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TIIVISTELMÄ 

 

Hyvä työterveyshuoltokäytäntö suosittelee, että maatilakäynti maatalousyrittäjän luo 

tehdään joka neljäs vuosi. Työterveyslaitos on julkaissut tilastokatsauksen, joka koskee 

työterveyshuoltotoimintaa Suomessa vuonna 2007. Maatilakäynnit toteutuvat harvem-

min kuin suositellaan. Fysioterapeuttien toimien määrä työterveyshuollossa ja työpanos 

valtakunnan tasolla on vähentynyt vuodesta 2004 vuoteen 2007.  Työfysioterapeuttien 

erityisosaamisen hyödyntämistä kannattaisi kuitenkin lisätä, koska maatalousyrittäjillä 

on fyysisesti kuormittavia työtapoja, ammattitauteja, tuki- ja liikuntaelinoireilua sekä 

työtapaturmia enemmän kuin muilla toimialoilla. 

 

Lopputyöni on tuotekehitysprojekti. Tavoitteenani oli tuottaa Kalajokilaaksossa toimi-

valle peruspalvelukuntayhtymä Kallion työterveyshuollolle toimintamalli työterveyshoi-

tajan ja työfysioterapeutin yhdessä tekemän maatilakäynnin suunnittelusta ja toteutumi-

sesta sekä laatia esite työfysioterapeutin osaamisalueista. Kirjalliset materiaalit auttavat 

yhtenäistämään vastaperustetun Kallion työterveyshuollon palveluja ja lisäämään työfy-

sioterapeuttien käyttöä tiimityössä. Toimintamalli perustuu työterveyshuoltoa ohjaaviin 

lakeihin. Se kuvaa maatilakäyntien suunnittelun ja toteuttamisen vuokaaviona. Vuokaa-

vio esittelee yleisesti käytettävien symbolien avulla, miten työtehtävät liittyvät toisiinsa 

ja miten prosessi etenee.  

 

Esite helpottaa työterveyshoitajan ja työfysioterapeutin yhteisen maatilakäynnin tarpeen 

tunnistamista. Esitteessä kuvataan työfysioterapeutin tehtäviä maatilakäynnillä. Ne ovat 

työperäisen liikuntaelinoireilun ennaltaehkäisy, työn fyysisen kuormittavuuden kartoi-

tus, työkykyä ylläpitävä toiminta, neuvonta ja ohjaus kuntoutukseen. Esitettä voi käyttää 

työterveyshuollon uusien työntekijöiden perehdyttämisessä ja toiminnan markkinoimi-

sessa maatalousyrittäjille.  Esite sisältää myös maatilakäyntejä tekevien työfysiotera-

peuttien yhteystiedot, lyhyen kuvauksen työterveyshuollon antamasta tuesta ja työter-

veyshuollon palvelujen käyttämisestä Kallion alueella. A4 kokoinen esite on värillinen 

ja se on taiteltu kolmeen osaan.  Kehitin toimintamallin ja esitteen lopulliseen muotoon 

ohjausryhmän, asiantuntijoiden, ohjaajien ja sidosryhmien edustajien antaman palaut-

teen avulla. 

 

 

 

 

Avainsanat: työterveys, työfysioterapeutti, tilakäynti 
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ABSTRACT 

 

Occupational Health Care Act suggests that a public health nurse working in occupa-

tional health care should visit farms every fourth year. Statistics published by The Fin-

nish Institute of Occupational Health Care show that farm visits come true less fre-

quently. The number of the physiotherapists working in occupational health care has 

declined nationally although farmers have more physical strain and occupational dis-

eases or accidents than workers in other sectors.  

 

The form of my thesis was a product development project. My objective was to produce 

two products for the use of one occupational health care unit. These products were a 

pattern and a leaflet. The purpose of the pattern is to make it easier to stantardize the 

working methods concerning planning and implementing occupational health physio-

therapists´ farm visits. The information leaflet points out the specialities of an occupa-

tional health physiotherapist for the physicians and public health nurses working in oc-

cupational health care unit as well as for the farmers.  

 

I received feedback from my steering group, interest group, experts and lecturers during 

this process. The feedback helped me to finalise the content and the appearance of the 

pattern and the leaflet. 

 

 

 

Keywords: occupational health care, occupational health physiotherapist, farm visit 
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1 JOHDANTO 

 

 

Maatalous on perinteinen elinkeino Suomessa. Viime vuosikymmenten aikana se on 

kokenut suuria muutoksia. Maatilojen määrä on pienentynyt kolmanneksella vuodesta  

1995 vuoteen 2005. Tilat ovat nykyään peltopinta-alaltaan suurempia ja tuotanto on 

koneellistetumpaa kuin ennen. Tuotanto on tehostunut: yhä pienemmällä työntekijämää-

rällä hoidetaan entistä suurempia maatiloja. Vuonna 2005 Suomessa oli noin 72000 

maatilaa, ja niillä työskenteli noin 92000 maatalousyrittäjää. (Rissanen, Hirvonen, Joke-

la, Kinnunen, Louhelainen, Manninen, Mäittälä, Mäkinen, Perkiö-Mäkelä, Simola, 

Taattola & Viluksela 2006, 9–10.) 

 

Maatalous on riskialttiimpi ja kuormittavampi toimiala kuin moni muu toimiala. Valtion 

teknisen tutkimuslaitoksen ja Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen yhteinen 

Maaturva-tutkimushanke on koonnut riskikartan, joka helpottaa maatilan sisäisten ja 

ulkoisten riskien hahmottamista. Maatilan sisäiset riskit liittyvät ihmiseen, tuotantoon ja 

omaisuuteen. Työympäristö altistaa melulle, vaihteleville lämpöoloille, pölyille, homeil-

le ja kemikaaleille. Työ on fyysisesti kuormittavaa, ja työmäärä voi vaihdella suuresti. 

Eläinten ja tavaroiden käsittelyyn, koneturvallisuuteen ja sähkölaitteiden käsittelyyn voi 

liittyä tapaturman vaara. Maatilan tuotantoon liittyviä sisäisiä riskejä voi liittyä esimer-

kiksi työmenetelmiin, konerikkoihin, työnjakoon sekä teiden ja kulkuväylien kuntoon. 

Omaisuuteen liittyviä asioita ovat rakennusten kunto, järjestys pihapiirissä, eläinten 

hoitotoimet ja kuljetukset sekä talouden hallinta. Maatalousyrittäjän kuormittumiseen 

vaikuttavat lisäksi monet ulkoiset asiat, kuten kilpailutilanne, tuotteiden kysyntä, tuki-

politiikan muutokset ja verotuksen muutokset. (Murtonen 2008, 7–8.) Edellä mainittui-

hin asioihin vaikuttaminen parantaa maatilalla työskentelevien ihmisten työturvallisuut-

ta ja terveyttä.     

 

Yleisin maatalousyrittäjien työtä haittaava sairausryhmä on tuki- ja liikuntaelinsairau-

det. Maatalousyrittäjistä 2/3:aa on kokenut selän, niska-hartiaseudun tai nivelten oirei-

lua viimeisen vuoden aikana. Oireilevien maatalousyrittäjien määrä on lisääntynyt vuo-

desta 1992. (Perkiö-Mäkelä, Jokela & Manninen 2006, 81–84.)  Kokemukseni mukaan 
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moni maatalousyrittäjä, jolla on lypsykarjaa, nimeää fyysisesti raskaimmaksi työvai-

heeksi ritilöiden puhdistamisen kolalla tai harjalla, eläinten siirrot tai lypsyn. Maatalo-

usyrittäjien työn riskialttiutta kuvaa sekin, että heillä on enemmän ammattitauteja ja 

työtapaturmia kuin muiden alojen työntekijöillä (Maatalousyrittäjien työtapaturmat työ-

kyvyttömyyden keston mukaan vuosina 2000–2007, Tilastokeskus, hakupäivä 

4.10.2009).   

 

Työterveyshuoltoon liittyminen on maatalousyrittäjille vapaaehtoista. Työterveyspalve-

luja on tuotettu yrittäjille vuodesta 1979 lähtien. (Taattola 2007, 5.) Työterveyshuollon 

palveluja tuottavat sekä kunnalliset terveyskeskukset että yksityiset lääkäriasemat. Työ-

terveyshuollon tehtävänä on auttaa maatalousyrittäjää kehittämään työtä, työympäristöä 

ja työyhteisöä terveelliseksi. Työhön liittyviä terveysvaaroja ja tapaturmia ennaltaeh-

käistään samalla, kun maatalousyrittäjän terveyttä, työ- ja toimintakykyä ylläpidetään, 

edistetään ja seurataan. (Kinnunen & Weman 2007, 16.)   

 

Maatilakäynti luo pohjan työterveyshuollon ja yrittäjän yhteistyölle. Sen avulla muo-

dostetaan käsitys maatilan vaaroista, riskeistä ja työntekijöiden kuormittumisesta. Kes-

keisten terveysvaarojen merkitystä terveydelle pohditaan ja annetaan korjausehdotuksia. 

Maatilakäyntejä tehdään tiloille neljän vuoden välein. (Mäittälä & Weman 2007, 21.) 

Tilakäynnit ovat tiimityötä. Tiimiin voi kuulua työterveyshoitajan lisäksi työterveyslää-

käri, työfysioterapeutti ja maatalouden asiantuntija. (Kinnunen & Taattola 2007, 11–

12.) 

 

Työterveyslaitos julkaisee 3-5 vuoden välein tietoja suomalaisesta työterveyshuoltotoi-

minnasta. Viimeisin ”Työterveyshuolto Suomessa” -raportti koskee vuotta 2007, ja siinä 

kuvataan työterveyshuollon kehitystrendit kymmenen vuoden ajalta. Raportti sisältää 

hätkähdyttävän tiedon maatalousyrittäjille tehtyjen maatilakäyntien määrän romahtami-

sesta. 68-69 % työterveyshuolloista teki tilakäynnin lähes jokaiselle maatilalle vuonna 

2004. Vuonna 2007 vastaava luku on pienentynyt 29 %:iin.  (Manninen & Husman 

2009, 9,140.) Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen (Melan) arvio on, että työterveyshuol-

toyksiköillä oli noin 8300 maatilakäyntiä tekemättä vuoden 2007 alussa (Pätiälä & Mä-

kirintala 2008, 20). Joka kolmannella suomalaisella työterveyshuoltoyksiköllä ei ole 

ollenkaan käytettävissä fysioterapeuttia. Vuosien 2004 ja 2007 aikana fysioterapeuttien 

määrä työterveyshuoltoyksiköissä on vähentynyt 93 henkilöllä ja työaika on vähentynyt 
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(Kankaanpää, Räsänen & Manninen 2009, 19, 27).  Tutustuttuani yllä mainittuun katsa-

ukseen ja tilastoihin, minussa heräsi paljon kysymyksiä. Halusin tutkia peruspalvelu-

kuntayhtymä Kallion työterveyshuollon tekemien maatilakäyntien määrää ja pohtia, 

miten toimintaa voidaan tehostaa.  

 

Työskentelen peruspalvelukuntayhtymä Kallion (Kallio) työterveyshuollossa työfysiote-

rapeuttina. Kallio on tuottanut Nivalalle, Ylivieskalle, Sieville ja Alavieskalle sosiaali- 

ja terveydenhuollon palveluja vuodesta 2008 lähtien. Haluan olla vaikuttamassa siihen, 

että työterveysyksikössämme toteutetaan hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaista 

työtapaa ja että työfysioterapeuttien ammattitaitoa hyödynnetään maatalousyrittäjien 

terveyden edistämisessä. Asiakaskuntani koostuu noin 3000 työntekijästä ja yrittäjästä, 

joista alle puolella on lakisääteinen palvelusopimus ja yli puolella on sekä lakisääteinen 

että vapaaehtoinen sairaanhoitosopimus. Lakisääteiseen työterveyshuoltosopimukseen 

kuuluvat työpaikkaselvitysten tekeminen, terveystarkastukset, vajaakuntoisen työnteki-

jän työssä selviytymisen seuranta ja edistäminen, kuntoutukseen ohjaus, neuvonta ja 

ohjaus sekä työkyvyn ylläpitäminen (Valtioneuvoston asetus hyvän työterveyshuolto-

käytännön periaatteista, työterveyshuollon sisällöstä sekä ammattihenkilöiden ja asian-

tuntijoiden koulutuksesta 1484/2001 2:7-13§). Vapaaehtoisen sairaanhoitosopimuksen 

tehneillä asiakkailla asiakassuhteesta muodostuu usein tiivis ja pitkäkestoinen. Vastaan-

ottokäyntejä on yleensä useita, koska tavoitteena on työkykyyn vaikuttavien sairauksien 

hyvä hoito. Työterveyshuollon työntekijät seuraavat työssä selviytymistä jatkuvasti ja 

hoitojen valinnassa otetaan huomioon työn vaatimukset ja mahdollisuudet. (Manninen, 

Laine, Leino, Mukala & Husman 2007, 189.)  

