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Kysykää, kompatkaa ja kyseenalaistakaa!
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Työtapaturmien yleisimmät syyt ja niiden
torjuntakeinot maataloustyössä
─ Turvallinen työ
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Matal-vakuutetuille* korvatut uudet työtapaturmat
korvausvuosittain ja päätyöryhmittäin sekä vakuutettujen
vuosittainen työtapaturmasuhde 2004−2017

*Pois lukien apurahatutkijat

(Raakadata Melan julkisista tilastoista)
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Aiheuttajat* korvatuissa työtapaturmissa 2017
* Välitön aiheuttaja eli vamman aiheuttaja kuvaa fyysistä tekijää, jonka kanssa
vahingoittunut ruumiinosa joutui kosketuksiin.
erityisesti lypsy- ja lihakarja, siat, hevoset
maaston ja jään liukkaus, maaston epätasaisuus, yms.
lattiat, kulkuväylät, kynnykset, portaat, tikkaat, telineet
sirkkelit, pilkkomiskoneet, porakoneet, kuormaimet, jne.
erityisesti traktorit ja perävaunut
äkillinen/jatkuva outo/rasittava työliike tai -asento
puukot, kirveet, vesurit, sahat, talikot, vasarat, meisselit, jne.
leikkuupuimurit, ruuvikuljettimet, myllyt, silppurit, jne.
rakennusmateriaalit, puutavara, naulat, säkit, jne.

muokkaus- ja kylvökoneet, lamput ja johdot, kemialliset aineet

(Mela 2019, TVL 2015, TKP Tieto 2008)

Poikkeamat* korvatuissa työtapaturmissa 2017
* Poikkeama on viimeisin vahingoittumista edeltänyt tapahtuma.
Liukastuminen, horjahtaminen, kaatuminen, putoaminen
Yllätys, järkytys
Eläimen, esineen, koneen, ajon. hallinnan menettäminen
Esineen/rakenteen rikkoutuminen, pettäminen

esim. eläimen riuhtominen, törmäys, hyökkäys
eläimet, koneet moottorilla tai ilman, jne.

puu, lasi, kivi, muu materiaali, jne.
esim. nostaminen, vääntäminen, harha-askel
esim. terävään astuminen, takertuminen

Pölyäminen, vuoto, roiskuminen, kaatuminen

kiinteä aine, neste, kaasu, pöly
epäsuorat ja suorat sähköiskut, liekki, tms.

(Mela 2019, TVL 2015, TKP Tieto 2008)

Vahingoittumistavat* korvatuissa työtapaturmissa 2017
* Vahingoittumistapa on tapa, jolla vahingoittunut ruumiinosa joutui kosketuksiin
vamman aiheuttajan kanssa.
putoaa, kaatuu, horjahtaa kiinteää pintaa päin yms.
erityisesti tuki- ja liikuntaelimiin kohdistuva
eläimen (tai ihmisen) aiheuttama

potku, pusku, isku, purema, pisto jne.
johonkin, jonkin alle, jonkin väliin, erityisesti eläimet
esimerkiksi puukot, naulat, työkalut
liikkuva, putoava, heiluva, lentävä, pyörivä tms. aiheuttaja

(Mela 2019, TVL 2015, TKP Tieto 2008)

Yhteenveto 1/2: tyypillisimmät työtapaturmat
maatiloilla
Valtaosaan maataloustöissä korvatuista työtapaturmista liittyy
▪ liukastuminen, kompastuminen tai kaatuminen sisällä tai ulkona,
▪ tuotantoeläimen (erityisesti lypsy- tai lihakarjan) äkillinen liike yleensä sisällä,
▪ kehno (äkillinen, jatkuva outo, rasittava) työliike tai -asento sisällä tai ulkona tai
▪ viilto tai ruhje työkalusta, koneesta tai laitteesta sisällä tai ulkona.
Toimialasta riippumattomat tapaturmatekijät* ovat
▪ teknisiä ja fyysisiä (fyysinen työympäristö, koneet, laitteet, materiaalit, tuotteet),
▪ henkilöiden toimintaan liittyviä (asenteet, käytös, valmiudet) ja
▪ organisatorisia (perehdytys, työnopastus, valvonta, tiedonkulku, yhteistyö, tavat).
*Tapaturmaan johtaneen tapahtumasarjan syitä.

