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Opinnäytetyön tarkoituksena on löytää Varavoimaa Farmarille II -hankkeen kehityskohteita ja 
kerätä palautetta hankkeen asiakkailta. Opinnäytetyö koostuu kirjallisuusselvityksestä ja tutki-
musosion haastatteluista. Tutkimusosiossa selvitettiin Varavoimaa Farmarille II -hankkeen onnis-
tumisia ja kehityskohteita suorittamalla haastattelu kymmenelle hankkeen viljelijäasiakkaalle. 
Teoriapohjan keskeisiä kysymyksiä ovat seuraavat: mitkä asiat maatalousyrittäjän työhyvinvoin-
tiin vaikuttavat ja mistä työhyvinvointiin voi hakea apua. Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana 
toimii MTK-Satakunta ry:n Varavoimaa Farmarille II -hanke. 
 
Haastattelujen tulokset kertovat, että Varavoimaa Farmarille II -hanke tekee arvokasta työtä vilje-
lijöiden hyvinvoinnin parantamiseksi. Haastateltavat toivoivat hankkeen jatkuvan tulevaisuudessa. 
He pitivät palvelun arvokkaimpana asiana asiantuntevaa ja helposti lähestyttävää työntekijää, 
jonka kanssa pystyi puhumaan vaikeistakin asioista. Haastateltavat kokivat yhteydenottokynnyk-
sen hanketyöntekijään olleen matala. Hankkeen asiakkaat voisivat hyötyä tulevaisuudessa siitä, 
että hanketyöntekijä saisi pitää yhteyttä heihin jatkossakin, sillä se toisi tarjottuun palveluun jatku-
vuutta ja turvaa. Tutkimusta voitaisiin jatkaa haastattelemalla maanviljelijöiden sidosryhmiä siitä, 
millaisia tilanteita he ovat kohdanneet työskennellessään maanviljelijöiden kanssa ja miten he 
voisivat tukea viljelijöitä omalla toiminnallaan. 
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tarvehierarkia  
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The purpose of this thesis is to find improvement ideas and get feedback for Varavoimaa Far-
marille II -project about their work with farmer customers. The thesis consists of a literary survey 
and in addition ten interviews. Interviews were made for the customers of Varavoimaa Farmarille 
II -project. Main questions in the literary survey are: which reasons affect the well-being of farm-
ers and from where they can find help for work welfare. This thesis was ordered by The Central 
Union of Agricultural Producers and Forest Owners. 
 
From the interviews’ results it can be concluded that Varavoimaa Farmarille II -project makes 
valuable work to improve the wellbeing of the farmers. Interviewees wished that the project con-
tinued in the future. Interviewees thought that the most important thing in the project is a project 
employee who is well educated but at the same time someone who is easily approachable. Inter-
viewees also felt that it was very easy to contact the project employee as the threshold to contact 
was low. It would be useful if the project worker was able to contact the customers in the future 
also. This would create continuity and safety for the customers. This research could be continued 
by interviewing the stakeholders of the farmers about what kind of situations they have seen in 
their work and how they could support farmers’ well-being in their own actions. 
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1 JOHDANTO 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on löytää MTK:n Varavoimaa Farmarille -hankkeen kehitys-

kohtia ja kuulla palautetta jo tehdystä työstä. Näitä tietoja varten tehtiin kymmenen laadullista 

haastattelua hankkeen asiakkaille. Opinnäytetyön tietoperustan keskeisiä käsitteitä ovat työhy-

vinvointi, palautuminen, stressi, erilaiset kriisit ja Maslowin tarvehierarkia. Opinnäytetyön toimek-

siantajana toimii MTK-Satakunta ry.  

Työhyvinvointi on viime vuosina ollut ajankohtainen aihe monilla ammattialoilla. Aiheen ajankoh-

taisuutta maatalouden alkutuottajien kohdalla korostaa entisestään vuoden 2017 kylmä ja satei-

nen kesä, ja vuoden 2018 kuiva ja kuuma kesä. Yle uutisoi elokuussa 2018, että jopa 1100 lypsy-

karjatilaa lopettaa vuoteen 2020 mennessä. Määrä on 18% nykyisistä lypsykarjatiloista. Suurim-

pia syitä lopettamiselle ovat heikot sadot, kannattavuuden heikentyminen ja työuupumus. Kannat-

tavuuden heikentymiseen ovat vaikuttaneet vuonna 2015 tulleet Venäjän pakotteet, jotka romah-

duttivat maitotuotteiden viennin ja se, että maidon tuottajahinta on alentunut samaan aikaan, kun 

tuotantokustannukset ovat nousseet. Lypsykarjatilojen lisäksi viljatilat ovat olleet jo vuosia kannat-

tavuusvaikeuksissa. Luonnonvarakeskus ennustaa tämän vuoden viljasadosta vuosikymmenen 

heikointa kuivuuden vuoksi. Viljatiloista joka kymmenennen ennustetaan lopettavan toimintansa 

seuraavan kahden vuoden aikana, mikä on 10% kaikista viljatiloista. (Seppänen 2018, viitattu 

28.8.2018.) 

Maanviljelijöiden työhyvinvointi kiinnosti minua aiheena omien työkokemusteni ja alalla kohtaa-

mieni ihmisten vuoksi. Valmistuvaa agrologia alan heikko työhyvinvoinnillinen tilanne hirvittää, 

sillä se tulee näkymään omassa työelämässäni, kun kohtaan viljelijöitä. Halusin tarttua härkää 

sarvista: miten viljelijöitä voidaan auttaa ja miten siinä on onnistuttu. 
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2 FYYSINEN, PSYYKKINEN JA SOSIAALINEN HYVINVOINTI 

Sanalla työhyvinvointi tarkoitetaan ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia, mikä pitää sisällään 

fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin. Työhyvinvointia tulee tarkastella kokonaisuute-

na, sillä kaikki hyvinvoinnin osa-alueet vaikuttavat toisiinsa. Työpaikan sisäisiä hyvinvointiin vai-

kuttavia asioita voivat olla ergonomia, työpaikan ilmapiiri ja esimiehen johtamistyyli. Työpaikan 

sisäisten asioiden lisäksi työhyvinvointiin vaikuttavat omat elintavat, toimeentulon tilanne, perhe ja 

muut yksityiselämän tapahtumat. (Virolainen 2012, 11–13.) 

Fyysiseen hyvinvointiin vaikuttavat terveelliset elämäntavat, työturvallisuus ja terveys. Terveelliset 

elämäntavat tarkoittavat riittävän levon saamista, sopivaa liikunnan harrastamista, terveellistä ja 

monipuolista ruokavaliota ja nautintoaineiden kohtuullista käyttöä. Työympäristön turvallisuuteen 

tulee kiinnittää huomiota, jotta onnettomuuksilta ja tapaturmilta vältyttäisiin. Maatilalla on monia 

työturvallisuusriskejä, joita ovat esimerkiksi melu, pöly, eläinten ja kemikaalien käsittely. Peltojen 

välillä tapahtuva liikenne isoilla koneilla on riski omalle ja myös muiden tienkäyttäjien turvallisuu-

delle. (Eskola 2009, 6–7.)  

