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1 JOHDANTO 

 

 

Maatalousyrittäjän terveys ja työolosuhteiden turvallisuus vaikuttavat tilan tuotantoon. 

Vaikka maatalousyrittäjien määrä on vähentynyt, niin tilakoot ovat suurentuneet. Tä-

mä aiheuttaa haastetta maatalousyrittäjien työterveyshuollolle, jotta maatalousyrittäjil-

le voitaisiin tarjota heidän tarpeita vastaavia työterveyshuoltopalveluita. Aihe on ajan-

kohtainen ja tärkeä, sillä valtakunnallisesti vain noin 40 % maatalousyrittäjistä kuuluu 

työterveyshuoltoon. Maatalousyrittäjät tulisi saada havahtumaan oman terveytensä ja 

hyvinvointinsa edistämisestä. 

 

Työhyvinvointi on tasapainoa jaksamisen ja työn asettamien vaatimusten välillä. Toi-

mivalla lomitusjärjestelmällä on suuri vaikutus viljelijän jaksamisen kannalta. Viljelijä-

kin tarvitsee joskus lomaa, apua kiirehuippuihin sekä sijaisapua sairastapauksiin. Kun 

viljelijä jaksaa paremmin, niin hän jaksaa miettiä esimerkiksi uusia työtapoja, tällä on 

vaikutusta tilan tuottavuuteen. Jos viljelijä joutuu olemaan sairauslomalla ja palkkaa-

maan tilalleen työntekijän tilan tuottavuus saattaa heikentyä. 

 

Viljelijän kannattaa liittyä maatalousyrittäjien työterveyshuoltoon, koska työterveys-

huollosta voi olla apua terveyden ja työkyvyn uhkien havaitsemisessa sekä työperäis-

ten sairauksien ehkäisemisessä. Työterveyshuollon tehtävänä on edistää viljelijän 

työkykyä, jonka oleellisena tehtävänä on tuntea viljelijän työolosuhteet ja millaista 

työtä viljelijä tekee. Tällöin voidaan seurata miten työ vaikuttaa viljelijän terveyteen. 

Maatalousyrittäjien työkyvyn edistämiseen tulee panostaa erityisesti, koska maatalo-

ustyö on fyysisesti raskasta ja maataloustyöstä aiheutuu monelle myös henkistä 

kuormitusta. 

 

Työturvallisuusasiat ovat maatiloilla erityisen tärkeitä, sillä maa- ja metsätaloudessa 

sattuu vuosittain tapaturmia keskimäärin saman verran kuin teollisuudessa. Vuonna 

2010 sattui noin 4500 MATA-korvattua tapaturmaa (Mela tilastot - Aikasarjat 2011., 

Maatilayrittäjän hyvinvointi 2009, 55.) Mikään ei voi korvata menetettyä työkykyä, 

joten työturvallisuusasioissa ennaltaehkäisyllä on tärkeä merkitys. Työterveyshuollon 

rooli maatalousyrittäjän terveyden kannalta on ennaltaehkäisevä. 

 

Opinnäytetyöni tutkimus on maatalousyrittäjien tarpeita palveleva tilaustyö, jonka 

toimeksiantajana on Mela, yhteyshenkilönä Anna-Riikka Pukari. Opinnäytetyöni tar-

koituksena on selvittää, miksi maatalousyrittäjät eivät ole liittyneet maatalousyrittäjien 

työterveyshuoltoon ja erityisesti, miksi työterveyspalvelut voisivat olla viljelijälle hyö-
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dyllisiä. Tutkimuksen lähtökohtana on, että miten viljelijän mielestä työ vaikuttaa ter-

veyteen ja erityisesti mikä vaikutus maatalousviljelijöiden työterveyshuollolla voisi olla 

viljelijän terveyteen ja työkyvyn säilymiseen. 

 

Maatalousyrittäjien työterveyshuoltoon liittymättömyyden syitä on tutkittu aiemminkin. 

Työterveyshuoltoon liittyminen on maatalousyrittäjälle vapaaehtoista, mutta erittäin 

suositeltavaa. Jotta maatalousyrittäjien työterveyshuoltoon liittymisaktiivisuutta voi-

daan lisätä, on tiedettävä mitä viljelijät odottavat työterveyshuoltopalveluilta ja kehitet-

tävä palveluita sen mukaisesti. Tutkimusaineistoa hain teemahaastattelujen avulla. 

Työterveyshuoltopalveluista voisi olla maatalousyrittäjille hyötyä, jos viljelijä ymmär-

tää miten työ vaikuttaa terveyteen ja millä keinoin työterveyshuolto toimii (Saarela 

2004, 25). 
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2 MAATALOUSTYÖ 

 

 

Työllä on suuri merkitys myös viljelijän terveyteen. Työ antaa niin sisältöä elämään 

kuin toimeentuloakin. Maatalousyrittäjän työtä ja vapaa-aikaa voi olla vaikea erottaa 

toisistaan, koska työpaikka on samalla koti. Työn perusteella määräytyy ihmisen yh-

teiskunnallinen status ja taloudellinen asema. (Kasvio 2010, 26.)  

 

Maaseudulla on sekä maa- ja metsätalouden perustuotantotiloja, monialaisia tiloja, 

joissa muutakin yritystoimintaa että muita maaseutuyrityksiä ilman maa- ja metsäta-

loutta (Rantamäki-Lahtinen 2010, 16). Vuonna 2008 maatalousyrittäjillä oli keskimää-

rin peltoa 34 ha ja metsää 48 ha. Yleisin päätuotantosuunta oli kasvinviljely (64%), 

lypsykarjatalous oli toiseksi yleisin (19%) ja kolmantena muu nautakarjatalous (6%). 

Maatalousyrittäjät olivat keskimäärin 48 vuoden ikäisiä. Yleisin viljelymuoto on perhe-

viljelmä. Kuitenkin tilakoon kasvusta johtuen töitä saatetaan ulkoistaa ja käyttää lisä-

nä työsuhteista työvoimaa (Taattola, Ojanen & Torpström 2010, 183-187.) 

 

 

2.1 Maataloustyön riskit 

 

Maatalousalan turvallisuusriskit ovat suuret. Yleisimmät työtä haittaavat tekijät ovat 

pölyt, kemialliset aineet, nostot, työasennot, tapaturmavaara ja työn kuormittavuus. 

Vuonna 2010 noin 200 viljelijää sairastui ammattitautiin ja tapaturmia sattui noin 

4500. Kotieläintiloilla työ on ympärivuotista, kun taas kasvinviljelytiloilla pääosin kau-

siluonteista. Työ on usein keventynyt, mutta muuttunut toistoliikkeitä vaativaksi. Joh-

tamistaitoja tarvitaan entistä enemmän maatiloilla ja kykyä hallita riskejä. Maatalous-

työ koettelee myös viljelijän jaksamista, sillä maataloustyön vaatimukset kasvat ko-

koajan. Työmäärän lisääntymisestä johtuen vaarana voi olla työssäuupuminen. Me-

lan toteuttaman kyselyn mukaan viljelijän jaksamista auttaa erityisesti säännöllisyys 

ajankäytössä sekä läheiset ihmissuhteet. Työhyvinvointia edistäviksi toimenpiteiksi 

nousi erityisesti lomituksen kehittäminen ja kuntoutukseen pääseminen. (Maatalous-

yrittäjien työhyvinvointiohjelma 2011, Taattola, Ojanen & Torpström 2010, 183-187; 

Mela tilastot - Aikasarjat 2011.) 

 

Työterveyshuollon tehokas toiminta on erityisen tärkeää riskialttiilla alalla toiminnan 

tuloksellisuuden kannalta. Tämän vuoksi maatalousyrittäjien kehittämistoimenpiteiden 

tulisi olla vaikuttavuudeltaan mahdollisimman tehokkaita sekä työterveyshuollon or-
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ganisoimisen että työterveyshuollon sisällön ja toiminnan kannalta. (Maatalousyrittäji-

en työterveyshuollon kehittäminen 2003, 32.) 

 

Riskinarviointi on työturvallisuuden ja työterveyden perusta, mikä lisää myös tuotta-

vuutta, kun sitä heikentäviin asioihin voidaan vaikuttaa. Riskinarvioinnin onnistuminen 

vaikuttaa työperäisten sairauksien ja työtapaturmien kustannusten laskemiseen. 

(Facts 85.) Euroopan komissio on laatinut työsuojelustrategian vuosille 2007-2012, 

jonka tavoitteena on tapaturmien ja ammattitautien väheneminen jatkuvasti, tasaisesti 

ja kestävästi. Lähtökohtana on, että talouskasvun ja työllisyyden edistyminen työn 

laatua ja tuottavuutta takaamalla. (Laitinen, Vuorinen & Simola 2009, 110-115.) 

 

Suomessa sattuu vähintään neljän päivän poissaoloon tai kuolemaan johtaneita tapa-

turmia vähemmän kuin Euroopan unionissa keskimäärin, selviää Euroopan komission 

tietojen mukaan. Suomaiset kuitenkin pitävät työtä vaarantavia tekijöitä yhtä suurina 

kuin vanhoissa EU-jäsenmaissa. (Karjalainen & Vainio 2010, 24.) 

 

 

2.2 Maatalousyrittäjien työkyky 

 

Työkyky on ihmisen voimavarojen ja työn välistä tasapainoa. Työkyvyn perusta on 

ihmisen voimavaroissa, joista tärkeimpiä ovat terveys ja toimintakyky. Osa voimava-

roja on ammatillinen osaaminen, mikä sisältää tiedot ja taidot. Myös ihmisen sisäistä 

arvomaailmaa kuvaavat arvot, asenteet sekä työssä motivoivat tekijät ovat voimava-

roina. Työkyky säilyy hyvänä, kun työn asettamat vaatimukset ovat tasapainossa 

ihmisen voimavarojen kanssa. Työkyvyn osa-alueet ovat moninaisia ja ne ovat jatku-

vassa vuorovaikutuksessa keskenään, joten työterveyshuollon tukea tarvitaan ihmi-

sen rajalliseen työkyvyn hallintaan. Työkykytalon muodossa on työkyvyn osa-alueet 

(kuvio 1; Gould, Ilmarinen, Järvisalo & Koskinen 2006, 22-24; Tietokortti 18.) Työkyky 

kuvaa voimavarojen ja työn välistä tasapainoa. Terveyden, ammatillisen osaamisen 

sekä arvojen ja asenteiden tulee olla tasapainossa, jotta voi olla hyvä työkyky. Työ-

terveyshuollosta saatu tuki on viljelijälle tarpeellinen työkyvyn tasapainon säilyttämi-

sen kannalta. (Gold, Ilmarinen, Järvisalo & Koskinen 2006, 22-24.) 
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KUVIO 1. Työkyky talon muodossa (Työterveyslaitos. Työkyky 2010) 

 

 

Työkyvyn ylläpitämisestä ja edistämisestä vastuu on ensisijaisesti maatalousyrittäjällä 

itsellään (Kinnunen, Mäittälä, Pulkkinen-Närhi, Siitonen, Taattola & Weman 2007, 

31). Tämä on kuitenkin työterveyshuollon keskeisin tehtävä. (Perkiö-Mäkelä 2000, 

79.). Omasta jaksamisesta ja työkyvystä huolehtiminen on osa turvallista maatilaa, 

jossa työterveyshuollon rooli on merkittävä (Kallioniemi 2009, 13.). Työterveyshuollon 

palvelujärjestelmän tehtävänä on toteuttaa samanaikaisesti sekä perusterveyden-

huoltoa että työsuojelua (Ahola, Kivistö & Vartia 2006, 92.). 

 

Vuonna 2009 käynnistyi Maitotilan hyvä vointi –hanke, jossa toteutettiin kysely eri 

puolilla Suomea vuonna 2010. Tämän tutkimuksen mukaan tärkeimpiä voimavaroja 

tuottavia tekijöitä olivat lapset, oma perhe ja eläinten terveys. Kuormittavana tekijänä 

oli erityisesti viljelijöiden työn arvostuksen puute. (Kallioniemi 2010, Kallioniemi, Ky-

mäläinen & Simola 2011.) 

 

 

2.3 Työn vaikutus terveyteen 

 

Ihmisen terveyden määritelmä on kokonaisvaltainen, joka käsittää niin fyysisen, 

psyykkisen kuin sosiaalisen hyvinvoinnin. Työ vaikuttaa monella tavalla terveyteen, 

mutta myös terveydentila vaikuttaa työn tekemiseen Keskeistä on millainen on ihmi-

sen kyky tehdä työtä ja mitä vaikutuksia työ voi aiheuttaa työkyvyn kannalta. Työstä 
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johtuvia sairauksia voi olla hankala määrittää, koska terveyteen yhtälailla niin ympä-

ristö, perimä kuin elintavatkin. Työ voi tukea terveyttä, sillä sen positiiviset vaikutukset 

auttavat jaksamaan muutenkin. Työn kuormittaviin asioihin tulisi pystyä vaikuttamaan 

että työ ei vaikuttaisi heikentävästi terveyteen. (Kasvio 2010, 27-29.) 

 

Terveyden ja hyvinvointilaitoksen tutkimuksen mukaan, maatilayrittäjien elämän laatu 

on heikompi kuin muilla yrittäjillä ja palkansaajilla. Samuli Saari on selvittänyt (Quality 

of life, work ability and self employment: a population survey of entrepreneus, farmers 

and salary earners) tutkimuksessaan viljelijöiden työkykyä. Viljelijöiden työmäärä, 

taloudellisen tilanteen epävarmuus ja riskit vaikuttavat siihen, että viljelijät voivat mui-

ta huonommin. Saaren mukaan myös puutteellisella työterveyshuollolla on vaikutus-

ta, koska vain noin puolet maatilayrittäjistä käyttää työterveyshuollon palveluita. (Vil-

jelijät voivat muita huonommin 2009, 7.) Myös terveys-2000 tutkimuksen mukaan 

viljelijöiden työkyky on kaikkein huonoin, erityisesti jaksamisongelmat kohdistuvat niin 

terveyteen kuin työn henkiseen ja fyysiseen rasitukseen. (Gould, Ilmarinen, Järvisalo 

& Koskinen 2006, 137-138.) 

