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ALKUSANAT 

Green Care tarkoittaa maaseutuympäristön ja erityisesti maatilan hyödyntämistä hoiva‐, 

kuntoutus‐ ja hyvinvointipalvelujen tuottamiseen. Tavoitteena on ihmisten henkisen, fyysi‐

sen ja sosiaalisen hyvinvoinnin parantaminen. Green Care on uusi palvelumuoto, jolla voi olla 

menestymisen mahdollisuuksia Suomessa. Toimintamuotona voivat olla esimerkiksi erilaiset 

terapiat, päivätoiminta, asumispalvelut sekä koulutus. 

Tässä hankkeessa on kartoitettu Suomessa ja ulkomailla käytössä olevia Green Care  

‐toimintamalleja. Tuloksia voivat hyödyntää Green Care ‐palveluyrittäjyyttä suunnittelevat 

maaseutu‐ ja hoivayrittäjät. 

Tutkimuksen rahoitti Marjatta ja Eino Kollin Säätiö. Selvityksen toteuttivat tutkijat Anne 

Korhonen, Sari Liski‐Markkanen ja Irene Roos. TTS ‐ Työtehoseura, kiittää rahoittajaa. Erityi‐

set kiitokset myös yrittäjille aktiivisesta osallistumisesta haastatteluihin. 
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1 TAUSTA JA TAVOITE 

1.1 Tausta 

Suomessa on 200–300 hyvinvointipalveluja tuottavaa maatilaa. Toiminnan laajentamiseen 

vaikuttaa Green Care ‐toiminnan tuntemattomuus ja palvelujen vaikuttavuutta koskevan 

tutkimustiedon puute. Erilaisia kehitys‐ ja tutkimushankkeita on aloitettu viime vuosina. 

MTT:n ja Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen Green Care ‐terveyttä ja hyvinvointia ‐hank‐

keessa selvitettiin millaisia liiketoimintamahdollisuuksia maaseudulla on tuottaa hoiva‐ ja 

hyvinvointipalveluja käyttäen maatilojen ja maaseudun resursseja uudella tavalla. Esimerkik‐

si luonto ja maataloustyöt voivat olla osana kuntoutusta ja auttaa paluussa normaalielämää. 

(Yli‐Viikari ym. 2009) 

Hyvinvointialan yrittäjäksi ryhtyneiden maatalousyrittäjien tiedon saannin helpottami‐

seksi MTK:n ja Maa‐ ja kotitalousnaisten ”Maatiloille menestyvää hyvinvointialan yrittäjyyt‐

tä” ‐hankkeessa on koottu yrityksen perustamiseen ja yritystoiminnan aloittamiseen liittyvä 

aineistopaketti. Sieltä löytyy muun muassa tuotteistusmalli yksityisestä päiväkodista, ikäih‐

misten palveluasumisesta, nuorten perhekodista sekä kotityöpalveluyrityksestä. 

(www.mtk.fi) 

TTS:n projektissa ”Maatilayrittäjästä ikäihmisen palvelutuottajaksi” todettiin muun mu‐

assa että hoivakodin perustaminen maatilan päärakennukseen, vaatii mittavia korjaustöitä. 

Siinä on vaikea toteuttaa muun muassa tarvittavia huone‐ ja hygieniatilojen vaatimuksia ja 

suosituksia. Projektissa tuli myös esille, että kuntien tulisi suunnitella toimintaa yhteistyössä 

hoiva‐ ja palvelutuottajien kanssa. Silloin ilmenee, mitä palveluja kunnassa tarvitaan. (Roos 

2009) 

Uudet tavat toteuttaa hyvinvointipalveluita ovat viime aikoina lisääntyneet Euroopassa; 

Green Care, Farming for Health ja Social Farming. Aloite on tullut maanviljelijöiltä eikä ter‐

veys‐ ja sosiaaliviranomaisilta. Hollannissa on hoivapalveluja tuottavia maatiloja, joista osa 

kuluu kiinteästi johonkin hoitolaitokseen. Hollannissa on myös maatiloja, jossa ikäihmiset 

käyvät tekemässä maataloustöitä. Myös kehitysvammaisia asuu ja työskentelee monilla ti‐

loilla. 

Norjassa hoivamaatalous on toiminut pitkään. Maatilojen tarjoamat palvelut käsittävät 

muun muassa pedagogisia palveluita kaikille ikäryhmille. Palveluja tarjotaan yhteistyössä 

koulun, terveys‐, sosiaali‐ ja hyvinvointipalveluiden kanssa.  

Ruotsissa Green Care ‐toimintaa harjoittavien maatilojen määrä on kasvanut nopeasti. 

Tiloja on nyt noin kolmisen sataa. Vihreää hoivaa tarjotaan erilaisille asiakasryhmille kuten 

lapsille ja nuorille, ikäihmisille, toimintarajoitteisille, päihderiippuvaisille sekä omaishoitajille. 

 

1.2 Green Care määritelmä Suomessa 

Green Care tarkoittaa maaseutuympäristön ja erityisesti maatilan hyödyntämistä hoiva‐, 

kuntoutus‐ ja hyvinvointipalvelujen tuottamiseen. Tavoitteena on ihmisten henkisen, fyysi‐

sen ja sosiaalisen hyvinvoinnin parantaminen. Kohteena Green Caressa voivat esimerkiksi ol‐

la ikäihmiset, lapset ja nuoret, mielenterveyskuntoutujat, päihdekuntoutujat, pitkäaikais‐

työttömät tai vammaiset. Toimintamuotona voivat olla erilaiset terapiat (esimerkiksi 

eläinavusteinen terapia, puutarhaterapia), päivätoiminta, asumispalvelut ja koulutus tms. 

Katriina Soinin määritelmän (kuva 1) mukaan Green Care:lla on Suomessa kolme mah‐

dollista kehityssuuntaa ja toiminta‐aluetta; sosiaali‐ ja terveyspuoleen kuuluvat hoivapalve‐

lut (”vihreä hoiva”), ympäristökasvatukseen, koulutukseen ja kuntoutukseen liittyvät ennal‐
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taehkäisevät palvelut (”vihreä voima”) sekä matkailuun ja virkistykseen painottuvat hyvin‐

vointipalvelut (”vihreä virkistys”). 

 

 

Kuva 1. Green Care:lla on Suomessa kolme mahdollista kehityssuuntaa ja toiminta-
aluetta; ”vihreä hoiva”, ”vihreä voima” ja ”vihreä virkistys”. 

 

1.3 Hankkeen tavoite ja toteutus 

Tämän Green Caren toimintamallit‐hankkeen tavoitteena oli selvittää Suomen maaseudun 

olosuhteisiin sopivia Green Care toimintatapoja ja ‐malleja. Tavoitteena oli arvioida, millä 

edellytyksillä toiminta olisi taloudellisesti kannattavaa ja mitkä ovat yritysten mielestä tär‐

keimmät kehityskohteet. 

Hankkeen konkreettiset tavoitteet olivat: 

 Parantaa Green Caren toiminnan tunnettavuutta. 

 Monipuolistaa palveluja asiakkaiden tarpeiden mukaan. 

 Parantaa maaseutuyritysten ja hoivayrittäjien toimeentuloa luomalla uusia tulon lähteitä. 

 Varmistaa työpaikkojen säilyminen maaseudulla. 

Hankkeessa tehtiin kirjallisuusselvitys, jossa tutustuttiin valtakunnallista palvelujen tar‐

vetta koskeviin selvityksiin sekä kartoitettiin pääasiassa ulkomailla jo käytössä olevia Green 

Care ‐toimintamalleja. Lisäksi tehtiin benchmarking‐matkat Ruotsiin ja Norjaan, joissa tutus‐

tuttiin naapurimaiden Green Care ‐toimintaan. Suomalaisia ideatasolla tai jo olemassa olevia 

toimintatapoja selvitettiin haastattelemalla yrittäjiä. 

 



 TTS:n julkaisuja 410 (2011) 7 

2 KIRJALLISUUS- JA TAUSTASELVITYS 

2.1 Valtakunnallisia palvelujen tarvetta koskevia selvityksiä 

2.1.1 Sosiaalipalvelut-toimialaraportti  

Työ‐ ja elinkeinoministeriön Sosiaalipalvelut ‐toimialaraportissa todetaan, että väestön 

ikääntyminen sekä tulo‐ ja koulutustason nousu lisäävät sosiaalipalvelujen kysyntää. Kasva‐

viin sosiaalipalvelujen tarpeisiin tarvitaan myös yritysten tuotantopanosta nykyistä enem‐

män. Merkittävin muutos yritysten kannalta tapahtunee palvelumarkkinoiden avautuessa. 

Kuntien entisestään kovemmat kustannuspaineet ja tuotannon tehostamistarpeet lisäävät 

palvelujen ostamista. Nykytilanteessa, jossa kuntien taloudellinen tilanne on heikko, tehdään 

kuitenkin valitettavasti lyhytnäköisiä ratkaisuja ostopalvelujen vähentämiseksi. Suurten ikä‐

luokkien eläköityminen on myös iso haaste palvelujen järjestämiselle. (Kettunen 2009)  

Viime vuosina lisääntyneet vaatimukset asiakkaiden valinnan mahdollisuuksien paran‐

tamisesta ovat nopeuttaneet uusien toimintamallien kokeilua myös palveluiden rahoittami‐

sessa. Yksityisen hoidon tuki, palvelusetelit ja maksusitoumukset ovat keinoja siirtää päätös‐

valtaa tuottajan valinnasta kunnilta palvelujen käyttäjille. Uusia rahoitusmalleja on kokeiltu, 

mutta niitä ole vielä kattavasti osattu hyödyntää. Arvioiden mukaan suuri osa sosiaalipalve‐

lualan yritysten liikevaihdosta tulee joko suoraan tai välillisesti kunnilta. Kuntien sosiaalipal‐

velujen ostot ja niistä järjestetyt tarjouskilpailut, erityisesti palveluasumistuotannosta, ovat 

lisääntyneet viime vuosina. Tarjouskilpailuja ovat lisänneet palvelutarpeiden lisääntyminen, 

kuntien taloudellisen aseman kiristyminen ja kasvanut tietoisuus hankintalain velvoitteista. 

(Kettunen 2009) 

Sosiaalipalvelumarkkinoiden viime vuosien kehitystä kuvaa yritysmäärän nopea kasvu 

sekä yritystoiminnan maantieteellisen markkina‐alueen laajeneminen. Myös sosiaalipalvelu‐

alalla on viime aikoina ollut havaittavissa keskittymistä: suuret toimijat ostavat hyvin menes‐

tyviä pieniä yrityksiä ja laajentavat toimintaansa koko Suomeen. Verkostojen rakentamiseen, 

pelisääntöjen tekemiseen ja elinkelpoisuuden turvaamiseen tarvitaan myös yhteiskunnan 

vahvaa tukea. Työ‐ ja elinkeinoministeriön HYVÄ ‐hanke yrittää myötävaikuttaa toimivien 

verkostojen syntymiseen ja elossapysymiseen. (Kettunen 2009) 

 
2.1.2 Hyvinvointialan kehittäminen 

Työ‐ ja elinkeinoministeriön Hyvinvointihankkeen (HYVÄ) tavoitteena on alan osaavan työ‐

voiman saannin, yrittäjyyden, yritystoiminnan käynnistämisen, kasvun ja kansainvälistymisen 

sekä tuottavuuden edellytysten parantaminen. 

