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Tiivistelmä 

Kuvat: J.K.

Kyselyssä selvitettiin maa- ja puutarhatiloilla työskentelevän palkkatyövoiman määrään ja laatuun liittyviä seikkoja sekä
yrittäjien osaamista, käytäntöjä ja kokemuksia työvoiman rekrytoinnissa ja johtamisessa. Vastauksia saatiin yhteensä
187 yrittäjältä, joista enemmistöllä oli puutarhatila ja lopuilla oli joko eläin- tai kasvitila.

Enemmistöllä tiloista oli useiden vuosien kokemus palkkatyövoimasta. Suomalaiset, ukrainalaiset, virolaiset ja
venäläiset olivat yleisimmät kansallisuudet vakituisessa ja kausityövoimassa. Tulkkeja, työnjohtajia, vuokratyöntekijöitä
ja yhteisiä työntekijöitä käytettiin erityisesti puutarhatiloilla. Tarve viimeksi mainituille henkilöryhmille oli yleisempää
kuin heidän käyttönsä nyt. Tuttujen ulkomaisten kausityöntekijöiden ja heidän suosittelemiensa henkilöiden
palkkaamista aiotaan suosia myös jatkossa. Kaikkien palkattavien kanssa on nykyisin tehtävä kirjallinen työsopimus.

Koronakriisi oli aiheuttanut hankaluuksia erityisesti kausityövoimaa käyttävillä puutarhatiloilla. Monilla oli nyt
kokemusperäinen varautumissuunnitelma, jonka tärkeydestä ja sisällöstä tarvitaan tiedotusta. Tulevana kasvu-
kautena toivotaan sujuvaa yhteistyötä viranomaisten kanssa riittävän kausityövoiman saamiseksi.

Palkkatyövoiman perehdyttämiseen ja työnopastukseen sekä muuhun päivittäisjohtamiseen, kuten tiedottamiseen,
liittyvät lukuisat seikat (listattu kalvosarjan tulososiossa) olivat parhaiten hallinnassa puutarhatiloilla. Puutteita oli
erityisesti osalla kasvi- ja eläintiloista. Yrittäjä vastaa näistä palkkatyövoimaa koskevista lakisääteisistä seikoista.

Johtaminen omalla esimerkillä sekä säännöllinen ja avoin keskustelu, kuuntelu ja palaute molemmin puolin nähtiin
hyvinä johtamiskäytöntöinä myös kulttuurieroista johtuvien haasteiden ratkaisemisessa. Yrittäjät toivoivat, että
palkkatyövoiman rekrytointiin ja johtamiseen liittyvä materiaali koottaisiin sähköisenä, ytimekkäänä ja ajantasaisena
mieluiten yhteen paikkaan. Materiaalia kannattaa kääntää ja täydentää kyselyssä todettujen tarpeiden mukaisesti.
Materiaalista tiedottamisen ja kouluttamisen on syytä olla toistuvaa ja monikanavaista.
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Alkusanat 

Kuvat: J.K.

Tässä kalvosarjassa esitellään maa- ja puutarhatilojen yrittäjille joulukuussa 2020 lähetetyn kyselyn tulokset. Kysely
rakennettiin TTS Työtehoseuran Työvoimasta tuottavuutta maa- ja puutarhatalouteen − Työvoima -hankkeen ja Puu-
tarhaliiton HEP − Henkilöstöhallinnon edistäminen puutarhatiloilla -hankkeen yhteistyönä. Hankkeet rahoittaa maa-
ja metsätalousministeriö.

Kyselyn rakentamiseen osallistuivat Janne Karttunen, Reetta Palva, Markku Lätti ja Veli-Matti Tuure TTS:stä, Timo
Taulavuori, Tomi Pousi ja Hanna Skogster Puutarhaliitosta ja Miika Ilomäki Hedelmän- ja Marjanviljelijäin liitosta.
Katarina Lassheikki Puutarhaliitosta käänsi kyselyn ruotsiksi.

Työvoima-hankkeen kehittämisryhmän jäsenet saivat myös vaikuttaa kyselyyn ennen sen lähettämistä. Kehittämis-
ryhmässä ovat edustettuna hankkeen toteuttajan ja rahoittajan lisäksi Puutarhaliitto, Teollisuusliitto, Maaseudun
Työnantajaliitto, Työturvallisuuskeskus, LähiTapiola Palvelut Oy sekä Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto.

Kiitän kaikkia kyselyn rakentamiseen osallistuneita henkilöitä, kyselyyn vastanneita yrittäjiä, hankkeen kehittämis-
ryhmää ja erityisesti Puutarhaliittoa hedelmällisestä yhteistyöstä. Edellä mainittuja TTS:n kollegoita kiitän myös
tämän kalvosarjan kommentoinnista. Kalvosarja ja muu Työvoima-hankkeessa tuotettava materiaali tallennetaan
Työvoima-hankkeen kotisivuille* vapaasti hyödynnettäväksi.

Rajamäellä 28.2.2021
Janne Karttunen
Erikoistutkija
TTS Työtehoseura

*https://www.tts.fi/tutkimus_ja_kehitys/hankkeet/maatalous/tyovoima

https://www.tts.fi/tutkimus_ja_kehitys/hankkeet/maatalous/tyovoima
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Tausta ja tavoitteet 

Kuvat: J.K.

Palkkatyövoiman johtaminen koetaan monella maa- ja puutarhatilalla haastavaksi. Vieraista kulttuureista tulevat ja
usein puutteellisen kielitaidon omaavat työntekijät tuovat osaltaan lisähaastetta. Hyvät henkilöjohtamisen
käytännöt ovat tärkeä osa yrityksen kokonaisvaltaista johtamista ja riskienhallintaa.

Koronakriisi toi laajasti näkyviin ulkomaisen vierastyövoiman merkityksen nykyisessä maa- ja puutarha-
taloudessamme. Vierastyövoiman maahanpääsyä jouduttiin keväällä 2020 rajoittamaan koronariskin vuoksi ja
kausityöntekijöitä haettiin kotimaasta erilaisin kampanjoin ja vaihtelevalla menestyksellä.

TTS:ssä toteutettavan Työvoima-hankkeen päätavoitteena on edistää maatalous- ja puutarhayritysten usein moni-
kulttuuristen työyhteisöjen toimivuutta parantamalla edellytyksiä hyvään vuorovaikutukseen ja työvoiman
johtamiseen. Hankkeessa toteutetaan erilliset sähköiset kyselyt yrittäjille ja palkkatyöntekijöille. Lisäksi yrittäjiä ja
palkkatyöntekijöitä haastatellaan ja alan sidosryhmille järjestetään työpajoja. Hanke toteutetaan aikavälillä
11/2020−12/2022.

Tässä kalvosarjassa raportoitavassa kyselyssä selvitettiin maamme maa- ja puutarhatilojen palkkatyövoiman
määrään ja laatuun liittyviä seikkoja sekä yrittäjien osaamista, käytäntöjä ja kokemuksia vierastyövoiman ja
kotimaisen työvoiman rekrytoinnissa ja johtamisessa. Tavoitteena oli koota ja levittää tietoa työyhteisöjen
ongelmatilanteista, niiden ratkaisuista ja hyvistä käytännöistä. Kyselyssä selvitettiin myös koronakriisin aiheuttamia
haasteita ja käytäntöjä.
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Kyselyn toteutus ja vastausten tarkastelutapa

Kuvat: J.K.

Sähköinen saatekirje ja linkki kyselyyn sekä yksi muistutus lähetettiin Maaseudun Työnantajaliiton (jatkossa: MTA),
Hedelmän- ja Marjanviljelijäin liiton (jatkossa: HML), Kauppapuutarhaliiton ja Suonenjoen seudun marjanviljelijäin
yhdistyksen kautta heidän jäsenilleen. Ruotsinkieliset yrittäjät saivat materiaalin ruotsiksi.

Kyselyyn pyydettiin vastaajaksi päätoiminen yrittäjä, joka tuntee hyvin tilan tuotantoon ja työvoiman johtamiseen
liittyvät seikat. Joissakin kysymyksissä pyydettiin miettimään vastausta nimenomaan tilan kaikkien yrittäjien kannalta.

Anonyymin kyselyn kaikkiin kysymyksiin vastaaminen oli vapaaehtoista. Kyselyyn vastasi 161 suomenkielistä ja 26
ruotsinkielistä maatalous- tai puutarhayrittäjää (n=187). Vastausprosenttia ei voida laskea, koska jäsenrekisterien
yhteystiedot ovat osittain päällekkäiset ja osa kyselyn saaneista ei kuulunut kohderyhmään.

Kalvosarjassa esitetään alkuperäiset tai hieman muokatut kysymykset vastausohjeineen. Muutamia samaa aihe-
aluetta koskevia kysymyksiä ja vastauksia on yhdistetty ja yksi laaja kysymys on jaettu kahteen osaan.

Vastaajien tilat on jaettu puutarhatiloihin ja maatiloja edustaviin eläin- ja kasvitiloihin. Keskeisten ilmiöiden
suhteellista esiintyvyyttä vertaillaan edellä mainittujen tilaryhmien välillä. Yläindekseillä1−5 viitataan lähteisiin, jotka
on listattu kalvosarjan loppuun.



Tulokset ja tulosten tarkastelu: 

Taustatietoa yrittäjistä ja tilasta

Kuva: Janne Karttunen
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Mikä on tilan nykyinen päätuotantosuunta 

ja mitä tuotantoa tilalla harjoitetaan lisäksi?*

Kuvat: J.K.
*Vastaajalle annettu ohje: Pyri valitsemaan tilan päätuotantosuunta -kohtaan vain yksi vaihtoehdoista.

Harjoitetaan päätuotantosuunnan lisäksi -kohtaan voit valita tarvittaessa useita vaihtoehtoja.

▪ Kaikki 187 tilaa vastasivat tähän kysymykseen.

▪ Tuotantosuuntavaihtoehtoja oli 20 kpl. Monet ilmoittivat useita pää- ja varsinkin sivutuotantosuuntia.

▪ Tässä tilat on jaettu päätuotantosuunnan mukaan eläin-, kasvi- ja puutarhatiloihin.

▪ Tiloista enemmistö (125; 67 %) on puutarhatiloja ja loput ovat joko eläintiloja (38; 20 %) tai kasvitiloja (24; 13 %).

▪ Eläintilat ovat valtaosin (laskeva yleisyysjärjestys) maito-, sika- tai lihanauta-/emolehmätiloja.

▪ Kasvitilat ovat valtaosin vilja/erikoiskasvi-, nurmi- tai perunatiloja.

▪ Puutarhatilat ovat valtaosin marja-, kasvihuone- tai vihannestiloja.