 

Perkiö-Mäkelän tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella erityisesti työkykyä edistävän 

toiminnan tarpeessa olevia maatalousyrittäjiä. Lisäksi tämän tutkimuksen tavoitteena 

oli arvioida liikunta- ja ergonomianeuvonnan toteutettavuutta ja vaikutuksia. Maatalo-

usyrittäjillä on todettu olevan muita enemmän pitkäaikaissairauksia. Myös työkyky on 

maatalousyrittäjillä muita heikompi ja heidän vapaa-ajalla liikkumisen määrä on muita 

vähäisempi. Maatalousyrittäjillä ovat yleisiä tuki- ja liikuntaelinsairaudet sekä niistä 

johtuva työkyvyttömyys. (Perkiö-Mäkelä 2000, 78-79.) Karttusen tutkimuksen (2003) 

mukaan maidontuottajista suurimmalla osalla ei ollut riittävästi vapaa-aikaa maatalo-

ustyön määrään verrattuna. Tutkimus kuitenkin osoitti riittävän levon merkityksen 

työkyvyn edistämisen kannalta. (Karttunen 2003, 6-7.) 
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3 MAATALOUSYRITTÄJIEN TYÖTERVEYSHUOLTO 

 

 

3.1 Työterveyshuollon sisältö 

 

Kansanterveyslain mukaan kuntien pitää järjestää työterveyshuoltolain 12§:n mukaan 

sovellettuja työterveyshuoltopalveluita kunnassa toimiville yrittäjille, yrityksille ja omaa 

työtään tekeville (Kansanterveyslaki 2011). 

 

Maatalousyrittäjien työterveyshuollon tavoitteena on terveyttä ja työkykyä uhkaavien 

tekijöiden tunnistaminen sekä niiden ennaltaehkäiseminen neuvonnan ja ohjauksen 

keinoin. Lisäksi tavoitteena on tapaturmien ja työperäisten sairauksien ehkäiseminen. 

Maatalousyrittäjä voi vaikuttaa siihen mitä työterveyshuoltopalveluita haluaa ostaa 

itselleen, ketä tilakäynnille osallistuu ja mitä korjaavia toimenpiteitä toteuttaa. (Lehto 

& Heikkilä 2001, 7-8; Maatilayrittäjän hyvinvointi 2009, 55.) Työterveyshuollon kautta 

järjestetään myös ammattitautien ja työperäisten sairauksien tutkimukset ja hoito se-

kä tarvittaessa kuntoutukseen ohjaus. Työterveyshuoltoa täydentää lisäksi sairaan-

hoitopalveluiden saaminen osaksi työterveyshuoltoa. (Maatilayrittäjän hyvinvointi 

2009, 59.) 

 

Epäkohtana pidettiin sairaanhoitopalveluiden puuttumista työterveyshuollosta (Maata-

lousyrittäjien työterveyshuollon kehittäminen 2003, 39.). Osa kokonaisvaltaista työ-

terveyshuoltoa on työterveyspainotteinen sairaanhoito. Terveystarkastuksissa ja työ-

oloselvityksissä saataviin tietoihin sairauksien ja tapaturmien hoitotiedot antavat täy-

dennyksen. (Tietokortti 12 2009.) 

 

Terveystarkastukset tehdään vähintään kahden vuoden välein. Työterveyshoitaja 

tekee tutkimalla ja haastattelemalla terveyden peruskartoituksen, määrää tarvittavat 

laboratoriotutkimukset ja antaa tietoa työhön liittyvistä terveyteen vaikuttavista asiois-

ta. Työterveyslääkärille ohjataan, jos maatalousyrittäjällä ilmenee työperäisiin saira-

uksiin viittaavia oireita, työkykyyn vaikuttavia sairauksia, erityistä sairastumisvaaraa 

töissä tai tarvetta kuntoutusarvioon. Terveystarkastusten yhteydessä annetaan suul-

linen palaute ja tehdään kirjallinen suunnitelma. (Tietokortti 12 2009.) 

 

Riskialttiilla aloilla laadukkaiden terveyspalveluiden turvaaminen on tärkeää. Tila-

käyntien vauhdittamiseksi Melan tuella on suuri merkitys. Rakennemuutos maatalou-

dessa on aiheuttanut yksikkökoon kasvua, mikä jatkuu edelleen. Jaksaakseen työs-

sään maatalousyrittäjät tarvitsevat asiantuntijatukea työterveyshuollosta. Työtervey-
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den ja turvallisuuden tulisi olla osa maatilojen johtamista, laatutyötä ja toiminnan hal-

lintaa. Työterveyshuollon kattavuutta tulee nostaa. Osa-aikaisten viljelijöiden olisi 

hyvä liittyä maatalousyrittäjien työterveyshuoltoon, koska toisen ammatin työterveys-

huollossa maatalouden erityispiirteet jäävät huomioimatta. (Työterveyttä maatiloille 

2009, 5.) Työterveyshuollosta löytyy osaamista etenkin hyvinvoinnin ja työterveyden 

edistämisestä. Työterveyshuollon tulisi olla yrityksen strateginen kumppani työhyvin-

voinnin edistämisessä. (Ahola ym. 2006, 92.) 

 

Maatalousyrittäjien tulee saada tietoa tapaturmien ja ammattitautien ehkäisemisen 

olennaisista asioista niin yleisellä kuin yksilöidymmin tilatasollakin, jotta ennaltaeh-

käisevyys olisi tarkoituksen mukaista. Maatalousyrittäjä on kiinnostunut toteuttamaan 

työturvallisuuteen liittyviä toimenpiteitä tilalla, jos hän on perillä työturvallisuuteen 

liittyvistä asioista. Tätä kautta yrittäjä pystyy suojaamaan myös mahdollisesti tilalla 

työskentelevien työntekijöiden terveyttä sekä vähentämään heidän tapaturmariskiä. 

(Maatalousyrittäjien työterveyshuollon kehittämien 2003, 32.) Tuottavuutta ja työtur-

vallisuutta tulee edistää samanaikaisesti, koska tuottavuus lisää aineellista hyvinvoin-

tia ja työturvallisuus terveyttä. (Laitinen, Vuorinen & Simola 2009, 46.) 

 

Työterveyshuollon tekemä ensimmäinen toimenpide on tilakäynti, jonka pohjalta laa-

ditaan tilakohtainen toimintasuunnitelma. Työoloselvitykset tehdään tilakäynnin ja 

työolohaastattelun avulla. (Maatilayrittäjän hyvinvointi 2009, 57.) Työoloselvitys sisäl-

tää työolojen kartoituksen, työn kuormittavuuden, tapaturmariskien ja merkittävien 

terveydellisten altistumisten arvioinnin sekä toimenpide-ehdotukset, joiden toteutu-

mista seurantaan. Tilakäynti voidaan tehdä useamminkin kuin neljän vuoden välein, 

jos se työolojen muuttuessa on tarpeellinen. Yrittäjälle annetaan ohjausta ja neuvon-

taa, jotta yrittäjä osaisi vaikuttaa työn terveellisyyteen ja turvallisuuteen sekä opaste-

taan ensiapukoulutuksen ja –välineiden hankkimisessa. (Tietokortti 12 2009) Tila-

käynnillä on yleensä työterveyshoitajan lisäksi myös maatalouden asiantuntija sekä 

tarvittaessa työterveysfysioterapeutti ja työterveyslääkäri osallistuvat tilakäynnille. 

Tilakäyntien välillä työoloista keskustellaan terveystarkastusten yhteydessä. (Tieto-

kortti 12 2009) Tilakäynnistä on todettu olevan eniten hyötyä, kun siihen osallistuu 

työterveyshoitajan ja maatalouden asiantuntijan lisäksi myös työfysioterapeutti. Työ-

terveyslääkäriäkin saatetaan toivoa mukaan tilakäynnille. (Saarela 2004, 26.) Jotta 

tilakäynti vastaisi maatalousyrittäjän tarpeisiin, yrittäjän on tärkeä itse pohtia yhdessä 

työterveyshuoltohenkilöstön kanssa oman tilansa turvallisuutta ja terveysvaikutuksia 

(Työterveyttä maatiloille 2009, 6.). 
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Hyvä työhyvinvoinnin mittari on työterveyshuoltoon kuuluminen, koska työterveys-

huolto edistää työkykyä ja jaksamista. Kannattavaa on seurata tapaturmia ja sairauk-

sia sekä niihin johtaneita syitä. Maatalousyrittäjän lomien pitämistä suunnitellun mu-

kaisesti voi pitää myös työkunnon mittarina. (Hommat hanskaan – Maatilayrityksen 

johtaminen 2009, 11.) 

 

Työterveyshuoltoon liittyminen on maatalousyrittäjille vapaaehtoista. Jokaisen työter-

veyshuoltoon liittyvän yrittäjän kanssa tehdään työterveyshuoltosopimus ja toiminta-

suunnitelma. Osa tilan laatujärjestelmää on työterveyshuollon palveluiden hyödyntä-

minen. Seuraavassa kuviossa on esitelty maatalousyrittäjien työterveyshuollon sisäl-

töä prosessin muodossa (kuvio 2;Tietokortti 12 2009.) 

 

 

 

KUVIO 2. Maatalousyrittäjien työterveyshuollon toimintaperiaate (Tietokortti 12 2009) 

 

 

Maatalousyrittäjien työterveyshuolto Suomessa vuonna 2007 tutkimuksen mukaan, 

julkisten ja yksityisten palveluntuottajien toiminnassa on eroja. Yhteistyöryhmien pe-

rustamisen, maatalouden asiantuntijan käytön ja toiminnan suhteen terveyskeskusten 

työterveyshuoltoyksiköiden palvelut olivat lähimpänä hyvän työterveyshuoltokäytän-

nön mukaista toimintaa. Sen sijaan kunnalliset liikelaitokset ja yksityiset työterveys-

huoltoyksiköt pystyivät järjestämään työterveyshuoltopalveluita maatalousyrittäjien 

nopeammin kuin terveyskeskusten yksiköt. Kunnallisilla liikelaitoksilla oli suurimmat 

kirjallisen työterveyshuoltosopimuksen laatimismäärät. Yksityiset palveluntarjoajat 

tekivät sen sijaan sairaanhoitosopimuksen useimmin. (Kinnunen, Mäittälä & Taattola 

2009, 95-96.) 
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Maatalouden työterveydessä ja -turvallisuudessa alkoi kansainvälinen yhteistyö 

1970-luvun lopulla, ensin ruotsalaisten, mutta myöhemmin norjalaisten kanssa. Yh-

teistyö on ollut molemmin puolista. Pohjoismaisiin tapaamisiin on osallistunut mui-

denkin Euroopan maiden sekä USA:n ja Kanadan edustajia. Myös Aasian ja Afrikan 

maissa on osoitettu kiinnostusta Suomen työterveyshuoltoon ja maatalousyrittäjiin 

liittyvää toimintaa kohtaan. Suomen mallia on levitetty myös kansainvälisen työterve-

yshuolto järjestön toimesta. Maatalous on edelleen työllisinä mitattuna suurin toimiala 

maapallolla. Vuoden 2009 alussa komitean kokouksessa sovittiin suomalaisen maa-

talouden työterveyshuollon perusmallin sisällön maailmanlaajuisesta käytöstä. Suo-

men maatalousyrittäjien tueksi on kehitetty kolmen vuosikymmenen aikana ainutlaa-

tuinen terveydenhuoltojärjestelmä. (Työterveyttä maatiloille 2009, 5.) 

 

 

3.2 Liittyminen 

 

Viljelijä, metsätilallinen, kalastaja tai poronhoitaja, joka on 18-67-vuotias maatalous-

yrittäjäin eläkelain MYEL-vakuutettu voi liittyä maatalousyrittäjien työterveyshuoltoon. 

(Mela 2011.) Tilaston 31.12.2010 mukaan Pohjois-Savossa oli 3004 MYEL-

vakuutettua työterveyshuoltoon liittynyttä maatalousyrittäjää, joka on 50 % Pohjois-

Savon kaikista MYEL-vakutetuista maatalousyrittäjistä. MYEL-vakuutettujen tilojen 

lukumäärä Pohjois-Savossa on 4126. Koko maassa on 30562 MYEL-vakuutettua 

työterveyshuoltoon liittynyttä maatalousyrittäjää, joka on 39% koko maan kaikista 

MYEL-vakuutetuista maatalousyrittäjistä. (Mela- tilastot 2011.) Pohjois-Savossa me-

neillään oleva Kuntosavotta –hanke pyrkii kannustamaan viljelijöitä työterveyshuolto-

palveluiden käyttäjiksi. (Kuntosavotta 2011.) 

 

Maatalousyrittäjä voi liittyä työterveyshuollon asiakkaaksi täyttämällä maatalousyrittä-

jien työterveyshuollon ilmoittautumislomakkeen ja palauttamalle sen joko terveyskes-

kukseen tai yksityiselle lääkäriasemalle. Samalla yrittäjä antaa suostumuksen työ-

olosuhteiden selvittämiseen ja tilakäynteihin. Yrittäjä on liittynyt työterveyshuoltoon, 

kun palvelun tuottaja on vastaanottanut ilmoittautumislomakkeen. Palvelun tuottajat 

ilmoittavat työterveyshuoltoon liittymisestä Melaan. Yrittäjä voi saada seuraavan vuo-

den MATA-vakuutuksiin alennuksen, kun liittyminen on tapahtunut lokakuun ensim-

mäiseen päivään mennessä. Alennuksen saa vain maatalousyrittäjien työterveys-

huoltoon liittynyt maatalousyrittäjä. (Mela 2011.) 
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Työterveyslaitoksen ja Melan kanssa yhteistyössä tekemän Tarve 2001 -tutkimuksen 

mukaan suurin osa työterveyshuoltoon kuuluneista maatalousyrittäjistä oli tyytyväisiä 

saamiinsa palveluihin. Yleisimmiksi työterveyshuoltopalveluilta toivottiin terveystar-

kastuksia, sairaanhoitoa, tykytoimintaa sekä kuntoutukseen ohjausta. Karjatilallisten 

suosiossa olivat useammin tilakäynnit ja työolojen neuvonta kuin kasvinviljelyä har-

joittavilla yrittäjillä. Maatalousyrittäjistä kolme neljäsosaa toivoi sairaanhoitosopimusta 

osaksi työterveyshuoltopalveluita. (Maatalousyrittäjien työterveyshuollon kehittäminen 

2003, 28.) 

 

Kaikkien maatalousyrittäjien ulottuvilla pitäisi olla samantasoiset työterveyshuollon 

palvelut, myös tietoa työterveyshuollon palveluista kaivataan lisää. (Työterveyttä 

maatiloille 2009, 6.) Maatalousyrittäjä saa työterveyshuollon palveluita pääsääntöi-

sesti nopeasti. Vuonna 2007 työterveysyksiköistä 52 % tarjosi palveluita alle kuukau-

den odotusajalla. Keskimäärin maatalousyrittäjä kuitenkin saa palveluita vajaan kah-

den kuukauden päästä siitä, kun on ilmoittautunut. Vuonna 2004 maatalousyrittäjä 

joutui odottamaan palveluita kaksi ja puoli kuukautta. (Työterveyttä maatiloille 2009, 

7.) 