 

Kallion työterveyshuolto toimii Kalajokilaakson maatalousvaltaisella alueella. 10 % 

työterveyshuollon asiakkaista on maatalousyrittäjiä. Kallion asiakkaina on 414 maatilaa 

ja 899 maatalousyrittäjää  (Työnantajan perustiedot toimialoittain 2009. Peruspalvelu-

kuntayhtymä Kallio, hakupäivä 5.10.2009). Vuonna 2008 työterveyshoitajat tekivät 

toimialueensa maatiloille 102 maatilakäyntiä ja tapasivat käynneillä 159 maatalousyrit-

täjää (Asiakastiedot 2008, Peruspalvelukuntayhtymä Kallio, hakupäivä 5.10.2009.) 

Vuoden 2008 tilastojen perusteella vaikuttaa siltä, että maatilakäynnit toteutuvat Kalli-

ossa neljän vuoden välein, kuten suositellaan. 
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Kalliossa työskentelee kolme työfysioterapeuttia, joista kaksi tekee maatilakäyntejä.  

Vuonna 2008 työfysioterapeutit olivat työterveyshoitajan mukana vain 1/3:lla maatila-

käynneistä (34 kpl). Työfysioterapeutit tapasivat maatilakäynneillä 56 maatalousyrittä-

jää. Luku vaikuttaa pieneltä verrattuna toimialan fyysiseen raskauteen sekä ammattitau-

tien ja tapaturmien suureen määrään. Työfysioterapeuttien ja työterveyshoitajien yhtei-

set maatilakäynnit eivät jakautuneet tasaisesti neljän paikkakunnan kesken. 82 % työfy-

sioterapeuttien maatilakäynneistä (28 kpl) tehtiin Nivalan maatiloille. Sievissä tehtiin 

kuusi työfysioterapeutin ja työterveyshoitajan yhteiskäyntiä ja Ylivieskassa yksi. Ala-

vieskassa ei tehty työterveyshoitajan ja työfysioterapeutin yhteiskäyntejä. (Asiakastie-

dot 2008, Peruspalvelukuntayhtymä Kallio, hakupäivä 5.10.2009.) 

 

Tämä loppuraportti esittelee Oulun ammattikorkeakoulun fysioterapian koulutusohjel-

maan kuuluvan opinnäytetyön, joka on luonteeltaan tuotekehitysprojekti. Vaikka aihee-

ni ei ole toimeksianto työnantajalta, vaan henkilökohtainen kiinnostukseni kohde, on 

työterveyshuolto suhtautunut yksikkönä myönteisesti tähän projektiin.  

 

Tulostavoitteita oli kaksi: toimintamalli työterveyshuollon maatilakäyntien suunnitte-

lusta ja toteutuksesta sekä esite työfysioterapeutin ammattitaidosta. Toimintamalli tekee 

näkyväksi aiemmin laaditun palvelutuotteen, maatilakäynnin, eri toimintavaiheet. Pro-

sessikaavio esittelee, miten eri ammattiryhmien työtehtävät liittyvät toisiinsa ja miten 

maatilakäynnin järjestely etenee. Esite on kuvaus työfysioterapeutin osaamisalueista ja 

tekee tutuksi tiimin jäsenille yhden ammattiryhmän toimenkuvan. Samaa esitettä voi-

daan käyttää työterveyshuoltoyksikössä uusien työntekijöiden perehdyttämisessä ja 

markkinoitaessa työfysioterapeutin palveluja maatalousyrittäjille. 

 

Kumpikin tuote oli täysin uusi Kallion työterveyshuollossa. Peruspalvelukuntayhtymän 

muodostamisen jälkeen palvelutuotteita on yhtenäistetty ja tuotteistettu, mutta maatila-

käyntejä koskeva toimintamalli oli vasta toinen kirjalliseen muotoon tehty toimintamal-

li, jossa kuvataan koko prosessin kulku eri toimijoiden ketjuna. Kallion työterveyshuol-

lon henkilöstö koostuu entisistä Nivalan kaupungin ja Vieskan terveydenhuollon kun-

tayhtymän työntekijöistä. Vuoden 2007 loppuun saakka näillä työterveyshuoltoyksiköil-

lä ei ollut mitään yhteistyötä ja kummallakin yksiköllä oli omat työtavat ja palvelutuot-

teet.  
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Laatutavoitteiksi valitsin toimintamallin tarkoituksenmukaisuuden, toimintamallin ja 

esitteen luotettavuuden sekä esitteen selkeyden (liite 1). Nämä laatutavoitteet ovat mie-

lestäni laadukkaiden tuotteiden perusta. Tarkoituksenmukaisuus tarkoittaa sitä, että toi-

mintamallin sisältö perustuu alan tutkimuksiin, lakeihin ja lähdekirjallisuuteen, työyh-

teisö saa olla mukana muokkaamassa sitä itselleen sopivaksi ja toimintamalli helpottaa 

tunnistamaan ne tilat, joissa työfysioterapeutin osaamista tarvitaan. Käytän myös hy-

väksi omaa työkokemustani maatilakäynneiltä, jota on karttunut 15 työvuoden aikana. 

Opinnäytetyön kirjallisuuslähteinä käytän alan kansallisia ja pohjoismaisia tutkimuksia 

ja kirjallisuutta.  

 

Luotettavuus perustuu työterveyshuoltoa ohjaavien lakien tuntemiseen ja noudattami-

seen. Koska toimintamalli otetaan käyttöön Kallion työterveyshuollossa, sen tulee olla 

voimassa olevien  lakien ja suositusten mukainen. Esitteen asiateksti perustuu lähdekir-

jallisuuteen. Fysioterapian, ergonomian ja työkuormituksen käsitteitä tarkastellaan suh-

teessa maatalouden kuormittavuuteen. Persoonaani kohdistuva luottamus on  sitä, että 

minut koetaan luotettavaksi opinnäytetyön tekijäksi ja  työterveyshuollon ammattilai-

seksi. Opinnäytetyöprosessia koskeva luotettavuus, kuten muidenkin prosessien luotta-

vuus, on ajan ja kokemuksen johdosta syntyvä tunne yhteistyösuhteen tyytyväisyydestä. 

(Grönroos 2009, 46–73.) 

 

Halusin laatia esitteen, joka on kutsuva ja esittelee työterveyshuollon ja maatalousyrittä-

jien välisen yhteistyön positiivisessa hengessä. Esitteen selkeys koostuu fontin mallista 

ja koosta, otsikoista, tekstin määrästä ja sijoittelusta sekä esitteen kielestä. Väliotsikoilla 

tiivistän kappaleen sisältöä ja jäsennän tekstiä. Näin lukija löytää tietyn tekstikohdan 

helposti. Esitteen kappaleiden pituus vaihtelee, jotta tekstin rytmi pysyy elävänä. Kap-

pale on sekä ajatuksellinen että visuaalinen kokonaisuus ja kappaleiden rajat erotetaan 

jättämällä niiden väliin tyhjä rivi. (Iisa, Kankaanpää & Piehl 1997, 129–130, 246.) Esit-

teen kuvia ja värejä valitessa pyrin levolliseen ja positiiviseen ulkoasuun. 

 

Toiminnallinen tavoite oli, että työterveyshoitajat ja -lääkärit käyttävät toimintamallia 

ja työfysioterapeutti osallistuu niille maatilakäynneille, joissa maatalousyrittäjillä tiede-

tään olevan sairauksia, jotka alentavat heidän fyysistä työkykyään tai heidän elimistöön-

sä kohdistuu työssä suurta fyysistä kuormitusta. Työfysioterapeutit käyttävät osaamis-

taan alueen maatalousyrittäjien työolojen ja työkyvyn parantamiseksi ja ylläpitämiseksi 
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ja osallistuvat työterveyshuollon moniammatilliseen tiimityöhön. Esitteen toiminnalli-

sena tavoitteena on, että työterveyshoitajat ja työterveyslääkärit lisäävät tietämystään 

työfysioterapeuttien tuki- ja liikuntaelinosaamisen, fyysisen kuormituksen ja työympä-

ristön arvioinnin sekä kuntoutus- ja ergonomiaosaamisen asiantuntijana.  Toiminnalli-

sena tavoitteena on myös se, että maatalousyrittäjät lisäävät tietämystään työfysioterapi-

asta ja heidän työ- ja terveystavoissaan tapahtuu muutosta. Tulevaisuuden toiminnalli-

sena tavoitteena on, että Kallion työfysioterapeutit tapaavat vuosittain noin 100 maata-

lousyrittäjää maatilakäyntien yhteydessä. Arvio perustuu tietoon siitä, Kalliossa tehdään 

vuosittain 75–100 tilakäyntiä ja kullakin tilalla työskentelee 1–5 maatalousyrittäjää. 

 

Oppimistavoitteeni oli oppia tekemään toimintamalli ja terveydenhuoltoon liittyvä 

esite. Tavoitteena oli lisäksi syventää työfysioterapiaan ja maatalouteen liittyvää osaa-

mistani ja oppia hallinnoimaan projektia sen eri vaiheissa. Osatavoitteena oli oppia kir-

joittamaan tuotekehityssuunnitelma ja loppuraportti sekä oppia projektintyöskentelyä eri 

toimijoiden kanssa. Tavoitteena oli myös oppia projektin budjetointia ja aikataulutta-

mista sekä harjaantua esiintymään kokouksissa ja seminaareissa. Nykypäivän työelä-

mässä projektityöt ovat yleistyneet. Projektimuotoisen työskentelyn teoriataustan tun-

teminen ja käytännön kokemukset helpottavat projektissa toimimista. 
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2 PROJEKTIN SUUNNITTELU 

 

 

Syksyllä 2008 aloitin opiskeluni Oulun seudun ammattikorkeakoulussa (OAMK).  

Työnantajani peruspalvelukuntayhtymä Kallio oli tuolloin toiminut vajaan vuoden. Työ-

terveyshuollon palvelutuotteita harmonisoitaessa työterveyshuollon työntekijät olivat 

huomanneet, että tuotteiden sisällöissä oli eroja. Halusin tehdä opinnäytetyön, joka olisi 

työyhteisöäni kehittävä. Rissanen (2002, 25) painottaa, että projektin ja sen toteuttami-

sen tulee sisältää jokin älyn tai tunteen kautta tuleva hyväksyttävä hyödyllisyys ja mie-

lekkyys. Tämän opinnäytetyön tietopuolinen hyödyllisyys on mielestäni siinä, että työ-

yksikön toiminta yhtenäistyy ja tehostuu sekä maatalousyrittäjät saavat kehitysehdotuk-

sia oman toimintakykynsä ylläpitämiseksi. Koin tuotekehitysprojektin mielekkääksi, 

koska työterveyshuollon työtavoissa oli eroja ja yhtenäinen toimintamalli puuttui. Tun-

teen tasolla haluan auttaa ja tukea maatalousyrittäjiä sekä lisätä moniammatillisen tiimin 

työmotivaatiota ja työn mielekkyyttä parantamalla toiminnan sujuvuutta.  

 

Maatilakäynti oli aiheena minulle luonteva valinta. Olen maatalon tytär, ja minulla on 

paljon maatalousyrittäjiä asiakkaana työterveyshuollossa. Kotikaupunkini Nivala on 

Suomen kolmanneksi suurin maidontuottaja, ja maatalousyrittäjät muodostavat 10 % 

Kallion työterveyshuollon asiakaskunnasta (Krapu 2010, 2; Työnantajien perustiedot 

toimialoittain 2009, hakupäivä 5.10.2009). Maatalouteen liittyvän aiheen valintaan vai-

kutti myös kiinnostukseni Työterveyslaitoksen julkaisemaan tilastokatsaukseen ja omat 

pohdintani siitä, näkyvätkö valtakunnalliset kehitystrendit Kallion työterveyshuollossa. 

 

Keväällä 2009 opinnäytetyön aihe alkoi hahmottua, kun keskustelin aiheesta työterve-

yshuollon terveydenhoitajien ja ylilääkärin kanssa.  Aloitin aineiston keruun ja viiteke-

hyksen laadinnan. Keskustelut opettajien kanssa auttoivat rajaamaan aihetta niin, että se 

vastasi alemman korkeakoulututkinnon 15 opintopistettä. Käytän lähdekirjallisuuden 

lisäksi esimerkkinä omia kokemuksiani maitotiloilta. Toimintamalli ja esite on tarkoitet-

tu yleisesitteeksi, ja niitä voidaan käyttää eri alojen maatilakäynneillä. 

 

Kirjallisuudessa projektisuunnitelmaa kuvataan matkana lähtötilasta haluttuun toiveti-

laan. Projektisuunnitelmaa tehtäessä otetaan kantaa eritasoisiin asioihin, kuten budjet-
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tiin, riskeihin, tekijänoikeuksiin ja tilaajan odotuksiin. (Rissanen 2002, 56–60.)  Tuote-

kehitysprojektin myöhemmät vaiheet esitellään projektin päätehtävien yhteydessä. 