(Lappalainen ja Saarela 2011)

Tyypillisiä sokerijuurikkaan viljelyssä korvattuja työtapaturmia
N.N. oli juurikasauman päällä
asettelemassa peitteitä. Jalka lipesi
juurikkaiden päällä. N.N. kaatui
kyljelleen peitteitä paikoillaan pitävän
kuormalavan päälle ja kylkiluu murtui.

N.N. oli nostamassa juurikkaita.
Nostokoneen veitset olivat tylsyneet
ja niitä piti teroittaa. N.N. kurottautui
nostamaan kulmahiomakonetta
maasta, jolloin alaselässä venähti
jotain ja se kipeytyi pahasti.

N.N. oli nostamassa juurikasta ja kävi
välillä puhdistamassa nostokoneen
rummustoa. Koneen päältä pois
hypätessään hänen jalkansa osui
kuoppaan ja nilkka nyrjähti.

N.N. korjasi kylvökonetta. Käsi jäi
kahden raudan väliin ja peukaloon tuli
avohaava.

(Koottu ja muokattu Melan työtapaturmarekisteristä)

Yhteenveto ja kotiinviemiset tyypillisimpien työtapaturmien
torjuntakeinoista maatilalla
Torjuntakeinot kohdistuvat tyypillisesti useaan tapaturmatekijäluokkaan.
Ensisijaisesti estetään tapaturmatekijöiden muodostuminen ja vasta toissijaisesti suojaudutaan niiltä.
Tyypillisimpien (ja muidenkin) työtapaturmien torjuntakeinoja ovat mm.
▪ valppauden säilyttäminen (työmäärä vs. uni, muu lepo ja vapaa-aika),
▪ oma rauhallinen käytös, liikkeet ja liikkuminen kaikissa maatilan töissä,
▪ työmenetelmien ja -tapojen kehittäminen (koneet, automaatio, ergonomia),
▪ kulkureittien sekä tilojen (erit. huolto- ja korjaustilat) siisteys, valaistus ja liukkauden torjunta,
▪ eläinten lajinmukaisen käyttäytymisen tunteminen ja sen hyödyntäminen,
▪ eläinten siirroissa käytettävät apuvälineet ja rakenteet sekä
▪ henkilönsuojainten oikea valinta ja käyttö (erit. turvajalkineet ja suojakäsineet).
Muista: Yksikään työtapaturma ei ole ennalta määrätty. Näin ollen niistä
jokainen on torjuttavissa. Toiset helpommin, toiset hankalammin.

Lähteet ja lisätietoa aiheesta
Eskola, E. (toim.). 2015. Maatilan työturvallisuus. Työturvallisuuskeskus. 68 s. Ostettavissa
Työturvallisuuskeskuksesta.
Kallioniemi, M. 2015. Opas turvalliseen karjanhoitoon. Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 34: 1−107.
Saatavilla: http://jukuri.luke.fi/handle/10024/486090
Karttunen, J. 2018. Työvoiman johtaminen maatalousyrityksissä − hyvät käytännöt ja työturvallisuus.
TTS:n julkaisuja 431: 1−30. Saatavilla:
https://www.tts.fi/files/998/Tyovoiman_johtaminen_maatalousyrityksissa.pdf
Leppälä, J. Nysand, M., Ronkainen, A., Kauppi, K., Tuunanen, L., Mäittälä, J., Kotilainen, E.
ja Rautiainen, R. 2016. Maatalouskoneiden turvallisuusriskien hallinta. Luonnonvara- ja biotalouden
tutkimus 43: 1−85. Saatavilla: https://jukuri.luke.fi/handle/10024/537287
Lätti, M. 2010. Maatilan huolto- ja korjaustyöt. TTS tutkimuksen tiedote, Luonnonvara-ala:
maatalous 7(626): 1−8. Saatavilla: https://www.tts.fi/files/1087/mati626.pdf