Taloudellinen hyvinvointi tarkoittaa omasta henkilökohtaisesta ja yritystoiminnan taloudesta huo-

lehtimista. Taloudellista hyvinvointia ylläpidetään pitämällä tulot ja menot tasapainossa sekä 

säästämällä rahaa vaikeampia aikoja varten. Tuotannon tulee olla kannattavaa ja taloutta on 

suunniteltava etukäteen. Riskien hallinta, yrityksen kehittäminen ja investoinnit ovat osa nykypäi-

vän maatalousyrittäjyyttä, jotta toiminta pysyy nykyaikaisena ja kilpailukykyisenä. (Eskola 2009, 

6–7.) 

Sosiaalinen hyvinvointi tarkoittaa ihmissuhteista huolehtimista niin työpaikalla kuin yksityiselä-

mässäkin. Maataloudessa työajan ja vapaa-ajan raja on erityisen häilyvä, sillä töitä tehdään kotoa 

käsin ja työtoverit ovat usein samalla perheenjäseniä. (Eskola 2009, 6–7.) Työ- ja perhe-elämä 

ovat vuorovaikutuksessa toisiinsa. Useammin työn koetaan haittaavan perhe-elämää kuin perhe-

elämän työtä. Liiallinen töiden tekeminen ja perheen kanssa vietettävän ajan laiminlyöminen ovat 

perhe-elämän kompastuskiviä. (Virolainen 2012, 100.) Sosiaalista hyvinvointia voidaan edistää 

työpaikoilla järjestämällä yhteisiä kahvitaukoja ja ruokailuhetkiä. Kiire vähentää sosiaalista kans-

sakäymistä, mikä on haitallista työpaikan hyvinvoinnille. Työtovereihin tutustuminen henkilökoh-

taisella tasolla lähentää työyhteisöä ja laskee kynnystä lähestyä työtovereita työasioissa. (Virolai-

nen 2012, 24.) 
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Työn kokeminen mielekkäänä sekä työajan ja vapaa-ajan tasapaino tukevat henkistä hyvinvointia 

(Eskola 2009, 30). Tavanomaisin syy psyykkisille oireille on kiire, jonka syy voi olla liiallinen työ-

määrä tai työn hallinnan puute. Kiireen keskellä on osattava priorisoida, mikä usein johtaa siihen, 

että uusia toimintatapoja ei kokeilla, jolloin kehitystä ei voi tapahtua. Työn laatu ja ihmissuhteet 

työpaikalla kärsivät liiallisesta kiireestä, koska ihminen pakotetaan priorisoimaan muita asioita 

työssään. (Rauramo 2012, 55–56.) Ihmisen olisi tärkeä saada kokea ja ilmaista hänelle luonnolli-

sia tunteita myös työpaikalla. Hyvät käytöstavat on tietenkin muistettava, mutta haastavista tilan-

teista olisi hyvä saada jutella työtovereiden ja esimiehen kanssa. Jos tunteita ei saa tuoda ilmi 

työpaikalla, ihminen tukahduttaa ne sisälleen, mikä heikentää työhyvinvointia. (Virolainen 2012, 

19.) 
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3 MAATALOUSYRITTÄJÄN TYÖHYVINVOINTIIN VAIKUTTAVIA TEKIJÖITÄ 

3.1 Palautuminen ja työuupumus 

Palautumisella tarkoitetaan sitä, kuinka hyvin ihminen toipuu päivän henkisestä ja fyysisestä 

kuormittavuudesta. Palautumista voidaan ajatella kuin puhelimen akun lataamista - kuinka monta 

prosenttia akkua on ehditty kerryttämään takaisin ennen seuraavaa työpäivää. Liiallinen lepo ja 

toimettomuus ei sekään ole hyvä, sillä palautumisen lisäksi ihminen tarvitsee myös kuormitusta, 

jotta elämä pysyy aktiivisena ja mielekkäänä. (Työterveyslaitos 2018, viitattu 8.2.2018.) 

Palautumista edistävät jo työpäivän aikana tapahtuvat ruoka- ja kahvitauot. Töiden ja vapaa-ajan 

välille tehtävä ero on tärkeää, jotta ihminen voi rentoutua ilman, että hänen täytyy silti tuntea ole-

vansa jatkuvasti osittain töissä. Vapaa-ajalla voi rentoutua tapaamalla ystäviä, urheilemalla, har-

rastamalla tai tekemällä muita itselleen mieluisia aktiviteettejä. Palautumisen ja kuormituksen 

välille tulisi löytää sopiva tasapaino. Uni ja muu lepo ovat tärkeitä hyvinvoinnin ja palautumisen 

tekijöitä. Väsynyt ihminen on liikenteessä ja työpaikallaan turvallisuusriski. Mikäli ihminen ei pää-

se palautumaan riittävän pitkän ajan kuluessa, voi siitä seurata työuupumus. (Työterveyslaitos 

2018, viitattu 8.2.2018.) 

Työuupumuksen syy on pitkään jatkunut työstressi. Työuupumuksen alussa ihminen kokee itsen-

sä loppuun kulutetuksi; hänellä ei ole enää fyysisiä tai henkisiä voimavaroja tarttua työtehtäviinsä. 

Ihmisestä tulee kyyninen ja hän kehittää kielteisen käsityksen itsestään ja tuntee riittämättömyy-

den tunnetta ammattiosaamisestaan. (Virolainen 2012, 35.) Työuupumuksen oireita voivat olla 

jatkuva väsymys ja univaikeudet, kyyninen ajattelu ja elämänilon katoaminen, huonouden ja 

osaamattomuuden tunne sekä ammatillisen itseluottamuksen lasku, keskittymisvaikeudet ja muis-

tiongelmat, ärtyneisyys. (Rinta-Tassi 2017, viitattu 6.2.2018.) 

Yleisempää työuupumus on niillä, jotka ovat olleet motivoituneimpia ja joilla on ollut korkeat ta-

voitteet, mutta ovat joutuneet olemaan työoloissa joissa tavoitteita ei ole saavutettu. Heillä ei ole 

myöskään ollut riittävästi vaikutusmahdollisuuksia tilanteiden ratkaisemiseksi. Vähiten työuupu-

musta kokevat he, joilla on vähäiset vaatimukset, mutta suuret vaikutusmahdollisuudet. (Virolai-

nen 2012, 36.) 
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Töihin lähdön ei kuuluisi jatkuvasti ahdistaa ja työn ei tulisi liikaa vaikuttaa muun elämän ihmis-

suhteisiin ja harrastuksiin. Ihmisen ei ole normaalia olla jatkuvasti uupunut työnsä vuoksi. Ahdis-

tuksen syiden prosessointi on tärkeää, sillä erilaisiin syihin voi olla erilaisia ratkaisuja; toinen voi 

tuntea olonsa uupuneeksi liian työmäärän takia, vaikka pitää työstään ja toinen voi kokea olevan-

sa täysin väärällä alalla. Töistä on oltava riittävästi aikaa ja voimia irtautua, jotta palautuminen on 

mahdollista. Uupumuksesta puhuminen on tärkeää, sillä minkään elämän ongelman kanssa ei 

kannata jäädä yksin. Kun uupumuksen syyt on selvitetty, voidaan muutoksia työssä ja muussa 

elämässä tehdä. Ammattiavun hakeminen ei saisi olla viimeinen vaihtoehto, sillä mitä kauemmin 

ihminen on uupunut, sitä vaikeampi hänen on palautua. (Blencowe 2017, viitattu 6.2.2018.) 