Hyvinvointialan kehittäminen ‐julkaisussa todetaan, että tulevaisuudessa sosiaali‐ ja 

terveydenhuollon palvelutuotanto sekä työllisten määrä kasvaa. Väestön palvelutarve vai‐

kuttaa työllisten määrän kasvuun huomattavasti, samoin työn tuottavuus. Mikäli väestön 

palvelutarve pysyy ennallaan, tarvitaan sosiaali‐ ja terveysalalle 200 000 työllistä lisää vuon‐

na 2040. Jos ikääntyvän väestön palvelutarvetta saadaan myöhennettyä viidellä vuodella, ar‐

vioidaan uutta työvoimaa tarvittavan vuoteen 2040 mennessä noin 70 000. (Työ‐ ja elinkei‐

noministeriö 2009) 

Sosiaalipalveluissa yksityisen toiminnan kasvua on edesauttanut kuntien palvelutuotan‐

non avautuminen kilpailulle. Kuntien järjestämisvastuulla olevissa palveluissa yksityisillä pal‐

velutuottajilla on vahva asema erityisesti majoituksen sisältävissä sosiaalipalveluissa. Lisäksi 

palveluntuottajat ovat hyötyneet lainsäädännössä tapahtuneista uudistuksista, jotka ovat 
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luoneet yksityisille palveluille uusia markkinoita ja mahdollistaneet yksityisen toiminnan ke‐

hittymisen. (Työ‐ ja elinkeinoministeriö 2009) 

Terveydenhuollossa yksityisen toiminnan kasvua on hidastanut kuntayhtymien merkit‐

tävä asema julkisessa terveydenhuollossa ja yksityisten ostopalvelujen suhteellisen vähäinen 

merkitys kuntien perusterveydenhuollossa. Jatkossa julkisen toiminnan tehostamistarpeet ja 

väestön ikääntymisestä johtuva terveyspalvelujen kysynnän kasvu edellyttävät kuitenkin jul‐

kisen alan ja yksityisten tuottajien yhteistyön tiivistämistä. Esimerkiksi uuden sosiaali‐ ja ter‐

veydenhuollon palvelusetelilain odotetaan antavan yhteistyön syventämiseen uusia välinei‐

tä. (Työ‐ ja elinkeinoministeriö 2009) 

Yksityisessä sosiaalipalvelussa järjestöillä (säätiöt, yhdistykset yms.) on suuri merkitys. 

Järjestöt tuottavat yhä lähes 60 prosenttia palvelujen arvosta, vaikka yli puolet toimialan 

palveluja tuottavista toimipaikoista on jo yritysten omistamia. Järjestöjen merkitys on kui‐

tenkin pienentynyt ja se supistuu edelleen, mikä johtuu yritystoiminnan aidosta kasvusta ja 

järjestöjen toimintojen yhtiöittämisestä. Kasvuyritysten osuus vallitsevasta yrityskannasta 

onkin sosiaalipalveluissa selvästi suurempi kuin koko yrityskentässä keskimäärin. Yksityisten 

terveyspalvelujen tuotannossa järjestöillä ei ole suurta merkitystä. Toimiala on hyvin pienyri‐

tysvaltaista ja kasvuyritysten osuus terveydenhuollon yrityskannasta on pieni, mikä johtuu 

ammatinharjoittajien suuresta määrästä, toiminnan luonteesta ja osittain myös julkisen alan 

oman palvelutuotannon merkittävästä asemasta, joka ei anna yritysten kasvulle riittävästi ti‐

laa. (Työ‐ ja elinkeinoministeriö 2009) 

Hyvinvointialan kehittäminen tulisi lähteä kokonaisvaltaisesta rakenteiden ja palvelui‐

den uudistamisesta, ei pelkästä teknologian kehittämisestä. Hyvinvointipalveluiden innovaa‐

tioiden tulisi olla linjassa mm. järkevän lainsäädännön, hankintamenettelyn, tuloksellisuuden 

mittareiden ja toiminnan kehittämisen kanssa. (Työ‐ ja elinkeinoministeriö 2009) 

 

2.1.3 Sopimuksellisuuskäsikirja  

Koski ym. (2009) ovat julkaisussaan Vastuuta, vuorovaikutusta ja välittämistä todenneet, että 

sopimuksellisuus vahvistaa ja luo paikallisia yhteistyöasetelmia julkisen, yksityisen ja kol‐

mannen sektorin kesken. Sopimuksellisuudessa maaseudun toimintoja yhdistetään joustavan 

työn ja hyödykkeiden välitysmekanismin avulla samalla täydentäen yksityisen ja julkisen sek‐

torin olemassa olevia järjestelmiä. 

Sopimuksellisuudessa on kyse uudenlaisesta toimintatavasta kysynnän ja tarjonnan jär‐

jestämiseksi paikallisesti. Se on keino organisoida palveluja paikallisesti ja koota maaseudun 

sirpaleisia töitä ja palveluja yhteen. Sopimuksellisuuden tavoitteena on ylläpitää maaseudun 

palveluja ja edistää työllisyyttä. Maaseudun paikallistoimijoille tarjotaan enemmän osalli‐

suutta ja vaikutusmahdollisuuksia, mutta edellytetään myös entistä enemmän vastuunottoa. 

(Koski ym. 2009) 

Maaseudun tarpeet eroavat kaupunkien tarpeista monella eri tavalla, mikä olisi tunnus‐

tettava asukkaiden ja paikallistoimijoiden lisäksi kunnissa ja valtionhallinnossa. Alueiden väli‐

sillä eroilla on vaikutusta siihen, etteivät kaupunkioloihin suunnitellut toimenpiteet aina sel‐

laisenaan riitä tai toimi maaseudulla. Etenkin työ‐ ja toimeentulomahdollisuuksien sirpalei‐

suuden ja palvelujen vähenemisen takia maaseutu ei mahdu kaupunkien ja taajamien kanssa 

samaan muottiin. Maaseudun toimijarakenne on jatkuvassa muutoksen tilassa. Julkinen sek‐

tori vetäytyy entisestä roolistaan. Yrityksiäkään ei synny maaseudulle siinä tahdissa kuin olisi 

tarvetta. Maaseudulle muodostuu näin yhä laajempia palveluaukkoja. On löydettävä erityi‐

sesti uusia hoiva‐ ja hyvinvointipalveluiden tuottajia sekä uudistettava työnjakoa eri sekto‐

reiden ja toimijoiden kesken. (Koski ym. 2009) 

Sopimuksellisuuden ominta toimintakenttää ovat sellaiset alueet ja alat, joilta julkinen 

sektori on joutunut tai joutuu vetäytymään ja joille ei ole omaehtoisesti syntynyt korvaavaa 
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yritystoimintaa. Sopimuksellisuus ei kilpaile olemassa olevan yritystoiminnan kanssa eikä 

polje työehtoja vaan pikemminkin edistää uusien palvelujen ja työmahdollisuuksien synty‐

mistä. Pääperiaatteena on tarjota palveluita lähellä niiden käyttäjiä. (Koski ym. 2009) 

Sopimuksellisuuden osapuolia voivat olla tehtävästä riippuen kaikki maaseudun toimi‐

jat: julkinen sektori, yritykset, kolmannen sektorin toimijat ja kotitaloudet. Paikallistoimijoi‐

den mukaan koti‐ ja hoivapalvelut ovat ehdottomasti tärkein asia, johon sopimuksellisuudel‐

la pitäisi pystyä vaikuttamaan. Avun tarvitsijoina ovat lähinnä vanhukset, mutta myös muut 

ryhmät, kuten lapsiperheet. (Koski ym. 2009) 

Sopimuksellisuuden tavoitteena on edistää maaseudun työllisyyttä, täydentää maaseu‐

dun palveluja ja organisoida maaseudun pieniä töitä eli luoda uudenlaisia joustavia paikalli‐

sia ratkaisuja työn ja työntekijän kohtaamiseksi sekä toisaalta palvelujen luomiseksi maaseu‐

dulle ja hallinnon byrokratian vähentämiseksi. (Koski ym. 2009) 

Maaseudulla on kysyntää pienille hoiva‐alan töille. Ikääntyvät ja ikäihmiset maaseudulla 

ovat usein varsin yksin ja kokevat turvattomuuden tunnetta eikä apu ole välttämättä lähellä. 

Yksinäisyys ja turvattomuus voivat altistaa ennenaikaiselle laitospalvelujen tarpeelle, mikä ei 

ole palvelupolitiikan tavoite eikä ikäihmisten etu. Laitoshoito on kustannuksiltaan kallista ei‐

kä välttämättä tarkoituksenmukaista, mikäli kotona asumista voidaan erilaisin palveluin tu‐

kea. Hoiva‐ ja hyvinvointipalveluissa on mahdollisuuksia etenkin yrittäjien tai yhdistysten ja 

yksityisten asukkaiden välisiin sekä kunnan ja yrittäjän välisiin sopimuksiin. (Koski ym. 2009) 

 

2.2 Maaseudun mahdollisuudet uusille hoiva- ja hyvinvointipal-
veluille 

Maaseutu antaa mahdollisuuksia tarjota ja kehittää uudenlaista hoiva‐ ja hyvinvointipalve‐

luiden yritystoimintaa. Toisaalta väestön ikääntymisen ja yhteiskunnassa tapahtuneiden 

muutosten myötä on lisääntyvää tarvetta uusille hoiva‐ ja hyvinvointipalveluille.  

Työ‐ ja elinkeinoministeriön Hyvinvointialan työ‐ ja elinkeinopoliittisissa kehittämista‐

voitteissa todetaan, että sosiaali‐ ja terveyspalveluilla on suuri merkitys ihmisten hyvinvoin‐

nille, kansantaloudelle ja palvelujen julkiselle rahoitukselle. Kuntien ja kuntayhtymien me‐

noista sosiaali‐ ja terveyspalvelujen osuus on puolet. Väestön ikääntyminen lisää samanaikai‐

sesti palvelujen ja alan henkilöstön tarvetta. Toimintaympäristön suuri muutos edellyttää 

julkisten palveluiden uudistamista. Julkinen sektori tuottaa edelleen yli 70 prosenttia sosiaa‐

li‐ ja terveyspalveluista. Vaikka yritysten ja järjestöjen tuottamien palvelujen osuus on viime 

vuosina kasvanut, on yritystoiminnan hyödyntämisessä runsaasti käyttämättömiä mahdolli‐

suuksia. Elinkeinoelämän rakennemuutoksessa hyvinvointiala voi kehittyä kasvavaksi ja kan‐

sainvälistyväksi palvelusektorin toimialaksi. (Työ‐ ja elinkeinoministeriö 2009) 

Palvelutarpeeseen vaikuttaa ikääntymisen ohella terveydentilan ja toimintakyvyn kehi‐

tys. Toimintakykyisten elinvuosien lisääntyminen ja syrjäytymisen vähentyminen hillitsee 

palvelutarpeiden kasvua. Palvelujen riittävyyden turvaaminen on tulevina vuosikymmeninä 

sosiaali‐ ja terveydenhuollon keskeisin tehtävä. Parasta palvelutarpeiden kasvun hillintää on 

sairauksien ja toimintakyvyn heikentymisen ennalta ehkäiseminen ja terveyden edistäminen. 

(Työ‐ ja elinkeinoministeriö 2009) 

Hyvinvointialan työ‐ ja elinkeinopoliittisena kehittämistavoitteena on mm. hyvinvointi‐

toimialan kehittäminen kasvuun ja kansainvälistymiseen tukemalla koko toimialan uudistu‐

mista, nostamalla alan innovaatiotoiminnan tasoa ja ‐palvelujen käyttöä sekä edistämällä ky‐

syntä‐ ja käyttäjälähtöisiä palvelukonsepteja. (Työ‐ ja elinkeinoministeriö 2009) 

Maaseutupoliittisen kokonaisohjelman mukaan maaseudulla hoiva‐alan yrittäjyys tarjo‐

aa uusia mahdollisuuksia ja resursseja, joilla voidaan täydentää nykyistä sosiaalihuollon ja 

terveydenhoidon järjestelmää. Maaseudulle hyvinvointipalvelujen tuottaminen voi merkitä 
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uusia työllistymismahdollisuuksia ja lähipalvelujen paranemista. Hoivayrittäjyyden kehittä‐

minen lisää naisten työllistymismahdollisuuksia maaseudulla. Alan markkinat laajenevat ja 

palvelujen kysyntä kasvaa. (Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä, YTR, 2009) 

Maaseutu ympäristönä ja maatilat toiminnallisina yksikköinä tarjoavat monipuoliset 

puitteet hoiva‐ ja hyvinvointipalvelujen tuottamiselle, kuten lasten, nuorten ja vanhusten so‐

siaalipalveluille (päiväkodit, perhekodit, hoivakodit) ja erityisryhmien kuntoutuspalveluille 

(eläinavusteinen kuntoutus, puutarhaterapia). Maaseudun resurssien käyttö hoivatyössä on 

lisäarvo, joka voi tuoda kilpailuetua maaseudulla sijaitseville palveluyrityksille. Maatilat ja 

maaseudulla toimivat yritykset voivat toimia myös sosiaalisina yrityksinä työllistämällä va‐

jaakuntoisia ja sosiaalisesti syrjäytyneitä. (Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä, YTR, 2009) 