Maatalousyrittäjien tuki- ja liikuntaelimistön
terveyttä edistävät ja uhkaavat tekijät
─ Terveellinen työ
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Miksi tuki- ja liikuntaelimistön terveys on tärkeää?
▪ Tuki- ja liikuntaelimistöllä (tule) tarkoitetaan kehon lihaksia, luita, niveliä, nivelrustoa, nivelsiteitä ja
jänteitä sekä kudosta, joka tukee ja pitää muun kudoksen ja elimet paikoillaan.
▪ Tule-terveys on keskeistä hyvälle työkyvylle ja elämänlaadulle. Väestötasolla tunnistettuja riskitekijöitä
ovat tapaturmat, liian voimakas, toistuva tai yksipuolinen kuormittuminen, sekä ylipaino ja tupakointi.
▪ Tule-sairaudet ja tule-vammat aiheuttavat eniten työtapaturmia, ammattitauteja ja työkyvyttömyyseläkkeitä sekä niistä aiheutuvia työkyvyttömyysvuosia ja korvauskustannuksia suomalaisilla
maatalousyrittäjillä (Karttunen ym. 2014, 2015).
▪ Viitoittavatko korvatut tule-sairaudet ja -vammat yksittäisen maatalousyrittäjän työuraa lopulta tuleperäiselle työkyvyttömyyseläkkeelle?
▪ Entä mitkä ovat maatalousyrittäjien tule-terveyttä edistäviä ja uhkaavia tekijöitä?
▪ Näitä selvitettiin kaksivaiheisella tapaus-verrokkitutkimuksella (Karttunen ja Rautiainen 2016, 2017).

Tule-peräisten työtapaturmien, ammattitautien ja
työkyvyttömyyseläkkeiden keskinäinen suhde
▪ Tapauksille (n=1136, miehiä 52 %) myönnetyt tule-peräiset työkyvyttömyyseläkkeet aiheutuivat valtaosin
eri kehonosien nivelsairauksista (44 %) (nivelrikoista) ja selkäsairauksista (40 %).
▪ Lähes puolessa (49 %) työkyvyttömyyseläkkeistä oli myös toissijainen lääketieteellinen syy. Toissijaisista
syistä enemmistö (72 %) oli tule-sairauksia.

▪ Työkyvyttömyyseläkesuhde oli naisilla suurempi kuin miehillä (0,45/100 vs. 0,24/100) (P<0,00).
Ei kuitenkaan eroa myöntöhetken keski-iän tai työuran keskipituuden suhteen.
▪ Korvatut työtapaturmat ja ammattitaudit, tule-vammat ja -sairaudet sekä vakavat ja toistuvat tulevammat olivat merkittävästi yleisempiä tapauksilla kuin verrokeilla (P<0,00).

Tule-peräiseltä työkyvyttömyyseläkkeeltä
suojaavia yksittäisiä seikkoja kyselyn* perusteella
▪ Kokonaispeltoalan merkittävä (≥ 50 %) laajentaminen työuran aikana (P=0,03).
▪ Peltoviljely-/metsätöiden alhaiseksi koettu ruumiillinen kuormittavuus (P=0,00 ja 0,07).