  

2.1 Projektiorganisaatio 

 

Tuotekehittelyprojektin yhteistyökumppanit olivat Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 

Kallion työterveyshuolto, Kansaneläkelaitos (Kela) ja Kallion toimialueen maatalous-

yrittäjät. Kirjallisuuden mukaan projektin ohjausryhmään valitaan yleensä sellaisten 

tahojen edustajat, jotka ovat kiinnostuneita projektin kulusta ja tuloksista. Ohjausryh-

män keskeisiä tehtäviä ovat projektin edistymisen valvonta ja ohjaus, projektisuunni-

telman hyväksyminen, arvioinnista huolehtiminen, tavoitteiden tarkistaminen, tiedonvä-

litys ja projektipäällikön tukeminen. Ohjausryhmän roolina on lisäksi dialogin vahvis-

taminen projektin ja sidosryhmien välillä ja vuorovaikutuksen lisääminen. (Rissanen 

2002, 77, 110.) Tämän tuotekehitysprojektin ohjausryhmään kuuluivat Kallion organi-

saatiosta vastaava työterveyshoitaja Riitta Savola sekä OAMK:n lehtorit Eija Mämmelä 

ja Milja Ruokamo. Projektin ohjausryhmän tehtävänä oli hyväksyä aihe, ohjata ja seura-

ta projektin edistymistä ja hyväksyä välitulokset ja lopputulokset.  

 

Tukihenkilöt olivat eri alojen asiantuntijoita, joilta sain pyydettäessä apua. Tukihenki-

löinä toimivat työterveyshoitajat Aila Luokkala ja Mervi Poikkimäki Kallion työterve-

yshuollosta, sisällönohjaaja Eija Mämmelä OAMK:sta ja menetelmän ohjaaja Milja 

Ruokamo OAMK:sta, suomen kielen ja viestinnän opettaja Marja Kuure OAMK:sta, 

erikoistutkija Merja Perkiö-Mäkelä Työterveyslaitokselta, Kelan aluejohtaja Leena Har-

ju/vakuuskäsittelijä Kati Salonpää, maatalousyrittäjä Irja Erkkilä Maatalostuottajien 

Keskusjärjestöstä (MTK) sekä projektisuunnitelman vertaisarvioija Krista Alakiuttu. 

Lopputyön vertaisarvioijana toimivat Esa Korhonen ja Leena Lång. Työterveyslaitoksen 

edustajan tehtävä oli antaa palautetta toimintamallista ja esitteestä. Halusin mukaan ul-

kopuolisen arvioijan, ettei näkökulmasta tule liian kapea ja paikallinen. Kallion, Kelan 

ja MTK:n edustajien tehtävänä oli antaa palautetta toimintamallin ja esitteen ajankohtai-

suudesta, tiedon määrästä, tekstin luettavuudesta ja kieliasusta sekä tuotteiden ulkoasus-

ta, kokonaisuudesta ja toimivuudesta.  Kallion näkökulma oli käyttäjän näkökulma, Ke-

lan maksajan ja MTK:n markkinoinnin kohteen ja maatalousyrittäjien näkökulma. Toi-

min opinnäytetyön projektipäällikkönä ja talousvastaavana. Projektiorganisaatio esitel-

lään kokonaisuudessa kuviossa 1. 
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KUVIO 1. Projektiorganisaatio 

 

 

 

 

 

 

OHJAUSRYHMÄ 

Riitta Savola, Kallion työterveyshuolto 

Eija Mämmelä, OAMK 

Milja Ruokamo, OAMK 

 

 

PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ JA          

TALOUSVASTAAVA 

Malla Kullas 

 

 

TUKIHENKILÖT 

 

ASIANTUNTIJAT 

Aila Luokkala, Kallio 

Mervi Poikkimäki, Kallio 

Merja Perkiö-Mäkelä, 

Työterveyslaitos 

OAMK 

Eija Mämmelä, sisällön ohjaaja 

Milja Ruokamo, menetelmän ohjaaja 

Marja Kuure, tekstinohjaaja 

Krista Alakiuttu, vertaisarvioija 

Esa Korhonen, vertaisarvioija 

Leena Lång, vertaisarvioija 

SIDOSRYHMIEN 

EDUSTAJAT 
Leena Harju/Kati Sa-

lonpää, Kela 

Irja Erkkilä, MTK 
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2.2 Projektin päätehtävät 

 

Projektin ensimmäinen päätehtävä oli aiheeseen perehtyminen, joka koostui aineiston 

keruusta ja viitekehyksen tekemisestä. Luin työterveyshuoltoa koskevaa kirjallisuutta, 

lakeja ja työterveyslaitoksen julkaisuja. Käytin hyväkseni OAMK:n, työpaikkani kirjas-

ton ja kotipaikkakuntani kirjaston materiaalia sekä internetiä. Tutustuin Työfysiotera-

peuttien yhdistyksen jäsentiedotteeseen, jäsenlehden artikkeleihin sekä työturvallisuu-

teen liittyvään kirjallisuuteen.  

 

Toinen päätehtävä projektissa oli projektin suunnitteleminen. Välituotoksena syntyi 

projektisuunnitelma. Projektin suunnittelemisen osatehtäviä olivat projektisuunnitelman 

laatiminen, palautteen keruu, esittäminen ja viimeistely. Esitin projektisuunnitelmani 

Oulun ammattikorkeakoulussa lokakuussa 2009. Projektisuunnitelman tehtäväluettelo 

näkyy kokonaisuudessaan liitteessä 2. Projektisuunnitelma sisälsi aiheen perustelun 

lähdekirjallisuuden avulla, projektin tavoitteiden kuvauksen, projektiorganisaation, to-

teutussuunnitelman, budjetin, riskianalyysin, ohjaussuunnitelman ja laadunvarmistuk-

sen.  Kallion, OAMK:n ja minun välille solmittiin yhteistyösopimus (liite 3).   

  

Kolmas päätehtävä oli toimintamallin ja esitteen laatiminen. Siihen kuuluivat työter-

veyshuollon sihteerin haastattelu, toimintamallin ja esitteen luonnostelu, valokuvaus, 

palautteen keruu, tuotteiden kehittely sekä viimeistely. Ensimmäisenä luonnostelin toi-

mintamallin. Pyysin ohjaajilta ja Merja Perkiö-Mäkelältä palautetta sähköpostitse. Kal-

lion työterveyshuolto tutustui toimintamalliin joulukuun 2009 koulutuspalaverissa. Pa-

laverissa oli läsnä työterveyslääkäreitä, työterveyshoitajia, työfysioterapeutteja ja ter-

veydenhuollon sihteereitä. Toimintamallista keskusteltiin, sen tarkoituksenmukaisuutta 

ja selkeyttä arvioitiin. Helmikuussa 2010 osa tukihenkilöistä eli Kallion työterveyshuol-

lon asiantuntijat ja sidosryhmien edustajat, kutsuttiin kokoukseen. Kokoukseen saapui 

vain yksi henkilö. Kolmelta poissaolleelta sain jälkeenpäin suullista ja kirjallista palau-

tetta.  OAMK:n opettajat antoivat palautteen toimintamallista maaliskuussa 2010. Kehi-

tin prosessikuvausta saamani palautteen mukaan. 

 

Esitteen ensimmäinen luonnos valmistui tammikuussa 2010. Muokkasin esitteen tekstiä 

ja ulkoasua maaliskuussa asiantuntijoilta ja sidosryhmän edustajilta saamani palautteen 
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perusteella. OAMK:n opettajat antoivat palautteen touko-kesäkuussa. Opinnäytetyötä 

varten tarvittavia valokuvia olin ottanut jo edellisenä kesänä.   

 

Neljäs päätehtävä eli projektin päättäminen koostui loppuraportin kirjoittamisesta, 

opinnäytetyön esittämisestä, palautteen keruusta ja loppuraportin viimeistelystä. Loppu-

raportin ja tuotteiden kieliasuun ja englanninkieliseen tiivistelmään sain ohjausta 

OAMK:n tukihenkilöiltä. Sisällönohjaaja ja menetelmän ohjaaja auttoivat muokkaa-

maan loppuraportin, esitteen ja toimintamallin sisältöä, tekstijärjestystä ja ulkoasua.  

Hyvä projekti päättyy Rissasen mukaan (2002, 171) suunnitelman mukaisesti, kun mää-

ritellyt tehtävät on saatu päätökseen. Projektin päättämiseen kuuluvia toimenpiteitä ovat 

tulosten siirron varmistaminen edunsaajille, loppuraportin laatiminen, dokumenttien 

säilyttämisen suunnittelu, tuotosten jälkimarkkinointi ja projektiorganisaation purku ja 

surutyö.  

 

Toukokuussa 2010 luovutin loppuraportin arvioitavaksi ja esitin sen kesäkuussa Oulus-

sa. Viimeistelin loppuraportin kesäkuussa. Kallion työterveyshuolto saa käyttöönsä toi-

mintamallin ja esitteen loppukesän yhteispalaverissa, jossa tuotteet jaetaan työterveys-

huollon henkilökunnalle ja niiden käyttöä markkinoidaan. Samalla esitän kiitokset ohja-

usryhmässä toimineelle työterveyshoitajalle ja tukihenkilöinä toimineille työterveyshoi-

tajille. Postitan viimeistellyn esitteen myös Työterveyslaitoksen, Kelan ja MTK:n edus-

tajille ja kiitän heitä osallistumisesta projektiin. 
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3 TYÖFYSIOTERAPEUTTI TYÖTERVEYSHUOLLON                                                                                                                    

MAATILAKÄYNNILLÄ 

 

 

 

Maatilakäynti on maatalousyrittäjän ja työterveyshuollon yhteistyön perusta. On suosi-

teltavaa, että kaikki työterveyshuoltoon kuuluvat yrittäjäperheen jäsenet olisivat käyn-

nillä läsnä. Käynnin ajankohta sovitaan niin, että maatalousyrittäjät tekevät omia töi-

tään, jolloin työtapojen havainnointi on helppoa. (Mäittälä & Weman 2007, 22.) Tässä 

kappaleessa käytän lähdekirjallisuuden lisäksi omia kokemuksiani työterveyshoitajan ja 

työfysioterapeutin yhteisiltä maatilakäynneiltä maitotiloille tämän loppuraportin elävöit-

tämiseksi. 

 

3.1 Maatilakäynnillä arvioitavat kuormitustekijät, haitat ja vaarat 

 

Kun maatalousyrittäjä liittyy työterveyshuoltoon, maatilalle tehdään ensimmäinen käyn-

ti, joka on yleensä perusselvitys. Työoloista laaditaan kokonaisnäkemys, joka kattaa 

työterveyden ja työturvallisuuden eri osiot. (Mäittälä & Weman 2007, 21–28.)  Perus-

selvitystä tehtäessä maatalousyrittäjää kysellään työhön, työn organisointiin ja kehittä-

miseen liittyvistä asioista. Työympäristöä, –tapoja ja –välineiden käyttöä   havainnoi-

daan. Käynnillä voidaan tehdä yksinkertaisten mittauksia, kuten valaistus-, lämpötila- 

tai melumittauksia. Perusselvitykseen kuuluvat lisäksi henkisten ja sosiaalisten kuormi-

tustekijöiden sekä tapaturmavaarojen arviointi. Perusselvityksen jälkeen päätetään, onko 

jatkossa tarpeen tehdä suunnattuja selvityksiä jonkin tietyn asian kartoittamiseksi. 

(Manninen, Laine, Leino, Mukala & Husman 2007a, 90–91.)  

 

Työfysioterapeutin  päätehtävänä maatilakäynnillä on työn fyysisen kuormittavuuden 

kartoittaminen. Työn fyysistä kuormittavuutta selvitetään haastattelemalla ja havain-

noimalla työn tekemistä. Kuormitus voi kohdistua joko verenkiertoelimistöön tai liikun-

taelimistöön. Haitta voi ilmaantua vasta pitkällä aikavälillä tai välittömästi hetkellisen 

huippukuormituksen jälkeen. (Mäittälä ym. 2007, 21–28.) Kokemukseni mukaan maati-

lakäynti kannattaa tehdä sellaiseen aikaan, että maatalousyrittäjä on tekemässä töitään. 
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Ritilöiden puhdistaminen, lypsinten kiinnittäminen ja kuivikkeen jako ovat maitotilalla 

tyypillisiä ja toistuvia työvaiheita, joilla voi olla yhteyttä maatalousyrittäjän oireiluun.    

 

Psyykkisiä ja sosiaalisia kuormitustekijöitä selvitetään haastattelemalla, kyselymene-

telmillä ja maatalousyrittäjiä havainnoimalla. Esille voi tulla työhön tai työn organisoi-

miseen liittyviä asioita, jotka aiheuttavat haittaa terveydelle. Sosiaaliset häiriöt liittyvät 

ihmisten väliseen vuorovaikutukseen. Kohtuuton työmäärä, jatkuva kiire, henkilöristi-

riidat, liian vaikeat työtehtävät, suuri vastuu tai työn yksitoikkoisuus ovat esimerkkejä 

psyykkisestä ylikuormituksesta. (Mäittälä & Weman 2007, 21–28.) Molemmat puolisot 

työskentelevät usein maatilalla yhdessä. Vastuu eri työvaiheista on usein jaettu puo-

lisoiden kesken. Toinen voi esimerkiksi vastata lypsystä ja toinen ruokinnasta. Työnja-

ko antaa päätäntävaltaa ja liikkumavaraa töiden järjestelemiseen. Monilla maatiloilla 

asuu vanhempaa sukupolvea samassa pihapiirissä, mikä tuo oman lisänsä sosiaaliseen 

ilmapiiriin. Isovanhemmista voi olla suurta apua esimerkiksi lastenhoidossa, mutta jos-

kus nuorempi sukupolvi kokea, että he puuttuvat liikaa isäntäperheen asioihin. Jos työ-

terveyshuollon työntekijöitä on useampi maatilakäynnillä, maatalousyrittäjiä pyritään 

haastattelemaan hetken myös kahden kesken, jolloin puheeksi voi ottaa asioita, joita ei 

halua puolison kuullen puhua. 

