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Välitä viljelijästä -treffit Äänekoski 14.3.2018 
 
Päivän avaus / Välitä viljelijästä -projektityöntekijä Eila Eerola: 

• Olemme kuulleet hyvin viljelijöiden ääntä 
• Ensimmäisen puhelun merkitys on valtavan iso 

 
Kuinka ottaa rakentavasti puheeksi vaikeita asioita? / psykoterapeutti, Jorma Mönkkönen: 

• Välitä viljelijästä -työtä tehdään mielentilojen kanssa 
• Ihmisten erilaisuus -> Prokrusteen vuode 
• Hankalimpia ovat vihamieliset tilanteet, miten aggressiiviset tilanteet pitää kohdata? 
• Seitsemän klassista hankalaa tyyppiä (vihamielinen, valittaja, reagoimaton, ylisuostuvainen, kielteinen, 

kaikkitietäväinen, päättämätön) 
• Kaksi sääntöä: 

1. sääntö: Ei ole vaikeaa henkilöä, on vain ihmisiä, joiden kanssa on opittava tulemaan toimeen ja 
2. sääntö: Lue uudestaan ensimmäinen sääntö. 

• Positiivisen palautteen antaminen on tärkeää 
• Ei saa mennä sanomaan, että oletpa masentunut tms. vaan että mitä olet mieltä jostakin 
• Sopiiko että… antaa toiselle arvokkuutta 
• Reilu kiitos on hyvin tärkeää 
• Vähiten tärkeä sana on minä, ei pidä olla virtahepo olohuoneessa, joka täyttää koko salin 
• Haasteiden kohdalla voi olla tarpeen yrittää hienosäätää omaa käyttäytymistään 
• Systeeminen kolmio: systeemi (kaikki on alisteista systeemille), rooli (rajat ja valtuudet) ja persoonallisuus 

(inhimillinen tekijä) 
• Oman persoonallisuuden käyttö on tärkein väline Välitä viljelijästä -työssä 
• Auttajien ei pidä olla autettavien kanssa ystäviä vaan pitää säilyttää tietty neutraalius (esim. 

psykoterapeutti ei voi olla psykoterapeutti omassa perheessään vaan siinä hän on perheenjäsen) 
• Psykologina pärjää, kun on hyvä kuuntelemaan ja selittämään 
• Tärkeintä on turva ja toivo (myös lapsen kasvatuksessa) 
• Pitää palvella tarpeita, ei toiveita 
• Tärkeimmät ensin (tärkeä neuvo esim. vasta-aloittelijoille) 
• Vältä pleoneksiaa, ole oikeudenmukainen (esim. ideoiden varastaminen tai kiitoksen jättämättä 

sanominen kateuden vuoksi) 
• Kulttuuritaustan tuntemus on tärkeää 
• Luottamus on kaiken perusta (Midas), toista ei pidä muuttaa mieleisekseen 
• Auttamissuhteen kolme eettistä tasoa ja kolme lähestymistapaa (tarkemmin esityksessä) 
• Tosiasiat tiedoksi: mitenhän sinulla on asiat hoidossa 
• Ihmisessä on paljon raadollista eläinpuolta 
• Mustasukkaisuus (vertaa rakkaus) ja kateus ovat kauniitakin asioita 
• 1950-60 -luvuilla tilat olivat isäntäkeskeisiä, vaimot eivät niin vain lähteneet pois 
• Kieli on tärkeä informaation välittäjä, mutta myös ase 
• Itsehoidon muodot/keinot 
• Huoli ja arat asiat 
• Ihmistä elävöittävät ilo, toivo ja muisto (hyvien muistojen vaaliminen) ja haave (Noitanen) 
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Varhaisen välittämisen mahdollisuudet ja rajat yksityisyydensuojan ja salassapitovelvollisuuden 
näkökulmasta / varatuomari Lauri Pakka, Lakitoimisto Lakivakka: 

• Säännökset luovat suojaa ja toimivat mahdollistajina 
• Viitsiä vaivautua tekemään jotakin 
• Viljelijä on yksin, ei ole työnantajaa huolehtimassa esim. jaksamisesta 
• Yksityisyydensuoja ja vaitiolovelvollisuus 
• Välittämällä ei loukkaa kunniaa, eikä levitä tietoja yksityisyydestä 

- Kunnianloukkaus 
- Yksityiselämää koskevan tiedon = tapahtuneen tosiasian välittäminen 
- Heitteillepano 
- Kotirauhan rikkominen 
- Väärä ilmianto 

