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Jaksaminen muutostilanteissa
• Olemme erilaisia:  toiset saavat voimaa muutoksista, 

toiset stressaantuvat -> itsensä tunnistaminen

• Perusarjesta huolehtiminen:                                                                                  
Työergonomia, tauot, ruokailut, uni, vapaa-aika

• Yritä tunnistaa asiat, joihin voit itse vaikuttaa

• Jos tilanne huolettaa
– Mieti, mikä tilanteessa erityisesti huolettaa

– Jaa huolesi jonkun muun kanssa

– Mitä tilanteessa on tehtävissä

• Ole armollinen itsellesi, jatkuvat muutokset ja 
epävarmuus väsyttävät ja aiheuttavat stressiä aika-
ajoin kaikille
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Oletko miettinyt….

Kun tunnen itseni ja mihin voin vaikuttaa, lisää                               
se muutoskestävyyttäni eli resilienssiä

• Miten voin?

• Kuka minä olen ja mitä haluan?

• Tunnistanko omat rajani?

• Mitä tavoittelen?

• Vastaako toimintani omia arvojani?

• Miksi jokin tilanne rasittaa minua erityisesti?

• Kuluttavatko muutokset voimavarojani vai lisäävätkö 
vireyttä?
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Hyvinvoiva ihminen 

• Tietää omat arvonsa, toimii yleensä arvojensa mukaan

• Tuntee omat rajansa

• Melko terve

• Toimivat ihmissuhteet

• Kohtuullinen toimeentulo

• On mahdollisuus toteuttaa itseään

• Jaksaa hoitaa myös ”ikävät työt”

• Mahdollisuuksien mukaan                                                                                                      
varautuu myös elämän karikkoihin

Me kaikki tarvitsemme apua, kun elämä koettelee 
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Kokonaisuuden 
hallinta

Verkostojen 
johtaminen

Työn 
johtaminen

Itsensä 
johtaminen

Työn johtaminen:
-Töiden suunnittelu
Tuotannon hallinta

-Työyhteisön hyvinvointi
-Työturvallisuus
-Oikein mitoitettu työmäärä
-Talouden hallinta
-Vaihtoehtoiset toimintamallit
-Perehdytysosaaminen
-Riskienhallinta

Itsensä johtaminen:
- Itsetuntemus
-Osaaminen, koulutus
-Oma hyvinvointi
-Muutoskyvykkyys

Verkostojen johtaminen:
-Neuvojat ja tahot jotka voivat 
olla avuksi mm. työvoiman 
hankkimisessa, tuotannollisessa 
neuvonnassa tai hyvinvoinnissa.
- Ihmissuhteiden johtaminen

Kokonaisuuden hallinta:
Ymmärrys siitä, millainen oma 
maatalousyritys on, mitä voi 
ulkoistaa, kuka voi auttaa ja 
millainen itse on.

Ammattimaisen vihannesyrityksen johtaminen 
mielenterveyden suojatekijänä
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Stressinhallintavinkkejä

• Tunnista omat reagointitapasi stressiin,                                                                   

oman kehon viestit,  älä sivuuta niitä

• Tunnista, mikä voimaannuttaa, mikä vie voimia

• Pysähdy tarvittaessa töiden äärelle; tärkeysjärjestys,                                                                       

työlistat ja aikatauluttaminen

• Hoida tärkeät ja vaikeat asiat mieluiten silloin,                                                                            

kun on oma virein aikasi, muista tauot

• Tunnista aikasyöpöt ja miten selviät niistä -> jämäkkyys

• Varaa rutiineille oma aikansa
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Stressinhallintavinkkejä

• Pidä vaikeiden tilanteiden jälkeen hengähdystauko                                                                            

(syvä, rauhallinen hengitys, taukojumppa, purku puhumalla,                                            

kirjoittamalla tms.-> etsi oma luontainen tapasi)

• Älä syyllisty suotta, kaikelle ei aina voi mitään. Opettele riittävän hyvä.

