruukannu soitella sillekkään, että sitä
ollaan lomalla sillonko sitä ollaan. Ne on selvät pasmat, me ei soitella kyllä sen jälkeen ko on perävalot kavonnu!
Vapaa-ajalla töistä irtautuminen onnistuu haastateltavien mukaan parhaiten siten, että lähtee
fyysisesti pois kotoa, koska tila ja sen työt sijaitsevat kodin yhteydessä, eikä töiltä pääse muuten karkuun. Myös naapurit ja läheiset ihmiset voivat olettaa, että yrittäjä on silloin töissä, kun
hän on kotona, ja häntä voi häiritä työasioissa. Poislähtemisen lisäksi työt pitää myös haastateltavien mukaan aktiivisesti unohtaa tekemällä muita mielekkäitä asioita, eikä esimerkiksi
soitella kuulumisia kotitilalle. Irrottautuminen työstä ja samalla palautuminen tapahtuu parhaiten esimerkiksi talvella hiihtelemällä perheen kanssa tunturikeskuksessa tai ulkomailla
matkustellen.
H3: kyllä mie mieluummin lähen pois, mie olen jotenki sen luontonen että, se on se
maatila jotenki semmonen että jos sitä tähän jää lommaa pitämään niin ei, se puhelin
soipii ja joku naapuri tullee ja joku paikka on rikki niin ei siitä tule mittään, saa olla
kokoajan jossaki menossa ja jotaki olla auttamassa ja ei niinku saa, ei pääkoppa leppää ollenkaan.
H1: Muualla tullee ajatus, että on vapaalla. Se on vain seki että se pittää olla vain
semmonen muutaman päivän mittanen ja sitte pittää, pitäs olla niinkö pois siitä tilalta.
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Lomamatkan pituudella ja kestolla ei sinänsä haastattelujen perusteella ole merkitystä, jo
muutama päivä muualla koettiin virkistäväksi. Tärkeintä on niin fyysinen kuin henkinenkin
irrottautuminen työympäristöstä. Jokaisen haastateltavan kohdalla korostui juuri poislähteminen tilalta, jossa työ on fyysisesti kokoajan läsnä. Kuitenkin jokainen haastateltava koki, että
myös kotona pystyy palautumaan päivän töistä ja rentoutumaan sesongista riippuen. Tähän
auttaa töiden suunnittelun hallitseminen, jonka oppii ainakin kokemuksen kautta.
H1: niinkö vanhemmalla iällä että sitä niinkö, ossaa tuota, miten sitä nyt sanotaan,
ettei sitä aja itteä niinkö piippuun, täytyy niinkö, että sitä niinkö joskus sitä kiirettä on
niissä hommissa, varsinki kesäaikana niin sitä niinkö ossaa sillä pitkällä kokemuksella
niinkö järjestellä niitä hommia, että sielä ne tärkiämmykset tullee, ja ossaa sitä että ei
tartte yötä myöten olla menossa, että seki on varmaan semmonen, se tullee iän myötä
semmonen.
Lopulta irtautumisessa on kyse siitä, että itse asennoituu lomalle lähtemään myös henkisesti,
eikä mieti jo etukäteen, mikä voi tilalla mennä pieleen. Lomitusjärjestelmän toimivuudessa on
irtautumisen kannalta iso merkitys, mutta haastateltavien mukaan myös yrittäjän on itse osattava jättää työasiat tilalle, jonne ne yleensä jäävätkin, kun maisema on vaihtunut.
H5: Monesti ko se lähtö on ja hommia laittaa että onko kaikki kunnossa ja mitä pittää
vielä tehä ja voiko tästä lähtiä ja ajattelee sillälailla ja tuntuu että no miten ne nyt sielä pärjää, ja sitte ko lähtee ja on päässy jonku matkaa niin kyllä ne katuaa mielestä
sitten, ja tietää että sielä pärjäthän enkä mie kyllä soittele kotia ja kysele, miten sielä
mennee. Sillälailla kyllä, emäntä varsinki ossaa jättää, että ne on ammattilaisia ne
pärjää, sinne ei tartte, ja kyllä mullon kans sama homma että en mie niistä huolehi sitte, ko lomalle lähethän niin ollaan lomalla.
Lomituspäivien määrästä huolimatta haastateltavien mukaan olennaisinta on selkeän eron tekeminen loman ja työajan välillä sekä se, ettei tee itsestä korvaamatonta. Muussa tapauksessa
työssä on aina kiinni, kotona ei välttämättä pysty pysymään kokonaan erossa töistä lomankaan aikana. Tämä voi lopulta johtaa jopa työuupumukseen. Vähätkin lomapäivät kannattaa
käyttää mieluisaan tekemiseen esimerkiksi luonnossa tai ylipäänsä lepäämiseen, jolloin mieli
virkistyy.
H2: Meillähän on ne lomapäivät mitä on, se täytyy, että mie ainaki olen tehny sen
päätöksen että mie en ole niin tärkiä henkilö että en pääsis niinkö lähtemään, että tuota, siitä on paljon, lomapäivä ko on, niin eihän sitä sillon ole lomalla, sitähän on töissä, että sillonko on lomapäivä niin sitä on kylmästi lähettävä johonki. Ja kaikki nämä
lomat ja mitä nyt tässä puhuttiin, niin kannattee pittää ja olla mettässä samoilemassa
tai leppäämässä jossaki kylpylässä tai mistä tykkää, mutta ei jää siihen kotia pyörimään jalkoihin ja töitä tekemään, sitte sitä vässyy pikkuhiljaa.
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5.3 Työpäivän kulku ja rutiinit
Työ- ja vapaa-ajan tasapainoon vaikuttaa maidontuottajaisännillä huomattavasti myös työpäivän kulku ja rutiinit, koska ne vaikuttavat suoraan myös vapaa-ajan määrään ja laatuun. Maatalousyrittämiseen kuuluu sitovuus, yrittäjä on käytännössä vastuussa ympäri vuorokauden ja
vuoden jokaisen päivänä eläimistään ja tilastaan. Maidontuottajaisäntien työpäivässä on tietyt
rutiinit ja toistuvuus, lehmien lypsäminen tulee suorittaa joka päivä samaan aikaan. Rutiiniaikatauluun tosin usein tulee yllättäviäkin muutoksia esimerkiksi eläinten sairastuttua tai koneiden hajotessa. Myös työpäivän pituus vaihteli suuresti sesongin mukaan jokaisella haastateltavalla.
H2: No sehän riippuu, talvellahan se on pikkusen erilainen ko kesällä, että kesällähän
tehhän aamulla ko lähethän niin navettahommat ensin tehhän ruokinnat ja lypsyt ja
sitte tuota, on näitä peltohommia paljon enämpi, ja taas illalla tämä, kaks ja puoli
tuntia itte navettatyötä. Mutta talvellahan jääpii tuota, taas vähän erilaista se päivätyö että on lumihommia ja sitte se rehunjako pittää, otetaan ne, ko on lumen alla monesti tuola, pikkasen erilaista, sama rytmi, maitopuolihan on sitovaa työtä, että se on
melko kellontarkkaa työtä että se on oltavat lypsyllä siihen aikaan ko on oltava.
H3: Se on aika jännää ko ei sitä itekkään aina tiiä, heheh. Kyllä siinä se perusrunko
on että aamulla noustaan navettaan, kesällä noustaan tuossa, kello soi joskus vartin
yli kuus puoli seittämän maissa, ja siinä se alkaa navettatöillä ja päivästä ei koskaan
tiiä mihin se mennee, heh heh, ei koskaan mene niinkö suunnitelmien mukaan, mutta
kyllähän se tuo, iltapuolen hommissa mennee sitten. Pitkänlaisia ne tahtoo olla nuo
päivät, sitä sitä tässä monesti miettii ko vuosia tullee, tahtoo olla että iltakymmeneen
yhteentoista mennee tuola työhommissa, kesän aikana varsinki. Kyllä se vaihtelee, saa
sanoa että sittekö maat jäätyy niin sittehän se rauhottuu, ei tartte aamulla ihan niin
aikasten herätä ja illalla sitte kö pimenee niin kyllä se sitte niinkö rauhottaa mieltäki.
Haastatteluissa maidontuottajien työpäivän pituudeksi muodostui laskentatavasta riippuen
noin 8-16 tuntia. Työpäivä ei kestä taukoamatta aamusta iltaan, vaan keskellä päivää voi olla
pitkiäkin taukoja työstä. Jokaisen haastateltavan tilalla lypsäminen tapahtuu kaksi kertaa vuorokaudessa sekä aamulla että illalla. Näihin molempiin lypsyvuoroihin kuluu kerralla noin
2,5-4 tuntia. Maidontuottajan työpäivä ei kuitenkaan sisällä pelkkää lypsämistä. Lypsyjen väliin jäävä aika kuluu vuodenajasta riippuen yleensä erilaisiin tukitöihin, joihin sisältyy muun
muassa eläinten ravinnon ja rehun valmistelua, koneiden huoltamista ja lumitöitä. Kesällä
suuri osa työajasta kuluu peltotöihin, jolloin päivät voivat venyä aamusta iltaan ja taukojen
määrä ja pituus vähenevät. Lisäksi työpäivään kuulu myös yrityksen hallinnointiin kuuluvat
työt. Päivän aikana taukoja voi pitää siis riippuen sesongista.
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Isäntien mukaan on ensisijaisen tärkeää ja samalla helpottavaa, että töitä voi suunnitella itse
tietyn rutiiniaikataulun sisällä. Keskellä päivää jää yleensä aikaa myös levätä, jos mitään yllättävää ei tapahdu. Toisaalta työllä ja vapaa-ajalla ei ole selkeitä rajoja, mutta vapauden päättää omista töistään isännät kokevat positiiviseksi ja jaksamista edistäväksi asiaksi.
H5: Kun tuntuu että nyt tarttee puhaltaa ja sillon leväthän, se ei se lepo tarkota sitä
että pittää päiväkauet maata, vaan se monesti on niinki että ko sie kymmenen minuuttia olet seljällään ja torkahat niin sitte sitä taas lähetään uudestaan.
H3: Ei sitä niinkö sillalailla vakavasti ajattele että.. Mutta kyllä sitä aikalailla työtä
on mutta päivään soppii monenlaista, sitähän on erilaisia ihmisiä jotka tilalla kulkee
niin istutaan pöyän äärellä välillä keskellä päivää ja tehhään kaikenlaisia muitaki juttuja, nukutaan ja.. Että siinä on tietenki semmonen hämäävä raja työt ja sitte muut..
Mutta kyllä se aikalailla työtä tahtoo olla kesäaikana.
Karttusen ym. (2012: 17) mukaan työhyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden kannalta
maanviljelijöiden työpäivän suositeltava pituus on noin 8-9 tuntia ja työviikon pituus 45-48
tuntia. Väliaikainen maksimityöaika päivässä ei saisi ylittää 12 tuntia. Karttunen ym. huomauttavat myös, että maatalousyrittäjillä viikonloputkin ovat samanlaisia työpäiviä, eli varsinaisia viikkovapaita ei heillä olekaan. Työajan seurannassa korostuu siis yrittäjän oma vastuu
tauottaa päivää ja pitää huolta työpäivän pituudesta. Toisaalta yrittäjä vastaa aina itse lopulta
jääkö työ tekemättä, jos normaali työaika ei siihen riitä. Haastattelujen perusteella juuri tämän
takia päivät venyvät, kukaan ei huolehdi tauotuksesta tai tuuraa yrittäjää ylitöissä, työt on tehtävä itse tai ne jäävät tekemättä.

5.4 Harrastukset
H1: Toisilla on mettästäminen ja toiset lenkkeilee, onhan sitä kaikenlaista, mutta että,
se on niinkö varmaan aika tärkiä, se on semmonen vastapaino se harrastus. Yleensä
ne tullee niinkö harrastukset sitte varttuneemmalla iällä.
Harrastukset toivat haastateltavien mielestä sopivaa vaihtelua ja vastapainon sitovalle työlle.
Vapaa-ajalla haastateltavat kertoivat harrastavansa esimerkiksi ulkoilua, metsästystä ja penkkiurheilua. Luonnossa oleminen metsästyksen ja kalastuksen lisäksi koettiin voimavaroja lisääväksi tekijäksi. Kolme haastateltavista kertoi myös osallistuvansa järjestötoimintaan, jonka
kaksi koki myös harrastukseksi. Näihin kuului esimerkiksi tie- ja kylätoimikunnissa sekä tuot-
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tajaosuuskunnissa ja etujärjestöissä toimiminen. Samalla haastateltavat kokivat saavansa näistä foorumeista erilaista ja uutta näkökulmaa omaan työhönsä ja pysyvänsä ajan tasalla yhteiskunnallisissa asioissa.
H2: No kyllä mie olen ollu, sanotaan kolomekymmentä vuotta erilaisissa järjestötöissä
mukana. Kyllä sieltä saapi tietyllä lailla sitä, se on semmosta vaihtelua tähän päivärytmiin, mie olen ollu tässä valtuustossa sitte kunnan puolellahan mie olen ollu lautakunnassa ja hallituksessa ja valtuustossa niin kyllä sieltä tullee jotain, se niinkö katkasee tämän rutiinin, ja aina sieltä niinkö jotaki kuulee vinkkiä. Ainaki niinkö näissä
MTK:n puolella ko on erilaisissa saunailloissa ja, niin kyllä sieltä aina jotaki irtoaa.
Toisaalta kaikki haastateltavat kokivat, että harrastuksille ei ole aina tarpeeksi aikaa ja monesti vapaa-aikaa kuluu lepäillessä. Isäntien mielestä oman ammattiryhmän keskuudessa harrastettava liikunta olisi toivottavaa, ja suurin osa haastateltavista olikin harrastanut jotakin muiden maatalousyrittäjien kanssa. Sinänsä lajilla ei ollut merkitystä, yhdessäolo ja tekeminen
koettiin lajia tärkeämmäksi. Liikuntaharrastuksien toive oli esillä jokaisen haastateltavan puheissa, vaikka työ sinänsä onkin fyysisesti raskasta. Myös uusia lajeja voisi yhden haastateltavan mukaan olla mielenkiintoista kokeilla yhdessä, koska työkuviot ja vapaa-ajan viettotavat ovat vuosien saatossa muodostuneet jo liiankin tutuiksi.
H3: Jotenkin tuntuu tässä vaiheessa että ei sitä ammatillisesti kovin mitään uutta kaipaakkaan, lähinnä se on tuohon vapaa-ajan viettoon liittyvää, jotaki vaihtelua, jotenki
se on niin alkaa olemaan vanhaa kauraa.
Kaksi haastateltavaa kertoi esimerkin tilojen emännistä, jotka ovat harrastaneet aktiivisesti
liikuntaa porukalla jo useamman vuoden ajan. Isännät kokivat, että emännät eivät sinänsä ole
välttämättä innokkaampia harrastamaan, vaan he ovat löytäneet toiminnalle keskuudestaan
sopivan vetäjän. Isännät kokivat, että he eivät jaksa itse koota porukkaa, vaan tarvitsisivat ulkopuolisen ohjaajan.
H1: No en tiiä sitten onko, saattaa ne naiset vähän olla sillälailla innokkaampia mutta, se varmaan perustuu naisilla siihen että sielä on muutama semmonen innokas joka
pitää pystyssä sitä, pittää pystyssä sitä hommaa, että siitä se varmaan on paljon kiinni, tietenki löytyis miehillä ko semmonen homma löytyy tai keksithän kehitelhän.
H2: Semmonen jos olis kyllä niin sitä alettais heti porukkaan kyllä, että kerran viikossa käytäis vaikka sählyä pellaamassa tai vaikka vesijumpassa niin varmaan olisin mukana.
Harrastuksen järjestämiselle aiheuttaa hankaluuksia haastateltavien mukaan työajat, joiden
vuoksi harrastamaan ei voi lähteä kovin kauas, koska aamulla ja illalla on oltava tilalla. Har-
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vaan asutulla seudulla välimatkat tuovat oman haasteensa juuri tämän takia. Toisaalta osa
haastateltavista koki, että aikataulujen hankaluus on vain tekosyy ja yhteisestä sopimisesta
kiinni.
H3: No aikasempina vuosinahan oli, sitähän oli tuota liikuntaa yhellä koulullaki..
Mutta se on oikeastaan jääny se liikuntahomma että ei ole oikeastaan. Emännillähän
sitä on sitä liikuntaa mutta ei isännillä, eikä ole innostuttu sillälailla että.. Hankalaltahan se tuntuu, että se on varmaan se ajankohta, korvien välissä se tietenki on, hehe.
Sehän pitäs päivällä lähtiä punttisalille, sopia vaan joku aika, tai tuonne jonnekki.

5.5 Ammattitaito
Haastatteluissa korostui maidontuottajien henkilökohtaisen ammattitaidon merkitys sille,
kuinka hyvin työ ja vapaa-ajan tasapainoon pystyy lopulta itse vaikuttamaan. Suunnittelun ja
organisoinnin avulla myös sitovassa työssä pystyy järjestämään itselle vapaa-aikaa. Myös
oman jaksamisen tarkkailu on yrittäjälle ensisijaisen tärkeää, omaa puolisoa lukuun ottamatta
yrittäjällä ei yleensä ole muita työkavereita, joiden kanssa olisi tekemisissä päivittäin. Konkreettisesti omaa jaksamista voi haastateltavien mukaan tarkkailla esimerkiksi kuuntelemalla
kehoaan ja lepäämällä silloin, kun väsyttää.
H2: Jos sitä haluaa ite käyttää vapaa-ajaksi niin kyllä siinä mahollisuuksia on, että se
on vain itestä kiinni että miten sitä organisoipii sen systeemin, että kyllä sitä tuota
normaalinakin vaikkei ole tuota lomapäivä niin pystyy pikkasen tuota, mutta sitä ei
kovin pitkälle voi. Talvella varsinki, pystyy vähän enemmän, ko tuota, ottaa rehua, pariksi kolmeksi päiväksi niin siinä vähän enemmän pystyy päivällä sitä joustamaan sitä
työhommaa.
H5: Tietenki jos sippiin vejät ittes niin pittää olla väsyny, eihän se, minusta hyvä että
on väsyny välissä, ossaat mennä lepäämään sitte.

