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Maaseutu ympäristönä ja 
maatilat toiminnallisina yk-
sikköinä tarjoavat moni-
puoliset puitteet hoiva- ja 

hyvinvointipalvelujen tuottamiselle, kuten 
lasten, nuorten ja vanhusten sosiaalipalve-
luille (päiväkodit, perhekodit, hoivakodit) 
sekä erityisryhmien kuntoutuspalveluille 
(eläinavusteinen kuntoutus, puutarhatera-
pia). Maaseudun resurssien käyttö hoiva-
työssä on lisäarvo, joka voi tuoda kilpailu-
etua maaseudulla sijaitseville palveluyrityk-
sille. Maatilat ja maaseudulla toimivat yri-
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tykset voivat toimia myös sosiaalisina yri-
tyksinä työllistämällä vajaakuntoisia ja sosi-
aalisesti syrjäytyneitä. 

Green Care -toiminta on yksi vaihtoehto 
tuottaa hoiva- ja hyvinvointipalveluja. Asi-
akkaiden tarpeiden erilaistuminen ja valin-
nanvapauden lisääntyminen voivat kas-
vattaa Green Care -palveluiden kysyntää. 
Green Care yhteistyömuotojen ja toimin-
tamallien kehittämisen lähtökohtana ovat 
kasvavat ja yksilölliset palvelutarpeet, jotka 
edellyttävät toteuttamistapojen laajenta-

mista ja vaihtoehtojen lisäämistä. Palvelu-
tarjontaa on kehitettävä yhdessä asiakkai-
den ja eri palvelutuottajien kanssa. Sosiaa-
li- ja terveysalan yritysten, maaseutuyrittä-
jien, kolmannen sektorin ja julkisten toimi-
joiden yhteistyön merkitys korostuu. En-
naltaehkäisevän ja hyvinvointia ylläpitävän 
toiminnan rooli palvelutuotannossa vah-
vistuu ja voimavaroja suunnataan muun 
muassa avopalveluiden kehittämiseen ja 
kuntouttavaan työhön. Palveluiden tur-
vaamiseksi ja lisäämiseksi maaseudulla on 
luotava uudenlaisia ratkaisuja.

 MAASEUTU ANTAA MAHDOLLISUUKSIA ERILAISILLE 
HOIVA JA HYVINVOINTIPALVELUILLE
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Uudet tavat toteuttaa hoiva- ja hyvin-
vointipalveluita (Green Care, Farming for 
Health, Social Farming, Inn på tunet ja 
Grön omsorg) ovat viime aikoina lisäänty-
neet Euroopassa. Muualla Euroopassa on 
esimerkiksi maatiloja hoitolaitosten yhtey-
dessä, kehitysvammaisia ja päihdekuntou-
tujia asuu ja työskentelee maatiloilla, ikäih-
miset osallistuvat maataloustöihin ja maa-
tiloilla järjestetään opetusta yhteistyössä 
koulujen kanssa.

GREEN CAREA VOIDAAN 
TOTEUTTAA ERI TAVOIN

TTS:n Green Caren toimintamallit -hank-
keessa selvitettiin osin kirjallisuuteen ja osin 
tilavierailuihin perustuen erilaisia esimerk-
kejä Green Care -toimintamalleista. Suo-
men maaseudun olosuhteisiin sopivia, jo 
käytössä olevia vaihtoehtoisia tapoja to-
teuttaa Green Carea ovat yrittäjän ja kun-
nan välinen yhteistyö, yrittäjän ja muun jul-
kisen sektorin välinen yhteistyö, yrittäjän ja 
kolmannen sektorin välinen yhteistyö, yrit-
täjien välinen yhteistyö, yritystoiminta-
na toteutettava toiminta sekä kolmannen 
sektorin järjestämä toiminta.

Päivätoiminnan järjestäminen vammaisil-
le on Suomessa lakisääteinen velvollisuus 
kunnille. 

