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Yksissä –hankkeen tausta ja tarve
• Ihmissuhteiden merkityksellisyys tunnistetaan sekä maatalousyrittäjien että 

heidän kanssaan toimivien tahojen keskuudessa. MELAn 2015 tekemässä 
tutkimuksessa maatalousyrittäjät (1191 vastaajaa) nimesivät tärkeimmäksi 
työhyvinvoinnin ja työkyvyn tueksi toimivan parisuhteen. 

• Maatalousyrittäjät työskentelevät usein työtovereina puolisoidensa kanssa, jolloin 
parisuhde on toimiessaan yrityksen voimavara mutta päättyessään riski yrityksen 
toiminnan jatkumiselle. Näin parisuhteen ilmapiiri määrittää myös työilmapiiriä.

• Toimivat parisuhteet ovat maatalousyritysten tärkeä menestystekijä sekä asutun 
maaseudun edellytys (Kuuva 2012). 

• Myös toimivat sosiaaliset suhteet ja verkostot sekä työn ja perheen 
yhteensovittaminen mainittiin viiden tärkeimmän tekijän joukossa (MELA 2015).

• Parisuhdetyytyväisyys on tärkein yksilön onnellisuuden määrittäjä jättäen taaksensa muun 
muassa tyytyväisyyden työhön, terveyteen ja taloudelliseen tilanteeseen (Malinen 2011).



Yksissä –hankkeen tausta ja tarve
• Samaan aikaan useat maatalousyrittäjät ovat vailla kumppania ja muita merkityksellisiä 

ihmissuhteita, mikä heikentää heidän elämänlaatuaan, hyvinvointiaan ja työkykyään. 

• Maaseudulla asuvat kärsivät kasvavassa määrin yksinäisyydestä (Kivelä 2014, Maaseudun 
tukihenkilöverkko 2017). 

• Yksinäisyys ja eristäytyneisyys tuottavat merkittäviä haittoja niin yksilöille, yhteisöille kuin 
yhteiskunnallekin aiheuttaessaan moninaisia ja vakavia terveyshaittoja sekä elämänlaadun 
ja työkyvyn laskua (THL 2015). 

• Maaseudun miesten vaikeutta löytää kumppani selittää maaseudun vinoutunut 
väestörakenne naisten muuttaessa yhä useammin kaupunkeihin (Tilastokeskus 2017). 

• Maaseutunuorten kannanotossa on nostettu esiin tarve maaseudun houkuttelevuuden 
lisäämisestä erityisesti tyttöjen ja naisten keskuudessa, jotta maaseudun töille löytyy 
jatkajia ja jatkajille puolisoita. 



Yksissä –hankkeen tausta ja tarve

• Monet maaseudun asukkaiden ja maaseutuyrittäjien kanssa työskentelevät 
ammattilaiset kohtaavat parisuhteisiin liittyviä kysymyksiä asiakkaidensa kanssa.

• Useat kokevat, että heidän taitonsa ja tietonsa ei riitä pari- ja ihmissuhde 
kysymysten käsittelyyn.

• Usein jo luvan anto asioiden puhumiselle voi auttaa suurempaa osaa ihmisiä.



Hankkeen perustiedot

• Kesto 1.2.2018 - 31.12.2020

• Toteuttajat: Jamk & Parisuhdekeskus Kataja, projektipäällikkö: Riitta Ala-Luhtala

• Rahoitus: ELY, Maaseuturahasto, Kehittämishanke, Maaseudun palvelujen 
kehittäminen

• Hakemusvaiheessa nimetyt yhteistyötahot: MTK Keski-Suomi (ml. Keski-Suomen 
Maaseutunuoret), ProAgria Keski-Suomi, Maaseudun terveys- ja lomahuolto ry 
(ml. maaseudun tukihenkilöverkko), MELA (ml. Välitä Viljelijästä -projekti), 
Yhdessä ei olla yksin -hanke (KOSKE), Keski-Suomen Kylät ry, Keski-Suomen 
lasten ja perheiden parhaaksi -hanke (KSLAPE), Jyväskylän yliopisto/ 
Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta, Jyväskylän seurakunta (ml. 
perheasianneuvottelukeskus), Lapuan hiippakunta 



… hankkeen perustiedot jatkuu

• Toiminta-alue: Keski-Suomi (pois lukien Jyväskylän kaupunkialue)

• Kohderyhmät:
• Maatalousyrittäjät, maaseutuyrittäjät
• Muut maalla asuvat
• Maaseudulle mahdollisesti muuttavat henkilöt
• Näiden tahojen kanssa toimivat ammattilaiset



Tavoitteet

• 1) Maatalousyrittäjien ja muiden maaseudulla asuvien parisuhteiden hyvinvointi vahvistuu.

• 2) Yksin elävien maatalousyrittäjien ja muiden maaseudulla asuvien henkinen hyvinvointi 
lisääntyy, yksinäisyys vähentyy ja valmiudet parisuhteen sekä muiden merkityksellisten 
ihmissuhteiden luomiselle vahvistuvat.