• Voi olla haastavaa päästä kuntien sosiaaliviranomaisten juttusille, silloin on soitettava 112, sieltä saa 
palvelua, on myös kuntia, joissa saa hyvin sosiaaliturvan palveluja 

• Ensin kannattaa puhua Välitä viljelijästä -yhdyshenkilön kanssa 
• Säädöksen tulkintaa, tilalla toimijalla on velvollisuus katsoa ympärilleen ja toimia, koskee myös 

eläinsuojelutarkastajaa 
• Salassapito ja vaitiolovelvollisuus 
• Salassapito toimeksianto- ja sopimussuhteessa, perustuu luottamukseen, lojaliteettiperiaate 
• EUn aikana ohjeita on alettu pitää lakina 
• Tilatarkastuksen tulos on julkinen, kun asia on viety loppuun 
• Asiakirjoja pyydetään nähtäväksi harvoin 
• Välitä rohkeasti! 
• Tarkastaja voi soittaa Eilalle viljelijän pyynnöstä 
• Esim. pelkästään talousongelmista puhuminen saattaa olla vain jäävuoren huippu 
• Laskurästit ym. talousasiat ovat jo niin paljon pinnalla, että niistä on helppo alkaa puhua 

 
Neuvo 2020 -palvelut viljelijän tukena haastavassa taloustilanteessa / asiantuntija Eeva-Liisa 
Neuvonen, ProAgria Keski-Suomi: 

• Neuvonnan aihealueina ympäristö, tuotantoeläimet, terveydenhuoltosuunnitelmat, kasvinsuojelu ja 
kasvintuotantotilojen elintarvike- ja rehuhygienia, energia, luonnonmukainen tuotanto (tuotantoeläimet, 
kasvintuotanto) sekä maatilojen nykyaikaistaminen ja kilpailukyvyn parantaminen (17.8.2017 alkaen) 

• Vaatimus neuvonnan luottamuksellisuudesta ja tilakohtaiset tarpeet huomioivasta neuvonnasta 
• Neuvontaa tilatunnuksella - maatila voi saada neuvontaa 7 000 euron edestä ohjelmakaudella 
• Vielä on paljon käyttämättä Neuvo 2020 -palvelua, tilaneuvojista löytyy tietoa ProAgrian ja 

tilaneuvojat.mavi.fi -sivuilta 
• Tarvittaessa tilaa raivataan kalentereihin piankin 

 
Yksissä -hanke viljelijän tukena / psykoterapeutti, projektipäällikkö Riitta Ala-Luhtala: 

• Asta Suomi, Christina Mantsinen ja Kaisa Malinen asiantuntijoina hankkeessa 
• Parisuhteen tärkeys korostuu 
• Parisuhde on onnellisuutta määrittävä tekijä 
• Työroolin syrjään siirtäminen tilalla, olla esim. isä ja puoliso 
• Parisuhteen taustalla vanhemmuuteen liittyvää tematiikkaa 
• Parisuhde on lapsen koti 
• Parisuhdetapaamisiin tulee paljon yhteydenottoja miehiltäkin, on tapahtunut muutosta 10 vuoden aikana 
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• Kyselykaavake ja kiinnostus osallistua valmennuksiin 
 
Toivo-tiedonvälityshanke viljelijän tukena / projektipäällikkö Pertti Ruuska, MTK-Keski-Suomi: 

• Maatilayrittäjyyteen liittyvät paineet (itse asetetut vs. ulkoapäin nousevat) 
• Puhtaalle, jäljitettävissä olevalle ruoalle tuntuu olevan koko ajan enemmän kysyntää 
• EU-aikana esim. lähes kaikki sikatilat ovat lopettaneet, näin vertaistuen mahdollisuudet vähenevät, 

vertaistuen määrä korostuu yksin ja kaksin yrittävillä 
• Tulevaisuudessa tilojen yksikkökoko ja etäisyydet kasvavat 
• Toivo-tiedonvälityshanke välittää ja tuottaa ajantasaista tietoa maaseutuyritysten jatkuvuuden 

turvaamiseksi, osaamisen ja toimintakyvyn parantamiseksi sekä yritystoiminnan kehittymisen tueksi 
• Toimenpiteinä mm. maatilojen sukupolvenvaihdos, investointi- ja yhtiöittämisinfotilaisuudet; verotukseen 

ja tukijärjestelmään liittyvät infotilaisuudet; K-S maatalouden kehitysnäkymät ja kunnittainen 
tilastoraportti jne. 