Hankkeessa tutustuttiin päivätoimintaa 
kehitysvammaisille tarjoavaan hevostal-
liin, jossa yrittäjä organisoi päivätoiminnan 
kokonaisuudessaan sisältäen kuljetukset. 
Ruotsalaisessa esimerkkikohteessa maatila 
tarjoaa päivätoimintaa vammaisille ja mie-
lenterveyskuntoutujille yhteistyössä kun-
nan kanssa. Maatila tarjoaa puitteet (tilat, 
eläimet) toiminnalle ja kunnan sosiaalitoi-
men henkilökunta ohjaa toimintaa yhteis-
työssä maatalousyrittäjän kanssa. Kustan-
nukset ovat pysyneet samalla tasolla kuin 
kunnan itse järjestämässä päivätoiminnas-
sa, mutta tulokset ovat olleet selkeästi pa-
rempia.

Kuntouttavan työtoiminnan järjestämi-
nen on tällä hetkellä kuntien ja järjestöjen 
vastuulla. Työtoiminta soveltuu hyvin yh-
teistyömuodoksi maatilan ja kunnan tai 
maatilan ja hoitolaitosten välille. Maatilalla 
työskentely on kuntouttavaa työtä ja toi-
mintaterapiaa. Green Care voidaan nähdä 
mahdollisuutena erityisesti pienille maati-
loille, joilla on usein tehtäviä, jotka sovel-
tuvat työtoimintaan. Hankkeessa oli esi-
merkkikohteena yksityisen hoivayrityksen 

ja kehitysyhtiön yhteisprojekti, jossa mie-
lenterveys- ja päihdekuntoutujille järjestet-
tiin kahdeksan kuukauden jakso kuntout-
tavaa työtä viheralueiden kunnostamises-
sa. Asukkaat olivat motivoituneita työhön, 
jonka tulokset näkyivät konkreettisesti. Työ 
kohotti itsetuntoa, elämänlaatu parani ja 
alkoholin käyttö väheni. Norjalaisessa esi-
merkissä päihdekuntoutujat, jotka tarvit-
sevat tehokkaampaa hoitoa kuin mitä po-
liklinikkahoito tarjoaa, asuvat ja työskente-
levät maatilalla eripituisia aikoja. Toiminta 
perustuu psykiatrisen klinikan, asiakkaan 
sosiaalitoimiston ja maatilan yhteistyölle.

Eläinavusteista terapiaa tarjoavina esimerk-
kiyrityksinä olivat terapialampola sekä 
maaseutuyrittäjän ja toimintaterapeutin 
yhteistyönä toteuttama laama- ja alpak-
katerapia. Eläinavusteinen toimintaterapia 
sopii hyvin esimerkiksi aivohalvauspotilail-
le, kontaktihäiriöisille, mielenterveyskun-
toutujille tai muistisairaille.

Yhteisöllistä asumista edustivat hankkees-
sa idea ikääntyneiden yhteisöllisestä asu-
misesta maatilalla sekä kehitysvammaisten 
asuminen maatilalla kyläyhteisössä, jossa 
he osallistuivat erilaisiin tilan töihin. Bel-
giassa vastaavaan tapaan toimii maatila, jo-
ta kehitysvammaiset hoitavat lähes itsenäi-
sesti. Naapurissa asuva maanviljelijä ohjaa 
heitä ja työskentelee tilalla päivittäin.

Green Care on luontoon ja maaseutuym-
päristöön tukeutuvaa toimintaa, jolla edis-
tetään ihmisten hyvinvointia ja elämänlaa-
tua. Se kattaa monia menetelmiä, joita käy-
tetään tavoitteellisesti ja vastuullisesti sosi-
aali-, terveys-, kasvatus- ja kuntoutuspal-
veluissa. Hyvinvointia lisäävät vaikutukset 
syntyvät muun muassa luonnon elvyttä-
vyyden, osallisuuden, toiminnallisuuden ja 
kokemuksellisuuden avulla.

www.maaseutupolitiikka.fi 

Green Care – Vihreässä Hoivassa 
hyödynnetään maaseutuympäris-
töä ja erityisesti maatiloja hoiva-, 
kuntoutus- ja hyvinvointipalvelujen 
tuottamisessa. Kuva: Sari Liski-
Markkanen

