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Maatalouslomittajat työskentelevät kotieläintiloilla yrittäjän sijaisavun tai vuosiloman aikana. Työ lomittajana on epäsäännöllistä ja vaatii sopeutumiskykyä, koska tilat ja toimintatavat voivat vaihtua tiheään. Lisäksi työtä tehdään kahdessa vuorossa, aamuin ja illoin.
Työ lomittajana on fyysisesti raskasta ja yleisiä ovat erilaiset tuki- ja liikuntaelinvaivat.
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Lempäälän lomahallinnon paikallisyksikön maatalouslomittajien työhyvinvointia ja työssä jaksamista työhyvinvointikyselyn
avulla. Opinnäytetyön avulla haluttiin selvittää mitkä tekijät vaikuttavat maatalouslomittajien työssä jaksamiseen sekä työssä viihtymiseen ja miten he arvioivat tämänhetkistä työkykyään.
Kysely toteutettiin sähköisesti sekä osa vastasi kyselyyn paperiversiona. Kysely lähetettiin 53:lle lomittajalle, vastausprosentti 58%. Naisia vastaajista oli 20 (65%), miehiä 11
(35%). 52% vastanneista oli työskennellyt lomittaja yli 20 vuotta, 11-20 vuotta 25% ja 110 vuotta 23%. 52% lomittajista koki terveydentilansa mahdollisista tuki- ja liikuntaelinvaivoista huolimatta hyväksi. Työssä viihtymiseen vaikutti eniten sujuva yhteistyö isäntäväen kanssa, terveet ja kiltit eläimet, toimiva työympäristö ja -välineet. Samat tekijät heikensivät työssä viihtymistä, jos ne eivät olleet kunnossa. Näiden lisäksi kiire oli viihtymistä heikentävä tekijä. Myös pitkät työmatkat ja vähäinen vapaa-aika vähensi työssä
viihtymistä. Noin puolet vastanneista on harkinnut vaihtavansa ammattia ja yhtä suuri osa
epäilee tekevänsä samaa työtä vielä 5 vuoden päästä. Kuormittavimmaksi työssä koettiin
hankalat ja staattiset työasennot, haasteet yhteistyössä isäntäväen kanssa sekä työympäristön pöly.
Suurimmat haasteet lomittajilla liittyvät jaksamiseen ja totuttujen tapojen muuttamisen.
Raskas työ ja vähäinen vapaa-aika vievät voimia, ja tällöin on haastavampaa huolehtia
liikunnasta ja riittävästä ravinnonsaannista. Isäntäväen merkitys työssä viihtymiseen oli
suuri. Lisätarvetta jatkossa olisi tarkemmin selvittää minkälaisia haasteita yhteistyössä
isäntäväen kanssa ilmenee.
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Farm relief worker is a person who works at a farm, when the farmer is incapable to do
his/her work due to sick leave or annual holidays. Work as a farm relief worker is very irregular and requires adaptability, because farms and methods can change often. In addition to
that, work is done in two shifts, mornings and evenings. Work as farm relief worker is very
physical and its very common to have musculoskeletal disorders.
The purpose of this thesis was to find out how farm relief workers in local unit of Lempäälä
are doing. The aim was to focus on work wellbeing, coping at work and how the farm relief
workers estimate their ability to work. The questionnaire included questions about health,
leisure activities, physical and mental loads at work and factors that influences work enjoyment.
The electronical questionnaire was sent to 53 farm relief workers. 58% being the total response, 20 (65%) was women and 11 (35%) was men. Part of the workers answered the
survey on paper at the workshop. 52% respondents had worked as a farm relief worker more
than 20 years, 25% 11-20 years and 23% 1-10 years. Despite of musculoskeletal disorders,
52% of respondents experienced good health. Smooth cooperation with the farmers, healthy
and kind cattle, rush and functioning working environment and tools are the most affected
factors in work enjoyment or lack of it. Also a long commute and low leisure time influenced
the work enjoyment. About a half of the respondents has thought about changing work and
the same amount doubts doing the same job after 5 years. Physically the biggest loads at
work comes from static and akward working positions, challenges cooperation with farmers
and air impurities as dust.
The biggest challenges with farm relief workers are related to work endurance and changing
accustomed habits. A physical work affects endurance and it’s more challenging to focus on
exercising and healthy eating habits which are proven to increase coping. When working at
other people home, psycho-social relationships makes a big role. Further study is required
to clear up factors which affects cooperation between farmers and farm relief workers.
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1