▪ Puutarhatilojen suuri osuus vastaajissa voi johtua siitä, että useat kyselyn lähettäjätahot olivat nimenomaan puu-
tarha-alan organisaatioita. Kyselyn sisältö saattoi myös kiinnostaa erityisesti puutarhatiloja, koska palkkatyö-
voiman käyttö lienee niillä suhteellisesti yleisempää kuin eläin- tai kasvitiloilla. Viimeksi mainitusta seikasta ei
kuitenkaan löydy tarkkaa ja ajantasaista tietoa julkisista tilastoista.1
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Mikä on tilan yritysmuoto?

Kuvat: J.K.
107; 58 %

22; 12 %
4; 2 %

51; 27 %

2; 1 %

Tilan yritysmuoto

Yhden yrittäjän tai
yrittäjäperheen tila

Maatalousyhtymä

Henkilöyhtiö (avoin yhtiö tai
kommandiittiyhtiö)

Osakeyhtiö

Jokin muu

▪ Tiloista 186 vastasi ja yksi jätti vastaamatta tähän kysymykseen.

▪ Oheisessa kuviossa on esitetty tilojen yritysmuoto. Yhden yrittäjän tai yrittäjäperheen tilat olivat vastaajien
joukossa yleisimpiä, osakeyhtiöt olivat toiseksi yleisimpiä ja maatalousyhtymät kolmanneksi yleisimpiä.

▪ Osakeyhtiöt ovat aineiston tilojen joukossa huomattavasti yleisempiä kuin maamme maa- ja puutarhatiloilla
keskimäärin vuonna 2019 (27 % vs. 2 %)1. Julkiset tilastot eivät toistaiseksi mahdollista tätä tarkempaa vertailua.

▪ Osakeyhtiöissä oli suhteellisesti eniten eläintiloja ja toiseksi eniten puutarhatiloja. Myös muutamat kasvitilat olivat
osakeyhtiöitä. Oletettavaa on, että rakennekehityksen edetessä osakeyhtiöt jatkavat yleistymistään maa- ja puu-
tarhatilojen joukossa.
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Arvioi, mikä tulee olemaan tilasi liikevaihto kuluvana vuotena (2020).*

Kuvat: J.K.

*Ohje: Liikevaihto on tilan myyntituottojen ja tukien summa, josta on vähennetty arvonlisävero. 

35; 19 %

28; 15 %

36; 19 %
22; 12 %

23; 12 %

29; 16 %

12; 7 %

Arvio tilan liikevaihdosta vuonna 2020

Alle 100 000 euroa

100 000…alle 200 000 euroa

200 000…alle 400 000 euroa

400 000…alle 600 000 euroa

600 000…alle 1 000 000 euroa

1 000 000…alle 2 000 000 euroa

vähintään 2 000 000 euroa

▪ Tiloista 185 vastasi ja kaksi jätti vastaamatta tähän kysymykseen.

▪ Liikevaihdoltaan pienimmissä (alle 200 000 euroa) tiloissa on suhteellisesti eniten puutarhatiloja ja vain pari
eläintilaa. Liikevaihdoltaan suurimmissa (vähintään 1 000 000 euroa) tiloissa on suhteellisesti eniten eläintiloja.

▪ On mahdollista, että erityisesti puutarhatilojen liikevaihto saattoi kärsiä vuoden 2020 koronakriisistä.
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Kuinka monta yrittäjää osallistui pää- tai sivutoimisesti tilan töihin 

kuluvana vuotena (2020)?*

Kuvat: J.K.* Ohje: Päätoiminen yrittäjä tekee päätyönään tilalla maatalous- tai puutarhatuotantoon liittyviä töitä.
Sivutoiminen yrittäjä osallistuu kyseisiin töihin vain tunnin, pari päivässä tai esimerkiksi vain viikonloppuisin.

▪ Tiloista 183 vastasi ja neljä jätti vastaamatta tähän kysymykseen.

▪ Vastanneilla tiloilla oli tyypillisimmin (93; 51 %) kaksi yrittäjää, joista ainakin toinen oli päätoiminen.

▪ Toiseksi yleisimpiä (54; 30 %) olivat yhden yrittäjän tilat. Niillä yrittäjä oli tyypillisesti päätoiminen.

▪ Kolmanneksi yleisimpiä (30; 16 %) olivat kolmen tai neljän yrittäjän tilat.

▪ Lopuilla tiloilla (6; 3 %) oli vähintään viisi yrittäjää.

▪ Sekä eläin-, kasvi- että puutarhatiloilla oli tyypillisimmin kaksi yrittäjää. Vähintään kolmen yrittäjän tilat olivat
tyypillisesti puutarha- tai eläintiloja, mutta kasvitiloilla oli harvoin kahta useampaa yrittäjää.

▪ Myös tätä kyselyä ja erityisesti jatkossa toteutettavia kyselyitä ja haastatteluita koskeva kysymys on, missä
tilanteissa yhden yrittäjän vastaukset antavat riittävän hyvän kuvan kysymyksen aihealueesta ja missä
tilanteissa vastauksia tulisi kerätä kaikilta tilan yrittäjiltä?
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Onko tilan yrittäjillä koulutus tai kurssitusta, josta on koettu olevan 

hyötyä erityisesti tilan palkkatyövoiman rekrytoinnissa ja johtamisessa 

sekä työnantajana toimimisessa?

Kuvat: J.K.

▪ Tiloista 185 vastasi ja kaksi tilaa jätti vastaamatta tähän kysymykseen.

▪ Tiloista noin puolella (90; 49 %) oli yrittäjillä ”henkilöjohtamista tukeva” koulutus tai kurssitus.

▪ Vastaajista 82 myös määritteli kyseisen koulutuksen tai kurssituksen.

▪ Tyypillisimmin tuotiin esille:

− maatalous- tai puutarha-alan toisen asteen tai korkea-asteen koulutus (agrologi, AMK agrologi, 
agronomi, hortonomi, AMK hortonomi, puutarhuri) tai 

− muun alan toisen asteen tai korkea-asteen koulutus (esim. merkonomi, tradenomi, DI, KTM).

▪ Muita esille tuotuja olivat muun muassa MTA:n, HML:n, ProAgrian ja muiden tahojen järjestämät kurssit sekä
puolustusvoimien johtajakoulutus.

▪ Henkilöjohtamista tukeva koulutus tai kurssitus oli suhteellisesti hieman yleisempää eläintiloilla kuin puutarha-
tiloilla. Kasvitilojen yrittäjistä vähemmistöllä oli kyseistä koulutusta tai kurssitusta.

▪ Osa vastaajista saattoi kokea, että tilan yrittäjillä todennäköisesti (tätä ei erikseen kysytty) olevasta ainakin
jonkin alan ammattikoulutuksesta ei ole ollut hyötyä työvoiman johtamisessa ja jätti sen mainitsematta tässä
yhteydessä. Henkilöjohtamisen eri osa-alueiden on tärkeää sisältyä maatalous- ja puutarha-alan koulutukseen.



13/56

Millaiseksi arvioit tilan yrittäjien yhteisen osaamistason 

seuraavissa seikoissa?

Kuvat: J.K.

▪ Tiloista 181 vastasi ja kuusi jätti vastaamatta tähän kysymykseen.

▪ Tiloista noin puolella (94; 52 %) oli vastaajan arvion mukaan melko tai erittäin hyvä osaamistaso sekä palkkatyövoiman
rekrytoinnissa, johtamisessa että työnantajan lakisääteisissä velvollisuuksissa työntekijöitä ja viranomaisia kohtaan.

▪ Osaaminen arvioitiin heikoimmaksi palkkatyövoiman rekrytoinnissa.

▪ Vain muutamalla tilalla arvioitiin osaaminen melko tai erittäin huonoksi vähintään kahdessa edellä mainitussa seikassa.

▪ Osaamisen arviointi melko tai erittäin hyväksi kaikissa kolmessa seikassa oli suhteellisesti yleisintä puutarhatiloilla.

▪ Arvioidaanko osaamistaso liian korkeaksi näin muotoillussa kysymyksessä? Tuonnempana näitä seikkoja on
tarkasteltu yksityiskohtaisemmin. Vastaajaryhmät voivat erota toisistaan johtamiseen vaikuttavien laatujärjestelmien
suhteen.

1; 1 % 10; 5 %

61; 34 %

93; 51 %

16; 9 %

Palkkatyövoiman rekrytointi

Erittäin huono

Melko huono

Ei hyvä eikä huono

Melko hyvä

Erittäin hyvä

1; 1 % 8; 4 %

40; 22 %

112; 62 %

20; 11 %

Palkkatyövoiman johtaminen

0; 0 % 6; 3 %

28; 16 %

110; 61 %

37; 20 %

Työnantajan lakisääteiset velvollisuudet
työntekijöitä ja viranomaisia kohtaan



Tulokset ja tulosten tarkastelu: 

Tilan palkkatyövoiman määrä
ja laatu
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Mistä vuodesta alkaen tilalla on käytetty palkkatyövoimaa?*

Kuvat: J.K.

*Ohje: Arvio riittää, jos et muista tarkkaa vuotta. 

11; 6 %
13; 8 %

17; 10 %

19; 11 %
110; 65 %

Kuinka monta vuotta tilalla on ollut 
palkkatyövoimaa 

1…5

6…10

11…15

16…20

21…

▪ Tiloista 170 vastasi ja 17 jätti vastaamatta tähän kysymykseen.

▪ Lähes kahdella tilalla kolmesta (110; 65 %) oli ollut palkkatyövoimaa ainakin vuodesta 2000 alkaen.

▪ Vähintään 20 vuoden kokemus palkkatyövoimasta oli suhteellisesti yleisintä kasvi- ja puutarhatiloilla.

▪ Lähes kaikilla vastaajilla on ollut vuosia aikaa kehittää henkilöjohtamisen prosessejaan. Toisaalta tuotanto-
edellytykset ja -ympäristö sekä työnantajavelvollisuudet ovat muuttuneet vuosien varrella.
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Mikä oli tilalle palkattujen vakituisten ja kausityöntekijöiden henkilömäärä 

ja kansallisuus vuosina 2019 ja 2020?*

▪ Tiloista 177 vastasi ja 10 jätti vastaamatta tähän kysymykseen. Vuosien 2019 ja 2020 tulokset on yhdistetty alla.

▪ Suomalaiset, ukrainalaiset, virolaiset ja venäläiset olivat yleisimmät kansallisuudet vakituisessa ja kausityö-
voimassa. Suomalaiset olivat yleisempiä vakituisessa kuin kausityövoimassa.

▪ Muihin kysymyksiin annettujen vastausten perustella voidaan olettaa, että kansallisuudeltaan ”muut” saattoivat
olla esimerkiksi srilankalaisia, valkovenäläisiä, serbejä tai bulgarialaisia.