 

Työhygieenisiä haittoja ja vaaroja on kemiallisia, fysikaalisia ja biologisia. Maatila-

käynnillä kirjataan käytettävät kemikaalit ja läpikäydään niihin liittyvä suojautuminen. 

Työkoneiden ja eläinten aiheuttamaa melua mitataan. Työympäristön lämpötilaa ja ve-

toisuutta arvioidaan aistinvaraisesti ja mittaamalla.  Kaasumaisten epäpuhtauksien, ku-

ten ammoniakin, hiilidioksidin tai rikkivedyn määrää voidaan mitata osoitinputkilla. 

(Mäittälä & Weman 2007, 25–26.)  Maatilakäynnillä työterveyshuolto kyselee, miten 

pesuaineita käsitellään, mitä suojaimia käytetään ja missä kemiallisia aineita säilytetään. 

Maatalousyrittäjän lisäksi kemialliset aineet ovat vaarallisia lapsille, jos he pääsevät 

niihin käsiksi. Melumittaustulokset auttavat mielestäni motivoimaan kuulosuojainten 

käyttöä, ja tulokset kiinnostavat erityisesti miehiä.  

 

Tapaturmavaaroja arvioidaan eri työvaiheissa. Siisteys ja järjestys vaikuttavat turval-

lisuuteen. Putoamisen, liukastumisen, kompastumisen ja törmäysvaaran suuruutta arvi-

oidaan. Eläinten kanssa työskennellessä on aina myös puskemis- ja polkemisvaara. Tar-

peettomien riskien otto, kuten turvallisuutta vaarantava toiminta tai suojainten käytön 
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laiminlyönti, lisäävät tapaturmavaaraa. (Mäittälä & Weman 2007, 26.) Maatalousyrittä-

jät ovat usein itse tottuneet työympäristöönsä. Ulkopuolinen voi auttaa näkemään ne 

kohdat, joissa esimerkiksi hämäryys, alustan epätasaisuus tai puuttuva kaide lisää tapa-

turmariskiä.  Maatalousyrittäjän lisäksi tuotantotiloissa liikkuu lomittajia, eläinlääkärei-

tä, EU-tarkastajia ja eläinkuljetuksesta huolehtivia henkilöitä, joille voi myös sattua 

tapaturmia. 

 

3.2 Työterveyshuollon työntekijöiden ja maatalouden asiantuntijan välinen             

työnjako  

  

Työterveyshuoltolaki määrittelee, että työterveyshuollon ammattihenkilöitä ovat työter-

veyslääkäri ja työterveyshoitaja (Työterveyshuoltolaki 1383/2001 1 3:4§). Palveluiden 

markkinointi maatiloille, sopimusten ja toimintasuunnitelmien teko ja päivitys sekä Me-

lan työterveyshuollon tilakäyntirekisterin tietojen ylläpito ovat heidän tehtäviään, ja ne 

vaativat aikaa. Ammattihenkilöt antavat maatilakäynnillä ehdotuksia toimista työolojen 

korjaamiseksi. Lisäksi he arvioivat työterveyshuollon toiminnan vaikutusta maatalous-

yrittäjän terveydentilan, työ- ja toimintakyvyn ylläpitämisessä.  Työterveyslääkärin vas-

taa erityisesti työolojen terveydellisen merkityksen arvioimisesta. (Kinnunen & Taattola 

2007, 11–12.) Kokemukseni mukaan lääkäri voi saada tärkeitä tietoja maatilakäynniltä 

esimerkiksi ammattitautilausunnon laatimista varten. Niillä maatilakäynneillä, jotka 

työterveyshoitajat tekevät yksin, he vastaavat kaikesta ohjauksesta ja neuvonnasta sekä 

toimintasuunnitelman teosta. 

 

Fysioterapeutti on terveyden, toimintakyvyn ja liikkumisen asiantuntija (Kukka, Fy-

sioterapia ammattina, hakupäivä 4.10.2010). Työfysioterapian lisäkoulutus syventää 

monia osaamisalueita. Työfysioterapeutin ydinosaamista on liikuntaelimistön toimin-

nan, toimintahäiriöiden ja kuntoutusmahdollisuuksien tuntemuksen yhdistäminen työn 

fyysisten vaatimusten ja ergonomian ymmärtämiseen. (Työterveyshuollon asiantuntija – 

työfysioterapeutti, Työfysioterapeutit ry, hakupäivä 7.12.2009.)  Työterveyshuoltolaki 

määrittelee, että fysioterapeutti on työterveyshuollon asiantuntija, jota työterveyshuol-

lon ammattihenkilöt käyttävät tarpeelliseksi katsomissaan tilanteissa (Työterveyshuolto-

laki 1383/2001 1: 3.5 ja 2:5).  
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Maatalouden asiantuntijat työskentelevät yleensä Pro Agria Maaseutukeskuksen palve-

luksessa (Pulkkinen-Närhi 2007, 8). He osaavat neuvoa työvälineisiin, työkoneisiin, 

tuotannon kehittämiseen ja koneellistamiseen liittyvissä asioissa. Vuosina 2007–2009 

maatalouden asiantuntijat ovat voineet tehdä maatilakäyntejä yksin määräaikaisen lain 

rajoissa, mikäli alueen työterveyshuoltoyksikkö ei ole kyennyt tekemään maatilakäynte-

jä itse tai tekemättä olevia maatilakäyntejä on käytettävissä oleviin resursseihin verrat-

tuna liian paljon. (Pätiälä & Mäkirintala 2008, 20.) 

 

3.3 Työfysioterapeutilta vaadittava koulutus 

 

Fysioterapian perustutkinto on alempi ammattikorkeakoulututkinto. Tutkinnon pituus 

on 210 opintoviikkoa. Opetussuunnitelma ei ole valtakunnallinen, vaan jokainen am-

mattikorkeakoulu laatii oman opetussuunnitelman, jolla saavutetaan fysioterapian ydin-

osaamiskuvauksessa mainitut taidot.  (Kangas, Fysioterapeutin koulutus, hakupäivä 

1.4.2010.) Fysioterapia-alan erityisiä osaamisalueita, jotka eivät sisälly muihin tervey-

denhuoltoalan opintoihin, ovat fysioterapeuttinen tutkimus ja päättelyosaaminen, ope-

tus- ja ohjausosaaminen fysioterapiassa, fysioterapian menetelmäosaaminen, yhteistyö 

ja yhdyskuntaosaaminen fysioterapeuttina ja teknologiaosaaminen fysioterapiatyössä. 

(Koulutusohjelmat 2009–2010, Oulun seudun ammattikorkeakoulu, hakupäivä 

20.11.2009.) 

 

Valtioneuvoston asetus velvoittaa työterveyshuollossa työskentelevän fysioterapeutin 

hankkimaan lisäkoulutusta vähintään kahden vuoden sisällä siitä, kun työt työterveys-

huollossa ovat alkaneet. Lisäkoulutukseksi hyväksytään sekä ammattikorkeakoulussa 

suoritetut erikoistumisopinnot että vähintään seitsemän opintoviikon laajuinen työterve-

yshuollon koulutus. (Valtioneuvoston asetus hyvän työterveyshuoltokäytännön periaat-

teista, työterveyshuollon sisällöstä sekä ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden koulu-

tuksesta 1484/2001 3:18.1§.)  Työterveyslaitoksen täydennyskoulutuksen muodot ovat 

lähiopiskelu ja monimuoto-opiskelu. Koulutus perehdyttää hyvän työterveyshuollon 

mukaiseen työterveyshuoltoon, antaa valmiuksia fysioterapian suunnitteluun ja arvioin-

tiin työterveyshuollossa sekä valmentaa eri ammattiryhmien yhteistoiminnalle. (Rauas 

& Luopajärvi 2001, 303–305.)  

 

 



21 

 

3.4 Työfysioterapeutin tehtävät maatilakäynnillä  

 

Työperäisten liikuntaelinsairauksien ennaltaehkäisy on yksi työfysioterapeutin teh-

tävistä maatilakäynnillä. Liikuntaelinten kuormitusta arvioitaessa tarkkaillaan työasen-

toja, –tapoja ja –liikkeitä. Niskan eteenpäin taivutuksessa on suurempi lihasjännitys 

kuin pään pitämisessä pystyssä. Yli 45 asteen eteentaivutusta pidetään erittäin kuormit-

tavana. Muita niskalle erittäin kuormittavia asentoja on yli 5 asteen taaksetaivutus, yli 

15 asteen sivutaivutus ja yli 45 asteen kierto. Työliikkeistä arvioidaan niiden laajuus, 

toistuvuus, yksipuolisuus, voiman käyttö ja nopeus. Jo pieni kuormituskin voi olla ter-

veydelle haitallista, jos työvaihe vaatii pitkäaikaista staattista jännitystä. Työfysiotera-

peutti ohjaa luontevaan työasentoon tarkistamalla työvälineen mitoituksen, ja maatalo-

usyrittäjän asennon. Ohjauksessa kiinnitetään huomiota tauotukseen ja lihasjännityksen 

laukaisemiseen vastaliikkeillä. (Kukkonen & Takala 2001, 150–152.) Maitotilakäynnil-

lä olen nähnyt kuormittavia niskan asentoja, kun maatalousyrittäjä pyyhkii lehmän uta-

reita, juottaa vasikoita tai siirtää rehua liian lyhyellä talikolla.  

 

Käden nosto yli 60 astetta eteen tai yli 30 astetta sivulle on hartiaseudulle erittäin kuor-

mittavaa (Kukkonen & Takala 2001, 151). Yläraajan osalta arvioidaan työliikkeiden 

toistuvuutta, ranteen ääriasentojen käyttöä, ranteen toistuvia ojennus-koukistusliikkeitä, 

kyynärvarren kiertoliikkeitä, voiman käyttöä ja pinsettiotteiden määrää (Ketola 2001, 

153).  Lypsinten kiinnittäminen utareeseen on todettu kuormittavan sekä lypsy-yksikköä 

kannattelevaa kättä että lypsimiä kiinnittävää kättä (Pinzke, Stål & Hansson 2001, 63–

70). Työterveyslaitios ylläpitää Erkki-tietokantaa, jossa esitellään maatalouden er-

gonomiaratkaisuja. Yläraajojen kuormitusta voi vähentää esimerkiksi sillä, että valitsee 

kevyemmät lypsimet käyttöön. Lypsinten paino voi vaihdella 1,6 kilosta 2,7 kiloon. 

Kevyempiä lypsimiä käytettäessä voiman tarve vähenee ja käsien kuormitus kevenee. 

(Maatalouden ergonomiaratkaisut, Työterveyslaitos, hakupäivä 14.4.2010.) Työfysiote-

rapeutti voi opettaa maatalousyrittäjälle, miten Erkki-tietokannassa voi tutustua esi-

merkkeihin eri maataloustöiden ergonomiaratkaisuista.  

 

Maitotilakäynnillä maatalousyrittäjiä pyydetään näyttämään, miten hän puhdistaa ritilät 

ja ruokintapöydän, millä välineellä ja minkälaisella otteella hän jakaa kivennäiset kotti-

kärrystä ruokintapöydälle ja miten hän levittää kuivikkeet parsiin. Nämä ovat vain muu-

tamia esimerkkejä työvaiheista, jotka voivat kuormittaa maatalousyrittäjää fyysisesti. 
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Nevala-Puranen (1997, 20) viittaa Lundqvistin tutkimukseen, jossa todettiin, että huo-

nojen työasentojen osuus on 38 % parsinavetassa lypsettäessä ja 9 % pihatossa lypsettä-

essä.  

 

Alaraajoihin kohdistuvia riskejä ovat runsas kävely, raskaiden taakkojen käsittely, hyp-

pyjen määrä, portaissa kävely, polvillaan ja kyykyssä työskentely sekä koukistuneeseen 

polveen kohdistuvat kiertovoimat (Riihimäki 2001, 158–161). Selkäoireilulle altistavat 

selän kestävyyden ylittävä kuormitus, taakan paino, muoto ja nostokorkeus, alustan pi-

tävyys, nostojen toistuvuus sekä nopeat liikkeet ja nykäisyt (Riihimäki & Leskinen 

2001, 162–166). Maatilakäynnillä työfysioterapeutti miettii yhdessä maatalousyrittäjän 

kanssa keinoja vähentää käsin tehtäviä siirtoja esimerkiksi teknisillä ratkaisuilla. Rat-

kaisuna voi olla lattiatasosta tehtävien nostojen välttäminen, pienemmät kertanostot ja 

sopivien apuvälineiden käyttö.  