• Järjestä aikaa rentoutumiselle, läheisille, harrastuksille ja muille                                                         

itselle tärkeille voimaannuttaville asioille

Ole armollinen itseäsi kohtaan, jokainen meistä tekee virheitä                                                               

ja on vajavainen
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Muutoskirjanen ja työkirja 
- saatavissa MTK-Satakunnan www-sivuilta: 
Maatalousyrittäjän muutoskirja
1. MIKSI MUUTOS?

2. TULEVAISUUSKUVA

3. ITSENI JA MUUTOKSEN JOHTAMINEN

4. TYÖN HALLINTA

5. OMA OSAAMISENI

6. ELÄMÄNTILANTEENI

7. MOTIVAATIO
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https://satakunta.mtk.fi/documents/197592/0/Muutoskirjanen.pdf/461fb61e-ad33-c22c-1cf5-8d44d1d84c9c?t=1603445374186


Miten löytää eri vaihtoehtoja?
Muutoskirja s. 8 Muutoskirja s. 19
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Vihannesviljelijän jaksamisen ja mielenterveyden uhkia

Talouden epävarmuus • Talous suuri epävarmuustekijä
• Hintojen ennakointi on vaikeaa
• Alan korkeat tuotantokustannukset
• Tukikausien (CAP) muutosten aiheuttamat taloudelliset vaikutukset

Verkoston hajanaisuus • Maatalousyrittäjien määrä vähenee, joten naapuriapua ja keskustelukaveria 
ei välttämättä enää olekaan. Yksinäisyys lisääntyy. 

• Työvoiman saanti vaikeaa
• Entistä harvempi ymmärtää maatalousyrittäjän työtä
• Vaikeus saada mielenterveys- ja muita terveyspalveluita

Muutokset, joihin vaikea 
vaikuttaa  

• Alan ailahtelevaisuus. Epävarmuuden nähdään lisääntyvän koko ajan.
• Maatalous on toimialana rajussa muutoksessa

Syyllistäminen • Syyllistäminen ilmastonmuutoksesta ja luonnon huonosta kunnosta
• Syyllistäminen uhkaa myös ammatti-identiteettiä ja ammattiylpeyttä

Työkykyä tukevien 
palvelujen vähäisyys

• Työelämän ja mielenterveyden kehittäminen mietitään palkkatyön tarpeisiin
• Palveluita kehittävät innovaatiot eivät tue yrittäjien tarpeita

Maailmantilanne • Pandemiat, sodat ja muut yhteiskuntaa koskettavat kriisit ovat uhka myös 
maatalousyrittäjälle ja ruoantuotannolle. 15.2.2023



Vihannesviljelijän jaksamista tukevia mahdollisuuksia

Tuen kehittyminen • Yrittäjien ja sidosryhmien taidot puheeksi ottoon ja verkosto-osaamiseen 
kehittyvät

• Avun pyytäminen ja vastaanottaminen tulee helpommaksi
• Koulutustaso nousee ja mielenterveyteen liittyvät taidot kehittyvät

Arvostus ja vaikutukset 
talouteen

• Ruoan kotimaisuudesta, puhtaudesta, laadusta ja ruokaturvallisuudesta  ollaan 
kiinnostuneita ja sen arvostus kasvaa

• Markkinoilta saatava hinta on sellainen, että vihannesyritysten taloudellinen 
pärjääminen ja maatilojen kehittäminen mahdollista.

Muutokset, joihin voi 
itse vaikuttaa

• Oman resilienssin eli muutoskyvykkyyden vahvistaminen
• Vihannesyrityksen kehittäminen edellyttää ammattimaista johtamista
• Riippumatta yritystoiminnan laajuudesta merkityksellistä on, että havaitaan ne 

asiat, joihin itse pystyy vaikuttamaan

Digitalisaatio • Digitaaliset välineet mahdollistavat kollegojen tuen, vaikka toisia yrittäjiä ei olisi 
fyysisesti lähellä

• Tietotaitoa ja koulutusta kätevästi saatavilla
• Digitalisaatio lisää kaukana olevien terveyspalveluiden saatavuutta
• Automatisoituminen vähentää suurta fyysisen työn määrää15.2.2023



Suunnitelmat ja todellisuus 

- armollisuutta itselle ja muille
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Kiitos
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