▪ Tiloista alle puolella (noin 45 %) oli pelkästään kausityöntekijöitä. Runsaalla kolmasosalla (noin 35 %) oli sekä
vakituisia että kausityöntekijöitä, ja viidesosalla (noin 20 %) oli pelkästään vakituisia työntekijöitä.

▪ Pelkästään kausityöntekijöitä oli suhteellisesti yleisimmin puutarhatiloilla. Sekä vakituisia että kausityöntekijöitä oli
suhteellisesti yleisimmin kasvitiloilla. Pelkästään vakituisia työntekijöitä oli suhteellisesti yleisimmin eläintiloilla.

* Vastaukset esitetään kahdessa osassa.
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Mikä oli tilalle palkattujen vakituisten ja kausityöntekijöiden henkilömäärä 

ja kansallisuus vuosina 2019 ja 2020?*

Kuvat: J.K.

▪ Noin puolella tiloista oli alle 10 työntekijää vuosina 2019 ja 2020. Nämä tilat olivat suhteellisesti yleisimmin
eläintiloja. Vähintään 20 työntekijän tilat olivat lähes kaikki puutarhatiloja.

▪ Tiloilla oli työntekijöitä yhteensä 4112 vuonna 2019 ja 3915 vuonna 2020. Työvoimasta runsas viidennes oli
vakituisia vuonna 2019 (869; 21 %) ja vuonna 2020 (954; 24 %).

▪ Ulkomaisen työvoiman määrä laski vuodesta 2019 (2921; 71 %) vuoteen 2020 (2448; 63 %).

▪ Erityisesti suomalaiset ja ”muita” maita edustaneet kausityöntekijät olivat yleisempiä ja varsinkin venäläiset
kausityöntekijät olivat harvinaisempia vuonna 2020 kuin 2019. Muutokset johtunevat koronakriisistä.

*Ohje: Kausityöntekijöitä koskeva kysymys koskee kaikkia tilalla kyseisen vuoden mittaan 
palkattuina olleita kausityöntekijöitä. Arvio riittää, jos et muista tarkkaa henkilömäärää.  

52 tilaa; 
29 % tiloista

34; 19 %
29; 17 %

21; 12 %

11; 6 %

5; 3 %

18; 10 %
7; 4 %

Palkkatyöntekijöiden määrä tilalla 2019
1−4

5−9

10−19

20−29

30−39

40−49

50−99

100−

45 tilaa; 
25 % tiloista

42; 24 %

32; 18 %

19; 11 %

12; 7 %

9; 5 %

11; 6 %
8; 4 %

Palkkatyöntekijöiden määrä tilalla 2020
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Toimiiko joku työntekijöistä tulkkina ja käytetäänkö tilalla työnjohtajia  

tilan yrittäjien ja palkkatyöntekijöiden välillä?*

Kuvat: J.K.

▪ Tiloista 176 vastasi ja 11 jätti vastaamatta tulkkia koskevaan kysymykseen.

▪ Tiloista yli puolella (101; 57 %) ei ollut tulkkia, eikä ollut sellaiselle tarvetta.

▪ Tiloista yli kolmasosalla (67; 38 %) oli tulkki, joka oli tyypillisesti joku rivityöntekijöistä tai työnjohtajista.

▪ Muutamilla tiloilla (8; 5 %) ei ollut tulkkia nyt, mutta sellaiselle olisi tarvetta.

▪ Tulkkeja käytetään erityisesti puutarhatiloilla.
__________________

▪ Tiloista 182 vastasi ja viisi jätti vastaamatta työnjohtajia koskevaan kysymykseen.

▪ Tiloista noin puolella (89; 49 %) ei ollut työnjohtajaa, eikä ollut sellaiselle tarvetta.

▪ Yli viidesosalla (41; 23 %) oli työnjohtajan statuksella toimiva työnjohtaja (1−10 kpl), osin samoja kuin alla.

▪ Yli viidesosalla (46; 25 %) oli tehtävässä ilman työnjohtajan statusta toimiva kokenut työntekijä (1−8 kpl).

▪ Muutamilla tiloilla (13; 7 %) ei ollut työnjohtajaa nyt, mutta sellaiselle olisi tarvetta.

▪ Työnjohtajia käytetään erityisesti puutarhatiloilla. Muut työntekijät voivat kuitenkin suhtautua huonosti ilman
työnjohtajan statusta työnjohtajana toimivaan henkilöön. Tulkkien ja työnjohtajien käyttöä tulee selvittää lisää.

* Yhdistelmä kahdesta kysymyksestä.
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Millä kielillä yrittäjä(t) kommunikoi(vat) palkkatyöntekijöiden,  

heitä edustavan tulkin tai työnjohtajan kanssa?

Kuvat: J.K.

▪ Tiloista 178 vastasi ja yhdeksän jätti vastaamatta tähän kysymykseen.

▪ Käytetyimmät kielet (1−4 kieltä per tila) olivat suomi, englanti, venäjä ja ruotsi. Vakituisten työntekijöiden kanssa 
kommunikoitiin yleisimmin suomeksi ja kausityöntekijöiden kanssa englanniksi. 

▪ Kommunikointikieli on yhteydessä työntekijöiden työsuhteen luonteeseen ja kansallisuuteen.                            
Herää kysymys, mikä riittää kielitaidoksi eri työtilanteissa? 

95; 57 %

16; 9 %

43; 26 %

7; 4 %

Kommunikointikieli vakituisten 
työntekijöiden kanssa

Suomi

Ruotsi

Englanti

Venäjä

Viro

Thai

Vietnam

Muu

90; 35 %

18; 7 %

97; 38 %

38; 15 %

Kommunikointikieli kausityö-
voiman kanssa
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Käytetäänkö tilalla toisten tilojen kanssa yhteisiä työntekijöitä?*

Kuvat: J.K.*Ohje: Kysymys koskee esimerkiksi tilanteita, joissa yhdessä rekrytoitu vakituinen työntekijä kiertää yhdessä sovitun 
vuorolistan mukaan tilojen välillä tai jossa kausityöntekijä jatkaa yhden työsuhteen päättyessä tilalta toiselle.  

▪ Tiloista 183 vastasi ja neljä jätti vastaamatta tähän kysymykseen.

▪ Tiloista noin puolella (96; 52 %) ei käytetä eikä ole tarvetta yhteiselle työntekijälle.

▪ Noin puolella (48 %) oli joko parhaillaan tai olisi tarvetta yhteiselle työntekijälle. Nämä tilat jakautuivat seuraavasti:

− Tiloista 5:llä (eläin-, kasvi- ja puutarhatiloja) oli yhteinen vakituinen työntekijä (tyypillisesti 1 tai 2, max 15/tila).
− Tiloista 29:llä (lähinnä puutarhatiloja) oli yhteinen kausityöntekijä (1−12/tila), osin samoja tiloja kuin edellä.
− Tiloista 10:llä (lähinnä puutarha- ja eläintiloja) ei ollut nyt, mutta olisi käyttöä yhteiselle vakituiselle työntekijälle.
− Tiloista 51:llä (lähinnä puutarha- ja eläintiloja) ei ollut nyt, mutta olisi käyttöä yhteiselle kausityöntekijälle, 

osin samoja tiloja kuin edellä.

▪ Tarve yhteisille työntekijöille on yleisempää kuin heidän käyttönsä nyt. Tulee selvittää tarkemmin, miten sujuvoitetaan
yhteisten työntekijöiden − varsinkin kausityöntekijöiden − rekrytointia erityisesti puutarha- ja eläintiloilla.
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Käytetäänkö tilalla palkkatyöntekijöiden lisäksi vuokratyöntekijöitä?*

Kuvat: J.K.
*Ohje: Kysymys koskee tilannetta, jossa tilan on tehnyt sopimuksen vuokrayrityksen kanssa työntekijän 
vuokraamisesta vastiketta vastaan. Kysymys ei koske maatalouslomittajia.

▪ Tiloista 182 vastasi ja viisi jätti vastaamatta tähän kysymykseen.

▪ Tiloista enemmistöllä (141; 77 %) ei ole tarvetta vuokratyöntekijöille.

▪ Vähemmistöllä (23 %) oli vuokratyöntekijöitä tai olisi tarvetta heille. Nämä tilat jakautuivat seuraavasti:

− Tiloista 15:llä (lähinnä puutarhatiloja) oli yksi tai useampi vuokratyöntekijä vain vuonna 2020 (1−16 hlöä/tila).
− Tiloista 9:llä (puutarha- ja eläintiloja) oli yksi tai useampi vuokratyöntekijä muulloinkin (1−50 hlöä/tila).
− Tiloista 18:llä ei käytetty, mutta olisi käyttöä vuokratyöntekijälle. Näissä oli eläin-, kasvi- ja puutarhatiloja.

▪ Siitä ei ole nyt tietoa, käytettiinkö koti- vai ulkomaista vuokrayritystä. Vuokratyöntekijöitä käytetään jonkin verran ja
heille olisi myös lisätarvetta tiloilla. Tulee selvittää tarkemmin, miten sujuvoitetaan vuokratyöntekijöiden käyttöä.



Tulokset ja tulosten tarkastelu: 

Tilan ulkopuolisen palkkatyö-
voiman rekrytointi
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Haetaanko työntekijöitä tyypillisesti työpaikkailmoituksella 

ja missä se on julkaistu?*

Kuvat: J.K.

*Ohje: Valitse kaikki paikkansa pitävät vaihtoehdot.

▪ Tiloista 181 vastasi ja kuusi jätti vastaamatta tähän kysymykseen.

▪ Hieman yli puolet (94; 52 %) ei hakenut työntekijöitä alla mainituilla työpaikkailmoituksilla. Näissä oli eläin-,
kasvi- ja puutarhatiloja, mutta suhteellisesti eniten kasvitiloja.

▪ Loput tiloista käytti työpaikkailmoituksia, joita julkaistiin:

− työ- ja elinkeinopalveluiden (TE-palvelut) sivustolla (53 tilaa),
− tilan omissa sähköisissä kanavissa (nettisivut, some) (41 tilaa),
− rekrytointisivustolla (esim. Töitä-Suomesta, Oikotie, Duunitori) (24 tilaa) tai
− muissa kanavissa (20 tilaa).

▪ Muissa kanavissa tuotiin esiin mm. ”puskaradio”, tutut, Facebook (mm. Renkejä ja piikoja -ryhmä), henkilö-
kohtaiset kontaktit, koulut, välittäjät, vanhat työntekijät suosittelevat uusia.

▪ Useilla tiloilla käytettiin vähintään kahta eri kanavaa työpaikkailmoituksissa.

▪ Mahdollisesti osa tiloista, jotka eivät hae työntekijöitä työpaikkailmoituksella, käyttänee kuitenkin em. ”muita
kanavia”. On mahdollista, että osalla tiloista ei ole ollut viime vuosina ollenkaan tarvetta rekrytoinnille.
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Onko tilalla kokemuksia ulkomaisista työnvälityspalveluista?

