
MTK Pohjois-Savo, MTK Pohjois-Karjala, 
Suonenjoen seudun marjanviljelijäin 

yhdistys, Maaseutuammattiin ry, Savonia-
ammattikorkeakoulu, ProAgria Itä-Suomi 



• Yhteistyössä MTK-Pohjois-Savo, Suonenjoen 
Seudun Marjanviljelijäin yhdistys, 
Maaseutuammattiin ry, ProAgria Itä-Suomi, 
Savonia AMK, MTK-Pohjois-Karjala

• Tavoitteena tukea pohjoissavolaisia ja 
pohjoiskarjalaisia maatalousyrittäjiä 
koronapandemian aiheuttamassa äkillisessä 
kriisissä työntekijöiden saannin suhteen --> 
kontaktit 150 yritykseen

• Rahoitus ESR, työaika 9.4.-31.10.2020



• Maaliskuussa Suomessa voimaan poikkeusolot

• Ulko- ja sisärajaliikenteen rajoitukset

• Huoli kausityöntekijöiden pääsystä Suomeen

• Huhtikuun alussa linjaus ulkomaalaisten työntekijöiden maahantulosta

• Alkutuotannon kriittisiin töihin kiintiö 1 500 hlö (valtakunnallinen)

• Myöhemmin keväällä kiintiön korotus ensin 
4 500 hlö ja sitten 9 000 hlö

• Kevään aikana sisärajat ylittävä työmatkaliikenne sallittiin 
huoltovarmuuden kannalta välttämättömiin työtehtäviin (Viro, Latvia, 
Bulgaria, Puola jne.)

• Oletus, että puuttuva työvoima korvataan kotimaisella työvoimalla 
(suomalaiset työttömät, opiskelijat, lomautetut, maahanmuuttajat, kv-
opiskelijat ym.)



• Epävarmuus

• Tuen tarve

• Keskustelu

• Tiedonvälitys

• Tuotannon sopeutus

• Osaavan työvoiman arvostuksen kasvu

• Tulevaa varten
• Johtaminen
• Työnjako
• Yhteistyö
• Jaksaminen
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• Rekrytointiin tarvittiin työaikaa ja perehtymistä

• Uusi tilanne, kun työntekijöitä piti löytyä kotimaasta

• On luotettu siihen, että vakiohenkilöstö tulee vuodesta toiseen, 
eikä rekrytointiin ole tarvinnut panostaa

• Houkuttelevan työpaikkailmoituksen laatiminen vaati 
osaamista, esim. oman yrityksen toiminnan kuvaaminen 
joillekin haasteellista

• Viljelijöille paljon puheluja mm. välittäjiltä, tarkastajilta, 
huolestuneilta kansalaisilta, toimittajilta ym.
→ hankkeen oli ”myytävä” oma palvelu





• Hanke kontaktoi 170 tilaa, lisäksi poimijahelppiin 50 
yhteydenottoa

• Marjatilat ilmoittivat avoimista työpaikoista pääasiassa 
mol.fi ja töitäsuomesta.fi -palveluiden kautta, myös tilojen 
omat kanavat, esim. nettisivut ja some käytössä

• Osa viljelijöistä jäi odottamaan, avautuvatko rajat ja 
myöhemmin työvoimaa ei ollutkaan enää saatavilla



• Rinteen marjatila, yhtymä
• Vesanto

• Päätuotantosuunta mansikka 90-luvulta 
lähtien

• 60-70 työntekijää vuosittain

• Hankeessa toteutettiin tilalle rekrytointi-
ilmoitus sosialiseen mediaan

• Tarjottiin näkyvyyttä rekrytointiin
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Rekrytointiin liittyvät ohjeet marjatiloille

• Kooste työnantajalle: työehtosopimus, työaika, 
palkkaus, nuoret työntekijät

• Kooste työnhakijalle: työehtosopimus työaika, 
palkkaus

• Kooste ulkomaisen työvoiman palkkaamisesta
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• Marjanpoimijan perehdytysmateriaali