• Yrittäjille viestintä: ajatellaan, että yrittäjät/maanviljelijät eivät ole oikeutettuja esim. kunnan palveluihin 
• Esim. sosiaalietuuksista voidaan järjestää webinaarioita viljelijöille 
• Vaikuttavuus: paljon koottu ja jaettu tietoa, tieto lisää tuskaa? 

 
Välitä viljelijästä -verkoston rakentaminen Keski-Suomeen, Yhdessä pohtien ja ratkaisua etsien / 
projektinvetäjä Pirjo Ristola, Mela, Välitä viljelijästä -projekti: 

• Aluksi tehtiin lyhyt esittäytymiskierros organisaatioittain 
• Vuosi sitten tilaisuudessa oli kuusi teemaa, nyt neljä: 

- Henkinen ja fyysinen hyvinvointi 
- Haasteellisessa taloustilanteessa olevien viljelijöiden auttaminen 
- Eläinten hyvinvointi 
- Maataloushallinnon ja viljelijöiden välinen yhteistyö 

• Esimerkki konkreettisesta asiasta: Suhteet sujuvaksi -tapahtuman 10.4. markkinoiminen viljelijöille 
 
Työpajan purkua (lisää postereista otetuissa kuvissa, löytyvät tilaisuuden kuvista): 
 

1. Henkinen ja fyysinen hyvinvointi 
1. Suhteet sujuvaksi -tapahtuman 10.4. markkinointisuunnitelma 
- Olisi säännöllisesti järjestettävä tilaisuus 1–2 kertaa vuodessa 
- Marraskuun 2017 tilaisuudesta on tullut hyvää palautetta vieläkin 
- Ovatko kaikki eri tahot valmiita markkinointiin? Paperiversiota jakoon ja sähköisesti myös 
2. Eilan resurssien riittävyys? 
- Asiakkaiden tuleminen työterveyshuollosta, sekin olisi yhtenä uutena vaihtoehtona 
3. Hyvin monenlaiset ammattikunnat ja tahot ovat tekemisissä viljelijöiden kanssa -> saatavat vihjeet, 
heikot signaalit -> suodatustaso -> Eilat tms. -> täsmäapuun (talous, lisätyövoima, työnohjaus, 
lastenhoito, terapia jne.), tämä verkosto ei ole minkään yhden organisaation alla, kokonaisuuden 
tiivistäminen olisi hyödyllistä 

• Riikka Kangas tekee gradunsa varhaisen välittämisen mallista, maakuntana Keski-Suomi, mallin 
kirjoittaminen auki 

 
2. Haasteellisessa taloustilanteessa olevien viljelijöiden auttaminen 

1. Neuvo 2020 -markkinointi, maksutonta on, yrittäjätapaamiset (JAMK, ProAgria, MTK, A-tuottajat), eri 
kanavat 
2. Välitä viljelijästä -markkinointi, luvataan välittää viestiä konkreettisesti Eilalle 
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• Pertti Ruuska: Toivo-hankesuunnitelmassakin on Neuvo 2020 -markkinointi mukana, olisi hyvä saada 
Neuvo-webinaariin palvelua käyttäneitä yrittäjiä, video, lehtijuttu, syksyllä 2017 kokemus oli, että Neuvo 
tunnetaan hyvin 

• Taina Pietiläinen: Olemme markkinoineet Neuvoa tilakäyntien yhteydessä, koska on viljelijöille 
käytännössä maksuton, oma-aloitteisuuteen typistyy, jos jää väsyneelle viljelijälle, ei tapahdu mitään, 
palloa pitää muun ensin potkaista 

• Neuvon ja Neuvo-markkinoinnin kärjeksi olisi hyvä ottaa talousneuvonta, esim. investointien kohdalla 
joku muu selvittää, mikä on mahdollista ja mikä ei tai esim. hallittu tuotannon lopettaminen, miten se 
tehdään hallitusti 

• Neuvoon ei mene ihan kaikki, esim. jos on viranomaisvelvollisuuksia rästissä, esim. tekemättömät 
veroilmoitukset 

• Välitä viljelijästä -maksusitoumukset 500€ (maksimissaan) avuksi, itselle jää maksettavaksi vain 
arvonlisävero-osuus 

• Käytössä on myös perheenjäsenen maksusitoumus vuonna 2018, kun on osoittaa, että joku 
perheenjäsenistä on hoitanut maksuja 