Kuvat: J.K.

▪ Tiloista 184 vastasi ja kolme jätti vastaamatta tähän kysymykseen.

▪ Tiloista vähemmistöllä oli (47; 25 %) ja enemmistöllä ei ollut (138; 75 %) kokemusta ulkomaisista 
työnvälityspalveluista. Kokemusta oli kaikissa tilaryhmissä, mutta erityisesti puutarhatiloilla. 

▪ Kokemukset olivat selvästi useammin huonoja kuin hyviä ja osalla oli molempia kokemuksia. Lisäksi annettiin 
joitakin neutraaleja kommentteja siitä, mihin palveluita oli käytetty.

▪ Huonoja kokemuksia avattiin muun muassa seuraavasti: työntekijöiden ja/tai työnantajien rahastusta, 
katteettomia lupauksia annetaan työntekijöille ja työnantajille, vaikuttaa epämääräiseltä toiminnalta, sisältää 
korruptiota, hankkiuduttu eroon työntekijöiden pyynnöstä, kielitaito esteenä. 

▪ Hyviä kokemuksia avattiin muun muassa seuraavasti: erittäin hyvin toimiva systeemi ennestään tutun yhteys-
henkilön kanssa, pelastavat koko tilan toiminnan, käytetty aikaisemmin kohtuullisin kokemuksin.

▪ Laissa julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta2 mainittu työnvälityksen maksukielto koskee tätä kysymystä eli 
henkilöasiakkaalta ei saa periä maksua työnvälityspalveluista. Suomalaisen työnantajan voi olla mahdoton tietää 
luotettavasti, laskuttaako ulkomainen työnvälittäjä ulkomaisia työntekijöitä.
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Haastatellaanko työnhakijoita, kuka heidät haastattelee 

ja järjestetäänkö heille ryhmähaastatteluja?*

Kuvat: J.K.

▪ Tiloista 182 vastasi ja viisi jätti vastaamatta työnhakijoiden haastattelua koskevaan kysymykseen.

▪ Tiloista kaksi kolmasosaa (121; 66 %) haastatteli työnhakijoita: runsas neljäsosa (51; 28 %) haastatteli kaikki ja runsas 
kolmasosa (70; 38 %) haastatteli osan työnhakijoista. Haastatteleminen oli suhteellisesti yleisintä eläintiloilla.

▪ Loput (61; 34 %) eivät haastatelleet ketään. Näissä tiloissa oli suhteellisesti eniten kasvi- ja puutarhatiloja.
________________________

▪ Työnhakijoita haastattelevista 121 tilasta pieni osa (10; 8 %) järjesti ja valtaosa (116; 92 %) ei järjestänyt työn-
hakijoille ryhmähaastatteluja. Ryhmähaastattelujen toteutukseen kannattaa jatkossa perehtyä lisää.

▪ Työnhakijoiden haastattelu ei välttämättä ole tärkeää tiloilla, joille tulee pääasiassa entuudestaan tuttuja 
kausityöntekijöitä ja uudet työntekijät ovat vanhojen suosittelemia. Eläintiloille sen sijaan palkataan 
useimmiten yksittäisiä vakituisia työntekijöitä, jolloin heidän haastattelemisensa on hyvin perusteltua. 

▪ Valtaosalla (105; 85 %) työnhakijat haastatteli yrittäjä yksin tai yhdessä yhden tai useamman alla mainitun kanssa.

▪ Työnhakijoita haastatteli myös yrittäjäperheen jäsen (26; 21 %), työnjohtaja (22; 18 %), tulkki (3; 2 %) tai joku 
muu (7; 6 %), joka oli tyypillisesti välittäjä tai vuokrafirman edustaja.

________________________  

* Yhdistelmä kolmesta kysymyksestä.
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Onko kaikkien tilalle palkattujen työntekijöiden kanssa tehty kirjallinen 

työsopimus? Entä ilmoitetaanko niille työnhakijoille, joita ei palkata?*

Kuvat: J.K.

▪ Tiloista 184 vastasi ja kolme jätti vastaamatta työsopimusta koskevaan kysymykseen.

▪ Valtaosa oli tehnyt kirjallisen työsopimuksen 2020 (166; 90 %), 2019 (163; 89 %) tai aikaisemmin
palkattujen (156; 85 %) kanssa.

▪ Kirjallinen työsopimus on ollut maaseutuelinkeinojen työehtosopimuksessa3 2/2020 alkaen. Herää kysymys,
miksi 10 % tiloista ei ole tehty kirjallista työsopimusta vuonna 2020 palkattujen kanssa?

_________________________

▪ Tiloista 164 vastasi ja 23 jätti vastaamatta haun tuloksen ilmoittamista koskevaan kysymykseen.

▪ Enemmistö (101; 62 %) ilmoitti kaikille ja noin neljännes (38; 23 %) ilmoitti osalle.

▪ Loput tiloista (25; 15 %) ei ilmoittanut. Näiden joukossa oli tiloja tasaisesti kaikista kolmesta ryhmästä.

▪ Moni jätti vastaamatta tähän kysymykseen. Eikö kysymystä ymmärretty? On eduksi tilan maineelle pyrkiä
ilmoittamaan haun tulos kaikille koti- ja ulkomaisille työnhakijoille.

* Yhdistelmä kahdesta kysymyksestä.



27/56

Onko tilalla jokin hyväksi osoittautunut käytäntö palkkatyövoiman 

rekrytoinnissa? Jos on, niin millainen?

Kuvat: J.K.

▪ Tiloista 78 vastasi tähän kysymykseen, johon ei kaikilta voinut odottaa vastausta.

▪ Kolme selvästi yleisintä hyvää käytäntöä palkkatyövoiman rekrytoinnissa olivat:

− samojen kausityöntekijöiden käyttö vuosi toisensa jälkeen, mikä helpottaa ”kaikessa”, 
− se, että vanhat työntekijät (tyypillisesti ulkomaalaiset) suosittelevat sukulaisiaan tai tuttaviaan, jotka 

he myös ”opastavat” kotimaassa etukäteen, ja 
− ”puskaradion” käyttö (varsinkin, kun on hyvämaineinen työnantaja).

▪ Yksittäiset tilat toivat esille mm. seuraavia hyviä käytäntöjä:

− ukrainalainen työnjohtaja soittaa ukrainalaiset kausityöntekijät yksitellen keväällä läpi,
− suomalaiset haetaan somen kautta,
− töissä on kokeilupäivä haastattelussa hyväksi osoittautuneille,
− palkataan parhaat alan oppilaitoksista harjoittelemassa olleet, ja 
− palkataan parhaat vuokrafirman kautta tulleet työntekijät.          

▪ Muina kommentteina tuotiin esille mm. se, että TE-palveluiden kautta ei tule kovaan fyysiseen työhön
kykeneviä hakijoita; ei oteta töihin niitä, joille ”äiti” joutuu hakemaan työpaikkaa.

▪ On mahdollista, että edellä mainittuja yleisiä hyviä käytäntöjä käytettiin myös ainakin osalla kysymykseen
vastaamatta jättäneistä tiloista. Ehkä käytäntöjä pidettiin itsestään selvyyksinä.



Tulokset ja tulosten tarkastelu: 

Koronakriisin vaikutukset



29/56

Millaisia hankaluuksia vuoden 2020 koronakriisi 

aiheutti tilan toimintaan?

Kuvat: J.K.

▪ Tiloista 182 vastasi ja viisi tilaa jätti vastaamatta tähän kysymykseen.

▪ Tiloista enemmistöllä (109; 60 %) oli ja vähemmistöllä (73; 40 %) ei ollut koronakriisistä johtuvia hankaluuksia.

▪ Hankaluuksia oli palkkatyövoiman saatavuuden (77; 42 %) ja pysyvyyden (26; 14 %), palkkatyövoiman/yrittäjien
karanteenin (34; 19 %) ja terveyden (11; 6 %) sekä muiden seikkojen (33; 18 %) kanssa.

▪ Saatavuus: työlupien saanti hidasta, lentoja ei ollut, rajat kiinni, hyviä suomalaisia vaikea saada.

▪ Pysyvyys: suomalaiset eivät kestäneet; osa ulkomaalaisista halusi pois, kun sato- eli ansiotaso alkoi laskea.

▪ Karanteeni: vaati erillistiloja, -kuljetuksia ja -työjärjestelyitä, kaikki eivät pysyneet karanteenissa.

▪ Terveys: sairauslomaa ja karanteenia tuli pienistäkin flunssaoireista, raskaita työpäiviä kaikilla.

▪ Muita seikkoja: viranomaispäätöksiin, tiedonsaantiin, matkustamiseen yms. liittyvä epävarmuus.

▪ Hankaluuksia esiintyi kaikissa tilaryhmissä, mutta suhteellisesti yleisimpiä ne olivat puutarhatiloilla. Viimeksi
mainituilla tiloilla käytetään runsaasti kausityövoimaa, johon koronakriisi erityisesti kohdistui.

▪ Kohtuulliselle osalle tiloista koronakriisi ei kuitenkaan aiheuttanut ongelmia. Näissä tiloissa oli suhteellisesti eniten
kasvi- ja eläintiloja, joilla käytetään yleisemmin vakinaista työvoimaa kuin puutarhatiloilla.
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Onko tilalla nyt varautumissuunnitelma vuoden 2020 koronakriisin kaltaiseen 

tilanteeseen, jossa voidaan joutua tekemään poikkeusjärjestelyjä palkka-

työntekijöiden saamiseksi ja heidän/yrittäjien terveyden turvaamiseksi?

Kuvat: J.K.

▪ Tiloista 177 vastasi ja 10 tilaa jätti vastaamatta tähän kysymykseen.

▪ Tiloista noin kolmasosalla (54; 31 %) oli varautumissuunnitelma:

− toimitaan ”viime vuoden opein”,
− palkataan vakituisia kriittisimpiin tehtäviin,
− jätetään tarvittaessa osa istutuksista tekemättä/vähennetään tuotantoa,
− osa välttelee ja osa palkkaa kotimaista työvoimaa,
− työluvat on jo haettu ja varahenkilölistoja on tehty.

▪ Varautumissuunnitelma − tai kokemusperäinen tapa toimia − oli suhteellisesti yleisin puutarhatiloilla.

▪ Noin kolmasosalla (61; 34 %) ei ollut varautumissuunnitelmaa mutta koki sellaisen tarpeelliseksi. Epävarmuutta
oli siitä, mitä voisi itse tehdä; toivottiin viranomaisilta, että viimekeväinen epävarmuus työvoiman saatavuudesta
ei toistuisi. Varautumissuunnitelma koettiin tarpeelliseksi suhteellisesti yleisimmin puutarhatiloilla.