Kysyttäessä haastateltavilta, mitä työhyvinvointi heidän mielestään tarkoittaa, korostui heidän
vastauksissaan kokonaiskuva, jossa työ ja vapaa-aika ovat tasapainossa. Haastateltavat kertoivat saavansa suurta tyydytystä tehdystä työn jäljestä esimerkiksi nähdessään, että rehusadosta
tulee laadukas. Lisäksi eläinten terveys ja hyvinvointi korostui jokaisen haastateltavan puheissa. Ammattitaidolla on tässä kokonaiskuvassa suuri merkitys, niin työasioiden, vapaa-ajan
kuin perhesuhteiden pitää olla tasapainossa, jotta työstä voisi nauttia.
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H2: No kyllähän se osottaa sen että hommat on reilassa että se niinkö tuota, ei ole
tuota kitkaa missään, karja voi hyvin sillä hetkellä, tämmönen työolosuhteet ei ole
suuria murheita, eikä ole täällä pirtin puolella suuria murheita, sillon pittää niinkö,
kyllähän semmosia hetkiä paljon on että tuntuu että tässä nyt tekkee mitä vain, että se
sillon ko on kaikki putkessa ja lomat on tulossa, hyvällä mallilla tulossa vastaan, että
se on hyvä mieli sillon.
Ammattitaito on keskeinen tekijä, joka sitoo edellä mainitut alateemat yhteen, koska sen avulla maidontuottajaisännät pystyvät vaikuttamaan työn ja vapaa-ajan tasapainoon. Tämä teema
esiintyi myös puhuttaessa muista alateemoista. Työ itsessään on sitovaa ja voi vaikuttaa ulkopuoliselta jopa kaoottiselta, mutta pitkän kokemuksen ja ammattiin kasvamisen myötä haastateltavat kertoivat hallitsevansa työnsä yleensä hyvin. Kullakin haastateltavalla oli takana 2030 vuoden työura maidontuotannossa, joten heillä oli laaja-alaista näkemystä myös koko alan
kehityksestä.
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6 Sidosryhmien merkitys työhyvinvoinnille
Sidosryhmiin liittyvä pääteema oli toinen tärkeä näkökulma haastateltaville. Maidontuottajaisännät työskentelevät kotitilallaan yleensä puolisonsa kanssa kahdestaan, jolloin myös työja henkilökohtaiset roolit sekoittuvat toisiinsa. Työyhteisöön kuuluu puolison lisäksi paljon
muita väliaikaisia osapuolia, kuten lomittajat, eläinlääkärit, neuvontaan osallistuvat ammattilaiset ja muut maidontuottajat. Viime kädessä yrityksen menestyminen on kiinni omasta ja
puolison työpanoksesta, mutta muiden osapuolten kanssa toimeen tuleminen vaikuttaa suuresti myös yrityksen tulokseen. Sidosryhmien kanssa toimiminen onkin siksi yksi tärkeimmistä
osa-alueista myös yrittäjän työhyvinvoinnin kannalta. Sidosryhmät muodostavat maidontuottajaisännille laajennetun työyhteisön, johon ei liity ainoastaan tilalla työskentelevät ihmiset.
Tämä työyhteisön laajuus on huomioitu myös tutkielman teoriaosiossa maatalousyrittäjiä
koskevan työkyvyn talomallin rakenteissa, ja pk-yrittäjien työhyvinvointimallissa.

6.1 Perhe ja lähiyhteisö
Maidontuottajaisäntien yksi tärkein sidosryhmä oli haastattelujen mukaan perhe, jonka kanssa
kotitilalla eletään ja samalla työskennellään päivittäin. Oma puoliso on samalla myös työkaveri ja yrityskumppani, joten isäntien mukaan tärkein asia koko yrittämisessä on jakaa puolison kanssa samanlainen ajattelutapa ja asenne yrittämiseen. Vaikka puoliso työskentelisi tilan
ulkopuolella, niin häneltä saatu tuki on ensisijaisen tärkeää.
H2: Perusasia on ainaki se, tai tuntuu että pitäs löytää se elämänkumppani semmonen
jolla on samanlaiset asenteet, joka tukee siinä hommassa kovasti, sehän se varmaan
on siinä, vaikka se ois eri ammatissa se toinen niin ne perusasiat pittää olla hyvin
kunnossa
H3: Kyllä se on opettanu ja miettii, tai omalta kohalta ossaa miettiä monelta kantilta,
elämää yleensäki ja, ko kattoo että missä ihmiset ellää ja minkälaisessa ympäristössä
niin kyllä sitä niinkö on sillälailla onnellinen että saa täällä kasvaa ja kasvattaa lapset
ja, kyllä sillälailla on niinkö onnellinen. Perhe on ja vaimo niin kyllä se on mukava
olotila sillon.
Perhesuhteiden ja parisuhteen merkitys koettiin myös merkitykselliseksi työhyvinvoinnin
kannalta, koska kotiasioiden ollessa kunnossa heijastuu se myös työhön ja toisinpäin. Oman
puolison huomioiminen ja parisuhteeseen panostaminen koettiin tärkeäksi, koska yrittäminen
oli haastateltaville molempien vastuulle ja yhteistyölle perustuva asia.
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H5: No kyllähän siinä tietenki pittää toimeen tulla, että siinähän on jos parisuhe alkaa
ronklaamaan niin sitte sielä ronklaa jo kaikki muuki, että eihän sitä jaksa sillon, että
jos kotona on, pirtin puolella on riitelyä kokoajan, niin eihän se se navettapuoli eikä
mikhän muukhan sitte luonnista, kyllä ne niinkö kulkee käsi käessä. Kyllähän se tietenki on että parisuhteessaki on sitä myötä ja vastamäkiä, mennään ylös ja alas, mutta
kyllä sitä on tässä elämän aikana oppinu että kyllä nämä mennee ohi, vaikeudet ja, ei
se sen kummempaa ole. Kuitenki niin, se on semmosta yhteispeliä tämä hoito tässä,
pittää yrittää ottaa sitä toistaki välissä huomioon. Ei se kovin helpolta tunnu, mutta
pakko siihen on oppia siihenki.
Perheen lisäksi myös lähiyhteisö koettiin tärkeäksi sidosryhmäksi. Kyläyhteisön asioita ja niihin osallistumista pidettiin itsestäänselvyytenä, neljä haastateltavista oli ollut mukana tällaisessa toiminnassa. Isäntien puheissa korostui yhteisön etu ja että maaseudulla tulee jokaisen
tehdä töitä yhteisten asioiden eteen, koska muuten ne jäävät tekemättä.
H3: ja sittehän niitä on näissä kylissä nuita pikkusia luottamushommia, ei ne mitään
harrastuksia ole mutta, vesiyhtiöhommia ja tiekuntia ja tämmösiä. Nehän on niinku
tavallaan, kuitenki ku sitä ajattelee että sitä pienessä kylässä elelee niin sitä pittää ottaa ossaa kaikkiin tämmösiin yhteisiin asioihin, eihän niitä kukkaan muu hoija jos me
ei ite.

6.2 Koneyhteisöt ja osuuskunnat
Erilaiset koneyhteisöt ja osuuskunnat koettiin haastatteluissa tärkeiksi sidosryhmiksi. Niiden
hyöty oli isäntien mukaan muun muassa taloudellinen, sosiaalinen ja samalla turvallisuuden
tunnetta lisäävä. Haastateltavista jokainen kuului jonkinlaiseen koneosuuskuntaan, joka käytännössä tarkoittaa, että tietyt viljelyssä tarvittavat koneet tai laitteet on hankittu yhdessä muiden yrittäjien kanssa. Tällöin kustannukset ovat huomattavasti pienemmät, kuin jos jokainen
ostaisi omat koneet tiloilleen.
H1: Sehän on melko pitkällä niinkö viljelijöitten kesken, että onhan meilläki niitä koneita vaikka kuinka paljon mikkä on yhteisiä, viittä on aina yhessä, kuinkahan monta
meilläki on, ruiskua, lietevaunua, kivipekkaa, kylvökoneita, kalkinlevitysvaunu. Ja jos
jotenki että on loukkaantunu tai joutuu sairaslomalle yhtäkkiä niin kyllä sinne saahan
porukkaa, yhessä mennee aina jokku, jokku porukassa sitte tekemään että, melkein niitä niinkö vuosittain on, sattuu semmosia.
Koneyhteisön hyödyt eivät olleet haastateltavien mukaan ainoastaan taloudelliset, myös käytännön tukea esimerkiksi hätätilanteessa koettiin olevan saatavilla. Tämä seikka korosti koneyhteisön turvallisuuden tunnetta lisäävää näkökulmaa, ja tuli esille neljässä haastattelussa.

38
Kahdessa haastattelussa selvisi, että koneosuuskuntaan kuuluvia on autettu esimerkiksi sadonkorjuutöissä, kun yksi isännistä on joutunut sairaslomalle tai traktori on yhtäkkiä hajonnut. Tätä auttamista tapahtuu aina tarvittaessa. Koneyhteisöön kuuluminen edistää turvallisuuden tunteen lisäksi haastattelujen mukaan isäntien yhteisöllisyyden tunnetta. Yhdessä
haastattelussa tuli esille, että kyseisessä koneosuuskunnassa on tapana soitella kuulumisia eri
vuodenaikoina ja vaihtaa mielipiteitä esimerkiksi sadonkorjuun aikataulusta.
H2: Koneyhteistyö on hyvin tärkiä, konhet maksaa messinkiä ei niitä pysty enhän yksin laittamhan ja, tässä se on tämmönen, se on mukava että soitelhan että millä rajalla
sulla on hommat. Ainaki minulle monet soittelevat rehuntekoaikanaki että joko sie olet
alkanu ja no pittääpä hänenki alkaa nuita kattomhan ja, kyllä se on hyvin tärkeätä.
Eikä ole semmonen tunne että on aivan oman onnen nojassa, että jos tarvittee apua.
Koneosuuskuntien toimintaan kuuluu myös vapaa-ajan viettäminen yhdessä esimerkiksi koneiden vuosihuoltojen päätteeksi. Moni haastateltavista kertoi osuuskunnan saunailloista positiivisessa mielessä. Näissä tapahtumissa isännillä on mahdollisuus saada myös vertaistukea
omilta kollegoiltaan, koska itse työ on suurimmaksi osaksi itsenäistä. Yhden haastateltavan
esimerkit tällaisen yhteisen ajanvieton hyödyistä tuovat esille tällaisten pienten osuuskuntien
tärkeän roolin maidontuottajaisäntien työhyvinvoinnille. Ylipäänsä keskusteleminen arkisista
asioista ja toisten kuunteleminen, esimerkiksi terveysasioissa, voi auttaa osallistujia tavalla tai
toisella.
H3: No kyllä sielä tullee kaikenlaisia keskusteltua. Voin ihan kertoa semmosen henkilökohtaisen kokemuksen ko olin tuota, se oli yhen osuuskunnan saunailta ja mulla oli
sitte semmonen ongelma että mie kuorsasin, ja mulla oli sitte yksityislääkärille otin
ajan ja sitä tutkittiin ja päätettiin että se poltetaan tuo kurkku, ja se poltetteen ensin
yhen kerran ja sitte toisen kerran ja sitte tuo pikku kieleke otettiin pois ja sitte saunaillassa puhuin että ompa hyvä että se kuorsaus katos niinku kokonaan, niin sielä rupes
kaikki kysymään että elä helekutti että ykski sano että hän kai kuorsaa ennen ku on
nuhahtanukkaan että pitäs vissiin lähtiä. Ne oli kauhian kiinnostuneita niin mie kyllä
kannustin että ei muutako sinne vaan että, seki on kyllä aika ylleinen tauti vaikku ku ei
tuu puhuttua niin ei.. Ja sehän käy terveyden päälle kun se aikansaa vaivaapi.
Koneosuuskuntien saunailtojen lisäksi haastateltavat kaipasivat lisää yhdessäoloa ja tapahtumia oman ammattiryhmän edustajien kanssa. Niiden vähyyden nähtiin johtuvan kiireisistä
aikatauluista, mutta myös omasta viitseliäisyydestä.
H3: Niitäki sais kyllä olla paljon enemmän. Seki on vaan tietenki ittestä kiinni, sitä pitäs vaan semmonen rinki saaha pyörimään, että eihän sitä kukkaan ulkopuolinen järjestä. Ite vaan nuita järjestellä ja vääntyä jonku toisen saunaan välillä..
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Koneosuuskuntien lisäksi osa haastateltavista kertoi alueellisesta maito-osuuskunnasta, jonka
yrittäjät olivat itse perustaneet vuosia sitten. Tämä koettiin tärkeäksi ensisijaisesti taloudelliselta kannalta, koska se kilpailuttaa esimerkiksi yhteisesti hankitut rehut vuosittain, jolloin
jäsenet hyötyvät edullisimmista hinnoista. Tämän osuuskunnan puitteissa järjestetään vuosittain tapahtumia, joista isännät kokivat saavansa muun muassa käytännön neuvoja.
H1: kyllähän niitä tapahtumia järjestetään tässä tämän kunnanki alueella ahkerasti,
ja kyllä niissä niinkö kysellään mielipiteitä ja sehän on selvä missä on saman ammatin
harjottajia niin sielä niitä vinkkejä tullee ja niitä kerrotaan, sehän on semmosta, melkoista yhteistyötä vaikka sitte omilla tiloilla tehhän.

