
TRÄDGÅRDSFÖRETAGEN BEHÖVER NU HJÄLP FÖR ATT TRYGGA KRITISK 

PRODUKTION AV TRÄDGÅRDSVÄXTER 

Trädgårdsbranschens säsong startar när våren och växtperioden börjar. Många trädgårdsföretag i olika delar av 
Finland har nu stora problem i den nuvarande situationen när det inte finns tillgång till utländsk 
säsongsarbetskraft i samma utsträckning som tidigare år. Därför öppnas nu mer än 10 000 arbetsplatser för 
finländare inom olika arbeten i trädgårdsbranschen. 

- Trädgårdsbranschens arbeten är för många ett nödvändigt sätt att förtjäna och t.o.m. omväxling. I början av 
perioden utförs mycket förberedande arbeten och när våren framskrider kommer man i gång med 
planeringsuppgifter, skötsel av växtbestånden och skördearbeten. Det bästa med arbetena i trädgårdsbranschen 
är att man ser resultatet av sitt eget hantverk, säger Trädgårdsförbundets verkställande direktör Timo 
Taulavuori. 

 
- Många motiveras också av att man nu kan dra sitt strå till stacken för att säkerställa den finländska 
livsmedelsproduktionen i en situation där en del av skörden skulle bli oproducerad p.g.a. brist på arbetskraft. 
Finland kan inte vara beroende av import eftersom samma besvärliga situation nu också förekommer 
annanstans. I bästa fall kan en period av säsongsarbete inom trädgårdsbranschen vara ett bra sätt att förtjäna 
eller att skaffa sig arbetserfarenhet, konstaterar ProAgria Keskusten Liittos verkställande direktör Harri 
Mäkivuokko. 
 
Kommer frilandsprodukterna att räcka till under den kommande vintern? 

Trädgårdsförbundet, ProAgria och SLF anser det mycket viktigt att produktionsarealerna för kritisk frilandsodling 
såsom potatis, rotfrukter, kål, lök, ärt och rödbeta kan bibehållas eftersom de är produkter som äts under hela 
det kommande året. Också bär- och fruktproduktionen anses vara viktig med tanke på  näringsintaget. Det finns 
en risk för att odlingsarealerna minskar och tillgången till produkterna försämras under den kommande 
konsumtionsperioden. 

Trädgårds- och bärgårdarnas plantor är till stor del redan i marken men det kan hända ett en del inte ännu har 
levererats. Plantproduktionen är i huvudsak belägen i Centraleuropa och det kan hända att en del plantor inte 
ännu har kommit, vilket förorsakar problem på gårdarna och snabba bedömningar av odlingsplanen. Reservdelar 
för och service av maskiner och redskap i specialodling kan också förorsaka utmaningar vid sådden och under 
växtperioden. 

Det lönar sig att söka arbete från trädgårdsföretagen 
 
För tillfället är det största problemet det att utbudet och efterfrågan på arbetskraft inte möts. Gårdarna har ett 
brådskande behov av arbetskraft och det finns arbetssökande i trängande behov av arbete. – Vi rekommenderar 
att söka arbetsplatser via www.mol.fi, www.töitäsuomesta.fi och www.maatilalle.fi -webbsajterna. Där finns det 
beskrivningar över arbetena och det är enkelt att ansöka om jobben, uppmuntrar Mäkivuokko. 

- I trädgårdsarbete behövs det ofta raska tag och god fysisk kondition. Arbetena varierar enligt ställe, men de är 
relativt enkla att lära sig och relativt lätta för personer i andra branscher. Fysiskt arbete är till hjälp för att hålla 
sig  i skick och speciellt för ungdomar erbjuder det också möjligheten till att förbättra sin kondition i 
utomhusarbete. På de flesta arbetsplatserna är arbetena också olika under växtperiodens gång vilket ger 
variation i arbetet. 

En del av arbetsgivarna erbjuder också  gemensamma transporter eller inkvartering i landsbygdspräglad miljö. 
Trädgårdsbranschens arbeten lämpar sig utmärkt för ungdomar, invandrare och permitterade korttidsanställda. 
Företagare har också lätt att börja arbeta i trädgårdsföretag eftersom de kan fakturera trädgården direkt för sin 
arbetsinsats. Mycket arbetskraft har också frigjorts från kommersiella sektorer samt hotell och restauranger. En 
extra insats medför de som har arbetstillstånd och som nu också får övergå till uppgifter inom 
trädgårdsbranschen. På en del av trädgårdarna behövs det också arbetskraft till försäljningsuppgifter, 
konstaterar Taulavuori. 

http://www.mol.fi/
http://www.töitäsuomesta.fi/
http://www.maatilalle.fi/


 
Mera information 
 
Trädgårdsförbundet, Timo Taulavuori, verkställande direktör, telefon 040 745 3005, 
timo.taulavuori@puutarhaliitto.fi 
ProAgria Keskusten Liitto, Harri Mäkivuokko, verkställande direktör, telefon 040 508 1393, 
harri.makivuokko@proagria.fi 
SLF, Annika Wickström, utvecklingschef för trädgårdsproduktion, telefon 043 824 8705, annika.wickstrom@slf.fi, 
 
www.töitäsuomesta.fi 
www.maatilalle.fi 
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