▪ Noin kolmasosalla (62; 35 %) ei ollut varautumissuunnitelmaa eikä kokenut sellaista tarpeelliseksi. Enemmistöllä
näistä ei ollut ongelmia koronan kanssa vuonna 2020. Nämä tilat olivat suhteellisesti yleisimmin kasvi- ja eläintiloja.

▪ Varautumissuunnitelman tarpeellisuudesta ja sisällöstä on syytä tiedottaa. Tällä hallitaan riskejä ja vähennetään
epävarmuutta. Viranomaisten on tehtävä parhaansa, jotta ulkomaista kausityövoimaa saadaan maahan.



Tulokset ja tulosten tarkastelu: 

Tilan palkkatyövoiman
perehdyttäminen ja 
työnopastus
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Mitkä seuraavista palkkatyövoiman perehdyttämiseen ja työnopastukseen 

liittyvistä keinoista pitävät paikkansa tilalla?*

Kuvat: J.K.

▪ Tiloista 184 vastasi ja kolme jätti
vastaamatta tähän kysymykseen.

▪ Suositeltava perehdyttäminen ja työn-
opastus sisältää kaikki taulukon keinot.

▪ Muita seikkoja toi esille 15 tilaa: auditoidulle
laatutarhatilalle nämä seikat ovat itsestään-
selvyyksiä; aina on valmius keskustella
asioista; ollaan aina itse mukana töissä ja
katsotaan perään; työ opitaan tekemällä.

▪ Keinoista toteutui 5−8/8 yhteensä 43 tilalla,
joissa on suhteellisesti eniten puutarhatiloja.

▪ Täyttyvätkö lakisääteiset velvollisuudet 76
tilalla, joilla korkeintaan kaksi vaihtoehdoista
pitää paikkansa? Näissä on suhteellisesti
eniten kasvi- ja kotieläintiloja.

* Ohje: Keinoissa oletetaan käytettävän työn-
tekijöiden ymmärtämää kieltä.

Perehdyttämiseen ja työnopastukseen kuuluvat 
keinot laskevassa yleisyysjärjestyksessä1

Käytössä 
tiloja kpl

Käytössä 
% vastanneista

Suullinen perehdyttäminen ja työnopastus 171 93

Työrutiinit on määritetty ja opastettu 137 74

Työrutiinien noudattamista valvotaan 117 64

Opas-/varoitustauluja keskeisimmillä työpisteillä 70 38

Työntekijältä pyydetään allekirjoitus 
perehdyttämisen ja työnopastuksen jälkeen

62 34

Kirjallinen/videoitu perehdyttäminen ja 
työnopastus

56 30

Yhteen paikkaan koottuna kirjalliset ohjeet 
keskeisistä töistä

55 30

Työnopastus perustuu järjestelmälliseen 
työperäisten riskien selvittämiseen

43 23

1 Vastaajille annettiin määritelmät:
Perehdyttämisellä tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä, joiden avulla uusi 
työntekijä oppii tuntemaan työpaikkansa, sen tavat, ihmiset ja työhönsä 
liittyvät odotukset.
Työnopastukseen kuuluvat kaikki ne asiat, jotka liittyvät itse työn tekemiseen. 
Työnopastusta tarvitaan myös työhön liittyvissä muutostilanteissa.
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Mitkä seuraavista palkkatyövoiman päivittäisjohtamiseen liittyvistä seikoista 

pitävät paikkansa tilalla?

Kuvat: J.K.

▪ Tiloista 180 vastasi ja seitsemän jätti vastaamatta
tähän kysymykseen.

▪ Enemmistöllä (117; 65 %) oli joko säännölliset
päivä-, viikko- tai kuukausipalaverit. Muutamilla
tiloilla oli 2−3 edellä mainituista.

▪ Muita tapoja toi esille 19 tilaa: korona-aikana
palavereja on karsittu; työt jaetaan päivittäin ilman
varsinaista palaveria; palaveerataan kahvi- ja ruoka-
tauoilla tai aina tarvittaessa; viestinnässä käytetään
WhatsAppia, Facebookia ja/tai sen Messengeriä ja
Google-kääntäjää.

▪ Viestintätavoista 5−8/10 oli käytössä 24 tilalla,
joissa oli suhteellisesti eniten puutarhatiloja.
Tavoista 0−2 oli käytössä 85 tilalla, joissa oli
suhteellisesti eniten kasvitiloja (kaksi tilaa ilmoitti,
että ei käyttänyt mitään mainituista tavoista).

Viestintätavat aiheittain laskevassa 
yleisyysjärjestyksessä 

Käytössä 
tiloja kpl

Käytössä 
% vastanneista

Säännölliset päiväpalaverit 85 47

Säännölliset viikkopalaverit 31 17

Säännölliset kuukausipalaverit 12 7

Manuaalinen tiedotustaulu 
(esim. valko-/liitutaulu)

62 34

Muistilappuja tai paperiviestejä 58 32

Sähköinen tiedotustaulu
(interaktiivinen valkotaulu)

14 8

Matkapuhelin 135 75

Tietokone/tabletti 24 13

Radiopuhelin 11 6

Työnjohtajien/tulkkien avustuksella 63 35
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Mitkä seuraavista seikoista sisältyvät tilan palkkatyövoiman 

perehdyttämiseen ja työnopastukseen?*

Kuvat: J.K.

▪ Tiloista 183 vastasi ja neljä jätti vastaamatta 
tähän kysymykseen.

▪ Suositeltavaan perehdyttämiseen ja työn-
opastukseen sisältyvät kaikki taulukon seikat.     

▪ Hieman alle puolella (81; 44 %) 
perehdyttämiseen ja työnopastukseen 
sisältyi 10−13/13 mainituista seikoista. Näissä 
on tiloja kaikista tilaryhmistä ja suhteellisesti 
eniten puutarhatiloja.

▪ Herää kysymys, täyttyvätkö lakisääteiset 
velvollisuudet 54 tilalla, joilla alle puolet 
vaihtoehdoista pitää paikkansa? Näissä on 
tiloja kaikista tilaryhmistä ja suhteellisesti 
eniten kasvitiloja.

Seikat laskevassa yleisyysjärjestyksessä1 Käytössä 
tiloja kpl

Käytössä 
% vastanneista

Työpaikan toimintatavat ja pelisäännöt 162 89

Tuotanto- ja työhygienian huomiointi 161 88

Tuotantotilojen ja -paikkojen esittely 157 86

Työntekijän työtehtävät 154 84

Turvallinen ja terveellinen työ ja työympäristö 150 82

Toimenpiteet hätätilanteissa 145 79

Työsuhdeasioiden läpikäynti 142 78

Yleistietoa tilasta, tuotannosta ja tavoitteista 123 67

Työterveyshuolto 118 64

Työntekijän oikeudet ja velvollisuudet 100 55

Tärkeimmät lähipalvelut 73 40

Vapaa-ajan toiminta ja virkistäytyminen 67 37

Tilan työsuojeluorganisaation toiminta 37 20

1 Vastaajille annettiin useiden seikkojen kohdalla sisältöä avaavia esimerkkejä.
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Missä seuraavista tilanteista tilan palkkatyövoimalle annetaan 

työnopastusta? 

Kuvat: J.K.

▪ Tiloista 183 vastasi ja neljä jätti vastaamatta 
tähän kysymykseen.

▪ Työnopastusta suositellaan annettavan kaikissa 
taulukossa mainituissa tilanteissa. 

▪ Yli neljäsosalla (51; 28 %) työnopastukseen 
sisältyi 10−12/12 edellä mainituista tilanteista. 
Näissä oli tiloja kaikista tilaryhmistä ja 
suhteellisesti eniten puutarhatiloja.

▪ Herää kysymys, täyttyvätkö lakisääteiset 
velvollisuudet 64 tilalla, joilla alle puolet 
vaihtoehdoista piti paikkansa? Näissä tiloissa 
oli suhteellisesti eniten kasvitiloja.

Työnopastusta annetaan seuraavissa tilanteissa 
(laskeva yleisyysjärjestys)

Käytössä 
tiloja kpl

Käytössä 
% vastanneista

Työ on tekijälleen uusi 179 98

Hankitaan tai otetaan käyttöön uusia koneita, 
laitteita, välineitä tai aineita

144 79

Työmenetelmät tai -olosuhteet muuttuvat 143 78

Työtehtävät vaihtuvat tai monipuolistuvat 142 78

Havaitaan virheitä toiminnassa tai puutteita 
tuotteiden ja palvelujen laadussa 

133 73

Tilanne poikkeaa tavanomaisesta 129 70

Annetussa työnopastuksessa havaitaan puutteita 107 58

Turvallisuusohjeita laiminlyödään 97 53

Työ toistuu harvoin 82 45

Sattuu työtapaturma tai materiaalivahinko 76 42

Todetaan työperäinen sairaus 45 25

Työntekijä palaa töihin pitkän poissaolon jälkeen 42 23
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Kuka/ketkä perehdyttää ja antaa työnopastuksen työntekijöille? 

Kuvat: J.K.

▪ Tiloista 185 vastasi ja kaksi tilaa jätti vastaamatta tähän kysymykseen.

▪ Ainakin puolella tiloista työntekijöiden perehdytykseen ja työnopastukseen osallistui edustajia 2−4:stä alla
mainituista henkilöryhmistä. Samalla tilalla eri henkilöt saattoivat perehdyttää ja työnopastaa.

▪ Valtaosalla tiloista yrittäjä osallistui perehdytykseen (166; 89 %) ja/tai työnopastuksen (138; 75 %).

▪ Seuraavaksi yleisin vaihtoehto oli, että yrittäjäperheen jäsen osallistui perehdytykseen (64) ja/tai työn-
opastuksen (66).

▪ Lähes yhtä yleistä oli, että työnjohtaja osallistui perehdytykseen (52) ja/tai antoi työnopastukseen (63).

▪ Tulkki osallistui perehdytykseen (16) ja/tai työnopastukseen (23) osalla tiloista.

▪ Joillakin tiloilla tyypillisesti kokenut työntekijä osallistui perehdytykseen (6) ja/tai työnopastukseen (12).

▪ Kaikki tilat nimesivät perehdyttäjän, mutta työnopastajaa ei nimetty 19 tilalla. Oliko viimeksi mainituilla
vaikeuksia erottaa toisistaan edellä mainitut käsitteet vai eikö kukaan antanut tilalla työnopastusta?

▪ Yrittäjällä on aina lopulta vastuu näistä lakisääteisistä toiminnoista.
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Mitkä seuraavista työntekijöiden työmotivaatiota ja muuta työhyvinvointia 

edistävistä seikoista pitävät paikkansa tilalla? 

Kuvat: J.K.

▪ Tiloista 183 vastasi ja neljä jätti 
vastaamatta tähän kysymykseen.

▪ Kaikki taulukossa esitetyt seikat 
ovat suositeltavia, mutta kaikki 
seikat eivät sovellu kaikille tiloille.