• Perehdytyksen tsekkilista

Koronaan liittyvät ohjeet yhteistyössä 
Työterveyslaitoksen kanssa:

• Ohje marjatilan työntekijälle

• Ohje itsepoimintaan

• Ohje torimyyntiin

Katsaus maatilojen varautumiseen 2020 –raportti ja 
blogitekstit

• Julkaisu viikolla 44



• Tavoitteena oli viestiä positiivisesti, mutta realistisesti 
työmahdollisuuksista ja alasta 

• Käytännönläheisyys
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Maalle hommiin –kuntotesti
Perttu Hyvärinen

Somereportteri
Erika Katainen, Marja-Areena

Kasvukausikatsaukset
Noora Räsänen, Kolarinpellon tila

Valokuvaukset marjatiloilla
Rinteen marjatila, Kolarinpellon 
marjatila, Vuorelan tila



• Somereportteri Erikan kesä kausitöissä
https://youtu.be/BjudbC-Znqw

• Suomalaisen ruoan supersankari #maallehommiinkuntotesti
https://youtu.be/ifzLKwfvBDE
• Näkyvyys n. 40 000 henkeä
• Tykkäykset, kommentit ja jaot n. 1000 kpl

https://youtu.be/BjudbC-Znqw
https://youtu.be/ifzLKwfvBDE


• Työvoiman tarve kuluneena kasvukautena 
vähäisempi aiempiin vuosiin verrattuna, syinä 
talvituhot ja alkukesän kuivuus

• Valtaosa vastaajista piti tuotannon laajuuden 
samana, eikä tehnyt muutoksia myyntiin tai 
markkinointiin

• Vastaajista yli puolet oli palkannut kotimaista 
työvoimaa

• Työvoiman löytämisessä hyvät verkostot tärkeitä

• Koronatilanteen aiheuttama epävarmuus lisäsi 
viljelijöiden stressiä 
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• Toimialan riippuvuus ulkomaisesta työvoimasta on suuri 
riski -> Lähtömaiden tahtotila lähettää omia kansalaisiaan 
kausityöhön Suomeen ei ole itsestäänselvyys!

• Yritysten rekrytointi- ja johtamisosaamisessa on paljon 
kehitettävää, jotta suomalaisia saataisiin tiloille töihin

• Yhteistyö hankkeen organisaatioiden välillä sujui todella 
hyvin maakuntarajojen yli

• Yhteistyö myös TE-toimiston ja Työterveyslaitoksen 
suuntaan sujui hyvin

• Kehitettävää on mm. viranomaisviestinnässä ja
viranomaisten vastuunjaossa

• Suomalaisten kiinnostusta alkutuotannon kausitöihin 
vähentävät

• Lyhyet työsuhteet

• Fyysisen työnteon kulttuuri

• Työpaikkojen sijainti

• Asumisjärjestelyt



• Koulutukset yhteistyössä

• Kohti oppivia marjatilaverkostoja -hanke ja Marjamaat 2-
hanke: Työnantajana toimiminen, Rekrypajat

• Maatila 2030 -hanke: varautumisen edistäminen ja tilan
johtaminen

• Työvoiman riittävyys on turvattava

• Linjaus ulkomaalaisen kausityövoiman pääsystä
maahan on saatava hyvissä ajoin

• Mitä edellytyksiä maahantuloon on

• Jos ulkomaalaiset työntekijät eivät pääse maahan,
mitkä ovat toimet, joilla turvataan työvoiman riittävyys tiloilla?

• Lupaprosessin sujuvoittaminen ja asiakaspalvelun kehittäminen

• Yhteistyön vahvistaminen viranomaisten kanssa

• Kausityölainsäädännön uudistaminen



• Olemme valmiit osallistumaan valmistelutyöhön tuomalla
asiantuntemusta toimialan arjesta sekä tarpeista.

• Yhdessä tavoitamme suuren joukon alan yrittäjiä ja saamme
tarvittaessa tehokkaasti viestiä eteenpäin.