Johdanto

Maatalouslomittaja työskentelee maatilalla silloin kun isäntäväki ei pysty itse hoitamaan
tilan töitä vuosiloman tai sairauden vuoksi. Maatalouslomituksesta vastaa Maatalousyrittäjien eläkelaitos (Mela) ja käytännön järjestelystä vastaa oman kunnan lomituspalveluyksikkö (Mela 2016). Maatalouslomittajan työpäivä koostuu kahdesta osasta. jotka sijoittuvat aamulla klo 05-11 ja illalla klo 15—20 välille. Työmatkat voivat olla pitkiäkin. Maatalouslomittajan työ on hyvin fyysistä ja vaatii työntekijältä sopeutumista ja vastuunottokykyä. Tilat voivat vaihdella tiheään ja uudet toimintatavat on omaksuttava nopeasti
(Työ- ja elinkeinohallinto 2018).
Luonnonvarakeskuksen tilaston mukaan Suomessa oli vuonna 2017 yhteensä 48 562
maatilaa, joista 6704 oli maitotiloja (Luonnonvarakeskus 2019a). Lomittajien määrä on
ollut suurimmillaan 1990-luvun alussa. Vuonna 1993 kuukausipalkkaisia lomittajia oli
7775. Vuonna 2005 kuukausipalkkaisia maatalouslomittajia oli 5193 ja vuonna 2018 luku
oli enää 4001 (Mela 2019a).
Maatilojen koneellistumisesta huolimatta työ maatiloilla on edelleen fyysisesti kuormittavaa ja hyvin yleisiä maataloustyöntekijöillä ovatkin erilaiset tuki- ja liikuntaelinsairaudet
(Perkiö-Mäkelä – Hirvonen – Kinnunen – Koponen - Louhelainen - Mäittälä - Sipponen Torpström 2014.). Kuormitusta aiheuttaa myös se, että työtehtäviin, tekemisen tahtiin ja
työympäristöön ei pysty juuri vaikuttamaan. Maatalousyrittäjän lomaillessa lomittajan
vastuulla ovat arvokkaat eläimet, koneet ja elintarvike raaka-aine. Psykososiaalista kuormitusta voi aiheuttaa myös haasteet yhteistyössä isäntäväen kanssa. (Mela 2019b.)
Yleisin syy osatyökyvyttömyyseläkkeisiin kunta-alalla ovat tuki- ja liikuntaelinvaivat, jotka
kattavat yli 60% myönnetyistä työkyvyttömyyseläkkeistä. Vuonna 2010 myönnetyistä
osatyökyvyttömyyseläkepäätöksistä jopa kolme neljäsosaa johtui tuki- ja liikuntaelinvaivoista ja mielenterveyden häiriöistä. Vuonna 1995 osatyökyvyttömyyseläkkeelle siirtyi
noin 300 kuntatyöntekijää ja vuonna 2010 luku oli huimat 1900 henkilöä. (Koski-Pirilä
2011.)
Maataloustyön epäsäännöllinen työrytmi kuormittaa elimistöä tavallista enemmän ja altistaa erilaisille sairauksille (Karttunen - Lätti – Puttonen 2012). Raskaan ja epäsäännöllisen työn rinnalla omasta kunnosta huolehtiminen tahtoo helposti jäädä, ja se altistaa

2
aivoverenkiertohäiriöille sekä sydän- ja verisuonitaudeille. Raskasta työtä tekevien toimintakyvyn ja kunnon tulisi olla niin hyvä, että se ylittäisi selkeästi työn asettamat vaatimukset. Jos näin ei ole, työntekijä kuormittuu ja palautuminen hidastuu (Korkiakangas –
Laitinen 2016). Työn kuormittavuuteen voidaan vaikuttaa hyvällä työnsuunnittelulla, ergonomisilla työasennoilla, työn tauottamisella, taukoliikunnalla sekä riittävillä päivä- ja
viikkovapailla. Oman fyysisen kunnon hoitaminen on jokaisen lomittajan omalla vastuulla. (Perkiö-Mäkelä 2014: 25.)
Opinnäytetyön aihe valikoitui keskustellessa lomitustyön johdon ja esimiesten kanssa.
Työkokouksissa esiin nousseet asiat ovat antaneet ymmärtää, että lomittajat ovat työssään kuormittuneita. Raskaassa fyysisessä työssä korostuu työntekijän kunto, joten siksi
tässä kyselyssä halusimme selvittää maatalouslomittajien elintapoja ja vapaa-ajan viettoa sekä tekijöitä, jotka lisäävät tai heikentävät työssä viihtymistä sekä kuormituksen kokemista. Olosuhteisiin ei työskenneltävällä tilalla ole aina mahdollista vaikuttaa, joten on
tärkeää nostaa esiin asiat, joihin lomittajat voivat omalla toiminnallaan ja asenteillaan
vaikuttaa. (Työ- ja elinkeinohallinto 2018).
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2
2.1

Maataloustyö
Maatalous Suomessa

Kotieläintuotanto on merkittävä osa suomalaista maataloutta ja se tuottaa yli 60% koko
maataloussektorin tuotoista. Työterveys ja maatalous Suomessa 2014 -tutkimuksen mukaan vuonna 2014 Suomessa oli 52 775 maatalous- ja puutarhayritystä, joista 31% oli
kotieläintiloja. Vuonna 2014 suomalaisella lypsykarjatilalla oli keskimäärin 33 lypsylehmää, kun vuonna 2004 luku oli 18. (Perkiö-Mäkelä ym. 2016). Maatilojen määrä on lähes
puolittunut 20:ssä vuodessa, mutta samalla tilakoot ovat kasvaneet, joten tuotanto on
onnistuttu pitämään samalla tasolla (Luonnonvarakeskus 2018).
2.2

Maatalouslomitus

Kotieläintaloutta harjoittavan yrittäjän on muita maatalousyrittäjiä haastavampaa irrottautua työstään, koska eläimet vaativat hoitoa ja ruokintaa päivittäin. Maatalousyrittäjät voivat saada helpotusta työtaakkaansa vuosilomalla, sijaisavulla tai maksullisella lomitusavulla. Maatalouslomituspalveluun ovat oikeutettuja maatalousyrittäjät, joilla on kotieläimiä vähintään kuusi kotieläinyksikköä, jotka ovat pakollisen MYEL -vakuutuksen piirissä ja että yrittäjyys on päätoimista. Lomituspalveluiden suurin yksittäinen käyttäjäryhmä ovat lypsykarjatilat. Maatalousyrittäjät, joilla on kotieläimiä, ovat oikeutettuja pitämään 26 vuosilomapäivää vuodessa. Sijaisapuun ovat oikeutettuja yrittäjät, jotka eivät
sairauden, tapaturman tai perhevapaiden vuoksi kykene hoitamaan karjaansa. Sijaisapu
on maatalousyrittäjille maksullista lomitusta. Lomituspalvelun toimeenpanosta vastaa
Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela. Käytännön toteutuksesta vastaa oman asuinalueen
lomituspalvelujen paikallisyksikkö, joka hoitaa yrittäjän puolesta lomituksen järjestämisen (Mela 2018)
Maatalouslomittajan työpäivä koostuu yleensä kahdesta osasta mikä tarkoittaa, että päivään kuuluu kaksi työmatkaa. Työpäivät voivat vaihdella aamuisin klo 5-11 välillä ja iltapäivällä klo 15-20 välillä (Lempäälän kunta 2010, Maatalouslomittajat ry 2014) Maatalouslomittajat työskentelevät tilalla usein yksin, jos tilalliset ovat sairaina tai lomareissulla. Vastuu on suuri, koska kyseessä on toisen omaisuus, tuotantoeläimet, elintarvike
raaka-aine sekä koneet ja laitteet. (Työ- ja elinkeinohallinto 2018.) Maatalouslomittajan
on oltava erittäin sopeutumiskykyinen, koska tiloja vaihdetaan usein ja erilaiset toimintatavat ja työvälineet on omaksuttava nopeasti (Lempäälän kunta 2010). Lomittajan omalla
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toiminnalla on suuri merkitys työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin toteuttajana. Oma kohtuullisen hyvä fyysinen kunto edesauttaa raskaita taakkoja siirrettäessä säilyttämään selän asennon sekä tasapainon säilyttämisessä äkillisissä liukastumistilanteissa tai muissa
tasapainoa vaativissa tilanteissa. Hosuminen ja kiirehtiminen hermostuttavat eläimiä ja
voi saada ne käyttäytymään arvaamattomasti. (Labin, Pia 2014; 16).
2.3