Tiedonpuute rajoittaa tällä hetkellä kysynnän ja tarjonnan kohtaamista. Tietoa puuttuu 

heiltä, jotka suunnittelevat alan yritystoimintaa ja markkinointia, samoin kuin heiltä, jotka 

päättävät hoivaa, hoitoa ja kuntoutusta tarvitsevien ihmisten sijoittamisesta. Toiminnan laa‐

jenemista vaikeuttaa lisäksi puute maaseutuympäristössä tuotettujen sosiaali‐ ja terveyspal‐

veluiden vaikuttavuutta koskevasta tutkimustiedosta, Green Care ‐toiminnan tuntematto‐

muus sekä alan institutionaalinen hajanaisuus ja vakiintumattomuus. (Maaseutupolitiikan 

yhteistyöryhmä, YTR, 2009) 

 

2.3 Hoiva-alaan liittyvää lainsäädäntöä 

2.3.1 Sosiaali- ja terveydenhuollon lakisääteiset palvelut 

Sosiaali‐ ja terveydenhuollon lainsäädäntö määrittelee sen, miten palvelujen saatavuudesta 

on huolehdittava. Vastuu sosiaali‐ ja terveydenhuollon järjestämisestä on kunnilla. Lainsää‐

däntö velvoittaa kunnat järjestämään sosiaali‐ ja terveyspalveluja asukkailleen, mutta ei 

sääntele yksityiskohtaisesti toiminnan laajuutta. Kunnat voivat järjestää palvelut itsenäisesti, 

kuntayhtymän jäsenenä tai ostamalla palvelut muilta kunnilta tai yksityisiltä palveluntuotta‐

jilta. Asiakkaalle voidaan myös antaa palveluseteli, jolla palvelun voi ostaa. Sosiaalihuollon 

yleislakeja ovat sosiaalihuoltolaki sekä vuonna 2001 voimaan tullut laki sosiaalihuollon asiak‐

kaan asemasta ja oikeuksista. Terveydenhuollon yleislakeja ovat kansanterveyslaki ja erikois‐

sairaanhoitolaki. Sosiaalihuoltolaissa säädetään kunnan velvollisuudesta huolehtia yleisten‐

sosiaalipalvelujen järjestämisestä. Näitä ovat sosiaalityö, kasvatus‐ ja perheneuvonta, koti‐

palvelut, asumispalvelut, laitoshuolto, perhehoito ja omaishoidon tuki. Lisäksi kunnalla on 

velvollisuus huolehtia sosiaalihuoltolaissa mainituista muista sosiaalipalveluista, joista on 

säädetty erilliset lait. (Sosiaali‐ ja terveysministeriö 2005) 

Green Care ‐toimintaa voidaan mahdollisesti soveltaa seuraavissa kunnan järjestämis‐

vastuulla olevissa sosiaali‐ ja terveyspalveluissa: 

 

Asumispalvelut 
Asumispalveluja annetaan henkilölle, joka erityisestä syystä tarvitsee apua tai tukea asunnon 

tai asumisensa järjestämisessä.  

 

Laitoshuolto 
Laitoshuoltoa annetaan henkilölle, joka tarvitsee apua, hoitoa tai muuta huolenpitoa, jota ei 

voida tai ei ole tarkoituksenmukaista järjestää hänen omassa kodissaan muita sosiaalipalve‐

luja hyväksi käyttäen.  
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Perhehoito (ikäihmiset ja lapset) 
Perhehoitoa annetaan henkilölle, jonka hoitoa, kasvatusta tai muuta huolenpitoa ei voida 

tarkoituksenmukaisesti järjestää hänen omassa kodissaan tai muita sosiaali‐ ja terveyden‐

huollon palveluja hyväksikäyttäen, ja jonka ei katsota olevan laitoshuollon tarpeessa. Perhe‐

kodissa hoidettavien henkilöiden enimmäismäärä on säännelty sosiaalihuoltolaissa. Perhe‐

hoitajan asemasta ja tehtävistä säädetään perhehoitajalaissa. 

 

Lasten ja nuorten huolto 
Kunnan on lastensuojelulain mukaan huolehdittava siitä, että lastensuojelu järjestetään sisäl‐

löltään ja laajuudeltaan sellaiseksi, kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää. Lastensuojelun 

näkökulma tulee ottaa huomioon myös muita kunnan järjestämiä palveluja kehitettäessä. 

 

Lasten päivähoito 
Kunnan on lasten päivähoidosta annetun lain mukaan huolehdittava siitä, että lasten päivä‐

hoitoa on saatavissa siinä laajuudessa ja sellaisin toimintamuodoin kuin kunnassa esiintyvä 

tarve edellyttää. Kunta joko järjestää päivähoidon tai valvoo sitä. 

 

Päihdehuolto 
Kunnan on päihdehuoltolain mukaan huolehdittava siitä, että päihdehuolto järjestetään si‐

sällöltään ja laajuudeltaan sellaiseksi kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää. Päihdehuollon 

palveluja on järjestettävä yleisiä sosiaali‐ ja terveydenhuollon palveluja kehittämällä sekä an‐

tamalla erityisesti päihdehuoltoon tarkoitettuja palveluja. Päihdehuollon palveluja on annet‐

tava avun, tuen ja hoidon tarpeen perusteella. 

 

Kehitysvammaisten erityishuolto 
Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain mukaan erityishuolto annetaan henkilölle, 

jonka kehitys tai henkinen toiminta on estynyt tai häiriintynyt synnynnäisen tai kehitysiässä 

saadun sairauden, vian tai vamman vuoksi, ja joka ei muun lain nojalla voi saada tarvitsemi‐

aan palveluja. Erityishuoltoon kuuluvia palveluja ovat muun muassa terveydenhuolto, ohja‐

us, kuntoutus ja toiminnallinen valmennus sekä työtoiminnan ja asumisen järjestäminen, 

apuvälineiden järjestäminen sekä muu tarpeellinen toiminta. 

 

Vammaisuuden perusteella järjestettävät palvelut ja tukitoimet 
Vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain mukaan 

kunnan on huolehdittava siitä, että vammaisille tarkoitetut palvelut ja tukitoimet järjeste‐

tään sisällöltään ja laajuudeltaan sellaisena, kuin tarve edellyttää. Kunta voi järjestää myös 

vammaisten henkilöiden työllistämistä tukevaa toimintaa ja työtoimintaa. 

 

Kuntouttava työtoiminta 
Kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain mukaisilla toimenpiteillä parannetaan työmark‐

kinatukea tai toimeentulotukea saavan henkilön edellytyksiä työllistyä avoimilla työmarkki‐

noilla. Kuntouttavaan työtoimintaan pääsee pitkään jatkuneen työttömyyden perusteella. 

Lain avulla myös edistetään kuntoutettavan mahdollisuuksia osallistua koulutukseen tai 

muuhun työhallinnon tarjoamaan työllistymistä edistävään toimenpiteeseen. 
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Kuntoutus 
Kuntoutusta on järjestettävä siltä osin kuin se ei ole Kansaneläkelaitoksen tehtävänä. Kun‐

toutuksen sisällöstä on säädetty tarkemmin lääkinnällisestä kuntoutuksesta annetulla ase‐

tuksella. 

 

Mielenterveyspalvelut 
Kunnan on huolehdittava mielenterveyspalvelujen järjestämisestä. Ne voidaan järjestää joko 

osana kansanterveystyötä tai sosiaalihuoltoa. Palvelut on ensisijaisesti järjestettävä avopal‐

veluina sekä siten, että tuetaan oma‐aloitteista hoitoon hakeutumista ja itsenäistä suoriu‐

tumista. 

(Sosiaali‐ ja terveysministeriö 2005) 

 
2.3.2 Yksityisten sosiaalipalvelujen valvontalaki 

Laki ja asetus yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta koskee niitä yksityisiä sosiaalipalvelu‐

ja, joita yksityinen palveluntuottaja antaa korvausta vastaan liike‐ tai ammattitoimintaa har‐

joittamalla. Yksityisiä palveluntuottajia ovat kaikki yksityiset ammatinharjoittajat, yritykset 

yritysmuodosta riippumatta, erilaiset voittoa tavoittelemattomat yhdistykset sekä julkisyh‐

teisöjen perustamat liikeyritykset. Laki ei koske perhehoitajalain toimeksiantosopimussuh‐

teen perusteella annettavaa yksityistä perhehoitoa. Muu kuin toimeksiantosopimussuhteen 

perusteella annettava yksityinen perhehoito, josta käytetään usein nimitystä ammatillinen 

perhehoito, kuuluu kuitenkin lain soveltamisen piiriin. 

Yksityisiä sosiaalipalveluja ovat yksityisen ihmisen tai yhteisön tuottamat lasten ja nuor‐

ten huollon, lasten päivähoidon, vammaisten, kehitysvammaisten, vanhusten tai päihdehuol‐

lon palvelut tai muut vastaavat sosiaalipalvelut. (Lemponen 2004) 

Laissa asetetaan erityisiä vaatimuksia yksityisiä sosiaalipalveluja antavan yksikön henki‐

löstölle, toimitiloille ja toimintavälineille. 

 

Henkilöstö 
Yksityisellä sosiaalipalveluja tuottavalla yksiköllä tulee olla palveluista vastaava henkilö. Vas‐

tuuhenkilön tehtävänä on vastata siitä, että toiminnalle asetetut vaatimukset toteutuvat. 

Toiminnasta vastaavalla henkilöllä tulee olla vähintään opisto‐ tai ammattikorkeakoulutasoi‐

nen sosiaali‐ ja terveydenhuollon tutkinto. Sopivan koulutuksen lisäksi vastuuhenkilöltä odo‐

tetaan riittävää työkokemusta vastaavanlaisista tehtävistä. Vastuuhenkilöltä myös edellyte‐

tään, että hän työskentelee toimintayksikössä. Yksityisen sosiaalipalveluja tuottavan yksikön 

henkilöstöltä vaadittavaan koulutukseen vaikuttavat sen tarjoamat palvelut, asiakasryhmä, 

asiakkaiden kunto ja tarpeet. Henkilöstön lukumäärän tulee olla riittävä palvelujen tarpee‐

seen ja hoidettavien määrään nähden. 

 

Toimitilat 
Yksityisiä sosiaalipalveluja tuottavan yksikön toimitilojen on täytettävä yleiset rakentamista 

koskevat vaatimukset ja niiden tulee soveltua kyseessä olevaan toimintaan. Myös toimitilan 

toimintavälineiden tulee olla toimintaan soveltuvat.  

Yksityisen sosiaalipalveluja tuottavan yksikön toimitiloja suunniteltaessa ja niitä hankit‐

taessa on aina hyvä ottaa etukäteen yhteys kunnan sosiaalijohtajaan sekä lääninhallituksen 

sosiaali‐ ja terveysosaston tarkastajiin, jotka viime kädessä hyväksyvät kuhunkin toimintaan 

soveltuvat tilat. 
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Luvanvaraisuus 
Yksityisen palvelujen tuottajan on saatava lääninhallitukselta lupa ennen toiminnan aloitta‐

mista, jos palveluja annetaan toimintayksikössä ympärivuorokautisesti ja jatkuvasti liike‐ ja 

ammattitoimintaa harjoittamalla. Yksityisen palvelujen tuottajan, joka harjoittaa muuta kuin 

ympärivuorokautista sosiaalipalvelutoimintaa, on tehtävä ennen toiminnan aloittamista, 

olennaista muuttamista tai lopettamista kirjallinen ilmoitus sille kunnalle, jossa palveluja an‐

netaan. Ilmoituksesta on käytävä ilmi, mitä palveluja tuotetaan ja missä laajuudessa. 

Ilmoitus kunnalle on tehtävä mm. seuraavista yksityisistä sosiaalipalveluista: 

 kotipalvelu, 

 lasten päivähoito; päiväkodit, perhepäivähoito, lasten leikkitoiminta, 

 aikuisten, vajaakuntoisten ja kehitysvammaisten päivätoiminta. 