  

Työn fyysistä kuormittavuutta voidaan arvioida myös verenkiertoelimistön kuormi-

tuksen kautta. Siihen vaikuttavat lihastyön määrä ja muoto, toistojen määrä, taakkojen 

kantaminen käsivoimin ja työntekijän kunto (Louhevaara 2001, 116). Maitotiloilla siir-

retään usein käsivoimin vastasyntyneitä vasikoita ja kivennäissäkkejä. Olkia, heiniä ja 

AIV-rehua kannetaan ja siirrellään hangolla tai talikolla. Navetan lämpöolot voivat 

vaihdella huonosti ilmastoidussa tuotantorakennuksessa suuresti vuodenaikojen mu-

kaan. Hyvin kylmä ja hyvin kuuma työympäristö lisää sydämen ja verenkiertoelimistön 

kuormitusta (Kähkönen 2001, 192). 

 

Työfysioterapeutti keskittyy työkykyä ylläpitävässä toiminnassa työn ja työympäris-

tön ergonomian kartoittamiseen ja parantamiseen sekä fyysisen toimintakyvyn arvioi-

miseen ja neuvontaan. Kirjallisuuden mukaan ergonominen näkökulma työssä on onnis-

tunut silloin, kun koneet, tekniikka, työympäristön fysikaaliset tekijät ja työtehtävät 

vastaavat ihmisen rakennetta ja luontaisia toimintatapoja. Hyvin suunniteltu työ ei vaa-

ranna ihmisen terveyttä. Hyvä työpaikka on turvallinen, terveellinen, viihtyisä ja teho-

kas. Työntekijöiden ruumiinmittojen yksilölliset vaihtelut huomioidaan ja työliikkeisiin 

varataan riittävästi tilaa. (Kukkonen 2001, 219–221.)  

 

Kokemukseni mukaan suurnavettoissa on käytössä tietokonepohjainen ruokinnan ja 

maidontuotannon seuranta. Työfysioterapeutti voi auttaa maatalousyrittäjää navetan atk-
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työpisteen suunnittelussa ja työpöydän korkeuden ja työtuolin säätämisessä yrittäjälle 

sopivaksi. Vasikoiden juomien tekopaikalla sekä maitohuoneen pesupaikalla mitataan 

työpöydän sopiva korkeus.   

 

Fyysinen inaktiivisuus ja huono kunto ovat työkyvyn ja terveyden riskitekijöitä kaikissa 

ammateissa (Konttinen 2009, 18–19).  Pohjonen ja Töyry (2001, 247–248) viittaavat 

artikkelissaan  Merja Perkiö-Mäkelän tutkimukseen, jossa selvitettiin, miten 2,5 kk kes-

tänyt työterveyshuollon järjestämä liikunta- ja ergonomianeuvonta vaikutti maatalous-

yrittäjiin. Vähintään kerran viikossa toteutettu neuvonta lisäsi vapaa-ajan liikuntaa sekä 

vähensi liikuntaelinten oireilua. Lisäksi tutkimuksen mukaan liikuntahankkeisiin osal-

listuneet suomalaiset arvostavat sitä, että psyykkinen vireys, työtyytyväisyys ja työssä 

jaksaminen paranevat liikunnan ansiosta.  

 

Maatalousyrittäjät yliarvioivat mielestäni omaa kuntoaan. Maatilakäynnillä maatalous-

yrittäjää kannattaa kannustaa seuraamaan vapaa-ajan liikunnan määrää tai osallistumaan 

kuntotestaukseen. Karppi (2009, 13–14) viittaa Hillsdonin, Fosterin ja Thorogoodin 

tekemään katsaukseen, jossa on osoitettu, että keski-ikäiselle suunnattu tavanomainen 

neuvonta saa asiakkaan lisäämään liikuntaa 15–20 %.  Jos neuvontaan lisätään keskus-

telua liikunnan tavoitteista, annetaan kirjallista materiaalia, liikuntaresepti, liikuntapäi-

väkirja tai askelmittari, liikunnan lisäystä tapahtuu edelleen 15–50 %. Maatilakäynnillä 

annettu neuvonta kohdistuu liikunnan lisäksi työtapoihin, -asentoihin, taukoliikuntaan, 

lepoon ja työmäärään. 

 

Maatilakäynnillä työfysioterapeutti arvioi maatalousyrittäjän kuntoutuksen tarpeen. 

Maatalousyrittäjille esitellään kotipaikkakunnalla järjestettävää ryhmätoimintaa ja avo-

kuntoutusta. Maatilakäynnillä voidaan sopia, että maatalousyrittäjä tulee työterveys-

huoltoon työfysioterapeutin terveystarkastukseen tarkempaa kartoitusta varten. Kuntou-

tuksella voidaan vaikuttaa myönteisesti kipuun, kivun haittaavuuteen ja lihaskuntoon 

lyhytaikaisesti. Yli vuoden kestävässä seurannassa tilanteen on huomattu palautuvan 

lähes ennalleen. (Perkiö-Mäkelä 2001, 257.) 

 

Kansaeläkelaitos järjestää sekä Aslak- että Tyk-kuntoutuskursseja. Aslak-kuntoutus on 

ammatillisesti syvennettyä lääkinnällistä kuntoutusta. Sitä on järjestetty vuodesta 1983 

lähtien. Valintakriteerinä on uhka siitä, että työkyky heikkenee tai oireilu, joka ennakoi 
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vajaakuntoisuutta. Aslak-kuntoutus on harkinnanvaraista, eikä maatalousyrittäjille 

suunnattuja Aslak-kursseja järjestetä joka vuosi. Maatalousyrittäjille suunnatulla Aslak-

kuntoutuksella on saatu hyviä tuloksia: liikuntaelinten toimintakyky paranee, koettu 

terveydentila paranee ja selkää kuormittavien työliikkeiden käyttö vähenee. Tyk-

kuntoutus on työkykyä ylläpitävää kuntoutusta. Se on lakisääteistä ja se on suunnattu 

henkilöille, joiden työkyky on olennaisesti heikentynyt. (Perkiö-Mäkelä 2001, 254–

255.) 

 

Maatalousyrittäjät voivat saada Melan kautta ammatillista kuntoutusta. Elinkeinotukena 

voidaan myöntää taloudellista tukea sellaisen laitteen hankintaan, jolla sairauden kan-

nalta hankala työvaihe helpottuu. Mela voi avustaa maatalousyrittäjää esimerkiksi trak-

torin ilmaistuimen, pienkuormaajan, rehunjakovaunun, lypsinkiskojen tai lypsinten ir-

rottajien hankinnassa. (Kuntoutuksen keinot, Mela, hakupäivä 14.4.2010.) 
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4 TOIMINTAMALLIN JA ESITTEEN LAADINTA 

 

 

Kallion työterveyshuollolla on olemassa yhteisesti laadittu kirjallinen kuvaus siitä, mil-

lainen tuote on maatilakäynti (Työterveyshuollon tuotteet, Peruspalvelukuntayhtymä 

Kallio, hakupäivä 4.10.2009). Tuotekuvauksesta ei käy ilmi, miten työprosessi etenee 

tai miten työtehtävät liittyvät toisiinsa. Toimintamallin laatimisella halusin kehittää 

maatilakäyntituotetta edelleen ja selkiyttää prosessin kulkua. Oman työprosessin paran-

taminen on yksi tapa kehittää laatua (Jouttimäki 2001, 32).  

 

Esitteellä haluan kertoa työfysioterapeutin osaamisalueista työterveyshoitajille, -

lääkäreille ja maatalousyrittäjille. Koska osa esitteen lukijoista ei ole terveydenhuollon 

ammattilaisia, halusin, että esite on selkeä. Tekstin ymmärrettävyys paranee, kun aihe 

rajataan ja tiivistetään, teksti on sujuvaa, rakenne johdonmukaista eikä ammattitermejä 

käytetä (Mansikkamäki 2002, 163–177). 

 

Kallion työterveyshuolto ei antanut toimintamallin ja esitteen ulkoasua varten tarkkoja 

ohjeita, vaan sain käyttää luovuuttani vapaasti. Luonnostelin ensin erikokoisia ja eri 

mallisia vuokaavio- ja esitepohjia, joista valitsin toimivimmat jatkotyöstämistä varten. 

Oman ideoinnin jälkeen tutustuin terveysviestintää ja potilasohjeiden kirjoittamista kos-

kevaan lähdekirjallisuuteen.   

 

4.1 Toimintamallin laadinta 

   

Marraskuussa 2009 aloitin toimintamallin laatimisen. Perehdyin Työterveyslaitoksen 

julkaisemaan kirjallisuuteen ja työterveyshuoltoa ohjaaviin lakeihin sekä keskustelin 

työterveyshuollon sihteerin Marja-Liisa Löytynojan kanssa maatilakäyntien suunnitte-

lemisesta. Häneltä sain luettavaksi Melan lähettämän kirjeen, joka koski maatalouden 

tapaturmavakuutusmaksutietojen saattamista ajan tasalle.  Kirjeen liitteenä oli lista maa-

talousyrittäjistä, jotka ovat Kallion asiakkaita. Tarkistuslistassa oli yrittäjien nimien 

lisäksi tiedot edellisestä maatilakäynnistä ja työterveyshuoltoon liittymispäivämäärä. 

(Pätiälä 2009, 28.9.2009, kirje). Mela lähettää kyseisen kirjeen kaikkiin työterveyshuol-

toihin kerran vuodessa.  
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Valitsin kirjeen lähettämisen työterveyshuoltoon vuokaavion ensimmäiseksi symboliksi, 

koska siitä käynnistyy työterveyshuollon sisäinen prosessi. Työterveyshuollon sihteerit 

tarkistavat Melan kirjeen sisältämät tiedot. Työterveyshuoltoon on voinut liittyä uusia 

maatalousyrittäjiä, erota vanhoja tai maatilakäynti on voitu tehdä listan postittamisen 

jälkeen. Sihteerit käyttävät valmista listaa, kun he poimivat seuraavan vuoden tilakäyn-

titiedot terveydenhoitajaa varten (Löytynoja 4.10.2009, haastattelu). 

 

Seuraavaksi työterveyshoitaja päättää, ketkä lähtevät tilakäynnille. Päätökseen vaikuttaa 

terveystarkastuksen perusteella muodostunut mielikuva maatalousyrittäjän terveydestä 

ja työn kuormitustekijöistä.  Kalliossa työfysioterapeuttien käyttö oli vuonna 2008 vä-

häistä. Maatilakäynnin osallistujista päättäminen on mielestäni tärkeä kohta yhteistyön 

lisäämiseksi. Lisäsin toimintamalliin kaksi tehtävää. Työterveyslääkäri ilmoittaa työter-

veydenhoitajalle, kenellä maatalousyrittäjällä on vastaanottokäynnillä huomattu työhön 

liittyvää fyysistä oireilua, mikä heikentää hänen työkykyään tai työssä fyysisesti raskai-

ta työvaiheita. Kalliossa on käytössä Effica-viestijärjestelmä, jolla ilmoitus on vaivaton-

ta tehdä. Toisena tehtävänä lisäsin, että työfysioterapeutti ilmoittaa työterveyshoitajalle, 

kenellä maatalousyrittäjällä on vastaanottokäynnillä huomattu työhön liittyvää fyysistä 

oireilua, mikä heikentää hänen työkykyään tai työssä on fyysisesti raskaita työvaiheita. 

Ilmoitusten ja omien havaintojen perusteella työterveyshoitaja päättää, mille tiloille teh-

dään työfysioterapeutin kanssa yhteiskäynti. Työfysioterapeutin osaamista tarvitaan 

esimerkiksi suunniteltaessa maatalousyrittäjän työkyvyn säilyttämiseksi tarvittavia toi-

mia, kuntoutusta, elinkeinotukea tai apuvälineitä (Kinnunen & Taattola 2007, 11–12). 

Toimintamalliin kuvattiin myös se vaihtoehto, että työterveyshoitaja tekee maatilakäyn-

nin yksin, työterveyslääkärin tai maatalouden asiantuntijan kanssa.  

 

Työterveyshoitaja ja työfysioterapeutti tai työterveyshuollon sihteeri varaa maatila-

käynnit kaikkien osallistujien ajanvarausjärjestelmiin. Käytännössä ajanvarausta helpot-

taa se, että maatilakäynniksi valitaan tietty viikonpäivä. Päiviä varataan tarvittava mää-

rä. Kallion työterveyshuollossa on huomattu, että töiden suunnittelua helpottaa se, että 

varaukset tehdään puoleksi vuodeksi kerrallaan. Maatilakäynti tehdään ja osallistujat 

laativat yhdessä käynnistä kirjallisen palautteen, joka tallennetaan tietojärjestelmään ja 

postitetaan maatalousyrittäjälle. Työterveyshoitaja ja työfysioterapeutti seuraavat ehdo-

tusten toteutumista työoloselvityksen ja terveystarkastuksen yhteydessä.  
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Pyysin palautetta toimintamallin ensimmäisestä luonnoksesta Työterveyslaitoksen eri-

koistutkijalta Merja Perkiö-Mäkelältä. Hänen ehdotuksestaan lisäsin toimintamalliin 

korjausehdotusten toteutumisen seurannan. Joulukuun 2009 yhteispalaverissa työterve-

yshuollon henkilöstö tutustui toimintamallin ensimmäiseen luonnokseen. Tilaisuudessa 

oli läsnä työterveyslääkäreitä, työterveyshoitajia, terveydenhuollon sihteereitä sekä työ-

fysioterapeutteja. Toimintamallin tekstin määrästä keskusteltiin. Hyvänä asiana pidettiin 

sitä, että toimintamalliin ei tarvita erillistä seliteosaa, vaan kaikki toiminnot kuvataan 

niin selkeästi, että asian ymmärtää toimintamallin luettuaan.  