Työn aiheuttama kuormitus

Suomalaisten työ, työkyky ja terveys 2000-luvun alussa – hankkeen loppuraportissa on
esitelty suomalaisten työikäisten työtä, työkykyä ja terveyttä. Raportissa käy ilmi, että
miehistä 69% ja naisista 59% on viimeisen 12kk aikana työssään altistunut jollekin ulkoiselle haittatekijälle kuten pöly, melu, veto tms. Fyysisistä rasitustekijöistä yleisimpiä olivat toistuvat käsien liikkeet, ruumiillisesti raskas työ, huonot työasennot, voimaa vaativat
käsityöt sekä kantaminen. Henkisistä rasitustekijöistä lomautuksen uhka, työttömyys tai
irtisanominen aiheuttivat eniten murehtimista. Naisista 13%, miehistä 7% oli kokenut
henkisen väkivallan tai kiusaamisen uhkaa viimeisen 12 kk aikana. Henkistä uupumista
oli koettu ainakin kerran viikossa, naiset hieman useammin kuin miehet. (Aromaa – Koskinen 2010).
Kotieläintilalliset kokevat yleisesti työnsä kuormittavammaksi kuin muut maatilalliset. Aikaiset aamuvuorot parsi- tai asemalypsyssä vaativat erityistä tarkkaavaisuutta ja asettavat siksi lisävaatimuksia palautumiselle (Karttunen – Lätti - Puttonen 2012). Hankalat
työasennot, raskaat nostot sekä taakkojen kantaminen ovat työn kuormittavimpia puolia
(Perkiö- Mäkelä ym. 2016). Maataloustyön voimavaroiksi koettiin työskentely eläinten
kanssa, karjan terveys, työympäristö sekä kohtuullinen työmäärä. Maatalousyrittäjien hyvinvoinnin takaamiseksi on tärkeää, että heillä on mahdollisuus loma jaksoihin. (Kallioniemi - Kaseva - Kolstrup - Simola - Kymäläinen 2018). Maataloustyön aiheuttamat krooniset kiputilat ja tapaturmat altistavat työntekijänsä ennen aikaiselle työkyvyttömyydelle.
Maataloustyötä tekevien terveydenhuolto vaatii myös terveydenhuollon ammattilaisilta
erikoisosaamista ja tietämystä maataloustyön vaatimuksista, jotta heidän on mahdollista
jatkaa mahdollisimman pitkään valitsemassaan ammatissa. (Hildebrand – Brinkley –
Timmons – Mendez 2018).
Sopiva määrä stressiä auttaa kehittymään, mutta jos lomittaja joutuu jatkuvasti ponnistelemaan fyysisen tai henkisen jaksamisen äärirajoilla tai sosiaalisten paineiden keskellä, hän voi huomaamattaan uupua. Avoimella ja aktiivisella yhteistyöllä esimiesten ja
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isäntäväen kesken on mahdollista puuttua mahdollisiin epäkohtiin tilalla ja kohentaa
niitä. Työntekijän on tärkeää tunnistaa ja tiedostaa työnsä asettamat vaatimukset ja sen
kuormitustekijät, jotta hän voi omalla toiminnallaan ja elintavoillaan vaikuttaa omaan työkykyynsä. (Ahola – Tuisku – Rossi 2018).
Fyysisesti kuormittaville ammateille on usein yhteistä epäsäännölliset työajat ja yötyö.
Maatalouden, pelastustyön, hoitoalan sekä kuljetusalan vaatima vuorotyö altistaa ylipainolle, 2. tyypin diabetekselle sekä sydän- ja verisuonitaudeille. Näiden ammattien työntekijät kärsivät lisäksi muita aloja useammin stressistä, univaikeuksista, kroonisesta väsymyksestä sekä hermostuneisuudesta. (Korkiakangas ja Laitinen 2016). Fyysisesti raskaissa ammateissa sairauspoissaolot ovat selkeästi korkeammat, kuin matalan sairastavuuden ammateissa, kuten esim. opettajilla. Fyysisesti raskaissa ammateissa työhyvinvoinnin parannuksilla saataisiin suurimmat hyödyt. (Kauppinen – Mattila-Holappa –
Perkiö-Mäkelä – Saalo – Toikkanen – Tuomivaara – Uuksulainen – Viluksela – Virtanen
2013).
Taloussanomat on listannut Eläketurvakeskuksen ja Tilastokeskuksen tietojen mukaan
Suomen kuormittavimmat ammatit, joissa työkyvyttömyyden riski oli suurin. Tarkastelu
jakso oli vuosina 2011-2016 ja se koski yli 50-vuotiaita, ja ammatteja, joissa oli yli 100
työntekijää. Listan kärjessä olivat maatalouslomittajat, joiden eläköitymisriski oli 4,3%,
kun se keskimäärin vastaavassa joukossa palkansaajia oli 1,9%. (Taloussanomat 2017.)
Russo ym. (2006) ovat verranneet fyysistä työtä ja ns. toimistotyötä tehneiden ikääntyneiden kuntoa. Keski-ikä tutkittavilla oli 85,9 vuotta ja 364 testattavan joukosta 75% oli
tehnyt fyysistä työtä ja loput 25% ns. toimistotyötä. Testeinä oli 4 metrin kävelynopeus,
tasapaino testi, istumasta seisomaan nousu sekä puristusvoiman mittaus. Tuloksista käy
ilmi, että fyysistä työtä tehneiden toimintakyky oli selvästi heikompi kuin ei-fyysistä työtä
tehneillä. Erityisesti, jos fyysiseen työhön on liittynyt myös psykososiaalista stressiä, toimintakyvyn heikkeneminen on todennäköisempää. (Russo – Onder – Cesari – Zamboni
– Barillaro – Capoluongo – Pahor – Bernabei – Landi – Ferrucci 2006).
Kuviossa 1 on kuvattu maatalouslomittajien yleisimmät ammattitaudit vuonna 2010. Hengitystieallergiaa aiheuttavat ilman epäpuhtaudet kuten eläinten hilse, pölyävät heinät,
jauhot ja muut rehut sekä homeet. Käsien likaantuminen ja toistuva peseminen voivat
aiheuttaa ärsytysihottumaa tai allergista kosketusihottumaa. Eläinten ja koneiden aiheut-
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tama kova melu aiheuttavat kuulon alenemista. Vaikka maataloustyö altistaa ilman epäpuhtauksille, vaarallisille aineille sekä melulle, on suojainten käyttö silti vähäistä (Perkiö
- Mäkelä ym. 2014).
Siinä missä maatalousyrittäjän velvollisuus on taata työntekijälle terveellinen ja turvallinen työympäristö, on työnantajan (lomituspalveluyksikkö) tehtävä varmistaa, että työntekijät ovat koulutettuja tilalla tarvittaviin tehtäviin sekä tietoisia turvallisista työtavoista.
Työntekijän vastuulla on tietää ja noudattaa terveys- ja turvallisuusvaatimuksia, joita työ
maatilalla vaatii. (Health and safety for agriculture 2014).
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Kuvio 1. Vuonna 2010 lomittajilla todettujen ammattitautien yleisimmät seuraamukset prosentteina. Työterveyslaitos 2012.
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3