▪ Sivutoimisuus maatalousyrittäjänä (P=0,03).
▪ Maidontuottajilla pihattonavetta vs. parsi- tai kombinavetta (P=0,01).
▪ Lypsylehmien tai lihanautojen määrän merkittävä (≥ 50 %) kasvatus (P=0,10 ja 0,10).
▪ Normaalipainoisuus vs. ylipainoisuus (P=0,00).
▪ Lomien pitäminen (P=0,02).
▪ Riittävä unensaanti (P=0,02).
▪ Vähintään kurssimuotoista alan koulutusta (P=0,07).

*Kyselyvastaukset:
105 tapausta ja 194 verrokkia,
vastausprosentti 24.

▪ Ei ole usein toistuvia tai jatkuvia tule-kipuja (P=0,00).
▪ Ei ole ollut tule-terveyttä pitkäaikaisesti tai pysyvästi heikentäneitä työtapaturmia (P=0,00)
▪ Ei ole osallistunut Kelan Tyk-, Aslak- tai Tules-kuntoutukseen työuran aikana (P=0,00).

Ei yhteyttä tule-peräiseen työkyvyttömyyseläkkeeseen
▪ Maatalousyrittäjien työterveyshuollon asiakkuus (P=0,75).
▪ Kuntoliikunnan harrastaminen ja ruokavalion terveellisyys (P=0,78 ja 0,39)...

Tule-terveyttä kuormittavat ja ylläpitävät tekijät
Avoimilla kysymyksillä tiedusteltiin työhön ja elintapoihin liittyviä tekijöitä, joiden koetaan eniten
kuormittavan tai ylläpitävän tule-terveyttä. Ei eroa tekijöissä tapausten ja verrokkien välillä.
Työ, kuormittaa (n=263)
•
•
•
•
•
•

lypsy tai lypsytyö (tavanomainen lypsy)
nostot (raskaiden taakkojen nostot ja siirrot)
traktorityöt ja traktorilla ajaminen (istuminen, tärinä)
metsätyöt
karjanhoito (ruokinta, lannanpoisto)
työasennot (huonot asennot, toistotyö)

Elintapa, kuormittaa (n=191)
•
•
•
•
•

Työ, ylläpitää (n=242)
•
•
•
•

monipuolinen ja vaihteleva työ (fyysinen työ)
liikkeessä/aktiivisena pitävä työ (hyötyliikunta)
työtä keventävät ja ergonomiaa parantavat apuvälineet
raskaiden töiden koneellistaminen

ylipaino
liikunnan vähäisyys
urheilun harrastaminen (joukkuepelit, juoksu)
liiallinen työn tekeminen
vähäinen lepo/uni

Elintapa, ylläpitää (n=239)
•
•
•
•
•
•

liikunta/kuntoilu/kuntoliikunta
ruokavalio (terveellinen, monipuolinen)
terveelliset elintavat
tupakoimattomuus
riittävä lepo ja uni
maltillinen/vähäinen alkoholinkäyttö

Yhteenveto ja kotiinviemiset tule-terveydestä
▪ Erityisesti vakavat ja toistuvat tule-vammat viitoittavat yksittäisen maatalousyrittäjän työuraa
lopulta tule-peräiselle työkyvyttömyyseläkkeelle.
▪ Riski on erityisen suuri kuormittavissa työolosuhteissa työskentelevillä ja erityisesti naisilla.
▪ Työolosuhteiden kehitys erityisesti tuotannon laajennuksen yhteydessä sekä terveyshakuinen
elämäntapa suojaavat kaikkia maatalousyrittäjiä tule-peräiseltä työkyvyttömyyseläkkeeltä.

▪ Maatalousyrittäjien työterveyshuollon tuki on tärkeää ja alkaviin tule-vaivoihin tulee puuttua ajoissa.
Erityisesti tule-vammoista kuntoutumiseen tulee suhtautua vakavasti.
▪ Olet itse tule-terveytesi avaintekijä.