 

3.2 Kriisit 

Sanassa kriisi on negatiivinen kaiku, mutta kriisit voivat olla myös positiivisia. Kaikki ihmiset eivät 

kohtaa elämänsä aikana samoja kriisejä. Jokainen ihminen reagoi kriisiin omalla tavallaan, mihin 

vaikuttaa ihmisen tausta, aiemman kokemukset ja persoonallisuus. Uusi kriisi voi nostaa aiemmin 

koetut kriisit uudelleen mieleen, jolloin ne on jälleen kohdattava. Kriisitilanne elämässä vaikuttaa 

ihmisen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin, mitä kautta se vaikuttaa hänen kykyynsä suoriutua 

arjen tehtävistä, kuten työstä. Kriisit voidaan jakaa kolmeen eri ryhmään, joita ovat kehityskriisi, 

elämänkriisi ja traumaattinen (äkillinen) kriisi. (Eskola 2009, 15–20.) 

Kehityskriisit ovat normaaleja ihmisen ikään ja kehitysvaiheeseen liittyviä kriisejä. Joillekin kehi-

tyskriisit ovat vaikeampia, ja he kokevat ne muita voimakkaammin, mutta osa ihmisistä ohittaa 

kriisin helposti, jopa huomaamattaan. Kehityskriisejä ihmiselämässä ovat esimerkiksi murrosikä, 

lapsen syntymä, lasten muutto pois kotoa ja eläkkeelle siirtyminen. (Eskola 2009, 12–14.) 

Elämäkriisit ovat pitkäkestoisia rasitustiloja, joita ei välttämättä jokainen edes kohtaa omassa 

elämässään. Näitä kriisejä ovat esimerkiksi yrittäjänä tai uudessa työpaikassa aloittaminen, su-

kupolvenvaihdos maatilalla, rakastuminen, uudelle paikkakunnalle muutto, avioero tai välirikko 

läheisen kanssa, velkaantuminen, pitkäaikainen sairaus itsellä tai lähipiirissä, alkoholi- ja muut 

päihdeongelmat. Elämäkriisit vaativat ratkaisua tai ainakin aikaa sopeutua. (Eskola 2009, 12–14.) 

Äkillinen kriisi on ihmisen voimavaroihin nähden liian suuri heti käsiteltäväksi. Nimensä mukaises-

ti äkillinen kriisi on jotakin odottamatonta ja järkyttävää. Äkillisiä kriisejä ovat esimerkiksi läheisen 
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äkillinen kuolema, puolison uskottomuus, äkillinen sairastuminen, tulipalo tai karjan sairastumi-

nen. (Eskola 2009, 12–14.) 

Kriisitilanteessa toimiminen voidaan jakaa neljään eri vaiheeseen. Alussa ihminen yrittää kieltää 

ja paeta tilannetta, mikä on luonnollinen tapa suojella mieltä. Hetken kuluttua ihminen ymmärtää 

tilanteen. Seuraavaksi ihminen hyväksyy tilanteen. Viimeisessä vaiheessa katsotaan asioita uu-

delleen: katsotaan kohti tulevaisuutta ja mietitään tulevaisuuden tarjoamia vaihtoehtoja. Jokai-

sessa kriisin vaiheessa olisi arvokasta saada läheisten ja joskus myös ammattiauttajan tukea. 

Kriisi on käsiteltävä huolella, jotta siitä voidaan todella päästä yli. (Eskola 2009, 16–17.) 

 

3.3 Hyvinvoinnin tarkastelu Maslowin tarvehierarkian avulla 

Työhyvinvoinnin portaat ovat yksi tapa mitata ihmisen hyvinvointia. Kokonaisvaltaiseen hyvinvoin-

tiin vaikuttaa ihmisen persoonallisuus, arvot, tarpeet, työ, vapaa-aika ja tavoitteet. Hyvinvointi 

heikkenee, jos siihen vaikuttavat tekijät eivät ole kunnossa. Ihmisen on hyvä tunnistaa oman hy-

vinvoinnin esteet ja pyrkiä poistamaan ne. Samalla kannattaa tiedostaa ne asiat, jotka edistävät 

hyvinvointia. Työhyvinvoinnin parantamisen kannattavuutta voidaan perustella tuottavuuden, 

tuloksellisuuden ja laadun paranemisella, mutta myös inhimilliset ja eettiset tekijät ovat tärkeitä 

perusteita. (Rauramo 2012, 14–15, 17.) 
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KUVIO 1. Työhyvinvoinnin portaat (Rauramo 2012, 14). 

Psyko-fysiologiset (katso kuvio 1) tarpeet ovat perustarpeita, joita jokaisella ihmisellä on ja jotka 

ovat muun hyvinvoinnin pohja. Terveys on universaalisti haluttu arvo. Terveydelle välttämätöntä 

on sopiva määrä laadukasta ravintoa, liikunta, riittävä lepo sekä sairauksien ehkäisy ja hoito. 

Työpahoinvoinnin edistäjiä terveyden kannalta ovat haitallinen työkuormitus, univaje, epäterveel-

linen ravinto, liiallinen päihteiden käyttö ja vähäinen liikunta. (Rauramo 2012, 14.) 

Turvallisuuden tarvetta (katso kuvio 1) työpaikalla edistävät turvallinen työympäristö, turvalliset 

toimintatavat, työsuhteen säilymisen vakaus ja toimeentulon mahdollistava palkkaus. Turvallisuut-

ta heikentäviä asioita ovat työsuhteeseen ja toimeentuloon liittyvä turvattomuus, tapaturmat, suu-

ret muutokset, uhkaavat ja väkivaltaiset tilanteet, ratkaisemattomat riidat, seksuaalinen ahdistelu 

ja syrjintä. (Rauramo 2012, 14.) 

Yhteisöllisyyttä (katso kuvio 1) työpaikalla voidaan edistää luomalla työyhteisöstä avoin ja tuke-

malla työntekijöiden keskinäisiä ystävyyssuhteita, jolloin työntekijöiden välille syntyy luottamusta. 