Ravinnon ja vapaa-ajan liikunnan merkitys

Vaikka lomittajan työ on fyysisesti vaativaa, se ei yksinään riitä hengitys- ja verenkiertoelimistön kunnon yllä pitämiseen, saati parantamiseen. Tutkimukset päin vastoin ovat
osoittaneet, että raskas fyysinen työ mitä todennäköisemmin ennustaa toimintakyvyn
heikkenemistä ja työkyvyttömyyttä vanhempana. (Russo ym. 2006). Lomittajan työ sisältää paljon staattista lihastyötä, mikä voi nostaa verenpainetta työpäivän aikana, ja sen
jälkeenkin. Työtehtäviin ja -tahtiin ei aina ole mahdollista vaikuttaa, ja työ voi lisäksi sisältää psykososiaalista kuormitusta, mikä voi johtaa ylikuormittumiseen. (Holtermann Krause ym. 2017.) Työn lomassa tulisi elvyttää rasittuneita lihaksia, erityisesti niska-hartiaseudun lihaksia, selkää ja alaraajoja. Taukoliikunta vilkastuttaa verenkiertoa ja nopeuttaa kuona-aineiden poistumista lihaksista ja helpottaa väsymisen tunnetta. (PerkiöMäkelä 2014; 25).
Kuntoliikunnalla pyritään rentouttamaan ja palauttamaan työssä rasittuneita lihaksia
sekä vahvistamaan niitä lihaksia, jotka eivät työssä rasitu. Säännöllinen, kohtuullinen ja
monipuolinen liikunta auttaa ehkäisemään sairauksia ja edistää terveyttä. UKK-instituutin liikuntapiirakan (kuvio 2.) mukaan kestävyyskuntoa tulisi kehittää 2h 30 min viikossa
reippaasti tai 1h 15min raskaasti. Monipuolinen liikunta vahvistaa lihaksia, lisää kestävyyttä sekä vahvistaa nivelsiteitä ja lisää niiden elastisuutta. Tasapainon ja koordinaation
hyvä hallinta auttaa liikkumistyyppisten työtapaturmien ehkäisemisessä. Lihasvoimaharjoittelu on tehokas keino muokata kehon koostumusta. Voimaharjoittelu vähentää rasvakudosta ja lisää lihasmassaa, mikä taas parantaa kehon insuliiniherkkyyttä. (UKK-instituutti 2018).
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Kuvio 2. Lihasvoimaa ja liikehallintaa kehittävää liikuntaa tarvitaan vähintään kaksi kertaa viikossa. Kuva UKK-instituutti 2018.