 

OAMK:n ohjaajien ja Kallion työterveyshuollon tukihenkilöiden palautteen perusteella 

lisäsin toimintamalliin vaihtoehdon, jossa työfysioterapeutti ei osallistu tilakäynnille. 

Kolmannessa luonnoksessa otin käyttöön vuokaavioissa yleisesti käytettävät symbolit 

kuvaamaan alkua, loppua, tehtävää, päätöstä ja dokumentteja. Soikio kuvaa alkua ja 

loppua. Suorakulmio merkitsee tehtävää, vinoneliö syntyvää dokumenttia ja kärjellään 

oleva vinoneliö päätöstä. (Jouttimäki 2001, 8–10.) Vaaleanvihreällä värillä korostin 

niitä prosessin tehtäviä, jotka voivat johtaa työterveyshoitaja ja työfysioterapeutin yh-

teiskäynnin toteutumiseen eli työterveyshoitajan, lääkärin ja työfysioterapeutin aloitetta 

yhteiskäynnin tekemiseksi. Maaliskuussa 2010 OAMK:n ohjaajilta saamani palautteen 

jälkeen tein pieniä tekstimuutoksia ja siirsin kahden toiminnan paikkaa. Muut tukihenki-

löt eivät esittäneet toimintamalliin muutoksia. 

 

Toimintamalli kehittyi lopulliseen muotoonsa neljän luonnoksen kautta. Toimintamallin 

vasempaan yläkulmaan sijoitin Kallion logon yhtenäisen ilmeen vuoksi. Logoa käyte-

tään muissakin työterveyshuollon lomakkeissa. 

 

4.2 Esitteen laadinta 

 

Esitteen laatiminen alkoi tammikuussa 2010. Mietin, kuinka pitkä esite voisi olla ja mitä 

sen tulisi sisältää, jotta työfysioterapeutin osaamisalueet kuvattaan tarpeeksi laajasti ja 

samalla sopivan tiiviisti. Suunnittelussa pidin mielessä kohderyhmän eli lukijoiden tar-

peet. Tekstin kirjoittaja ei voi vaikuttaa kovin paljon siihen, millaisen tulkinnan lukija 

muodostaa tekstistä. Tekstiä voi muokata ymmärrettäväksi täsmentämällä tekstin tavoi-

tetta, erottamalla pää- ja sivuasiat toisistaan ja siirtämällä tekstin käsitteet lukijan maa-

ilmaan. (Iisa ym. 1997, 159.) 
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Tekstityyliksi valitsin asiatyylin, koska esitteen on tarkoitus olla informatiivinen. Teksti 

on  suunnattu työterveyshuollon henkilöstölle ja maatalousyrittäjille. Terveydenhuollon 

viestinnän tulee tukea työyhteisön toimintaa, lisätä henkilöstön tietoisuutta organisaati-

osta ja tukea henkilöstön sitoutumista työyhteisön toimintaperiaatteisiin (Nordman 

2002, 121–149). Jos teksti on selkeää, se avautuu lukijalle ensilukemalta ja asian ydin 

löytyy helposti (Jämsä & Manninen 2001, 56–57).  

 

Esitteen pääotsikko kertoo tekstin olennaisen sisällön. Esitteen kirjoittamisen näkökul-

maksi valitsin kaikenlaiset maatilakäynnit. Ensimmäinen kappale kertoo, mitkä ammat-

tiryhmät muodostavat työterveyshuollon asiantuntijatiimin. Toisessa kappaleessa ku-

vaillaan fysioterapeutin asiantuntijuuden ydin ja esitellään lyhyesti työfysioterapian 

lisäkoulutus.  

 

Väliotsikoilla ja tummennuksilla selvensin tekstiä ja paransin esitteen luettavuutta. Käy-

tin sekä otsikoiden lihavointia että muuta tekstiä isompaa fonttikokoa. Jämsä ja Manni-

nen (2000, 59) eivät suosittele kovin monien erottelutapojen käyttöä, kuten kursiivia tai 

alleviivausta lihavoinnin ja tekstikoon lisäksi.  

 

Esitteen ensimmäisessä luonnoksessa käytin väliotsikkoina Työfysioterapia-kirjan tapaa 

jäsentää työfysioterapiaan kuuluvia aiheita. Ohjaajilta maaliskuussa 2010 saamani pa-

lautteen jälkeen muutin otsikoita ja näkökulmaksi valitsin ne aiheet, jotka liittyvät kiin-

teästi maatilakäyntiin.  Niitä ovat liikuntaelinsairauksien ennaltaehkäisy, työn fyysinen 

kuormittavuus, työkykyä ylläpitävä toiminta, neuvonta ja kuntoutus. 

 

Esitteen kääntöpuolella on kartta Kallion toimialueesta. Karttaan on merkitty työterve-

yshuoltoon liittymisprosentit kunnittain vuonna 2008. Lukijalle kerrotaan, että työterve-

yshuolto tukee fyysisen ja psyykkisen terveyden ylläpidossa sekä ammattitautien, tapa-

turmien ja rasitussairauksien ennaltaehkäisyssä. Tekstin lopussa on tieto siitä, että työ-

terveyshuoltoon kuuluminen oikeuttaa 20 % alennukseen maatalouden tapaturmavakuu-

tusmaksuista. Esitteen takasivulla on työfysioterapeuttien yhteystiedot. Lisäsin työfy-

sioterapeuttien kuvat takasivulle tukihenkilöiltä saadun palautteen jälkeen. 

 

Kirjasintyypiksi valitsin Cambrian sen selkeyden vuoksi. Karsin tekstistä pois kaikki 

vierasperäiset sanat. Esitteen kooksi valitsin A4-koon, jonka taitoin kolmeen osaan pys-
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tysuunnassa. Tekstiä on molemmin puolin eli yhteensä kuudella palstalla. Pystysuuntaa 

suositellaan vähintään kaksisivuiselle tuotteelle (Torkkola, Heikkinen & Tiainen 2002, 

34–71). Värivalinnoissa pyrin rauhalliseen ulkoasuun. Esitteen korosteväriksi valitsin 

vaaleanvihreän, joka sopii Kallion logoon ja opinnäytetyöni aiheeseen. Yhteystiedot 

sijoitin takasivulle Kallion muiden esitteiden mukaan. Helmikuussa 2010 pyysin sidos-

ryhmien edustajilta ja Kallion työterveyshuollon asiantuntijoilta palautetta esitteen toi-

mivuudesta. Käsittelen saamani palautteen tarkemmin seuraavassa kappaleessa. Kallion 

työterveyshoitajan ehdotuksesta yhden tekstikappaleen järjestystä ja otsikointia muutet-

tiin. Huhti–toukokuussa 2010 viimeistelin esitteen ja hioin tekstiä. Toukokuussa 2010 

sain esitteen kieleen ohjeita OAMK:n suomen kielen ja viestinnän opettajalta. Esitteen 

sisällön ja tekstin muokkaukseen sain ohjeita sisällönohjaajalta ja menetelmän ohjaajal-

ta.  
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5 PROJEKTIN ARVIOINTI 

 

 

Tässä kappaleessa arvioin projektityöskentelyn sujuvuutta, toimintamallin ja esitteen 

laatutavoitteiden saavuttamista, oppimistavoitteiden saavuttamista sekä saamaani palau-

tetta. Palautteen keruuta varten laadin lyhyen kyselyn sidosryhmien edustajien ja Kalli-

on työterveyshuollon asiantuntijoille. Pyysin antamaan palautetta toimintamallin ja esit-

teen ajankohtaisuudesta, tiedon määrästä, luettavuudesta, kieliasusta, ulkoasusta, koko-

naisuudesta ja pyysin arvioimaan, miten tuotteet toimivat käytännössä. Osa tukihenki-

löistä antoi kommentteja sähköpostitse ja osa suullisesti. Esitteestä tuli enemmän palau-

tetta kuin toimintamallista. Yhtenä projektin arviointikriteerinä käytän projektisuunni-

telman aikataulun toteutumista.  

 

5.1 Projektityöskentelyn arviointi 

 

Projektisuunnitelman ensimmäinen päätehtävä, aiheeseen perehtyminen, alkoi aineiston 

keruulla. Kirjallista materiaalia työfysioterapiasta, kuormittumisesta ja maataloudesta 

löytyi paljon sekä työpaikkani kirjastosta että internetistä. Lähdekirjallisuus oli laadu-

kasta ja julkaisut olivat pääasiassa 2000-luvulta. Viitekehyksen tekeminen ja tarkenta-

minen jatkui huhtikuulle 2010 asti. Loppuraportin viimeistelyn aikana etsin vielä muu-

taman alkuperäislähteen ja tutustuin suomalaiseen ja ruotsalaiseen tutkimukseen lypsy-

työn kuormittavuudesta. Terveydenhuollon tiedottamiseen ja potilasohjeiden kirjoitta-

miseen liittyvää materiaalia löytyi jonkin verran. Terveysviestintää on ruettu kehittä-

mään viimeisen vuosikymmenen aikana.  

 

Projektisuunnitelma perustuu pitkälti arvioihin ja olettamuksiin. Projekteihin liittyy aina 

riskejä, eikä kaikkiin riskeihin ole edes mahdollista varautua (Virkki & Somermeri 

1997, 82–83). Projektin suunnitteleminen sujui aikataulun mukaan. Projektisuunnitel-

man kirjoittaminen harjaannutti käyttämään ammattikorkeakoulun vaatimaa kieltä. 

Luonteelleni tyypillinen kerronnallinen kirjoitustyyli vaati paljon hiomista. Syysloma 

siirsi yhteistyösopimuksen solmimisen marraskuun 2009 alkuun. Suullinen yhteistyöso-

pimus oli tehty jo vuoden alussa. Arvioin projektisuunnitelmassa tämän projektin ris-

keiksi tilastotietojen saannin vaikeudet, opiskeluinnon lopahtamisen sekä työn ja opis-

keluaikataulujen yhteensovittamisen vaikeudet. Näistä riskeistä vain yksi toteutui osit-
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tain; työssäkäynnin ja opiskelun yhteensovittaminen oli ajoittain vaikeaa. Iltaan tai vii-

konloppuun sijoittuva opetus toisi suurta helpotusta aikuisopiskelijoille työvuorojen 

suunnitteluun. 

 

Minulla ei ole tietokonetta eikä internet-yhteyttä, mikä vaati hyvää ajankäytön suunnit-

telua. Sain työpaikaltani lainaan kannettavan tietokoneen, jolla kirjoitin word-tiedostoja. 

Tiedonhaku internetistä ja yhteydenpito ohjaajiin ja sidosryhmien edustajiin tapahtui 

työpäivän jälkeen työpaikalla tai kaupunginkirjastossa. Oman internet-yhteyden puut-

tuminen ei kuitenkaan muodostunut ylitsepääsemättömäksi esteeksi, mutta hidasti jon-

kin verran työn etenemistä.   

 

Projektiorganisaation kokoonpano syntyi helposti työn ja ammattikorkeakoulun kontak-

tien avulla. Projektiorganisaation toimintaan olen pääpiirteissään tyytyväinen. Projekti-

päällikkönä tärkein tehtäväni oli valmistaa sovitut tuotteet Kallion työterveyshuollolle ja 

kirjoittaa projektista loppuraportti. Projektipäällikkö tarvitsee onnistuakseen työssä 

neuvottelu- ja yhteistyötaitoja, tiedotustaitoja, sitkeyttä, ennakointikykyä sekä valmiutta 

ottaa yllätykset ja vastoinkäymiset haasteena (Rissanen 2002, 72–109). Projektin hallin-

nointi yksin lisäsi työmäärää, mutta samalla motivoiduin aidosti tähän projektiin. Rissa-

sen (2002, 96–98) mukaan ihmisten aidot, syvät motivoitumislähteet ovat vastuunanto, 

työtehtävän arvostaminen, sisäinen ohjautuminen, saavuttaminen ja tunnustus. Koen, 

että sain projektissa paljon vastuuta ja minuun luotettiin opinnäytetyöntekijänä ja työ-

terveyshuollon ammattilaisena. Sisäinen ohjautumiseni lähti mielenkiinnosta tutkia 

omaan työhöni olennaisesti liittyvää palvelutuotetta ja siihen vaikuttavia asioita. Työn 

edetessä ja esitellessäni välituotoksia työyhteisössä koin, että työtäni arvostettiin. Jo 

tuotteiden luonnosten saama hyvä vastaanotto kannusti viimeistelemään tuotteet lopulli-

seen muotoon työyhteisön käytettäväksi. OAMK:n ohjaajilta saamani palaute auttoi 

sekä kehittymään opinnäytetyön tekemisessä että piti yllä motivaatiota. 