(Lemponen 2004, Etelä‐Suomen lääninhallitus 2010) 

 



 TTS:n julkaisuja 410 (2011) 14 

3 KÄYTÖSSÄ OLEVIA TOIMINTAMALLEJA 

3.1 Norja 

3.1.1 Green Care toiminnan organisointi Norjassa 

Norjan maataloudessa yritetään luoda uusia työpaikkoja muun muassa turismin ja erilaisten 

hoivatöiden avulla. Norjassa on perinteitä erilaisten ryhmien, kuten liikuntaesteisten työllis‐

tämisestä maatiloilla.  

”Vihreä hoiva”, ”Vihreä yhteistyö” tai ”Inn på tunet” ovat ilmauksia erityyppisille hoiva‐

töille, jotka yhdistetään Norjassa maatalouteen. Kohderyhmänä ovat henkilöt, jotka tarvitse‐

vat apua eri muodoissa. ”Inn på tunet” ‐käsite luotiin Norjassa vuonna 2001 samannimisen 

projektin yhteydessä, kun haluttiin löytää ilmaus, joka on laajempi kuin pelkkä hoivakäsite.  

Inn på tunet ‐käsite tarkoittaa ”Maatalon pihalla” ja se sisältää muun muassa pedagogi‐

sia palveluita kaikille ikäryhmille. Maatalousyrittäjä tarjoaa palveluita, esimerkiksi vuokraa‐

malla tiloja, yhteistyössä koulun, terveys‐ ja sosiaaliviranomaisten kanssa. Palveluiden osta‐

jana on yleensä kunta, mutta se voi olla myös valtio tai yksityinen toimija.  

Norjassa on noin 950 Green Care ‐maatilaa, mikä vastaa 2,1 prosenttia Norjan maati‐

loista. Lähes neljä prosenttia Norjan maatiloista suunnittelee vastaavan toiminnan aloitta‐

mista. Norjan hallitus on määritellyt Green Care ‐toiminnan yhdeksi merkittäväksi painopis‐

tealueeksi. Sen kehittämiseen ohjataan jatkuvasti resursseja, esimerkiksi jokaisessa 19 lää‐

nissä on yksi henkilö hoitamassa alueellisen Green Care ‐toiminnan kehittämistä ja jalkaut‐

tamista tiloille. Valtion budjetti tähän toimintaan vuosille 2010–2012 on 18 miljoonaa NKR ja 

tavoitteena on lisätä Green Care ‐palveluiden määrää ja saada kunnat huomioimaan Green 

Care strategioidensa laatimisessa. Green Care ‐toiminnalle on tekeillä myös kansallinen stra‐

tegia. Se tehdään laajassa yhteistyössä eri ministeriöiden välillä ja siihen osallistuvat myös 

mm. lääninhallitukset, kunnat ja kuntaliitto.  

Priorisoituja tutkimusalueita Norjassa ovat esimerkiksi Green Care ‐toiminnan talous‐

analyysi, maatila pedagogisena resurssina ja vihreä työ (kuntouttava työtoiminta). Norjan 

maatalousekonomian tutkimuslaitos on tehnyt selvityksen, millainen on ”Inn på tunet” toi‐

minnan kannattavuus perinteiseen maatalouteen verrattuna. Kahdeksan maatilatalouden 

selvitys osoitti, että ”Maatalon pihalla” ‐toiminta voi olla kannattavampaa kuin perinteinen 

maatalous. Samalla selvisi, että maanviljelijöiden keskuudessa kuntaa pidettiin esteenä tilan 

toiminnan kehittämiselle, koska kunta on palveluiden tärkein ostaja. Syinä, miksi tila oli aloit‐

tanut ”Maatalon pihalla” ‐toiminnan, oli halu käyttää hyväksi tilan mahdollisuuksia ja toive 

saada lisää sosiaalista elämää tilalle. Lisäksi haluttiin levittää maataloudesta positiivista mie‐

likuvaa. Yrityksen menestyksen kannalta tärkeimpänä pidettiin toimintaa johtavan henkilön 

ominaisuuksia (Stokke & Paulsen 2007). 

Norjan teknisessä yliopistossa (NTNU) on tehty tutkimus maatilayrityksien muutoksista 

Norjassa. Maatalousyrittäjiltä on kysytty muun muassa, mitä hyvinvointipalveluja he tarjoa‐

vat. Selvityksen mukaan tarjoavilla palveluilla ei ole mitään tekemistä perinteisen maatalou‐

den kanssa. Kunta on yleensä palvelujen ostaja ja toiminta on usein järjestetty yhteistyössä 

kunnan ja maatalousyrittäjän kanssa. Kaksi kolmasosaa maatilojen hoivapalveluja tarjoavista 

yrittäjistä on naisia. Tutkimus myös osoitti, että hyvinvointipalveluita tarjoavien maatilojen 

omistajilla on korkeampi koulutustaso kuin muilla maatalousyrittäjillä. Tutkimuksen mukaan 

vaihtoehtoinen maanviljely tulee lisääntymään tulevaisuudessa (Fjeldavli & Meistad 2004). 
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3.1.2 Esimerkkejä Norjalaisista Green Care -tiloista 

Fundaunet-ympäristömaatila 
Fundaunet‐ympäristömaatila on kahden miehen perustama osuuskunta. Toinen heistä on 

maatilan omistaja ja maanviljelijä. Toinen on agronomi ja kouluttaja. Kontakteilla paikallisiin 

viranomaisiin omistajat ovat vakiinnuttaneet yhteistyön tilan, kouluviranomaisten sekä ter‐

veys‐ ja hyvinvointialan kanssa. Paikallinen koulu ja tila toimivat läheisessä yhteistyössä. Tila 

sijaitsee kolmen kilometrin päässä koulusta.  

Norjalaisen Fundaunet‐ympäristömaatilan kasvatuksellisen ohjelman tavoitteena on 

muodostaa kokonaisuus paikallisen Meråker‐koulun opetuksen kanssa. Useita opetusohjel‐

man aineita, kuten ympäristötieteet, kotitalous, kuvaamataito, käsityöt ja liikunta, voidaan 

hyvin sovittaa maatilalla toteutettavaksi. Maatilan toiminnot mahdollistavat myös käytännöl‐

lisen lähestymistavan tiettyihin koulutyön teoreettisiin puoliin. Tilan tarkoituksena on tarjota 

parempilaatuista opetusta, kuin mitä on mahdollista perinteisessä luokkaympäristössä.  

Tila tarjoaa opetuksellista ohjelmaa koululaisille vuoden ympäri, mutta eniten keväällä 

ja syksyllä. Yksilöllistä opetusta yksittäisille oppilaille on kaksi kertaa viikossa. Kiinteä vuo‐

siohjelma on tilan toiminnan runko. Vakio‐ohjelma sisältää yhden vierailun keväällä ja yhden 

syksyllä jokaiselle luokalle. Tämä takaa jatkuvuuden pitkällä aikavälillä. Lisäksi on projekti‐

muotoisia jaksoja.  

Kolmena päivänä viikossa tila on paikallisen koulun käytössä ja kahtena päivänä viikossa 

psykiatristen potilaiden suojatyöpaikkana. Toiminta on käynnistynyt nopeasti ja se on vasta 

kehittymässä.  

Tilalla on vuokrasopimus kunnan kanssa ja kunta maksaa opettajana ja ympäristötera‐

peuttina työskenteleville omistajille tuntiveloituksen mukaan. Tilan toiminnan perustana 

ovat poliittiset päätökset ja viralliset sopimukset. Vuosisopimus sääntelee vuokraa, joka kat‐

taa rakennukseen liittyvät pääomakustannukset, sähkön, vakuutuksen, kirjanpitopalvelut, 

puhelimen ja toimistokulut, maan vuokran, kunnossapidon, välineistön, kalusteet ja konei‐

den vuokran.  

Tilalla on 200 talviruokinnassa olevaa lammasta ja 13 emolehmää. Viljelysmaata on noin 

40 hehtaaria, aidattua laidunmaata 20 hehtaaria ja muuta laidunmaata 39 hehtaaria. Koulun 

puutarhassa on vihanneksia, yrttejä ja kukkia. Koulurakennus on 163 m2 ja se sisältää luok‐

kahuoneen, keittiön, wc:t, suihkut, vaatesäilön ja varaston. 

Lähde: Hassink, J. & van Dijk, M. 2006  

 

Vikumin maatila 
Norjalaisella Vikumin tilalla alkoholi‐ ja huumeongelmaiset elävät turvallisessa, huume‐ ja al‐

koholivapaassa ympäristössä ohjatussa päivärytmissä. Maatilaa hoitaa pariskunta. Molem‐

mat ovat entisiä alkoholi‐/huumeongelmaisia ja ovat käyneet läpi terapian. Tilan isäntä on 

toiminut ympäristöterapeuttina nuorisokeskuksessa ja hänellä on 20 vuoden kokemus tuki‐

henkilönä. 

Vikum‐maatilan palvelut on tarkoitettu alkoholisteille ja huumeongelmaisille, jotka tar‐

vitsevat tehokkaampaa hoitoa kuin mitä poliklinikkahoito tarjoaa. Tilalla on yleensä yksi 

asiakas kerrallaan. Jokaisen asiakkaan kanssa tehdään sopimus yhteistyössä kunnallisten pal‐

veluiden kanssa. Asiakkaat ovat jatkuvasti terveys ja sosiaalijärjestelmän valvonnan alaisena. 

Hoitosuunnitelman päälinjat ja muut yksityiskohdat on määritelty sopimuksessa, jonka alle‐

kirjoittavat asiakas ja palveluntarjoaja. Myös Vikum ja palvelun maksaja, kuten valtio, teke‐

vät sopimuksen. 

Tilan omistajat ovat asiakkaiden käytettävissä vuorokauden ympäriinsä. Asiakkaat asu‐

vat tilalla muutamasta viikosta muutamaan vuoteen riippuen siitä miten oleminen Vikumissa 
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on yhdistetty muuhun hoitoon. Asiakkaat asuvat tilalla omassa talossaan ja osallistuvat tilan 

töihin vuodenaikojen mukaan. Vapaa‐aikana he voivat esimerkiksi patikoida, kalastaa, met‐

sästää tai hiihtää. Läheisessä kylässä on tarjolla harrastusmahdollisuuksia sisätiloissa. 

Toiminta perustuu psykiatrisen klinikan, asiakkaan sosiaalitoimiston ja Vikumin tilan yh‐

teistyölle. Huumeiden väärinkäytön asiantuntija päättää potilaiden priorisoinnista ja hyväksyy 

Vikumin hoito‐ohjelman sekä on vastuussa laadusta. Psykiatrisen klinikan ylilääkäri on kuiten‐

kin yleensä vastuussa hoidosta. Yrittäjät saavat tukea paikalliselta psykiatriselta sairaanhoita‐

jalta. Tilan yrittäjät ovat itsenäisiä ammatinharjoittajia ja veloittavat päivätaksan mukaan. 

Tilalla on 65 talviruokinnassa olevaa lammasta, kanoja, hevosia, koiria ja kissoja. Vilje‐

lysmaata on 8 hehtaaria ja laidunmaata 65 hehtaaria. Asiakas asuu tilalla omassa talossa, 

jossa on makuuhuone, olohuone, keittokomero ja kylpyhuone. 

Lähde: Hassink, J. & van Dijk, M. 2006  

 

Sande Bruk 
Sande Bruk tarjoaa päivätoimintaa dementikoille. Toiminta perustuu yhteistyöhön kunnan, 

aluehallinnon ja Norjan dementiatutkimuskeskuksen kanssa. Projekti toteutettiin 2002–

2005. Päivähoitopalvelu sovitettiin asiakkaiden tarpeiden mukaan. Palvelun tarkoituksena oli 

myös mahdollistaa vapaa‐aikaa omaishoitajille.  

Päiväohjelma Sande Brukissa sisälsi aamukahvit, seurustelua, laulua, päivän ohjelman 

suunnittelua, erilaisia sosiaalisia ja fyysisiä aktiviteetteja sekä lounaan. Toiminta oli tarkoitettu 

50–70‐vuotiaille dementikoille, joiden sairaus on alkuvaiheessa ja liikuntakyky hyvä. Heidän on 

pystyttävä kävelemään myös portaita. Projektin aikana kuljetukset olivat maksuttomia.  