 
3. Eläinten hyvinvointi / Eläinsuojelukysymykset 

1. Puuttuminen tilanteeseen ennen kuin ongelma on liian iso korjattavaksi 
2. Toimiva lomitus, riittävästi lomaa tasaisesti vuoden aikana -> tilallinen voi hyvin ja jaksaa hoitaa 
eläimiään 
3. Työterveyshuoltoon kuuluminen 
4. Yhteistyö eri tahojen välillä 
5. Hallittu alasajo (eläimistä luopuminen ym.) 
6. Sparraus 

• Asioiden hoitaminen ajoissa tärkeää, ihmismieli ei välttämättä hyväksy alasajoa yhtä nopeasti kuin 
eläinten hyvinvointi sitä vaatisi, hallitun alasajon mallin rakentaminen 

• Lomien pitäminen ja jaksamisesta huolehtiminen tärkeintä 
• Lomittaja, maitoauto, teurastaja, seminologi käyvät tilalla, kukaan ei ole viranomainen, mitä kautta heiltä 

menee tieto eteenpäin, jos sellaiseen on aihetta? 
• Hyvinvointilakiin on tulossa ehdotus lomituksen osalta 

 
4. Maataloushallinnon ja viljelijöiden välinen yhteistyö toimii entistäkin paremmin 

1. Lyhyt ja ytimekäs tiedottaminen 
- Sähköinen (nettisivut, sähköposti) 
- Paperilla (esim. tukipäätösten mukana), kuka lukee ja jos, kuka ymmärtää, esim. Eviran kirjeet 
hankalaselkoisia, viljelijälle voi tulla syyllinenkin olo 
- Kohderyhmittäin 
- Chat-palvelu (asiakaspalvelu), ei ole tällä hetkellä 
2. Lähipalvelun säilyttäminen 
- Asiointipisteverkosto 
- Video-/verkkoneuvottelut 
- Kohtaaminen kasvokkain 
- Kun on oltu kerran kasvokkain, madaltuu kynnys ottaa yhteyttä jatkossakin, ”hölmöissäkin” 
kysymyksissä 

 
Muuta: 

• Miten tiedotetaan hankkeista? Osa tietää aitomaaseutu.fi-sivuston tosi hyvin, osa ei ole kuullutkaan 
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• Aito maaseutu Keski-Suomessa -kanavat: 
- Sivusto http://aitomaaseutu.fi/ 
- Uutiskirje https://www.aitomaaseutu.fi/aito-maaseutu-keski-suomessa-uutiskirjeet 
- Verkkolehti https://verkkolehdet.jamk.fi/aitomaaseutu/ 
- FB https://www.facebook.com/ksruokaketju/ 
- YouTube https://www.youtube.com/channel/UC98TmsAtxPd0vrXd_1WeUKA 
- Twitter https://twitter.com/aitomaaseutu 
- Instagram https://www.instagram.com/keskisuomi_aitomaaseutu/ 

• Keski-Suomen ruokaketjun koordinaatiohankkeessa voidaan myös lähettää kohderyhmittäin sähköpostia 
(elintarvike- ja matkailuyrittäjät jne.) 

• Valtavasti on hyvää tarjontaa, jopa ähkyä ja tietotulvaa? 
• Yrittäjille/viljelijöille tärkeintä on asia, ei taustaorganisaatio, moni ei edes tiedä oikeaa 

taustaorganisaatiota 
• Ei hankkeita hankkeiden takia vaan asioiden takia 
• MTKn viikkoviestissä on koottu hyvin asioita ja linkit eteenpäin 
• Viikkoviestissä myös aitomaaseutu.fi-sivuston markkinoiminen (kalenteri ym.) 
• Välitä viljelijästä -toiminnan jatkuminen? Projekti jatkuu vuoden 2019 loppuun hallituksen lisärahoituksen 

turvin, Mela on järjestänyt varhaisen välittämisen tilaisuuksia aiemminkin jo ennen hanketta 
• Ostopalvelusitoumuksia on tullut tänä vuonna jo 240, osa on jo toista kertaa käyttäviä, osa hakemuksista 

on mennyt Neuvoonkin, nyt jaksamisen tukemiseen Melassa 80%, vaikea sanoa, saadaanko näin laajaa 
rahoitusta jatkossa 

http://aitomaaseutu.fi/
https://www.aitomaaseutu.fi/aito-maaseutu-keski-suomessa-uutiskirjeet
https://verkkolehdet.jamk.fi/aitomaaseutu/
https://www.facebook.com/ksruokaketju/
https://www.youtube.com/channel/UC98TmsAtxPd0vrXd_1WeUKA
https://twitter.com/aitomaaseutu
https://www.instagram.com/keskisuomi_aitomaaseutu/