6.3 Etujärjestöt ja palveluntuottajat
Haastateltavat kokivat etujärjestöjen ja palveluntuottajien toiminnan erittäin tärkeäksi sekä
Mela:n, MTK:n että ProAgrian osalta. Toisaalta näiden sidosryhmien toiminta ei aina välttämättä näy maidontuottajien arjessa, mutta joka tapauksessa he tiedostivat niiden vaikutuksen
omaan työhönsä. Jokainen haastateltava oli Myel-vakuutettu jo tilansa koon perusteella, mutta
kuului myös vapaaehtoisesti työterveyshuoltoon, jolloin Mela:n toiminta heidän työhyvinvoinnin eteen oli tuttua.
H3: Kyllähän nuo etujärjetöt tietenki ajaa meidän ammattiasioita paljonki mutta ei sitä täällä kentälle oikeen ikkään aina huomaakkaan.. Se edunvalvontakin on kyllä
semmosta asiaa että. Nehän tehhään vähän niinkö taustalla. Niitä pitää kyllä kuitenki
tärkiänä, että se on olemassa. Semmoset niinkö Mela, niin kyllähän sielä paljonki tehhään niinkö ihmisten työhyvinvoinnin etteen.
Mela sai haastatteluissa kritiikkiä sosiaaliturvan osalta, vaikka sen olemassaolon ja toiminnan
tärkeyttä ei kiistetty. Kritiikki olikin ehkä enemmän yhteiskuntapoliittista, koska yrittäjän sosiaaliturva koettiin palkansaajia huonommaksi.
H1: Kyllä sitä joka vieraan töissä on niin kyllä sitä monenlaista semmosta sosiaalista
etuutta on, että tuntuu ne on paljon paremmalla mallilla.
H3: Kyllä se sosiaaliturva on aika surkia, sen huomas kyllä ko loukkasin, putosin betonilattialle pari kolme viikkoa sitten niin oli viikon sairaslomalla ja, niin kattelin sitä
päivärahhaa mitä saa myelin kautta niin eihän se ole paljon mittään, ko verot otetaan
niin eihän se ole lähellekkään sitä palkkaa mitä siitä tienaa, että sillälailla se on kyllä
surkiassa asemassa, ja samoin se eläkekin mikä muka arvioitu eläke mitä on niin sillä
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eläkkeellä ei sillä oikeastaan elä, että meki ollaan kyllä varauduttu niinko vapaaehtoisella eläkkeellä, mutta eihän ne isoja summia ole.
Toisaalta Myel-vakuutettujen työtuloon ja samalla sairauspäivärahaan ja eläkkeeseen pystyy
yrittäjä itse vaikuttamaan, jolloin sosiaaliturvan taso on osittain itse määriteltävissä. Osa haastateltavista korosti juuri tätä seikkaa, heidän mielestä itseen sijoittaminen ja korkeampien
maksujen maksaminen kannattaa, koska jokainen pitää todennäköisesti sairauslomaa jossakin
vaiheessa ja jää eläkkeelle ennemmin tai myöhemmin.
H2: Joo se ko työtulon ite päättää sinne minkälainen työtulo sinne pannaan ja sen
mukaan sitte maksetaan, että sen työtulon kannattee hilata niin korkialla periaatteessa
ko sen melkein saapi, että sillä sitä tulevaisuutta sitte pönkitetään, että sillon maksaahan se jonku verran, mutta parempi se on sinne maksaa ko höveltää muualle. Kyllä
täälä itte kukanenki sairastaa jossaki vaiheessa ja sie saat sillon sairaspäivärahat ja
sitte ko jääpi jossaki vaiheessa eläkkeelle niin onhan sillä eroa onko se satasen kuukauessa se eläke vai onko se tuhannen euroa, ja siinä äkkiä tullee se ero kyllä sitte.
Työhyvinvoinnin kannalta Melan:n toiminta näkyy konkreettisesti esimerkiksi ASLAK- kuntoutuksena. Jokaisella haastateltavalla oli joko omaa kokemusta ASLAK-kuntoutuksesta tai
puoliso oli osallistunut siihen. Kokemukset olivat positiivisia, ja haastateltavat kannustaisivat
muitakin osallistumaan niihin. Liikunnan lisäksi kuntoutuksessa oli koettu mielekkääksi esimerkiksi kokonaisvaltainen työn ja elämänkulun käsittely luennoilla ja keskusteluissa.
H1: Mitä mie olen kuullu onko se ollu niinkö ASLAK, niin ne on kehunu sitä, kaikki
rajastaan, onko ne viikon kahen mittasia, kaikilta jokka on siitä puhunu niin ne on kyllä kehunu, että kannattee vain jos on vähänkään tarvetta.
H3: Niin, kyllä sielä kaikenlaisia keskustelupiirejä oli ja semmosia että yleensäki elämästä käytiin läpi kaikenlaista ja avarrettiin ajatuksia sillälailla että minkälaista elämää se yleensä on maatilalla. Semmosta kokonaisvaltaista ja kyllä sielä sitten se työn
ja vappaa-ajan käyttö on niinku semmonen, että ei sitä voi niin ihan eriyttääkkään.
Yksi haastateltava ei ollut innostunut Mela:n ja MTK:n kautta järjestettävistä ennaltaehkäisevistä koulutuksista, mutta ymmärsi, miksi niitä järjestetään ja mitä hyötyä niillä on. Toisaalta
hänenkin vaimolla oli hyviä kokemuksia niistä, mutta itse ei aikonut niihin osallistua niin
kauan, kun on hyvässä kunnossa.
H5: No se on varmaan sitte henkilökohtainen kysymys, että mitä siinä pittää tärkiänä,
että kyllä mie tiiän semmosia viljelijöitä jotka pitävät hyvänä ja säännöllisesti käyttävät niitä ja ovat tyytyväisiä että semmosia palveluja on. Se on varmaan semmonen
henkilökohtanen ajatus, että miten ajattelee ja arvostaa sitä hommaa. Mulla on vähän
toisenlainen ajatus ko joillaki muilla että tuota, mie en ole niitä innokas käyttämään,
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en ole kulkenu niissä, se saattaa olla sitte jossaki vaiheessa pakko, pakko käyttää jos
terveys alkaa ronklaamaan niin sittehän varmaan hyviä on, tietenkihän mie sen ymmärrän että kaikkein parastahan se on se ennaltaehkäsevä hoito.
Sosiaaliturvan kehittämisen kannalta yksi haastateltava toivoi Mela:lta lisää tiedottamista ja
yrittäjien kehottamista työterveyshuoltoon liittymisessä.
H2: Tietenki sitte Mela tämmösissä eläke- ja sairasvakuutusasioissa, että sieltäki sais
enämpi sillälailla painostaa tätä tulevaa, eläkekertymää ja sairaspäivärahasysteemiä
ja tämmöstä, että se että kaikki ymmärtäis maksaa sen ko mejän kaikkien pitää se
maksaa ko ollaan yrittäjiä niin se sosiaaliturva, että ei siinä pihistetä väärässä paikkaa, jos siinä pihistetään, että sitä kannattee maksaa kaikkien mahollisimman viimistä
myöten, että siinä sais enämpi näkyä Melan tiedotus, että se sais tämmösistä asioista
tiedottaa reippaasti enämpi.
Mela:n ja MTK:n järjestämät tilaisuudet ja koulutukset koettiin tärkeäksi myös ammattitaidon
kehittämisen kannalta, jos yrittäjä tekee työtään vain yksin kotitilallaan, niin ei koskaan kehity tai opi ajattelemaan asioita uudella tavalla.
H5: On se on hyvin tärkeää se että, sitä tullee sokiaksi tälle omalle hommalle jos tässä
vain yksin pyörii kokoajan, niin tuota, ei näe mitään muuta ko sen omansa, tuola ko
käy niin kuulee toisen mielipiteitä ja, miten sielä ajatellaan asioita ja muuta. Ja raatataan sielä niistä maatila-asioista mutta sitte puhutaan muutakin.
MTK:n merkitys maidontuottajien etujen yleisenä ajajana nähtiin keskeisenä, mutta myös
oma osuusmeijeri ja Valio nähtiin suurina vaikuttajina. Myös näissä foorumeissa vaikuttaminen koettiin tärkeäksi tehtäväksi, vaikka haastateltavista vain kaksi oli ollut tai aikoi olla toiminnassa mukana.
H2: No kyllähän se MTK tietenki, näin etujärjestönä mikä näkkyy, ja sitte nämä, tietenki jos alkaa nämä, niinkö maijon ostaja osuuskunta, tällä hetkellä meidän meijeri
ja Valio, että nehän ne tietenki siinä mielessä näkkyy niinkö päällimmäisenä siinä aina, mutta MTK on kyllä mielestäni aika hyvin ajanu ja ajaa ja on näkösillä niinkö
maanviljelijän ja maaseutuyrittäjän ja maaseutuasiaa.
H5: MTK on se mikä niinkö minun mielestä pitäis meijän asioita ajaa, ja sitte niitä
ongelmia pyrkiä viemään tuonne eteenpäin, että se se on minusta se tärkein sielä, sinnepäin sitä viestiä pitäis saaha, mutta mie voin ittestä sanoa että mie olen kauhian
laiska kulkemaan niissä, kokouksissa ja palavereissa, mie en ole oikein innokas enkä
halukas niihin lähtemään, ja kuitenki sillälailla se on kauhean tärkeää, ne jokka sitä
jaksaa tehhä ja perehtyvät siihen niin se on hirveän tärkeä työtä sitte se, mitä ne tekkee sielä.
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6.4 Työterveyshuolto
Työterveyshuolto oli järjestetty haastateltavilla siten, että Mela oli tehnyt sopimuksen paikallisen kunnallisen työterveyshuollon kanssa. Työterveyshuollon toiminta koettiin haastatteluissa tärkeäksi ja haastateltavat kannustaisivat jokaista maidontuottajaan liittymään siihen. Heidän käsityksen mukaan iso osa ammattikunnasta ei kuulu työterveyshuoltoon, koska se ei ole
pakollinen ja siitä täytyy maksaa.
H2: Kyllä ehottomasti, työterveyshuoltoon kannattee kaikkien viljelijöiden liittyä, se
valitettavan paljon oli tästäki kunnasta jokka ei ole vielä, tuossa tilastoa kuuntelin niin
ei niitä ole, yllättävän paljon on pois. Mie en käsitä, sanon suoraan että mie en käsitä,
ko siitä pittää maksaa, joillakihan on semmonen tyyli. Näitä lomiaki satatuntisia että
niistä pittää maksaa niin kaikki mistä pittää maksaa niin ei pietä, ei yhtään tuntia pietä semmosta lommaa, niitä on semmosia viljelijöitä tiiän.
Työterveyshuollon toimintaan kuuluu maidontuottajilla tilakäynti, jossa moniammatillinen
tiimi tutustuu yhdessä yrittäjän tilaan, ja samalla arvioi kuormitus- sekä riskitekijöitä sekä
neuvoo yrittäjiä esimerkiksi ergonomiaan liittyvissä asioissa. Tämä palvelu koettiin haastatteluissa työhyvinvointia edistäväksi, koska se lisäsi heidän tietouttaan muun muassa oikeista
työtavoista, ja he saivat käynnin myötä konkreettisia neuvoja työolosuhteiden parantamiseen.
Tilakäyntien järjestämisen säännöllisyyttä ja tiheämpiä käyntikertoja toivottiin.
H1: Siinä on työterveyshoitaja ja fysioterapeutti ja johtava lomittaja, ne kolme, ja ne
kato tuota kattoo sielä työasentoja, sitte ne missä liikutaan, lavossa, lakassa onko sielä rappuja ja turvakaiteita, semmosia vaarallisia paikkoja, työasentoja ne kuvvaa, ko
lypsethän ja sitte neuvovat, painottavat niitä semmosia oikeita nostoasentoja ja, se on
niinkö sillälailla ollu semmosta ihan hyvvää, mutta sitte se ei oikeen sielä sairaalapäässä se..
H5: Joo ja siitä nyt saatiin siitä saatiin semmonen osviitta ko emännällä oli hartiat kipiänä jatkuvasti ja ne kuvas sitä meijän hommaa ja siinä oli semmoset ko meillä oli
tuota, putkistossa semmoset vanhat maitohanat jokka vaatii aina kääntämistä ja se arveli että tuosta saattaa johtua jotaki ja, me olemma ny laittanu toisenlaisiksi ja, kyllä
se minusta on ainaki helepottanu, ja helpompi kytkeä.. Se on ihan hyvä, hyviä kokemuksia, ja sen pitäis olla niinku semmonen säännöllinen, vähintään viien vuojen välein, ja ko ikää tullee niin myös tiheämpään.
Työterveyshoitajalla terveystarkastuksissa käyminen koettiin myös tärkeäksi ja hyväksi palveluksi, mutta toisaalta lääkärille pääsemisessä jokainen koki olevan ongelmia juuri pitkien
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jonotusaikojen ja terveyskeskuksen lääkärien käyttämisen takia. Tähän ongelmaan he eivät
pysty myöskään itse vaikuttamaan, elleivät he esimerkiksi käytä yksityisiä lääkäripalveluja,
jotka heidän pitäisi maksaa itse. Yksi haastateltava koki lääkäriajan saamisen niin hankalaksi,
että ei pienempien vaivojen takia viitsi edes ottaa yhteyttä työterveyshuoltoon.
H1: Mekkihän melkein niinkö vuosittain otetaan aika sinne ja nehän tenttaa ja testaa,
ja minkälaista onko vaivaa ja sitte se kuuntelee ja joko otetaan verikokheja ja katotaan kaikki katotaan kuulot näöt ja sillä lailla. Siinä on kuitenkin aika paljon kehittämistä, kato niille, työterveyslääkäreille ne ajat, ne on kuukaisitolkulla pittää, jos joku
pikku vammaki on mitä pittää joka on tavallaan tapaturma niin, ne on pitkiä ne että
pääsee sinne, ne on kuukausitolkulla.
H3: On, kyllä mie työterveyshuoltoon kuulun, kuuluttu oikeastaan niin kauan ko on oltu maanomistajia, sehän on ihan hyvä palvelu ja kyllä me sitä käytetään aktiivisesti ja.
Ja sitte työterveyspalvelut, ne ei tietenkään toimi sillälailla ko niiden pitäis, että ne on
työterveyslääkärit ja tämmöset, kyllä ne aika lujassa on.. Ei ne ajanvaraukset taho pelata niinkö tahtois, eikä tule ihan pikkuasiasta lähettyä.
Työterveyshuollon ongelmaksi yksi haastateltava oli kokenut myös työterveyshuollon henkilökunnan vähyyden ja osa-aikaisuuden. Ratkaisuksi hän näki tähän henkilökunnan lisäämisen,
mitä ei kyllä nähnyt realistisena vaihtoehtona. Myös todellisten loukkaantumisien sattuessa
lääkärille ajan saaminen oli ollut yhdelle isännälle hankalaa.
H3: Joo se on tietenki helppo sanoa että henkilökuntaa lissää mutta, hehe..jotenki se
vain tuntuu että, missähän asiassa mie sinne soitin, se on yks henkilö se työterveyshoitaja, se oli varattuna ja toisella kertaa oli vissiin viikon lomalla, se tietenki loma pittää olla työntekijöilläki mutta se pitäs olla tietenki jotenki kiertävä että sielä olis joku
aina siellä paikalla.
H1: Jokku olkapäät jos niitä loukkaa niin niissähän käyhän heti vastaanotolla ja sinne
tullee merkintä ja sillälailla. Mutta jos siinä alkaa sitä särkyä ja semmosta pitkittymään ja sitte sitä joutuuki oottamaan kuukausi, niinkö se on tosi, että ei sinne pääse
helposti.

6.5 Muut yhteistyökumppanit
Maidontuottajien tilalla käy työskentelemässä lomittajien lisäksi myös esimerkiksi eläinlääkäri ja erilaisia asiantuntijoita. Isännistä kaikki olivat käyttäneet ulkopuolisia urakoitsijoita joissakin tilan töissä. He kokivat, että maatalouden välillinen työllistävä vaikutus on huomattava,
koska maatilojen hankinnoista hyötyvät muun muassa paikalliset rautakaupat, konehuoltoyritykset ja kuljetusliikkeet. Yksi haastateltavista oli palkannut myös suoraan ulkopuolisen työn-
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tekijän sadonkorjuun ajaksi. Kolmella muulla oli ollut töissä omia sukulaisia tai lapsia erilaisissa tehtävissä.
Haastateltavien säännöllisiä yhteistyökumppaneita ovat myös karjanhoitoon ja viljelyyn liittyvät suunnittelijat ja asiantuntijat. ProAgrian palvelut olivat tuttuja jokaiselle haastateltavalle
ja he kokivat ne erittäin tärkeäksi, maatalouteen liittyvissä suunnittelutöissä vaaditaan nykyään jo niin paljon ammattitaitoa, että aina ei omat taidot riitä. Nämä palvelut olivat alun perin
valtion tukemia, ja tuen vähetessä palveluiden maksullisuus rajoittaa haastattelujen mukaan
jonkin verran niiden käyttöä. Palvelujen saaminen on myös kiinni yrityksen tarpeista.
H3: No ei ne kaikki kyllä onnistu helposti, kyllä me aika paljon käytetään niinku Proagrian palveluksia, just niinku näitä pelto, kasvinviljelysuunnitelmissa ja näissä. Karjantarkkailija tekkee aika paljon ja auttaa niissä hommissa. Se on ollu aikamoinen
helpotus, niin ei se kannatta kaikkia ottaa niinkö ihan ittelle.
5: Kyllä sitä aika paljon käytetään, minusta se on muuttunu nyt niinkö viimeaikoina
sillälailla että ko poruukkaahan sieltäki on vähennetty niinkö ProAgrian puolelta niin
se on sitte ittestä kiinni että ko kyssyy ja tahtoo niitä neuvoja niitäki kyllä saa sitte,
mutta nehän on sitte että ne on tavallaan muuttunu maksulliseksi kaikki, ne ei automaattisesti tule että niinkö ennen työntekijä kierteli ja katteli täälä ja neuvo niin tuota,
se on muuttunu nyt että ne saattaa olla tuola Oulussa tai muualla, ja sitte nykynen
tekniikkahan on sitte että sähköpostit ja nämä, niillä on niinko oikeen helppo toimia
sitte.
Nykyään myös esimerkiksi verkostoituminen sosiaalisessa mediassa voi olla yksi ammatillinen yhteistyökanava. Yksi haastateltava uskoi että varsinkin nuoret maatalousyrittäjät ovat
verkostoituneet tällä tavalla, mutta kertoi, että ei ole vielä itse niistä innostunut.
H5: Niin on ja sitte nämä sosiaaliset yhteydet niinkö nämä facebookit ja twitterit ja
muut niin, nehän on vielä sielä verkostoitunu, meikäläinen ei niissä ossaa vielä kulkia,
mutta varmaan semmonen nuorempi porukka on sielä ja sitte niinkö ympäri Suomen
valtioitaki niin utsjokilainen ko hankolainenki niin saa olla yhteyvessä samoista asioista, maanviljelysasioista ja keskustella, ja niillä varmasti on vielä helpompi se
homma että meillä, meikäläinen ei ole oikein niihin vielä päässy kiinni, piän vähän
akkain hommana sitä facebookkia, kyllä se nykysin näkkee olevan.
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7 Yrittäjyyden ja yrittäjäidentiteetin merkitys työhyvinvoinnille
Kolmas kokonaisteema, joka tuli esille isäntien puheissa, oli yrittäjyys. Haastateltavat kokivat
jokainen olevansa ensisijaisesti juuri yrittäjiä, vaikka maidontuottamiseen liittyi paljon myös
arvomaailmaan ja elämäntapaan liittyviä piirteitä. Työllä on selkeät tavoitteet ja yritystä hoidetaan ammattimaisesti, joten yrittäjyystaidot ja oma identiteetti yrittäjänä koettiin työhyvinvoinnin kannalta olennaisiksi seikoiksi. Menestymisen nykyajan maataloudessa ja maidontuotannossa koettiin olevan suurelta osalta kiinni yrittäjyystaidoista, koska maatalouden säätely
niin kansallisella kuin EU:n tasolla lisääntyy kokoajan ja samalla tuotantokustannukset suhteessa maidosta saatavaan hintaan nousevat. Tämä pakottaa maidontuottajat suunnittelemaan
toimintaansa entistä tarkemmin.