Lähde: Hassink, J. & van Dijk, M. 2006  

 

3.2 Ruotsi  

3.2.1 Green Care -toiminnan organisointi Ruotsissa 

Ruotsissa on muutamien viime vuosien aikana käynnistynyt uusi liiketoimintamuoto Grön 

Omsorg, vihreä hoiva. Toimintaa harjoittavien maatilojen määrä on kasvanut nopeasti. Tiloja 

on nyt noin kolmisen sataa. Vihreää hoivaa tarjotaan erilaisille asiakasryhmille, kuten lapsille 

ja nuorille, ikäihmisille, toimintarajoitteisille, päihderiippuvaisille sekä omaishoitajille. Maa‐

taloustuottajajärjestö, LRF on ottanut vetovastuun toiminnasta ja määritellyt vihreän hoivan 

seuraavasti:”Hyödyllistä ja mielekästä toimintaa maatiloilla, maalaisympäristössä henkilöille, 

jotka tarvitsevat erityistä tukea.” 

Tällä tarkoitetaan ensisijaisesti niitä ihmisiä, joita Ruotsin sosiaalipalvelulainsäädäntö 

eri tavoin koskee. Tapoja toteuttaa vihreää hoivaa on yhtä monta kuin on tiloja. Yhteinen 

edellytys on, että vihreää hoivaa tarjotaan maa‐ tai metsätilalla ja maanviljelijä yhdistää hoi‐

van ja maatilalla työskentelyn ottaen huomioon jokaisen asiakkaan yksilölliset tarpeet. 

LRF tukee alan yrittäjiä aktiivisesti uudenlaisen yritystoiminnan käynnistämisessä. Tie‐

dotus perustuu pitkälle alan edelläkävijäyritysten toiminnan esittelyyn, minkä kautta asiasta 

voidaan kertoa käytännönläheisessä ja selkeässä muodossa. Toimintamallin edistämisen li‐

säksi on laadittu konkreettisia työkaluja yritystoiminnan suunnitteluun ja asiakaskontaktien 

hoitamista varten.  

Päivätoiminnan järjestäminen on ollut yksi tärkeimmistä toimintamuodoista. Sen järjes‐

täminen on lakisääteistä toimintarajoitteisille ihmisille, jotka tarvitsevat tukea oman toimin‐

takykynsä ja elämän laadun ylläpitämiseen. Tämän lisäksi on perhehoitoa järjestäviä maatilo‐

ja ja maatilaympäristöön sijoittuvia kuntoutuspalveluita. Ruotsissa vihreän hoivan kasvu‐

mahdollisuudet nähdään hyvinä.  
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Yritystoimintana toteutettava toiminta 
Yksityinen hoivatoiminta vaatii Ruotsissa luvan sosiaalihallitukselta. Kunta ostaa silloin palve‐

lun yksityiseltä palveluntuottajalta. Silloin vaaditaan, että tilalla on vastuuhenkilö, jolla on 

korkeakoulututkinto ja kokemusta hoivatyöstä.  

 

Yrittäjän ja kunnan yhteistyönä toteutettava toiminta 
Yrittäjä ja kunta toteuttavat toiminnan yhteistyössä, jolloin kunta esimerkiksi vuokraa tilan ja 

kunnan työntekijät vastaavat asiakkaiden ohjaamisesta. Maanviljelijän tehtävänä on järjes‐

tää tilat ja puitteet toiminnalle sekä tarvittaessa osallistua toiminnan ohjaamiseen.  

 

Vihreä kuntoutus 
Päivätoimintaan painottuvan Grön Omsorg ‐toiminnan lisäksi Ruotsissa ollaan kehittämässä 

myös luonnon ja maatilaympäristön hyödyntämistä osana kuntoutus‐ ja terapiapalveluita. 

”Grön Rehabilitering” nähdään kuitenkin enemmän tulevaisuuteen sijoittuvana mahdollisuu‐

tena, sillä tällä puolella tarvitaan vielä selkeästi menetelmäkehitystä sekä sosiaali‐ ja terve‐

ysalan ammattilaisten osaamisen kehittämistä.  Kuntoutuspalveluiden rahoitusjärjestelmä on 

myös monitahoisempi kuin sosiaalipalveluissa, jotka ovat paikallisen kunnan rahoittamia.    

Grön Rehabilitering ‐toiminnasta on meneillään kaksi laajaa kokeiluhanketta. Östergöt‐

landissa on kahden maaseutuyrittäjän vetämä kuntoutushanke ja Skånessa on puolestaan 

meneillään hoitolaitoksen ja maatilan välinen yhteistyöhanke.  

Lähde: LRF 2010 

 
3.2.2 Esimerkkejä ruotsalaisista Green Care -tiloista: 

benchmarking-käynnit tiloilla 

Högbyn tila – päivätoimintaa vammaisille ja 
mielenterveyskuntoutujille  
Yhteistyö paikallisen Motalan kunnan kanssa käynnistyi syksyllä 2007. Nykyisin tila järjestää 

päivätoimintaa 15 henkilölle, joiden joukossa on sekä kehitysvammaisia että mielenterveys‐

kuntoutujia. Asiakkaat tulevat tilalla säännöllisesti viitenä päivänä viikossa ja heidän työpäi‐

vänsä pituus on kello 8‐15. Tilalle on hyvät liikenneyhteydet ja asiakkaat tulevat bussilla tai 

omalla autolla. 

Palvelut järjestetään yrittäjän ja kunnan yhteistyönä siten, että yrittäjä vastaa maati‐

laympäristöstä ja töiden suunnittelusta. Päivätoiminnan ohjaus on sosiaalialan koulutuksen 

saaneiden ohjaajien vastuulla, jotka ovat Motalan kunnan palveluksessa.  Sopimus kunnan 

kanssa on kolmevuotinen sisältäen myös varauksen sopimuksen jatkamiseen tämän jälkeen. 

Yhteistyömalli on toiminut hyvin. Myös kunnassa on oltu järjestelyyn tyytyväisiä ja parhail‐

laan neuvotellaan toiminnan laajentamisesta. Kustannukset ovat pysyneet samalla tasolla 

kuin kunnan itse järjestämässä päivätoiminnassa, mutta tulokset ovat olleet selkeästi pa‐

rempia.  

Maatilan varsinainen tuotantotoiminta, kasvinviljely, sikala sekä työkoneiden vuokraus, 

on erotettu kokonaan päivätoiminnan tiloista. Maatilan yhteyteen on rakennettu myös kyl‐

pylä. Päivätoiminnan laajentuessa sekä kylpylätoiminnan kehittyessä tilalla ollaan nyt luo‐

pumassa sikalasta ja koneiden vuokrauksesta.  

Lisätietoa: http://www.hogbygard.se 
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Kuva 2. Högbyn tilan piha tuo mieleen perinteisen maatilan pihapiirin, jossa on paljon 
eläimiä ja ihmisiä työskentelemässä. Toimintaa asiakkaille riittää niin puutarhan, 
eläinten hoidon kuin maatilan muidenkin töiden parissa. 

 

 

Kuva 3. Navettarakennuksessa on kaneja, hevonen sekä pienikokoisia vuohia, jotka sovel-
tuvat hyvin asiakkaiden käsiteltäviksi. Tilalla on myös kanoja, lampaita ja koiria. 
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Stallkraft – ihmisille ja talleille kasvun voimaksi 
Värmdön kunnassa, Tukholman välittömässä läheisyydessä, on luotu toisenlainen sovellutus 

vihreän hoivan järjestämiseen. Alueella on runsaasti hevostalleja, joihin alettiin hakea paikal‐

lisen yhdistyksen kautta työntekijöitä. Tavoitteena oli tarjota mielekästä työtä ja toimintaa 

niille ihmisille, joiden työllistyminen muuten on vaikeaa. Tallien työntekijät ovat saaneet 

koulutusta tallityön tekemiseen ja yrittäjät työntekijöidensä ohjaamiseen. Hyvät julkiset lii‐

kenneyhteydet ovat olennainen edellytys sille, että työntekijät pääsevät kulkemaan työpai‐

koilleen. 

Toiminta on lähtenyt liikkeelle kolmivuotisella projektirahoituksella. Nyt yhdistys on re‐

kisteröitymässä sosiaalialan toimijaksi, mikä edellyttää muun muassa sosiaalialan koulutuk‐

sen saaneen ohjaajan palkkaamista. Paikallisille hevostalleille toiminta on tuonut lisää vaih‐

toehtoja oman toiminnan kehittämiseen. Esimerkiksi aiemmin tallillaan puolipäiväisesti ollut 

omistaja pystyy nyt työskentelemään yrityksessään kokopäiväisesti, kun siihen yhdistyy 

oman työntekijän tuki‐ ja ohjaustehtävät. 

Lisätietoa: http://www.visionhastvarmdo.se/visionhastvarmdo/extern/stallkraft.htm 

 

 

Kuva 4.  ”Jimmy” on yksi työllistetyistä. Hän asuu ryhmäkodissa ja käy tallilla töissä nel-
jänä päivänä viikossa. Töihin tullessaan noin kolmisen vuotta sitten Jimmy liikkui 
huonosti, mm. ylipainon vuoksi. Nyt paino on karissut ja rappuset tallin vintille eivät 
enää tuota vaikeuksia.  
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3.3 Esimerkkejä muualta Euroopasta 

3.3.1 Erve Knippert, Alankomaat 

Erve Knippert on Alankomaalainen perhetila. Neljänä päivänä viikossa tilalla tarjotaan arki‐

päiväistä maatilan toimintaa 12–14 vanhukselle. Yhteensä noin 50 vanhusta käy tilalla tiet‐

tyinä päivinä viikossa. Vanhuksista kuusi asuu hoitolaitoksessa, jolle hoito tarjotaan alihan‐

kintatyönä. Useimmat kävijät asuvat itsenäisesti ja heidän maksunsa tulee ”care officen”/ 

sosiaalitoimiston kautta. 

Tilan isäntä tekee ainoastaan maataloustöitä ja emäntä, jolla on 26 vuoden työkokemus 

vanhusten hoitolaitoksesta, pääasiassa hoitotyötä. Lisäksi emäntä ohjaa vanhusten työsken‐

telyä kotitaloustöissä ja puutarhassa. Emäntä valmistaa päivittäin lämpimän aterian vanhuk‐

sille. 

Vanhuksilla on mahdollisuus osallistua maatilan töihin tai muihin aktiviteetteihin, kuten 

kotitaloustöihin tai työskennellä työpajassa. Maatilalla on myös mm. oleskelutila, josta voi 

seurata eläimiä. Tilan palvelutoiminta on suunnattu vanhuksille, jotka haluavat viettää aikaa 

maatilalla ja vanhuksille, joilla on lieviä mielenterveysongelmia, liikuntavammoja tai sosiaali‐

sia rajoituksia. Noin 65 prosenttia kävijöistä on miehiä. 

Tilan muuntamiseksi vanhuksille sopivaksi on tehty investointeja. Investoinnit ovat 

mahdollistaneet osittain paikallinen yhteisö, kirkko sekä maatalous‐, luonto‐ ja kalastusmi‐

nisteriö, kunta ja liikeyhteisö. Useimpien vanhusten ”hoidosta” maksetaan 46 euroa päivässä 

ja muutamista 75 euroa päivä. Maksu vaihtelee sen mukaan mitä kautta maksu tulee. Sa‐

moin vaihtelevat kuljetusmaksut. Tilan tuloista 10 prosenttia tulee maataloudesta (nuorta 

karjaa, lihasikoja), 70 prosenttia vanhusten hoidosta, 10 prosenttia tilan ulkopuolelta ja loput 

10 prosenttia muualta. Hoitotyön osuus tilan tuloista on kasvanut viime vuosina. 

Lähde: http://www.erveknippert.nl/ 

 
3.3.2 Carlshead farms, Iso-Britannia 

Iso‐Britannialaisen Gauntin perheen monialaisen Carlsheadin maatilan yksi toimiala on vaih‐

toehtoinen opetustoiminta, joka on aloitettu 2004. Opetustoiminta (care farm) on erotettu 

muusta tilasta omaksi arvonlisäverorekisteriin kuuluvaksi, ei voittoa tuottavaksi koulutusyh‐

tiöksi. Päätila on rakentanut tilat opetustoimintaa varten ja koulutusyhtiö maksaa päätilalle 

vuokraa tiloista ja maasta. 

