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Eläinlääkärit mukana 
välittämässä viljelijästä
Maatalousyrittäjien jaksamista tuetaan ja heitä autetaan 

haasteellisissa elämäntilanteissa Välitä viljelijästä -projektissa. 
Eläinlääkäriliitto on yksi hankkeen sopimuskumppaneista ja 

yksittäinen eläinlääkäri voi osallistua. 
Teksti: Anna Parkkari

Maatalouden rakenne-
muutos vaikuttaa mui-
den asioiden ohella 
voimakkaasti maatalo-
usyrittäjien työssä jak-

samiseen. Joidenkin maatalousyrittäjien 
uupuminen ja sen seuraukset, esimerkiksi 
ihmisten huonon voinnin lisäksi eläinten 
hyvinvoinnin kärsiminen, on eläinlääkä-

reille tuttu ja ahdistava asia. Maatalouden 
tukiverkot ovat hajallaan ja hankalassa 
elämäntilanteessa se saattaa estää avun 
saannin. 

Vuonna 2017 Mela aloitti valtakun-
nallisen Välitä viljelijästä -projektin, jolla 
on tällä erää rahoitusta kuluvan vuoden 
loppuun. Hallitusohjelmaan kirjattiin toi-
ve rahoituksesta vuoden 2022 loppuun. 

Eläinlääkäri – voit auttaa 
maatalousyrittäjää 

luottamuksellisesti avun 
piiriin sidosryhmän 

edustajana. 
Yhteydenottoon 

tarvitaan yrittäjän lupa.  

Projektin tavoitteena on luoda var-
haisen välittämisen malli ja muodos-
taa maatalouden sidosryhmistä toi-
miva tukiverkko maatalousyrittäjien 
tueksi. Lue kunnaneläinlääkäri Tarja 
Havukaisen kommentteja sivulta 161.
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Jo vuonna 2016 valtion budjetista saatiin 
Melan käyttöön varoja maatalousyrittäjien 
jaksamisen tukemiseksi ja tämän suun-
taista toimintaa on hahmoteltu jo vuo-
desta 2011. Pitkän tähtäimen tavoittee-
na on luoda varhaisen välittämisen malli 
tukiverkkoineen: saada hajallaan olevat 
tukitoimet helpommin saavutettavaksi ja 
antaa taloudellista tukea avun hakemiseen. 
Nykyisessä hankkeessa myös eläinlääkä-
rillä on halutessaan ja tilanteen mukaan 
sopiva rooli. 

Tavoitteena on 
varhaisen välittämisen 
malli tukiverkkoineen. 

Eläinlääkäri voi 
olla linkkinä avun 

saamiseen.

TAVOITTEENA IHMISEN JAKSAMISEN 
TUKEMINEN

Maatalousyrittäjä ja hevostilallinen, joka 
harjoittaa maataloutta pääelinkeinonaan ja 
jonka elämäntilanne on syystä tai toisesta 

TUTKITTUA TIETOA 
Mela on maatalousyrittäjien ja apurahansaajien eläkelaitos. 

Melan työkykytiimin vetäjä Pirjo Saaren Välitä viljelijästä -projektin toi-
menpiteiden hyödyllisyydestä tekemä lisensiaattitutkimus nimeltä Maatalo-
usyrittäjien työkykyriskin hallinta – Välitä viljelijästä -projektin yhteydet koet-
tuun psykososiaaliseen kuormitukseen ja työkykyyn tarkastettiin joulukuussa 
2019. Tutkimus tehtiin Turun yliopiston sosiaalipolitiikan laitokselle. Kysely 
lähetettiin 902 henkilölle ja vastausprosentti oli 43.

Tutkimuksesta selvisi, että viljelijät kokivat projektin toimenpiteiden pa-
rantaneen selvästi heidän työkykyään ja helpottaneen heidän psykososiaalis-
ta kuormitustaan. Sekä ostopalvelusitoumuksilla hankittu asiantuntija-apu 
että projekti- ja hanketyöntekijöiden tekemä henkilökohtainen auttamistyö 
koettiin vaikuttaviksi.

Melassa on muutoin summattu, että myönnetyistä ostopalvelusitoumuk-
sista 91 prosenttia käytettiin sosiaalisiin palveluihin eli terapiaan tai työnoh-
jaukseen. Ostopalvelusitoumuksen saaneita kaikista MYEL-vakuutetuista oli 
vuonna 2019 keskimäärin reilu neljä prosenttia ja 44 prosenttia sitoumuksista 
myönnettiin maidontuottajille. Viljan ja kasvinviljelijät olivat toiseksi suurin 
ala. Eniten ostopalvelusitoumuksia myönnettiin 35–45-vuotiaille, miehille ja 
naisille lähes yhtä paljon. 