7.1 Ammatti-identiteetti ja arvot
Haastateltavat kokivat jokainen olevansa yrittäjiä, mutta heidän puheissaan korostui myös
elämäntavan tärkeys ja sen tuoma lisäarvo. Alun perin maidontuottamiseen oli ryhdytty
yleensä omalla kotitilalla vanhempien perintönä, mutta työuran jatkuessa ja esimerkiksi EUjäsenyyden jälkeen yrittäjyyden korostuminen ja vaatimukset olivat kokoajan kasvaneet.
Haastateltavat kokivat olevansa yrittäjähenkisiä, ja arvostavansa nimenomaan työssään vapautta päättää itse asioista. Työ on sitovaa, mutta tarvittaessa voi itse päättää, koska haluaa levätä. Oman työn jäljestä pystyy myös nauttimaan, koska se tulee esille konkreettisesti.
H2: No sehän se tietenki tärkein on että siinä saa ite tehä niinkö haluaa, että siinä ei
ole työnjohtaja selän takana patistamassa että pistähän vauhtia, että voi lyyä vaikka
työn viereen maaten jos siltä tuntuu! Se oma vapaus tärkein, ainaki minun käsityksen
mukaan, että siitä saa sen, keväällä ko on pellot kylväny ja ne alkaa, siinä se silmä lepää ko tiiät että se on käsien kautta tehty, siinä näkee sen työn tuloksen, että kyllä siitä
aina tietyllä tavalla nauttii.
H5: Mutta sitte on taas vastapainona että voit itte järjestellä sen työn, jos tuntuu että
päivällä haluttaa levätä niin leppää päivällä, pistää nukkumaan ja sillä hyvä, ei se sen
kummempaa ole.
Neljällä haastateltavalla oli joko kokemusta muista töistä tai koulutus muulle alalle, joten
osalla oli näkemystä myös palkkatyöläisenä olemisesta. Yrittäjän työssä päällimmäisenä koettiin sitovuus ja vastuu, kun taas palkkatyöläisenä työasiat jäävät työpaikalle töiden loppuessa.
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Yrittäjyys tuo mukanaan onnistumisen paineita, koska kaikki on kiinni omasta ja puolison
työpanoksesta.
H1: Se on siinä tietenki se menestyminen tai pärjääminen siitä kiinni että pittää sitte
niinkö onnistua. Ja osata sen alan hommat, ja siinä sitte tullee varmaan se sitovuus.
Onhan mullaki niinkö kokemusta siitä muualla työskentelystä sillon nuorena, se on
vain seki, siltä kantilta ko katotaan, niin siinä on huolet pois, siinä ei ole vastuuta ko
kello tullee se määrätty neljä tai viis. Mutta se soppii tietenki jollekki se yrittäjyys.
Maidontuottamisessa ja maataloudessa yleensä koettiin olevan myös arvomaailman kannalta
tärkeitä ulottuvuuksia. Pelkästään maalaismaisemasta huolehtiminen ja siistinä pitäminen koettiin tärkeäksi. Yksi tärkeimmistä asioista haastateltaville oli kotimaisen ja puhtaan ruuan
tuottaminen ihmisille. Tämä näkökulma tuli esille jokaisen isännän puheessa. He kokivat jopa
ylpeyttä, että Suomessa tuotetun ruuan laatu on ensiluokkaista, koska esimerkiksi kemikaalien
käyttö viljelyssä on vähäistä verrattuna moniin muihin maihin ja maidontuotannon hygienian
taso on korkealla.
H2: Kyllä mie piän tärkiänä tuota peltoviljelyä, että se sitä maiseman, niinkö muillekki että ne ei ole pensikoita ja ryteiköjä nuita tienvarsia mitä viljelee niin ihmiset näkkee että täälä näyttää hyvältä. Ihmiset ainaki sannoo että teillä on hyvät pellot ko nuin
ovat hyvät, hyvin vihottavat ja kasvavat hyvin, eikä ole pensikoita. Mie kyllä piän sitä
tärkiänä, ja tottakai tuota maidontuotantoa ja lihantuotantoa mitä vähän on sitäki niin
kyllä mie piän tärkiänä että tuotetaan puhasta ruokaa, kyllä siltä kantilta on aina
semmonen hyvä mieli että tuota. Suomessa varsinki vielä niin täälä käytetään kaikkia
lannotteita ja torjunta-aineita niin, vaikka niitä käytetään niin se on kuitenki vähän
mitä verrattuna tuola maailmalla. Kyllä se nousee vielä, kyllä sitä ruuan tuottajaa vielä arvostethan, ja mie sanon että eikö nykki arvosteta.
H3: No joo kyllä, kyllähän se ko maitoauto käy aina niin siinähän mennee monta
purkkia maitoa ihmisille ja hyvälaatusta maitoa että, kyllä sitä sillalailla ajattelee toisinaan että tekkee monelle ihmiselle ruokaa.
Myös lähiyhteisö arvostaa yleensä haastateltavien mukaan sitä, että maanviljelijät pitävät
huolta maalaismaisemasta. Yksi haastateltava kertoi, että arvostus on jopa korostunut, kun
samasta kylästä oli lopetettu muita maatiloja, jolloin häntä oli pyydetty viljelemään käyttämättä jääneitä peltoja pelkän maisemanhoidon takia.
H5: No kyllä varmasti, ja siinä sen niinkö konkreettisesti näkkee sen homman, että
nykkö näitä on näitä luopujia ollu aika paljon ja tässä on kylän ympärillä näitä peltoja jääny käyttämättömäksi niin tuota, ne sannoo aina että tehe tuoki pelto tuosta että
tulis tehtyn näkönen ettei se jää kuloon siihen ja, elikkä sillälailla ne kyllä arvostaa
maanviljelijää että se pittää paikat kunnossa ja siistinä, kyläympäristön oikeen semmosen puhtaan ja siistin näkösenä.
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Toisaalta ulkopuolisen arvostuksen koettiin olevan joskus päinvastaista. Esimerkiksi maidontuottajien yhteiskunnalta saamien tuotantotukien koettiin aiheuttavan joskus kateutta ja närkästystä.
H4: No siitähän on ollu juttua että joudutaan maksamaan tätä tukia tänne pohjoseen,
ne ei kovin suurkaupunkilaiset hyvällä katto tätä toimintaa, mutta se on täysin laillista, ja niinhän tämä on muissaki maissa samantyylistä. Vieläki niitä kuulee puhuttavan
että eikä ne viljelijät tule toimheen ilman niitä tukia, että tuommosia hienoja vehkhejä
laitethtan, yhteiskunnan rahoilla.
Ruuan tuottamisessa nähtiin olevan myös yhteiskunnallisesti tärkeitä ulottuvuuksia. Vaikka
työ koetaan haastavaksi ja ajoittain epävarmaksi, oli siitä saatava lopputulos vaivan arvoinen.
Yhteiskunnallisen merkityksen kokeminen omasta työstä antoi ponnisteluille tarkoituksenmukaisuutta. Kotimaisen ruuantuotannon omavaraisuuden säilyttäminen koettiin tärkeäksi arvoksi sinänsä, mutta myös esimerkiksi kriisitilanteiden kannalta nimenomaan kotimainen tuotanto nähtiin elintärkeänä. Ruuan kysyntä ei lopu koskaan, joten työn jatkuvuudelle nähtiin
siinäkin mielessä olevan tarvetta.
H4: Se on tärkiä pointti siinä, että vaikka tuo varsinainen maanviljely, sehän on niin
pitkäjänteistä työtä että, siinä vuojen päästä varsinaisesti saattaa saaha sen palkan, se
on niin kaukana, mutta kyllä se siitä huolimatta on minun mielestä palkitsevaa koko
toiminta. Tuntuu siltä, että tätä täytyy harjottaa tätä maataloutta, sen takia ko ruokaa
tarvithan aina. Siinä on semmonenki pointti.
H5: Ja aina kriisikö tullee niin se, yhä tärkiämpi on se kotimaan tuotanto, ja se on
niin haavoittuvaista jos tuola on kaikki tuola ulkomaan varassa, tietenki pittää ajatella että mikä se on nykysin sitä ulkomaata, että eurooppa on EU:ta niin onko se kotimarkkinat se koko eurooppa, minusta se nyt ei aivan niinkään ole.
Ammatti-identiteetin ja alan arvostuksen kannalta haastateltavat kokivat, että jatkossa alalle
pitää saada enemmän nuoria yrittäjiä mukaan. Omat työkaverit olivat yleensä keski-ikäisiä tai
jopa vanhempia, ja nuoria kollegoita oli harvassa. Myös yhteiskunnan rooli ja vastuu tämän
asian muuttamiseen nähtiin tärkeänä. Yhteiskunnalta toivottiin maataloudelle tukea ja tutkimusta sekä positiivista viestiä alan tulevaisuudesta, jotta se houkuttelisi nuoria mukaan maatalousyrittäjiksi.
H5: En tiiä aika paljon tässä on puhuttu, sen mie vain haluaisin että tuota nuorta porukkaa tulis matkaan että se ei aivan täysin ukkoontuis ja sitte niinkö valtiolta ja muualta tulis sitä tutkimusta, maatalouden, se antais sitä intoa ja näyttäis sitä jatkuvuutta
ja muuta sitten. Nuori joka lähtis niin tietäis että tämä on semmonen kehittyvä eikä
loppuva ala, semmosta sitä niinkö, se olis niinkö semmonen kannuste nuorille lähtiä
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tähän matkaan, ja kyllähän sitte tietenki se arvostus sieltä muualta että arvostetaan
maanviljelijän ammattia ja sitä ruuantuotantoa, niin se sitte kannustaa kyllä nuoria
taas tulemaan alalle.

7.2 Elämäntapa vai ammatti
Maidontuottajaksi ryhtyminen oli tullut käytännössä jokaiselle haastateltavalle aikaisemman
sukupolven perintönä, joten he kokivat työnsä myös osittain elämäntapana. Toisaalta yrittäminen ja maidontuottaminen koettiin kutsumukseksi, joka yrittäjällä tulee olla, että voi menestyä. Työstä täytyy tykätä ja siinä pitää olla halu kehittyä, pelkkä elämäntapa ei elätä.
H1: Kyllä se niinkö työ on ensimmäiseksi mutta se iän myötä saattaa mennä semmoseksi että se on niinkö tavallaan jo niinkö elämäntapa.
H2: Lähtökohta varmaan pittää olla, niinkö maanviljelijöiksi ei kaikki voi olla, kaikista ei siihen ole, että siihen täytyy olla joku kutsumus siihen jo lähtiessä että siinä jaksaa olla. Haluja olla sitä tehhä ja jatkaa, kyllähän se niinkö se että on kiinnostunu siitä hommasta ja tykkää tehä sitä, kyllä se niinkö se siinä on, ja sitte siitä saa monesti
palkintoa ko sen hoitaa hyvin sen homman, sillonhan se palkithan.
H5: No kyllä se työn matkassa tullee se, ko sitä tekkee niin ajan myötä se selkiytyy aina ja, että millä alueella on itte vahva ja mihin tarttee muita niin se kyllä, se on semmonen, se on niinku vaan elämäntapa tämä homma, se ei ole tavallaan ammatti eikä
vapaa aika vaan se on semmonen elämäntapa, ja sehän se on niinkö jos uus pariskuntaki alkaa niin kyllä se on sillonko eläinten kans on niin siitä ei voi lähtiä sillon ko haluaa, se eläimet sittoo siihen tilalle ja se on niitten ehtojen mukaan mentävä ja, ei ole
seittämästä neljään työaika ja eikä ole viikonloput vappaana.
Suhtautuminen maidontuottamiseen voi haastateltavien mukaan vaikuttaa elämäntavalta, mutta kuitenkin kyse on toimeentulosta ja tuloksen tekemisestä. Työhön tulee suhtautua jokapäiväisen elämän kattavana elämäntapana, jossa onnistuminen vaatii paljon asennetta. Lopulta
taloudellinen kannattavuus ja tuotto ovat konkreettisia vaikutteita, joita ilman työtä ei nähty
mielekkääksi tehdä.
H5: No kyllähän se on ko karja tuottaa niin, se on minusta semmonen palkinto, tuota
eipä se oikeastaan ko siihenhän se kulminoituu tämä homma että kuinka paljon saat
maitoa lehmästä ja millä hinnalla se sieltä lähtee, mitä jää sinne viivan alle niin, siinähän se on sitte se tulos ja jos lehmät on hyvässä kunnossa ja muuten niin, kyllä se se
on sitten palkinto siinä.
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7.3 Itsensä johtaminen
Elämäntavan ja yrittämisen yhdistäminen ja onnistuminen on yrittäjästä itsestä kiinni, joten
itseä tulee osata aktiivisesti ja tavoitteellisesti myös johtaa. Suhtautuminen ja oikeanlainen
asenne koettiin kaikista tärkeimmiksi tekijöiksi, joilla on merkitystä maidontuottamisessa
menestymiseen. Esimerkiksi muuttuvaan EU-sääntelyyn yrittäjät eivät voi mitenkään itse vaikuttaa, joten on hyväksyttävä ne realiteetit, mitä kullakin hetkellä on, eikä taistella niitä vastaan. Ainoa mihin voi vaikuttaa on tekemällä itse asiat parhaalla mahdollisella tavalla. Ennen
pitkää myös uudet asiat oppii käytännön kautta tekemällä, vaikka ne hankalalta tuntuisivatkin.
Myöskään asioista etukäteen huolehtiminen ei ole yrittämisessä viisasta, vaan ongelmiin tulee
reagoida vasta sitten, kun ne ovat ajankohtaisia.
H4: No kyllä, se pittää kyllä, toteuttaa niitä töitä ja piiskata ittensä siihen tyyliin, että
asennetta täytyy löytyä, määrätyllä lailla, että tulis niitä onnistumisia. Ja minun mielestä niitä ei kannata jäähän kaikkia murehtimaan, kylläpä se aika näyttää. Että sittekö tulee niinkö omalle kohalle niitä asioita niin sitte täytyy pohtia.
H5: Mutta siinäki niin oikeastaan se suhtautuminen siihen vaikuttaa aika paljon, kun
sen ottaa niin että nämä on tehtävä ja täytettävä, se ei, näitä on turha vinkkuroija näitä papereita vasthan ku sille ei mithän voi, elikkä se on semmonen pakkopulla mikä
tehhän ja ajanmyötä siihen on tottunu ja, niin se tuntuu että vuosi vuojelta se mennee
niinkö helpommin ja kivuttomammin sitte.
Myös omasta hyvinvoinnista pitää haastateltavien mukaan lopulta itse kantaa vastuu. Esimerkiksi etujärjestöjen kautta järjestetyistä projekteista oli hyviä kokemuksia, mutta käytännön
hyödyt jäävät haastateltavien mukaan yleensä unholaan kun projekti loppuu. Yksi haastateltava kertoi eräästä onnistuneesta projektista, jossa maidontuottajat olivat itse perustaneet ostoosuuskunnan, jonka toiminta oli kestänyt jo yli kymmenen vuotta. Tästä osuuskunnasta oli
konkreettista taloudellista hyötyä sen jäsenille, koska sen myötä esimerkiksi eläimelle ostettu
rehu oli kilpailutuksen ansiosta normaalia edullisempaa.
H2: No se lähti meistä ittestä, me ite senki suunnittelimma viljelijät, panimma pystyyn
ja keksimmä että tämmönen pietään ja hommattiin kunnan kautta kyllä rahotukset ja
muut siihen ja hyvä vetäjä siihen saatiin, ja se alko ja se loppu. Sitä ei suunniteltu jatkoa ja sillä saatiin hyviä tuloksia että ne oli tuota, se siitä jäi näkyvää, se on kuitenki
toistakytä vuotta meillä ollu tämä osuuskuntaki, se tienaa periaatteessa meille rahan.
Itsensä johtamisessa on yksinkertaisimmillaan kyse siitä, että työtä kohtaan suhtautuu positiivisesti ja että yrittämisessä on mukana suunnitelmallisuutta sekä järkeä. Suuren työmäärän
vastapainona voi itse suunnitella töitä siten, että pystyy pitämään välillä vapaata töistä ja pa-
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lautumaan. Usko maatalousalan tulevaisuuteen huolimatta vaihtelevista suhdanteista tuli esille
jokaisen haastateltavan puheissa, joten sekin osaltaan liittyy itsensä johtamiseen ja voi auttaa
yrittäjiä jaksamaan.
H2: Siihen pittää asennoitua siten että siinä pitää tehä töitä, mutta että tässä saapii
kuitenki ite päättää sen työn määrän ja laadun ja vapaa-ajatki kuitenki. Ja ellää sillälailla että sitä ei eletä, niinko siat säkissä että pannaan sitä myöten menemään mitä
tullee että sitä pittää ellää ja vähän niinkö jalat maassa, sitä toisinaan tullee ja toisinaan ei tule, että se pittää olla niinkö vähän, en panis vastaan, sanoisin vaan että töitä
tekemällä tullee kyllä pärjäämään, kyllä tässä tuota allaa, ja työ ei tekemällä lopu tällä puolella varmasti.
Itsensä johtamisen vaikutus työkykyyn ja työhyvinvointiin tulivat myös esille haastatteluissa.
Yhden haastateltavan mukaan jo työn fyysisen rankkuuden takia on normaalia, että välissä
väsyttää ja paikat ovat kipeänä. Olennaista on tällöin osata kuunnella omaa kehoa, levätä tai
tarvittaessa muuttaa esimerkiksi työskentelytapaa tai asentoa. Jos hyvinvointia ja omaa kuntoaan pohtii jatkuvasti, niin voi alkaa uskoa, että on todellista huonommassa kunnossa. Haastateltava siis koki, että väsyminen ja paikkojen kipeytyminen kuuluvat tähän ammattiin, mutta
ratkaisevaa on, miten niihin itse reagoi.
H5: No vähän siltä on tuntunu, että sitä on jo, siitä työhyvinvoinnista puhutaan niin
paljon minusta, että kohta tuntuu että se menne yli, mie olen ajatellu niinki tätä hommaa, että jos sitä terveyttä ja hyvinvointia ajattelet joka päivä ja mietit että olenko mie
nyt siinä kunnossa vai enkö ole niin mennee niinkö semmoseksi että sitte miettii että
nyt mulla on tuo paikka kipiänä että mitäköhän minun pitäs tehä, minusta se kuuluu
ihmisen fyysiseen olemukseen että välissä kolottaa ja, jos tehet huonossa asennossa
jotaki raskasta työtä niin sehän on selevä asia että se roppa kertoo että nyt pittää vähän toistaki tehä. Niin että tuota, minusta siinä ei jos sitä jatkuvasti miettii että olenko
mie kunnossa niin sitä alkaa tuntumaan että enhän mie olekkaan, mie ajattelen sen
niin että aina se vähän ottaa jostaki ja kolottaa mutta niinhän sen täytyy tehäkki sillon
ko olet tehny työtä.