• 3) Luodaan ja mallinnetaan työmuotoja ja -menetelmiä maaseudun parisuhteiden 
tukemiseen ja yksinäisyyden vähentämiseen ja niiden käyttö monipuolistuu ja lisääntyy.

• 4) Kohderyhmän kanssa työskentelevien ammattilaisten osaaminen parisuhteiden 
hyvinvointiin ja yksinäisyyteen liittyen vahvistuu ja näiden teemojen käsittely 
ammattilaisten työssä sekä verkostoituminen ammattilaisten välillä lisääntyy.

• 5) Mielikuvat maaseudusta houkuttelevana ja toimivan perhe-elämän mahdollistavana 
asuinympäristönä vahvistuu.
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raportoidaan toimintamalli, jossa 
parisuhteeseen ja yksinelämiseen 
liittyvää tukea mahdollistetaan 
maatalousyrittäjille työparin tekemillä 
kotikäynneillä 

• Arvioidaan ja kokeillaan digitaalisten 
menetelmien 
hyödyntämismahdollisuuksia

• Kokeillaan erilaisia toteuttamismuotoja

• Toteuttajat: JAMK (Riitta Ala-Luhtala & 
Asta Suomi), MELA/ Välitä viljelijästä -
projekti (omalla rahoituksellaan)
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ta • Kehitetään, pilotoidaan, mallinnetaan ja 
raportoidaan maatalousyrittäjille 
suunnattua, erityisesti heidän 
parisuhteiden hyvinvoinnin erityispiirteet 
huomioivaa parisuhdetoimintaa

• Valmennetaan kokemusasiantuntijoita 
parisuhdetoiminnan/-tapahtumien 
toteuttamiseen

• Selvitetään mahdollisuudet toteuttaa 
parisuhdekurssi tuettuna lomana

• Arvioidaan ja kokeillaan digitaalisten 
menetelmien 
hyödyntämismahdollisuuksia

• Toteuttajat: Kataja (hanketyöntekijät ja 
asiantuntijat), JAMK (Riitta Ala-Luhtala)
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en • Toteutetaan valmennuksia, jotka ovat 
suunnattuja maaseudun asukkaiden 
kanssa työskenteleville ammattilaisille 
(”maaseudun työntekijät” sekä 
parisuhdetyön ammattilaiset)

• Teemoja esim. puheeksi ottaminen, 
seksuaalisuus, yksinäisyys, 
lähisuhdeväkivalta, kriisit ja päihteiden 
käyttö, digitaalisten menetelmien 
hyödyntäminen asiakastyössä sekä 
maaseudun ja maatalousyrittäjyyden 
erityiskysymykset parisuhteiden ja 
yksinäisyyden kannalta

• Toteuttajat: JAMK (Riitta Ala-Luhtala, 
Kaisa Malinen & Asta Suomi), Kataja 
(asiantuntijat)
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ta • Toteutetaan erityisesti yksin eläville 

maaseutuyrittäjille ja muille yksin maalla 
asuville suunnattuja tapahtumia ja 
toimintaa (esim. sinkkutanssit, 
ystävänhakufoorumi, “viritä 
seuranhakutaitosi” -paja, 
hyvinvointipäivä, liikuntatapahtumat ja 
speed dating)

• Toteuttajat: JAMK (Christina Mantsinen 
ja Riitta Ala-Luhtala)
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ta • Käynnistetään Keski-Suomessa 

maaseudun parisuhteiden tukemiseen 
ja yksinäisyyden vähentämiseen 
keskittyvä yhteistyöfoorumi

• Vahvistetaan hankkeen teemojen 
näkyvyyttä yhteistyökumppaneiden 
toiminnassa tuottamalla sisältöjä 
heidän toimintaansa

• Toteuttajat: JAMK (Riitta Ala-Luhtala 
ja Kaisa Malinen)
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ja viestintää
•Tehdään kysely kohderyhmälle 
kartoittamaan heidän tarpeita, 
tilanteita, haasteita ja toiveita
•Levitetään hankkeen tuloksia: esim. 
opas, ammattilehdet, loppujulkaisu, 
lehdistötiedotteet, lehtijutut, kolumnit, 
kongressit, SOME
•Esitellään hanketta kohderyhmän 
kannalta olennaisissa tapahtumissa 
(esim. KoneAgria-messut)

•Toteuttajat: JAMK (Riitta Ala-Luhtala, 
Kaisa Malinen & Elina Suni), Kataja 
(asiantuntijat)



Periaatteet ja toimintatavat

• Kohderyhmän toiveiden ja tarpeiden huomiointi

• Voimavara- ja ratkaisukeskeinen lähestymistapa

• Perheiden ja yksilöiden monimuotoisuuden huomioiminen (asiakaslähtöisyys)

• Yhteisöllisyyden ja vertaistuen hyödyntäminen

• Verkostomainen toimintatapa, moniammatillinen yhteistyö

• Luotujen menetelmien ja toimintojen jatkuvuuden turvaaminen

• Toimintatavat ja menetelmät perustuvat parhaaseen saatavilla olevaan tietoon
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