Säännöllinen ja monipuolinen ruokailu pitää yllä vireystasoa ja toimintakykyä. Raskaassa työssä on tärkeää huolehtia riittävästä energiansaannista sekä nestetasapainosta. Pienilläkin välipaloilla kesken työpäivää, saadaan tauotettua työtä ja parannettua
työkykyä. Keholle on myös tärkeää antaa riittävästä energiaa illalla, jotta palautuminen
levon aikana olisi mahdollisimman tehokasta. Päivittäisen energiansaannin tulisi vastata
kulutusta. Raskaassa fyysisessä työssä kulutus on huomattavasti kovempaa kuin toimistotyössä. (Korkiakangas, Laitinen 2016). Tutkimuksissa on todettu, että korkeammin
koulutetut ja naiset noudattavat ravintosuosituksia paremmin kuin miehet ja heikommin
koulutetut. Kasvisten ja hedelmien syönti on lisääntynyt, mutta ero korkeammin koulutettujen ja matalammin koulutettujen välillä on säilynyt. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
2019).
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4

Opinnäytetyön toteuttaminen

4.1

Työn tarkoitus ja tavoite

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kyselylomakkeen avulla selvittää Lempäälän lomahallinnon lomituspalveluyksikön maatalouslomittajien työssä jaksamista, työn kuormitustekijöitä, elintapoja sekä vapaa-ajan viettoa. Työn tavoitteena on nostaa esiin asiat,
joihin jokainen lomittaja voi omalla toiminnallaan ja asenteillaan vaikuttaa. Kyselyn tuloksia käytiin läpi työkokouksessa. Tein tämän opinnäytetyön yhteistyössä Lempäälän lomahallinnon paikallisyksikön kanssa. Opinnäytetyön aihe valikoitui keskustellessa lomitustyön johdon ja esimiesten kanssa. Työkokouksissa esiin nousee työn kuormittavuus,
haasteet yhteistyössä isäntäväen kanssa, työn organisointi ja kiire. Halusimme kyselyn
avulla selvittää tarkemmin mitkä tekijät työssä lisäävät kuormitusta, lisäävät ja heikentävät työssä viihtymistä ja miten lomittajat ylipäänsä voivat. Lempäälän lomahallinnon paikallisyksikön lomituspalvelualue käsittää yhteensä 11 kuntaa (Urjala, Valkeakoski, Lempäälä, Akaa, Tampere, Vesilahti, Pirkkala, Pälkäne, Kangasala, Orivesi ja Juupajoki) ja
siinä työskentelee 53 kuukausipalkkaista maatalouslomittajaa. (Lempäälän kunta 2017).
Alla olevien teemojen pohjalta laadittiin kyselylomake, joka lähetettiin maatalouslomittajille.
1) Miten maatalouslomittajat viihtyvät työssään?
2) Millaiseksi maatalouslomittajat kokevat terveydentilansa?
3) Miten maatalouslomittajat hoitavat terveyttään vapaa-ajalla?
4) Mitkä tekijät kuormittavat maatalouslomittajia työssään?
4.2

Tutkimusmenetelmät ja aikataulu

Kysely toteutettiin lokakuussa 2018 Lempäälän lomituspalveluyksikön maatalouslomittajille. Kyselyyn oli mahdollista vastata paperiversiona tai e-lomakkeella. Vastausaika oli
15.10 -31.10. Paperilomakkeiden vastaukset siirrettiin sähköiselle lomakkeelle vastausten analysoimiseksi. Vastaukset analysoitiin SPSS -ohjelmalla.
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Kyselylomakkeen pohjana käytettiin Metropolian e-lomaketta. Linkki kyselyyn lähetettiin
sähköpostitse niille, joilla sellainen oli. Ne, joilla ei ollut mahdollisuutta vastata kyselyyn
sähköisesti, saivat mahdollisuuden vastata kyselyyn työkokouksen yhteydessä paperille.
Lomakkeella oli 27 kysymystä, joissa vastausvaihtoehtoja 2-14 välillä. Näiden joukossa
muutama avoin kysymys. Lomakkeen lopussa oli 5-portainen Likertin asteikko, jossa oli
20 väittämää. Vastaajat saivat valita seuraavista vaihtoehdoista sen, joka kuvasi heidän
ajatuksiaan parhaiten: 5 täysin samaa mieltä, 4 jokseenkin samaa mieltä 3 en osaa sanoa, 2 jokseenkin eri mieltä 1 täysin eri mieltä. Likertin asteikon tuloksia tarkasteltiin
myös yhdistäen täysin samaa mieltä ja jokseenkin samaa mieltä vastauksia keskenään
sekä täysin eri mieltä ja jokseenkin eri mieltä vastauksia keskenään. Tarkoituksena oli
nostaa esiin väittämät, joiden mielipide jakauma kallistui selkeästi (≥ 50%) joko samaa
mieltä tai eri mieltä oleviin.
Ennen varsinaista kyselylomaketta, maatalouslomittajien kuormittumiseen vaikuttavia
seikkoja kartoitettiin syyskuun työkokouksessa. Tämän pohjalta laadittiin lomakkeen kysymykset. Kyselylomake jaettiin ensin teemoihin, jotka koskivat maatalouslomittajien terveydentilaa, elämäntapaa ja vapaa-ajan viettoa, työn kuormittavuutta sekä työssä viihtymistä. Tämän jälkeen kuhunkin teemaan luotiin tarkentavat kysymykset. Jotta vastaaminen olisi mahdollisimman helppoa, vastausvaihtoehtoja pyrittiin antamaan useita. Strukturoiduilla vastausvaihtoehdoilla pyrittiin helpottamaan sekä vastaamista, että tulosten
analysointia. (Luoto 2009).