Hanke kattaa maatalousyrittäjät ja hevostilalliset, jotka harjoittavat maataloutta 
pääelinkeinonaan.

haasteet tai talousasiat. Projektin tarkoitus 
on tarjota maksutonta ja luottamuksellis-
ta apua silloin, kun henkiset voimavarat 
tai taloudelliset resurssit ovat koetuksella. 
Päämääränä on pelastaa ihmiset, tukea 
työkykyä ja työhyvinvointia. 

Sidosryhmän edustaja – eläinlääkäri, 
neuvoja, maatalouslomittaja tai muu yh-
teistyökumppani – voi yrittäjän luvalla ja 
luottamuksellisesti kertoa yrittäjän yhte-
ystiedot Välitä viljelijästä -projektin yhte-
yshenkilölle. Joskus tilannetta voi edistää 
sekin, että eläinlääkäri kertoo yrittäjälle 
hankkeen olemassaolosta ja että yhteys-
henkilöiden tiedot ovat Melan sivulla Vä-
litä viljelijästä -projektin kohdalla. Joissain 
tilanteissa verkkosivun voi kenties etsiä 
yhdessä esille. Sieltä voi lähettää viestiä 
suojatulla sähköpostiyhteydellä. 

Kun avunpyyntö tulee, projektityön-
tekijä menee tilalle ja näkee tilanteen ko-
konaisvaltaisesti yhdessä yrittäjän kans-
sa. Moni yrittäjä kokee helpottavaksi jo 
sen, että pääsee purkamaan omia huo-
liaan ulkopuoliselle luotettavalle henkilölle. 
Käynnin ja tilannekartoituksen perusteella 
projektityöntekijä suosittelee asiakkaalle 
maksimissaan kaksi ostopalvelusitoumus-
ta (á 500 euroa), jotka asiakas itse hakee 
ja Mela myöntää. Apua saa myös tavan-
omaisten etuuksien ja tukien hakuun. Si-
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solmussa, voi ottaa itse yhteyttä projekti-
työntekijään saadakseen apua. Yhteyden-
ottojen syyt voivat olla moninaisia: jaksa-
minen, vaikea perhetilanne, yrittämisen 
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toumuksia myönnetään henkisen jaksa-
misen tukemiseen, esimerkkeinä terapia 
ja työnohjaus sekä muu jaksamista tukeva 
asiantuntija-apu. Ostopalvelusitoumus on 
aina henkilökohtainen ja asiakas itse päät-
tää palvelun tarjoajan. Toisinaan tarvitaan 
pidempiaikaista apua, jonka järjestämises-
sä autetaan. 

Eläinlääkäriliiton eläinsuojeluvalio-
kunta perehtyi projektiin – valiokunnassa 
on toiminnan jo tuntevia eläinlääkäreitä – 
ja liiton hallitus päätti 28. helmikuuta, että 
liitto hakeutuu hankkeen maksuttomaksi 
kumppaniksi. 

ELÄINLÄÄKÄRI ILOITSEE VÄLITÄ 
VILJELIJÄSTÄ -PROJEKTISTA

Tarja Havukainen tuntee aihepiirin: ”Olen 
työskennellyt pitkään kunnaneläinlääkä-
rinä ja toiminut eläinsuojelussa jo ennen 
nykyistä valvontaeläinlääkärijärjestelmää. 
Myös ennaltaehkäisevä terveydenhuolto-
työ ja Neuvo 2020 -käynnit ovat tuoneet 
uusia tuulia kunnaneläinlääkärin työ-
päivään. Eläinsuojelukäyntejä teen nykyi-

ELÄINLÄÄKÄRILIITTO ON KUMPPANI
Melan sivuilla on tietoja Välitä viljelijästä -projektin yhteyshenkilöistä ja muu-
toin aihepiiriin liittyvää tietoa. 
Hankkeen kumppaneita on noin sata: MTK:n, lomituksen, maaseutuhallinnon, 
ELY:n, työterveyshuoltojen, neuvonnan, meijereiden sekä pankki- ja vakuutus-
alan organisaatioita, Ruokavirasto, ProAgria, Agronomiliitto, Suomen Kylät se-
kä nyt maaliskuusta 2020 alkaen myös Suomen Eläinlääkäriliitto 

Kumppanit sitoutuvat tekemään maatalousyrittäjän varhaisen välittä-
misen mallin mukaista verkostoyhteistyötä maatalousyrittäjien työkyvyn ja 
työhyvinvoinnin tukemiseksi. Keinoja ovat havaintojen tekeminen, puheeksi 
ottaminen, tarvittaessa eteenpäin ohjaaminen ja tilanteen seuraaminen. 

Eläinlääkäriliiton kumppannusyhteyshenkilöt ovat puheenjohtaja Katri 
Kiviniemi ja eläinsuojeluvaliokunnan jäsen Tarja Havukainen. Yhteyshenkilöt 
osallistuvat Melan koulutuksiin ja maatalousyrittäjille suunnattuihin yhteis-
työtilaisuuksiin vuosittain. Yhteyshenkilöt osallistuvat tilanteen mukaan alu-
eellisten hankkeiden ja muiden verkostotoimijoiden järjestämiin verkostota-
paamisiin ja -koulutuksiin. 