 

 

3.3 Kustannukset 

 

Työterveyshuoltopalvelut maksavat maatalousyrittäjälle ”saapasparin verran” eli noin 

50-100 euroa vuodessa Työterveyshuollon ennaltaehkäisevään puoleen kuuluvat 

terveystarkastukset tutkimuksineen, tilakäynnit, työoloselvitykset, työkykyä ylläpitävä 

toiminta, ensiapuvalmius sekä ohjaus, neuvonta ja tietojen antaminen. Lisäksi maata-

lousyrittäjällä on mahdollisuus hankkia itselleen osana työterveyshuoltoa yleislääkäri-

tasoiset sairaanhoitopalvelut. (Mela 2011.) Työterveyshuollon palveluiden omavas-

tuuosuudet ovat verovähennyskelpoisia. (Kinnunen ym. 2007, 46; Työterveyttä maati-

loille 2009, 5; Mela 2011.) 

 

Ehkäisevän terveydenhuollon hyväksyttävistä kustannuksista sairausvakuutuslain 

mukainen Kelan korvaus on 60 %, joka kuuluu korvausluokkaan I ja työterveyspainot-

teisista yleislääkäritasoisista sairaanhoidon kustannuksista 50 %, joka kuuluu korva-

usluokkaan II. (Tietokortti 12 2009., Kela 2011.) Sairausvakuutuslain muutoksesta 

johtuen 60 %:n korvauksen saaminen edellyttää yrittäjältä työterveyshuollon kanssa 

sopimusta työkyvyn hallinnasta, seurannasta ja varhaisesta tuesta. Korvausprosentti 

on 50, elleivät 60 %:n ehdot täyty. (STM 2011.) 
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Työterveyshuollon korvattavilla kustannuksilla on vuotuinen enimmäismäärä, jonka 

ylittävältä osalta Kela ei maksa korvausta. Korkeampi ehkäisevän työterveyshuollon 

enimmäismäärä sisältää työterveyshuollon ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden 

tekemät työpaikkaselvitykset ja alempi muun ehkäisevän työterveyshuollon toimin-

nan, kuten terveystarkastukset tutkimuksineen, ensiapuvalmiuskustannukset sekä 

matkakustannukset. (Kela 2011.) Maatilalle hankittujen työterveyshuollon tarpeelli-

seksi katsomien ensiapuvälineiden kustannuksista ja työterveyshuoltoon liittyvistä 

matkakustannuksista maatalousyrittäjä voi hakea itse Kelalta korvauksen. Tilakäynnit 

ja työolohaastattelut korvataan Kelan omavastuuosuuden ylittävältä osalta valtion 

varoista. Maatalousyrittäjälle maksuttomia ovat myös toimintasuunnitelman laatimi-

nen ja sen tarkistaminen. (Tietokortti 12 2011.) Korvausluokan II eli sairaanhoidon 

kustannuksista saa korvauksen työterveyshuollon korvausjärjestelmän mukaisesti, 

jos yrittäjä on tehnyt sopimuksen sairaanhoidosta saman palveluntuottajan kanssa 

kuin työterveyshuollon sopimuksen. Enimmäismäärät vuonna 2011 on määritelty seu-

raavan taulukon mukaisesti (taulukko 1; Kela 2011.) 

 

TAULUKKO 1. Korvaukset työterveyshuollossa (Kela 2011) 

Enimmäismäärät 2011 Kustannukset (e/v) Korvaus (e/v) 

Ehkäisevä työterveys-

huolto (korvausluokka I) 

Työpaikkaselvitys (korke-

ampi) 

Muu ehkäisevä työter-

veyshuolto (alempi) 

 

 

794,91 

 

397,59 

 

 

476,95 

 

238,55 

Sairaanhoito 

(korvausluokka II) 

 

283,70 

 

141,85 

 

 

3.4 Syitä liittymättömyyteen 

 

Työterveyshuoltokyselyssä selvitettiin syitä alhaiseen liittymiseen. Kolmasosalla työ-

terveyshuoltopalvelut oli järjestetty palkkatyössä, koska nämä viljelijät olivat sivutoi-
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misia. Sivutoimiset viljelijät eivät pitäneet tärkeänä liittymistä maatalousyrittäjien työ-

terveyshuoltoon. (Työterveyttä maatiloille 2009, 6) Sivutoimisten viljelijöiden osuus on 

kasvussa, mikä asettaa haasteita nykyisen liittymistason säilymiselle. Toisaalta pää-

toimisilla viljelijöillä riskit saattavat olla suuremmat, joten päätoimisten viljelijöiden 

työterveyshuoltoon liittyminen olisi erityisen tärkeää. Viidenneksen vastaajien mieles-

tä työterveyshuoltoon liittyminen ei kannattanut, koska oman paikkakunnan työterve-

yshuollon palveluihin ei oltu tyytyväisiä tai työterveyshuoltopalveluiden saatavuuteen. 

(Työterveyttä maatiloille 2009, 2.) 

 

Työterveyshuollosta pitäisi tiedottaa jatkuvasti, koska tiedon puute on merkittävin syy 

miksi maatalousyrittäjät eivät ole liittyneet työterveyshuoltoon. Myös työterveyshuol-

toon kuuluville on tärkeä muistuttaa palveluiden tärkeydestä. Jos maatalousyrittäjä 

ottaa aktiivisesti yhteyttä maatalousyrittäjien työterveyshuoltoon, niin he saavat no-

peammin palveluita kuin passiiviset työterveyshuoltoyksikön yhteydenoton odottajat. 

(Tietokortti 12 2009.) 
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4 TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT 

 

 

Tämän tutkimuksen toimeksiantajana on Maatalousyrittäjien eläkelaitos (Mela). Tut-

kimuksen avulla oli tarkoitus saada selville miksi osa viljelijöistä ei kuulu maatalous-

yrittäjien työterveyshuoltoon ja erityisesti mitä hyötyä työterveyshuollosta tulisi olla 

että viljelijät liittyisivät. Tutkimuksen tavoitteena oli, että tutkimustiedon avulla voidaan 

kehittää työterveyshuollon palveluita ja markkinointia, jotta viljelijät kokisivat hyöty-

vänsä työterveyshuollosta. 

 

Tutkimusaineisto koostui viiden viljelijän haastatteluista, jotka eivät kuuluneet maata-

lousyrittäjien työterveyshuoltoon. Haastattelua ohjasivat teemat, joilla haettiin vasta-

uksia seuraaviin tutkimustehtäviin: 

 

 

Miksi maatalousyrittäjä ei kuulu työterveyshuoltoon? 

 

Mikä saisi maatalousyrittäjän liittymään työterveyshuoltoon? 
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5 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTUS 

 

 

5.1 Laadullinen tutkimusmenetelmä 

 

Opinnäytetyö on kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus. Kvalitatatiivisen tutkimuksen 

lähtökohtana on todellisen elämän kuvaaminen tutkimukseen osallistujien näkökul-

masta (Kylmä & Juvakka 2007, 29). Tämän tyyppisen tutkimuksen tavoitteena on 

tutkimuskohteen ymmärtäminen. Tarkoituksena on yksittäisten tapausten tutkiminen 

ja sitä kautta niiden yhdistäminen laajempaan kokonaisuuteen. Aineistoa kerätään 

niin kauan kuin aineisto on riittävä, jotta aineiston saturaatio eli kyllääntyminen on 

tapahtunut. Tällöin asiat alkavat kertautua haastatteluissa. Yksittäistä tapausta tutkit-

taessa riittävän tarkasti voi huomata yleisemmällä tasolla ilmiöiden toistumisen. (Hirs-

järvi, Remes, Sajavaara 2009, 181-182.) 

 

 

5.2 Tutkimusjoukko ja aineiston hankinta 

 

Opinnäytetyöhön hain tietoa haastattelujen avulla. Toteutin haastattelut viidellä tilalla 

Pohjois-Savossa viikoilla 16 ja 17 vuonna 2010. Haastattelupaikkana oli viljelijäper-

heiden kotitila. Sain sovittua haastattelut helposti viljelijöiden kanssa kahden viikon 

ajalle. Kaikkien tilojen kohdalla haastatteluilmapiiri oli rauhallinen. Haastatteluihin 

osallistuminen oli vapaaehtoista ja luottamuksellista. Haastateltavat poimittiin satun-

naisesti Melan rekisteristä ja tutkimukseen otettiin mukaan työterveyshuoltoon kuu-

lumattomat. Melasta pyydettiin ensin puhelimitse suostumus haastateltavikseni vali-

tuilta, jonka jälkeen sain haastateltavien yhteystiedot ja otin yhteyttä haastateltaviin 

haastatteluajankohdan ja paikan sopiakseni. Ennen haastattelujen aloittamista an-

noin haastateltavalle saatekirjeen (liite 1). 

 

Haastattelut kannattaa nauhoittaa, jolloin haastatteluun ei tule katkoja ja se kuluu 

nopeasti. Tämä on eduksi myös haastattelun sujuvuuden kannalta. Haastattelijan 

tulisi osata teemojen sisältö esittää haastateltavalle mahdollisimman hyvin, jotta 

haastattelija välttyisi paperien selailulta. (Hirsjärvi &Hurme 2001, 92) Jo haastattelua 

sopiessani kerroin nauhoittavani haastattelut haastateltavan suostumuksella, jotta 

sain kaiken tarpeellisen tiedon kirjattua analysointia varten. Kerroin myös, että nau-

hoitettu aineisto on käytössäni vain siihen saakka kun opinnäytetyöni on valmis, jon-

ka jälkeen aineisto hävitetään. Kaikki haastateltavat suostuivat, että haastattelut nau-
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hoitetaan. Jos haastateltava ei olisi suostunut haastattelun nauhoittamiseen, olisin 

saanut merkittävästi suppeamman aineiston. 

 

Haastattelun avulla sain mielestäni parhaiten uutta tietoa maatalousyrittäjien työter-

veyshuoltoon liittymättömyyden syistä ja etenkin mitä hyötyä viljelijälle tulisi olla maa-

talousyrittäjien työterveyshuollosta että liittyminen kannattaisi. Haastattelun etuna oli 

joustavuus, sillä kysymyksen voi toistaa, väärinkäsityksiä oikaista sekä ilmaisun sa-

namuotoja selventää. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 73.) Haastateltava oli tarkoitus saada 

kertomaan tutkittavasta asiasta mahdollisimman vapaasti, lisäksi on mahdollista pyy-

tää perusteluja esitetylle mielipiteelle. Suullisessa viestinnässä luotettavuuden kritee-

reinä ja johtolankoina toimivat eleet ja sanat. Haastattelun onnistumisen kannalta on 

merkitystä, että haastateltava on motivoitunut haastatteluun, johon vaikuttaa myös 

haastattelijan kiinnostuneisuus tehtävästään. Liian paljon lisäkysymyksiä ja komment-

teja haastattelijan ei kannata esittää, koska hetken hiljaisuus voi synnyttää syvälli-

semmän vastauksen. (Hirsjärvi ym. 2009, 204-205; Hirsjärvi & Hurme 2001, 108-110, 

120-121, 126-127.) Tutkimuksessa tapahtumat muovaavat toinen toistaan ja niiden 

väliltä on mahdollista löytää monensuuntaisia yhteyksiä. Tärkeää on asioiden koko-

naisvaltaiseen kuvaukseen pyrkiminen. Tutkimuksella pyritään tosiasioiden löytämi-

seen. (Hirsjärvi ym. 2009, 161.) 

 

Haastattelutyypeistä käytin teemahaastattelua, josta käytetään myös nimitystä puoli-

strukturoituhaastattelu. Teemahaastattelussa on etukäteen valitut teemat, jossa ede-

tään teemojen ja niihin liittyvien tarkentavien kysymysten mukaisesti. Jos haastattelija 

aloittaa keskustelun jostain myöhemmäksi aiotusta keskusteluteemasta, haastattelun 

sujumisen kannalta teemaan siirtyminen voi olla luontevaa kokonaisuuden kannalta. 

Kuitenkin aikaisemmin aloitettu keskustelu tulisi viedä loppuun ennen uuden teema-

alueen aloittamista. Keskeistä teemahaastattelussa on ihmisten tulkinnat asioista, 

heidän asioille antamat merkitykset sekä merkityksien muodostuminen vuorovaiku-

tuksessa. Tavoitteena on löytää merkityksellisiä vastauksia tutkimustehtävien mukai-

sesti. Teemat perustuvat tutkimuksen viitekehykseen. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 75; 

Hirsjärvi & Hurme 2001, 66-67, 103-104.) Haastattelutilanteessa minulla oli mukana 

teemahaastattelurunko (liite 2), jotta pystyin varmistamaan, että kaikkien teemojen 

sisällöt tulivat käsitellyiksi. Yritin antaa haastateltavalle tilaa kertoa kyseisestä asiasta 

vapaasti. Toki joissakin kohdin huomasin kysyneeni lisäkysymyksen, vaikka haasta-

teltava olisi saattanut jatkaa kertomistaan. Toisaalta tällä halusin saada nimenomaan 

tietystä asiasta lisää tietoa. Haastattelut olivat kestoltaan puolestatoista kahteen tun-

tiin. Kaikki haastattelut sujuivat mielestä hyvin loppuun saakka. Haastattelu loppui 
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siinä vaiheessa, kun kaikki haastatteluteemat oli käsitelty ja itselle tuli tunne, ettei 

aineisto tarvitse enää mistään asiasta lisäselvitystä. 

 

 

5.3 Aineiston analyysi 

 

Sisällönanalyysin tarkoituksena on saadun aineiston järjestäminen selkeään ja tiivii-

seen muotoon, kuitenkin niin ettei sen sisältämä informaatio katoa. Tutkittavasta ai-

neistosta pyritään muodostamaan selkeä ja yhtenäinen kuvaus ilmiöstä. (Tuomi & 

Sarajärvi 2009, 107-108.) 

 

Analysoin aineiston induktiivisesti eli aineistolähtöisesti. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 95) 

Aineistolähtöinen analyysi lähtee liikkeelle aineiston pohjalta, mutta sen tuloksena 

syntyy kuvaus tutkimuksen kohteena olevasta ilmiöstä. Todellisuutta jäsennellään 

luokittelemalla tutkittavan todellisuuden elementtejä. (Kylmä & Juvakka 2007, 23-29.) 

Aineistolähtöinen sisällön analyysi voidaan jakaa kolmeen eri vaiheeseen redusointiin 

eli pelkistämiseen, klusterointiin eli ryhmittelyyn ja abstrahointiin eli käsitteiden luomi-

seen. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 111.) Käsitteitä yhdistelemällä saadaan vastaus tut-

kimustehtävään (Tuomi & Sarajärvi 2009, 95, 112.). 

 

Analyysi alkoi sillä, että kuuntelin haastattelut ja kirjoitin auki sana sanalta. Luin haas-

tatteluja useampaan kertaan ja perehdyin sisältöön tarkemmin. Analyysi eteni siten, 

että etsin pelkistettyjä ilmauksia ja alleviivasin niitä sekä listasin pelkistetyt ilmaukset. 