Lähteet ja lisätietoa
Karttunen, J., Leppälä, J., ja Rautiainen, R. 2014. Maatalousyrittäjien työkyvyttömyyden syyt ja työurien
pidentäminen. MTT Raportti 144: 1–38. Saatavilla: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-487-537-0
Karttunen, J.P., Rautiainen, R.H., ja Leppälä, J. 2015. Characteristics and costs of disability pensions in Finnish
agriculture based on 5-year insurance records. Journal of Agromedicine 20(3):282–291. Saatavilla:
https://doi.org/10.1080/1059924X.2015.1042179
Karttunen, J. ja Rautiainen, R. 2016. Maatalousyrittäjien tuki- ja liikuntaelimistön terveyttä edistävät ja
uhkaavat tekijät. Työtehoseuran tutkimustiedotteita 7 (7): 1–14. Saatavilla:
https://www.tts.fi/files/1538/Maatalousyrittajien_tuki-_ja_liikuntaelimiston.pdf
Karttunen, J.P. ja Rautiainen, R.H. 2017. Recurrent musculoskeletal conditions among farmers: A path
towards disability pension. Chemical Engineering Transactions 58: 13–18. Saatavilla:
https://www.aidic.it/cet/17/58/003.pdf

Tilayhteistyön harjoittamisen sekä
koneurakointipalveluiden käytön ja
tarjoamisen hyödyt ja haasteet
─ Tuottava työ
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Tilan ydin- ja tukitoiminnat sekä
tuotantoresurssit
▪ Tilan ydintoimintaa on se, joka osataan parhaiten ja jolla on suurin merkitys tuloksen kannalta. Ydintoiminta on maatilan päätehtävä: lypsykarjatiloilla maidontuotanto, lihanautatiloilla lihanautojen
kasvatus ja kasvintuotantotiloilla kasvintuotanto.

▪ Ydintoimintaan kuulumattomat työt ovat ns. tukitoimintaa, joista osa on tarpeellisia ydintoiminnalle.
Mitä kauempana tukitoimintaan kuuluva työ on ydintoiminnasta, sitä pienempi merkitys on sillä, kuka
työn lopulta tekee. Osasta tukitoimintoja voidaan luopua ydintoimintaa vaarantamatta.
▪ Oman tilan ydin- ja tukitoimintojen määrittämiseen löytyy suuntaa-antava ohje (Karttunen ym. 2012).
▪ Asiantuntijakyselyn (n=32) mukaan maatalouden rakennekehityksen edetessä tilan tuotantoresurssit*
ja investoinnit on priorisoitava tilan ydintoimintaan mm. talous-, osaamis- ja jaksamissyistä. Tämän
arvioidaan vahvistavan tilayhteistyötä ja erilaisten työpalveluiden käyttöä. (Karttunen ym. 2017)
* mm. työvoima ja sen osaaminen, tuotantorakennukset ja koneet

Tilayhteistyön harjoittaminen:
yleisyys, tavat, hyödyt ja haasteet
▪ TTS:n viljelijäkyselyn (n=637) mukaan enemmistö (77 %) maamme maatiloista harjoittaa* tilojen välistä
tuotannollista yhteistyötä (Karttunen 2019).
▪ Selvästi yleisintä on yhteisten koneiden, kuten maanmuokkaus- tai kylvökoneiden, rehunkorjuukoneiden
tai puimureiden, käyttö.
▪ Muita yleisiä yhteistyömuotoja ovat laskevassa yleisyysjärjestyksessä mm. työnvaihto, talkootyö, omien
koneiden lainaus sekä tuotteiden luovutus, vastaanotto tai vaihto sekä töiden tekeminen yhdessä.
▪ Lisäksi voidaan hankkia yhteisiä koneita, tuotantopanoksia tai -rakennuksia (mm. kuivuri, kalustosuoja,
navetta) tai työntekijöitä. Myös lohkojen vaihtoa ja tuotteiden yhteismyyntiä harjoitetaan.
▪ Merkittävimpiä hyötyjä ovat taloudelliset edut, ammattitaitoisen avun saanti erityisesti sesonkitöihin ja
pääsy osalliseksi tehokkaisiin koneisiin. Myös henkisiä etuja korostetaan (mm. sosiaalisuus, yhteisöllisyys)
▪ Haasteita aiheuttavat mm. aikataulutus, yhteisten koneiden kunnossapito, erot tilojen koossa, tuotantosuunnassa ja tarpeissa, kasvaneet välimatkat, lopettavat kumppanit, henkilökemia, itsekkyys ja kateus.
* ”vuonna 2017 harjoitettu yhteistyö”