7.4 Olosuhteet ja vaatimukset
Yksi yrittäjyysteemassa paljon käsitelty alateema haastatteluissa oli olosuhteiden ja vaatimusten teema. Olosuhteisiin ja vaatimuksiin kuuluu muun muassa luonnon olosuhteiden vaikutus
maidontuottamiseen, työympäristön fyysiset olosuhteet ja maatalouspolitiikka niin kansallisella kuin EU:n tasolla. Myös ruuan hintojen kehitys vaikuttaa suuresti maidontuottamisen
kannattavuuteen ja samalla suoraan haastateltavien työhyvinvointiin, koska hinnan kehitys on
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haastattelujen mukaan suoraan verrannollinen yrittämisen kannattavuuteen ja samalla motivaatioon.
Haastatteluissa korostui jokaisen isännän kohdalla hankala suhde EU:n myötä kasvaneeseen
hakemusten täyttämiseen ja jatkuvasti muuttuvaan säännöstelyyn. Tukihakuihin liittyvä monimutkaisuus koettiin työtä hankaloittavaksi tekijäksi. Yksi haastateltava koki, että hakemuksien täyttäminen olisi mahdollista tehdä yksinkertaisemmaksi, ja siitä on puhuttu jo vuosia,
mutta mitään ei ole tapahtunut.
H2: Siinä ois kyllä parantamisen varaa että se olis mahollisimman se olis mikä pittää
mitenki tehä, että se sais olla selkiämpää ja tuota, vähän kaikki nämä tukihaut ja
tämmöset että ne olis yksinkertasia, ne on niin tehty hankalaksi ja monimutkaseksi ja,
että niitä on pitäny tehä, kokoajan puhutaan että niitä pittää yksinkertaistaa ja joka
kerta ko yksinkertaistetaan niin se on menny monimutkasemmaksi. Että se on kyllä
tuota, tuota meillä näin ko maalaisjärjellä ajatellaan niin siitä sais yksinkertasen mutta todennäkösesti siitä ei haluta yksinkertaista.
Työn hankaloittamisen ohella lisääntynyt paperityö koettiin henkisesti raskaaksi. EUsäädöksiin liittyy useamman haastateltavien mielestä epävarmuus, muutoksista ei tiedä etukäteen ja koskaan ei voi tietää, milloin asiat voivat muuttua. Päätöksiä ei koettu myöskään loogisiksi. Tämä hankaloittaa myös yrityksen toiminnan suunnittelua pitemmällä aikavälillä,
koska maidontuotannon kannattavuuteen voi yhtäkkiä tulla huomattavia muutoksia. Tähänkään asiaan yrittäjä ei voi itse millään tavalla vaikuttaa, joten asia kuormittaa jatkuvasti mieltä.
H2: Kyllä ne vaikuttaa sillä lailla että ko se on epävarmaa, ei koskaan tiiä että minkälaisia päätöksiä sieltä EU:sta tullee, että mihin se johtaa aina, siinä on se epävarmuus, että semmosta henkistä epävarmuutta tullee ja henkistä, sanotaan nyt että se
käy niinkö henkisille voimille, ei koskaan tiiä että onko, mikä tullee seuraava päätös,
on että tuota, jos jos, mitä ne, ne vaikuttaa suoranaisesti siihen että mitä jää käteen,
että minkälaista tuota päätöksiä sieltä tullee, mikkä tukipäätökset tullee ja ne vaikuttaa taas sitte maijonki hintaan sillälälailla että kannatteeko sitä tuottaa vai eikö kannate tuottaa ja, että kyllä ne näillä on, ja ne on yleensä sitte tuonne henkiselle puolelle, sielä ne kaikkein eniten rassaa sitte, ja se on tuota, ko siitä tiiettäis pitkällä aikavälillä, että näillä periaatteilla mennään seuraavat kymmenen vuotta niin se helpottais
paljon niinkö päätöksentekoa ja tuota sitä elämistä että se tiietään että ollaan kymmenen vuojen putkessa että saahaan tehhä rauhassa töitä, että ko ei tiiä mikä päätös sieltä pätkässään.
H5: No kyllä sielä tuota, varsinki nuijen eläimien kans, että jos sielä on soluongelmaa
niin se kyllä rassaa kovasti se, että niitten kans on oltava niin tarkkana aina. Ja kyllähän tuo EU:sta tulevat määräykset ja säännökset, kyllähän ne, kyllä ne pannee mieti-
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tyttämään että ko kesä tullee että onko nyt kaikki nyt sillälailla ko niitten pitäis olla,
että ne nyt tarkastuksen aikana menis läpi sitte, että niitä joutuu miettimään jatkuvasti
ja kyllä ne vähän niinkö rassaa ja mietityttää sitte.
Byrokratiaan liittyvään paperityöhön liittyi myös sanktioiden pelko. Hakemusten monimutkaisuuden takia yksi haastateltava oli kokenut, että on joutunut tekemään kompromisseja niiden täyttämisessä. Hän koki, että vaikka maidontuottajan työ on keventynyt fyysisesti, henkinen paine on entisestään lisääntynyt.
H2: se on se byrokratia, se on tämä EU:n tuoma kankia byrokratia, että se paperityö
mikä siihen vaaditaan, että kokoajan tuntuu että onko tässä linnaan lähtö, kyllä sielä
joutuu tekemään semmosia kompromissia niitten paperien kans, että kyllä se aika raskasta toisinaan on. Mutta siinä on aina se että onko nyt kaikki niinkö pitää tehä ja ko
joka paikassa uhataan sanktioilla jos ne ei ole oikein tehty niin ja onko oikiat laput tallessa viis vai kuus vuotta vai mitä niitä pittää säilyttää mitäki lappua että kyllä niistä,
se on niin monimutkanen että mie ainaki koen että se on muuttunu henkisemmäksi.
Toisaalta EU:n osalta lisääntynyt byrokratia on tullut osalle haastateltavista niin tutuksi, että
sen kanssa on totuttu elämään, vaikka se tuntuisikin hankalalta. Tässä mielessä omalla asiaan
suhtautumisella ja itsensä johtamisella on merkitystä myös olosuhteiden näkökulmasta. Yksi
mahdollinen suhtautumiskeino on huumori, joka tuli esille yhdessä haastattelussa.
H3: Tietenki EU-byrokratia vaikuttaa kans mutta, se nytte on ollu jo niin kauan että ei
sitä ota niin vakasti eikä kaikkia pykäliäkään ota niin vakavasti, hehheh..
Yksi konkreettisimpia haastateltavien työhön vaikuttavia olosuhdetekijöitä on maidon hinta,
koska siinä tapahtuvat pienetkin muutokset vaikuttavat suuresti yrittäjien tuloihin. Maidosta
maksettavaan hintaan eivät voi yrittäjät itse vaikuttaa, joten suuret muutokset voivat pahimmillaan tehdä maidontuotannosta kannattamatonta, jos tuotantokustannukset jatkavat kasvuaan hintojen laskiessa. Hinnan laskeminen koettiin siis uhkatekijäksi ja ainoa keino, millä
yrittäjä voi siihen sopeutua, on järkevä yritystoiminta ja pahan päivän varalle säästäminen hyvän hintatason aikana. Haastateltavat uskoivat, että ajoittaisten hinnan laskujen jälkeen tulee
myös nousukausia, joten on osattava suunnitella toimintaansa pitemmällä aikavälillä.
H5: Kyllä ne vaikuttaa, niinkö varsinki maijon hinta, sehän heitteli paljon ko se tässä
viimisen vuojen aikana tippu yheksän senttiä litralta, niin kyllähän se oli semmonen
matalapaine, siitä että kuinka alas tämä mennee ja pärjääkö tässä. Ja nyt sitte kö eilen luki Maaseudun tulevaisuutta niin kaks senttiä elokuussa nostethan hintaa niin kyllä se heti virkistää, nyt taas se suunta on ylöspäin kuitenki, mutta ko se on menny
semmoseksi että maailmanmarkkinat määrää tämän homman niin sitä ei koskaan tiiä
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mitenpäin se lähtee heittelemään, se on semmonen uhkatekijä mihin ei voi niinkö itte
mitenkään vaikuttaa.
H1: Jos se maidon hinta alkaa pysymään alhaalla kovin kauan, niin nehän alkaa sillon lopettamaan sitä hommaa, luopumaan niistä, sielähän on olemassa se määrätty
raja missä se kannattavuus menee..
H2: No se vaikuttaa sillä tavalla että ko hinta putuaa niin sitä pittää ellää sen mukaan, ja sitte ko nousee niin ajatella sitä tulevaisuutta että ei sitä piä sitä nousua syyä
pois vaan se pittää ajatella että niitä tulee niitä huonompia, pitää yrittäjän niinkö olla
aina kyllä siinä joutuu niinkö sen, ko täytyyhän tämä periaatteessa yrityksenä aina
ajatella kumminki että sitä täytyy ajatella että ei hyvänä kautena syyä pois sitä mitä
huonona kautena tarvitaan, kyllä täytyy sillälailla elää että kuitenki, mutta kyllä tällä
tulevaisuutta kuitenki on että se pittää vain, sehän on nousua ja laskua on aina, ei se
siitä kummene.
Haastateltavat tiedostivat hyvin ammattinsa fyysiset vaarat ja vaatimukset. Päivittäisessä työympäristössä on paljon riskialttiita paikkoja, työvälineitä ja työvaiheita. Myös luonnonolosuhteilla on merkitystä viljelyn onnistumisen kannalta. Haastattelujen perusteella tärkeintä on
tiedostaa nämä riskit, ja pitää huolta työvälineiden kunnosta. Myös tietyn vaatimustason ylläpitäminen vähentää onnettomuuksien mahdollisuutta.
H2: Esimerkiksi tuola navetan puolella sielähän voi tökkiä lehemät potkia ja sarvella
pukata ja sielä on pölyä ja kaikenlaista, sähkötyökaluja että ne pittää olla kyllä kaikki
kunnossa että, konheitten kans ku tehhän töitä niin kyllä siinä on oltavan tarkkana että
se ei tule tapaturmia, että aika vaativat olot on ko pittää olla se vaatimustaso ittelle
että ei tule vahinkoja.
Työn fyysisten olosuhteiden muuttuessa myös sen vaatimukset ovat muuttuneet huomattavasti
haastateltavien työuran aikana. Vaikka työn vaatimukset ovat helpottuneet fyysisesti tekniikan kehittymisen myötä, raskaaksi koetaan toistuvien työasentojen kuormittavuus esimerkiksi
koneellisissa töissä. Olosuhteisiin vaikuttaminen on ollut mahdollista investoimalla erilaisiin
työtä keventäviin ratkaisuihin, joista jokaisella haastateltavalla oli kokemusta.
H4: Totta kai se on koneelliseksi muuttunu, ja siitä huolimattta vaikka tuola traktorin
hytissä joutuu olemaan, niin sehän ei fyysisesti raskasta ole, se tasanen junnaaminen,
sehän se väsyttää.
H5: Että tuota ko niitä konheja on laitettu mikkä helpottaa ja keventää sitä työtä, me
olemma kyllä herkästi investoinu niihin laitteisiin sitten, että sielä on niinkö rehunjaot,
nappulan ja rehunjako mennee koneella ja, lypsimet kulkee kiskoilla ja tällälailla on
pyritty helpottamaan niin ei se minusta fyysisesti ole raskasta se homma että tuota,
helposti sen hoitaa kyllä.

54
Koneellistumisen myötä tuotannon määrä ja laadulliset vaatimukset ovat kasvaneet, joten
esimerkiksi viljelyn työvaiheet on suoritettava entistä nopeammin. Tämä yhdessä arvaamattomien sääolosuhteiden kanssa koettiin lisäävän isäntien kokemaa stressiä.
H3: No kyllähän se kesäaikana varsinki, säähän on yks, semmonen joka aiheuttaa
niinku stressiä aika kovastiki että, sehän on menny aika nopeatemposeksi kaikki peltotyöt niin rehuntekoki, se pitäs mahollisimman nopiasti tehä säilörehuki, valkuaisenki
takia jo että, muutamassa päivässä pitäs tehä niin kyllä tämmöset asiat kuin sää vaikuttaa.
Suomen olosuhteet koettiin kohtalaiseksi maidontuotannon kannalta, enemmänkin menestymisen koettiin olevan kiinni yrittäjän omasta panoksesta. Ilmasto ja luonto koettiin toisaalta
hyväksi puhtauden ja valon määrän takia. Jatkossa jos ilmasto lämpenee, niin sillä saattaa olla
toisaalta positiivinen vaikutus viljelyyn pohjoisessa yhden haastateltavan mielestä.
H2: No ei kai tämä ole sen kummenpi ko mikään muukaan paikka maailmassa, joka
paikassa on omat haasteensa, kyllä täällä luo vain ne edellytykset ite sinne semmoset
että pystyy tekemään kyllä sielä lämpimissä maissaki on omat rajoituksensa ja joka
paikassa.
H1: Sehän tekkee se ilmastoki sitte, mulla ainaki on semmonen, niin mie ainaki olen,
vahvasti uskon että kyllä täälä ainaki tullee säilymään, ja saattaa joskus olla, saattaa
olla hyvääki ko täälähän on ainaki ilmasto puhas ja alueet on semmoset, ja se on täälä seki että valoa on paljon, se ei katoa täältä mutta lämpöhän on, se lämpöhän täällä
on aina rajottanu kasvua.
Tulevaisuuden näkymät maatalousalalla Suomessa koettiin pääpiirteisesti positiivisina. Pohjoisessa todettiin olevan keskimääräistä korkeammat tuotostasot. Tukipolitiikan muutosten ja
maidon hinnan kehityksen vaikutuksesta useampi haastateltava koki olevan painetta investoida ja laajentaa myös jatkossa maitotilojen kokoa. Toisaalta tilat olivat sen kokoisia, että tällä
hetkellä tuotannosta saatava tulos ja investoinnit olivat tasapainossa, kukaan haastateltavista
ei aikonut lähitulevaisuudessa varmuudella laajentaa tilaansa. Osittain tähän oli vaikuttanut
yhä kiihtyvämmin tapahtuvat muutokset esimerkiksi juuri maidon hinnassa.
H5: kyllä mie uskon että tuota, se mihin mie näen tässä, ossaan kattoa niin on tulevaisuutta aivan varmasti, ei se Lapista lopu, ja niinkö Suomessa Lappi niitä kaikkein heikompia ja huonompia alueita ole, että täällä on tuotostasot korkiat, valtakunnan kärkiä tuotostasot, ja meillä kuitenki vielä ne tuet sielä tuotannossa on kohtuu hyvät,
vaikka ne niistä kajehtinu on tähän asti, ja voi olla jatkossa että niitä tasathan kyllä
sitte sinnepäin mutta kyllä mie näen että ko asiat hyvin hoitaa ja ittestä se on paljon
kiinni niin kyllä tässä on tulevaisuutta pitkällekki eteenpäin, kuitenki ko se on ruuan
tuotantoa ja ihmiset ruokaa syö, sitä on pakko jonku tuottaa että sitä saahan sitte,
kaikkia ei voija tuua ulkomailta.
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H3: Niin ja se meillä on, tai ite ollaan niinku tyytyväisiä tähän tilakokkoon mikä meillä on, mutta se mikä on niinku vaatimustaso ja lehtiä lukkee ja kehitystä kattoo niin
kyllähän se huimaa nousua on että se pitäs mieluummin olla sielä sadan lehmän tai
vähän päälle, tai sinne mennee väistämättä jos tuo maijon hinta vielä, no miten se nyt
sitte menneepi..
H3: en minä oikeen ossaa sanoa että onko sen kovenmpaa murrosta ko aina on murroskausi, heh, kokoajan tuntuu, että nopiammassa syklissä hinnanmuutokset ja kaikki
niin ei voi niinku, vaikuttaa niihin, tavallaan Suomen valtiokaan niihin samalla lailla
ko ennen, sillälaillahan se on muuttunu, että on se jossaki murroskauessa että.
Toisaalta usko maidontuotannon tulevaisuuteen tuli esille yhden isännän haastattelussa, kun
hän totesi että tämänhetkisellä tiedoilla ja taidolla hän olisi heti valmis laajentamaan tilaa jos
olisi vasta aloittamassa uraansa.
H2: Jos nuori ja terve, niin kyllä sitä uskaltais lähtiä, nyt periaatteessa ko tietää, on
tämän ajan ollu ja tietäis tämän systeemin niin.. Kyllä mie potkasisin peräseinän pois
ja sitte panisin vähän jatkoa siihen.