Tutkimustehtävä ohjasi pelkistämistä. Aineiston klusteroinnissa listasin pelkistetyistä 

ilmauksista erilaisuuksia ja samankaltaisuuksia. Nämä ilmaisut ryhmittelin alaluokiksi. 

Samaa tarkoittavista käsitteistä muodostin luokkia, jonka nimesin sen sisältöä kuvaa-

valla käsitteellä. Yksittäiset asiat sisällytin yleisimpiin käsitteisiin, jolloin aineisto tiivis-

tyi luokittelussa. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 108-111.) 

 

Tutkimuksen kannalta olennaisen tiedon erotin aineiston käsitteellistämisellä ja teo-

reettisia käsitteitä muodostui valikoidun tiedon perusteella. Tätä sanotaan abstra-

hoinniksi. Luokituksia yhdistelemällä jatkoin käsitteellistämistä, niin kauan kuin se oli 

sisällön kannalta mahdollista. Sisällönanalyysi perustuu tulkintaan ja päättelyyn, jos-

sa empiirisestä aineistosta muodostuu käsitteellisempi näkemys ja johtopäätöksiä 

tutkittavasta ilmiöstä (liite 3;Tuomi & Sarajärvi 2009, 111-113.)  
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6 TUTKIMUSTULOKSET 

 

 

6.1 Taustatiedot 

 

Tähän tutkimukseen osallistui viisi viljelijää Pohjois-Savosta Haastateltavat olivat 32-

58 vuoden ikäisiä. Tilat oli satunnaisesti valittu eri puolilta maakuntaa, tiloista kaksi oli 

lypsykarjatilaa ja kolmen tilan tuotantosuuntana oli kasvinviljely. Tiloilla viljeltiin ta-

vanomaisten viljelykasvien lisäksi energiakasvia. Eräällä tilalla oli vain kesäisin lai-

duntavaa lihakarjaa hoidettavanaan. Tiloilla on peltoa viljeltävänään 30 - 80 hehtaa-

ria. Metsää tiloilla on enimmillään 60 hehtaaria, yhdellä tilalla tilanväki hoitaa metsää. 

 

Tiloista kolme oli kuulunut maatalousyrittäjien työterveyshuoltoon enintään kymme-

nen vuotta sitten. Kolmella tilalla haastateltavan puoliso ei osallistu nykyisin tilan töi-

hin, tämä on joko eläkkeellä tai tilan ulkopuolella töissä. Kaksi sivutoimista viljelijää 

kuului nykyisin työnantajan järjestämään työterveyshuoltoon, heidän työterveyshuol-

topalvelut ovat sekä kunnallisen että yksityisen työterveyshuollon kautta. Yhdellä tilal-

la oli alle kouluikäisiä lapsia ja neljällä tilalla sukupolvenvaihdos oli tulevaisuuden 

suunnitelmissa. 
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6.2 Työn terveydelliset vaikutukset 

 

Työn terveydellisiin vaikutuksiin vaikuttavat työolosuhteet ja ennaltaehkäisy. Jaksa-

minen vaikuttaa työn tekemiseen. Seuraavassa taulukossa (taulukko 2) on esittelty 

aineistosta muodostuneet käsitteet työn terveydellisistä vaikutuksista. 

 

 

TAULUKKO 2. Työn terveydelliset vaikutukset 

ALALUOKAT YLÄLUOKAT PÄÄLUOKKA 

Ennaltaehkäisyn merkitys 

Työtapojen vaikutukset 

Karjanhoitotyön riskit 

Tilakäyntien tarpeellisuus 

Työolosuhteiden turvalli-

suus 

 

 

Työolosuhteiden vaikutus 

terveyteen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Työn terveydelliset 

vaikutukset 

Työterveysriskien vaikutus 

terveyteen 

Kuntoutus työkyvyn edis-

täjänä 

Terveys osana työkykyä 

 

 

Ennaltaehkäisyn vaikutus 

terveyteen 

Jaksamisen vaikutus työn 

tekemiseen 

Voimavarojen vaikutus 

jaksamiseen 

Lomituksen vaikutus liit-

tymiseen 

 

 

Työn vaikutus jaksam-

iseen 

 

 

6.2.1 Työolosuhteiden vaikutus terveyteen 

 

Maatalousyrittäjien työterveyshuolto pyrkii ennaltaehkäisemään viljelijöiden tapatur-

mia, mutta viljelijöiden voi olla tätä vaikea pitää tärkeänä. Asia ei ole ajankohtainen 

ennen kuin ehtii sattua jotain. Niin kauan kuin ei mitään suurempi ongelmia tule ter-

veyden kanssa, ei oman terveyden hoitamiseen välttämättä puututa. Koska riskejä 

pidetään etenkin kasvinviljelytilalla pieninä, niin ei nähdä työterveyshuollon ennalta-

ehkäisevää vaikutusta. Kuitenkin ulkopuolisesta näkemyksestä saattaisi olla apua, 

kun omia riskejä ei aina huomaa. 
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Aina aatellaan että ei se nyt minun kohalle satu. 

 

Viljelijä saattaa unohtaa maatalousyrittäjien työterveyshuollon ennaltaehkäisevän 

merkityksen, kun työolosuhteiden arviointia ei nähdä tarpeelliseksi. Moni viljelijä on 

tottunut toimimaan tietyllä tavalla, niin ei välttämättä aina edes osaa ajatella että työn 

voisi tehdä toisella tavallakin. Viljelijä on saattanut tottua tekemään työtään omien 

rutiiniensa mukaisesti, niin ei välttämättä näe hyötyä sille, että ulkopuolinen henkilö 

tulisi arvioimaan työolosuhteita. Totutuista tavoista on vaikea päästä irti, jos kukaan 

ulkopuolinen ei kyseenalaista, että kannattaisiko toimia jotenkin toisin. 

 

Sulla on tässä vuaranpaikka tai sitten sulle tulloo joku kuluma, kun sinä 

tiet tuon työn tuolla tavalla, kun sen vois tehä toisella tavalla. 

 

Työterveyshuollosta voisi olla apua, kun itse ei aina huomaa esimerkiksi huonoja 

työasentoja. Työ on totuttu tekemään tietyllä tavalla ja kiireessä on usein tärkeintä 

saada asia tehtyä, sen enempää miettimättä omaa työergonomiaa. Turhasta hosumi-

sesta ei ole mitään apua loppujen lopuksi työnteon kannalta, mutta se on riski tervey-

den kannalta. Eräs viljelijä totesi, että pahimman kiireen keskellä olisi hyvä istua het-

keksi ja miettiä, miten asia kannattaisi tehdä, ettei tulisi turhaan hosuttua. 

 

Tämä pittää äkkiä suaha tehtyä ja sillä tavalla mennään etteenpäin. 

 

Vähän apua voi olla myös toisen tilalla työskentelevän huomioista, mutta aina ei ole 

edes aikaa miettiä työn tekemistä terveyden kannalta. Kun tulee ongelmia terveydes-

sä, joutuu miettimään syitä, työterveyshuollon asiantuntemus voisi kuitenkin riittää 

ongelman ennaltaehkäisemiseen. Kun terveysongelmiin ei puututa ajoissa, työperäis-

ten sairauksien riski kasvaa. 

 

Kyllä siitä ylleensä on huomautettu, mietihän vähäsen, oisko tuo vähän 

toisella tavalla tehtävissä. 

 

Jos eläinten hoito olisi päivittäistä, tällöin työterveyshuoltoon liittyminen kannattaisi. 

Eläimiä pidetään pienenä riskinä, jos niitä on tilalla vain osan vuodesta. Eräs viljelijä 

pitää eläinten luonteen jalostamista tärkeänä, mikä vaikuttaa oleellisesti myös työtur-

vallisuuteen, kun eläimiä on helppo käsitellä. Eräs viljelijä pohti myös peltohehtaarei-

den suurempaa määrää, jolloin tuotannosta riippuen työtä saattaisi olla talviaikaankin. 
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Kasvinviljelytilalliset pitävät riskejä vähäisinä, kun omia tuotantoeläimiä ei ole, eikä 

tuotanto ole ympärivuotista. 

 

Elläinten luonne on tuolla jokapäiväsessä työssä mikä vaikuttaa siihen. 

Se riski että sinä säret ihtes elläinten kanssa. 

 

Eräs viljelijä kokee, ettei halua omaan navettaan muita sanomaan mitä parannetta-

vaa navetassa olisi. Tilalla, jolla oli aiemmin ollut lypsykarjaa, toivottiin tilakäynnille 

mukaan asiantuntijaa, jolla olisi kokemusta lypsykarjatilalla työskentelystä. Viljelijä on 

pohtinut millä tavoin ulkopuolinen suhtautuisi työolosuhteissa ilmeneviin vaaranpaik-

koihin. Työterveyshuollon huomautus vaaranpaikoista voisi saada viljelijän korjaa-

maan puutteen työympäristössä. Viljelijä kertoi hyötyvänsä lomittajista myös siten, 

että saa vinkkejä navetan työturvallisuuteen ja arvioi, että työterveyshuollostakin voisi 

saada samalla tavoin suosituksia.  

 

Varmasti puututtais jos ois tilakäynti, niin senkin minä tiiän mutta ihan 

ommaa saamattomuutta. 

 

Viljelijä kokee neljän vuoden välein tehtävän tilakäynnin riittäväksi, jolloin ehtii toteut-

taa parannusehdotukset. Neljän vuoden aikana ehtisi myös nähdä parannusten toi-

mivuuden käytännössä. Useammin kuin neljän vuoden välein viljelijästä tuntuisi liian 

tiheälle tilakäyntivälille. 

 

Vähän ruppeis näkemään että miten ne toimii. Se sitten vois jo viljelijöil-

lä ruveta tuntumaan, että meillä käypi niin paljon näitä kaikkia muitakin 

tarkastajia, että ehkä sitten kyllästyttäis. 

 

Viljelijä ei koe tilakäynnistä olevan niin paljon hyötyä, että maatalousyrittäjien työter-

veyshuoltoon kannattaisi liittyä. Vaikka tilakäynnin sisällöstä tiedetään, silti sitä ei 

nähdä merkityksellisenä. 

 

Näitä töitä on tehty niin monta vuotta ja ei sen suurempia vaivoja oo ke-

nellekään tullu niinkun maatallouven takia. 

 

Tapaturmien riskiä on ajateltu enemmän taloudelliselta, kuin viljelijän on työkyvyn 

kannalta. Karjatilalliset tiedostavat, että pahimmillaan edessä olisi tuotantosuunnan 

vaihtaminen ja kasvinviljelytilallisillakin tapaturmalla voisi olla pysyvät vaikutukset 

viljelijän terveyteen. 
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Pahimmillaanhan se kaatuu koko kuvio, tottakai voi olla ihan totaalinen 

pysähdys. 

 

Sen jälkeen, kun työterveyshuoltoon on kuuluttu, tuotanto-olosuhteita on parannettu 

merkittävästi. Tila pyritään pitämään muutenkin kunnossa, mikä osaltaan parantaa 

työturvallisuutta. Viljelijä pohti, että työterveyden kannalta tarpeellisiin investointeihin 

olisi saanut avustuksia, jos olisi kuulunut maatalousyrittäjien työterveyshuoltoon. Li-

säksi joitakin parannuksia olisi saatettu toteuttaa aikaisemminkin, jos niistä olisi joku 

huomauttanut. 

 

Se näkkyy oma aikasa kypsyttävän sitten tajuaa itteekki, että jottain ois 

tehtävä. 

 

Useimmat viljelijät ovat asuneet ja tehneet töitä omalla tilallaan koko ikänsä, niin eivät 

välttämättä huomaa, että ulkopuolisella olisi jotain annettavaa tilan työturvallisuuden 

kannalta. 

 

Ehkä se tavallaan on niin elämäntapa, ei ehkä silleen mielletä sem-

moseks että siihen tarviis sitä työterveyshuoltoa siinä mielessä. 

 

 

6.2.2 Ennaltaehkäisyn vaikutus terveyteen 

 

Kasvinviljelytiloilla koetaan olevan hyvin vähän riskitekijöitä ammattitautien puhkea-

misen suhteen, koska työ on niin vähäaikaista. Työstä johtuvia sairauksia on vaike-

ampi todeta ilman maatalousyrittäjien työterveyshuollon asiantuntemusta. Viljelijän 

kokemuksen mukaan maatalousyrittäjien työterveyshuollossa pitäisi panostaa 

enemmän työperäisten sairauksien selvittämiseen ja tarvittaessa päästä jatkotutki-

muksiin. Lähtökohtana on kuitenkin viljelijän terveydentila ja siinä näkyvät työstä ai-

heutuneet muutokset. Yksityisen lääkärivastaanoton kautta ei pystytä huomioimaan 

niinkään oireiden syitä, kun ei tunneta tilan työolosuhteita. 

 

Ennakkotarkastus ois niin tyhjentävä, että ei niin kun mitään jäis sitten 

epäselevee. 

 

Viljelijä kertoi, että viljelijäpariskunnan olisi hyvä päästä kuntoutukseen samanaikai-

sesti. Vaikka viljelijät ovat olleet tyytyväisiä lomittajiin, niin esimerkiksi kuntoutukseen 
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lähteminen tuntuu hankalalle, jos molemmat eivät pääsisi yhtä aikaa. Viljelijä toivoo 

saavansa kuntoutusta ennaltaehkäisevästi työkyvyn säilymisen kannalta. Viljelijä ko-

kee, ettei ole saanut tarpeeksi kuntoutusta, vaikka olisi mielestään tarvinnut. Ilman 

syytä ei eläkkeelle tarvitsisi päästä, mutta viljelijän mielestä maatalousyrittäjien työ-

terveyshuollosta olisi pitänyt saada enemmän apua. 

 

Jos jokkainen jonkun vuoden päästä pääsis jo automaattisesti tämmö-

selle työtä ylläpitävälle kurssille. 

 

Terveyden merkitystä voi olla vaikea ymmärtää, ennen kuin ei enää koe olevansa 

terve. Viljelijöiden raskas työ vaikuttaa terveyteen, mutta terveys voi mennä muuten-

kin kuin työstä johtuen. Eräs viljelijä kertoo, että oman terveyden menettäminen on 

vaikuttanut merkittävästi työntekoon, joten työtä on mahdollista tehdä vain rajallinen 

määrä. 

Se on jotenkin niin itestään selvyys, niin kauan kun se edes jotenkin on, 

mutta sitten kun se lähtee, niin sitten se on taas myöhästä. 

 

Terveyttä pidetään tärkeänä, mutta työterveyshuollon mainontaan ei ole paneuduttu 

niin paljon, että työterveyshuoltoon liittyminen tuntuisi tärkeälle. Ammattilehdistä saa-

tetaan lukea aiheeseen liittyviä artikkeleita. Viljelijät tarvitsevat tietoa terveyden edis-

tämisestä. Viljelijä ei välttämättä tiedä miten työterveyshuolto edistäisi terveyttä ja 

miksi työterveyshuoltoon kannattaisi liittyä. Näitä on vaikea oivaltaa, jos tietoa ei ole 

riittävän selkeästi esillä. 