11

5
5.1

Kyselyn tulokset
Vastaajat

Kyselylomake lähetettiin 53:lle vakituiselle kuukausipalkkaiselle maatalouslomittajalle.
Vastauksia tuli yhteensä 31 kpl, vastausprosentti 53%. Naisia vastaajista oli 65 %. Vastanneista 52% oli työskennellyt lomittajana yli 20 vuotta. 25% oli työskennellyt lomittajana 11-20v ja 23% 1-10 vuotta. Maatalouslomittajat työskentelivät yleisimmin maito- ja
lihakarjatiloilla.
5.2

Maatalouslomittajien terveydentila

52% vastaajista koki terveydentilansa hyväksi, erinomaiseksi 13% ja kohtalaiseksi 35%.
Miehistä 73% koki terveydentilansa hyväksi tai erinomaiseksi, naisilla vastaava luku oli
60%. Yksikään vastaajista ei kokenut terveydentilaansa huonoksi. 42% vastaajista kertoi
maataloustyön aiheuttavan eniten tuki- ja liikuntaelinvaivoja ja 81% vastaajista kertoikin
kärsineensä jostain tule-vaivasta viimeisen 6 kuukauden aikana. Yleisimpiä olivat olkapään ja/tai yläraajan kiputilat (42%), niska-hartiaseudun vaivat (39%), alaselän kiputilat
(45%) sekä polvikivut (39%). Miesvastaajista 36% ja naisista 10% ei ollut kärsinyt mistään näistä viimeisen 6kk aikana. 48% vastaajista oli sitä mieltä, että mahdollinen tukija liikuntaelinvaiva haittasi työtä lomittajana melko vähän (kuvio 3). 10% oli sieltä mieltä,
että lomitustyö aiheuttaa eniten psyykkisiä ongelmia, kuten stressiä.

Kuinka paljon tuki- ja liikuntaelinvaiva haittaa
elämää ja/tai työtä lomittajana
19 %

14 %

19 %
48 %
ei haittaa lainkaan
haittaa jonkin verran
haittaa todella paljon

haittaa melko vähän
haittaa melko paljon

Kuvio 3. 81% vastaajista kertoi kärsineensä jostain tuki- ja liikuntaelinvaivasta viimeisen 6kk aikana. Mahdollinen tuki- ja liikuntaelin vaiva ei vaikuttanut merkittävästi työn tekemiseen.
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5.3

Lomittajien elämäntavat ja vapaa-ajan vietto

19% vastanneista kertoi harrastavansa lihaskuntoa vahvistavaa liikuntaa vähintään kerran viikossa, vähintään 30min kerrallaan. Vastaavasti 61% vastasi, ettei harrasta lihaskuntoa vahvistavaa liikuntaa lainkaan tai harrastaa hyvin harvoin. Kestävyysliikunnan
suosio oli hieman parempi. Miehistä 18% harrasti lihasvoimaa kehittävää liikuntaa vähintään kerran viikossa 30min kerrallaan, naisilla vastaava luku oli 20%. 58% vastanneista kertoi harrastavansa viikoittain kestävyysliikuntaa ainakin kerran, vähintään 30min
kerrallaan. Miehistä 64% harrasti kestävyysliikuntaa vähintään kerran viikossa ainakin
30min kerrallaan, naisilla vastaava luku oli 55%. 19% vastanneista kertoi, ettei harrasta
kestävyys- eikä lihaskuntoliikuntaa kumpaakaan juuri lainkaan tai harrastaa hyvin harvoin. Lomittajista tupakoi säännöllisesti vain 4% ja samoin alkoholinkäyttö oli hyvin kohtuullista. 32% vastaajista kertoi nauttivansa alkoholia keskimäärin 2-4 kertaa kuukaudessa, mukaan lukien myös pieni määrä. 45% nautti alkoholia kerran kuukaudessa tai
harvemmin. 16% ei käyttänyt alkoholia lainkaan. 26% lomittajista söi päivän aikana vain
1-3 kertaa, naisista 30%, miehistä 18%.
48% lomittajista kertoi nukkuvansa pääsääntöisesti hyvin. Eniten ongelmia aiheutti herääminen aamuyöllä, jonka jälkeen ei saa enää nukuttua. 32% vastanneista lomittajista
nukkui alle 6,5h yössä ja heistä 60% kertoi nukkuvansa päiväunet. 40% niistä, jotka nukkuivat 6,5-8,5h yössä, kertoivat nukkuvansa lisäksi päiväunet. Miehistä 73% nukkui 6,58,5h, naisilla vastaava luku oli 60%. Miehistä päiväunia nukkui 36%, naisista 30%.
Suosituimpia keinoja rentoutua olivat nukkuminen (68%) ja luonnossa liikkuminen (39%).
Ystävien ja perheen kanssa rentoutui 35% lomittajista. 32% lomittajista harrasti liikuntaa
ja 32% vaati rentoutuakseen pidemmän lomajakson. Eniten iloa vapaa-ajalla tuotti perhe
ja ystävät (65%), lemmikkieläimet (61%), liikunta (42%) ja harrastukset (39%).
5.4

Työn kuormitus

Maatalouslomittajan työssä vastaajat kokevat selkeästi eniten kuormittavaksi työn fyysiset tekijät, kuten staattiset ja hankalat työasennot (61%), ilmaston epäpuhtaudet, kuten
pöly (45%) ja raskaiden taakkojen käsittelyn (39%). Sosiaalista painetta aiheutuu yhteistyöstä isäntäväen kanssa (55%). Lisäksi työmäärä aiheuttaa henkistä taakkaa 29% :lla.
32% vastaajista on täysin tai jokseenkin samaa mieltä väitteen Tunnen usein itseni väsyneeksi ja uupuneeksi kanssa. Suunnilleen yhtä suuri osa on erimieltä väitteen kanssa.
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Kuormittavimmat tekijät lomittajan työssä
Työmäärä

29%

Käsien voimankäyttö

29%

Toistotyö

32%

Raskaiden taakkojen käsittely

39%

Ilmaston epäpuhtaudet

45%

Haasteet yhteistyössä isäntäväen kanssa

55%

Staattiset ja hankalat työasennot

61%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Kuvio 4. Kuviossa on kuvattu lomittajien työssään kuormittavimmaksi kokemat tekijät. Työn fyysiset kuormitustekijät koetaan eniten kuormittavimmiksi. Haasteet yhteistyössä isäntäväen kanssa on henkisistä kuormitustekijöistä yleisin.

5.5

Kuinka maatalouslomittajat viihtyvät työssään?

