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Tämän lehden tilaajarekisteriä
voidaan käyttää
suoramarkkinointitarkoituksiin.

Marja Heikkilä
Toimittaja

ehtijuttuja tehdessäni minulla on tapana kysyä haastateltavilta, mikä heidän mielestään on parasta maatalousyrittäjyydessä. Vastaukset ovat usein samansuuntaisia: saa toimia itse itsensä pomona, vaikuttaa työn sisältöön, aikataulutukseen sekä kehittämiseen. Moni kokee työnsä mielekkäänä,
motivoivana ja palkitsevana, vaikkakin ajoittain psyykkisesti ja fyysisesti kuormittavana.
Koneet ja automatiikka ovat korvanneet käsillä tehtävää työtä kasvinviljely- ja kotieläintiloilla. Kehittyneiden laitteiden ja kalusteiden ansiosta työturvallisuus on kohentunut, terveyshaitat tiedostetaan ja niitä ehkäistään. Isojen koneiden ja eläinten kanssa työskentelyssä on
edelleen monta vaaranpaikkaa. Turvallisuuteen osataan kuitenkin kiinnittää tuotantotiloja rakennettaessa ja peruskorjatessa aiempaa enemmän huomiota.
Työ tiloilla on keventynyt fyysisesti, silti psyykkisesti se on monelle aiempaa raskaampaa. Pahin stressitekijä on heikko kannattavuus,
mutta ei ainoa. Maatalousyrittäjältä vaaditaan yhä monipuolisempaa
osaamista viljelystä, eläintenhoidosta ja koneiden käytöstä talouden ja
tietotekniikan hallintaan. Yksikkökoon suureneminen kasvattaa riskiä,
vastuita sekä työmäärää. Kuormittavuutta kasvattavat työn sitovuus ja
yksinäisyys, sillä moni tila työllistää vain yrittäjän tai yrittäjäparin.
Yrittäjän vapauteen sisältyy kokonaisvastuu taloudenpidosta, työturvallisuudesta ja omasta työhyvinvoinnista. Moni tiedostaa itsensä
yrityksen tärkeimmäksi voimavaraksi. Silti itsestä huolehtimisesta lipsutaan etenkin silloin, kun työtä ja touhua on paljon. Vaikka ahdistaisi tai kroppa oirehtisi, lääkäriin menoa on helppo lykätä. Sohva ja jääkaappi osoittautuvat kävelylenkkiä kutsuvammaksi. Itsensä laiminlyönnissä on kysymys myös asenteesta ja perinteiden painolastista; työ ensin ja sitten muu.
Maataloustuottajien työssäjaksamiseen on havahduttu valtakunnallisesti. Kuntoutusta, tietoa sekä kriisiapua on tarjolla. Merkityksellisintä on kuitenkin se, mitä jokainen yrittäjä tekee arjessaan. Työhyvinvointi koostuu monista pienistä asioista: toimivista työoloista, turhien töiden
välttämisestä sekä työn ja vapaa-ajan tasapainoisesta suhteesta. Elämään pitää mahtua muutakin kuin työtä.
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Painotuotteet
Painotuotteet
1234 5678
4041-0619
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