 

Tukihenkilöt löytyivät helposti työyhteisöstäni ja yhteistyökumppaneista, mutta ilmei-

sesti en osannut sitouttaa heitä tarpeeksi työskentelyyn, koska palavereihin osallistumi-

nen oli laimeaa. Onneksi sähköinen tiedonvälitys helpotti yhteydenpitoa, ja osa tuki-

henkilöistä antoi palautteen sähköpostilla.  

 



32 

 

Pienenkin palautteen saaminen on tuotteen tekijälle tärkeää, koska se konkretisoi sen, 

miten lukija on ymmärtänyt tekstin ja mitä mielikuvia hänelle siitä syntyy. Palautteen 

avulla kontrolloidaan, onko tekstillä päästy tavoitteeseen. Kaiken tiedottamisen tulee 

olla työyhteisön tavoitteiden mukaista (Nordman 2002, 121–143).  Tukihenkilöiltä saa-

dun palautteen merkitys toimintamallin ja esitteen viimeistelyssä oli merkittävä.   

 

Projekti eteni suurimmaksi osaksi suunnitellusti aikataulussa. Loppuraportin kirjoitta-

miseen varatut tunnit ylittyivät. Tekstimuutokset johdannossa ja sisällysluettelossa vaa-

tivat muidenkin kappaleiden muokkausta, mikä vaati lisää kirjoittamisaikaa. Yhteistyö-

sopimuksessa oli arvioitu, että opinnäytetyö olisi valmistunut helmikuussa.  Kallion 

työterveyshuolto saanee käyttöönsä lopulliset versiot tuotteista touko-kesäkuussa.  

 

5.2 Toimintamallin ja esitteen arviointi 

 

Toimintamallin luonnos sai joulukuun 2009 palaverissa hyvän vastaanoton sen käyttäjil-

tä eli työterveyshuollon työntekijöiltä palaverissa. Työterveyslääkärit ja –hoitajat olivat 

tyytyväisiä toimintamallin selkeyteen ja johdonmukaisuuteen.  Omasta mielestäni pro-

sessikaavio sisälsi melko paljon tekstiä. Kallion työterveyshuolto halusi kuitenkin säi-

lyttää kaiken tekstin toimintamallissa, jotta sitä voi käyttää sellaisenaan, ilman selite-

osaa. Toimintamallin esittely toimi työyhteisössä keskustelun herättäjänä ja lisäsi työyh-

teisön keskinäistä ymmärtämystä maatilakäynnin prosessista. Tukihenkilöiden palave-

rissa keskusteltiin siitä, lisätäänkö toimintamalliin terveydenhoitajan yksin tekemä tai 

maatalouden asiantuntijan tai työterveyslääkärin kanssa tekemä maatilakäynti. OAMK:n 

ohjaajien palaute oli ollut samansuuntaista, ja lisäsin vaihtoehdon seuraavaan luonnok-

seen. Kelan edustaja Kati Salonpää antoi palautteen puhelimitse. Hänestä toimintamalli 

oli selkeä ja toimiva.  

 

Toimintamallin laatutavoitteena oli tarkoituksenmukaisuus ja luotettavuus. Mielestäni 

saavutin laatutavoitteet hyvin. Toimintamalli pohjautui lakeihin ja suosituksiin ja työyh-

teisö oli ollut mukana sen muokkaamisessa. Maatilakäyntien suunnittelu ja toteutumi-

nen oli toimintamallin avulla yhtenäisempää kuin aikaisemmin. Toimintamalli helpotti 

tunnistamaan maatilat, joissa tarvitaan työfysioterapeutin osaamista. Toimintamalli oli 

käyttäjien mielestä selkeä, vaikka siinä oli tekstiä melko paljon. Käyttäjät pitivät hyvänä 

asiana, että toimintamallin sisältö avautui helposti eikä erillistä seliteosaa tarvittu. 
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Opinnäytetyön luovin osio oli esitteen laadinta. Esitteen laatutavoitteena oli luotetta-

vuus ja selkeys. Jo luonnokset saivat työyhteisössä innostuneen vastaanoton. Työterve-

yshoitaja Mervi Poikkimäki ideoi tukihenkilöiden kokouksessa, että vastaavanlainen 

esite tarvittaisiin koko työterveyshuollosta. Itselläni oli tullut täsmälleen samanlainen 

ajatus: yhden ammattiryhmän esittelyn lisäksi tarvittaisiin koko tiimin osaamista esitte-

levä tiedote maatalousyrittäjille. Yksi toiminnallinen tavoite oli lisätä työterveyshuollon 

henkilökunnan tietämystä työfysioterapeutin osaamisalueista ja siihen tämä esite sopii 

hyvin. Esitetekstin valinta ja otsikoiden valinta osoittautui yllättävän vaikeaksi. Tekstin 

muokkaus vaati aikaa. MTK:n edustaja kirjoitti sähköpostipalautteessaan: ” Laatimasi 

esite on mielestäni erittäin hyvä, selkeä ja näppärän kokoinen…Tällainen esite tulisi 

varmasti luettua”, mikä kertoo esitteen toimivuudesta maatalousyrittäjän näkökulmasta. 

Esitteen ja toimintamallin visuaalinen muokkaus paransivat tekstinkäsittelytaitojani 

selvästi. Erään tukihenkilön aloitteesta työfysioterapeuttien valokuvat lisättiin esittee-

seen. MTK:n ja Kelan edustajat pitivät tärkeänä, että vakuutusmaksujen alennus maini-

taan esitteessä.  

  

5.3 Toiminnallisten tavoitteiden saavuttamisen arviointi 

 

Toiminnallisten tavoitteiden saavuttamista ei vielä voida arvioida, koska toimintamallia 

ei ole vielä luovutettu Kallion työterveyshuollon käyttöön eikä esitettä ole käytetty työ-

fysioterapeutin palvelujen markkinointimateriaalina maatalousyrittäjille. Kuitenkin jo 

toimintamallin ensimmäinen luonnos sai hyvän vastaanoton Kallion työterveyshuollos-

sa. Opinnäytetyön valmistuttua toimintamalli jaetaan jokaiselle työntekijälle ja sitä käy-

tetään uusien työntekijöiden perehdyttämisessä. Uskon, että vuonna 2010 työfysiotera-

peutit tekevät enemmän maatilakäyntejä kuin vuonna 2008. Tulevaisuudessa pidän 100 

maatalousyrittäjän tapaamista vuosittain realistisena tavoitteena. Työyksikössä puhutaan 

enemmän ääneen tilakäyntien suunnittelusta ja ilmapiiri on myönteinen. Se, kuinka ak-

tiivisesti toimintamallia käytetään, vaatisi pidemmän aikavälin kartoituksen, johon tä-

män opinnäytetyön puitteissa ei ole mahdollisuutta. Tilakäyntien vuosittaisen toteuman 

seurata jäänee jatkossa työyksikön esimiesten vastuulle. 

 

Esitteen ja toimintamallin johdosta työfysioterapeutit rohkaistuvat ehdottamaan yhteisiä 

maatilakäyntejä työterveyshoitajille.  Kallion työterveyshuollossa on luotu väylä, miten 

yhteistä maatilakäyntiä voi ehdottaa, ja henkilöstö on sen yhteisesti hyväksynyt. Epävi-
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rallisissa keskusteluissa jo esitteen ensimmäistä luonnosta pidettiin hyvänä. Tulevina 

vuosina tarvitaan jatkoseurantaa siitä, montako maatalousyrittäjää työfysioterapeutit 

tapaavat vuosittain. Tätä seurantaa Kallion työterveyshuollon esimiehet tekevät toimin-

takertomuksen laatimisen yhteydessä. 

 

5.4 Oppimistavoitteiden saavuttaminen  
 

 

Tuotekehitystyö ja projektiluontoinen työskentely osoittautuivat innostavaksi tavaksi 

tehdä opinnäytetyö. Työelämän nopea muuttuminen ja terveydenhuollon uudet haasteet 

ovat lisänneet terveydenhuollon erilaisia projekteja. Tuotekehityksen ja projektityösken-

telyn teoriataustojen tunteminen helpottaa työelämän projekteihin osallistumista ja 

oman osuuden mieltämistä kokonaisuudessa.  

 

Opinnäytetyön tekemisen johdosta opin ymmärtämään vuokaavioissa käytettävien sym-

bolien merkityksen ja käyttämään niitä toimintamallin tekemisessä. Prosessin kuvauk-

sessa tarvitaan yhteistyötä prosessissa työtä tekevien kesken. Päästyäni alkuun työpro-

sessin mallittamisessa voisin kuvitella jatkossa osallistuvani omassa työyksikössäni 

vuokaavioiden tekemiseen. Esitteen tekeminen opetti minulle sanojen valintaa ja kielen 

käyttöä. Opin, että tekstin esitestaus on välttämätöntä ja parantaa lopullisen tuotteen 

laatua.  Maatalouteen liittyvä osaaminen syventyi lukiessani valtavan määrän kirjalli-

suutta ja rajatessani aihetta.  

 

Projektisuunnitelman laatiminen opetti budjetointia ja aikataulutusta, jotka molemmat 

osoittautuivat melko haastaviksi osa-alueiksi. En osannut mieltää opintopisteinä lasket-

tavia kokonaisuuksia tunteina, koska opintopiste oli minulle vieras käsite. Aikataulujen 

laatimisessa osoittauduin optimistiksi. Opin, että ihmisten koollekutsuminen vaatii usei-

den aikataulujen yhteensovittamista, ja sille on varattava tarpeeksi aikaa jo suunnittelu-

vaiheessa. Myös lomat ja juhlapyhät rikkovat yllättävän paljon työviikkoa ja muuttavat 

työaikasuunnitelmia.   

 

Projektisuunnitelmaan liittyvä laatutavoitteiden jako rakenne-, prosessi- ja tulostekijöi-

hin vaati paljon ohjausta ohjaajilta ja oli minulle täysin uutta. Jako selkeytti laatutavoit-

teita ja kiteytti sanalliseen muotoon, mitkä osatekijät parantavat tuotteiden laatua. 
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Projektityöskentelyn aikana harjaannuin esiintymään erilaisissa seminaareissa ja koko-

uksissa sekä laatimaan pöytäkirjoja. Opin myös hallinnoimaan projektin eri vaiheita ja 

tekemään kirjallisen yhteistyösopimuksen sekä miettimään tuotteeseen liittyviä tekijän-

oikeusasioita. Projektisuunnitelman kirjoittamisen yhteydessä sain palautetta, että kirjal-

linen ilmaisuni ei ole selvää. Loppuraporttia kirjoittaessa olen kiinnittänyt erityisesti 

huomiota lauseiden pituuteen ja tekstin selkeyteen. Koen kehittyneeni myönteisesti. 

 

Olen oppinut pilkkomaan työprosessin toimintamallin muotoon ja käyttämään toimin-

nan kuvauksessa yleisesti hyväksyttyjä symboleja. Terveydenhuoltoon liittyvän esitteen 

tekeminen on opettanut terveysviestintään liittyviä taitoja, kuten tiivistämistä, tekstin 

selkeyttämistä ja otsikointia. Työfysioterapiaan liittyvä osaamieni on syventynyt. Opin-

näytetyöhön liittyvät projektisuunnitelman ja loppuraportin eri vaiheet ovat selkiyty-

neet. Lisäksi tietojenkäsittelytaitoni ovat kehittyneet selvästi. Olen tyytyväinen oppimis-

tavoitteiden saavuttamiseen. 

    

Projektin aikana olen saanut eri toimijoilta paljon palautetta. Vertaisarviointi ja ohjaaji-

en palaute on osoittanut puutteita osaamisessani ja projektin hallinnoinnissa. Osaamise-

ni ja projektitaitoni ovat kehittyneet opinnäytetyön tekemisen ansiosta. Palautteen keruu 

tukihenkilöiltä tuntui aluksi vieraalta, mutta palautteesta saatava hyöty osoittautui tärke-

äksi. Sen avulla pystyin arvioimaan esitteen tekstin ymmärrettävyyttä ja selkeyttä. Kal-

lion työterveyshuollolta saatu palaute innosti ja kannusti jatkamaan toimintamallin ja 

esitteen viimeistelyä, koska kumpikin tuote koettiin hyödylliseksi. 
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6 POHDINTA 

 

 

Olen iloinen, että valitsin opinnäytetyöni muodoksi tuotekehitysprojektin. Sain mahdol-

lisuuden käyttää fysioterapiaosaamistani alueen maatalousyrittäjien terveyden edistämi-

seksi sekä oman työyksikkömme toiminnan kehittämiseksi. Maatalous on kokenut suu-

ria muutoksia viimeisten vuosikymmenten aikana ja työn kuva on muuttunut. Viime 

kuukausina tiedotusvälineissä on julkaistu eläinten kohteluun kohdistuvaa arvostelua. 

Moni maatalousyrittäjä kokee alaan kohdistuvan negatiivisen julkisuuden raskaaksi. 