▪ Vain muutamalla tilalla paikkansa 
piti 10−11/13 edellä mainituista 
seikoista.

▪ Miten voidaan 72 tilalla, joilla 
korkeintaan 4 vaihtoehdoista 
pitää paikkansa? Näissä on 
suhteellisesti eniten kasvitiloja. 

▪ Puuttuuko lakisääteinen työn-
tekijöiden työterveyshuolto 32 
tilalta? Näissäkin tiloissa on 
suhteellisesti eniten kasvitiloja.

Työmotivaatiota ja muuta työhyvinvointia edistävät seikat 
laskevassa yleisyysjärjestyksessä1

Käytössä 
tiloja kpl

Käytössä 
% vastanneista

Työntekijät pystyvät palautumaan riittävästi työstään 154 84

Työntekijöillä on mahdollisuus vaikuttaa oman työn tekemiseen 137 75

Työntekijöille annetaan työtodistus työsuhteen päättyessä 132 72

Työntekijöiden työterveyshuolto on järjestetty yksityisen toimijan 
kanssa

100 55

Tuetaan työntekijöiden vapaa-aikaa 72 39

Järjestetään kyydityksiä julkisten palveluiden luo 71 39

Säännölliset henkilökohtaiset tavoite- ja palautekeskustelut 58 32

Järjestetään yhteisiä työhyvinvointipäiviä tai -iltoja 56 31

Työntekijöiden työterveyshuolto on järjestetty kunnallisen 
toimijan kanssa

51 28

Käytössä tulospalkkaus/kannustinjärjestelmä 45 25

Pyydetään palautetta ja kehitysehdotuksia työsuhteen päättyessä 41 22

Työntekijöillä on mahdollisuus hankkia lisäkoulutusta työajalla 27 15

Työterveyshuoltoa on laajennettu sairaanhoitopalveluilla 17 9

1 Vastaajille annettiin useiden seikkojen kohdalla niiden sisältöä avaavia esimerkkejä.



Mitkä seuraavista tuotantoprosessien, tuotteiden ja työntekijöiden henkilö-

kohtaisen hygienian varmistamiseen liittyvistä seikoista pitävät paikkansa tilalla? 

Kuvat: J.K.

▪ Tiloista 183 vastasi ja neljä jätti 
vastaamatta tähän kysymykseen.

▪ Enemmistöllä (116; 63 %) 
paikkansa piti 10−14/14 edellä 
mainituista seikoista. Tämä oli 
suhteellisesti yleisintä 
puutarhatiloilla.

▪ Nämä ”hygieniaan” liittyvät seikat 
toteutuvat tiloilla paremmin kuin 
edellä esitetyt perehdyttämiseen ja 
työnopastukseen, viestintään ja 
työhyvinvointiin liittyvät seikat. 

Hygieniaan liittyvät seikat laskevassa yleisyysjärjestyksessä1 Käytössä 
tiloja kpl

Käytössä 
% vastanneista

Suojakäsineitä käytetään tarvittaessa 170 93

Riittävät mahdollisuudet käsien pesuun ja kuivaamiseen 169 92

Riittävät tauko- ja ruokailutilat 163 89

Riittävät käymälätilat tuotantorakennuksessa/pellolla 157 86

Käsidesiä on käytettävissä 155 85

Riittävät peseytymistilat 153 84

Huolehditaan tuotteiden/sadon käsittelyn hygieniasta 139 76

Työ- ja vapaa-ajan vaatteiden pesu- ja kuivausmahdollisuus 138 75

Hygieniaohjeiden toteutusta seurataan 126 69

Kirjalliset ohjeet tuotantohygieniasta 103 56

Kirjalliset ohjeet käsien pesuun ja desinfiointiin 101 55

Majoituksessa (sitä tarjoavilla) on riittävä lämmitys ja ilmanvaihto 97 53

Huolehditaan viljelyhygieniasta 61 33

Tuotantoeläinrakennuksissa on tautisulku2 35 −

1 Vastaajille annettiin muutamien seikkojen kohdalla niiden sisältöä avaavia esimerkkejä.
2 Seikka oli alun perin tarkoitettu vain eläintiloille, joilla se toteutui 27:llä 35:stä (77 %). 



Tulokset ja tulosten tarkastelu: 

Haasteet ja hyvät käytännöt
palkkatyövoiman
johtamisessa
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Kuinka usein seuraavia palkkatyövoimaan ja laajemmin koko työyhteisöön 

liittyviä haasteita esiintyy tilalla?* 

Kuvat: J.K.*Ohje: Työyhteisö sisältää kaikki 
tilalla työtä tekevät henkilöt 
mukaan lukien yrittäjät.

▪ Tiloista 183 vastasi ja neljä 
tilaa jätti vastaamatta 
tähän kysymykseen.

▪ Oheisessa taulukossa 
haasteet on ryhmitelty 
laskevaan yleisyys-
järjestykseen.

▪ Tiloissa (115; 63 %), joilla 
listan haasteita esiintyi 
korkeintaan joskus, oli 
suhteellisesti eniten kasvi-
ja puutarhatiloja.    

Haasteet laskevassa yleisyysjärjestyksessä1 Yleisyys, tiloja kpl

Hyvin 
usein

Usein Joskus Harvoin Ei 
koskaan

Tiedonkulku ei toimi työntekijöiden välillä 2 7 67 79 21

Työmotivaatio tai työsaavutus jää alhaiseksi 0 8 59 86 27

Tiedonkulku ei toimi työnantajien ja työntekijöiden välillä 0 5 59 90 24

Työntekijöillä on vaikeuksia keskenään 1 5 54 86 33

Työvoiman tiheä vaihtuvuus 3 11 41 84 40

Työrutiineja ja muita ohjeita ei noudateta 0 1 52 95 32

Työtehtävien jakaminen yrittäjien ja työnjohtajien kesken 5 8 34 50 65

Yhteisymmärrystä ei saavuteta 0 1 31 95 52

Palkkausperusteita ei ymmärretä 1 2 24 76 73

Työntekijöillä on vaikeuksia vapaa-aikana 0 0 21 91 59

Työtapaturmia tai materiaalivahinkoja peitellään 1 4 15 76 83

Töihin ei saavuta ajoissa tai ei ollenkaan 0 2 14 96 71

Poissaoloista ei ilmoiteta 1 0 13 72 96

1 Haaste esiintyy joskus tai sitä useammin.
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Kuvaile jokin työyhteisöön liittyvä haaste, joka on saatu tilalla ratkaistua hyvin. 

Mistä haaste mielestäsi johtui, millainen ratkaisu saatiin aikaan ja miten? 

Kuvat: J.K.

▪ Tiloista 33 vastasi tähän kysymykseen, johon ei voinut odottaa kaikilta vastausta.

▪ Eri kansallisuudet pysyttelivät vain omiensa keskuudessa ja moittivat toisiaan. Työryhmät on nyt rakennettu eri
kansallisuuksista ja on järjestetty yhteisiä vapaa-ajan aktiviteetteja.

▪ Henkilökohtainen palaute annetaan henkilökohtaisesti. Yhteinen palaute annetaan kaikille ja näytetään
esimerkkisuoritus perustellen ”tee näin, älä näin”, ”poimi tällaisia, älä tällaisia”.

▪ Kompromisseja monikulttuurisessa yhteisössä: osa johtamisesta ylhäältä alas ja osa tiimien johtamista.

▪ Kahvi- ja ruokatauoilla kaikki, myös työnantajat, ovat yhdessä pois lukien 2020 koronavuoden rajoitteet.

▪ Väärinymmärryksiä ja riitoja selvitetään puhumalla, tarvittaessa tulkin kanssa tai luottamusmiehen avulla.

▪ Työntekijöiden keskinäiset vaikeudet selvitetään heti. Tarvittaessa siirretään toiseen ryhmään. Selvistä
rikkomuksista työsuhde puretaan saman tien.

▪ Ikäeroista johtuvat hierarkiakysymykset saatiin ratkaistua keskustelemalla.

▪ Työnantaja joutuu puuttumaan enemmän tilalla asuvien työntekijöiden välisiin asioihin.

▪ Tietokoneella muistiinpano-ohjelma, josta näkyvät tulevat tehtävät, tehdyt työt, havaitut poikkeamat, huollot,
harvoin tehtävät työt. Siitä voi työntekijä itsenäisesti tarkistaa, mitä pitää seuraavaksi tehdä.
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Kuvaile jokin keskeinen työyhteisöön liittyvä haaste, jota tilalla ei ole saatu 

ratkaistua. Mistä haaste mielestäsi johtuu ja miksi sitä ei ole saatu ratkaistua? 

Kuvat: J.K.

▪ Tiloista 29 vastasi tähän kysymykseen, johon ei voinut kaikilta odottaa vastausta.

▪ Suomalaisten kausityöntekijöiden työmotivaatiossa/asenteessa on toivomisen varaa.

▪ Poikkeamista, ongelmista jne. tulisi ilmoittaa, mutta se ei ole ulkolaisessa työkulttuurissa ollut tapana.

▪ Osa tekee tuntityötäkin ahkerasti ja osa ei. Osa haluaisi tehdä enemmän tunteja kuin sallitaan.

▪ Osa on erittäin tarkkoja tasapuolisuudesta erilaisten lisätöiden teettämisessä, mikä aiheuttaa yrittäjille lisätyötä.

▪ Kieliongelmat, kun ei ole ollenkaan yhteistä kieltä. Ei tieto liiku samaa työtä tekevien välillä.

▪ Kieliongelmat, kun ei osaa kuvailla jotain tärkeää seikkaa vieraasta työkulttuurista tuleville.

▪ Toisten työtä arvostellaan turhaan, arvioidaan kuuluvan ulkolaiseen työkulttuuriin.

▪ Iästä ja kotimaan töistä johtuvaa statuskitkaa ulkolaisen työnjohtajan ja työntekijän välillä.

▪ Tilan yrittäjien välillä on kitkaa, kun asenteet, taidot ja tavat eivät kohtaa.

▪ Ukrainalaiset kokevat olevansa korvaamattomia, mikä on lisännyt heidän vaatimustasoaan.

▪ Konflikteja eri kulttuureista ja maista tulevien kesken.

▪ Lainsäädännön ei tulisi hankaloittaa usean tilan yhteisen työntekijän palkkaamista. 
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Onko työsuhteita jouduttu päättämään työntekijästä johtuvista syistä? 

Kuvat: J.K.

▪ Tiloista 180 vastasi ja seitsemän tilaa jätti vastaamatta tähän kysymykseen.

▪ Tiloista alle puolella (80; 44 %) oli jouduttu päättämään työsuhteita työntekijästä johtuvista syistä ja yli puolella
(100; 56 %) tähän ei oltu jouduttu. Tiloista 73 ilmoitti syyn työsuhteen päättämiselle.

