
Perhonjokilaakso, Lestijokilaakso, Kalajokilaakso



Maatalousyrittäjien 
hyvinvointihankkeet Suomessa
• Etelä-Pohjanmaa

Varavoimaa Farmarille  Marja 
Lamminen

• Etelä-Savo
Välitä viljelijästä Eila Eerola

• Häme
Välitä viljelijästä Hannele Liimatta

• Kaakkois-Suomi
Virtaa viljelijälle Anni Kekki

• Kainuu
Välitä viljelijästä Eija Tammela

• Keski-Pohjanmaa
Myötätuulta Tuottajalle Suvi Lempiälä

• Keski-Suomi
Välitä viljelijästä Eila Eerola

• Lappi
Välitä viljelijästä Eija Tammela

• Pirkanmaa
Varavoimaa Farmarille Maija Pispa

• Pohjois-Karjala
Vipuvoimaa viljelijälle¨Maija Kakriainen

• Pohjois-Pohjanmaa
Välitä viljelijästä Eija Tammela

• Pohjois-Savo
Voimaa Arkeen Niina Suorsa

• Satakunta
Varavoimaa Farmarille Riitta Seppälä

• Uusimaa
Tarmoa maataloysyrittäjille Anu Kirves

• Varsinais-Suomi
Menestyvä maatilayritys Eila Tamminen

• Varsinais-Suomi
Menestyvä maatilayritys Lauri Poso

• Österbotten, Åland, Åboland och Nyland
Ta hand om bonden Susann Rabb



• Maatalousyrittäjien hyvinvointihanke MTK Keski-Pohjanmaan alueella
• Hanketta hallinnoi MTK Keski-Pohjanmaa
• Maatalousyrittäjien heikentynyt tilanne:

- Melan kyselyt 
- MTT tutkimus
- Suomen Gallup Elintarviketiedon rahavirtatilasto (-9-10%)
- Muuttuva lainsäädäntö, tukijärjestelmään liittyvät määräajat ja niiden     
joustamattomuus, valvonnat, lukuisat ilmoitukset ja raportoinnit
- Maaseudun sosiaalisen rakenteen muutos



Tavoitteet

• Maatalousyrittäjien fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin edistäminen
• Maatalousyrittäjien ja heidän perheensä tukeminen kriisitilanteissa
• Yhteistyön ja vuorovaikutuksen edistäminen

23.1.2018



Tavoitteet
• Toiminta-alueen maatalousyrittäjät ja heidän perheen jäsenensä:
- Osaavat kiinnittää huomiota työhyvinvointiin ja hyvinvointia lisääviin 

tekijöihin ENNALTAEHKÄISEVÄSTI
- Uskaltavat hakea apua ongelmiinsa, tieto mistä apua on saatavilla
- Ovat parantaneet elämän- ja riskienhallintakykyään sekä yrittäjä- ja 

muutosvalmiuksiaan



Toimintatavat, toteutus 

• Tiedottaa hyvinvointiasioista ja niiden vaikutuksesta maatalousyrittäjille
• Keskusteluapu, riskikartoitus, avuntarpeen selvittäminen, neuvonta, 

ohjaus
• Tilaisuudet
• MELA ostopalvelusitoumus kriisitilanteisiin (500e/yrittäjä)
• Varhaisen välittämisen mallin käytön edistäminen
• Infolehtinen: kriisitilanteen ea ohjeet

23.1.2018



• Tyypilliset tilanteet tiloilla:
- Talous
- Uupumus
- Avioero, ihmissuhteet
- Perhe, lapset, suku
- Läheisen kuolema
- Työnjako, työn määrä
- Fyysiset sairaudet

Mitä tehdään:
• oikeanlaiset palvelut 
• Mela 500e ostopalvelusitoumus
• Aikataulut, listat, ym.
• Tuetut lomat, kuntoutus
• Asioiden selvittely, jäsentely, 

järjestely
• Kuuntelu, tuki, rinnalla kulku
• Välittäminen !



Suvi Lempiälä
040 9209 863
suvi.lempiala@mtk.fi

• Myötätuulta Tuottajalle -hanke

MAKSUTONTA PALVELUA!! 

Asiakas itse ottaa yhteyttä!
Asiakkaan luvalla joku muu ottaa 
yhteyttä!

Luottamus!

mailto:suvi.lempiala@mtk.fi


•SPV hankkeen silmin:
•Kenen tahto?
•SELVITÄ JA ENNAKOI !!!!



Näkökulma?

”elämäntapa”
”työni on maatalousyritys”
”minä olen maatalousyritys”
”no mää ny vaan tässä vähän..”
”yrityksen toimitusjohtaja”

Mitä sinulle kuuluu?
”5 poiki viimeviikolla, traktorista 
hajos rengas”
”puimatta 3ha, kiirettä on”
”käytiin perheen kanssa 
reissussa”
”oon ollut vähän flunssainen”



Selvitä ja sovi kaikki asiat ITSELLESI

Maatalousyrittäjä:
- Maatalousala
- Yrittäjä, henkilö joka 

työskentelee yrityksessä, 
työnimike

Maatila:
- Työpaikka

- Koti
- Perhe: puoliso, vanhempi, sisko,   
veli, ystävä, kummi, ym.
- Harrastus

KAIKKI YHTEENSÄ =  ELÄMÄ!



Selvitä ja sovi kaikki asiat ITSELLESI

• Valmiudet
- Maatalousalan osaaminen
- Yrittäjänä toimiminen
- Sietokyky
- Erottamisen ja yhteensovittamisen 

kyky (yritys vs elämä)
- Johtaminen, itsensä johtaminen
- Selviytymiskeinot
- Realismi 

• Sosiaaliset suhteet
- Perhe
- Sukupolvet
- Tukiverkosto
- Vertaistuki



SPV hankkeen silmin

- Paperi asiat kunnossa, riittääkö se? Mitä muuta asia tarkoittaa?
- Miten muista asioista on sovittu? Onko tarpeellista sopia? 
- Onko jatkaja valmis päättämään tilan asioista, mitä se tarkoittaa? 

Mitä siitä seuraa?
- Muutosmahdollisuudet? –sen seuraukset…
- Sukuviirin merkitys?
- Epäonnistumisen mahdollisuus?



SPV hankkeen silmin

Kohdattuja ongelmia:
- Luopuja ei ole henkisesti valmis luovuttamaan vastuuta, päätösvaltaa
- Jatkajan sisarusten suhtautuminen
- Sukuviiri velvoittaa, ei ole mahdollisuutta lopettaa (-koskaan)
- Luopujien (suvun) mielestä jatkajan puoliso kärkkyy omaisuutta, 

varallisuutta
- Jatkajan osaaminen



Onnistunut SPV

- Paperit kunnossa
- Asiat sovittu ja puhuttu auki jatkajan ja luopujan kesken
- Asiat sovittu ja puhuttu auki sisarusten kesken

-> mitä tarkemmin sen parempi, kirjallisesti?
- Turvaverkko

- kuka auttaa hädän tullen missäkin asiassa
- Jatkuva itsensä - ja yrityksen kehittäminen
- Elämän eriosa-alueiden yhteen sovittaminen
- Suunnitelma B (?) 
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