 

Vähän niinkun joku vakuutuskin, että et välttämättä tajua ottaa sitä en-

nen kun siinä vaiheessa kuin jotain on jo sattunut. 

 

 

6.2.3 Työn vaikutus jaksamiseen 

 

Isossa karjassa on aina suuremmat riskit. Vaikka suurempi saattaisi vaikuttaa kannat-

tavalta, omat voimavarat saattavat tulla vastaan. Jos työtä on liikaa ja ei ehdi kaikkea 

tekemään, voisi olla hyvä ottaa työntekijöitä avuksi. Aina ei kuitenkaan huomaa avun-

tarvetta ja toisaalta työntekijän palkka vähentää viljelijätuloa. Työterveyshuolto voisi 

tuoda ajatuksen viljelijälle, että olisi tarpeen ottaa työntekijä. Useinhan viljelijä on yk-

sin työnsä kanssa ja ei välttämättä tule naapurillekaan kertoneeksi, että nyt ei oikein 

jaksa. 
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Kannattaisko sinun nyt tähän ottaa joku muu työntekijä ennen kun palat 

loppuun. 

 

Hyvin toimivalla lomituksella on suuri merkitys viljelijöiden jaksamiseen. Ajoissa vara-

tut vuosilomat voidaan pitää sovitusti, mutta juuri suurimmassa avuntarpeessa sairas-

tapauksissa, lomittajaa ei yleensä pystytä järjestämään. 

 

Jaksaminen ja kaikki tämä, se juontaa juurensa tuolta lomituksesta. 

 

Viljelijäpariskunta on tiedostanut yhteisen voimavaran. Tavoitteena on pyrkiä mene-

mään yhdessä samaan suuntaan, jolloin työtkin sujuvat. Niin hyvät kuin huonotkin 

asiat osataan jakaa yhdessä. 

 

Jos vielä ossoo puhaltoo sillä tavalla yhteen hiileen niin ne huonotkin 

asiat on yhteisiä. 

 

Talvella työssä ei ole kovin paljon vaihtelua, silloin muu liikunta koetaan mieltä virkis-

tävänä ja myös jaksamisesta auttavana. Työmielekkyys on paljon kiinni viljelijän kun-

nosta. Viljelijä kokee lähtevänsä mielellään töihin. Jos viljelijä kokee olevansa kun-

nossa, niin se vaikuttaa siihen miten työtä jaksaa tehdä. 

 

Navettatyötä kaikki työ niin, se on aika ykspuoleista. 

 

Viljelijä kertoo päätöksen omien voimavarojen riittävyydestä tiettyyn tilakokoon vaikut-

taneen eniten jaksamiseen. Viljelijä kokee, ettei tarvitse lähteä ammattilehtien houku-

tusten mukaisesti laajentamaan tilakokoa. Ympäristön paineen taka-alalle jättäminen 

on helpottanut jaksamista eli päätöksen tekeminen siitä, että nykyisen kokoinen koh-

tuullisen kokoinen karjakoko on riittävä. 

 

Mihinkäpäin myö ollaan menossa, mittee myö ite halutaan tehä. 

 

Viljelijä, jolla oli kokemuksia työterveyshuollosta palkkatyön kautta, on tällöin kokenut 

työterveyshuollosta saavansa myös keskusteluapua. 

 

Ihmisiä hoijetaan kuitenkin kokonaisuuksina. 

 

Viljelijä voi monesti kokea olevansa yksin työnsä kanssa, kun koko tila voi kaatua 

sairastumiseen ja tapaturmaan. Työterveyshuollosta voisi olla apua monen tilalla jo 
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siinä, että joku ulkopuolinen kävisi kysymässä miten tilalla menee. Kynnys jaksa-

misongelman esiin nostamisessa voi olla suuri, joten tässäkin tilanteessa työterveys-

huollosta voisi olla apua ennaltaehkäisevästi. Työterveyshuoltoon saattaisi uskaltaa 

mennä puhumaan asioistaan, kun siellä ei olisi mitään ennakkoluuloja asiasta. 

 

Maanviljelys on semmosta että sairastaminen on sitten pois sieltä 

omasta pussistaan. Sitä on aika lailla yksikseen sen asian kanssa. Että 

ei nyt ihan tarviis ajjaa itteensä loppuun. 

 

Viljelijät tiedostavat henkisen väsymisen vakavuuden verrattuna fyysiseen väsymi-

seen, joka menee tavallisesti levolla ohi. Eräs viljelijä pohti, että työterveyshuollon 

henkilökunnan pitäisi olla niin ammattitaitoista, että huomaisivat henkisen väsymisen. 

Työterveyshuoltoon yhdistetään tukihenkilöverkosto, joista saisi keskusteluapua. Osa 

viljelijöistä saattaisi kaivata keskusteluapua yksinpuurtamiseen. 

 

Fyysiset työt ketä ne väsyttää niin se väsymys on oikeenlaista. Jos sinä 

oot henkisesti väsynyt niin se on vuarallista. 

 

Nykyisessä elämäntilanteessa, kun karjaa ei enää ole viljelijä kertoo jaksavansa hy-

vin. Maatalousyrittäjien työterveyshuollosta ei karjanpidon alkuvuosien jaksamison-

gelmiin ollut apua, koska silloin ei kuuluttu palveluiden piiriin. 

 

Suurimmat vaikeudet meillä oli ennen siihen työterveyshuoltoon liitty-

mistä. 

 

Samaa työtä kauan tehdessään ei joskus voi välttyä leipääntymiseltä. Kuitenkin vaih-

telun löytäminen oman työn tekemiseen auttaa jaksamaan. Viljelijä kertoo kehittävän-

sä työssään asioita ja pyrkivänsä keskittymään tiettyihin asioihin kerrallaan. Tästä 

koetaan saatavan voimia työn tekemiseen. Kokonaisuuden kunnossa pitäminen 

mahdollistaa painopisteen laittamisen vuosittain eri kehittämistoimiin tilalla. 

 

Oikeestaan siinä on tämän homman suola toisaalta. Se tulloo varmasti 

se kysymys siihen, että tätäkö tämä meijän homma on loppuun asti. 

 

Viljelijä kokee kahden työn rikkautena, vaikka maatalouden osuus ei kovin suurta 

olekaan. Jaksamista edistää, myös lapset ja puuhailu lasten kanssa, vaikka omaa 

aikaa ei jääkään. Tärkeimpiin asioihin keskittyminen auttaa jaksamaan. 
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Edistyy se jaksaminen toisessa ja toisessa työssä, toinen auttaa toista. 

Joskus tietysti vois olla enempikin jotakin ommaa. 

 

Vaikka oma terveys onkin tärkeä asia, niin siihen välttämättä osaa kiinnittää tarpeeksi 

huomiota, niin kauan kuin kaikki toimii jotenkin. Eräs viljelijä kertoo, että lapset mene-

vät joka tapauksessa oman terveyden edistämisen edelle. 

 

Jotenkin ei sitä ommaa ossaa aatella. 

 

Viljelijä kertoo raskaan työn lisäksi päivälle sattuvat muut hankalat asiat saattavat 

viedä mielen matalaksi, mutta toisaalta voimia löytyy työhön, kun parhaansa yrittää ja 

homma toimii. Asenne vaikuttaa merkittävästi, ettei työ tunnu liian raskaalle. 

 

Millonkaan ei voi niin huonosti mennä etteikö vielä huonommin vois 

mennä. 

 

Viljelijät toivovat joustavuutta etenkin sijaisapujärjestelyihin, vaikka aina ei pys-

tyisikään kaikkea järjestämään. Tarvittaessa vuosilomapäiviä voisi siirtää, jos jossain 

apua tosissaan tarvittaisiin, mutta viljelijän mukaan tähän ei kunnassa lähdetä. Lomi-

tuspalveluiden järjestämiseen ei oltu tyytyväisiä. Tyytymättömyyttä oli myös erään 

tilan kohdalla, jolla aiemmin oli ollut lypsykarjaa. Lomittajaa oli karjatilojen mukaan 

lähes mahdoton saada äkillisissä sairastapauksissa, sen sijaan lomittajien tekemään 

työhön oltiin tyytyväisiä. Työterveyshuolto ja lomituspalveluiden yhdistäminen saattai-

si vaikuttaa viljelijöiden työterveyshuoltoon liittymiseen, jos yhteistyön myötä lomitta-

jan saanti parantuisi. Etenkin sairastapauksissa toivottiin, että työterveyshuollosta 

saatu sairasloma nopeuttaisi sijaisavun saantia. 

 

Siinä ois hirvittävän hyvä sauma suaha meijät siihen työterveyshuol-

toon. 
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6.3 Terveyshuoltopalveluiden vaikuttavuus 

 

Maatalousyrittäjien työterveyshuollon vaikuttavuutta kuvaavat palveluiden hyöty ja 

laatu. Palveluiluiden markkinointia ovat työterveyshuoltopalveluiden hyödyllisyydestä 

ja edullisuudesta kertominen. Seuraavassa taulukossa (taulukko 3) on esitelty aineis-

tosta muodotuneet käsitteet maatalousyrittäjien työterveyshuollon vaikuttavuudesta. 

 

 

TAULUKKO 3. Työterveyshuoltopalveluiden vaikuttavuus 

ALALUOKAT YLÄLUOKAT PÄÄLUOKKA 

Palveluiden tärkeys 

Terveyden seuranta 

 

Palveluiden hyöty 

 

 

 

 

 

 

Maatalousyrittäjien työterve-

yshuoltopalveluiden vaikut-

tavuus 

Kunnallinen työterveyshuol-

to 

Yksityiset lääkäripalvelut 

toimivampia 

Työterveyshuollon toimivuus 

Työterveyshuollon lääkäri-

palveluiden toimimattomuus 

 

 

 

Palveluiden laatu 

Työterveyshuoltopalveluiden 

edullisuus 

Työterveyshuoltopalveluiden 

hyödyllisyys 

Työterveyshuollon markki-

nointi 

 

 

Palveluiden markki-

nointi 

 

 

6.3.1 Palveluiden hyöty 

 

Maatalousyrittäjien työterveyshuoltoa viljelijät eivät kokeneet niin tärkeäksi, että olisi-

vat liittyneet. Jos viljelijä saa työterveyshuoltopalvelut työnantajan kautta niin, niin 

tilakäynnin vuoksi ei liitytä. Viljelijän tulisi kokea, että maatalousyrittäjien työterveys-

huolto tarjoaisi jotain erilaista kuin työnantajan kautta tuleva työterveyshuolto, jotta se 

kannattaisi valita. Työnantajan puolesta järjestetyssä työterveyshuollossa on kuiten-

kin keskusteltu mahdollisuudesta saada työterveyshuoltopalvelut myös maatalousyrit-
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täjien työterveyshuollosta. Työnantajan kautta järjestettyyn työterveyshuoltoon on oltu 

tyytyväisiä. 

 

Se nyt on just se että miks sitä ei tässä vaiheessa vaihtais. Miks minä 

maksasin semmosesta minkä minä voin saada ilmaseks. 

 

Viljelijä kokee, ettei työterveyshuoltopalveluille ole ollut varsinaisesti tarvetta, kun 

navettaan on kyennyt menemään. Kuitenkin viljelijä tiedostaa, että työterveyshuollolla 

voisi olla jotain annettavaa. Maaseuduntukihenkilöt voisivat viljelijän mukaan kertoa 

palveluiden tarpeesta. 

 

Meille on tietyt asiat luotu, mutta meijän pitäis osata myös sannoo mit-

teen myö tarvitaan. 

 

Viljelijä on kuulunut maatalousyrittäjien työterveyshuoltoon alkuvuosista saakka, mut-

ta työterveyshuollosta on luovuttu lypsykarjan lopettaminen myötä. Viljelijä on koke-

nut, että työterveyshuollosta ei ole enää hyötyä, kun ei ole lypsykarjaa. Omalääkäri-

järjestelmä on korvannut maatalousyrittäjien työterveyshuollosta saatavat terveystar-

kastukset, mikä on koettu edullisemmaksi. Aiemmasta kuulumisesta työterveyshuol-

toon on ollut hyötyä, jotta veren rasva-arvoihin osaa kiinnittää huomiota ja niitä käydä 

säännöllisesti seuraamassa. Kun edelliset tulokset ovat samassa paikassa katsottuja, 

niin niitä voidaan verrata. Yksityisessä lääkärissä käynnin perusteella voidaan vain 

katsoa että arvot täyttävät kriteerit.  

 

Toinen on sitten se että siinä mielessähän se on sitten hirmu hyvä, että 

siellä on aika tiijot niistä edellisistä tuloksista. 

 

 

6.3.2 Palveluiden laatu 

 

Kunnallisen maatalousyrittäjien työterveyshuollon etuina pidetään, että työntekijät 

ovat ennestään tutumpia kuin mitä mahdollisesti yksityisessä työterveyshuollossa 

olisi. Eri kuntien välisiä eroavaisuuksia kuitenkin pidetään huonona puolena. 

 

Paikkakuntakohtaisia miten hyvin ne toimii tai ei toimi. Tottakai sillä hae-

taan ihan oikeeta asiaa että mikä on terveyden tila ja mitkä on työ-

olosuhteet. 
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Viljelijä kokee saavansa yksityisen terveydenhuollon kautta palveluita nopeammin 

kuin saisi kunnallisesta maatalousyrittäjien terveydenhuollosta, jolla viljelijä kokee 

olevan lyhentävää vaikutusta myös sairasloman kestoon. Viljelijä pitää erityisen tär-

keänä nopeaa avun saantia, jotta välttyisi pitkiltä sairaslomilta. 

 

Sitä kuitenkin kun haluais olla työkunnossa, niin että jos jottain sattuu 

niin sais sen avun välittömästi. 

 

Viljelijä kokee saavansa yksityisistä lääkäripalveluista parempaa kohtelua kuin kun-

nallisesta terveydenhuollosta, johon yhdistetään myös kunnallinen maatalousyrittäjien 

työterveyshuolto. Myös yksityisen työterveyshuollon palvelut mielletään toimivimmik-

si. Jos viljelijä kokee, ettei kunnallisessa maatalousyrittäjien työterveyshuollossa ote-

ta tosissaan viljelijän vaivoja, niin viljelijä saattaa kokea kyllästyvänsä työterveyshuol-

lon toimimattomuuteen. 

 

Kun sinä mänet tuonne yksityispuolelle niin sinä toteat olevas immeinen 

siellä. Se on ihan yks hailee että mikä sinä oot ammatiltas. 