7.5 Jatkuva kehittyminen
Yrittäjyysteeman läpi leikkaavana alateemana oli jatkuvan kehittymisen tarve. Jotta yritys
menestyisi pitemmällä aikavälillä, on haastateltavien mukaan kokoajan kehitettävä sekä työmenetelmiä, omaa osaamista, että sidosryhmien hyödyntämistä. Yrittäjänä pärjäämisen koettiin olevan paljolti kiinni oikeanlaisesta asenteesta, ja sinnikkäästä yrittämisestä huolimatta
ajoittaisista ongelmista ja virheistä. Kokemuksen kautta opittu laaja-alainen tuntemus maataloudessa tarvittavista tiedoista ja taidoista koettiin olevan osaamisen ydin, jonka loppuessa
tulee osata pyytää apua kunkin alan ammattilaisilta. Lisäksi maatalousaloille kouluttautuminen ja yrittäjyystaitojen jatkuva hiominen on välttämätöntä alalla pärjäämisen kannalta jatkossa.
H2: Mie olen sen sanonu aina että tässä pittää kaikkia osata tehä mutta ko ite ei ole
missään ammattilainen niin, että kyllähän sielä pittää eläinlääkärin hommaa ja siementäjän hommaa pittää ja koneen korjaajaa ja kaikkia tämmöstä, monenlaista hommaa pittää hallita mutta missään ei ole niinkö täys ammattilainen.
H5: Aika paljon on pitäny opetella ja kantapään kauttaki ja en mie piä niitä niin vaikeina, ko niihin viittii käyttää aikaa ja perehtyä, kyllä ne oppii ihan maalaisjärjellä,
lukutaitonen ku on, niin kyllä niihin pääsee perille.. Ja sitte kö niitä käyttää jatkuvasti
ja itte tekkee niin kyllä siinä pyssyy matkassa, mutta jos niitä ei sitte käytä eikä tehe
niin äkkiähän ne unehtuu.
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H3: Sehän siinä on tärkiää että tietää mitä ei ossaa, että sillon on viisaampi pyytää
apua, oikia ammattilainen, seki pittää tajuta että kaikkia ei voi itte tehä.
Kehityksessä pysyy mukana, kun jaksaa yrittää ja olla aktiivinen myös oman mukavuusalueen
ulkopuolella. Myös paperitöissä oppii tekemisen kautta, vaikka ne vaikuttavat monimutkaisilta. Toisaalta maatalous on muuttunut niin merkittävästi haastateltavien työuran aikana, että
kokonaisuuden hallitseminen voisi uudelle yrittäjälle vaikuttaa mahdottomalta. Haastateltavien mukaan kehittyminen ammatin vaatimuksiin on tapahtunut luontevasti sitä mukaa, kun uudistuksia on tullut, joten sitä ei ole tarvinnut murehtia.
H5: kyllähän se niinku ko velipojat käypii tässä niin sannoo että eivät päivääkään
enään pärjäis näillä vehkeillä, että ei kertakaikkiaan ossaa käyttää niitä. Mie koen sen
niin että se on siinä työn ohessa tullu, se on pikkuhiljaa kehitetty missä on ollu ite
matkassa niin ei sitä ossaa sillon pittää että se on jotenki kummallista ja vaikiaa ja
outoa olis, se on minusta semmosta luontevaa kehitystä ollu vaan, että hyvin niihin on
päässy sisään, ja hyvin ne hallittee ja helposti ne oppii kaikki ne hommat, ei siinä ole
ongelmaa.
Jokainen haastateltava oli pohtinut myös tulevaa työuraa ja lopulta eläkkeelle siirtymistä. Tavoitteena oli jatkaa normaaliin eläkeikään saakka terveenä ja työkuntoisena, ja tähän isännät
olivat varautuneet muun muassa maksamalla vapaaehtoisia eläkemaksuja ja korottamalla
myel-eläkkeen määrää, jotta saatava eläke olisi mahdollisimman hyvä.
H5: no en mie sillälailla ajatellu ole vielä, mutta tietenki nyt on jo sillälailla on niinkö
myel eläkkeet ja muut tarkastettu niin, että ne on kohilla ja mahollisimman hyvä eläketavote on siinä määritelty että me olemma vapaaehtosia eläkkeitä maksanu ja sitte
on myel eläkkeet nyt nostettu siihen että saatais mahollisimman hyvä eläke, ja kyllä se
tavote on siinä että ko eläkkeelle pääsee niin olis terve vielä sillon.
Suurin osa haastateltavista oli tehnyt jonkinlaisia suunnitelmia yrityksen tulevaisuuden varalle. Maatalousyrittäjyys ja siinä kehittyminen ei haastateltavien kohdalla tule luultavasti loppumaan eläkkeelle siirtymisen myötä. Isännät näkivät mahdollisena jatkaa tilan toimintaa
myös maidontuotannon loppuessa tai eläkkeelle siirtyessään. Näitä vaihtoehtoja olivat muun
muassa metsänhoitoon keskittyminen, viljelyn jatkaminen, koneurakointi ja karjan kasvattaminen toisille yrittäjille. Vaihtoehtona nähtiin myös sukupolvenvaihdos tai tilan myyminen
ulkopuoliselle uudelle yrittäjälle. Joka tapauksessa tilan jatkaminen jossakin muodossa koettiin hyväksi asiaksi. Vaihtoehtona ei nähty tilan toiminnan lopettamista kokonaisuudessaan.
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Maidontuotannon sitovuuden takia koettiin, että sen loputtua joko eläkkeelle jäämisen tai
muun syyn takia jäisi enemmän vapaa-aikaa, jolloin tilan töitä voisi jatkaa jossain muodossa.
H3: Saattaa olla jotaki hiehoja sielä kasvamassa tai lihakarjaa, saattas olla jotaki
hiehoja, jollekki toiselle karjalle kasvatettas nuorkarjaa, tuntuu että lypsylehmät varmaan hävitettään, se lypsykarjan pitäminen loppuu varmaan alle kuuskymppisenä, että sitä vähän haluaa niinku enempi sitä vappaa-aikaa, tai voihan se olla en tiiä onko
sitä mittään eläimiä, tuntuu että jotaki elukkaa sitä haluaa kuitenki pittää, ku ei ihan
tarvi olla sidoksissa siihen lypsyhommaan, että semmonen, kyllä mulla niinku semmonen haave on että jotaki semmosia vasiokoita jalosteaan jollekki isommalle tilalle ja
pelloilta kans jos rehua tekkee niin myy sitä sitte johonki muualle, isommille tiloille ja
tämmöstä. tai todennäköistä on ettei sillai, kovin kauan ennään tee, ainakaan lypsykarjapuolella, alkaa vähän niinku muiden hommien tekoon.
Omasta kunnosta ja työhyvinvoinnista huolehtiminen ja kuntoutukseen hakeutuminen nähtiin
lopulta omana vastuuna, ja siihen koettiin voivan itse vaikuttaa. Yksi isäntä kertoi esimerkin
onnistuneesta työhyvinvointiprojektista, josta oli jäänyt pysyviä tuloksia osuuskunnan muodostamisen ansiosta. Onnistuneen projektin tulee olla hänen mielestä tarpeeksi tiivis ja lyhytkestoinen, koska pitkässä projektissa sen tarkoitus unohtuu alkuinnostuksen jälkeen. Lisäksi
projektista pitää syntyä jotain konkreettista, pelkkä koulutus ja neuvonta eivät itsessään riitä.
H1: Sehän on niinkö varmaan siitä ittestä kiinni, että tuota. Sinnehän pääsee määrätyn vuosien välein, meijerikö se niitä järjestää, niitä kuntoutuksia.
H2: Olen, osallistunu, ja olen tälläki hetkellä yhessä rojektissa mukana. Kyyllä ne on,
toiset on hyviä ja toiset vennyy liian pitkäksi ja pitkäpiimäseksi, että niien teho katuaa
siihen, että se pitää olla lyhyt, ytimekäs. Se ensimmäinen projekti, minkä me ite tuottajat tässä kunnassa keksimmä se oli tosi hyvä ja siitä jäi paljon näkyvää ja tuota, perustettiin tämä osto-osuuskunta joka kilpailuttaa nämä tuotteet täälä ja.
Yrittäjänä kehittyminen ja samalla menestyminen maidontuotannossa on isäntien mukaan
kiinni suunnitelmallisesta toiminnasta. Tilan kokoa voi kasvattaa ja investointeja lisätä, mutta
yrittäjän pitää hallita kulloinkin vallitseva tilanne ja ajatella kasvua pitemmällä aikavälillä.
Tällä tavalla väliaikaiset hinnanmuutokset eivät vielä aiheuta isoja tappioita yrityksen tulokseen.
H4: No esimerkiksi ko investoidaan niin ei liikaa investoi lyhyessä ajassa, eikä innostu
liikaa laittamaan näitä koneita ja vuojen aikana, vähän kerralla. Ja sehän täytyy ellää
niiden tulojen mukaisesti, että emminä sillä että ei sais velkaa ottaa ja lainaa, sitä saa
olla sopivasti ja se pitää olla hallinnassa, ja maksaa lainat ja lyhennykset ja maksut
ajallaan, niitä ei saa unohtaa niitä.
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Uusien yrittäjien kannalta haastateltavat kokivatkin hyväksi, että alalle voi nykyään kouluttautua. Agrologin koulutuksessa saa hyvät valmiudet maatalousalan yrityksen toimintaan ja
paperityöhön, joka on kokoajan lisääntynyt. Eläinten hoitamisessa ja muissa käytännön töissä
tarvittava osaaminen kertyy viimeistään työn ohessa, kaikkea ei isäntien mukaan opi kuin tekemällä itse. Lisääntyvä sääntely ja maatalouden kehittyminen luo jatkossa vielä enemmän
tarvetta yrittäjien osaamiselle, joten myös koulutuksen kehittämistä toivottiin.
H5: No kyllähän sieltä varmasti ko agrologiksi ko käy niin varmaan saa niin hyvät perustiedot että niillä uskaltaa lähtiä, tietenki se työ siinä sitten opettaa käytännössä että
miten toimitaan mutta se on vankka pohja mille rakentaa sen homman ja. Minusta kyllä niinkö joka alkaa nykysin niin kannattaa käyä mahollisimman hyvin kouluttautua,
kuitenki sielä on se paperityö taustalla mikä on pakko tehä ja mikä täytyy hallita, siihen saa hyvän perustan, mutta sitte nämä muut työt mitä sielä oppii näkemään, koska
tullee utaretulehukset ja muut, tässä on lehmän tissi ja nyt sille on tulossa jotaki että
ota testi, niin ne oppii vaan sitte käytännössä, mutta kouluttautua tietenki kannattee,
se on ilman muuta hyvä.
H4: Vaikka siinä kyllä tuo korkiampi ammattitaito täytyy olla jatkossa tuota, molipuolisempi, elikkä koulutusta enempi.
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8 Johtopäätökset ja pohdinta
Tutkielman tarkoituksena oli selvittää, mistä maidontuottajaisännät kokevat työhyvinvoinnin
muodostuvan heidän kohdallaan, eli mitkä ovat sitä heikentäviä ja tukevia tekijöitä. Lisäksi
oli tarkoitus selvittää, mitä keinoja isännillä on tällä hetkellä käytössä työhyvinvoinnin ylläpitämiseksi, ja toisaalta minkälaisia työhyvinvointia ylläpitäviä ja edistäviä asioita he kokevat
tarvitsevansa. Myös mahdollisten työn imun kokemusten selvittäminen oli tutkielman tarkoitus. Tutkielmaa varten haastateltiin viittä noin 50-60–vuotiasta maidontuottajaisäntää, joilla
oli kokemusta maidontuottamisesta useamman vuosikymmenen ajalta.
Tulosten perusteella maidontuottajaisäntien työhyvinvointiin vaikuttavat tekijöitä voidaan
jaotella seuraavasti. Teemahaastattelun ja analyysin perusteella muodostui kolme pääteemaa,
joita ovat työn ja vapaa-ajan tasapaino, sidosryhmät ja yrittäjyys. Isäntien työhyvinvoinnin
ulottuvuudet kiteytyvät näihin kolmeen pääteemaan. Kaikissa näissä pääteemoissa on sekä
työhyvinvointia tukevia että heikentäviä tekijöitä. Työhyvinvoinnin edellytyksenä onkin, että
näiden teemojen osa-alueet ovat kunnossa. Osa tekijöistä on yrittäjästä riippumattomia, mutta
myös omalla toiminnalla on merkitys kunkin osa-alueen tilaan. Seuraavaksi käydään läpi keskeisiä tekijöitä, joilla on isäntien mukaan vaikutus työhyvinvointiin.
Isännät kokivat ehkä merkittävimmäksi työhyvinvointiin vaikuttavaksi tekijäksi itse työn sitovan luonteen, ja siitä joko suoraan tai välillisesti johtuvia asioita. Vaikutus voi olla työhyvinvointia edistävä tai heikentävä riippuen kokonaisuudesta. Yrittäjyys itsessään koettiin sitovaksi, mutta eläintenhoidon ja lypsämisen takia maidontuotanto koettiin erityisen sitovaksi,
koska lypsäminen täytyy suorittaa kellontarkasti joka aamu ja ilta. Lisäksi yrittäjällä on vastuu eläimistään vuoden jokaisena päivänä ja myös yöaikaan. Työpäivä painottuu käytännössä
aamuun ja iltaan, joten myös keskellä päivää maidontuottajien tulee tehdä muita tilaan liittyviä töitä. Sitovuus tulee ensinnäkin siitä, että työpäivä ei ala ja lopu selkeästi, vaan työ jakautuu koko päivälle. Päivän aikana lepotaukoja on mahdollista pitää riippuen tilanteesta, mutta
myös henkilökohtaiset työhön riippumattomat asioinnit tulee suorittaa töiden välillä. Työpäivän kulku on toisaalta rutinoitunut, mutta siihen voi tulla yhtäkkiä muutoksia. Rutiinit tuovat
selkeyttä ja ennustettavuutta työhön, mutta äkilliset keskeytykset ja varallaolo koettiin henkisesti raskaaksi.
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Yrittäjyyden mukana tuoma vapaus päättää itse töiden suoritustavasta ja ajasta koettiin merkittäväksi työhyvinvointia edistäväksi tekijäksi. Työn elämäntapaulottuvuuden isännät kokivat sopivan juuri heille. Vaikka usealla haastateltavalla oli kokemusta muiden alojen töistä, he
eivät ilmaisseet halua vaihtaa alaa tai olleensa millään tavalla pettyneitä ammattiinsa. He kokivat kutsumusta maatalouden parissa tehtävään työhön ja eläintenhoitoon. Perhe ja läheiset
koettiin tärkeäksi voimavaraksi. Myös eläinten hyvinvointi koettiin työhyvinvointia edistäväksi tekijäksi. Isäntien arvomaailmaan liittyi myös kotimaisen ruuan tuottamisesta saatava
merkityksen tunto sekä yhteiskunnallisen asian puolesta työskentelemisen tärkeäksi kokeminen.
Maatalousyrittämiseen kuuluva EU:n säätely koettiin pääsääntöisesti henkisesti kuormittavaksi, joka lisää työmäärää ja luo epävarmuutta myös alan tulevaisuutta kohtaan. EU:n vaikutukseen maataloudelle oli toisaalta yli 15 vuoden aikana jo totuttu, joten siihen osattiin suhtautua
muun muassa huumorilla ja pakollisena mutta epämiellyttävänä rutiinina. Raskainta EUsäätelyssä koettiin olevan tempoileva ja ennalta arvaamaton kehittyminen, jonka takia esimerkiksi yrityksen investointien ja tulevaisuuden suunnittelu koettiin hankaliksi.
Myös maidon hintakehitys koettiin suureksi motivaatioon vaikuttavaksi tekijäksi. Jos hinta
putoaa tietyn rajan alle ja samalla tuotantokustannukset kasvavat, menee koko maidontuotannon kannattavuudelta merkitys. Vaikka maidontuottaminen ja maatalous koettiin osittain elämäntavaksi, yrityksen menestyminen oli työn ensisijainen päämäärä. Kannattamaton liiketoiminta vaikuttaa alentavasti motivaatioon ja samalla työhyvinvointiin. Toisaalta hintakehityksen ollessa hyvällä mallilla koettiin tärkeäksi sijoittaa tuotto yrityksen tulevaisuuteen ja pahan
päivän varalle. Maatalous koettiin pitkäjänteiseksi työksi, josta saatu palkka on muutakin kuin
rahallinen. Käsien kautta tehdyn työn nähtävissä olevat tulokset olivat isännille myös tärkeitä
motivoijia.
Työn ja vapaa-ajan tasapainoon vaikuttavat yrittäjän arjessa lukemattomat tekijät. Käytännössä tasapaino on mahdollista, kun lomitus onnistuu, työpäivän pituus pysyy kohtuudessa ja
päivän aikana on mahdollista pitää taukoja. Yrittäjän pitää myös pystyä pääsemään ajoittain
pois tilalta, jolloin työasiat unohtuvat muiden harrastusten tai loman avulla. Lomituksen onnistumisen kannalta on tärkeää, että lomittaja on ennestään tilalla työskennellyt ja vakituinen,
johtuen ensisijaisesti erilaisista työn käytännöistä. Loman tulee olla myös ennalta suunniteltu,
jotta lomittaja voidaan varata tilan käyttöön. Tällöin yrittäjä pääsee riittäväksi ajaksi pois koti-
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tilaltaan ja samalla saa mahdollisuuden irtautua työstä myös henkisesti, koska voi tällöin luottaa, että tilan työt tulevat tehdyksi. Toisaalta myös yrittäjältä itseltä vaaditaan luottamusta lomittajia kohtaan sekä kykyä irtautua vapaa-ajalla työstä.
Yrittäjä voi aktiivisella suunnittelulla ja positiivisella asenteella vaikuttaa tietyissä määrin
työn ja vapaa-ajan laatuun sekä määrään. Tämä vaatii jatkuvaa töiden suunnittelua ja oman
ajan järjestämistä myös kiireiden keskellä. Työn ja vapaa-ajan suhteen ollessa kunnossa myös
työhyvinvoinnille on hyvät edellytykset, toisaalta jos lomat peruuntuvat jatkuvasti ja lomituksen kanssa on ongelmia, kärsii myös työhyvinvointi. Yrittäjästä itsestä riippumattomat tekijät
vaikuttavat siksi myös tähän kokonaisuuteen. Lomituksen vähäiset resurssit, työpäivän tai
loman aikana sattuvat äkilliset keskeytykset tai huonot sääolot ovat tekijöitä, joihin yrittäjä ei
voi itse mitenkään vaikuttaa. Tämän takia omalla asenteella ja suhtautumisella on niin suuri
merkitys.
Sidosryhmien merkitys työhyvinvointiin oli haastateltavilla pääsääntöisesti positiivinen. Tärkeisiin virallisiin sidosryhmiin kuului Mela, MTK, ProAgria ja työterveyshuolto. Melan toiminnan koettiin näkyvän eniten yrittäjän arjessa. Mela vastaa isäntien sosiaaliturvasta ja hallinnoi myös työterveyshuoltoa, joten sen toiminta näkyy keskeisesti yrittäjän arjessa. Näiden
toimijoiden lisäksi haastatteluissa korostuivat itse perustetut vapaaehtoiset kone- ja ostoosuuskunnat. Niistä koettiin saatavan taloudellista ja sosiaalista tukea sekä turvallisuuden
tunnetta, joiden merkitys työhyvinvoinnille on positiivinen. Toisaalta puutteelliset sidosryhmät tai niiltä saatava vähäinen tuki koettiin työhyvinvointia heikentäviksi tekijöiksi.
Perheen ja lähiyhteisön merkitys työhyvinvoinnille koettiin suureksi. Puolison roolissa koettiin tärkeimmäksi samanlaisen ajatusmaailman jakaminen ja ylipäänsä tukeminen työssä ja
arjessa. Yrittäminen koettiin puolison kanssa yhteiseksi toiminnaksi, jossa molemmat ovat
tasapuolisia yhtiökumppaneita. Työnjaossa oli eroja puolisoiden kesken, mutta molempien
tehtävät koettiin yhtä olennaiseksi yrityksen toiminnan kannalta. Ongelmat parisuhteessa tai
perheen kesken vaikuttavat isäntien mukaan myös työhön ja samalla työhyvinvointiin. Koti ja
työpaikka sijaitsevat samassa pihapiirissä, joten niiden arki sekoittuu käytännössä keskenään.
Haastateltavat olivat saaneet lisäapua tilan töihin lapsiltaan ja sukulaisiltaan tai lähipiiriltä,
yleensä kiireisempien sesonkien aikaan, josta koettiin olevan suurta hyötyä. Lähipiirin hyväksi toimiminen koettiin tärkeäksi esimerkiksi kyläyhteisöissä vaikuttamisen muodossa. Myös
lähipiiriltä saatu tuki ja arvostus koettiin työhyvinvointia edistäväksi.
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Yrittäjyystaidot ja yrittäjänä kehittyminen ovat lopulta ne tukipilarit, joihin työhyvinvoinnin
edellytykset konkretisoituvat. Vaikka maidontuotanto koettiin osittain elämäntavaksi, korostuivat myös suunnitelmallisen yritystoiminnan piirteet vahvasti haastateltavien arvoissa. Työn
tehokkuusvaatimusten ja teknisen kehityksen myötä myös yrittäjien identiteetti tuottajina oli
kehittynyt. Kehityksen myötä itsensä johtaminen ja sidosryhmäyhteistyön merkitykset tulevat
luultavasti jatkossa myös korostumaan entisestään. Sidosryhmien tuki täytyy osata hyödyntää,
koska ne tarjoavat huomattavia voimavaroja. Lisäksi työn sekä vapaa-ajan tasapainon hallinnointi on suurelta osin yrittäjän valinnoista kiinni.
Työkykytalon perustana oleva terveys- ja toimintakyky ei juuri tullut esille haastatteluissa,
mikä voi toisaalta johtua haastattelurungon rakenteesta. Toisaalta voi olla, että haastateltavat
olivat fyysisesti hyvässä kunnossa, eikä niitä haastatteluhetkellä koettu ensisijaisiksi tekijöiksi. Toimintakyvyn ylläpidon toiveet tuli kylläkin esille liikuntaharrastusten kaipuuna. Lisäksi
työtapojen kehittäminen koneellistamisen ja keventävien ratkaisujen myötä vaikuttavat toimintakykyyn ja edistävät terveyttä. Pk-yrittäjien työhyvinvointimallissa yrittäjän terveys ja
palautuminen ovat keskiössä. Isännät korostivat haastatteluissa palautumisen merkitystä kiireisen arjen keskellä. Tämä onnistui parhaiten poistumalla työympäristöstä, vaikkakin vain
lyhyeksi aikaa ja lepäämällä, yksinkertaisesti silloin kun väsyttää.
Ammatillinen osaaminen ja koulutus oli haastateltavilla enimmäkseen kokemuksen kautta
hankittua. Tärkeäksi koettiin jatkuva taitojen kehittäminen, mikä vastaa työkykytalossa elinikäistä oppimista. Haastateltavilla oli myös kokemusta muiden alojen töistä, ja he olivat käyneet kursseja liittyen maatalouteen ja esimerkiksi koneiden korjaamiseen. Nuorille yrittäjille
he suosittelivat kouluttautumista, koska työ vaatii laaja-alaista osaamista. Pk-yrittäjien työhyvinvointimallissa jatkuva kehittyminen vaikuttaa organisaation puitteissa työhyvinvointiin
positiivisesti ja antaa työn osioon vaikutusmahdollisuuksia, mikä osaltaan edistää työhyvinvointia.
Isäntien haastatteluissa korostuivat työkykytalon kolmannen kerroksen merkitys, eli arvot,
asenteet ja motivaatio. Nämä tekijät ovat haastattelujen mukaan juuri maatalousyrittäjien menestymiseen vaikuttavia tekijöitä, koska kaikki on kiinni omasta aktiivisuudesta. Työ on niin
sitovaa, että asenne ja motivaatio tulee olla kunnossa kokoajan. Erityisesti asenne koettiin
menestymisen edellytystekijäksi. Työkyvyn talomallissa tässä työkyvyn kerroksessa suhteute-
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taan omia ja työn voimavaroja. Työn suhde muuhun elämään muodostetaan tässä kerroksessa.
Myös ulkoiset tekijät, muun muassa maatalouspolitiikan muutokset vaikuttavat juuri tähän
kerrokseen. Työn kokeminen osittain elämäntavaksi voi auttaa jaksamaan sitovuudesta ja työn
kokonaisvaltaisuudesta huolimatta. Toisaalta motivaatioon vaikuttavat tekijät, esimerkiksi
maidon hinnan pysyvä lasku, voivat viedä kannattavuuden koko työltä. Tähän työkykykerrokseen voi vaikuttaa itse esimerkiksi asenteen kautta, mutta sen kokonaistilanne on paljon kiinni
myös ulkoisista tekijöistä. Tämä epävarmuus on yksi isäntien työhyvinvointia suuresti kuormittavista asioista. Pk-yrittäjien työhyvinvointimallissa yksilön asenteet ovat mallin keskiössä, ja psykologisella pääomalla on niihin suuri vaikutus. Psykologiseen pääomaan vaikuttaa
yrittäjän persoonallisuus. Käytännössä tämä vaikuttaa siihen, miten tulee toimeen eri sidosryhmien kanssa, ja miten omat asenteet suhteessa työhön muodostuvat. Haastateltavilla oli
jokaisella positiivinen perusasenne työhön, ja he hyödynsivät monipuolisesti eri sidosryhmien
kautta saatavaa apua.
Työkyvyn talomallin vaativin, neljäs eli työn kerros sisältää työolot, työn sisällön ja vaatimukset, työyhteisön ja johtamisen. Isäntien haastattelut kuvasivat maidontuottajien työolot
kohtuullisen hyviksi fyysisen työn suuresta määrästä ja monista vaaratekijöistä huolimatta. He
olivat tottuneet työoloihinsa, eivätkä kokeneet niitä sinänsä erityisen haasteellisiksi. Työn sisältö ja vaatimukset tulivat esille kokonaisvaltaisena ja sitovana, vaikka työssä koettiin olevan
paljon myös miellyttäviä piirteitä. Työyhteisön merkitys itse työlle oli suuri ja työyhteisö
määriteltiin laajaksi. Toisaalta pääasiallinen työyhteisö oli vain oma puoliso, mutta käytännössä siihen kuului paljon eri ammattilaisia ja sidosryhmiä. Tässä tutkielmassa joidenkin sidosryhmien koettiin kuuluvan osittain työyhteisöön, eikä välttämättä toimintaympäristöön,
kuten maatalousyrittäjien työkykymallissa. Käytännössä esimerkiksi tilakäyntejä suorittavan
työterveyshuollon tiimin kokeminen osaksi työyhteisöä kertoo työterveyshuollon palveluiden
positiiviseksi ja tärkeäksi kokemisesta. Työyhteisön merkitys työn kerrokselle koettiin todella
merkittäväksi, koska sidosryhmien kautta hoituu moni maatilan olennaisista toiminnoista ja
niiden kautta on saatavilla ammatillista, sosiaalista ja henkistä tukea. Maatilan johtaminen
koettiin itsensä johtamisena, vastuun kantamisena ja puolison kanssa yhteisen tavoitteen eteen
työskentelemisenä. Johtaminen määrittää myös työn kerroksen muita osa-alueita, ja koko työkykyä, koska yrittäjä kantaa vastuun lopulta itse. Tässä tutkielmassa työkykytalon merkittävin
yksittäinen tekijä on maatilan johtaminen, koska sen kautta yrittäjä itse voi vaikuttaa kokonaisuuteen. Tukea on saatavilla sidosryhmien ja toimintaympäristön kautta, mutta vain jos ne
osaa hyödyntää. Pk-yrittäjien työhyvinvointimallissa työyhteisö/yhteistyöverkosto tarjoaa so-
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siaalista pääomaa, johon sisältyy muun muassa ilmapiiri, vastavuoroisuus ja yhteisöllisyys.
Johtamisen kautta yrittäjä voi vaikuttaa sosiaalisen pääoman hyödyntämiseen, mutta myös
omaan jaksamiseensa ja tavoitteiden saavuttamiseen, joten sen merkitys työhyvinvoinnille on
yrittäjän kannalta ensisijaista.
Työhyvinvoinnin ylläpitämiseksi isännillä oli käytössään useita keinoja. Yksinkertaisimmillaan kyky levätä silloin, kun tuntee olonsa väsyneeksi, koettiin hyväksi keinoksi palautua.
Myös kesken päivän voi yleensä levähtää, vaikka nukkumalla päiväunet, josta saa voimia jaksaa työpäivä loppuun. Osalla isännistä oli kokemusta kuntoutuksesta ja hyvinvointiprojekteista, ja nämä koettiin sinänsä hyviksi. Kaikki olivat kuulleet positiivista palautetta ASLAKkuntoutuksesta, ja siihen osallistumista suositeltiin kaikille halukkaille.
Suurimmalla osalla oli harrastuksia, joiden koettiin rentouttavan mieltä ja auttavan unohtamaan työasiat. Toisaalta kuntoliikuntaa ei kukaan kertonut harrastavan. Harrastuksiin kuuluivat muun muassa ulkoilu, metsästäminen ja penkkiurheilu. Kuntoutus- ja hyvinvointiprojektit
saivat kritiikkiä käytäntöjen huonosta vakiinnuttamisesta sekä liian pitkästä kestosta.
Myös omilla asenteilla koettiin pystyvän vaikuttamaan työhyvinvointiin. Positiivisesta ja realistisesta suhtautumisesta työtä kohtaan koettiin olevan apua, kun taas asioiden liiallisella murehtimisella ja oman jaksamisen liiallisella tarkkailulla koettiin olevan negatiivinen vaikutus.
Jokainen haastateltava käytti työterveyshuollon palveluita työhyvinvoinnin ylläpitämiseksi.
Keskeisin palvelu oli tilakäynti, joka vaikutta käytännön työolosuhteisiin esimerkiksi parantamalla työergonomiaa ja kartoittamalla riskitekijöitä työympäristöstä. Myös työolohaastattelujen ja säännöllisten terveystarkastusten koettiin edistävän työhyvinvointia. Niissä oli jokainen haastateltava käynyt.
Työhyvinvointia edistävistä keinoista oli käytössä myös muilta maatalousyrittäjiltä saatava
apu äkillisissä kuormittavissa tilanteissa, tai esimerkiksi sairastumisen yhteydessä. Koneosuuskunta oli tässä keskeisenä sidosryhmänä, sen kautta oli jokainen haastateltava saanut tai
koki saavansa tarvittaessa apua.
Isännät kokivat tarvitsevansa jatkossa työhyvinvoinnin ylläpitämiseksi ja sen kehittämiseksi
käytännön asioita. Maidontuottajien hyvinvointihankkeissa tulisi jatkossa huomioida yrittäji-
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en liikuntamahdollisuudet ja niiden edistäminen. Liikuntaa haluttiin harrastaa oman ammattikunnan jäsenten keskuudessa, mikä osaltaan toi esille toiveita viettää enemmän aikaa kollegoiden kanssa. Tälle oli haastattelujen mukaan todellinen tarve, ja liikuntaharrastusten tukeminen olisi myös kustannuksien kannalta halvempaa ja helpommin toteutettavissa, kuin esimerkiksi kuntoremonttikurssit. Kuntoutus- ja hyvinvointiprojektien toivottiin jatkossa olevan
entistä lyhyempiä ja ytimekkäämpiä, ja että niistä jäisi konkreettisia toimintamalleja.
Myös byrokratiaa kohtaan kaivattiin uudistusta. Jatkossa esimerkiksi tukihakemusten tekemisen tulisi olla yksinkertaisempaa ja ylipäänsä byrokratian läpinäkyvää, jolloin aikaa jäisi
enemmän itse työhön ja myös vapaa-aikaan. Yrittäjän sosiaaliturva ja varsinkin työterveyshuolto sai kritiikkiä haastatteluissa. Yrittäjän sosiaaliturvaa tulisi parantaa, ja työterveyshuollon resursseja tai ainakin toimivuutta tulisi lisätä. Työterveyshuoltoon ei saa helposti aikoja,
jolloin on vaarana, että pienten vaivojen tai huolien takia ei edes oteta yhteyttä työterveyshuoltoon. Lisäksi sosiaaliturvasta ja varsinkin työterveyshuollosta tulisi tiedottaa paremmin
yrittäjiä, jotta he ylipäänsä käyttäisivät näitä palveluita. Isäntien mukaan huomattava osa ammattiryhmästä ei kuulu työterveyshuoltoon, eikä välttämättä edes tiedä siitä. Varsinkin työterveyshuollon ennaltaehkäisevä toiminta tulisi tuoda entistä voimakkaammin yrittäjien tietoisuuteen, jotta palveluja käytettäisiin ja niistä saisi täyden hyödyn.
Tarpeet lomituksen kehittämiselle tulivat esille isäntien toiveista. Myös yhteiskunnallisessa
keskustelussa maatalouslomitus on ollut esillä viime vuosina. STM on perustanut työryhmän
kehittämään lomitusjärjestelmää toimintaympäristön muutoksien ja tulevaisuuden tarpeiden
varalle (STM työryhmät 2014). Työryhmän tavoitteena on selkeyttää palveluiden säännöksiä,
tehostaa kustannuksia, selkeyttää toimintatapoja sekä arvioida palvelujen toimivuutta ja tuottamistapoja. Tavoitteena on myös työssä jaksamisen tukeminen työn sitovan luonteen takia
(Maatalouslomittajat 2014). Yrittäjien kannalta tärkeää olisi lomituspalveluiden säännöllisyyden takaaminen, ja lomittajien pysyvyyden parantaminen. Näin pystyttäisiin tukemaan yrittäjien palautumista työn rasituksista, ja vähentämään ylimääräistä huolta lomituksen toimivuudesta.
Isäntien oma rooli työhyvinvointinsa hallinnoimiseen on suuri. Työn luonteesta ja suuresta
muuttujien määrästä johtuen työhyvinvoinnin osa-alueet ovat tuskin koskaan kaikki yhtä aikaa kunnossa, jolloin omalla toiminnalla on suuri merkitys. Tällöin korostuvat isäntien psykologisen ja sosiaalisen pääoman hyödyntämisen taidot. Työkyvyn talomallissa ja pk-yrittäjien
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työhyvinvointimallissa yrittäjä on itse se toimija, joka lopulta reflektoi tilannetta asenteidensa,
kokemustensa ja voimavarojensa avustuksella. Näin ollen panostamalla näihin tekijöihin yrittäjä itse voi vaikuttaa työhyvinvointiinsa merkittävällä tavalla. On myös selvää, että ainoastaan itse yrittäjä ei siihen pysty, jolloin etujärjestöjen ja esimerkiksi työterveyshuollon roolin
tärkeys korostuu.
Työn imun kokemuksia ei kysytty suoraan teemahaastattelussa, mutta niihin liittyviä piirteitä
tuli esille isäntien puheissa. Työn sitovuus ja toisaalta sille omistautuminen kertovat työn
imusta. Työlle omistautuneisuus ja samalla siihen uppoutuminen kertovat, että isännät eivät
pidä maidontuottamista pelkästään työnä. Tämä antaa viitteitä työn elämäntapaa lähentelevästä luonteesta. Koska työn imua voi myös kokea samanaikaisesti työuupumuksen kanssa, voi
uupumus olla vaarana tässä ammattiryhmässä, jos työ- ja vapaa-aika eivät ole tasapainossa ja
palautumista ei pääse tapahtumaan. Pohdintaa aiheuttaa, onko työn kokeminen elämäntavaksi
se tekijä, joka toisaalta sitoo työhön, ja toisaalta vaikuttaa negatiivisesti työn imuun. Isännät
ovat kyllä omistautuneita ja uppoutuneita työhönsä, mutta verrattuna muihin yrittäjiin ja varsinkin palkkatyössä käyviin heillä ei ole samanlaista mahdollisuutta irrottautua työstä, koska
työ- ja vapaa-aika usein sekoittuvat, eikä niillä ole selkeää rajaa. Toisaalta elämäntapaulottuvuus voi vaikuttaa myös suojaavasti uupumisen kannalta, koska yrittäjä osaa suhtautua työhönsä ehkä positiivisemmin verrattuna siihen, että se olisi vain liiketoimintaa, jossa menestys
ja tulos on ainoa merkitsevä asia.
Yrittäjyyden vaatimus ja yrittäjyysmäisten piirteiden korostuminen maidontuottajien työssä
johtuu EU:n yhteisestä maatalouspolitiikasta ja globaalin talouden muutoksista 2000-luvulla.
Nämä pakottavat maatalousyrittäjiä tehostamaan toimintaansa, entinen rooli kotimaisen ruuan
tuottajana ja yhteisen hyvän tekijänä on saanut rinnalleen entistä yrittäjämäisempiä piirteitä.
Yrittäjät kokevat itsensä vahvemmin tuottajiksi, mutta myös yrittäjäksi itsensä kokeminen on
noussut. Maataloutta tuetaan valtion osalta edelleen, mutta toimintaympäristön muutokset
ovat asettaneet maatalouden entistä enemmän alttiiksi markkinatalouden muutoksille. Konkreettinen ongelma maidontuottajien kannalta on riippuvaisuus yleensä yhdestä asiakkaasta eli
meijeristä, joka vaikuttaa suoraan yrityksen tulokseen ja vähentää sen vaikutusmahdollisuuksia. (Vesa ja Vesala 2008: 17-34). Tässä tutkielmassa tuottajaksi itsensä kokemisella ja elämäntavalla on samoja piirteitä. Haastateltavat mielsivät itsensä kuitenkin myös yrittäjiksi.
Ristiriitaa näiden roolien välillä voi aiheuttaa se, että alalle on päädytty alunperin elämäntavan, eikä voiton tavoittelun ja yrittämisen takia. Voi olla, että jos joukossa olisi ollut nuo-

