
Viljelijöiden
hyvinvointi-

Missä mennään?
ProAgria Keski-Suomi



Taloudelliset paineet
• Epävarmuus talouden kehityksestä ja 

maksuvalmiudesta
• Suuret lainat ovat painava taakka, mitä jos 

niistä ei selvitä? 
• Yhä useammalla tilalla eletään ”kädestä 

suuhun”, eli säästöjä ei ole. Yllättäviin menoihin 
ei pystytä varautumaan ja kohdalle osuessaan 
ne sekoittavat paletin pitkäksi aikaa. 

ProAgria Keski-Suomi 2



• Tilan taloudenhallinta?
-> kokonaiskuvan mieltäminen ja ymmärrys 
siitä, mistä eurot oikeasti tulevat tilalle ja minne 
ne menevät.

• Yksityistalouden vaikutus maatalouteen? 
Ovatko yksityistalouden ja maatalouden rahat 
yhteisiä?
-> Yleinen havainto on, että mitä 
”yrittäjämäisempää” toiminta on, sitä paremmin 
raha-asiat pysyvät järjestyksessä.
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Investoinnit
• Liian hätäiset investointipäätökset ovat omiaan 

horjuttamaan taloutta. Monet ongelmat alkavat, kun 
sinällään oikein toteutettu investointi ei alakaan 
tuottaa suunnitellussa aikataulussa.

• Toisaalta maltilliset ja tarkkaan suunnitellut 
investoinnit ovat auttaneet monia tiloja parantamaan 
tulostaan.

• Maaliskuun -17 sähköinen investointitukihaku oli 
Keski-Suomessa ennätyskierros, kun mitataan 
tukihakujen määrää. Tuntuma on, että myös syksyllä 
tukihakukierrokset tulevat olemaan ihan hyviä. Tästä 
voidaan päätellä, että investoinnit olisivat 
lisääntymään päin (eivät välttämättä euromääräisesti 
vaan kappalemäärältään -> ehkä parempi 200 000€ 
viidelle kuin 1 000 000€ yhdelle?)
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Henkiset paineet
• Taloudellinen epävarmuus heijastuu 

väistämättä henkiseen hyvinvointiin.
• Itsestä riippumattomat stressitekijät, kuten 

hintojen kehitys, sääolosuhteet…
• Myös yksityiselämän haasteet vaikuttavat 

yrityksen tulokseen usein voimakkaastikin.
• Hyvä johtaminen auttaa jaksamaan -> 

tiedostetaan yrityksen vahvuudet ja heikkoudet, 
toimitaan niiden mukaan. 

• Töiden organisointi ja ennakointi -> mitä 
ainakin pitää tehdä, mitä voi lykätä. Tiedetään 
kuka tekee ja mitä, myös kriisitilanteissa. 
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ProAgria Keski-Suomi 
viljelijöiden tukena
• ProAgrian asiantuntijat ovat merkittävässä roolissa 

kun kartoitetaan viljelijöiden yleistä mielialaa ja 
tilannetta. Monipuolinen näkemys erilaisista ja eri 
resursseilla toimivista tiloista auttaa huomaamaan 
epäkohtia ja pullonkauloja.

• Asiantuntijoilla on mahdollisuus tarjota monipuolista 
apua erityisesti talousongelmissa painiville tiloille -> 
talousneuvonta, velkasaneeraus ja syksyllä Neuvo 
2020 Talouspalvelut

• Neuvo 2020 Talouspalvelujen avulla voidaan 
mahdollistaa hyvin laajalti tilan talouteen ja 
toiminnan kehittämiseen liittyvää palvelua, mm. 
investoinnit, spv, erilaiset kehityskeskustelut ym. 
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• Viljelijöiden henkiseen hyvinvointiin tulee 
kiinnittää entistä enemmän huomiota ja ohjata 
viljelijää tarvittaessa avun piiriin.

• Mikä sitten on ProAgrian asiantuntijoiden 
”vastuu ja velvollisuus”, kun mietitään 
viljelijöiden henkistä jaksamista?

-> Asiantuntijan oma moraalikäsitys
-> Kyky lukea asiakasta on tärkeä. 
Hyvääkin tarkoittavat eleet ja toimet 
voidaan tulkita tungetteleviksi ja 
loukkaaviksi, jos viljelijä ei itse ole valmis 
vastaanottamaan apua/neuvoja.

• Täytyy muistaa kiinnittää huomiota siihen, että 
asiantuntijat tietävät mistä apua ja tukea 
voidaan lähteä hakemaan. 
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