Työssä viihtymistä lisäävistä tekijöistä merkittävimmiksi nousi terveet ja tyytyväiset eläimet (68%), sujuva yhteistyö isäntäväen kanssa (52%) ja se, että sai työskennellä yksin
(48%). Työssä viihtymistä heikensi puutteelliset työvälineet ja/tai -ympäristö (35%), hankalat ja heikkokuntoiset eläimet (29%). Vähäinen vapaa-aika, pitkä työmatka ja työaika
olivat kukin 23%:n vastaajan mielestä työssä viihtymistä heikentäviä tekijöitä. 48% vastaajista täysin tai jokseenkin samaa mieltä väitteen Olen kokenut työssäni väheksyntää
kanssa.
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Työssä viihtyminen %
kiire
palkka
vähäinen/riittävä vapaa-aika
työmatka
hankalat ja/tai heikkokuntoiset eläimet
positiivinen palaute
ohjeistus/perehdytys
työaika
työolosuhteet ja -välineet
yksin työskentely
isäntäväki
terveet ja tyytyväiset eläimet

6

19
19
16
23
19
23
29
32
32

16
23

35

39
42

6
6
0

työssä viihtymistä lisäsi

48
52
68

20

40

60

80

työssä viihtymistä vähensi

Kuvio 5. Työssä viihtymiseen vaikuttaneet tekijät prosentteina viimeisimmällä tilalla, jolla lomittaja oli työskennellyt. Vastausvaihtoehtojen runsas tarjonta näkyy vastausten hajonnassa. Keskimäärin lomittajat valitsivat 3,15 vaihtoehtoa, kun he olisivat saaneet valita
11-12. Vastausvaihtoehtoja oli 13-14.

5.6

Likertin asteikko

Likertin asteikossa esiin nousi 20:stä väittämästä 10, joissa mielipiteet jakautuivat >50%
osuudella samaa mieltä tai eri mieltä oleviin. Kuviossa 6 on esitelty väittämät, joiden
prosentuaalinen jakauma oli yli 50%.
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Väittämä

Viihdyn työssäni hyvin

Täysin samaa mieltä tai Täysin eri mieltä tai jokjokseenkin samaa mieltä

seenkin eri mieltä

6%

81%

Saan tarvittaessa tukea 10%

74%

työkavereiltani/esimiehiltäni
Työssäni on paljon häirit- 71%

3%

seviä keskeytyksiä
Koen

työterveyshuollon 10%

71%

riittäväksi
Koen, että isäntäväki on 3%

68%

tyytyväinen työhöni
Pidän työstäni, mutta se on 58%

26%

minulle liian raskasta fyysisesti
Saan riittävästi positiivista 19%

55%

palautetta työstäni esimiehiltäni/johdolta.
Voin vaikuttaa työpaikkoi- 19%
hin, joihin menen

54%
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Näen itseni tekemässä sa- 20%

52%

maa työtä vielä 5 vuoden
päästä
Mietin

usein

vaihtavani 52%

29%

ammattia

Kuvio 6. 5 portainen Likertin asteikko, jossa 5 täysin samaa mieltä, 4 jokseenkin samaa mieltä,
3 en osaa sanoa, 2 jokseenkin eri mieltä, 1 täysin eri mieltä. Esiin nostettu 10 väittämää, joissa prosentuaalinen jakauma >50% samaa tai eri mieltä oleviin.
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6