Osaaminen 

Itsensä 
toteuttamisen tarve 

Arvostus 
Arvostuksen tarve 

Yhteisöllisyys 
Yhteisöllisyyden tarve 

Turvallisuus 
Turvallisuuden tarve 

Terveys 
Psykofysiologiset perustarpeet 
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Yhteisöllisyys heikkenee, jos työpaikan ilmapiirissä tai johtamisessa on ongelmia. Yhteisöllisyyttä 

heikentää tiedonsaannin puutteellisuus, vähäinen kanssakäyminen työtovereiden ja johdon kans-

sa. (Rauramo 2012, 14.) 

 

Arvostuksen tarvetta (katso kuvio 1) tukevat yrityksen eettisesti kestävät arvot, jotka kohtaavat 

työntekijöiden arvojen kanssa. Oikeudenmukainen palkka ja oikein annettu palaute tukevat arvos-

tuksen tunnetta. Itsensä kehittämisen tarpeen tyydyttäminen vaatii ihmiseltä elinikäisen oppimi-

sen merkityksen ymmärtämistä. Työpaikka voi edistää osaamisen kehittymistä tarjoamalla mah-

dollisuuksia opiskella uutta ja kokeilla uusia toimintatapoja ja ideoita. Yksilön rajoittaminen hei-

kentää halua kehittää itseään. (Rauramo 2012, 14.) 
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4 MAATALOUSYRITTÄJIÄ AUTTAVAT HANKKEET JA PALVELUT 

4.1 Varavoimaa Farmarille II 

Ympäri Suomen on tarjolla maatalousyrittäjiä auttavia palveluita. Melan nettisivuilta löytää oman 

maakunnan auttavan palvelun yhteystiedot. Esimerkiksi Satakunnassa viljelijöitä auttava palvelu 

on MTK:n hanke Varavoimaa Farmarille II. (Mela 2018a, viitattu 6.2.2018.) Varavoimaa Farmarille 

-palvelu tarjoaa maksutonta, luottamuksellista ja puolueetonta apua jaksamiseen, työhyvinvoin-

tiin, riskienhallintaan ja talousasioihin. (Varavoimaa Farmarille 2017, viitattu 6.2.2018.) 

4.2 Melan ostopalvelusitoumus 

Maatalousyrittäjällä on mahdollisuus saada Melalta 500 euron ostopalvelusitoumuksen, jonka 

avulla voidaan kustantaa asiantuntijapalveluita. Asiantuntija-apua voidaan saada esimerkiksi 

henkisiin, taloudellisiin ja juridisiin vaikeuksiin. Henkisiä vaikeuksia, joihin ostopalvelusitoumuksen 

voi saada, ovat esimerkiksi uupumus ja masennus. Talousneuvontaan ostopalvelusitoumuksen 

voi saada, mikäli yrittäjän jaksamisongelmat ovat sidoksissa talousvaikeuksiin. Juridisia ostopal-

velusitoumuksen käyttökohteita ovat esimerkiksi avioeroon liittyvä omaisuuden ositus, selvitys 

yrittäjän mahdollisuudesta päästä velkasaneeraukseen ja äkillisen kuolematapauksen tilanteen 

selvittäminen. Melan ostopalvelusitoumuksen tavoite on saada maatalousyrittäjä avun piiriin. 

Sitoumuksen saaminen edellyttää hanketyöntekijän suositusta sekä yrittäjän omaa arviota avun 

tarpeesta. (Mela 2018b, viitattu 20.3.2018.) 

4.3 Maaseudun tukiverkko 

Maaseudun tukiverkko ylläpitää Maaseutupuhelinta vapaaehtoisvoimin. Puhelimeen voi soittaa 

nimettömästi ja luottamuksellisesti joka arki-ilta. Ympäri Suomen löytyy vapaaehtoisia tukihenki-

löitä, jotka on koulutettu tehtävään. Tukihenkilötoimintaa jatketaan tarpeen vaatiessa pidemmän-

kin aikaa yhden asiakkaan kanssa tai tukihenkilö voi ohjata asiakkaan oikeanlaisen avun piiriin. 

(Maaseudun tukihenkilöverkko 2018, viitattu 6.2.2018.) 



  

15 

4.4 Neuvo 2020 

Maatilan taloudellista ja tuotannollista kannattavuutta voidaan kehittää Neuvo 2020 -palvelulla. 

Neuvo 2020 on maatalouden yritystoiminnan nykyaikaistamista ja kilpailukykyä parantava järjes-

telmä, josta jokainen tila voi saada käytettäväkseen 7000 euroa asiantuntijapalveluihin koko oh-

jelmakauden 2015-2020 ajaksi. Yrittäjälle jää maksettavaksi palveluiden arvonlisäveron osuus, 

jonka saa vähentää arvonlisäverotuksessa. (ProAgria 2018, viitattu 12.2.2018.) 

4.5 Muut auttavat tahot 

Maatalousyrittäjillä on käytettävissään myös muita auttavia tahoja, jotka ovat avoinna myös muul-

le väestölle. Näitä auttavia tahoja ovat kunnalliset ja valtakunnalliset tahot, kuten esimerkiksi työ-

terveyshuolto, terveyskeskukset, sosiaalitoimistot, mielenterveystoimistot, kriisikeskukset, A-

klinikat, perheasiain neuvottelukeskukset ja diakoniatyö. Lisäksi on lukuisia palvelevia puhelimia 

ja nettitukia. (MTK-Satakunta 2017, viitattu 29.7.2018.) 

 

4.6 Auttavien hankkeiden ja palveluiden vaitiolovelvollisuus 

Työturvallisuuslaissa todetaan, että jos työntekijän työn todetaan kuormittavan hänen terveyttään 

vaarantavalla tavalla, työnantajalla on velvollisuus asiasta tiedon saatuaan ryhtyä toimiin kuormi-

tustekijöiden selvittämiseksi sekä vaaran välttämiseksi ja vähentämiseksi. (Työturvallisuuslaki 

23.8.2004/738, viitattu 29.7.2018.) Maatalousyrittäjä on kuitenkin itse itsensä työnantaja ja täten, 

jo tässä vaiheessa yksin. Kenelläkään ulkopuolisella ei ole velvollisuutta puuttua viljelijän vaike-

uksiin. (Pakka 2018, viitattu 29.7.2018.) 

Yksityisyys on oikeutta pitää itseään koskevat asiat omana tietonaan. Kun luottamuksellista tietoa 

vaihdetaan, se tulee pitää ulkopuolisilta salassa. Yksityisiä asioita ovat muun muassa perheen 

asiat, talousasiat, vammat, sairaudet, aatteet, uskomukset ja elinkeinon harjoittaminen. Yksityi-

syyteen voidaan puuttua vain lain antamilla oikeuksilla, näitä oikeuksia on esimerkiksi poliisilla, 

EU-tarkastajilla ja valvontaeläinlääkäreillä.  Yksityisyyttä voidaan rajoittaa laeilla, kuten esimerkik-

si maanviljelijän elinkeinon harjoittamista voidaan rajoittaa torjunta-aineiden käyttöön liittyvillä 

laeilla ja rajoituksilla. (Pakka 2018, viitattu 29.7.2018.) 
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5 TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TUTKIMUSMENETELMÄT  

Tutkimuksen tarkoituksena on tutkia Satakunnan MTK:n Varavoimaa Farmarille -palvelun merki-

tystä palvelun asiakkaille sekä löytää toiminnan kehityskohtia. Opinnäytetyön toimeksiantajana 

toimii MTK-Satakunta ry.  