Green Carea voidaan toteuttaa 
erilaisin eläinavusteisin menetelmin, 
joista tunnetuimmat ja eniten 
käytetyimmät  Suomessa ovat 
sosiaalipedagoginen hevostoiminta 
ja ratsastusterapia. Kuva: Anne 
Korhonen
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Euroopassa joidenkin maatilojen yhteydes-
sä on opetustoimintaa ja koulutusta erilai-
sille kohderyhmille. Suomessa tämäntyyp-
pistä toimintaa ei vielä leirikoulutoimintaa 
lukuun ottamatta ole. Esimerkkinä olevan 
norjalaisen ympäristömaatilan kasvatuksel-
lisen ohjelman tavoitteena on muodostaa 
kokonaisuus paikallisen koulun kanssa. Maa-
tilan toiminnot mahdollistavat käytännölli-
sen lähestymistavan koulutyön teoreettisiin 
puoliin. Toisessa esimerkissä englantilainen 
maatila tarjoaa laajan opetusohjelman, joka 
sisältää muun muassa puutöitä, ruoanval-
mistusta, kunnostustöitä, pieneläinten hoi-
toa ja hevoskursseja. Maatilan kohderyhmä 
on nuoret, joilla on erilaisia käyttäytymiseen 
ja oppimiseen liittyviä ongelmia.

GREEN CAREN KEHITTÄMINEN 
SUOMESSA

Suomessa sosiaali- ja terveyspalveluja tuot-
tavia, sekä maatiloja, luontoa ja eläimiä toi-
minnassaan hyödyntäviä yrittäjiä on vielä 
melko vähän. Green Care -toiminnalle ei 
ole virallista määritelmää, asemaa eikä or-
ganisaatiota. Norjassa ja Ruotsissa toimin-
taa on organisoitu pidemmälle. Norjan hal-
litus on määritellyt Green Care -toiminnan 
yhdeksi merkittäväksi painopistealueeksi. 
Jokaisessa läänissä on yksi henkilö hoita-
massa alueellisen Green Care -toiminnan 
kehittämistä ja jalkauttamista tiloille. Green 
Care -toiminnalle on tekeillä myös kansal-
linen strategia. Se tehdään laajassa yhteis-
työssä eri ministeriöiden välillä ja siihen 

omille työntekijöille esimerkiksi työhyvin-
voinnin parantamiseksi tulee todennäköi-
sesti lisääntymään. Yrittäjillä on kiinnostus-
ta Green Care -toimintaan ja oman yritys-
toiminnan kehittämiseen pitkällä tähtäi-
mellä. Uusien toimintamallien luomisek-
si tarvitaan innostuneita yrittäjiä ja pilot-
tikohteita, joissa voidaan kehittää erilaisia 
Suomen olosuhteisiin soveltuvia yhteistyö-
muotoja ja toimintatapoja.

Tulevaisuudessa on tärkeää parantaa Green 
Care -toiminnan tunnettavuutta ja tietoa 
sen vaikuttavuudesta tulee lisätä. Green 
Care -toiminnan kehittäminen vaatii viral-
lisen vastuutahon ja määritelmät. Toimin-
nalla voidaan parantaa maaseutuyritysten 
ja hoivayrittäjien toimeentuloa kehittämäl-
lä uusia tulon lähteitä ja samalla varmistaa 
työpaikkojen säilyminen maaseudulla.

Artikkeli pohjautuu Marjatta ja Eino Kol-
lin säätiön rahoittamaan Green Caren toi-
mintamallit -hankkeeseen, jonka tavoittee-
na oli selvittää Suomen maaseudun olo-
suhteisiin sopivia Green Care -toimintata-
poja ja -malleja. Hankkeessa kartoitettiin 
Suomessa ja ulkomailla jo olemassa olevia 
Green Care -toimintamalleja.    
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Maatilalla  on mahdollisuus 
vuorovaikutukseen eläinten 
ja luonnon kanssa. Siellä 
voidaan seurata vuodenkier-
toa, kasvua ja lisääntymistä. 
Kuva: Sari Liski-Markkanen

osallistuvat myös muun muassa lääninhal-
litukset, kunnat ja kuntaliitto.

Ruotsissa maataloustuottajajärjestö, LRF 
on ottanut vetovastuun toiminnasta. Se 
tukee alan yrittäjiä aktiivisesti uudenlaisen 
yritystoiminnan käynnistämisessä. Suo-
messakin olisi tarpeen nimetä taho, joka 
ottaa vastuun toiminnan organisoinnista 
ja kehittämisestä.