Pohdinta

Tämän opinnäytetyön idea lähti mielenkiinnosta selvittää maatalouslomittajien terveydentilaa, elintapoja sekä työn kuormitustekijöitä ja työssä viihtymiseen vaikuttavia seikkoja. Lempäälän lomahallinnon lomitustyönjohto on kokenut, että lomittajat ovat työssään kuormittuneita. Tämän vuoksi tavoitteena oli kyselylomakkeen avulla selvittää vapaa-aikaan ja työhön liittyviä tekijöitä, joilla on vaikutusta henkilön jaksamiseen ja työssä
viihtymiseen.
Likertin asteikon väittämissä esiin nousee väittämän Viihdyn työssäni hyvin selkeä 81%
eriävä mielipide. Vastausprosentti yllättää, koska lomittajat ovat kyselyn mukaan sitoutunutta työväkeä, 77% vastaajista on työskennellyt yli 10 vuotta lomittajana. Isäntäväen
merkitys työssä viihtymiseen on suuri. On mielenkiintoista huomata, että mukavan isäntäväen merkitys työssä viihtymistä lisäävästi on kärkipäässä, kun taas työssä viihtymistä
heikentävissä tekijöissä haasteellinen yhteistyö isäntäväen kanssa saa 6% äänistä. Samoin avoimessa kysymyksessä, jossa lomittajia pyydetään listaamaan mielestään 3 tärkeintä viihtymiseen vaikuttavaa tekijää, isäntäväen merkitys työssä viihtymiseen saa eniten ääniä, mutta työssä heikentävissä tekijöissä isäntäväen merkitys on vasta jaetulla
kolmannella sijalla.
Tästä kyselystä ei selviä, mitkä asiat aiheuttavat kitkaa isäntäväen ja lomittajan välillä.
Koska sillä on kuitenkin melko suuri vaikutus työssä viihtymiseen, voisi olla kaikkia osapuolia palvelevaa selvittää näitä haasteita tarkemmin. Maanviljelijät ovat joutuneet työskentelemään viimevuosina paineen alla. Maidon, viljan ja lihan hintaa on poljettu alas ja
sääolosuhteet eivät aina ole suotuisat viljan viljelyyn. Maanviljelijöitä kuvataan usein
luonteeltaan itsenäisiksi, omatoimisiksi ja kilpailuhenkisiksi. Lisäksi heidän koetaan haluavan säilyttää kasvonsa eivätkä he mielellään puhu ongelmistaan. (Paskewitz ja Beck
2017). Tämä työn aiheuttama kuormitus voi vääjäämättä näkyä myös käyttäytymisessä
lomittajaa kohtaan. Suomalaisten maitotilallisten yleisimmät stressitekijät liittyivät EU:n
maatalouspolitiikkaan, maanviljelijöiden kohteluun yhteiskunnassa sekä sosiaalisessa
mediassa. Lisäksi maatilan työmäärä yllätyksineen sekä eläinten sairaudet aiheuttavat
henkistä kuormaa niin yrittäjälle mutta miksei myös lomittajallekin. (Kallioniemi ym.
2016). 16% vastaajista kokee, että puutteellinen perehdytys/ohjeistus heikentää viihtymistä työpaikalla. Jotta lomittaja voi hoitaa työnsä varmalla otteella olisi tärkeää, että
yrittäjä tai toinen lomittaja olisi uudella tilalla opastamassa ja varmistaisi, että tarvittavat
puhelinnumerot ja muistiinpanot on saatavilla.
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Kuten teoriaosuudessa on todettu, fyysisesti raskaassa työssä omalla terveydellä ja fyysisellä kunnolla on merkittävä rooli. Vaikka voisi sanoa, että yleinen uskomus on, että
raskas työ korvaa vapaa-ajan liikunnan, tutkimukset ovat osoittaneet, että sitä vastoin
raskasta työtä tehneillä on suurempi riski toimintakyvyn heikkenemiselle ja työkyvyttömyydelle vanhemmalla iällä. (Russo 2006).
61% vastaajista kertoi, ettei harrasta lihaskuntoa kehittävää liikuntaa lainkaan tai harrastaa hyvin harvoin. 58% kertoo harrastavansa kestävyysliikuntaa vähintään kerran viikossa, 30min kerrallaan. 29% vastaajista on samaa mieltä väittämän Tiedän kuinka tärkeää olisi harrastaa liikuntaa, mutta raskaan työni takia en yleensä jaksa liikkua vapaaajalla kanssa. Sen sijaan, että lomittajia patistaisi kuntosalille, voisi olla hyödyllisempää
kannustaa heitä löytämään mikä tahansa liikuntalaji, joka auttaisi raskaasta työstä palautumisessa, rentouttaisi ja toisi heille iloa arkeen. Lisäksi voisi olla hyvä korostaa riittävän energiansaannin merkitystä jaksamiseen.
26% vastaajista söi enintään 3 kertaa päivässä. Voisiko uupuminen johtua yksinkertaisesti siitä, että elimistö ei saa vastaavaa määrää ravintoaineita mitä se raskaassa työssä
kuluttaa? Kuten Korkiakangas ja Laitinen (2016) ovat todenneet, välipalojen syömisellä
saadaan hyvin tauotettua työtä, mikä taas auttaa palautumaan ja jaksamaan.
Sähköisessä versiossa tiettyihin kysymyksiin ei voinut olla vastaamatta ja osaan kysymyksistä oli merkitty, kuinka monta vaihtoehtoa voi enintään tai vähintään valita. Paperiversiossa näitä ei voinut kontrolloida ja vastauksista huomasi, että ohjeistusta ja kysymystä ei ollut luettu huolellisesti. Olisi ollut hyvä ohjeistaa esimiehiä muistuttamaan lomittajia lomakkeen täytössä, jotta vastaukset olisivat olleet mahdollisimman luotettavia.
Jälkeenpäin ajatellen kysymyksiä oli lomakkeessa melko paljon, mikä luonnollisesti teki
vastausten analysoinnista haastavampaa. Opinnäytetyön aihetta olisi ollut hyvä rajata
tarkemmin. Kysymykset olisi voinut keskittyä koskemaan elämäntapoja ja selvittää tarkemmin työssä viihtymistä heikentäviä ja kuormitusta lisääviä tekijöitä ja syitä niille. Tämän kyselylomakkeen avulla on kuitenkin saatu arvokasta tietoa maatalouslomittajien
jaksamisesta ja
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Liite 2. Saatekirje
Saatekirje

TUTKIMUS MAATALOUSLOMITTAJIEN TYÖHYVINVOINNISTA JA TYÖSSÄ JAKSAMISESTA
Hyvä maatalouslomittaja,
Olen fysioterapeuttiopiskelija Metropolia ammattikorkeakoulusta ja valmistun keväällä
2019. Olen valinnut opinnäytetyöni aiheeksi tutkia maatalouslomittajien työhyvinvointia
ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Yhteistyökumppaninani toimii Lempäälän lomahallinnon lomituspalveluyksikkö.
Kyselytutkimus toteutetaan sähköisellä e-lomakkeella syksyn 2018 aikana. Kyselyn vastaukset käsitellään nimettöminä ja luottamuksellisesti. Aineisto hävitetään välittömästi opinnäytetyön valmistuttua. Kyselytutkimuksen tekemiseen on saatu asianmukainen lupa.
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää, miten maatalouslomittajat jaksavat
työssään, mitkä tekijät vaikuttavat työssä viihtymiseen sekä mitkä seikat vähentävät
työssä viihtymistä. Maatalouslomittajan työ on fyysisesti hyvin kuormittavaa ja altistaa
tuki- ja liikuntaelinvaivoille. Työ on lisäksi hyvin vastuullista ja vaatii toisinaan nopeaakin
päätöksentekoa. Lomittaja työskentelee maatalousyrittäjän kotona, ja yrittäjän lomien aikana vastuulla on sekä eläimet että koneet ja laitteet.
Vastausten perusteella maatalouslomittajien työhyvinvointia ja työssä jaksamista on
mahdollista kehittää.

Vastausaikaa on 31.10 klo 23.00 asti, joten toimithan ripeästi. Kyselyyn vastaaminen vie enintään 15min.

Pääset vastaamaan kyselyyn alla olevaa linkkiä painamalla.

https://elomake.metropolia.fi/lomakkeet/23338/lomake.html
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