Tutkimus on laadullinen tutkimus, joka suoritettiin puolistrukturoituina haastatteluina (liite 1). 

Haastatteluita päätettiin tehdä sen vuoksi, että saataisiin syvempää tietoa haastateltavilta ja epäil-

tiin, ettei lomakekyselyllä saataisi riittävästi kattavia vastauksia. Haastatteluihin osallistui kymme-

nen maatalousyrittäjää MTK-Satakunnan alueelta. Haastattelut suoritettiin maatiloilla, joissa vie-

railtiin paikan päällä.  

Varavoimaa Farmarille -palvelun työntekijä Riitta Seppälä järjesti haastateltavat hankkeen asiak-

kaista sillä perusteella, että haastateltavat vastaisivat mahdollisimman hyvin palvelun keskimää-

räistä tuotantojakaumaa, ikäjakaumaa ja maantieteellistä jakaumaa. Haluttiin haastatella katta-

vasti erilaisiin vaikeuksiin apua saaneita viljelijöitä. Haastatteluissa oli mukana niin vanhempia 

kuin uudempiakin asiakkaita. Asiakkaista karsittiin pois sellaiset, joihin on vaikeuksia saada yhte-

yttä tai joiden luokse haastattelijan ei ollut hyvä mennä yksin. Vain yksi tiloista oli kieltäytynyt 

osallistumasta haastatteluihin.  

Haastattelut äänitettiin, jonka jälkeen ne litteroitiin. Äänitteiden pituudet vaihtelivat yhdeksästä 

minuutista kolmeenkymmeneen minuuttiin. Litteroinnin jälkeen analyysivaiheessa kaikkien haas-

tateltavien vastaukset kerättiin kysymyksittäin allekkain ja samalla kysymykseen liittymätöntä 

tekstiä suodatettiin pois. Sen jälkeen aloitettiin taulukoiden hahmottelu ja raportin kirjoitus.  
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6 TUTKIMUKSEN TULOKSET 

6.1 Tutkimukseen osallistuneiden taustat 

Haastatteluun osallistuneista kymmenestä satakuntalaisesta maanviljelijästä puolet oli naisia ja 

puolet miehiä. Suurin ikäryhmä oli 45–54 -vuotiaita, joita oli puolet haastateltavista. Haastateltu-

jen joukosta ei löytynyt eläkeiän ylittäneitä eikä alle 25-vuotiaita (katso taulukko 1). Neljällä kym-

menestä viljelijästä oli viljelyuraa takana 20-29 vuotta. Kolmella kymmenestä oli viljelyuraa taka-

naan 10-19 vuotta (katso taulukko 2). 

 

TAULUKKO 1. Tutkimukseen osallistuneiden iät 

Ikä Määrä 

alle 25 0 

25–34 1 

35–44 2 

45–54 5 

55–65 2 

yli 65 0 

Yhteensä 10 
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TAULUKKO 2. Tutkimukseen osallistuneiden viljelyuran pituus 

Viljelyura vuosina Määrä 

alle 10 1 

10–19 3 

20–29 4 

30–39 1 

40–49 1 

Yhteensä 10 

 

Haastateltavista kolme oli kasvinviljelytilalta ja seitsemän kotieläintilalta. Kotieläintiloista neljä oli 

lypsykarjatiloja (katso taulukko 3). Muut kotieläintilat olivat sika- ja nautatiloja. Yksi haastatteluun 

osallistuneista on Varavoimaa Farmarille -palvelun asiakkaaksi tulon jälkeen sittemmin lopettanut 

tilanpidon. Haastateltavista viljelijöistä yhdeksän oli jatkanut omaa sukutilaansa ja yksi oli tullut 

tilan töihin avioliiton kautta.  

Neljä tilaa oli kooltaan alle 50 hehtaarin kokoisia. Seuraavaksi eniten oli 100–149 hehtaarin tiloja, 

joita oli kolme (katso taulukko 4). 

TAULUKKO 3. Tutkimukseen osallistuneiden tilojen tuotantosuunnat 

Tuotantosuunta Määrä 

Kasvinviljely 3 

Maidon tuotanto 4 

Lihan tuotanto 3 

Yhteensä 10 
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TAULUKKO 4. Tutkimukseen osallistuneiden tilojen hehtaarikoot 

Hehtaarikoot Määrä 

alle 50 4 

50–99 2 

100–149 3 

yli 150 1 

Yhteensä 10 

 

6.2 Yhteydenotto Varavoimaa Farmarille -palveluun 

Suurin osa haastatelluista oli kuullut Varavoimaa Farmarille -palvelusta MTK:n toiminnan kautta 

joko lukemalla MTK:n jäsenkirjettä, suoraan MTK:n työntekijältä tai ollessaan itse mukana MTK:n 

toiminnassa. Yhden Varavoimaa Farmarille -palvelu oli tavoittanut työterveydenhuollon kautta ja 

kahdella läheinen oli lukenut palvelusta Maaseudun Tulevaisuudesta (katso taulukko 5). Haasta-

telluilta kysyttiin, voisivatko he suositella Varavoimaa Farmarille -palvelua kollegalleen, johon 

kaikki vastasviat myöntävästi. Viisi haastateltavista kertoi jo kertoneensa Varavoimaa Farmarille -

palvelusta kollegoilleen. 

Seitsemän kymmenestä viljelijästä oli tehnyt itse ensimmäisen yhteydenoton Varavoimaa Farma-

rille -palveluun. Kahdella haastateltavalla heidän puolisonsa oli tehnyt ensimmäisen yhteyden-

oton. Yhdessä tapauksessa Varavoimaa Farmarille -työntekijä oli tehnyt ensimmäisen yhteyden-

oton tilan suuntaan (katso taulukko 5). Kahdeksan haastateltavaa kymmenestä koki, että kynnys 

yhteydenottoon oli ollut matala. Avun pyytäminen ei tuntunut vaikealta enää sen jälkeen, kun oli 

itselleen myöntänyt, että apua tarvitaan. Kaksi haastateltavaa kymmenestä koki, että alussa oli 

ollut pieni kynnys pyytää apua Varavoimaa Farmarille -palvelulta: 

’’Alkuun vähän mietitytti, mutta sitten kun suostuimme siihen niin ihan hyvä, kun ajattelee jäl-

keenpäin’’  
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TAULUKKO 5.  Mistä tutkimukseen osallistunut kuuli palvelusta ja kuka teki ensimmäisen yhtey-

denoton 

Mistä kuuli? Määrä Yhteydenottaja Määrä 

Läheinen luki Maaseu-

dun Tulevaisuudesta 

2 Itse 7 

MTK:n jäsenkirje 3 Puoliso 2 

Työterveydenhuolto 1 VF-työntekijä 1 

MTK:n työntekijältä 2 Muu  0 

MTK:n toiminnassa mu-

kana olon kautta 

2   

Yhteensä 10 Yhteensä 10 

 