Kuntien ja yrittäjien hyvä yhteistyö on vält-
tämätöntä Green Care -toiminnan edistä-
miseksi ja kehittämiseksi. Toiminnan saa-
minen taloudellisesti kannattavaksi edel-
lyttää asiakassuhteiden riittävää määrää ja 
jatkuvuutta. Pienet yritykset eivät ole ha-
lukkaita tekemään isoja investointeja, jos 
toiminta on alkuvaiheessa, eikä tulevista 
asiakkaista ole vielä varmuutta. Toisaalta il-
man investointeja yritystoiminnan saami-
nen kannattavaksi on vaikeaa. Yrittäjien 
toiveissa tuli esiin mahdollisimman pitkä-
aikaiset sopimukset kuntien kanssa. Kaikki 
yrittäjät eivät kuitenkaan halua lisätä asiak-
kaiden määrää, vaan parantaa toimintan-
sa laatua. Lainsäädäntö asettaa kovat vaa-
timukset tilojen ja henkilökunnan suhteen, 
minkä vuoksi toiminnan saaminen kannat-
tavaksi on haastavaa.

Kunnan kautta tulevat asiakkaat ovat mo-
nille yrittäjille tärkein asiakasryhmä, mut-
ta tulevaisuudessa yksityisten asiakkai-
den määrä tulee mahdollisesti kasvamaan. 
Myös yritysten ostamien palvelujen määrä 
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minta on tarkoituksenmukaista ja turval-
lista. Vuonna 2007 on perustettu yhdistys 
Terapia-alpakat ja laamat (www.alat.fi ). Te-
rapialaamoille ja -alpakoille on kehitetty 
soveltuvuustesti terapiakäyttöön soveltu-
vista eläimistä amerikkalaisen ja saksalaisen 
testin pohjalta.

Ylitalon Alpakat tekee yhteistyötä toimin-
taterapeutti Joyce Collin-Kajaalan kanssa 
eläinavusteisessa ALAT-terapiassa. Eläinte-
rapian asiakkaat ovat toimintaterapeutin 
eri-ikäisiä asiakkaita, terapiaa voidaan esi-
merkiksi ajatella kontaktihäiriöisille, mie-
lenterveyskuntoutujille tai muistisairaille.

Terapian toteuttaminen yhteistyössä on 
hedelmällistä, koska molempien ammat-
titaitoa voidaan hyödyntää. Maaseutuyrit-
täjä ei tarvitse terapeutin koulutusta ja te-
rapeutti voi päättää soveltuuko tila terapi-

ELÄINAVUSTEISTA TERAPIAA MAATALOUSYRITTÄJÄN 
JA TOIMINTATERAPEUTIN YHTEISTYÖNÄ

akäyttöön. Yrittäjät toimivat periaatteella 
”tee sitä minkä osaat parhaiten”. Terapia-
tilanteeseen valitaan yhdessä sopiva eläin. 
Terapeutti kertoo mitä on tarkoitus tehdä, 
mitä eläimeltä odotetaan jne. Terapiatilan-
teessa ohjaaja keskittyy eläimeen ja tera-
peutti asiakkaaseen.     

Ylitalon tilalla Hattulassa viljellään 
ohraa, kauraa ja rypsiä. Vuodesta 
2002 lähtien tilalla on ollut myös 
alpakoita ja laamoja. Tilalla on 

yhteensä 18 alpakkaa ja laamaa. Tila työl-
listää yrittäjäpariskunnan täysipäiväisesti. 
Isäntä Tommi Ylitalo on päävastuussa vil-
jelystä ja emäntä Pirkko Kivikari eläimistä ja 
niiden koulutuksesta. Molemmat yrittäjät 
toimivat kuitenkin eläinten ohjaajina.

Tilalla on vasatuotantoa sekä terapia-alpa-
koiden ja laamojen koulutusta. Kaikki tilal-
ta myytävät eläimet ovat ”tapakasvatettu-
ja”: taluttamiseen ja hoitotoimiin tottunei-
ta ja osa on ALAT-terapiaeläintestin suorit-
taneita. Alpakoita ja laamoja myydään tilal-
ta myös harrastus- ja seuraeläimiksi.

Terapiaan ja eläinavusteiseen toimintaan 
käytettävät eläimet testataan, jotta toi-
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