 

Viljelijä oli kokenut huonoksi lääkäreiden vaihtuvuuden työterveyshuollossa ja että 

työterveyshuollossa on vain yksi lääkäri. Lisäksi viljelijät odottavat lääkäreiltä ymmär-

rystä viljelijän työolosuhteista. Viljelijän mukaan työterveyshuoltolääkäristä ei ole ollut 

apua, josta on muodostunut käsitys etteivät työterveyshuoltopalvelut toimi niin kuin 

pitäisi. Muutamat huonot kokemukset saattavat vaikuttaa siihen, ettei työterveyshuol-

losta haeta jatkossakaan apua. 

 

Minä ihan koitin hierotuslappua suaha, niin mulle vuan sanottiin että si-

nä oot sen ikänen, että ei sulla voi vielä hartiat olla jumissa, pyörittele 

tällä lailla näin. 

 

 

6.3.3 Palveluiden markkinointi 

 

Työterveyshuolto ei ole viljelijöiden mielestä liian kallis, mutta maksuissa on epäsel-

vyyttä. Mata-alennuksella ole kovin suurta merkitystä liittymisen kannalta. Eräs viljeli-

jä vertaisi maatalousyrittäjien työterveyshuollon kustannuksia yksityisessä lääkärin 

käyntimaksuun. 

 



 36 

Kun käyt yhen kerran tuolla yksityislääkärillä, niin se normaalivastaanot-

tohan on kuus seittemän kymppiä. 

 

Työterveyshuollon sisällöstä tulisi kertoa enemmän, kun maatalousyrittäjien työterve-

yshuoltoa markkinoidaan. Viljelijät kokevat, että työterveyshuollosta pitäisi olla aidosti 

hyötyä. Myös ennaltaehkäisyn taloudellisista hyödyistä tulisi kertoa markkinoinnissa. 

Maatalousyrittäjien työterveyshuoltopalveluiden hinnan tulisi olla kohtuullinen ja pal-

velut laadukkaasti tuotettuja. 

 

Että ne on semmoset ne palvelut kun ne on alunpittäin aateltu. Eihän 

siitä työterveyshuollostakaan oo mittään hyötyä jos se ei toimi käytän-

nössä niin hyvin kun siinä ajatus on. 

 

Työterveyshuollon mainonta on tavoittavaa, kun tieto tulee monesta suunnasta. Eräs 

viljelijä kertoi saaneensa lapsille tehdyn kirjan maatilan vaaroista, jota voi yhdessä 

lapsen kanssa lukea ja pohtia oman tilan vaaroja. Työterveyshuolto on hyvä olla esil-

lä myös muiden työterveyteen liittyvien asioiden yhteydessä, esimerkiksi siellä missä 

esitellään ja myydään ensiaputarvikkeita. 

 

Vois yhistää sen missä myyvään niitä tarvikkeita niin vois olla mahollista 

saada sitä tietookin. 

 

Maatalousyrittäjien työterveyshuollon esitteitä ja mainoksia voisi olla myös terveys-

keskuksessa näkyvämmin esillä. Viljelijän mukaan työterveyshuollosta kaivataan pos-

tia kotiin, jossa on selkeästi kerrottu mitä hyötyä maatalousyrittäjien työterveyshuol-

losta on viljelijä perheen arkeen. Viljelijä toivoo, että työterveyshuollosta oltaisiin 

enemmän viljelijään päin yhteydessä. 

 

Jos se on paikallisesti, niin tottakai se sillon tullee lähempää ja ylleensä 

sillon on askelmerkit rakennettu. 
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7 POHDINTA 

 

 

7.1 Tutkimustulosten tarkastelu 

 

Tutkimuksen kannalta oleellista oli selvittää miksi ei kuuluta ja mikä saisi liittymään 

maatalousyrittäjien työterveyshuoltoon. Tilan tulevaisuus vaikutti työterveyshuoltoon 

kuulumiseen, vähäisten työvuosien suhteen ei nähty enää liittymistä tarpeellisena. 

Viljelijät pitivät maatalousyrittäjien työterveyshuoltoa tärkeänä oman terveyden edis-

täjänä. Jos työntekijälle tarvitsisi järjestää työterveyshuoltopalvelut tai viljelijä ei kuulu 

työnantajan järjestämään työterveyshuoltoon, maatalousyrittäjien työterveyshuolto-

palvelut nähtiin tarpeellisena. 

 

Työn terveydellisiin vaikutuksiin vaikuttaa työolosuhteiden vaikutus terveyteen. Ennal-

taehkäisyllä on merkitystä, ettei vaivoja ehdi tulla. Työtavoilla on vaikutusta tervey-

teen, johon maatalousyrittäjien työterveyshuollolla voisi olla hyviä neuvoja. Karjanhoi-

to aiheuttaa omat riskinsä, koska työ on ympärivuotista. Tilakäyntiä pidettiin hyvänä 

asiana, mutta työterveysriskejä ei pidetty suurina tai pidettiin oman arviointia riittävä-

nä. Työolosuhteita pidettiin turvallisina, mihin ei tarvittu maatalousyrittäjien työterve-

yshuollon apua. Ennaltaehkäisy vaikuttaa terveyteen. Työterveysriskejä saatetaan 

pitää todellista pienempinä, jos niitä ei ole mietitty. Kuntoutuksen pääsyä toivottiin 

ennaltaehkäisevästi. Terveyttä pidettiin työkyvyn kannalta hyvin tärkeänä. Työ vaikut-

taa myös jaksamiseen. Se miten hyvin viljelijä jaksaa vaikuttaa siihen kuinka työtä 

jaksetaan tehdä. Viljelijän voimavarat auttavat jaksamiseen. Jos lomituksen ja maata-

lousyrittäjien työterveyshuollon yhteistyöllä parantuisi lomittajan saaminen, myös työ-

terveyshuoltoon saatettaisiin liittyä. Vaikka viljelijöille ei ollut sattunut pahempia tapa-

turmia, voi äkillinen sairastuminenkin vaikuttaa työntekoon, jos lomittajaa ei ole saa-

tavilla. 

 

Maatalousyrittäjien työterveyshuoltopalveluiden hyötyä on palveluiden kokeminen 

tärkeiksi ja terveyden seurannan merkitys. Palveluilta odotetaan laadukkuutta ja toi-

mivuutta. Maatalousyrittäjien työterveyshuollon palveluita markkinoidaan, jotta palve-

lut tavoittaisivat viljelijät. Palvelut koetaan edullisiksi ja hyödyllisiksi, jolloin ne ovat 

tarpeellisia. Työterveyshuoltoa markkinoidaan monesta suunnasta, mutta markkinoin-

ti ei tavoita kaikkia maatalousyrittäjiä. Noin 40 % viljelijöistä kuuluu maatalousyrittäji-

en työterveyshuoltoon. Maatalousyrittäjien työterveyshuollon markkinointia on myös 

viljelijöiden kokemukset palveluista, jolloin kokemusperäisenä viljelijät saavat tietoa 

palveluiden toimivuudesta. 
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7.1.1 Käsitykset työterveyshuollosta 

 

Työterveyshuoltoa pidetään hyvänä järjestelmänä, kun sen koetaan toimivan. Työter-

veyshuollon markkinoinnin toivotaan tulevan eri alueilta, niin paikallisesta työterveys-

huollostakin kuin myös työterveysasioiden toivotaan olevan laajemmin näkyvillä. Pai-

kallisen työterveyshuollon markkinointi koetaan oman kunnan asiaksi huolehtia viljeli-

jöiden työkyvystä. Tärkeänä pidetään että työterveyshuoltopalvelut ovat laadukkaasti 

tuotettuja. Jos viljelijä on tehnyt tilan töitä lähes koko työikänsä eikä ole koskaan käyt-

tänyt maatalousyrittäjien työterveyshuollon palveluita, terveyspalvelut on korvattu 

yleisen terveydenhuollon kautta, joka on koettu riittäväksi. Tällöin ei ole ajateltu, että 

työterveyshuollon ammattilaisesta olisi hyötyä työhyvinvoinnin edistämisessä. Työter-

veyshuoltolaissa on määritelty, että työterveyshuollon tulee ”edistää työhön liittyvien 

sairauksien ja tapaturmien ehkäisyä, työn ja työympäristön terveellisyyttä ja turvalli-

suutta, työyhteisön toimintaa sekä työntekijöiden terveyttä ja työ- ja toimintakykyä 

työuran eri vaiheissa” (Työterveyshuoltolaki 2001/1383.). Maatalousyrittäjien työter-

veyshuolto toimii lakisääteisesti, joten lain mukaan kaikilla työterveyshuolloilla on 

samat toimintaperiaatteet. 

 

Palvelut olivat hyödyllisiä, jos viljelijä koki saavansa jotain lääkäripalveluista ja tila-

käynneistä. Yleisimmin tilakäynteihin ei koettu tarvetta, jos viljelijä oli sivutoiminen, 

jolloin tuotantoa pidettiin pienimuotoisena. Lääkäripalvelut koettiin hyödyttöminä, jos 

viljelijän kokemuksen mukaan lääkäri vähätteli vaivoja tai viljelijän vaivoja ei tutkittu 

riittävästi. Valtioneuvoston asetuksessa 1484/2001 on määritelty hyvän työterveys-

huoltokäytännön mukainen laadun ja vaikuttavuuden seuranta. (Valtioneuvoston ase-

tus 1484/2001.) Maatalousyrittäjien työterveyshuollon laatua ja vaikuttavuutta seura-

taan, mutta sitä myös kehitetään jatkuvasti. 

 

Viljelijät odottavat saavansa työterveyshuollosta konkreettista hyötyä työkyvyn edis-

tämiseen. Usein liittymättömyyden syynä on, ettei riittävää hyötyä ole saatu. Viljelijä 

on saattanut kokea turhautuvansa, koska olisi tarvinnut tutkimusta ja hoitoa jolloin 

työterveyshuolto ei ole vastannut viljelijän tarpeeseen. Työterveyshuoltoa pidetään 

terveydellisten riskien tunnistajana, mutta työterveyshuollosta toivotaan myös nopeaa 

apua tarvittaessa ja että työterveyshuolto olisi helpommin lähestyttävissä. Työterve-

yshuollon tehtävä ei ole vain tunnistaa työperäisiä riskejä, vaan edistää viljelijöiden 

terveyttä ja työkykyä (Husman & Liira 2010, 197.). Maatalousyrittäjien työterveyshuol-
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toon kannattaa kuulua, koska terveydentilassa tapahtuvat muutokset voidaan havaita 

nopeasti ja työterveysriskeihin puuttua ajoissa. 

 

 

7.1.2 Palveluiden kustannukset 

 

Viljelijöillä ei ollut tarkkaa käsitystä paljonko palvelut maksavat, mutta palveluiden 

hintaa verrattiin yksityisessä lääkärissä käyntiin. Palveluiden hinta nähtiin sopivana, 

jos työterveyshuollosta saatu hyöty koettiin riittäväksi. Mata-alennuksesta tiedettiin, 

mutta maatalousyrittäjien työterveyshuollosta pitäisi olla paljon hyötyä, että liittyminen 

kannattaisi. Työterveyshuoltopalveluiden maksuja voisi selventää, että viljelijä tietäisi 

mitä hyötyy terveystarkastuksista ja paljonko ne maksavat. Myös tilakäyntien hinnas-

ta olisi hyvä kertoa sekä mitä hyötyä tilakäynnistä olisi viljelijälle eli miten tilakäynnillä 

läpikäydyt asiat vaikuttavat työn tekemisen kautta viljelijän terveyteen. Maatalousyrit-

täjien työterveyshuollon kustannuksissa on yrittäjäkohtainen enimmäismäärä (Kela 

2011.) Jos viljelijä ei käytä maatalousyrittäjien työterveyshuollonpalveluita, korvaus-

raha jää käyttämättä. Tosin tästä ei viljelijöillä ole juurikaan tietoa. Maatalousyrittäjien 

työterveyshuollon kustannusten pitäisi olla selkeämmin kerrottu, koska kuitenkin tie-

detään että jotain niistä joutuu maksamaan. 

 

7.1.3 Tiedonsaanti palveluista 

 

Osa viljelijöistä oli kuulunut aiemmin maatalousyrittäjien työterveyshuoltoon. Nykyisin 

liittymättömyyteen vaikuttivat aiemmat kokemukset työterveyshuollon lääkäripalve-

luista ja kuntoutukseen pääsemisestä sekä tilakäyntien koettu tarpeettomuus. Viljeli-

jät jotka ovat aiemmin käyttäneet palveluita, tietävät mistä palveluita voi saada. Haas-

tatteluissa tuli kuitenkin esille, että viljelijöillä ei ole tietoa riittävästi työterveyshuolto-

palveluiden tarjoajista. Tiedetään, että terveyskeskus järjestää palveluita. Sen sijaan 

palveluiden sisällöstä ja toteuttajista ei ole välttämättä tietoa. Työterveyshuollon yh-

teistyöltä odotetaan näkyvää vaikuttavuutta, jonka pitäisi näkyä ennenaikaisten eläk-

keiden ja sairaslomien vähenemisenä, työkyvyn ja työturvallisuuden parantumisena 

sekä yrityksen tuottavuutena (Martimo & Antti-Poika 2010, 241.). 

 

Maatilojen tuottavuus on tärkeä turvata kannattavuuden varmistamiseksi. Usein kui-

tenkaan ennaltaehkäisevän toiminnan vaikutuksia ei heti voida havaita. Työn vaiku-

tusten näkyminen viljelijöiden terveydessä joko terveyttä edistävänä tai heikentävänä 

voi johtua ennaltaehkäisevän työn määrästä. Maatalousyrittäjien työterveyshuollon 

vaikuttavuutta tulisi tuoda esille markkinoitaessa palveluita; laadukkaasti tuotettujen 



 40 

palveluiden sisällöstä tulisi kertoa, mitä hyötyä maatalousyrittäjien työterveyshuolto-

palveluilla on viljelijäperheen arkeen. Ennaltaehkäisyn merkityksestä tulisi kertoa 

enemmän sekä minkä verran olisi taloudellista hyötyä kuulua työterveyshuoltoon. 

Viljelijöillä ei varmastikaan ole tarpeeksi tietoa työterveyshuollon hyödyistä, koska 

eivät ole nähneet palveluita kannattaviksi. Maatalousyrittäjien työterveyshuollon tulisi 

tarjota viljelijälle enemmän kuin työnantajan kautta järjestetty työterveyshuolto tai 

muut terveyspalvelut. Markkinointia pitäisi olla laajemmin kaikessa työterveyteen liit-

tyvässä ja paikallisen työterveyshuollon tulisi markkinoida enemmän. 