67
rempia isäntiä, olisi yrittäjyys korostunut heidän puheissaan enemmän. Yrityksen menestymispaineet aiheuttavat stressiä, ja vaikka työn tekotapoja voi itse päättää, tulosta on tehtävä.
Melbergin mukaan (2003: 69) työn vapaus ei erityisesti lisännyt norjalaisten maanviljelijöiden hyvinvointia, mutta he arvostivat riippumattomuutta ja vapautta päättää työn tekotavoista.
Tässä tutkielmassa vapaus koettiin voimavaraksi, koska se lisäsi tunnetta että on oman työnsä
johtaja ja voi vaikuttaa omaan menestymiseensä ja toisaalta saa levätä silloin kun siltä tuntuu.
Työterveyshuollon suuri rooli isäntien ja maidontuottajien työhyvinvoinnin merkittävänä tekijänä korostui tässä tutkielmassa. Vaikka tilakäynnit ja terveystarkastukset koettiin hyväksi,
niitä kohtaan esitettiin samanlaista kritiikkiä kuin esimerkiksi Mäkelä-Pusan ym. tutkimuksessa. Työterveyshuolto sijaitsi haastateltavilla paikallisen terveyskeskuksen yhteydessä.
Luoko tämä suuremman kynnyksen käyttää työterveyshuoltoa, koska terveyskeskukseen meneminen voi olla vaikeampaa kuin jos se olisi hoidettu jossakin muualla. Varsinkin pienillä
paikkakunnilla leimaantumisen pelon voisi kuvitella haittaavan terveyskeskuksesta avun hakemisessa työterveysasioissa. Tästä ei ole tehty havaintoja muissa tutkimuksissa. Lisäksi
maatilojen sijainti eli isäntien konkreettinen työssäkäyntialue on usein kaukana terveyskeskuksista, jotka sijaitsevat kuntakeskuksissa. Tämä ongelma kärjistyy varsinkin PohjoisSuomessa, jossa etäisyydet ovat muutenkin pitkiä. Työterveyshuoltoon kuuluu myös tilakäyntejä, joiden yhteydessä moniammatillinen työryhmä käy läpi yhdessä maatalousyrittäjien
kanssa työympäristöä ja -menetelmiä ja antaa ohjeistuksia. Tilakäyntejä ei kuitenkaan ole
markkinoitu (Rissasen 2006: 101) mukaan tarpeeksi hyvin maanviljelijöille, eikä niitä ole täten järjestetty tarpeeksi. Tämän tutkielman haastateltavat olivat sitä mieltä, että tiedotuksen
puute vaikuttaa palveluiden käyttöön. Tämän onkin todettu olevan suurin syy työterveyshuollon palveluiden käyttämättä jättämiseen (Taattola 2007: 38) Kuitenkin juuri tilakäyntien yhteydessä työhyvinvointiin, esimerkiksi työn fyysisiin suorittamistapoihin ja olosuhteisiin pystytään vaikuttamaan. Jos tilakäyntiä ei suoriteta, ei myöskään interventio ja vaikuttaminen
työhön ole mahdollista. Työterveyshuollon osalta tulisi selvittää entistä tarkemmin, mikä on
syynä palveluiden käyttämättä jättämiseen. Maidontuottajien on todettu hakeutuvan lääkärin
vastaanotolle liian myöhäisessä vaiheessa (Rissanen ym. 2009: 76), joten työterveyshuollon
ennaltaehkäisevää työtä tulisi vahvistaa.
Yksi vaativa ominaisuus yrittäjän ja varsinkin maatalousyrittäjän työssä on työtuntien määrä.
Työ- ja vapaa-ajan rajat eivät ole haastattelujen mukaan selkeät, ja kiireisimpinä vuodenaikoina työpäivän kesto voi olla jopa 16 tuntia. Käytännössä Karttusen ym. suosittelema (2012:
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17) 8-9 tunnin työpäivä voi olla mahdotonta saavuttaa ainakin haastattelujen perusteella. Yrittäjien olisi tärkeää löytää tasapaino tässä asiassa, jolloin työpäivät voisivat hetkellisesti venyä
yli suositusten, mutta myös lyhyempiä työpäiviä olisi sesongin lomassa. Ja lomien ajoittaminen ennen tai jälkeen sesongin voisi olla hyödyllistä palautumisen kannalta, jolloin palautumisesta oli eniten hyötyä. Rauhallisena aikana töiden suunnittelu ja taukojen pitäminen on
helpompaa, joten loman tarvekaan ei välttämättä ole näinä aikoina niin suuri. Tällöin työn ja
vapaa-ajan tasapaino voisi lähtökohtaisesti olla mahdollista, ja sitä voisi hallita konkreettisilla
teoilla ja valinnoilla. Myös maidontuottamisen ydin- ja tukitoimintojen priorisoinnilla voi
vaikuttaa työn tehokkuuteen ja samalla työpäivän pituuteen (Karttunen ym. 2012: 18).
Tässä tutkielmassa korostui isäntien arvostus koneyhteisöjä ja yrittäjien välisiä sidosryhmiä
kohtaan, ja samalla niiden tärkeä merkitys työhyvinvoinnille. Lisäksi näistä sidosryhmistä tuli
yksityiskohtaista tietoa. Tämä tulos ei ole tullut esille samalla tavalla muissa tutkimuksissa,
vaikka Mäkelä-Pusa ym. (2011:44) olettavat, että tämän tapainen verkostoituminen on maatalousyrittäjillä tavallisempaa verrattuna muihin yrittäjiin. Tämä tutkielma osaltaan vahvistaa
tätä väitettä ainakin haastateltavien osalta. Vaikka tulos ei ole yleistettävissä koskemaan maatalousyrittäjiä yleisesti, antaa se uutta tietoa näiden sidosryhmien konkreettisista merkityksistä. Taloudellinen merkitys on huomattava, koska yrittäjä voi jakaa koneiden kustannukset
muiden yrittäjien kanssa, ja samalla saa käyttöönsä enemmän kalustoa, jonka avulla esimerkiksi viljelytyöt hoituvat tehokkaammin. Sosiaalinen merkitys tarkoittaa isännille vertaistukea, keskustelun ja kuulluksi tulemisen mahdollisuutta. Koneyhteisön turvallisuutta lisäävä
merkitys on tärkeä isännille, koska he kokevat että hätätilanteessa eivät jää yksin, vaan saavat
apua esimerkiksi sadonkorjuuaikana. Nämä koneyhteisöjen piirteet lisäävät yhteisöllisyyden
tunnetta ja samalla sosiaalista pääomaa, jonka merkitys yrityksen menestymiselle on merkittävää (Manka 2011: 34).
Haastattelujen ajankohta oli kesäkuussa, joka on kiireistä aikaa isäntien työssä. Viiteen haastatteluun tyydyttiin käytännön syistä, ehkä talviakaan haastatteluja olisi saatu sovittua enemmän. Tässä mielessä haastattelujen ajankohta ei ollut paras mahdollinen. Tarkoituksena oli
teemahaastattelun keinoin saada tietoa isäntien kokemuksista ja työhyvinvoinnin ulottuvuuksista heidän ammattiryhmänsä osalta. Isompi määrä haastateltavia olisi voinut tuoda uusia näkökulmia tutkimuskysymyksiin, joten haastateltavien pieni määrä saattoi rajoittaa tutkielman
tuloksien antia. Toisaalta haastateltavat edustivat hyvin maitotilallisten keskiarvoa tilakoon ja
lypsävien lehmien perusteella. Haastatteluissa vaikutti olevan avoin ja luottamuksellinen il-
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mapiiri. Haastateltavat olivat valmiita kertomaan työstään, vapaa-ajastaan ja kokemuksistaan
laajasti. Kokemuksia tutkittaessa täytyy kuitenkin ottaa huomioon, että ne ovat yksilön mielipiteitä ja kaikkea ei välttämättä sanota, tai asioita voidaan vähätellä tai toisaalta korostaa. Tämä voi vaikuttaa tulosten luotettavuuteen. Esimerkiksi toimintakykyyn ja terveyteen liittyvien
asioiden kertominen voi olla arkaluonteista, eikä niihin liittyvistä asioista mielellään puhuta
tuntemattoman haastattelijan kanssa. Haastattelujen suorittaminen tutussa ympäristössä saattoi vaikuttaa positiivisesti haastattelujen onnistumiseen. Tulosten yleistäminen koskemaan
maidontuottajaisäntiä laajemmin ei ole mahdollista. Haastateltavia oli pieni määrä ja he edustivat keskikokoa tilojen koon ja eläinmäärän perusteella. Suurimmilla ja pienimmillä tiloilla
työn käytännöt voivat olla täysin erilaisia, joten heidän käsitykset haastattelujen aiheista olisivat voineet tuottaa täysin erilaisia tuloksia. Haastateltavien tilakoko vastaa koko maan enemmistöä, joten tulokset antavat kuitenkin suuntaa siitä, minkälaiset vaatimukset maidontuotannossa tällä hetkellä Suomessa on ja minkälaiset tekijät vaikuttavat ammattiryhmän työhyvinvointiin.
Tutkimuskysymyksiin vastaaminen onnistui tässä tutkielmassa, koska tutkimuskysymysten
aiheista tuli laajasti tietoa isäntien haastatteluissa ja konkreettiset esimerkit valaisivat aiheita
käytännössä. Tutkimuskysymyksiin liittyen tutkielmasta tuli myös uutta tietoa ja käytännön
kehittämisehdotuksia. Tutkimuskysymyksiin vastaamisen onnistumiseen vaikutti myös se,
että aiheesta oli saatavilla aikaisempaa ja tuorettakin tutkimusta, joskaan ei täysin samasta
näkökulmasta. Haastateltavien pitkä kokemus alalta saattoi vaikuttaa osaltaan tutkielman onnistumiseen, koska pitkän kokemuksen myötä haastateltavalla voi olla syvällisempi käsitys
ammatista ja haastattelun aiheista. Lyhyemmän kokemuksen yrittäjillä olisi voinut olla erilainen käsitys asioista ja heidän vastaukset olisivat voineet olla erilaisia. Pelkän teemahaastattelun käyttäminen voi toisaalta vaikuttaa tutkimuksen onnistumiseen ja tulosten luotettavuuteen. Teemahaastattelun rinnalla käytettynä esimerkiksi työkykyindeksikysely olisi voinut
tuoda lisää tietoa tutkimuskysymyksiin liittyen, mutta tällöin haastateltavien määrää olisi
kannattanut lisätä. Tällöin myös syvällisen haastattelun tekeminen olisi vaatinut lisää resursseja tutkielman tekemiseen.
Tutkielman tulokset tuottivat uutta tietoa erityisesti sidosryhmien merkityksestä ja niiden
hyödyntämisestä maidontuottajien työhyvinvoinnin kannalta. Tulokset lisäsivät tietoa myös
maidontuottajien työn sitovuudesta sekä työn luonteesta elämäntapana. Tutkielman tuloksien
myötä käytännön kehittämisehdotuksina voidaan todeta maidontuottajien kuntoliikuntaharras-
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tusten kehittämisen tarve ja kuntoutus- sekä hyvinvointiprojektien käytännöllisyyden korostamisen tarve. Projekteilta toivottiin käytäntösidonnaisuutta, muun muassa yrittäjiä hyödyntävästä osuuskuntatoiminnasta oli haastateltavilla hyviä kokemuksia. Projekteissa olisi hyvä
ottaa huomioon yrittäjien yhteisöllisyyttä ja sidosryhmien yhteistyötä edistävät tavoitteet. Sidosryhmien hyödyntämisessä on potentiaalia, jolla on niin taloudellista, sosiaalista kuin
psyykkistäkin arvoa yrittäjien menestymisen kannalta. Kehitystyö ja kuntoutus tulee jatkossa
suunnitella entistä käyttäjäystävällisemmäksi ja huomioida niiden aikatauluissa yrittäjien työajat. Mahdollisia sovelluksia voisi yksilötasolla olla maidontuottajien työn ja työajan suunnitteluun kehitetty koulutus sekä psyykkistä palautumista edistävät koulutukset. Tehokkaammalla työn suunnittelulla ja palautumisen kehittämisellä maidontuottajan työhyvinvointi on paremmalla tasolla. Tällöin myös vapaa-ajan määrä voi lisääntyä ja sen laatu parantua.
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HAASTATTELUSUOSTUMUS
Ilkka Kokkoniemi
ikokkoni@ulapland.fi
+358407289892
Haastattelusuostumus
ARVOISA ISÄNTÄ
Teen kuntoutustieteen pro gradu –tutkielmaa Lapin yliopistossa. Tutkielman aihe on
pohjoissuomalaisten maidontuottajaisäntien käsitykset työhyvinvoinnista, työssä jaksamisesta ja mahdollisista tuentarpeista näihin liittyen. Työn tavoite on selvittää ammattiryhmän työhyvinvoinnin muodostumista isäntien näkökulmasta ja samalla muodostaa kehitysideoita maidontuottajien sidosryhmiä kohtaan. Tutkimuksen suoritan
haastattelemalla ja nauhoittamalla haastattelutilanteen. Käsittelen aineistoa luottamuksellisesti, joten lopullisista tutkimustuloksista haastateltavien henkilöllisyyttä ei
ole mahdollista tunnistaa. Haastateltava voi halutessaan vetäytyä tutkimuksesta missä vaiheessa tahansa, jos kokee siihen tarvetta. Tutkimuksen ohjaajana toimii professori Aila Järvikoski Lapin yliopistosta.