− Yleisimpiä syitä olivat alkoholin käyttö, varkaus, väkivaltaisuus, työstä pinnaaminen, poissaolot,
valehtelu, työhaluttomuus, riittämätön nopeus, heikot kyvyt ja huono motivaatio.

− Yksittäiset tilat toivat esiin myös seuraavia: työpaikkakiusaaminen ja ilkivalta, toistuvat sairauspoissa-
olot, toisten työntekijöiden häiritseminen, työaikojen laiminlyönti, tupakointikiellon laiminlyönti.

▪ Työsopimuksen välitön purkaminen voi tapahtua kolmella eri perusteella: koeajan vuoksi, erittäin painavasta
syystä tai työntekijän luvattoman poissaolon vuoksi.4

▪ Työsopimuksessa on oltava maininta koeajasta, jos siihen aiotaan vedota. Koeajalla työsopimus voidaan
molemmin puolin purkaa. Purkaminen ei kuitenkaan saa tapahtua syrjivillä tai epäasiallisilla perusteilla.

▪ Erittäin painava syy voi olla esimerkiksi päihtymys tai päihteiden käyttö työpaikalla, työturvallisuuden
vaarantaminen tahallisesti, törkeä osapuolen kunnian loukkaaminen tai väkivalta, työntekijän epärehellisyys.
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Onko tilalla jokin työyhteisöön liittyvä seikka, joka on erityisen hyvin? 

Arvioi, mistä tämä johtuu. 

Kuvat: J.K.

▪ Tiloista 54 vastasi tähän kysymykseen, johon ei voinut kaikilta odottaa vastausta.

▪ Yleisimpiä esille tuotuja seikkoja olivat:

− työntekijät ovat sitoutuneita ja motivoituneita työhön, 
− suuri osa työntekijöistä on entuudestaan tuttuja ja tulevat toimeen keskenään myös vapaa-ajalla,                  
− keskusteleva ja hyvä työilmapiiri, 
− tasa-arvoisuus, 
− työntekijöitä kiitetään ja
− yhteishenki on hyvä.

▪ Yksittäiset tilat toivat esille: majoitusolosuhteet, työasut, autoja ja polkupyöriä käytössä, palkkaus, yhteinen
kieli löytyy, tulkkina toimiva työnjohtaja rikkoi kielimuurin, itseohjautuvuus, yhteiset tavoitteet ymmärretään,
nuoret ja innokkaat motivoivat vanhempia ja asiakkaat pitävät heistä.

▪ Näitä voidaan pitää yleispätevinä hyvän työpaikan ja työyhteisön piirteinä, joista kannattaa ottaa oppia. Ehkä
näitä piirteitä löytyy myös osalta vastaamatta jättäneistä.
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Millainen majoitus työntekijöille tarjotaan ja 

onko asumisjärjestelyihin ollut tyytyväisyyttä tai tyytymättömyyttä?* 

Kuvat: J.K.

▪ Tiloista 119 vastasi tarjoamansa majoituksen tyyppiä (tai tyyppejä) koskevaan kysymykseen. Näistä 110 vastasi
myös jatkokysymykseen. Loput 68 tilaa ei tarjonnut majoitusta − tai jätti vastaamatta kysymykseen.

▪ Yleisin tapa tarjota työntekijöille majoitus oli ryhmämajoitus (75; 63 %).

▪ Toiseksi yleisin tapa oli tarjota yksittäinen asunto, esim. yksiö (39; 33 %).

▪ Lopuilla (16; 13 %) oli muunlainen majoitus, kuten omat tai kahden henkilön huoneet tai omakotitalo.

▪ Majoituksen tarjoaminen oli suhteellisesti yleisintä puutarhatiloilla ja harvinaisinta eläintiloilla. Majoitusta 
tarjottiin tyypillisimmin kausityöntekijöille ja pienellä osalla tiloista myös vakituisille työntekijöille. 

▪ Valtaosalla tiloista (96; 87 %) oltiin tyytyväisiä tarjottuihin asumisjärjestelyihin.

▪ Tyytymättömyyttä oli pienellä joukolla (14; 13 %) tiloista. 

▪ Tyytyväisiä oltiin mm. majoituksen hinta/laatusuhteeseen, uusiin tiloihin, sijaintiin työpaikan lähellä, siisteyteen, 
tilavuuteen, yhteisiin tiloihin.

▪ Tyytymättömiä oltiin mm. äänieristykseen, netin toimimattomuuteen, uimarannan puutteeseen, keittiö- ja 
säilytystilojen riittämättömyyteen sesongin aikana. 

▪ On mahdollista, että tilan toimesta tarjotaan mahdollisuus majoitukseen pääasiassa vain silloin, kun voidaan 
tarjota asianmukaiset tilat, joihin työntekijät voivat olla pääosin tyytyväisiä.   

* Yhdistelmä kahdesta kysymyksestä. 
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Miten määräaikaisen työsuhteen päättyminen hoidetaan tilanteissa, joissa 

sääolosuhteet vaikuttavat töiden kestoon?

Kuvat: J.K.

▪ Tiloista 68 vastasi tähän kysymykseen, johon ei kaikilta voinut odottaa vastausta.

▪ Yleisimpiä tapoja olivat:

− asia otetaan esiin jo työsuhteen sopimisen yhteydessä: osa kirjaa työsopimukseen, että työ kestää 
”satokauden tai sadonkorjuun ajan”, 

− osa ottaa asian esille satokauden edetessä tai kun alkaa olla näkyvissä satokauden päättyminen, 
− tyypillisesti ilmoitetaan aina hyvissä ajoin, ja 
− työntekijät alkavat myös usein tehdä lähtöä töiden ja palkan vähentyessä.     

▪ Yksittäiset tilat toivat esiin:

− aina keksitään korvaavaa työtä,
− marjavalikoima kypsyy eri aikoihin ja aina on töitä määräajan loppuun,
− määräaikaa on jouduttu päinvastoin pidentämään kauden jatkuessa,
− pyritään ohjaamaan toisille tiloille, joilla kausi vielä jatkuu, ja
− kasvihuoneissa riittää töitä.  

▪ Kausitöissä suositetaan määrittämään määräaikaisuus jo työsuhdetta sovittaessa ”noin-tarkkuudella”
perusteena satokauden tai sadonkorjuun kesto. Kausi voi yhteisymmärryksessä lyhentyä tai pidentyä.
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Onko tilalla aiemmin työskennelleet kausityöntekijät saatu haluttaessa 

rekrytoitua uudelleen? Jos on, niin miten?

Kuvat: J.K.

▪ Tiloista 115 vastasi tähän kysymykseen, johon ei voinut kaikilta odottaa vastausta.

▪ Tilalla aiemmin työskennelleet kausityöntekijät on valtaosin haluttu ja saatu rekrytoitua uudelleen. Asiasta
sovitaan jo edellisen kauden lopussa ja asia vahvistetaan talvella/keväällä. Vaihtoehtoisesti työntekijät ottavat
itse yhteyttä tilalle tai tila ottaa yhteyttä heihin jo talven aikana. Lupapaperit täytetään yhdessä verkon yli.

▪ Yksittäiset tilat toivat esiin sen, että noin viidenneksen vaihtuvuus pitää työväen ”tuoreena” − tilalle tulevat
ovat tyypillisesti aikaisempien tuttuja tai sukulaisia; joskus on hankalaa ilmoittaa yksittäisille henkilöille, että
heitä ei oteta töihin muiden ”vanhojen” lailla.

▪ Tuttujen kausityöntekijöiden käyttäminen ja väen ”itseuudistuvuus” säästää paljon vaivaa työnantajalta.
Toisaalta hankaluudet ovat sitäkin suuremmat, jos tuttu työvoima ei pääsekään tulemaan.
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Mistä, milloin ja millä tavoin aiot hankkia palkkatyövoimaa alkavana 

vuotena 2021?

Kuvat: J.K.

▪ Tiloista 146 vastasi tähän kysymykseen, johon ei voinut kaikilta odottaa vastausta.

▪ Yleisimmät vastaukset olivat, että:

− aiotaan palkata vanhat ulkomaalaiset, tyypillisimmin ukrainalaiset, tai suomalaiset työntekijät, joita 
täydennetään pääasiassa vanhojen suosittelemista sukulaisista ja tuttavista, 

− työvoima on tyypillisesti jo rekrytoitu tai sen rekrytointi on parhaillaan käynnissä, ja 
− kannettiin huolta, vaikuttaako korona ulkomaalaisten käyttöön tänäkin vuonna.

▪ Yksittäiset tilat toivat esiin seuraavia seikkoja:

− tänäkin vuonna saatetaan joutua turvautumaan suomalaisiin kausityöntekijöihin koronan takia, 
− osa aikoo palkata vain kotimaisia työntekijöitä,
− tuotantoa supistetaan, jos ulkomaiset eivät pääse tulemaan, ja 
− työvoimaa pyritään palkkaamaan kyselyssä aiemmin esitetyssä maalistassa nimettyjen maiden lisäksi Sri 

Lankasta, Valko-Venäjältä, Serbiasta ja Bulgariasta.       

▪ Jälleen nousi esiin vanhojen työntekijöiden ja heidän kontaktiensa hyödyntäminen, mikä toisaalta vähentää
vaivaa ja toisaalta lisää mahdollisten jatkuvien koronarajoitusten aiheuttamaa riskiä.
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Onko tilalla jokin hyväksi osoittautunut käytäntö työyhteisön johtamisessa? 

Millainen?

Kuvat: J.K.

▪ Tiloista 64 vastasi tähän kysymykseen, johon ei voinut kaikilta odottaa vastausta.

▪ Yleisimmin tuotiin esille seuraavia seikkoja:

− avoin keskustelu, kuuntelu ja palaute molemmin puolin,
− asioista sovitaan yhdessä,
− oma esimerkki, läsnäolo, töissä pitää olla itse mukana ja ”edestä johtaminen” sekä
− tasa-arvoinen/tasapuolinen kohtelu.

▪ Yksittäiset tilat toivat esiin seuraavia seikkoja:

− toisten kulttuurien ominaispiirteet on syytä tuntea,
− työnjohtajien toimintaa on syytä valvoa, 
− luottamus ja rehellisyys,
− toimistotyöt kannattaa tehdä työmaalla, jotta voi samalla keskustella, näkee ja tulee nähdyksi
− kannustaa ideointiin, kun tuodaan esille työntekijöiden ehdottamat ja toteutetut parannukset,
− ystävällinen pitää olla, mutta ystävät ja työntekijät on pidettävä erillään, koska joskus voidaan joutua 

tekemään työntekijöiden suhteen vaikeita päätöksiä, ja
− vaikka asioista sovitaan yhdessä keskustellen, on työnantajalla vastuu ja viimeinen sana.     

