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JopasWeb neuvoo maatilan johtamisessa  
 
Jarkko Leppälä, Tiina Mattila ja Kim O. Kaustell, MTT  
 

JopasWeb on verkkopalvelu, jonka tavoitteena on helpottaa 
maatilan johtamista ja edistää maatilayrittäjien hyvinvointia. 
Nettisivustolle on koottu hyödyllisiä linkkejä, joista 
maatilayrittäjät löytävät tietoa tilansa johtamiseen.  
 
JopasWeb on MTT:ssä toteutetun hankkeen lopputulos, joka 
löytyy Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen, Melan, 
verkkosivuilta. JopasWeb avustaa erityisesti maatilan 
suunnittelu- ja kehittämistehtävissä sekä tarjoaa neuvoja 
maatilan johtamiseen ja hyvinvointiin. Johtamista ja 
organisointia parantamalla voidaan taata maatilayrityksen 
toiminnan jatkuminen ja maatilaväen hyvinvointi. Hyvin 
organisoitu toiminta lisää myös tuottavuutta.  

JopasWeb on oikea tietolaari 
 
Nettisivuston kokoamista varten maatilayrittäjiltä kysyttiin 
heidän mielipidettään maatilan johtamisen vaativuudesta ja 
tärkeydestä. Tulosten perusteella luotiin linkkilista, joka 
tarjoaa tietoa maatilan johtamisesta. JopasWebissä 
neuvotaan muun muassa maatilan suunnittelussa, talouden 
hallinnassa, investoinneissa, terveys- ja 
hyvinvointikysymyksissä sekä vapaa-ajan ja maatilan töiden 
yhdistämisessä. Lisäksi opastetaan ennakoivaan toimintaan 
ja ongelmien saattohoitoon maatilalla. Näin voidaan välttää 
stressiä ja loppuunpalamista pulmatilanteissa.  
 
Erityisen tärkeää on se, että tutkimus, koulutus ja neuvonta 
pystyvät tukemaan maatilayrittäjien hyvinvointia ja 
taloudellista menestystä. JopasWeb tarjoaa uudenlaisen 
verkoston maatilayrittäjille ja maataloussektorille.  
 
JopasWeb on monipuolinen tietolaari maatilan johtamisesta 
eli tavoitteiden mukaisesta suunnittelusta ja toteuttamisesta. 
Aiemmin tätä tietoa ei ole internetissä ollut riittävästi tarjolla. 
JopasWebiin kootut linkit ohjaavat pääasiassa 
tutkimuslaitosten, virallisten verkkopalveluiden ja muiden 
luotettavien organisaatioiden verkkosivuille. Näin käyttäjä 
saa mahdollisimman oikeaa tietoa, joka auttaa häntä 
nopeasti.  
 
Verkkopalveluiden ongelmana on usein se, ettei niistä 
välttämättä löydy olennaisinta ja yksityiskohtaisinta tietoa. 
Verkkopalveluiden tarjoaman informaation lisäksi 
maatilayrittäjän kannattaa kysellä neuvoa myös 
naapuritiloilta, messuilta ja neuvojilta.  



 

Osaaminen on valttia 

 
Maatilan työtehtävistä on tullut yhä moninaisempia tilojen 
koon kasvettua. Myös työtehtävien järjestäminen on tärkeää. 
Usein kuulee sanottavan, että maatilaa voi hoitaa ilman 
koulutustakin, jos osaa työtehtävät ja ansaitsee palkkansa. 
Harva ihminen on kuitenkaan niin lahjakas, että hänen 
osaamisensa vahvistuisi luonnostaan ilman koulutusta.  
 
Ongelmatilanteita voi helpottaa, kun etsii uusia 
ratkaisukeinoja ja kehittää omaa osaamista. Uusissa 
yritysjohtamisen menetelmissä korostetaan erilaisia 
yritysjohtamisen taitoja. Maatilalla uudet 
johtamismenetelmät toteutuvat esimerkiksi listaamalla tilan 
tärkeimpiä tehtäviä, kehittämällä ajan- ja tiedonhallintaa, 
prosessien uudelleenorganisoinnilla sekä seuraamalla 
resurssien ja tulosten suhteita  
 
Kaikki uudistukset eivät kuitenkaan tuo automaattisesti 
mukanaan hyvinvointia ja kannattavuutta. Muutoksen 
hallinnassa tärkeää on se, kuinka uudistukset pystytään 
maatilalla organisoimaan hyvin toimivaksi järjestelmäksi. 
Uudistuksissa kannattaa muistaa perheen hyvinvointi sekä 
työssä että vapaa-aikana.  

Hyvinvoinnista pidettävä huolta 
 
Hyvin toimiva ja turvallinen maatilajärjestelmä tuottaa myös 
hyvän taloudellisen tuloksen. Tuloksen tavoittelusta tulee 
kuitenkin kyseenalaista, jos se saa jatkuvasti syrjäyttää 
turvalliset työtavat, perheen hyvinvoinnin tai yrittäjän 
jaksamiskyvyn. Maatilan muutoksissa tarvitaan strategista eli 
tavoitteiden ja päämäärien mukaista johtamista, 
unohtamatta hyvinvointia ja turvallisuutta sekä maatilan 
hyvää taloudellista tulosta.  
 
Lisätietoja: jarkko.leppala@mtt.fi 
puh. (09) 2242 5275 
kuvankäsittely: Tuomas Ali-Hokka 

 
JopasWebiin on 
koottu linkkejä, 
jotka opastavat 
maatilan 
toimintaan 
liittyvien 
ratkaisujen 
tekemisessä. 
JopasWeb löytyy 
osoitteesta: 
http://www.mela.fi
/tt_jopassivu.asp?
path=694;1654;16
86;3540
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Kaikki maatilalla 
tapahtuvat uudistukset 
eivät tuo mukanaan 
hyvinvointia ja 
kannattavuutta. 
Muutoksissa on tärkeää 
se, kuinka ne pystytään 
maatilalla 
organisoimaan. 
Uudistuksissa kannattaa 
myös muistaa perheen 
hyvinvointi sekä työssä 
että vapaa-aikana. 

 

Maatilan työtehtävistä on 
tullut yhä moninaisempia  
tilojen koon kasvettua.  
Tällöin osaaminen korostuu,  
samoin kuin työtehtävien  
järjestäminen ja tilan 
johtaminen.  
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