6.3 Varavoimaa Farmarille -palvelun kautta saadut Melan ostopalvelusitoumukset 

Melan ostopalvelusitoumuksen oli saanut seitsemän kymmenestä haastateltavasta tilasta. Osto-

palvelusitoumus oli käytetty neljässä tapauksessa psykologin tai psykiatrin palveluihin, kolmessa 

tapauksessa talousneuvontaan ja yhdessä tapauksessa lakimiehen palveluihin (katso taulukko 

6). Kaksi tilaa eivät hakeneet ostopalvelusitoumusta. Nämä tilat olivat saaneet jo tarvitsemaansa 

apua muualta, esimerkiksi viljelijä saattoi jo ennestään käydä psykologilla, tai tarvittava apu oli 

sellaista mihin ostopalvelusitoumusta ei ole mahdollista saada, kuten esimerkiksi laskujen mak-

saminen.  

Kaikki seitsemän sitoumuksen saajaa kokivat sitoumuksen hakemisen helpoksi, sillä se tehtiin 

yhdessä Varavoimaa Farmarille -työntekijän kanssa. Päätös sitoumuksen saamisesta tuli äkkiä, 

joskus jo samana päivänä tai muutaman päivän kuluttua. Haastateltavat kokivat, ettei sitoumuk-

sen hakemista tai saamista voisi enää helpommaksi tehdä. Sitoumuksen saaneet kokivat pääasi-

assa sitoumuksen hyödylliseksi. Yksi vastanneista koki, ettei sitoumuksesta ollut hänelle hyötyä, 
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sillä kemiat sitoumuksella saatavan palveluntarjoajan kanssa eivät kohdanneet. Hän olisi toivo-

nut, että palveluntarjoajaa olisi saanut muuttaa kesken ostopalvelun. 

 

TAULUKKO 6. Melan ostopalvelusitoumus 

Sitoumuksen käyttökohde Määrä 

Psykologille tai psykiatrille 4 

Lakimieheen 1 

Talousneuvontaan 3 

Ei ostopalvelusitoumusta 2 

Yhteensä 10 

6.4 Varavoimaa Farmarille -palvelun järjestämät tilaisuudet 

Kolme kymmenestä haastateltavasta oli osallistunut Varavoimaa Farmarille -palvelun tarjoamiin 

tilaisuuksiin. He olivat osallistuneet Hyvinvoinnin ABC -koulutukseen, virkistyspäiville, tuetuille 

lomille sekä seminaareihin. Seminaarit olivat käsitelleet henkistä jaksamista ja erotilanteiden talo-

usjärjestelyjä. Tilaisuuksiin osallistuneet haastateltavat olivat kokeneet tilaisuudet hyödyllisiksi. 

Suurin osa haastateltavista ei kuitenkaan ollut osallistunut tilaisuuksiin. Kävi ilmi, etteivät he juuri 

tienneet millaisia tilaisuudet ovat, sillä he kyselivät haastattelijalta millaisia tilaisuudet ovat, missä 

niitä järjestetään ja kuinka kauan ne kestävät.  

6.5 Varavoimaa Farmarille -palvelun antama apu 

Haastateltavilla oli monenlaisia syitä, miksi he hakivat apua. Kaikilla tiloilla oli yhtäaikaisesti useita 

erilaisia vaikeuksia. Taloudellisia vaikeuksia oli seitsemällä tilalla kymmenestä. Muita vaikeuksia 

olivat väsymys, loppuun palaminen, eläinten sairastuminen, liian suuri työmäärä, unettomuus, 

jokin elämäkriisi kuten läheisen menetys tai merkityksellisen ihmissuhteen päättyminen, henki-
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lösuhdekriisitilanne tilalla, sairastumiset, parisuhdevaikeudet ja tilan lopettamisen juridiset pro-

sessit.  

 

Tilat saivat keskusteluapua ja kaikki mahdolliset asiat tilalla kartoitettiin. Laskuja käytiin avaamas-

sa yhdessä, taloutta suunniteltiin, juteltiin voinnista ja tilallisia ohjattiin avun piiriin esimerkiksi 

psykologille, lakimiehen luo tai talousneuvojan puheille. Kaikki haastateltavat kokivat, että Vara-

voimaa Farmarille -palvelusta on ollut hyötyä heille.  

 

Haastateltavilta kysyttiin millaiselta heidän tilanteensa vaikuttaa nyt verrattuna aikaan ennen yh-

teistyötä Varavoimaa Farmarille -palvelun kanssa. Vastauksista välittyi tunne siitä, että vaikka 

apua on saatu ja menee paremmin, työtä on vielä paljon jäljellä:  

 

''Silloin kun oli se loppuun palaminen puhjennut ni siihen on suuri ero. Siitä on kuitenkin puolitois-

ta vuotta, kun sairastui ja ei vieläkään ole palautunut täysin niinku ennalleen eikä varmaan palau-

dukkaan.’’  

 

’’Kai se on kiinni mun omasta terveydestä tästä eteenpäin. Ei se nyt kauheen huono, mutta on se 

siellä alhaalla - -. Ollaan sudenkuoppa ohitettu nyt vuodenvaihteessa. Ei sieltä (tilan tuloista) mi-

tään jää, mutta kunhan hoitaa laskut eikä tarvi nälkää kärsiä.’’  

 

’’No joo kyllä se vyyhti on alkanut aukeamaan ja selviämään.’’  

 

’’Kyllä se on huomattavasti parempi, silloin oli unet vähän heikoilla kantimilla ja nyt on nukkunut-

kin. Ei ole ainakaan huonompaan päin mennyt. Taloudellinen tilanne ei äkkiä kohennu, mutta 

pikku hiljaa.’’  

 

’’Täytyy sanoa, että en pysty siihen vastaamaan, kun meidän tilanne on vähän erilainen kuin muil-

la. - - Meillä painaa toi menetys vaan siinä ja ei se korjaannu kuin joskus sitten…’’  
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6.6 Varavoimaa Farmarille -palvelun onnistumiset 

Suuren kehuryöpyn sai Varavoimaa Farmarille -palvelun työntekijä Riitta Seppälä. Riittaa kehut-

tiin helposti lähestyttäväksi, kotoisaksi ja osaavaksi. Viljelijät arvostivat Riitassa myös sitä, että 

hänelle voi aina soittaa tai lähettää viestiä, ja hän vastaa niihin nopeasti ja huolellisesti. Palvelua 

kehuttiin siitä, että se menee suoraan asiaan ilman, että tarvitsee pyöritellä hakulomakkeita. 

Avunpyyntöön reagoitiin nopeasti ja tilanne otettiin tosissaan. 