Tätähän se yhteistyö on…
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Koneurakointi- ja muiden työpalveluiden käyttö:
yleisyys, tavat, hyödyt ja haasteet
▪ Valtaosa (84 %) käyttää* koneurakointi- tai muita työpalveluita. Selvästi yleisimmin (54 % kaikista tiloista)
on ulkoistettu peltoviljelytöitä, kuten puinti, rehunkorjuu tai lannan/lietteen ajo (= kalliit kausikoneet)
▪ Muita yleisiä ulkoistamiskohteita ovat alenevassa yleisyysjärjestyksessä mm. huolto- ja korjaustyöt,
hallinnointityöt (mm. veroilmoitus, kirjanpito, tukihakemukset), metsätyöt sekä tiestön hoito- ja lumityöt.
▪ Merkittävimpiä hyötyjä ovat taloudelliset edut ja oman työajan säästö. Myös ulkoistettujen töiden
ammattimaisuutta, tehokkuutta, häiriöttömyyttä ja laadukkuutta korostetaan.

▪ Hyötynä koetaan myös se, että ei tarvitse palkata – yleensä kausittaista – lisätyövoimaa eikä päivittää
jatkuvasti kaikkia tietojaan ja taitojaan, kun osan töistä voi jättää niihin erikoistuneille ammattilaisille.
▪ Haasteita aiheuttavat mm. töiden aikataulutus, kustannukset ja alueellisesti heikko tarjonta. Moni ei
kuitenkaan nimeä haittapuolia hankkimissaan ostopalveluissa ─ eikä harjoittamassaan tilayhteistyössä.
* ”vuonna 2017 käytetyt palvelut”

A) Tilayhteistyö, B) koneurakointi- tai muiden työpalveluiden käyttö ja C) koneurakointipalveluiden tarjoaminen
sekä D) aikomus jatkaa tuotantoa pitkään on suhteellisesti yleisempää (p<0,05) peltoalaltaan keskikokoista
suuremmilla tiloilla kuin korkeintaan keskikokoisilla tiloilla. Vain hyvin pieni joukko (5 %) tiloista ei tee mitään
tilayhteistyötä tai käytä tai tarjoa työpalveluita.

Koneurakointipalveluiden tarjoaminen:
yleisyys, tavat, hyödyt ja haasteet
▪ Noin kolmannes (34 %) tiloista harjoittaa koneurakointia – osa pienimuotoisesti. Useat sekä tarjoavat että
käyttävät koneurakointia.
▪ Koneurakointia tarjotaan eniten toisille tiloille peltoviljelytöissä. Osa koneurakoinnista kohdistuu myös
muille maaseudulla asuville, mökkiläisille tai kunnalle.
▪ Merkittävimpiä hyötyjä ovat lisäansiot ja koneiden lisäkäytön mahdollistama tehokkaiden koneiden
hankinta myös omaa käyttöä varten. Muita hyötyjä ovat töiden vaihtelevuus ja sosiaaliset kontaktit.

▪ Haasteita aiheuttavat mm. toisinaan pitkät työpäivät ja kiire, töiden aikataulutus ja asiakkaiden
maksukyky. Moni ei kuitenkaan nimeä haittapuolia tarjoamissaan koneurakointipalveluissa.