 

 

7.1.4 Henkinen hyvinvointi 

 

Viljelijät kokevat parhaaksi voimavaraksi perheen. Erityisesti puolisosta on tukea, kun 

molemmilla on samat tavoitteet työn suhteen, jolloin niin hyvät kuin huonotkin asiat 

voidaan jakaa yhdessä ja työtä tehdä sen mukaisesti. Myös työn tekemistä on suun-

niteltava ja laitettava asiat tärkeysjärjestykseen. Tämä erityisesti yhteen asiaan ker-

rallaan keskittyminen auttaa viljelijää jaksamaan, kaikkea ei tarvitse kerralla tehdä, 

mutta kokonaisuus tulee olla hallinnassa. Viljelijät kokevat myös tärkeäksi pohtimi-

sen, että minkäkokoinen tila on itselle sopiva, kaikkiin laajennuksiin ei tarvitse lähteä. 

Tiettyyn kokoon tyytyminen voi tuntua jaksamista helpottavalle ratkaisulle. Myös kar-

jan lopettamisesta saattaa olla apua jaksamisen kannalta, mutta sen jälkeen työ-

olosuhteet muuttuvat niin paljon että tilakäynnistä ei koeta olevan hyötyä. 

 

Viljelijät ovat kokeneet erityisesti karjanhoitotöissä jaksamisongelmia, mutta nämä 

ongelmat tulivat esille viljelijöiden kohdalla, jotka eivät ollenkaan tai vielä silloin olleet 

kuuluneet työterveyshuoltoon. Tässäkin tilanteessa lomittajasta tai muusta lisätyö-

voimasta oli apua tilanteeseen. Lomituksen karjatiloilla koettiin olevan erityisen tärke-

ää jaksamisen kannalta. Tähän liitettiin myös työterveyshuollon ja lomituksen yhteis-

työ lomittajan saannin helpottamiseksi, etenkin äkillisissä sairaustapauksissa. Tällöin 

lomittajan apua koettiin vielä merkittävämmäksi kuin ennalta sovittujen vuosilomien 

pitämisessä. Työterveyshuollosta odotettiin myös jaksamisongelmien huomaamista 

varhaisessa vaiheessa. 

 

Työssäjaksamista edistetään pyrkimällä tasapainoon työn vaatimusten ja voimavaro-

jen kanssa (Honkonen 2010, 70.). Maataloustyö asettaa maatalousyrittäjälle työ an-

taa voimavaroja, mutta se myös asettaa vaatimuksia työkyvylle. Vaikka työ on hyväk-

si, se voi kuitenkin kuormittaa, mikäli työ on liian haastavaa. Myös maatalousyrittäjä 

tarvitsee voimavaroja palautuakseen työstä, usein kuitenkin työaika voi olla vaikea 
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erottaa muusta ajasta. Maatalousyrittäjien työterveyshuolto edistää myös henkistä 

hyvinvointia, mutta sitä tekee myös työ itsessään. Työ voi kuitenkin myös kuluttaa 

voimavaroja, jolla voi olla vaikutusta muuhunkin elämään. 

 

 

7.1.5 Työterveysriskit 

 

Tiloilla on jonkin verran pohdittu työterveysriskejä ja ensiaputarvikkeitakin on hankittu. 

Viljelijät pohtivat että työterveyshuolto voisi havaita terveysriskin jo siinä vaiheessa 

kun terveyshaittaa ei ole vielä ilmennyt. Pahempia työstä johtuvia sairauksia tai tapa-

turmia ei ollut todettu, läheltä piti tilanteita kylläkin. Tiloilla oli koettu myös melko yllät-

täen terveyden menettäminen, johon ei pystytty ennalta varautumaan. Tämä asetti 

rajoituksia työnteolle, jolloin maataloustyön riskit koettiin vähäisinä. Sivutoimisilla vil-

jelijöillä maataloustyön riskit koetaan niin pieniksi, ettei viljelijän mielestä tilakäynnistä 

ole hyötyä. Kuitenkin viljelijät mieltävät ihmisen kokonaisuudeksi ja että ihmistä hoi-

detaan kokonaisuutena, joten myös terveyden seurannalla on merkitystä. Viljelijöiden 

mielestä ei kannata ottaa päällekkäisiä palveluita, jos työnantaja on järjestänyt palve-

lut. 

 

Yleisimmäksi riskiksi viljelijät arvioivat kiireen. Työasentojakin olisi hyvä ennalta miet-

tiä, koska kiirehuippuina homma pitäisi saada vain nopeasti tehdyksi, joten tapatur-

mien riski kasvaa. Viljelijät tiedostavat että hyväkuntoisena työtä jaksaa tehdä täysi-

painoisesti ja tilan tuottavuus on parempi. Kuitenkaan ei-toivottujen muutosten riskejä 

ei osattu kovin paljon miettiä etukäteen, mutta tiedossa oli että muutos voisi rajoittaa 

melko paljon tilan toimintaa ja johtaa tuotantosuunnan vaihtumiseen. 

 

Viljelijät, joilla ei ollut karjaa, olivat sitä mieltä, että työterveyshuolto kannattaisi, jos 

olisi karjaa. Kuitenkaan karjatilalliset eivät kuuluneet, koska työterveyshuolto ei toimi-

nut riittävän hyvin tai siitä ei ollut tarpeeksi tietoa, jolloin ajateltiin pärjättävän ilman-

kin. Eläimet koettiin riskinä, mutta karjatilalliset kokivat kokemuksen eläinten hoidosta 

työturvallisuutta parantavana asiana. Viljelijät toivoivat että ulkopuolinen voisi katsoa 

työasentoja, koska totutut työtavat olivat muodostuneet työvuosina. 

 

Tiloilla oli mietitty helpotuksia etenkin päivittäiseen karjanhoitotyöhön. Kuitenkin viljeli-

jä oli joutunut maksamaan kustannukset täysin itse, koska ei kuulunut työterveyshuol-

toon. Työterveyshuollon ulkopuolissa terveyspalveluissa ei voitu arvioida oireiden 

johtumista työstä. Työterveyshuolto olisi voinut viljelijöiden mielestä toimia ennaltaeh-

käisevänä, jolloin vaivaa ei olisi ehtinyt tulla. Työterveyshuolto koetaan hyödylliseksi 
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jos työterveyshuollosta saadaan apua nopeasti ja viljelijän tarpeet huomioidaan riittä-

vän hyvin. Viljelijä saattaa kokea että tutkimukset ovat olleet riittämättömät, jos viljeli-

jän mukaan vaiva on työstä aiheutunut ja sen kuntoutukseen ei saada apua. 

 

Työterveyshuollon pitää voida tunnistaa työn terveellisyyteen ja turvallisuuteen vai-

kuttavat asiat, jotta pysyvä muutos on saavutettavissa (Martamo & Antti-Poika 2010, 

242.). Maatalousyrittäjien työterveyshuollon seuranta vaikuttaa merkittävästi maata-

loustyön terveellisyyteen, koska tällöin työn terveydelliset vaikutukset voivat olla py-

syviä. Maatalousyrittäjän on kuitenkin havaittava itse vaikutusten hyödyt. 

 

 

7.2 Tutkimuksen luotettavuus 

 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arvioinnissa on oleellista, että tutkimusta 

arvioidaan kokonaisuutena. Tutkimuksen tulee olla sisäisesti johdonmukainen. Tut-

kimuksen tarkoitus ja kohde pitää olla selvitettynä eli mitä ollaan tutkimassa ja miksi. 

Tätä sanotaan tutkimuksen validiteetiksi, että tutkitaan sitä mitä oltiin tutkimassa. Tut-

kimuksen reliabiteetti sen sijaan tarkoittaa tutkimustulosten pysyvyyttä. Luotettavuu-

teen vaikuttavat myös tutkijan omat sitoumukset ja tutkimuksen tärkeyden perustelut. 

Aineiston keruu tulee kuvata menetelmän ja tekniikan kannalta, huomioiden aineiston 

keruuseen liittyneet erityispiirteet. Tutkimuksen tiedonantajien valinta on kuvattava, 

mutta heidän henkilöllisyytensä ei saa paljastua tutkimusraportissa. Myös tutkija-

tiedonantaja suhteesta tulee selvitä tutkimuksen sujuminen. Tutkimuksen kestosta 

selviää tutkijan aikataulu. Aineiston analyysi, tulokset ja johtopäätökset pitää kuvata 

riittävän selkeästi tutkimusraportissa. Osa tutkimuksen luotettavuuden arviointia on 

myös tutkimusraportin luotettavuuden arvioiminen. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 140-

141., Kananen 2010, 69., Hirsjärvi & Hurme 2001, 184-190., Hirsjärvi, Remes & Sa-

javaara 2009, 231-233.) 

 

Opinnäytetyössäni tutkimusaineistoani on viisi maatalousyrittäjää. Kahteen haastatte-

luun osallistui myös puoliso, joka työskenteli yhtälailla tilalla. Tämän kohderyhmän 

avulla pystyin selvittämään, miksi viljelijät eivät kuulu maatalousyrittäjien työterveys-

huoltoon ja mikä heidät saisi liittymään. Tutkimusaineisto koostui sekä kotieläin- että 

kasvinviljelytiloista, mikä antoi erinäkökulmia tutkimustehtäviin ja vaikutti aineiston 

monipuolisuuteen ja laajuuteen. Haastattelut olivat keskeinen osa tutkimuksen onnis-

tumista, koska niiden avulla hain tutkimusaineistoa työlleni. 
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Tutkimusaiheeni on mielestäni tärkeä, koska maatalousyrittäjien työterveyshuollon 

merkitys viljelijöiden terveyden kannalta on merkittävä. Lisäksi viljelijä saataisi hyötyä 

työterveyshuollosta myös tuottavuuden kannalta. Sen vuoksi on tärkeää, että viljelijä 

osallistuu työterveyshuollon kanssa työolosuhteiden arviointiin ja sitä kautta on mah-

dollista ennaltaehkäistä työperäisiä sairauksia ja tapaturmia. 

 

Aineiston opinnäytetyötäni varten olen kerännyt teemahaastattelun avulla. Jokaisen 

haastattelun olen nauhoittanut. Haastattelutilanteissa ei ollut muita henkilöitä ulko-

puolisia henkilöitä. Yhdellä tilalla ulkopuolisen tullessa paikalle, haastattelu keskeytyi 

hetkeksi ja haastattelun nauhoitin kahdessa osassa. Kaikki haastattelut toteutuivat 

viljelijöiden kotona ja haastateltavat saivat valita sopivan haastatteluajankohdan. 

 

Haastateltaviin otettiin yhteyttä Melasta, jolloin pyydettiin suostumusta haastatelta-

vaksi. Haastatteluajankohdan sopiminen onnistui hyvin kahden viikon ajalle. Tällöin 

kerroin tutkimuksen tekemisestä tarkemmin ja viljelijöillä oli aikaa miettiä aihetta 

haastatteluun saakka. Haastattelun yhteydessä annoin saatekirjeen, jossa kerroin 

tutkimukseen osallistumisen vapaaehtoisuudesta ja luottamuksellisuudesta. Jos 

haastatteluaika ei olisi sopinut haastateltavalle, olisin voinut hiukan joustaa aikatau-

lussa. Jos haastatteluun osallistuva olisi antanut mieluummin kirjallisen vastauksen, 

niin hän olisi saattanut pohtia kutakin vastausta jäsentyneemmin, mutta haastatelta-

vien määrä oli niin pieni, niin tämä olisi vaikuttanut tutkimuksen tuloksiin. 

 

Haastattelujen kestojen pituudessa oli eroa enimmillään puoli tuntia. Kestoon vaikutti 

haastateltavan kerrottavan lisäksi, minkä verran itse selitin kysyttävää asiaa. Pyrin 

kuitenkin välttämään johdattelevia kysymyksiä. Itsestäni huomasin haastattelijana, 

että haastateltavalle olisi voinut antaa enemmänkin aikaa miettiä vastaustaan, etenin 

helposti itse haastattelussa. Kuitenkin mielestäni kehityin haastattelijana ja osasin 

huomioida tämän asian. Tutkimuksen luotettavuutta parantaa myös se, että tutkija on 

käynyt vastaavanlaisen tutkimusprosessin kerran aiemmin läpi. 

 

Teemahaastattelun tärkein osa oli esihaastattelut, koska ilman sitä olisi ollut lähes 

mahdotonta löytää tutkimustehtävän kannalta olennaisia asioita. (Hirsjärvi & Remes 

2001, 73.) Ennen varsinaisia haastatteluja, tein esihaastattelun huhtikuun alussa 

eräälle lypsykarjatilalle. Esihaastattelun avulla sain hieman haastattelu kokemusta 

varsinaisia haastatteluita varten. Esihaastateltava kuului työterveyshuoltoon, mutta 

vastasi tarkoitustaan. Esihaastattelusta oli hyötyä nauhurin sijoittamisessa sopivalle 

etäisyydelle, mutta erityisesti teemahaastattelurungon testauksen kannalta. Esihaas-

tattelu kesti noin tunnin. 
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Tutkimusaineiston keräsin huhtikuun kahden viimeisen viikon aikana vuonna 2010. 

Haastatteluajankohta oli hyvä, koska kevätkiireet tiloilla eivät olleet vielä alkaneet. 

Kaikki haastattelut sijoittuvat eri päiville. Haastatteluaineiston litteroin melko pian 

haastattelujen jälkeen, mutta analysoinnin tein syksyn 2010 ja kevään 2011 aikana. 

Aineisto on ollut vain haastattelijan käytössä, mikä on tärkeää tutkimuksen luotetta-

vuuden kannalta. 

 

Aineisto on analysoitu sisällönanalyysillä. Analyysia tehdessäni pyrin keskittymään 

tätä työtä varten määrittelemiini tutkimustehtäviin eli asioihin mitä olin tutkimassa. 

Analysoidessani pyrin säilyttämään teemat, joiden mukaisesti etenin. Aineistosta 

muodostui yhtenäisen kokonaisuus teemojen perusteella. Tutkimuksesta pitäisi saa-

da samat tulokset toistettaessa, kuitenkin tutkittaessa ihmisen käsityksiä, voi tuloksiin 

tulla erilaisia näkemyksiä tietystä ilmiöstä. Yksin tutkimusta tehdessä toisen tutkijan 

saamaa samaa lopputulosta ei ole voitu käyttää reabiliteetin arvioinnissa. 

 

7.3 Tutkimuksen eettisyys 

 

Tutkimusta tehdessä on huomioitava eettiset periaatteet ja arvioitava tutkimuksen 

eettisyyttä. Tutkimuksen eettisyyttä on se, että tutkija on vastuussa tiedonhankinnas-

ta, tutkittavien suojaan liittyvistä säännöistä ja tutkimustulosten soveltamisesta. (Veh-

viläinen-Julkunen 1997, 26.) Olen pyrkinyt esittämään tutkimustulokset selkeästi, että 

niistä ei muodostuisi tulkinnallisia virheitä lukijalle. Tuloksia julkaistaessa on oltava 

avoin ja rehellinen (Vehviläinen-Julkunen 1997, 31). Tutkimusraportti on luettavissa 

Theseus Ammattikorkeakoulujen verkkokirjastossa. 