Työterveyshuollon tukitoimia tarvitaan maatalousyrittäjien työkyvyn ja jaksamisen yl-

läpitämiseksi sekä parantamiseksi.   

 

Työterveyshoitajan ja työfysioterapeutin yhteisen tilakäynnin toimintamallin laadinnalle 

oli Kallion työterveyshuollossa tarvetta, jonka laajuus paljastui vasta opinnäytetyötä 

tehdessä. Maatalousyrittäjien liittymisprosentti vaihteli suuresti eri kunnissa, mikä saat-

toi johtua erilaisesta markkinoinnista tai palvelujen saatavuudesta. Myöskin työfysiote-

rapeuttien osallistuminen tilakäynneille vaihteli suuresti. Tilanteen jatkuminen muuttu-

mattomana olisi johtanut väistämättä erilaiseen palvelutarjontaan eri paikkakunnilla, 

mikä olisi Kallion strategian vastaista. Nyt maatilakäyntien suunnittelulle on yhteisesti 

hyväksytty malli ja työtapojen harmonisointi on askeleen lähempänä toteutumistaan.  

 

Maatalousyrittäjät ovat oman työnsä asiantuntijoita. Ulkopuolinen voi esittää oman nä-

kemyksensä kuormitustekijöistä ja ehkä havaita maatilakäynnillä sellaisia puolia työstä, 

joita maatalousyrittäjä ei ole tullut ajatelleeksi. Työfysioterapeutti voi lisätä maatalous-

yrittäjän hallinnan tunnetta omaa terveyttään koskevissa asioissa tuomalle esiin vaihto-

ehtoisia ratkaisuja.    

 

Työfysioterapeutit ry:n kuuluu noin 660 jäsentä (Työfysioterapeutit, hakupäivä 

7.12.2009). Maatilakäynnit ovat yksi työtehtävä työfysioterapeuttien työnkuvassa. Työ-

terveyshuoltoa koskevaa lähdekirjallisuutta löytyi hyvin. Työfysioterapiaa koskevaa 

kirjallisuuttakin löytyi, mutta yllätyin siitä, miten vähän löysin työfysioterapeuteille 

suunnattua materiaalia maatilakäynneistä. Syynä lienee asiantuntijajoukon pienuus ja 

työfysioterapeuttien toimien vähentyminen työterveyshuoltoyksiköissä. Maatalouden 

tuotantoeläinten koko, arvaamaton käytös, työympäristön hajut ja eritteet voivat tuntua 
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alaan tottumattomalle epämiellyttäviltä. Mielestäni työfysioterapeutit hyötyisivät op-

paasta, joka esittelisi erilaiset navettatyypit ja niissä käytettävät tyypillisimmät työtavat 

ja työhön liittyvät liikuntaelinten kuormitustekijät. Oppaan ansiosta tutustuminen maa-

talousalaan voisi olla helpompaa. Opas voisi olla ammattikorkeakoulun ylemmän tut-

kinnon opinnäytetyö tai Työterveyslaitoksen ja Työfysioterapeutit ry:n yhteistyöprojek-

ti.      

 

Maatalousaiheiseen lähdekirjallisuuteen tutustumisen vuoksi tietämykseni maataloutta 

koskevista tutkimuksista ja kuormitustekijöistä on lisääntynyt. Nina Nevala-Purasen 

tutkimus valottaa lypsytyön fyysistä kuormittavuutta parsi- ja pihattonavetoissa, kuntou-

tuskurssien vaikutusta työtekniikkaan, kipuun ja työkykyyn.  Ruotsalaisten tutkimus 

kertoo yläraajojen kuormittumista lypsytyön eri vaiheissa. Kummatkin tutkimukset oli-

vat minulle uusia. Tutkimuksista sain hyvää materiaalia paitsi tätä loppuraporttia myös 

omaa työtäni varten.  

 

Esitteen tekemisen yhteydessä opin, että käytettävän paperin paksuus, printterin ja väri-

kasetin laatu vaikuttavat esitteen ulkoasuun. Esitteen laatimisen johdosta työyksikös-

sämme on virinnyt keskustelua siitä, pitäisikö Kallion työterveyshuollosta tehdä yleis-

esite. Kannatan ajatusta. Työfysioterapeutin osaamisen esittelylle on jatkossakin tarve 

sekä sisäisessä perehdytyksessä että asiakkaisiin päin suuntautuvassa markkinoinnissa. 

Markkinoitaessa työterveyshuollon palveluja työterveyshuoltoon kuulumattomille maa-

talousyrittäjille kannattaa esitellä koko yksikön toimintaa ja kaikkien ammattiryhmien 

osaamista. Laatimani esite toimii hyvänä pohjana, jos yleisesitettä lähdetään jatkossa 

kehittelemään.  
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LAATUTAVOITTEET     LIITE 1 

 

TAULUKKO 1. Tuotekehitysprojektin laatutavoitteet 

 

 Rakennetekijä Prosessitekijä Tulostekijä 

Tarkoituksenmukaisuus Oma kokemus maatila-

käynneiltä. Fysioterapi-

aan, ergonomiaan, 

kuormitukseen ja maata-

louteen liittyvä kansalli-

set ja pohjoismaiset 

tutkimukset ja lähdekir-

jallisuus 

Kertaan fysioterapian, 

ergonomian ja kuormi-

tuksen peruskäsitteet ja 

tarkastelen niiden yhte-

yttä maatalouden kuor-

mitustekijöihin. Käytän 

hyväkseni omaa koke-

musta maatilakäynneil-

tä. Teen yhteistyötä 

koko työterveyshuollon 

henkilökunnan kanssa 

toimintamallin työstä-

misessä. 

Toimintamalli Kallion 

työterveyshuollossa yhte-

näistyy. Markkinointima-

teriaali on informatiivistä 

ja esittelee työfysiotera-

peutin tehtävät maatila-

käynnillä. Malli helpottaa 

tunnistamaan ne  maatilat, 

joilla tarvitaan työfysiote-

rapeutin osamaista 

Luottamus Työterveyshuoltoa oh-

jaavat lait. Työterveys-

laitokselta saatavat tie-

dot.  Työ-

terveyslaitoksen erikois-

tutkijan toimiminen tuki-

henkilönä. Ergonomiaan 

ja kuormitukseen liitty-

vät tutkimukset sekä 

fysioterapian ja työfy-

sioterapian kirjallisuus. 

Paneudun maatalouteen, 

ergonomiaan ja työn 

kuormittavuuteen liitty-

viin tutkimuksiin ja 

kirjallisuuteen. Olen 

yhteydessä erikoistutkija 

Merja Perkiö-Mäkelään. 

Tutustun voimassa ole-

viin lakeihin ja säädök-

siin. 

Asiasisältö perustuu läh-

dekirjallisuuteen, tutki-

muksiin ja lakeihin. Minut 

koetaan luotettavana yh-

teistyökumppanina.  

Selkeälukuisuus Käytössä on sopivia atk-

ohjelmia. Tukihenkilöt 

antavat palautetta. On 

terveysviestintää koske-

vaa kirjallisuutta ja omaa 

osaamista. 

Kokeilen erilaisten 

fonttien ja tekstikoon 

luettavuutta. Kerään 

palautetta tukihenkilöil-

tä. 

Toimintamallissa on sopi-

vasti tekstiä. Esitteen 

palstoissa on ilmavuutta. 

Fontti on riittävän kokois-

ta. Kuvitus luo positiivisen 

mielikuvan maataloudesta. 
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TEHTÄVÄLUETTELO    LIITE 2  

 

Nro 

 

Tehtävän nimi Alku- 

päivämäärä 

Loppu- 

päivämäärä 

Suunnitellut 

tunnit 

Toteutuneet 

tunnit 

Suorittaja 

1 Aiheeseen perehtyminen 13.1.2009 15.3.2009 50h 73h Malla Kullas/Eija 

Mämmelä 

1.1 Aineiston keruu 1.3.2009 1.11.2009 25h 25h Malla Kullas 

1.2 Viitekehyksen tekeminen 30.6.2009 14.4.2010 25h 48h Malla Kullas 

2 Projektin suunnitteleminen 15.3.2009 30.10.2009 48h 34h Malla Kullas 

2.1 Projektisuunnitelman laatiminen, 

opettajien palaute ensimmäisestä 

luonnoksesta 

21.7.2009 26.10.2009 30h 25h Malla Kullas/Milja 

Ruokamo 

2.2 Projektisuunnitelman esittäminen ja 

palaute 

27.10.2009 27.10.2009 3h 3h Malla Kullas/Eija 

Mämmelä/Krista 

Alakiuttu 

2.3 Projektisuunnitelman viimeistely 28.10.2009 1.11.2009 10h 1h Malla Kullas 

2.4 Yhteistyösopimuksen laatiminen 15.10.2009 2.11.2009 5h 5h Malla Kullas/Riitta 

Savola/Eija Mämmelä 

3 Toimintamallin ja esitteen laatimi-

nen 

28.10.2009 30.5.20010 157h 158h Malla Kullas 

3.1 Työterveyshuollon sihteerin haastat-

telu 

5.10.2009 1.12.2009 5h 4h Malla Kullas/Marja-

Liisa Löytynoja 

3.2 Toimintamallin luonnostelu 28.10.2009 14.4.2010 40h 50h Malla Kullas 

3.2.  Esitteen luonnostelu 28.10.2009 14.4.2010 40h 33h Malla Kullas 

3.3 Valokuvaus 10.6.2009 13.6.2009 4h 2h Malla Kullas 

3.4 Palaute Kallion työterveyshuollolta 18.11.2009 18.11.2009 2h 1h Malla Kullas/Kalli- 

on tth:n henkilökunta 

3.5 Palaute tukihenkilöiltä ja ohjaajilta 23.2.2010 29.3.2010 16h 3h Malla Kullas/ tuki-

henkilöt/ 

Eija Mämmelä/ Milja 

Ruokamo 

3.6 Esitteen ja toimintamallin viimeiste-

ly 

18.11.2009 14.4.2010 50h 65h Malla Kullas 

4 Projektin päättäminen   113h 152h Malla Kullas 

4.1 Loppuraportin kirjoittaminen 1.11.2009 28.2.2010 98h 85h Malla Kullas 

4.2 Palaute ohjaajilta 29.3.2010 29.3.2010 3h 3h Malla Kullas/Eija 

Mämmelä/ Milja 

Ruokamo 

4.3 Loppuraportin viimeistely 30.3.2010 14.4.2010 10h 62h Malla Kullas 

4.2 Loppuraportin esittäminen 4.5.2010 4.5.2010 2h 2h Malla Kullas 

    Yhteensä 362 h 417h  
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TOIMINTAMALLI     LIITE 4 

 

TYÖTERVEYSHOITAJAN JA TYÖFYSIOTERAPEUTIN YHTEISTEN TILAKÄYNTIEN 

SUUNNITTELU JA TOTEUTUMINEN KALLION TYÖTERVEYSHUOLLOSSA       
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     Malla Kullas 4.6.2010 

Työterveyshuollon sihteerit tarkistavat tiedot, nimeävät 

yritystä hoitavan työterveyshoitajan ja korjaavat  mah-

dolliset virheet Mela-rekisteriin 

Työterveyshuollon sihteerit aikatauluttavat 

käynnit 4 vuoden välein 

Työterveyslääkäri tapaa vastaanotollaan maa-

talousyrittäjän, jolla on työhön liittyvää liikun-

taelinoireilua. Lääkäri ehdottaa Effica-viestillä 

työterveyshoitajalle, että työfysioterapeutti 

osallistuu seuraavalle tilakäynnille 

Työfysioterapeutti tapaa vastaanotollaan 

maatalousyrittäjän, jolla on työhön liittyvää 

liikuntaelinoireilua ja ehdottaa työterveys-

hoitajalle yhteistä maatilakäyntiä 

Työterveyshoitaja ja työfysiote-

rapeutti varaavat ajanvaraukseen 

yhteiset tilakäyntiajat (kevät ja 

syksy kerrallaan). 

Tilakäynti toteutuu 

Ehdotusten toteutumisen 

seurantaa tehdään työolosuh-

deselvityksen yhteydessä 

ja/tai terveystarkastuksen 

yhteydessä 

Mela lähettää työterveyshuolloille vuosittain 

kuntakohtaisen tarkistuslistan palveluja 

ostavista maatalousyrittäjistä 

Kirjallinen palaute laadi-

taan yhdessä ja postitetaan 

yrittäjälle 

Työterveyshoitaja saa tiedon, 

mille tiloille tehdään maatila-

käynti ja päättää, tekeekö sen 

yksin vai yhdessä 

Työterveyshoitaja tekee tilakäynnin 

yksin, maatalouden asiantuntijan kanssa 

tai työterveyslääkärin kanssa, jos tilalla ei 

ole fyysisesti kuormittavia työvaiheita 

eikä yrittäjällä liikuntaelinoireilua 

Työterveyshoitaja tekee tilakäynnin 

työfysioterapeutin kanssa, jos tilalla on 

fyysisesti kuormittavia työvaiheita tai 

yrittäjällä liikuntaelinoireilua 