Oppilaita ohjaavat muodollisesti epäpätevät opettajat, joista kolme on päätoimista ja 

neljä työskentelee tilalla osapäiväisesti. Lisäksi tilalla työskentelee opetusviranomaisten 

palkkaamana ohjaaja, joka tarkkailee järjestystä ja neuvoo sekä hoitaa paperitöitä. Oppilaat 

työskentelevät neljän henkilön ryhmissä. Kutakin ryhmää ohjaa yksi opettaja. 

Carlshead tarjoaa laajan opetusohjelman, joka sisältää puutöitä, huonekalujen valmis‐

tusta, kuvaamataitoa, ruoanvalmistusta, traktorin korjausta, kunnostustöitä, ajamista, roska‐

kalastusta, pieneläinten hoitoa ja hevoskursseja. Oppilailla on myös mahdollisuus ratsastaa 

viereisillä talleilla. Toiminnassa painotetaan henkilökohtaista kehitystä. Opetusohjelmasta 

suurin osa on taitoaineita.  

Maatilan kohderyhmä on 14–16 ‐vuotiaat, joilla on erilaisia ongelmia, kuten oppimisvai‐

keuksia ja käyttäytymishäiriöitä ja jotka eivät käy koulua tai on riski, että he lopettavat kou‐

lunkäynnin. He tulevat tilalle 1–5 päivänä viikossa viideksi tunniksi. 

Nykyisin toiminnan rahoitus tulee kokonaan paikalliselta opetusviranomaiselta. Kusta‐

kin oppilaasta maksetaan 20 puntaa tunnilta. Kun tilalla on 8 oppilasta joka päivä viisi tuntia 

päivässä, tila on elinkelpoinen. Tilalla on kapasiteettia kasvattaa oppilasmäärä 12 päivää 

kohden. 
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Parantaakseen koulutusyhtiön elinkelpoisuutta ja tuottavuutta jatkossa yrityksen johta‐

ja haluaisi monipuolistaa asiakaskuntaa ja luoda paikallisen ryhmän hoivamaatiloista, jotta 

he voisivat hyödyntää paikallista rahoitusjärjestelmää. Uusia mahdollisia asiakasryhmiä ovat 

nuoret, joilla on Aspergerin syndrooma, erityisongelmia tai mielenterveysongelmia, sekä ai‐

kuiset.  

Lähde: www.ncfi.org.uk 

 

3.3.3 Oak Park Care Farms, Iso-Britannia 

Oak Parkin hoivatila muodostuu kahdesta tilasta, Roseland ja Plushayes. Roseland on 12 

eekkerin tutkimustila, jonka vieressä on 100 eekkerin kosteikko luonnonsuojelualueena. Se 

on toiminut hoivatilana vuoden 2003 marraskuusta lähtien. Plushayes on 80 eekkerin luomu 

lihakarja‐ ja lammastila. Se on vuokrattu kunnalta. Plushays on toiminut hoivatilana heinä‐

kuusta 2007 alkaen. 

Oak park on Cornellin kunnan valtuuttama ja sen kaikki asiakkaat tulevat sosiaalipalve‐

luiden kautta. Kunnan strategiana on tarjota mahdollisuuksia uusille yrittäjille ja tukea maa‐

seudun taloutta. Asiakkaat osallistuvat molemmilla tiloilla kaikkeen toimintaan, kuten kar‐

janhoitoon ja puutarhatöihin. Oak Park hoitaa myös kauppaa, jossa myydään tilojen tuotteita 

ja asiakkaat osallistuvat myös myyntityöhön. Tilalla ei ole hoitohenkilökuntaa, vaan tilan 

työntekijät opastavat käytännön töissä. Yrittäjällä on maataloustausta ja hän on työskennel‐

lyt aiemmin sosiaalialalla. 

Oak Parkin asiakkaita ovat henkilöt, joilla on oppimisvaikeuksia. Osalla heistä on myös 

mielenterveysongelmia ja liikuntavammoja. Yhtenä päivänä viikossa Roselandin tilalla on 

vain miesasiakkaita. Maksu asiakasta kohden on noin 32 puntaa päivässä. Tilalla olisi kapasi‐

teettia ottaa 35 asiakasta viikossa. Nyt käyttöaste on vain 40 %.  

Lähde: www.ncfi.org.uk 

 
3.3.4 Hoogveld farm, Belgia 

Hoogveldin maatila on kahdeksan kehitysvammaisen hoitama maatila Belgiassa. He asuvat ti‐

lalla ja hoitavat tilan työt lähes itsenäisesti ja päättävät itse päivän työt. Naapurissa asuva 

mies seuraa heitä maanviljelijänä ja ohjaajana. Hän myös työskentelee tilalla päivittäin. Hä‐

nen lisäkseen muita kouluttajia osallistuu kotitaloustöihin. Kukaan ohjaajista ei asu tilalla. 

Koska asukkaat eivät osaa lukea tai kirjoittaa, käytännön järjestelyt hoidetaan heidän puoles‐

taan. Tilalla on lehmiä, sikoja, kanoja ja kaneja.  

Lähde: Hassink, J. & van Dijk, M. 2006  
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4 GREEN CAREN TOIMINTAMALLEJA SUOMESSA 

4.1 Green Care -palvelumallien luokittelua  

Green Care on luontoon ja maaseutuympäristöön tukeutuvaa toimintaa, jolla edistetään ih‐

misten hyvinvointia ja elämänlaatua. Se kattaa monia menetelmiä, joita käytetään tavoitteel‐

lisesti ja vastuullisesti sosiaali‐, terveys‐, kasvatus‐ ja kuntoutuspalveluissa. Hyvinvointia li‐

säävät vaikutukset syntyvät muun muassa luonnon elvyttävyyden, osallisuuden, toiminnalli‐

suuden ja kokemuksellisuuden avulla. (www.maaseutupolitiikka.fi) 

MTT:n Careva‐hankkeessa on luokiteltu Green Care palvelumalleja toimialoittain seu‐

raavasti: 

 Laitos‐/perhehoito 

 Avokuntoutus, terapiat 

 Päivätoiminta  

 Kuntouttava työtoiminta 

 Tuettu työsuhde  

 Hyvinvointipalvelut 

Tarkemmin palvelumalleja on esitelty liitteen 1 taulukossa. 

 

4.2 Esimerkkejä suomalaisista toimintamalleista: yrittäjien 
haastattelut 

4.2.1 Eläinavusteista terapiaa – TerapiaLampola, Aulispalvelut 

Toimintaterapeutti Auli Laineen pientilalla Hausjärven Ryttylässä on TerapiaLampola, jossa 

tarjotaan toimintaterapiaa maalaisympäristössä, lampaita hyödyntäen. Maatiaislampaiden 

lisäksi Laineen pientilalla on muutamia vuohia, kukko ja kanoja. 

Eläinavusteinen toimintaterapia sopii hyvin esimerkiksi aivohalvauspotilaille ja lapsille, 

joilla on hahmotusongelmia. Terapia voi sisältää lampaiden ruokkimista, aitauksien korjaus‐

ta, villan karstaamista ja huovutusta. 

 

 

Kuva 1. Toimintaterapeutti Auli Laineen pientilalla on TerapiaLampola, jossa tarjotaan 
eläinavusteista toimintaterapiaa maalaisympäristössä. 



 TTS:n julkaisuja 410 (2011) 23 

TerapiaLampola‐rakennuksessa on huone myös ”tavallista” toimintaterapiaa varten. 

Suunnitteilla on myös terapiapuutarhan rakentaminen. Lisäksi muiden lähistön maatilojen 

kanssa on mietitty yhteistä kouluille suunnattua tarjontaa. 

Rahoituksen saamista hankaloitti se, että TerapiaLampolasta osa katsotaan tuotantoti‐

laksi. Sellaisen rakentamiseen saa avustusta vain elinkelpoiseksi katsottuun toimintaan. Sil‐

loin lammasmäärän pitäisi olla 150–200 lammasta ja Laineen tilalla lampaita on noin 30. ELY‐

keskukselta lampolan rakentamiseen saatiin pieni avustus. 

Auli Laine näkee Green Caren mahdollisuutena pienille maatiloille. Maatilalla työskente‐

ly on kuntouttavaa työtä ja toimintaterapiaa. Tällä hetkellä kuntouttava työtoiminta on kun‐

tien vastuulla ja niiden organisoimaa. Kuntouttavaa työtoimintaa voitaisiin hänen mielestään 

toteuttaa muutenkin kuin kunnan hoitamana tai kunnalla voisi jopa olla oma maatila. 

 
4.2.2 Yhteisöllistä asumista ikääntyville maatilalla 

Eteläsuomalaiset sisarukset asuvat lapsuudenkodissaan idyllisessä maalaiskylässä. Talon ym‐

päristö on kaunis ja hyvin hoidettu. Lähellä on luonto, kasveja ja eläimiä. Sisarukset ovat al‐

kaneet kehitellä yhteisöllisen asumisen ideaa, jotta he voisivat asua maatilallaan mahdolli‐

simman pitkään. 

Haaveena on eräänlainen pienoisyhteiskunta, jossa asuu yhdessä eri‐ikäisiä ihmisiä ja 

eri alojen ammattilaisia, esim. sairaanhoitaja tai lähihoitaja, opettaja, maanviljelijä sekä elä‐

keläisiä. Maatilalla näkee vuoden kierron ja siellä voi osallistua tilan töihin. Tilalla olisi myös 

mahdollisuus tuottaa luomuruokaa ja ideana olisi että palveluiden maksu tapahtuisi vaihto‐

kauppa‐periaatteella. 

Toiveena olisi, että asukkaat olisivat samanhenkisiä ja heillä olisi yhteinen tavoite, pää‐

määrä johon kaikki sitoutuvat. Naapureissa on samaa ikäluokkaa olevia ihmisiä, joilla on 

myös tarvetta hoivaan tulevaisuudessa. Yhteys kuntaan on ensimmäinen askel selvitettäessä 

toiminnan käynnistämisen mahdollisuuksia. 

 

 

Kuva 2. Yhteisöllinen asuminen voi mahdollistaa asumisen maatilalla ikääntyessä. 
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4.2.3 Maatalousyrittäjän ja toimintaterapeutin yhteistyö – 
Ylitalon alpakat ja toimintaterapeutti Joyce Collin‐
Kajaala, Iittalan puutarha  

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 työllistää yrit‐

täjäpariskunnan täysipäiväisesti. Isäntä Tommi Ylitalo on päävastuussa viljelystä ja emäntä 

Pirkko Kivikari eläimistä ja niiden koulutuksesta. Molemmat yrittäjät toimivat kuitenkin eläin‐

ten ohjaajina. 

Tilalla on vasatuotantoa sekä terapia‐alpakoiden ja laamojen koulutusta. Kaikki tilalta 

myytävät eläimet ovat "tapakasvatettuja": taluttamiseen ja hoitotoimiin tottuneita ja osa on 

ALAT‐terapiaeläintestin suorittaneita. Alpakoita ja laamoja myydään tilalta myös harrastus‐ 

ja seuraeläimiksi. 

Terapiaan ja eläinavusteiseen toimintaan käytettävät eläimet testataan, jotta toiminta 

on tarkoituksenmukaista ja turvallista. Vuonna 2007 on perustettu yhdistys Terapia‐alpakat 

ja laamat www.alat.fi. Terapialaamoille ja ‐alpakoille on kehitetty soveltuvuustesti tera‐

piakäyttöön soveltuvista eläimistä amerikkalaisen ja saksalaisen testin pohjalta. 

Ylitalon Alpakat tekee yhteistyötä toimintaterapeutti Joyce Collin‐Kajaalan kanssa 

eläinavusteisessa ALAT‐terapiassa. Eläinterapian asiakkaat ovat toimintaterapeutin eri‐ikäisiä 

asiakkaita, terapiaa voidaan esimerkiksi ajatella kontaktihäiriöisille, mielenterveyskuntoutu‐

jille tai muistisairaille. 

Joyce Collin‐Kajaala tarjoaa myös puutarhaterapiaa Iittalan puutarhalla. Terapian toi‐

mintatapa valitaan ihmisen terapiatarpeen pohjalta. 