▪ On hyvä tuntea toisten kulttuurien ominaispiirteet, mutta ne eivät saa vääristää objektiivisesti ajatellen hyviä
käytäntöjä. Työnjohtajat on opetettava samoihin hyviin käytäntöihin kuin mitä itseltä odotetaan.



Tulokset ja tulosten tarkastelu: 

Tarve materiaalille ja vapaat
kommentit
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Tarve palkkatyövoiman rekrytointiin, perehdyttämiseen ja/tai työn-

opastukseen ja työyhteisön johtamiseen liittyvälle materiaalille*

Kuvat: J.K.

▪ Useat tilat toivoivat erityisesti ulkomaisen työvoiman rekrytointiin päivitettäviä ohjeita/muistilistaa/dokumentti-
pohjia. Näitä toivottiin saatavan sähköisenä, ytimekkäinä ja mieluiten ”yhdestä tietopankista” ja myös muilla
kielillä kuin suomeksi ja englanniksi.

▪ Yksittäiset tilat toivat esiin myös seuraavia seikkoja: viiden vuoden työlupa, jotta sitä ei tarvitsisi hakea vuosittain
uudelleen; portaali, joka kokoaisi työnhakijat ja työnantajat yhteen; käännöspalvelut; sähköinen ja sujuva
lupapalvelu; Migrin ja TE-toimiston sujuvampi toiminta; työntekijöiden maahanpääsy ajoissa tulee varmistaa.

▪ Useat tilat toivoivat työyhteisön johtamiseen verkosta saatavia kuvitettuja ja kirjallisia ohjeita sekä videoita
(erityisesti venäjä/ukraina, myös englanti ja suomi) sekä käännettyä rastittavaa ja allekirjoitettavaa perehdytyslistaa.

▪ Ohjeiden tulisi kattaa laajasti rekrytoinnin, perehdyttämisen ja työnopastuksen sekä työyhteisön muun päivittäis-
johtamisen. Yksittäiset tilat toivoivat ohjeita myös erillisistä aihealueista.

▪ Minimissään tulisi koota em. seikkoja koskeva nykyinen materiaali sähköisenä ja ajantasaisena yhteen paikkaan ja
tiedottaa toistuvasti ja monikanavaisesti siitä. Materiaalia tulisi kääntää ja täydentää em. tarpeiden mukaisesti.
Koronakriisin jatkuessa on viranomaisten varmistettava ulkomaisen kausityövoiman maahanpääsy.

▪ Useat tilat kaipasivat perehdyttämiseen ja/tai työnopastukseen verkkokoulutuksia, verkosta saatavaa materiaalia
ja verkon yli annettavaa asiantuntijapalvelua. Toisten tilojen hyvät käytännöt, tavat ja kokemukset kiinnostavat.

* Yhdistelmä kolmesta kysymyksestä. 
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Vapaat kommentit

Kuvat: J.K.

▪ Tiloista 24 jätti tähän kohtaan kommentteja.

▪ Positiivista: ”Hyvä kysely, odotan kovasti tuloksia ja toimenpiteitä.” ”Henkilökohtainen käsitykseni ja kokemus
on, että maaseutuyrittäjät noudattavat kohtuullisen hyvin alaa koskevia määräyksiä ja ohjeita.” ”Koulutus ei ole
koskaan pahasta, sen ympärille olisi hyvä järjestää hankkeita tai kursseja.”

▪ Neutraalia: Kausityölupaa toivottiin halvemmaksi ja päätöksiä nopeammin. Toivottiin viiden vuoden
kausityölupia, koska Suomen pitää kyetä kilpailemaan ulkomaisesta työvoimasta muiden maiden kanssa.

▪ Negatiivista: ”Huolta herättää Ukrainan päässä lupapapereiden hidas käsittely ja siitä johtuva epävarmuus työ-
voiman saannissa.” Marjatilayrittäjien ja metsämarjateollisuusyrittäjien niputtaminen yhteen varsinkin
negatiivisessa uutisoinnissa ja kansalaiskeskustelussa herättää närää.*

▪ Lisäksi tuotiin esille aiempia kysymyksiä koskeneita seikkoja, jotka on siirretty ko. kysymysten yhteyteen.
Tällaiselle avoimelle kysymykselle on kyselyissä tarvetta. Sillä saadaan kerättyä palautetta kyselystä. Lisäksi
siinä voi nousta esille uusia seikkoja, joita kyselyn laatija ei ole tullut ajatelleeksi.

* Marjatilayrittäjät ja heidän palkkaamansa työntekijät kuuluvat Maaseutuelinkeinojen työehtosopimuksen ja työ-
lainsäädännön piiriin. Sen sijaan metsämarjateollisuusyrittäjiä ja tyypillisesti ei-työsuhteisia metsämarjan-
poimijoita sekä heidän tuki- ja huoltohenkilöstöään pyritään ohjaamaan metsämarjanpoiminnan aiesopimuksella.5



Tulosten yhteenveto, 
johtopäätökset ja suositukset
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Kuvat: J.K.

Sähköisessä kyselyssä selvitettiin maamme maa- ja puutarhatiloilla työskentelevän palkkatyövoiman määrään ja laatuun
liittyviä seikkoja sekä yrittäjien osaamista, käytäntöjä ja kokemuksia työvoiman rekrytoinnissa ja johtamisessa. Vastauksia
saatiin yhteensä 187 yrittäjältä, joista enemmistöllä oli puutarhatila ja lopuilla oli joko eläin- tai kasvitila.

Tiloilla oli useimmiten kaksi yrittäjää. Vähintään kolmen yrittäjän tilat olivat tyypillisesti puutarha- tai eläintiloja. Henkilö-
johtamista tukevaa koulutusta olivat saaneet suhteellisesti yleisemmin eläintilojen kuin puutarhatilojen yrittäjät.
Kasvitilojen yrittäjistä vähemmistöllä oli tätä koulutusta, jota on syytä olla tarjolla eri kanavien kautta.

Noin puolella tiloista oli vastaajan arvion mukaan hyvä osaamistaso sekä palkkatyövoiman rekrytoinnissa, johtamisessa
että työnantajan lakisääteisissä velvollisuuksissa. Vain muutamat arvioivat osaamistason huonoksi. Tähän positiiviseen
arvioon voi liittyä se, että enemmistöllä tiloista oli useiden vuosien kokemus palkkatyövoimasta.

Suomalaiset, ukrainalaiset, virolaiset ja venäläiset olivat yleisimmät kansallisuudet vakituisessa ja kausityövoimassa.
Käytetyimmät kielet olivat suomi (erityisesti vakituisten kanssa), englanti (erityisesti kausityövoiman kanssa), venäjä ja
ruotsi. Tulkkeja, työnjohtajia, vuokratyöntekijöitä ja yhteisiä työntekijöitä käytettiin erityisesti puutarhatiloilla. Tarve
näille henkilöryhmille oli yleisempää kuin heidän käyttönsä nyt, ja heihin liittyviä kysymyksiä tulee selvittää jatkossa lisää.

Yllättävän moni tila ei käyttänyt tai tarvinnut työpaikkailmoituksia, joita muut tilat julkaisivat TE-palveluiden sivustolla,
omissa sähköisissä kanavissa tai eri rekrytointisivustoilla. Ulkomaisista työnvälityspalveluista saadut kokemukset olivat
usein huonoja, ja selkeintä olisi, että tiloilla ei käytettäisi näitä palveluita, joita koskee laki työnvälityksen maksukiellosta.

Tuttujen ulkomaisten kausityöntekijöiden ja heidän suosittelemiensa henkilöiden palkkaamista aiotaan suosia myös
jatkossa. Maaseutuelinkeinojen työehtosopimus edellyttää kirjallisen työsopimuksen tekemistä kaikkien palkattavien
kanssa. Työsopimukseen kannattaa kirjata ”puolin ja toisin joustava” peruste kausitöiden määräaikaisuudelle.

Tulosten yhteenveto, johtopäätökset ja suositukset
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Kuvat: J.K.

Koronakriisi oli aiheuttanut hankaluuksia erityisesti kausityövoimaa käyttävillä puutarhatiloilla. Monilla oli nyt
kokemusperäinen varautumissuunnitelma, jonka tärkeydestä ja sisällöstä on syytä tiedottaa. Tulevana kasvukautena
toivotaan sujuvaa yhteistyötä viranomaisten kanssa riittävän kausityövoiman saamiseksi.

Palkkatyövoiman perehdyttämiseen ja työnopastukseen sekä muuhun päivittäisjohtamiseen, kuten tiedottamiseen,
liittyvät lukuisat seikat (listat kalvosarjan tulososiossa) olivat parhaiten hallinnassa puutarhatiloilla. Puutteita oli
erityisesti osalla kasvi- ja eläintiloista. Yrittäjä vastaa palkkatyövoimaa koskevista lakisääteisistä seikoista.

Tuotantoprosessien ja tuotteiden sekä työntekijöiden henkilökohtaisen hygienian ja koronaturvallisuuden
varmistamiseen liittyvät seikat toteutuivat tiloilla paremmin kuin edellä mainitut työvoiman johtamiseen liittyvät
seikat. Lähes kaikilla tiloilla oli parannettavaa työntekijöiden motivaatiota ja hyvinvointia edistävissä seikoissa. Eniten
haasteita esiintyi nyt työyhteisön sisäisessä tiedonkulussa, kanssakäymisessä ja ohjeiden noudattamisessa.

Johtaminen omalla esimerkillä sekä säännöllinen ja avoin keskustelu, kuuntelu ja palaute molemmin puolin olivat hyviä
johtamiskäytäntöjä myös kulttuurieroista johtuvien haasteiden ratkaisemisessa. Osa kiitteli työntekijöitään sitoutuneiksi
ja motivoituneiksi sekä piti työyhteisön ilmapiiriä hyvänä, tasa-arvoisena ja keskustelevana. Erityisesti puutarhatiloilla oli
järjestetty majoitusta ja siihen oltiin valtaosin tyytyväisiä, mutta majoittuvien välejä voitiin joutua selvittelemään.

Osalla tiloista oli jouduttu purkamaan työsuhteita myös työsuojelulain mukaisilla erittäin painavilla perusteilla.
Kotimaisista kausityöntekijöistä oli vaihtelevia kokemuksia: työsopimukseen kannattaa aina kirjata maininta koeajasta.

Yrittäjät toivoivat, että palkkatyövoiman rekrytointiin ja johtamiseen liittyvä materiaali koottaisiin sähköisenä,
ytimekkäänä ja ajantasaisena mieluiten yhteen paikkaan. Materiaalia kannattaa kääntää ja täydentää kyselyssä
todettujen tarpeiden mukaisesti. Materiaalista tiedottamisen ja kouluttamisen on syytä olla toistuvaa ja monikanavaista.

Tulosten yhteenveto, johtopäätökset ja suositukset
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Kuvat: J.K.
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