 

Tutkittavien tietosuojasta on ehdottomasti pidettävä kiinni. Tutkimusraportissa voi 

esittää suoria lainauksia ja yksityiskohtaisia analyysejä, mutta tutkittavan henkilölli-

syys ei saa paljastua. Huomioitavaa on myös lähiympäristöstä tunnistamisen mahdol-

lisuus. (Vehviläinen-Julkunen 1997, 29-31.) Haastatteluaineisto on ollut vain tutkijan 

käytössä ja tulokset on käsitelty luottamuksellisesti. Tutkittavien haastatteluun osallis-

tuminen oli vapaaehtoista ja heillä oli oikeus kieltäytyä tutkimuksesta missä tahansa 

vaiheessa. Tutkimusraportissa suorat lainaukset on valittu siten, että niistä ei voi tun-

nistaa viljelijää, eikä tilaa. Opinnäytetyöstäni ei ilmene yksittäisen tilan tietoja, eikä 

haastattelupaikkakuntia, pienen otannan vuoksi. Melasta annetut viljelijöiden yhteys-

tiedot olivat käytössäni vain haastatteluajankohdan sopimista varten. 
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7.4 Tutkimustulosten hyödyntäminen ja jatkotutkimusehdotukset 

 

Opinnäytetyöni tuloksia voidaan mielestäni käyttää maatalousyrittäjien työterveys-

huoltopalveluiden kehittämiseen, niin kunnallisella kuin yksityisellä puolellakin. Maa-

talousyrittäjien työterveyshuoltopalveluiden tulisi olla enemmän näkyvillä. Työterve-

yshuollon sisällöstä kertomiseen pitäisi panostaa, että viljelijät ymmärtäisivät, mitä 

hyötyä työterveyshuollon palveluista voisi olla viljelijän, perheen ja koko tilan tuotan-

non kannalta. Toivon, että tästä työstä saadaan konkreettista tietoa maatalousyrittäji-

en työterveyshuoltopalveluiden kehittämiseen ja markkinointiin. 

 

Jatkotutkimusaiheina olisi mielenkiintoista perehtyä vastaavan alueen työterveyshoi-

tajien käsityksiin, miten he kokevat viljelijöiden työterveyshuoltoon liittymättömyyden 

ja mikä heidän mielestään saisi viljelijät liittymään työterveyshuollon asiakkaiksi. Toi-

nen kiinnostava aihe olisi selvittää, viljelijöiden kanssa asioivat maatalousalan am-

mattilaiset voisivat mielestään kannustaa tehokkaammin viljelijöitä työterveyshuol-

toon. 

 

 

7.5 Opinnäytetyöprosessi 

 

Opinnäytetyön tekeminen on ollut haasteellinen ja mielenkiintoinen prosessi, joka 

keväällä 2009. Tutkimusaihe löytyi Maatalousyrittäjien eläkelaitoksena tarpeesta asi-

an selvitykselle. Lokakuussa 2010 esittelin tutkimussuunnitelmaani suunnitelmasemi-

naarissa. Tämän työn tekemisen myötä olen perehtynyt lisää kvalitatiivisen tutkimuk-

sen tekemisen perusteisiin. Prosessin aikana olen kehittynyt haastattelujen tekemi-

sessä ja niiden analysoinnissa sisällönanalyysin avulla. Työssäni olen pyrkinyt käyt-

tämään erilaisia tiedonlähteitä ja oppinut suhtautumaan niihin kriittisemmin. 

 

Mielestäni Mela on mahdollistanut minulle mielenkiintoisen ja tärkeän tutkimusaiheen. 

Kiinnostuin viljelijöiden työterveyshuoltoon liittymättömyyden syistä ja siitä mikä viljeli-

jät saisi liittymään, koska pidän maatalousyrittäjien työterveyshuollon merkitystä vilje-

lijän terveyden edistämisen kannalta tärkeänä. Miksi viljelijä jättäisi käyttämättä pal-

velut, jotka on heitä varten suunniteltu. Mitä hyötyä viljelijän on sijoittaa kalliisiin in-

vestointeihin, jos omaan terveyteen ei kannata panostaa. Mikä palveluissa maksaa 

liikaa, jos niihin ei kannata sijoittaa. Terveysvaikutukset näkyvät kuitenkin pitkällä 

aikavälillä, joten viljelijän on itse sitouduttava miettimään tilallaan työn terveydellisiä 

vaikutuksia. Tähän prosessiin maatalousyrittäjien työterveyshuolto voisi olla oiva 

apuväline. 
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Haastattelut tein huhtikuussa 2010. Teemahaastattelun avulla sain mielestäni parhai-

ten tutkimusaineistoa. Haastattelujen tekeminen oli minulle mielenkiintoisin osa opin-

näytetyön tekemistä. Kaikki haastattelut tein viljelijäperheen kotona, joka oli haasta-

teltavalle luontevin paikka ja helpoiten sovittavissa. Opinnäytetyönä laadullisen tutki-

muksen tekeminen opetti minulle tämän opinnäytetyöprosessin tekemistä mielestäni 

enemmän kuin parityönä tehty työ, koska vastasin itse tiedonkeruusta, opinnäytetyön 

toteuttamisesta ja ajankäytöstä. Parityönä tekemisestä olisi ollut hyötyä, koska tällöin 

olisi voinut keskustella työn vaiheista ja siihen liittyvistä valinnoista. Erityisesti tiimi-

työskentelystä olisi ollut apua tulosten analysoinnissa, jotta työn luotettavuuden suh-

teen olisi voinut arvioida yhteneviä näkemyksiä. Opinnäytetyön tekeminen on opetta-

nut minulle laajemman prosessin hallitsemista sekä tiedonhankinnan monipuolisuutta 

ja kriittisyyttä. 
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Saatekirje haastatteluun osallistuvalle

 

 

Arvoisa maatalousyrittäjä! 

 

Olen Maarit Rissanen, neljännen vuoden agrologiopiskelija Savonia ammattikorkea-

koulusta Iisalmesta. Teen opinnäytetyötä maatalousyrittäjien työterveyshuoltoon liit-

tymisestä. Toteutan työni haastattelemalla työterveyshuoltoon liittymättömiä viljelijöi-

tä. Haastateltavat viljelijät valitaan satunnaisesti Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen 

(Mela) rekiteristä. Tavoitteenani on selvittää maatalousyrittäjien työterveyshuoltoon 

liittymiseen vaikuttavia asioita. Haastatteluista saatavaa tietoa käytetään maatalous-

yrittäjien työterveyshuollon ja sen palveluiden kehittämiseen. 

 

Osallistumisesi tähän opinnäytetyöhön on vapaaehtoista ja luottamuksellista. Haas-

tattelut nauhoitan haastatteluaineiston raportointia varten. Yksittäisen tilan tiedot eivät 

ole raportista mitenkään tunnistettavissa. 

 

Kiitos haastateltavaksi osallistumisestasi jo etukäteen. Osallistumisesi on työni kan-

nalta tärkeää. Palkkioksi osallistumisestasi saat maatalousyrittäjän EA-pakkauksen ja 

kuulonsuojaimet. 

 

 

Ystävällisin terveisin 

 

Maarit Rissanen 

agrologiopiskelija 

Savonia ammattikorkeakoulu 

xxx xxxxxxx 

 

Anna-Riikka Pukari 

työturvallisuusagronomi 

Maatalousyrittäjien eläkelaitos 

xxx xxxxxxx 
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Teemahaastattelurunko

 

Maatalousyrittäjän käsitykset työn vaikutuksesta terveyteen 

 

 

Taustatiedot: (ikä, sukupuoli) perhetilanne, tuotantosuunta, tilakoko, työvoima, yrityk-

sen tulevaisuuden näkymät 

 

KÄSITYKSET TYÖTERVEYSHUOLLOSTA 

 

Maatalousyrittäjien työterveyshuolto työkyvyn tukena 

 

 Minkälainen käsitys sinulla on työterveyshuoltopalveluista/-järjestelmästä? 
 

 Jos palvelut eivät mielestäsi toimi – millaisia palveluita toivoisit lisää ja miten 
odottaisit niiden toimivan? 

 

 Jos et ole saanut aikaiseksi – mikä innostaisi liittymään? 
 

 

TIEDONSAANTI PALVELUISTA 

 

 Tiedätkö millaisia palveluita työterveyshuolto tarjoaa maatalousyrittäjille? 
 

 Tiedätkö mistä saisit työterveyshuoltopalveluita? 
 

 Jos ei ole tietoa palveluista – mistä saisit tietoa? 
 

 

PALVELUIDEN KUSTANNUKSET 

 

 Minkälainen käsitys sinulla on paljonko työterveyspalvelut maksavat? 
 

 Paljonko olisit työterveyspalveluista valmis maksamaan? 
 

 Käsitykset työterveyshuoltopalveluiden edullisuudesta ja tuettavuudesta? 
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HENKINEN HYVINVOINTI 

 

Miten työterveyshuolto tukisi työssä jaksamista ? 

 

 Mitä hyötyä työterveyshuoltopalveluista voisi olla sinulle (työn ja terveyden 
kannalta)? 

 

 Mitkä ovat yrityksesi/tilasi tärkeimmät voimavarat? 
 

 Millä tavoin edistät työssä jaksamistasi? 
 

 Onko ollut ongelmia jaksamisessa? 
 

o mitä asialle on tehty? 
 

 Olisiko työterveyshuollosta mahdollisesti apua? 
 

 Onko työolosuhteita muutettu jaksamisen tai terveyden kannal-
ta? 

 

 

TYÖTERVEYSRISKIT 

 

Miten työterveyshuolto voisi edistää riskienhallintaa? 

 

 Miten huomioit riskejä jokapäiväisessä työssäsi? 
 

 Sivutoimisuus, työterveyspalvelut palkkatyössä - onko maataloustyön terveys-
riskeihin kiinnitetty huomiota työtapaturmien ja ammattitautien välttämiseksi? 

 

 Miten tapaturma tai ammattitauti vaikuttaisi työntekoon, mitä riskejä työssäsi 
niille voisi olla? 

 

 Miten työterveyshuolto vaikuttaisi tilan tuottavuuteen? 
 

 Miten ei toivottu muutos (sairaus, tapaturma, avioero) vaikuttaisi talouteen ja 
toimintaan tilalla? 

 
o Mikä voisi olla TTH:n osuus tässä tilanteessa? 

 

 

 

 

 



      Liite 3 1(3) 

ESIMERKKI SISÄLLÖNANALYYSISTÄ 
 

 

ALKUPERÄISET ILMAUK-
SET 

PELKISTETYT ILMA-
UKSET 

ALALUOKAT YLÄLUOKAT 

Rahahan taas riittää niihin 
asioihin mitkä koetaan tär-
keiksi. 
 

Työterveyshuoltopalve-
luiden sisällöstä 
kertominen 

Työterveyshuolto 
palveluiden 
edullisuus 

Palveluiden mark-
kinointi 

Kun käyt yhen kerran tuolla 
yksityislääkärillä, niin se 
normaalivastaanottohan on 
kuus seittemän kymppiä. 
 
Onko siinä jotakin maksuja 
jos et tarvii sitä palvelua, 
ettei velota siitä sitten. 
 
Jotenkin kaikuu siellä taustal-
la, että mittee sinä siitä mak-
sat, jos et siitä mittään sua. 
 
Kympeistä puhutaan sillon, 
minusta se ei oo oleellinen 
asia. 
 
Jos sinä tunnet, että se on 
sinusta hyödyllistä ja sinä 
suat ne palavelut mitä sulla 
itelläs ois mielessä suaha. 
 
 

Työterveyshuoltopalve-
luiden maksuista 
kertominen 

Se pitäis niinkun tähän päi-
vään peilata se ammattitauti 
tilanne. Lopputulos on, että 
minä oon rakenteellisesti 
heikko. 
 
Se tämä ennakkotarkastus 
ois niin tyhjentävä, että ei 
niin kun mitään jäis sitten 
epäselevee. 
 
Jos työssä oon saanu vam-
man ja sitä ei noteerata, niin 
enhän minä oo valmis mak-
samaan. 
 

Ammattitautien toteami-
nen 

Työterveyshu-
oltopalveluiden 
hyödyllisyys 
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Voishan se työterveyshuolto-

kin muuttua ihmisystävälli-

semmäksi. Ottais meijän 

vaatimukset huomioon, et ne 

ottais aidosti huomioon. 

 

Vaikka minä saisin jottain 

muita elämyksiä tai elämän-

laatu paranis tai muita sem-

mosia, niin myö koetaan että 

se olis hyödyllistä. 

 

Hyödyn kokeminen   

Että ne on semmoset ne pal-

velut kun ne on alunpittäin 

aateltu. Eihän siitä työterve-

yshuollostakaan oo mittään 

hyötyä jos se ei toimi käy-

tännössä niin hyvin kun siinä 

ajatus on. 

 

Palveluiden toimivuus 

Minkäverran voi ehkästä ra-

hallisestikin niitä kustannuk-

sia sillä ennaltaehkäsyllä. 

 

Ennaltaehkäisy markki-

noinnissa 

Työterveyshu-

ollon markkinointi 

Kyllähän se aika monelta eri 

sektorilta sais tulla se tieto, 

että ei kaikki varmaan käy 

melan sivuilta kattomassa. 

 

Vois yhistää sen missä myy-

vään niitä tarvikkeita niin vois 

olla mahollista saada sitä 

tietookin. 

 

Mainonta eri paikoissa 
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Pitäis vähän markkinoida 

sieltäkin paikasta mistä se 

palvelu tuotetaan. Tieto tulis 

jostain melan kautta, niin se 

ei kuiteskaan koske ihan sitä 

yhtä tiettyä paikkakuntaa. 

Sama tieto voi mennä perille 

eri lähteistä eri tavalla. 

 

Koko sitä yhteisön kokonai-

suutta, sitä perhettä ja jos 

siinä nyt on niitä työntekijöitä 

ja niitä kaikkia, että jotenkin 

se mitä hyötyä siitä on, ihan 

selkeesti miks kannattais 

semmonen hommata itelleen 

ottaa ja niille työntekijöille. 

 

Työterveyshuollon hyöty 

markkinoinnissa 

  

Jos se on paikallisesti, niin 

tottakai se sillon tullee lä-

hempää ja ylleensä sillon on 

askelmerkit rakennettu. 

 

Mihinkä sitten oikeesti pittää 

mennä, minnekä pittää soit-

taa. 

 

Kunnallisen terveyskeskuk-

senkin puolella tietoa jostakin 

päin tai edes jotakin esitteitä 

jossakin. 

Mainontaa ter-

veyskeskuksessa 
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