
Missä mennään valtakunnallisesti  maatalousyrittäjien 
hyvinvoinnissa projektin näkökulmasta
26.4.2017



• Välitä viljelijästä -projektin kautta miljoona euroa maatalousyrittäjien jaksamisen tukemiseen

• Autetaan maatalousyrittäjiä ja edistetään ennaltaehkäisevää hyvinvointityötä

– tarjotaan keskusteluapua sekä asiantuntija-apua uupumuksen ja masennuksen hoitamiseen, 
talousvaikeuksien tai juridisten kysymysten ratkaisemiseen

– kehitetään varhaisen välittämisen mallia ja toimenpiteitä, joilla viljelijöiden uupumista voidaan 
ennaltaehkäistä.

Maatalousyrittäjille apua vaikeisiin elämäntilanteisiin
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Työ on osoittautunut tarpeelliseksi

• Ostopalvelusitoumuksia myönnetty 1.1.-25.4.2017 yhteensä 249 kpl
• Välitä viljelijästä -projektin ja maakunnallisten hyvinvointihankkeiden toimesta on 

käyty ao. aikavälillä yhteensä noin 400 tilalla ja tavattu näillä tilakäynneillä 
vähintään 550 yrittäjää.

• Maatalousyrittäjät tarvitsevat auttajan kulkemaan rinnallaan hyvin monenlaisissa 
asioissa.

• Hyvin tärkeää on myös se, että viljelijöiden kynnys madaltuu puhumaan ja 
ottamaan vastaan apua. Tämän merkitys on suurempi kuin äkkiseltään voisi 
ajatellakaan. 

• Puheeksi ottaminen sidosryhmien taholta vaatii vielä rohkaisua.
• Monet eri tahot toivovat toiminnasta pysyvää. Silloin pystyttäisiin myös 

kehittämään toimintaa pitkäjänteisesti nykyisen ensiavun lisäksi.
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Asioita, joita tilakäynneillä on käsitelty; maatilan tuotanto

• Talousongelmat - usein haettu ostopalvelusitoumusta
• Lomitus- ja sijaisapuongelmat
• Mahdollisuuksien selvittäminen tilan toiminnan jatkamiseksi tai lopettamiseksi.
• Toimeentulo, kun tila ei enää ole kannattava.
• Neuvottelut pankin, ulosoton ja velkojien kanssa yrittäjän apuna.
• Eläinten hoidon laiminlyönnit ja eläinsuojelurikkomukset (perusteettomat)
• Byrokratian määrä.
• Viranomaisten yhteistyön puuttuminen (poikkihallinnollinen apu).
• Tukien takaisinperintä.
• Avun löytäminen paperitöihin ja tilan töihin, kun ei enää itse jaksa.
• Muille aloittaville yrittäjille  on tarjolla maksutonta yritysneuvontaa, 

maatalousyrittäjille ei.
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Asioita, joita tilakäynneillä on käsitelty; ihmiset

• Uupumus, ylirasittuneisuus, masennus, liika työmäärä - usein haettu 
ostopalvelusitoumusta tai  henkilö ollut jo terapian piirissä.

• Avuttomuus ja tarve jutella jollekin asioista.
• Ihmissuhdeongelmat (parisuhde, lapset, edellinen sukupolvi, uusioperhe, naapurit)
• Ongelmat Melan, Kelan, vakuutusyhtiön, pankin, viranomaisten kanssa.
• Eläkeasiat, ammattitaudit, työtapaturmat, kuntoutus.
• Vakavat sairaudet, kuolemantapaukset, mielenterveysongelmat, itsemurhaepäilyt, 

päihdeongelmat, peliriippuvuudet, petokset, yksinäisyys.
• Jaksamattomuuden heijastuminen lasten hoitoon, asioiden hoitamiseen.
• Yksityistalouden liian suuri kulutus suhteessa tuloihin.
• Yrittäjäominaisuuksien puute.
• Edunvaltuutusvaltakirjat ja testamentit.
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Melan kautta mahdollisuus ostopalvelusitoumuksiin

• Ostopalvelusitoumuksella saa asiantuntija-apua
– uupumuksen, ylirasittuneisuuden ja masennuksen hoitoon (terapia)
– taloudellisiin ongelmiin (talousneuvonta, laskelmat)
– juridisiin haasteisiin (määritellyt tapaukset)

• Ostopalvelusitoumusta asiantuntija-apuun haetaan Eila Eerolan  kautta 
– Ota yhteyttä: Eila Eerola, p. 050 331 5204
– Eila kirjoittaa hakemukseen oman suosituksensa - ainoa tapa hakea

• Mela myöntää hakemuksesta maatalousyrittäjällä sitoumuksen johonkin em. 
tarkoituksista. (25.4. mennessä oli myönnetty j249  sitoumusta).

• Ostopalvelusitoumus on voimassa vain määritellyn ajan, joka käy ilmi sitoumuksesta.
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Loppuunpalamisen varoitusmerkkejä

• Sinulla on muistivaikeuksia ja varsinkin lyhytmuistin kanssa on ongelmia.
• Sinulla on keskittymisvaikeuksia.
• Et näe asioista enää erilaisia näkökulmia.
• Sinulla on vaikeuksia ratkaista ongelmia/tehdä päätöksiä.
• Sinulla on tunnepurkauksia, esim. itkukohtaus tai raivonpurkaus.
• Ärsyynnyt helposti ja siedät huonosti meteliä ja kirkasta valoa.
• Vaivut alakuloisuuteen ja toivottomuuteen. Tunnet myös näköalattomuutta.
• Sinulla on univaikeuksia, esim. sinun on vaikea nukahtaa tai heräät liian aikaisin aamulla.
• Koko kehosi on jännittynyt.
• Sinulla on fyysisiä ongelmia, esimerkiksi vatsakipuja, päänsärkyä, huimausta tai 

tulehduksia.
• Olet ahdistunut

Jos huomaat itsessäsi kaksi varoitusmerkkiä tai enemmän, paina jarrua!
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Ota rohkeasti yhteyttä!

• Kun havaitset uupuneen maatalousyrittäjän, toimi seuraavasti:
– kysy yrittäjältä lupa, että saat olla yhteydessä Eilaan tai anna 

hänelle Eilan puhelinnumero
– Puhelinsoitto Eilalle riittää siihen, että asia etenee

• Apu on lähellä - kenenkään ei tarvitse jäädä yksin miettimään 
ongelmia.

• Välittämällä haasteellisissa tilanteissa olevista  
maatalousyrittäjistä,  voimme pelastaa monta yrittäjää 
yhteistyöllä!
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Saapuneet hakemukset kuukausittain ja maakunnittain
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Vauhtiin on päästy kaikissa maakunnissa
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Maidontuottajat hakeneet aktiivisimmin sitoumuksia
Sitoumuksia hakeneiden maatalousyrittäjien tuotantosuunta
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Terapiaa hakeneiden määrä kasvussa, nyt jo 43 %
Haettu tuki palveluittain
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Terapiaa hakeneet maakunnittain
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Sosiaalisia palveluita hakeneet
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Sosiaalisia palveluita hakeneet
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Taloudellisia palveluita hakeneet maakunnittain
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