’’Nimenomaan se kun ymmärretään, että kun ihminen on tietyssä pisteessä, ni sä et jää odotte-

lemaan, että se hakee jostakin - - jonkun lomakkeen ja tulostaa sen. Ja täyttää sinne 15 sivua 

kaikkea seliseliä - - tiäks ku ylees kaikki on just semmosta et joo hakemus hylätty, kun tästä puut-

tuu liite 357A. Kun ei vaan jaksa, et ihan - - sama, et olkoot.’’  

’’Riitta ainakin silloin tuli nopeasti käymään tilalla, että ehkä just se, että sai apua nopeasti, kun 

äkkiä ois turhautunu jos ei sais heti apua.’’  

Tilallisen ei annettu jäädä enää yksin ongelmiensa kanssa, vaan hänelle soitettiin niin monta 

kertaa, että hän vastasi ja tarjottiin mahdollisuutta, että työntekijä voi tulla tilakäynnille. 

’’Mä vähän hämmennyin - -. Et Riittakin kun jos mä en vastannu puhelimeen ni se vaan soitti ja 

soitti mulle et SÄ VASTAAT siihen puhelimeen. Et kun sä olet siinä pisteessä ja se tiedostaa sen. 

Se on ihan täysin siitä kiinni, kun mä en vaan jaksa.’’  

Suunnattoman tärkeänä pidettiin sitä, että avun antaminen ei jäänyt vain yhteen kertaan, vaan 

Riitta piti yhteyttä soittelemalla ja viestittelemällä myös jälkikäteen. Tapa tulla käymään kotona 

tilalla rohkeasti vaikeuksien keskelle osoittaa viljelijöille välittämistä ja sitä, että heidän kanssaan 

ollaan nyt tosissaan tekemässä yhteistyötä heidän hyväkseen. Tilalle tuleminen on jotakin konk-

reettista, samoin kuin tilallisten kanssa laskujen avaaminen ja yhteistyötahoille, kuten velkojille ja 

lomittajille, soittaminen tilallisen puolesta. Yhteistyötahot ottavat Riitan soitot tosissaan ja asiat 

edistyvät. 

’’Että meistä välitetään, että se (Varavoimaa Farmarille -palvelu) on just tämän päivän maanviljeli-

jän tarpeisiin räätälöity. Ne antaa tietynlaista toivoa.’’  
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7 VARAVOIMAA FARMARILLE -PALVELUN KEHITYSKOHTEET 

Moni tilallinen toivoi, että Varavoimaa Farmarille -palvelu kertoisi viljelijätilaisuuksissa, Maaseu-

dun Tulevaisuus -lehdessä ja netissä konkreettisia esimerkkejä millaisiin vaikeuksiin muut viljelijät 

ovat palvelua käyttäneet ja millaista apu on ollut. Konkreettisilla esimerkeillä voisi vähentää en-

nakkoluuloja. Varavoimaa Farmarille -palvelu on tiedottanut paljon ja jatkossa tulisi tiedottamista 

toistaa riittävän usein. Kuten yksi haastateltava viljelijä toivoi: palvelusta pitäisi paasata paasaa-

miseen asti.  

 

Varavoimaa Farmarille -palvelu on juuri niin hyvä kuin palvelun työntekijät ovat työssään. Palve-

lun työntekijän tulee ymmärtää maatalousalan luonne. Sopivien työntekijöiden säilyminen on 

todella tärkeää ja heille on annettava riittävästi aikaa ja resursseja keskittyä auttamaan jokaista 

asiakasta yksilöllisesti. Palvelu voisi hyötyä huomattavasti, jos työntekijällä olisi entistä enemmän 

aikaa ja resursseja käytettäväksi kutakin asiakasta varten. Palvelun laatu ei saa kärsiä siitä, että 

se tavoittaa lisää ihmisiä, vaan palvelun työntekijöiden määrän ja resurssien tulee kasvaa asia-

kasmäärän kasvaessa. Varavoimaa Farmarille -palvelun rikkautena on ollut se, että viljelijästä 

pidetään huolta myös ensimmäisen tapaamisen jälkeen. 

 

Yksi haastatteluista esiin noussut ajatus oli vertaisryhmien luominen. Vertaistuki voisi olla hyvä 

asia viljelijöille, jotka joutuvat työssään olemaan paljon yksin. Vertaistukiryhmiä voisi luoda tila-

tyypin tai viljelijöillä olevien vaikeuksien perusteella. Haastateltavien kanssa keskusteltiin jonkin 

verran myös sidosryhmistä ja voisivatko sidosryhmät osallistua entistä tiiviimmin ohjaamaan ihmi-

siä avun piiriin. Tällaisia sidosryhmiä ovat esimerkiksi lomittajat, tarkastajat, maatalouskaupan 

ihmiset, siementäjät ja kaikki muut, jotka kohtaavat viljelijöitä omassa työssään. Varavoimaa 

Farmarille -palvelu voisi miettiä, miten palvelusta voitaisiin kertoa viljelijöiden läheisille, niin että 

he voisivat ohjata apua tarvitsevaa maatalousyrittäjää avun piiriin. 

 

Varavoimaa Farmarille -palvelun tarjoamiin tilaisuuksiin oli osallistunut kolme vastaajaa kymme-

nestä. Tilaisuuksista ei tunnuttu tietävän riittävästi ja pelättiin, että niihin osallistumisesta saisi 

epäonnistujan leiman ja vähättelyä osakseen. Kaikki tilaisuuksiin osallistuneet olivat kuitenkin 

olleet tyytyväisiä tilaisuuksien antiin. Varavoimaa Farmarille -palvelun upottaminen muihin viljelijä-

tilaisuuksiin sai kiitosta. Tilaisuuksista voitaisiin tiedottaa enemmän ja niitä voisi pyrkiä järjestä-

mään enemmän.  
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8 POHDINTA 

Opinnäytetyön aiheena oli tutkia maanviljelijöitä auttavan Varavoimaa Farmarille II -hankkeen 

merkitystä ja kehittämismahdollisuuksia. Tutkimus suoritettiin tekemällä kymmenen laadullista 

haastattelua hankkeen viljelijäasiakkaille. Haastattelujen jälkeen jäi positiivinen tunne siitä, että 

viljelijöillä on jokin taho, joka pystyy heitä auttamaan. Viljelijät olivat kiitollisia saamastaan avusta 

ja erityisen tyytyväisiä hanketyöntekijään. Osaava ja helposti lähestyttävä hanketyöntekijä nousi 

tärkeimmäksi asiaksi kaikissa haastatteluissa. Lisäksi viljelijät arvostivat sitä, että avunpyyntöön 

reagoitiin heti. Kynnys pyytää apua koettiin matalaksi, mikä onkin hyvä, koska usein viljelijät ovat 

jo niin vaikeassa tilanteessa, että kynnyksen on syytä olla matala. Viljelijät olivat kertoneet ja 

suositelleet palvelua myös toisille viljelijöille, jos olivat huomanneet, että hekin saattaisivat tarvita 

hankkeen apua.  

