
Rauhala 
on maakunnan paras 
maatila!
Kannattavin

Tehokkain

Haluttu ja mukava työpaikka

Hyvää elämää ihmisille ja eläimille



Yrityksen perustiedot

• Omistajat: Ismo ja Miika Takkunen
• Ismo vastaa tilanjohtaminen ja talous
• Miika huolehtii karjan ruokinta ja pelto

• Vaimot käyvät tilan ulkopuolella töissä

• Tilan vakituiset työntekijät
• Sanna, karjanhoitaja vuodesta 2010
• Niku-Tuomas, Renki vuodesta 2011

• Tilan koko: Kaksi robottia

• Pinta-ala: 220 ha

• Tila on mukana MaitoManageri-hankkeessa



Miksi työntekijä?

• Oma osaaminen ei riitä, kun halutaan kehittää 
tilaa
• Oma kiinnostus ja vahvuus muualla

• Lisää vapaa-aikaa
• Joka toinen viikonloppu vapaa – jo vuodesta 2007

• Riittävä laajuus mahdollistaa parhaiden 
osaajien hankkimisen erilaisiin töihin
• Erityisesti parhaiden työntekijöiden – mutta myös 

yhteistyökumppaneiden

• Pelkkä työstä suoriutuminen ei motivoi
• Motivaatio tulee kehittymisestä ja kehittämisestä



Työntekijän palkkaaminen

• Yksi parhaista päätöksistä – iso askel

• ”Palkataan ihtiä viisaampia työntekijöitä”

• Työntekijä tuo uutta osaamista ja 
ajattelua

• Hyvä työntekijä tuo enemmän rahaa kuin 
vie



Mikä muuttuu, kun palkataan työntekijä…

Ennen Nyt

• Asioista pitää 
pystyä  puhumaan



Työntekijöiden motivointi

• Tarjotaan vastuuta
• Selkeät vastuualueet
• Kerrotaan, mitä odotetaan

• Vakituinen työpaikka 

• Säännölliset työajat

• Maksetaan palkka sovitusti aina

• Annetaan palautetta – myös myönteistä! 

• Työntekijää arvostetaan ja hänestä pidetään huolta
• Opiskelumahdollisuus 
• Mielipiteiden kuuntelu
• Opintomatkoille mukaan



Johtaminen

• Jos ei tehdä päätöksiä itse, ne tekee joku muu

• Huono päätöskin on parempi, kuin ei ollenkaan

• Välillä tehtävä ikävältäkin tuntuvia päätöksiä
• ”Viertolan äreä herra”

• Muistutetaan kokoajan, mikä on maatilan 
tavoite



Ennakoiva tavaranhankinta

• Käytössä erilaisia järjestelmiä, jotka muistuttavat 
että tavarat ovat loppumassa

• Kaikki tavara tilataan kotiin toimitettuna
• Kaupassakäynti vie aikaa ja tulee heräteostoksia

• Tavaroiden ja hintojen vertailu on vaikeaa

• Paikallisen rautakaupan edustaja käy parin viikon 
välein ja tarkistaa, mitä tarvikkeita tarvitaan lisää
• Tarvikkeet toimitetaan kotiin sovittuun paikkaan

• Palvelu on meille maksuton ja vakioasiakas saa 
alennuksen



Aamupalaveri

• Jokainen arkiaamu klo 9.00 – jo vuodesta 2010

• Meillä vapaamuotoinen
• Juttu kulkee paremmin
• Kerrotaan parhaat juorut ja kuulumiset
• Mietitään päivän työt
• Mikä onnistunut, mikä mennyt pieleen

• Kaikki osallistuu – odotettu tapahtuma
• Kukaan ei pelkää, eikä välttele
• Miellyttävä kokemus

• Myös yhteistyökumppanit osallistuvat, kun 
tietävät että kaikki ovat paikalla



Tiedonvälitystä valkotaululla

• Tieto kulkee paremmin

• Kokonaisuus hahmottuu 
yhdellä silmäyksellä

• Aikaisemmin seinäkalenteri ja 
lappuja siellä täällä



Hallituspalaveri

• Mukana omistajat, talous- ja peltoasiantuntija, eläin- ja 
ruokinta-asiantuntija, pankin edustaja
• 2 kertaa vuodessa
• Lyhyt yhteenveto kaikilta, mikä toimii ja mitä voitaisiin kehittää

• Koska maitotila on kokonaisuus ja kokonaisuus ratkaisee
• Esim. jos pellolta ei saada oikeaa evästä, ruokinnan 

suunnittelija ei voi tehdä ihmeitä

• Miksi pankki mukana? 
• Jos meillä olisi rahaa, tuskin pidettäisiin lehmiä
• Aina kun kehitetään, tarvitaan rahaa
• Jos pankki mukana alusta saakka, helpompi ymmärtää mihin 

rahaa käytetään
• Pankki uskoo, että rahat saadaan takaisin korkojen kera

• Isolla tilalla osaaminen on osa vakuutta



Tulevaisuus
• Ammattimaisesti johdettuja tiloja

• Koulutettuja työntekijöitä

• Ostavat asiantuntijapalveluita

• Tekevät yhteistyötä

• Kun ostetaan urakointia, ostetaan osaamista

• Haasteet
• Vaikea löytää huippuosaajat

• Maksavatko kuluttajat enemmän eettisesti tuotetuista elintarvikkeista



Kiitos!

Kuvia teoksesta: Mauri Kunnas Seitsemän koiraveljestä



Rauhala 
on maakunnan paras 
maatila!
Kannattavin

Tehokkain

Haluttu ja mukava työpaikka

Hyvää elämää ihmisille ja eläimille