Tilalla työnsä takia käyvä eläinlääkäri voi sidosryhmän edustajana tar-
vittaessa ottaa luottamuksellisesti puheeksi jaksamisen ja tukiverkoston ole-
massaolon. Jos yrittäjä antaa luvan, eläinlääkäri voi kertoa alueen yhteyshen-
kilölle viljelijän yhteystiedot. Toiminta on luottamuksellista. 

Yhteystieto: katri.kiviniemi@sell.fi 
www.mela.fi, laita hakuun Välitä viljelijästä

monia oivalluksia ja ratkaisuja tilanväen 
ongelmiin. Tämä projekti on tuonut omaan 
kunnaneläinlääkärin työkalupakkiini li-
sää toimivia työkaluja”, Tarja iloitsee. Hän 
kannustaa eläinlääkäreitä, kollegoja tutus-
tumaan hankkeeseen sen verran, että han-
kalassa tilanteessa olevalla tilalla olisi mah-
dollista ottaa avun mahdollisuus puheeksi. 
”Pelastetaan hyvää työtä tekevät ihmiset.”

PROJEKTITYÖNTEKIJÄ MAKSUTTA 
PAIKALLE

Useimmat projektin työntekijät on kou-
lutettu työkykykoordinaattoreiksi ja he 
omaavat maataloustaustan. Monet ovat 
pohjakoulutukseltaan agronomeja, agro-
logeja tai sote-alan koulutuksen saaneita. 
Projektityöntekijän käynti on asiakkaalle 
maksuton. 

Hanke kattaa koko maan, osassa maata 
toimitaan Välitä viljelijästä -projektin ni-
missä ja toisaalla saman tehtävän hoitavat 
maakunnannallisten hyvinvointihankkei-
den työntekijät. Näillä nimillä on hankkeita 
eri puolilla maata: Välitä viljelijästä, Voi-
maa Farmarille, Varavoimaa Farmarille 2,  
Myötätuulta tuottajalle 2, Voimaa arkeen 
II, Varavoimaa Farmarille muutoksiin, Me-
nestyvä maatilayritys 2 ja Ta hand om 
bonden. Kaikkiaan työtekijöitä on noin 20. 

Kaikkien hankkeiden yhteyshenkilöt 
luetellaan samassa kohdassa Melan sivuilla. 
Yhteyshenkilöihin voi olla yhteydessä esi-
merkiksi suojatulla sähköpostiyhteydellä 
Melan sivulta. Jos eläinlääkärinä saat luvan 
kertoa maatalousyrittäjän tiedot projektin 
työntekijälle, voit katsoa alueen mukaan 
yhteyshenkilön tiedot Melan verkkosi-
vuilta.

AVUN HAKEMISEN KYNNYS 
MADALTUNUT

Projektin toiminnan aikana yhä useampi 
viljelijä on saanut apua ja kynnys avun 
pyytämiseen näyttäisi madaltuneen, ker-
rotaan Melasta. Projektissa on havaittu, että 
monet viljelijät kaipaavat tukea oman hy-
vinvoinnin ja ihmissuhteiden lisäksi myös 
johtamiseen ja talousosaamiseen.

Kirjoittaja on lehden toimituspäällikkö, FM. 

sin yhdessä valvontaeläinlääkärien kanssa. 
Työni päätavoite, eläinten hyvinvoinnin 
kehittäminen ja turvaaminen, onnistuu 
vain, jos on toimiva ja luottamuksellinen 
kontakti eläinten omistajiin.” 

Tarja kertoo pitkään pohtineensa kuin-
ka vakavia asioita voisi ottaa puheeksi tilal-
la ja miten turvata isäntäväen oikeusturva 
eläinsuojelukäynnillä. Hän on miettinyt, 
olisiko keinoja saada tilan väki pohtimaan 
omaa jaksamistaan, talouttaan ja mahdolli-
suuksia jatkaa toimintaansa. Mitä hän itse 
voisi tehdä ennen tilan vajoamista eläin-
suojeluongelmiin – kuinka voisin auttaa? Ja 
vielä eteenpäin: mitä tilan väki itse ajattelee. 

”Nyt iloitsen, kun voin työssäni kertoa 
Välitä Viljelijästä -projektista. Useat tilal-
liset ovat jo kuulleetkin projektista. Keho-
tan heitä itse ottamaan yhteyttä projektin 
yhteyshenkilöön tai tarjoudun itse välit-
tämään yhteydenottopyynnön, isäntäväen 
luvalla tietenkin.” 

Tarjan alueella Kanta- ja Päijät-Hä-
meessä Välitä Viljelijästä -projektissa toi-
mii yhteyshenkilönä Salla Säteri. ”Hänen 
kanssaan toimiminen on tuonut minulle 