 

Varavoimaa Farmarille -hankkeen tilaisuuksiin oli osallistunut vain kolme haastateltavista, mutta 

he kaikki olivat olleet tyytyväisiä tilaisuuksien sisältöihin. Kaikki haastateltavat eivät tienneet tilai-

suuksista, joten niiden mainontaa voisi kehittää. Haastateltavat olivat kuitenkin kiinnostuneita 

tilaisuuksista, joten niille voisi olla myös kysyntää.  

 

Varavoimaa Farmarille -palvelu tulee apuun usein siinä vaiheessa, kun apua olisi kaivattu jo kau-

an aikaa sitten. Olisi hienoa, jos viljelijöillä olisi rohkeutta pyytää apua herkemmin jo aikaisem-

massa vaiheessa. Rohkeutta pyytää apua herkemmin tulisi edistää jatkamalla vaikeuksista ja 

selviytymisestä puhumista, jolloin avun pyytämisestä tulisi normaalia ja helppoa.  

 

Haastattelujen jälkeen jäi siis positiivinen tunne siitä, että apua on mahdollista saada ja prosessi 

kohti parempaa on alkanut. Olisi kuitenkin tärkeää, että viljelijöitä voitaisiin tukea kauemmin ja 

hanketyötekijä voisi myöhemmin palata kysymään kuulumisia sen jälkeen, kun viljelijä on ohjattu 

oikeanlaisen avun piiriin. Yhteydenpidon jatkuvuus luotettavaan hanketyöntekijään loisi turvaa 

viljelijöille. 

 

Tiesin, että opinnäytetyössäni haluan haastatella tilallisia. Koen, että haastattelut toivat minulle 

kokemusta kohdata maatalousyrittäjiä. Yhden haastateltavan kanssa tuli puheeksi se, että tämä 

opinnäytetyö on minulle ainutlaatuinen mahdollisuus päästä puhumaan ja kuulemaan juuri näitä 

maanviljelijöitä juuri näistä asioista. Opinnäytetyössäni en voi kertoa kaikkia asioita salassapi-
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tosyistä. Kasvotusten tapaaminen oli todella arvokasta, jotta voin ymmärtää viljelijöiden kertomaa 

paremmin. Mielestäni haastattelumenetelmän valinta oli onnistunut, sillä sain sen perusteella 

paljon enemmän tuloksia, kuin olisin saanut nettikyselyllä, mistä aluksi keskustelimme toimek-

siantajan kanssa. Haastattelukysymyksiä pystyi haastattelutilanteessa muokkaamaan keskuste-

lun rytmiin sopivammiksi, silti niin, että sain kaikilta haastateltavilta samat tarvitsemani tiedot. 

Mielestäni onnistuin keräämään hyvän määrän palautetta toimeksiantajalle, mutta toivoin, että 

olisin voinut tarjota heille enemmän kehitysmahdollisuuksia. Kaikki haastateltavat eivät osanneet 

kertoa kehityskohteita haastattelutilanteessa, joten mietin olisiko heille aikaa varatessa kannatta-

nut vinkata, että tulen kysymään kehityskohteita. 

 

Haastateltavien henkilöllisyyden salaamiseksi olen kirjoittanut salassapitosopimuksen ja olen sitä 

kunnioittanut koko opinnäytetyöprosessin ajan ja aion noudattaa samaa linjaa jatkossakin. Haas-

tattelun litteroinnin tein huolellisesti, jotta tutkimuksen tulokset eivät vääristy.  

 

Opinnäytetyötä voisi jatkaa tekemällä haastatteluja sidosryhmille, joita ovat muun muassa työter-

veydenhuollon ammattilaiset, lomittajat, ELY-keskuksen tarkastajat ja siementäjät. Sidosryhmiltä 

voitaisiin selvittää heidän mahdollisuuksiaan ohjata maatalousyrittäjiä avun piiriin ja kokemuksia 

työssään näkemistään tilanteista. Voitaisiin myös selvittää, miten hyvinvointihankkeet ja sidos-

ryhmät voisivat toimia tehokkaammin maanviljelijöiden tueksi. Osana opinnäytetyötä voisi järjes-

tää sarjan kuvia ja tarinoita, joita julkaistaisiin sidosryhmien sosiaalisissa medioissa. Näin tuotai-

siin esiin Varavoimaa Farmarille –palvelua uudella tavalla. Somepostauksiin voisi ottaa mukaan 

vaihteeksi huumoria, jolloin se jäisi viljelijöille eri tavalla mieleen kuin aiempi asiapohjaisempi 

mainonta. 

Kiitos opinnäytetyöstäni kuuluu MTK-Satakunta ry:lle, joka antoi minulle mahdollisuuden tehdä 

opinnäytetyön aiheesta, josta olen kiinnostunut. Kiitos kuuluu myös haastattelemilleni tilallisille, 

jotka ottivat minut ystävällisesti vastaan koteihinsa ja juttelivat kanssani henkilökohtaisista asiois-

ta. 
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HAASTATTELURUNKO LIITE 1 

 

Taustakysymykset: 

- Ikä, sukupuoli, perheen koko  

- Koulutus, viljelyuran pituus (sukutila / ulkopuolelta tullut?)  

- Tilan tuotantosuunta, kokonaispeltoala (ha), metsä (ha) ja eläinmäärä  

- Mahdolliset ulkopuoliset työntekijät, urakointipalveluiden käyttö 

Tarpeellisuus:  

- Miten/mistä kuulit Varavoimaa Farmarille -

palvelusta?  

-Millaiseksi koit kynnyksen ottaa apua vas-

taan/pyytää apua VF:n työntekijöiltä? 

- Millaisiin asioihin sait apua VF:ltä? Ohjattiinko si-

nua edelleen VF:ltä, mihin?  

- Oletko saanut Melan ostopalvelusitoumuksen, 

mihin tarkoitukseen? Mihin olisit voinut tarvita osto-

palvelusitoumusta?  Koitko ostopalvelusitoumuksen 

hyödylliseksi? Onko sitoumuksen hakemisessa tai 

saamisessa jotakin kehitettävää? 

- Minkälaista tiedotusta toivoisit VF:ltä jatkossa? 

- Oletko osallistunut VF:n tarjoamiin tilaisuuksiin? 

Millaisiin tilaisuuksiin voisit olla kiinnostunut osallis-

tumaan? Mistä kuulit tilaisuuksista? Hyödyitkö niis-

tä?  

- Voisitko suositella kollegaasi ottamaan yhteyttä 

VF-työntekijään? 

Merkityksellisyys: 

- Koetko VF:stä olleen hyötyä sinulle? Millaista? 

- Mikä on ollut parasta VF:n tominnassa? 

- Mitä kehitettävää VF:ssa on? 

- Miltä tilanteesi vaikuttaa nyt verrattuna aikaan ennen 

yhteistyötä VF:n kanssa? 

 

 

 

 


