
Työpäiväni maatalouslomittajana 
 

Olen maatalouslomittaja, työpäiväni on kaksijakoinen, lähes aina. Aamulla aloitan työt varhain, noin klo 

6.00 ja sitä ennen on pitänyt olla pirteänä hereillä sekä turvallisesti tienpäällä kotoa tilalle. Iltapäivällä noin 

klo 16.00 aloitan työpäivästäni toisen jakson. Molemmat työajat kestävät noin 3 – 4 tuntia. Työpäiväni 

koostuu eläinten hoidosta; lypsytyöstä, ruokinnasta, puhtaana pidosta ja eläinten hyvinvoinnista 

huolehtimisesta. Eläimet ja työtehtävät ovat periaatteessa samoja ja samankaltaisia joka tilalla, mutta 

kuitenkin erilaisia. Työt aloitan yleiskatsauksella, jotta näen, onko navetan väellä kaikki hyvin. Työt teen 

tilan ohjeistamassa järjestyksessä joko yksin tai kaverin kanssa. 

Koneet ja laitteet ovat erilaisia merkistä, mallista, iästä ja asennuksista riippuen. Lypsytyötä tehdään 

perinteisissä parsinavetoissa, lypsyasemilla sekä robottitiloilla.  Lypsytyössä ja maidon käsittelyssä tulee 

huomioida maidon laatu- ja hygieniavaatimukset. Minun on tiedettävä, onko eläimellä jokin lääkehoito 

menossa ja mitkä ovat sen mukaiset varoajat.  On seurattava ja tarvittaessa testattava, onko maidossa tai 

lihassa vielä antibioottijäämiä vai voidaanko maito laittaa meijeriin tai eläin teurastettavaksi, niin, että liha 

on jalostuskelpoista. Jos näissä vahinkoja tapahtuu ja esim. maito ehtii maitoautoon tai meijeriin saakka, 

ovat taloudelliset menetykset isoja.  

Terveyden tilan seurannassa kutsun apuun tarpeen mukaan eläinlääkärin ja avustan tarvittavissa 

toimenpiteissä. Poikimiset ja uuden eläimen syntyminen terveenä ovat aina iloisia tapahtumia ja sitten taas 

sairaudet ja eläimen menetykset ovat niitä ikäviä hetkiä, mutta kuuluvat eläinten elämään. 

Robottitiloilla eläimet käyvät pääsääntöisesti lypsyllä omaa tahtia, mutta päivittäin täytyy seurata tilannetta 

ja tarvittaessa ohjata lehmiä ”töihin”. Automatiikka seuraa maidon laatua ja ilmoittaa, jos siinä on jotain 

poikkeavaa. Jos lääkitystä tarvitaan, se ohjelmoidaan tietokoneelle ja robotti osaa ohjata sitten kyseisen 

lehmän maidon erilleen puhtaasta maidosta.  

Ruokinnassa käytetään edelleen kauhaa, lapiota ja kottikärryjä, mutta yhä enemmän myös erilaista 

automatiikkaa, pienkuormaajia, apevaunuja ym. koneita. Vaikka lomittajalla näihin laitteisiin on 

perusammattitaito hallussa, tulee aina saada myös tilakohtainen opastus uusiin koneisiin. Näin vältytään 

vahingoilta ja tapaturmilta. 

Työssä saan tehdä työtä erilaisten ihmisten kanssa, hoitaa ja huolehtia eläimistä ja turvata yrittäjien pääsyn 

lomalle vuosiloman aikana tai sijaisavun aikana antaa heille mahdollisuuden irrottautua päivittäisistä 

tehtävistä. Lomitukset ja niiden tarpeet voivat tiloilla johtua monista eri syistä; iloisista perhetapahtumista, 

kun uusia perheenjäseniä syntyy ja erilaisia perhejuhlia vietetään. Mutta elämän koko kirjossa olemme 

mukana myös niissä ikävissä tilanteissa, kun sairaus ja kuolema kohtaa perhettä.  

Työ on yksinäistä ja työkavereita nähdään harvoin. Sen vuoksi erilaiset koulutukset ja työkokoukset ovat 

ensiarvoisen tärkeitä koko työyhteisölle ja niihin osallistutaan aktiivisesti sen mukaan mitä järjestetään. 

Maatalouslomittajan huoneentaulussa on seuraavat asiat kirjattuna: 

Arvostan työtäni maatalouslomittajana. Siksi…. 

- Noudatan saamiani kirjallisia ja suullisia ohjeita 

- Teen työni rauhallisesti ja huolellisesti 

- Olen oma-aloitteinen mutta kysyn rohkeasti, kun olen epävarma 

- Otan vastaan palautetta, jotta kehittyisin työssäni 

- Kehitän ammattitaitoani ja haluan oppia uutta 

- En unohda vaitiolovelvollisuutta 

- Ilmoitan puutteista ja vahingoista yrittäjälle ja työnantajalleni 

- Ilmoitan yrittäjälle tulostani ennen lomitusajankohtaa 

- Muistan, että teen asiakaspalvelutyötä 