Yrittäjät toimivat periaatteella ”tee sitä minkä osaat parhaiten”. Yhteistyössä on parasta 

molempien ammattitaidon hyödyntäminen. Terapiatilanteeseen valitaan yhdessä sopiva 

eläin. Terapeutti kertoo mitä on tarkoitus tehdä, mitä eläimeltä odotetaan jne. Terapiatilan‐

teessa ohjaaja keskittyy eläimeen ja terapeutti asiakkaaseen. Terapian toteuttaminen yhteis‐

työssä on hedelmällistä. 

 

 

Kuva 3. ALAT-testattu eläin on todellinen helmi luonteeltaan ja käytökseltään. 
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Kuva 4. Ylitalon Alpakat tekee yhteistyötä toimintaterapeutti Joyce Collin‐Kajaalan kans-
sa eläinavusteisessa ALAT-terapiassa. 

 
4.2.4 Yhteisöllistä elämää maatilalla –Tapolan kyläyhteisö 

Vuonna 1974 perustettu Tapolan Kyläyhteisö tarjoaa kodinomaista palveluasumista kehitys‐

vammaisille, joita kutsutaan kyläläisiksi. Toiminta perustuu Rudolf Steinerin antroposofisiin 

oppeihin. Tapolan kyläyhteisö kuuluu kansainväliseen Camphill‐liikkeeseen. 

Tapolan kyläyhteisö toimii biodynaamisesti viljellyllä maatilalla Niinikosken kylällä Ori‐

mattilassa. Maatilalla on 40 ha peltoa, 14 ha metsää sekä noin 20‐päinen itäsuomen lypsy‐

karja (kyyttöjä) ja kanoja. Pelloilla viljellään vilja‐ ja rehukasveja sekä vihanneksia ja yrttejä. 

Kesäaikaan tilalla on myös lampaita. Tilan tuotteet, kuten juustot, yrtit, vihannekset, juurek‐

set käytetään kyläyhteisössä. 

Kyläläiset ovat lievästi kehitysvammaisia. Heidän ikäjakaumansa on 20–78 vuotta. Muu‐

tamat ovat asuneet siellä perustamisesta lähtien. Kyläläisiä on noin 40 ja henkilökuntaa lähes 

saman verran. Osa henkilökunnasta asuu kylässä, osa asuu muualla. Alkuperäisenä ajatukse‐

na oli, että hoitajat perheineen asuvat kylässä. Kyläläisillä on työpaikka kyläyhteisössä, esi‐

merkiksi maatilalla, puutarhalla, kutomossa, juustolassa tai kodeissa (ruoanlaitto, siivous, 

pyykinpesu ja jälkihuolto). Kylässä on 8 kotia, joissa kussakin asuu 4–10 kyläläistä ja henkilö‐

kuntaa. Yksi kodeista, Marjatta‐koti, on tarkoitettu vanhemmille, jo työelämän jättäneille ky‐

läläisille. 
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Kuvat 9–10. Tapolan kyläyhteisön asukkaat, kyläläiset, työskentelevät työpajoissa, 
joista yksi on puutarha. 

Rudolf Steinerin antama ohje sosiaalisesta peruslaista:  

"Yhdessä työskentelevän ihmisyhteisön hyvinvointi on sitä suurempi, mitä vähemmän henkilö 

vaatii itselleen suorituksensa tuloksesta ja mitä enemmän hänen tarpeensa tulevat tyydyte‐

tyiksi, ei hänen omista suorituksistaan, vaan toisten suorituksista."  
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4.2.5 Työtoimintaa mielenterveys- ja päihdekuntoutujille – 
Mental Oy:n ja Verte Oy:n yhteisprojekti 

Mental Oy on vuonna 2005 Päivi Mäenpään ja Päivi Aaltosen perustama sosiaalinen yritys, 

jolla on asumispalveluyksiköt mielenterveys‐ ja päihdekuntoutujille Nokialla ja Lempäälässä 

sekä lastenkoti Ylöjärvellä. Sosiaalisen yrityksen henkilökunnasta vähintään 30 % on vajaa‐

työkykyisiä. 

Vuoden 2008 keväästä alkaen toteutettiin Mental Oy:n ja Verte Oy:n yhteisprojektina 8 

kuukauden jakso kuntouttavaa työtä Pitkäniemen sairaalan piha‐alueella. Verte Oy on alu‐

eellisesti ja seudullisesti toimiva julkisomisteinen kehitysyhtiö, jonka toiminta‐ajatuksena on 

yritystoiminnan, yritysten toimintaedellytysten ja työpaikkojen kasvun edistäminen ja muo‐

dostaminen. 

Kuntouttavaan työhön osallistui seitsemän Mental Oy:n asumisyksikön mielenterveys‐ 

ja päihdekuntoutujaa sekä kaksi ohjaajaa. Mental Oy järjesti kuljetuksen työpaikalle ja mak‐

soi työntekijöille ahkeruusrahaa. Projektin aikana kunnostettiin Pitkäniemen viheralueita. 

Alueella oli myös lampaita, joille tehtiin aluksi aitaus ja sitten hoidettiin niitä. Työt ja vastuu‐

alueet jaettiin asukkaiden kunnon mukaan. 

Asukkaat olivat motivoituneita työhön, jonka tulokset näkyivät konkreettisesti. Projek‐

tin aikana kuntoutujista muodostui tiivis työporukka, jonka yhteishenki parani. Työ virkisti, 

antoi kokemuksen hyödyllisyydestä ja kohotti itsetuntoa. Alkoholin käyttö väheni, kunto pa‐

rani ja unilääkkeille ei ollut tarvetta.  

Projektiin liittyen tehtiin Pro Gradu‐työ, jonka tuloksissa tuli esiin, että kuntoutujien 

elämänlaatu parani puutarha‐ ja vihertyöskentelyprojektin myötä, mutta toisaalta näyttäytyi 

sellaisia ongelmia, joihin tulisi jatkossa puuttua. Jatkossa tulisi tutkia, ketkä erityisesti hyöty‐

vät puutarha‐ ja vihertöihin osallistumisesta. Lisäksi tulisi selvittää, minkälaiset ja kuinka ras‐

kaat työtehtävät sekä kuinka pitkä projekti hyödyttäisi mielenterveyskuntoutujia eniten. 

 
4.2.6 Päivätoimintaa kehitysvammaisille – Ravuri Oy  

Ravuri Oy on hevostalli, jossa järjestetään päivätoimintaa erityistä tukea vaativille kehitys‐

vammaisille. Päivätoiminta aloitettiin syyskuussa 2004. Idea päivätoiminnan aloittamisesta 

kehitysvammaisille tuli omaisilta ja kunnan sosiaalitoimelta. 

Aiemmin tilalla oli Kiikun poniravikoulu ja hevosten kasvatusta. Kiikun talli ja tila on yrit‐

täjä Susanna Packalenin lapsuudenkoti. Siellä on ollut tallitoimintaa vuodesta 1976 lähtien. 

Tilalla on 1,5 ha:n tontti, jossa on laidunmaata hevosille. Hevosia on 18 ja lisäksi poneja, 

vuohia, kani, minipossu, kissoja ja koiria. Päivätoiminnassa on mukana 5 vakituista työnteki‐

jää 

Työt tehdään pienryhmissä. Vakiotöitä ovat tallityöt, joihin kuuluu eläinten hoitoa, 

ruokkimista ja tilojen siivousta. Työt jaetaan mieltymysten mukaan. Tarvikeostosmatkat, 

eläinten silittely, ratsastus ja ponilla ajo kuuluvat myös vakio‐ohjelmaan. Asiakkaat osallistu‐

vat halkojen hakkaamiseen, lumitöihin, ruohonleikkuuseen, haravointiin, siementen kylvämi‐

seen, kasvimaan hoitoon, kukkien istuttamiseen ja hoitamiseen sekä sisätiloissa leipomiseen 

ym. toimintaan. 

Päivätoiminnan asiakkaita ovat kehitysvammaiset, vammaiset ja muut erityisryhmät, 

kuten autistiset. Asiakkaita on päivittäin maksimissaan 22. Asiakkaat ovat mukana toimin‐

nassa 2–5 päivää viikossa ma–to klo 9–15 ja pe klo 14. Lähes kaikki asiakkaat ovat 20–60‐

vuotiaita miehiä. 

Asiakkaat ovat hyötyneet päivätoiminnasta. Heidän yleiskuntonsa ja motoriikkansa on 

parantunut, haastava käytös ja aggressiivisuus ovat vähentyneet, itsetunto on kohentunut 

sekä uni‐ ym. lääkkeiden tarve on aikaisempaa pienempää. 
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Yhteistyö kunnan sosiaalityöntekijän kanssa on tärkeää. Hyvä sosiaalityöntekijä osaa ar‐

vioida kuka asiakkaista sopisi päivätoimintaan talleille ja kenelle siitä olisi hyötyä. Yhteyden‐

pito asiakkaiden omaisten kanssa ja palaute omaisilta on toiminnan kehittämisen kannalta 

tärkeää. 

 

 

Kuva 11. Ravuri Oy on hevostalli, jossa järjestetään päivätoimintaa erityistä tukea 
vaativille kehitysvammaisille. 
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5 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET  

Sosiaalipalveluiden järjestäminen on Suomessa muutoksessa. Niiden järjestämiseen tarvi‐

taan uusia ja tehokkaita ratkaisuja. Tuleviin palvelutarpeisiin vaikuttavana tekijänä korostuu 

väestön ikääntyminen ja siitä johtuva sosiaali‐ ja terveyspalvelujen nopea kasvu. Mielenter‐

veyden häiriöiden ja dementiaan liittyvien käytöshäiriöiden kasvu aiheuttaa merkittävää lisä‐

kuormitusta niin hoidollisen kuin sosiaalisen tuen tarpeeseen. Myös monisairaiden ja ‐ongel‐

maisten lasten ja nuorten sosiaali‐ ja terveyspalveluiden tarve kasvaa. 

Green Care ‐toiminta on yksi vaihtoehto tuottaa sosiaalipalveluja uudella tavalla. Asiak‐

kaiden tarpeiden erilaistuminen ja valinnanvapauden lisääntyminen voivat kasvattaa Green 

Care ‐palveluiden kysyntää. Green Care ‐yhteistyömuotojen ja toimintamallien kehittämisen 

mahdollisuutena ovat kasvavat ja yksilölliset palvelutarpeet, jotka edellyttävät toteuttamis‐

tapojen laajentamista ja vaihtoehtojen lisäämistä. Palvelutarjontaa on kehitettävä yhdessä 

asiakkaiden ja eri palvelutuottajien kanssa. Sosiaali‐ ja terveysalan yritysten, maaseutuyrittä‐

jien, kolmannen sektorin ja julkisten toimijoiden yhteistyön merkitys korostuu. Ennaltaehkäi‐

sevän ja hyvinvointia ylläpitävän toiminnan rooli palvelutuotannossa vahvistuu ja voimavaro‐

ja suunnataan muun muassa avopalveluiden kehittämiseen ja kuntouttavaan työhön. Palve‐

luiden turvaamiseksi ja lisäämiseksi maaseudulla on luotava uudenlaisia ratkaisuja. 

Hankkeessa selvitettiin kirjallisuuteen ja tilavierailuihin perustuen erilaisia esimerkkejä 

Green Care ‐toimintamalleista. Suomen maaseudun olosuhteisiin sopivia jo käytössä olevia 

Green Care ‐toimintatapoja ovat:  
 Yrittäjän ja kunnan välinen yhteistyö 

 Yrittäjän ja muun julkisen sektorin välinen yhteistyö 

 Yrittäjän ja kolmannen sektorin välinen yhteistyö 

 Yrittäjien välinen yhteistyö 

 Yritystoimintana toteutettava toiminta 

 Kolmannen sektorin järjestämä toiminta 

Päivätoiminnan järjestäminen vammaisille on Suomessa lakisääteinen velvollisuus kun‐

nille. Hankkeessa tutustuttiin päivätoimintaa kehitysvammaisille tarjoavaan hevostalliin, jos‐

sa yrittäjä organisoi päivätoiminnan kokonaisuudessaan sisältäen kuljetukset. Ruotsalaisessa 

esimerkkikohteessa maatila tarjoaa päivätoimintaa vammaisille ja mielenterveyskuntoutujil‐

le yhteistyössä kunnan kanssa. Maatila tarjoaa puitteet (tilat, eläimet) toiminnalle ja kunnan 

sosiaalitoimen henkilökunta ohjaa toimintaa yhteistyössä maatalousyrittäjän kanssa. Kustan‐

nukset ovat pysyneet samalla tasolla kuin kunnan itse järjestämässä päivätoiminnassa, mutta 

tulokset ovat olleet selkeästi parempia. 

Kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen on tällä hetkellä kuntien ja järjestöjen vas‐

tuulla. Työtoiminta soveltuu hyvin yhteistyömuodoksi maatilan ja kunnan tai maatilan ja hoi‐

tolaitosten välille. Maatilalla työskentely on kuntouttavaa työtä ja toimintaterapiaa. Green 

Care voidaan nähdä mahdollisuutena erityisesti pienille maatiloille, joilla on usein työtoimin‐

taan soveltuvia töitä. 

Työtoiminnan toteuttamisen esimerkkinä oli yksityisen hoivayrityksen ja kehitysyhtiön 

yhteisprojekti, jossa mielenterveys‐ ja päihdekuntoutujille järjestettiin kahdeksan kuukauden 

jakso kuntouttavaa työtä viheralueiden kunnostamisessa. Asukkaat olivat motivoituneita 

työhön, jonka tulokset näkyivät konkreettisesti. Työ kohotti itsetuntoa, elämänlaatu parani 

ja alkoholin käyttö väheni. Norjalaisessa esimerkissä päihdekuntoutujat, jotka tarvitsevat te‐

hokkaampaa hoitoa kuin mitä poliklinikkahoito tarjoaa, asuvat ja työskentelevät maatilalla 

eripituisia aikoja. Toiminta perustuu psykiatrisen klinikan, asiakkaan sosiaalitoimiston ja 

maatilan yhteistyölle. 
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Eläinavusteista terapiaa tarjoavina esimerkkiyrityksinä olivat terapialampola sekä maa‐

seutuyrittäjän ja toimintaterapeutin yhteistyönä toteuttama laama‐ ja alpakkaterapia. Tera‐

pian toteuttaminen toimintaterapeutin ja maaseutuyrittäjän yhteistyönä on hedelmällistä, 

koska molempien ammattitaitoa voidaan hyödyntää eikä esimerkiksi maaseutuyrittäjä tarvit‐

se terapeutin koulutusta. Terapeutti voi harkita ja päättää, onko tila sellainen, että se sovel‐

tuu terapiakäyttöön. Eläinavusteinen toimintaterapia sopii hyvin esimerkiksi aivohalvauspo‐

tilaille, kontaktihäiriöisille, mielenterveyskuntoutujille tai muistisairaille. 

Yhteisöllistä asumista edustivat hankkeessa idea ikääntyneiden yhteisöllisestä asumi‐

sesta maatilalla sekä kehitysvammaisten asuminen maatilalla kyläyhteisössä, jossa he osallis‐

tuivat erilaisiin tilan töihin. Belgiassa vastaavaan tapaan toimii maatila, jota kehitysvammai‐

set hoitavat lähes itsenäisesti. Naapurissa asuva maanviljelijä ohjaa heitä ja työskentelee ti‐

lalla päivittäin. 

Euroopassa maatilojen yhteydessä voi olla opetustoimintaa ja koulutusta erilaisille koh‐

deryhmille. Suomessa tämäntyyppistä toimintaa ei vielä leirikoulutoimintaa lukuun ottamat‐

ta ole. Norjalaisen ympäristömaatilan kasvatuksellisen ohjelman tavoitteena on muodostaa 

kokonaisuus paikallisen koulun kanssa. Maatilan toiminnot mahdollistavat myös käytännölli‐

sen lähestymistavan koulutyön teoreettisiin puoliin. Iso‐Britannialainen maatila tarjoaa myös 

laajan opetusohjelman, joka sisältää muun muassa puutöitä, ruoanvalmistusta, kunnostus‐

töitä, pieneläinten hoitoa ja hevoskursseja. Maatilan kohderyhmä on nuoret, joilla on erilai‐

sia käyttäytymiseen ja oppimiseen liittyviä ongelmia. 

Suomessa sosiaali‐ ja terveyspalveluja tuottavia, sekä maatiloja, luontoa ja eläimiä toi‐

minnassaan hyödyntäviä yrittäjiä on vielä melko vähän. Green Care ‐toiminnalle ei ole viral‐

lista määritelmää, asemaa eikä organisaatiota. Norjassa ja Ruotsissa toimintaa on organisoi‐

tu pidemmälle. Norjan hallitus on määritellyt Green Caren yhdeksi merkittäväksi painopiste‐

alueeksi. Jokaisessa läänissä on yksi henkilö hoitamassa alueellisen Green Caren kehittämistä 

ja jalkauttamista tiloille. Green Care ‐toiminnalle on tekeillä myös kansallinen strategia. Se 

tehdään laajassa yhteistyössä eri ministeriöiden välillä ja siihen osallistuvat myös muun mu‐

assa lääninhallitukset, kunnat ja kuntaliitto. Ruotsissa maataloustuottajajärjestö, LRF on ot‐

tanut vetovastuun toiminnasta. Se tukee alan yrittäjiä aktiivisesti uudenlaisen yritystoimin‐

nan käynnistämisessä. Suomessakin olisi tarpeen nimetä taho, joka ottaa vastuun toiminnan 

organisoinnista ja kehittämisestä. 

Kuntien ja yrittäjien hyvä yhteistyö on välttämätöntä Green Care ‐toiminnan edistämi‐

seksi ja kehittämiseksi. Toiminnan saaminen taloudellisesti kannattavaksi edellyttää asiakas‐

suhteiden riittävää määrää ja jatkuvuutta. Pienet yritykset eivät ole halukkaita tekemään iso‐

ja investointeja, jos toiminta on alkuvaiheessa, eikä tulevista asiakkaista ole vielä varmuutta. 

Toisaalta ilman investointeja yritystoiminnan saaminen kannattavaksi on vaikeaa. Yrittäjien 

toiveissa tuli esiin mahdollisimman pitkäaikaiset sopimukset kuntien kanssa. Kaikki yrittäjät 

eivät kuitenkaan halua lisätä asiakkaiden määrää, vaan parantaa toimintansa laatua. Lain‐

säädäntö asettaa kovat vaatimukset tilojen ja henkilökunnan suhteen, minkä vuoksi toimin‐

nan saaminen kannattavaksi on haastavaa. 

Kunnan kautta tulevat asiakkaat ovat monille yrittäjille tärkein asiakasryhmä, mutta tu‐

levaisuudessa yksityisten asiakkaiden määrä tulee mahdollisesti kasvamaan. Myös yritysten 

ostamien palvelujen määrä omille työntekijöille esimerkiksi työhyvinvoinnin parantamiseksi 

tulee todennäköisesti lisääntymään. 

Tässä hankkeessa on selvitetty jo käytössä olevia toimintamalleja, mutta uusien toimin‐

tamallien kehittäminen tämän hankkeen aikana ei ole ollut mahdollista. Green Care ‐toimin‐

ta on vielä pienimuotoista ja uutta. Tämän vuoksi erilaisten Green Care ‐toimintamallien 

kannattavuutta ei ole voitu selvittää. Yrittäjillä on kiinnostusta Green Care ‐toimintaan ja 

oman yritystoiminnan kehittämiseen pitkällä tähtäimellä. Uusien toimintamallien luomiseksi 



 TTS:n julkaisuja 410 (2011) 31 

tarvitaan innostuneita yrittäjiä ja pilottikohteita, joissa voidaan kehittää erilaisia Suomen 

olosuhteisiin soveltuvia yhteistyömuotoja ja toimintatapoja. 

Tulevaisuudessa on tärkeää parantaa Green Care ‐toiminnan tunnettavuutta ja tietoa 

sen vaikuttavuudesta tulee lisätä. Green Caren kehittäminen vaatii virallisen vastuutahon, 

määritelmät ja suojatut ammattinimikkeet. Toiminnalla voidaan parantaa maaseutuyritysten 

ja hoivayrittäjien toimeentuloa kehittämällä uusia tulon lähteitä ja samalla varmistaa työ‐

paikkojen ja palvelujen säilyminen maaseudulla. 
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LIITE 1. GREEN CARE -PALVELUMALLIT (MTT 23.09.2010) 

Toimialat  Toimintamuotoja Rahoittajat GC sovellus Haasteita 
Laitoshoito/ 
perhehoito 
 

Lyhyt- ja pitkäaikainen lai-
tosasuminen, palveluasuminen, 
tehostettu palveluasuminen  
(24-h valvonta) 
Perhehoito, ammatilliset perhe-
kodit 
Asiakkaina: ikääntynet, vammai-
set, sijaishuoltopaikkaa tarvitse-
vat, huostaan otetut lapset, 
päihdeongelmaiset 

Kuntien 
sosiaalitoimet 

Luonto-, maatila- ja 
eläinavusteiset 
menetelmät elämän-
laadun parantamisen 
ja toimintakyvyn 
ylläpitämisen väli-
neenä 

Sosiaali- ja terveydenhoitoalan ammattilaisten 
GC-osaamisen lisääminen 
Valviran hyväksyntä  
Toimintakulttuurin muutos - arvostukset 
Yhteiskuvioiden luominen lähialueen yrittäjien 
kanssa 

(Avo)kun-
toutus, 
terapiat 
 

Vaikeavammaisten lääkinnällinen 
kuntoutus 
Toimintakyvyn palauttamiseen tai 
ylläpitoon tähtäävä lääkinnälli-
nen kuntoutus 
Ammatillinen kuntoutus, joka 
parantaa kuntoutujan työkykyä 
(työkokeilut, ym.) 
Lastensuojelun avohuolto (terapi-
aa, tukihenkilö, perhetyötä, 
vertaisryhmätoimintaa tai virkis-
tystoimintaa) 

KELA 
 

Ratsastusterapia 
(fysio-, psyko- tai 
toimintaterapian 
muotona) 
Puutarhaterapia 
(fysio-, psyko- tai 
toimintaterapian 
muotona 
(luontointerventiot) 

kts. edellinen 

Päivä-
toiminta 
 

Vammaisten lakisääteinen päivä-
toiminta 
Ikäihmisten päivätoiminta 
 

Kuntien 
sosiaalitoimet 

 Päivätoiminta järjestetään tavallisesti kunnan 
päiväkeskuksesssa, haasteena markkinoiden 
luominen toiminnalle. 
Matalan kynnyksen sosiaali- ja mielenterveys-
palveluiden luominen: esim. Green excercise 
Omaisten tuki- ja virkistyspalvelujen laajenta-
minen 

Kuntouttava 
työtoiminta 
 

Pitkäaikaistyöttömille tarkoitettu 
lakisääteinen kuntoutus 

Kuntien 
sosiaaliviras-
tot 

 Nykyisellään rajattu kuntien ja järjestöjen 
toiminnaksi – haasteena maatilojen ja yritys-
ten toiminta-mahdollisuuksien luominen 

Tuettu 
työsuhde 

Työtoiminta laitoksissa ja vanki-
loissa 
Sosiaaliset yritykset 
Tuetut työsuhteet muissa yrityk-
sissä 
Avotyötoiminta yrityksissä, jolloin 
asiakkailla huoltosuhde hoitolai-
tokseen 

Hoitolaitos 
Työvoima & 
elinkeinohal-
linto 
 

 Haasteena yritysten heikko mukaan lähtö: 
työnantajan lisäkustannukset sairaslomista ja 
työkyvyttömyyseläkkeestä?, tukibyrokratia ja 
säädöstö? 
 
Pysyvästi vajaakuntoisten lyhyet työsuhteet 

Hyvinvointi-
palvelut 

Yksityiset asiakkaat 
Työpaikkojen virkistys- ja tyky-
toiminta 
Leirikoulut 
 

Yksityiset 
asiakkaat 

 Haasteena luontoavusteisten hyvinvointipalvelu-
jen tuotteistaminen ja laadun ylläpitäminen.  
Eriyttäminen maatilamatkailusta/ luontomat-
kailusta/ hyvinvointimatkailusta/ 
hyvinvointiyrittäjyydestä. 

 


