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Välitä viljelijästä -projekti

Mela sai vuodelle 2017 hallituksen kriisipaketissa määrärahan maatalousyrittäjien työssä jaksamisen tukemiseen 
ja varhaisen välittämisen toimintamallin kehittämiseen.
• Työn jatkamiseksi on myönnetty lisämäärärahaa ja näillä näkymin projekti jatkuu vuoden 2019 loppuun.

Projektin toimenpiteet

1. Projektityöntekijät auttavat kriisissä olevia viljelijöitä
– Mela palkkasi vuoden 2017 alusta neljä projektityöntekijää. 
– Vuoden 2018 alusta projektityöntekijöiden määrää on lisätty neljästä kuuteen.
– Keski-Suomessa 1 kokoaikainen työntekijä vuonna 2018
– Lisäksi maakunnallisten hyvinvointihankkeiden työntekijät tekevät vastaavaa työtä.
– Yhteystiedot löytyvä Melan nettisivuilta Välitä viljelijästä -teeman alta.

2. Ostopalvelusitoumukset

3. Varhaisen välittämisen mallin kehittäminen
– Hyvinvoinnin ABC -kurssit, hyvinvointipäivät ihmissuhdeteemalla, varhaisen välittämisen tilaisuuksia 

sidosryhmille  sekä työterveyshuollon kytkeminen entistä tiiviimmin mukaan varhaisen välittämisen 
toimintaan ym.
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https://www.mela.fi/fi/tyohyvinvointi/valita-viljelijasta/yhteystiedot


Ostopalvelusitoumukset

• Ostopalvelusitoumuksien hakeminen ja myöntäminen 
– Tavoitteena on ohjata maatalousyrittäjä avun piiriin ja helpottaa tilanteen aiheuttamaa 

henkistä kuormitusta.
– Hakeminen tapahtuu projekti- ja hanketyöntekijöiden kautta. Heillä on myös tarkemmat 

ohjeet myöntökriteereistä.
– Sitoumuksen myöntö tapahtuu Melassa.

• Ostopalvelusitoumuksen voi saada
– sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijapalveluihin (terapia, työnohjaus) 
– talouden ja juridiikan asiantuntijapalveluihin (henkisen taakan helpottaminen)
– tarvittaessa kaksi sitoumusta samalle henkilölle
– joissakin tapauksissa myös perheenjäsenille
– äkilliset kuormitusta aiheuttavat tilanteet pystytään huomioimaan aiempaa paremmin
– ei koskaan riitatapauksiin.

• Vuonna 2017 myönnettiin 660 ostopalvelusitoumusta

Välitä viljelijästä -projekti Eila Eerola3 14.3.2018



Yhteydenotto

• Asiakas ottaa itse yhteyttä
• Läheinen, perheenjäsen ottaa yhteyttä
• Yhteistyökumppani, työterveyshoitaja, maatalouden toimija, kuka tahansa toimii 

välikätenä
• Kysy lupa saatko soittaa Eilalle ja antaa asiakkaan yhteystiedot, Eila jatkaa tästä
• Soitatte yhdessä Eilalle
• Älä jätä uupunutta / vaikeuksissa olevaa yksin. Hän ei ehkä soita, vaikka lupaa.
• Tilakäyntiin tarvitaan AINA maatalousyrittäjän suostumus
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Apu on lähellä – vaatii rohkeutta selvittää oma tilanne

• Askel kohti muutosta – tieto omasta tilanteesta on parempi kuin epävarmuus.
• Avun saanti käynnistyy puhelinsoitolla projekti- tai hanketyöntekijälle.
• Tilanteen alkukartoitus.
• Tapaaminen ja keskustelut.
• Vaihtoehtojen selvittäminen.
• Päätökset siitä, miten edetään.
• Palveluihin ohjaus ja/tai ostopalvelusitoumusten hakeminen.
• Rinnalla kulkeminen tarvittaessa.
• Elämä jatkuu!

• Viljelijät saaneet apua juuri siihen tarpeeseen, joka heillä sillä hetkellä on ollut.
• Projektin ja maakunnallisten hyvinvointihankkeiden kautta autettiin noin 1700 

maatalousyrittäjää vuonna 2017.
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Tunnista vaikeuksissa oleva viljelijä

• Syyttelee, äksyilee, syyttä
• Kaikki on jonkun vika
• Minä en ole tehnyt mitään väärää
• Kauhea meno ja tahti päällä, ei osaa pysähtyä
• Eristäytyy
• On vaitonainen, näköalaton, tulevaisuuden usko vähissä
• Junnaa samoja asioita, ongelmia kerta toisensa jälkeen
• Pieni vastoinkäyminen tuntuu kohtuuttomalta
• Välttelee, vähättelee, kiistää
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Kohdattuja haasteellisia elämäntilanteita

Viljelijää ovat kuormittaneet mm. seuraavat asiat
• uupumusta, parisuhteen kriisejä, ongelmia lasten kanssa
• vuorovaikutusongelmia yrittäjien ja sukupolvien välillä
• sairauksia, kuolemantapauksia, lapsen menetys
• riippuvuusongelmia (alkoholi, huumeet, lääkkeet, pelit, ym)
• eläinsuojeluun liittyviä ongelmia
• talousvaikeuksia, konkurssiuhka
• viranomaisille tehtävät ilmoitukset ovat jääneet rästiin

• yms. yms. kaikkea, mitä vaan ihmiselämässä voi tapahtua.
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Yhteistyötä ja ennaltaehkäisyä

• Yhteistyöverkoston tiivistäminen
– Välitä viljelijästä treffit 14.3.
– Kuinka tästä eteenpäin

• Maakunnallinen Hyvinvointipäivä
– Suhteet sujuviksi – arki paremmaksi Peurunka 10.4.2018
– minimessuilla yhteistyötahoja

• Tupaillat
– Työnohjaaja Riitta-Liisa Kanniainen ja Eila Eerola 
– yhteistyötä MTK -yhdistysten kanssa, kahvitellen, jutustellen

• Ilta naisporukalla – Miesten kesken
– Saarijärvellä iltapulinat Tuire Kettusen johdolla mm tunteista ja ihmissuhteista

• Parisuhdekäynnit Yksissä- hankkeen kanssa
• Maatalousyrittäjän Hyvinvoinnin ABC 25.-26.10. Peurunka
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Yhdessä eteenpäin
• Joskus pikkuisen paksummassa 

hangessa rämpien, joskus hangen 
kuorilla hiihdellen. 

• Yksin, kaksin, kaverin kanssa
• Annetaan auringon paistaa, vaikka 

sitten pilviverhon läpi.
• Asenne ratkaisee
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Kiitos
Eila Eerola
Puh. 050 331 5204
eila.eerola@mela.fi
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