Suostun haastateltavaksi
Allekirjoitus/pvm
____________________________
Nimen selvennös
____________________________

77
Liite 2
TEEMAHAASTATTELU
TAUSTATIEDOT
ikä
koulutus
syy ammatin valintaan
työkokemus maidontuotannosta/maanviljelystä
nykyinen yritysmuoto
ISÄNNÄN TYÖNKUVA
työtehtävät
ajankäyttö vuorokaudessa
ajankäyttö vuodenkierron mukaan
TYÖHYVINVOINNIN TEKIJÄT
mitä tarkoittaa kun voi hyvin töissä
ylläpitävät ja edistävät tekijät
uhkatekijät
nykytilanne
KEINOT TYÖHYVINVOINNIN YLLÄPITÄMISEKSI
oma asennoituminen
oma toiminta
lähiympäristö
ulkopuoliset toimijat
TAVOITTEET OMAN TYÖHYVINVOINNIN YLLÄPITÄMISEKSI
muutostoiveet
oma kehitys
TOIVEET TYÖHYVINVOINTIA YLLÄPITÄVÄSTÄ TOIMINNASTA
keneltä tukea
millaista tukea
miten järjestettynä
mitä muuta
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1. TYÖN JA VAPAA-AJAN TASAPAINO
-lomitus/loma
-vuorokausirytmi ja rutiinit
-irtautuminen ja palautuminen
-harrastukset
-ammattitaito
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-koneyhteisö ja osuuskunnat
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-MTK
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3. YRITTÄJYYS
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