Yhteenveto ja kotiinviemiset töiden organisoinnista
▪ Tilayhteistyö, töiden ulkoistaminen ja myös koneurakointipalveluiden tarjoaminen ovat tunnusomaisia
piirteitä maamme maatiloilla. Jatkossa niitä tulee lähinnä vahvistaa, kuten asiantuntijat arvioivat.
▪ Joillakin tiloilla tilayhteistyö korvaa koneurakointipalveluiden käytön tai toisinpäin. Selvästi useammat tilat
hyödyntävät molempia ja hankkivat myös muita työpalveluita.

▪ Edellä kuvattu työperäinen verkottuminen kannattaa, kun kaikki osapuolet kokevat saavansa siitä
enemmän hyötyä kuin haittaa. Hyödyt jakautuvat harvoin tasan ainakaan lyhyellä aikavälillä.
▪ Tilayhteistyö ja töiden ulkoistaminen tai molemmat kannattaa ottaa työkaluiksi viimeistään tai vahvistaa
niitä entisestään, kun oma aika, terveys, osaaminen tai konekanta eivät riitä.
▪ Myös koneurakointipalveluiden tarjoaminen voi tuoda apua oman konekannan uusintaan, jonka lisäksi se
tarjoaa myös lisäansioita.
▪ Käytännön kokemusten mukaan säännöllinen ja avoin keskustelu torjuu monia esille nostetuista
haasteista. Vaikka etäisyydet kasvavat, hyviä välejä alueen toisiin maatalousyrittäjiin kannattaa vaalia.

Lähteet ja lisätietoa

Karttunen, J. 2019. Tilayhteistyö teemasivusto. Sijainti TTS:n kotisivuilla:
https://www.tts.fi/tutkimus_kehitys/hankkeet/maatalous/tilayhteistyo-teemasivusto
Karttunen, J., Tuure, V.-M., Lätti, M., Leppälä, J., Rautiainen, R., Mattila, T. ja Mäittälä, J. 2017.
Luonnonvara-alan työhyvinvointivisio 2025 − maatalous ja puutarhatuotanto. TTS:n julkaisuja 428: 1−77.
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Mistä saa neuvoa, apua ja tukea omaan hyvinvointiin?
Maatalousalan työterveyshuolto on ennen kaikkea ehkäisevää toimintaa. Työterveyshuollon toiminnan
tarkoitus on ajoissa puuttua työstä ja työympäristöstä johtuviin työkykyä uhkaaviin tekijöihin. Työterveyshuolto myös tukee yrittäjää työkyvyn ylläpitämisessä ja kehittämisessä. Lisäksi työterveyshuoltoon voi
kuulua erikseen sovittaessa sairaanhoitopalvelut, joiden laajuus määritellään sopimuksessa.
https://www.ttl.fi/maatalousalan-tyoterveyshuolto/
Välitä viljelijästä -projektin kautta on tarjolla apua hankalassa tilanteessa oleville maatalousyrittäjille. Apu
kohdentuu välittömästi jaksamiseen vaikuttaviin tukitoimiin ja pitkävaikutteiseen ennaltaehkäisevään
hyvinvointityöhön. Esimerkiksi Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa tätä apua saa maakunnallisten
hyvinvointihankkeiden kautta.
https://www.mela.fi/fi/tyohyvinvointi/valita-viljelijasta
Maaseudun tukihenkilöverkko on vapaaehtoistoimintaan perustuva auttamisverkosto, joka tarjoaa
luottamuksellista keskusteluapua kaikille maaseudun asukkaille. Tukihenkilö on maaseudun olosuhteet
tunteva vapaaehtoinen, tehtävään koulutettu auttaja, jolle voi puhua ja jonka kanssa voi etsiä ulospääsyä
vaikeista tilanteista. Varsinais-Suomessa on 14 ja Satakunnassa 4 tukihenkilöä ja aluevastaavaa.
https://tukihenkilo.fi/
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Kiitos mielenkiinnosta!
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