
KOKEMUKSIA MAATILATOIMINNAN 
KÄYNNISTÄMISESTÄ JULKISELLA 

SEKTORILLA

Hakalan ja Hakamaan tilat
Asumista ja työtä erityisen tuen tarpeessa oleville henkilöille



Julkinen sektori

• Eteva, kuntien omistama kuntayhtymä toimii Etelä-Suomen alueella
• Tuotettavat palvelut suunnattu kehitysvammaisille ihmisille
• Palveluita ostavat peruskunnat erityisen tuen tarpeessa oleville 

asiakkailleen
• ”Kilpailemme” samoista asiakkaista yksityisten palveluntarjoajien 

rinnalla
• Palvelutuotteet hinnoiteltu asiakkaan tuen tarpeen mukaan eri 

tasoille.
• Yksiköiden, asuminen tai päiväaikainen, budjetti perustuu sitä 

käyttävien asiakkaiden tuotteista saadulle tulolle 
• Asiakkaat maksavat omat elämisensä kulut, vuokran, ruoat, 

pesuaineet, vaatteet, harrastuksensa, itse



Liikevaihto 74,6 M€
• Asuminen ja perhehoito 
• Päiväaikainen toiminta 
• Kehitysvammapsykiatria
• Asiantuntijapalvelut

Meitä on noin 1300
– yli 140 osoitteessa

Toiminta-alueemme 
• 45 eteläsuomalaista omistajakuntaa
• Asiakkaita myös muualta Suomessa

Hyvinvoiva yhteisö
• 89 % henkilöstöstä suosittelee 

Etevaa työnantajana
• terveysperusteiset poissaolot 

vähentyneet useana vuonna 
peräkkäin

• Tulos 2,1 M€

Palvelemme yli 1600 asiakasta

Asiakaslähtöinen toimintamme
• perustuu yksilökeskeiseen 

palvelusuunnitelmaan 
• on avointa ja läpinäkyvää 
• on tasapuolista jäsenkunnillemme

Arvomme
• Positiivinen uskallus
• Yhteistyön voima
• Ihmisen kunnioittaminen
• Avoimuus

Sosiaali- ja terveysalan
turvallisuuspalkinto 2015



Etevan maatilat

• Nastolassa Hakamaan tila on toiminut vuodesta 1997 ja 
Orimattilassa Hakalan tila on toiminut vuodesta 1983 ja nyt 
uudella toimintamallilla 2012 vuoden alusta

• Vanhat olemassa olevat tilat ja niiden pihapiirit rakennuksineen 
toimivat päiväaikaisen toiminnan tiloina

• Navetta, kanala, talli, verstas, paja, riihi, aitta, rantamökki ym.
• Asunnot ovat pääosin uusia Aran tuella rakennettuja, mutta 

myös olemassa olevia on remontoitu asumiskäyttöön
• Etäisyys keskustataajamasta molemmilla tiloilla n. 5 km



Hakalan tila
Toiminut maatilana 1800-luvulta alkaen ja saatu valtion ja kunnan 

kautta kehitysvammahuollon käyttöön 1983
Ronnin laitoshajautuksen myötä uusi toimintamalli suunniteltiin 

2011 ja toiminta alkoi 2012
Tilan omistaa Uudenmaan vammaispalvelut Oy, Etevan

kiinteistöyhtiö ja palveluiden tuottaja ja asukkaat ovat 
vuokralaisia

Asiakkaat siirtyivät laitosalueelta, osa laitosolosuhteista  lukittujen 
ovien takaa, vapaaseen ympäristöön

Muuttovalmennus ja sisällön suunnittelu tehtiin yhteistyössä 
muuttavien asukkaiden kanssa 

• 15 muuttaneesta asukkaasta 11 asuu edelleen tilalla ja uusia on 
muuttanut 5, nyt asukkaita 16.



Aluekartta Hakalan pihapiiristä



Asukkaat

• Kaikilla kaksoisdiagnoosi ja taustalla vaikeudet selviytyä 
• Kehitysvamman (lievä tai keskiasteinen) lisäksi 
• mielenterveyden sairaudet; masennus, skitsofrenia, 

kaksisuuntainen mielialahäiriö
• Autisminkirjon diagnoosit
• Adhd, käytöshäiriöt, persoonallisuushäiriöt
• sosiaaliset ongelmat, erilaiset riippuvuudet, aivovamma
• Fyysinen toimintakyky on hyvä 
• Ikäjakauma 22-58, Naisia 3 ja miehiä 13



Toiminta perustuu
luontoavusteisiin 
menetelmiin
Puutarha

Luonto

Ympäristö

Eläimet

Perinteet



Puutarha ja luonto



Perinteet ja ympäristö



Maatilan työt



Eläimet



Harrastukset ja liikuntaa



Huomioita organisaatiosta

• On halu tarjota monipuolisia asumismalleja erilaisille asiakkaille
• Maatilat nähdään tärkeänä elämän tuen palveluiden rikastuttajana 
• Mahdollistanut henkilöstön tiedon lisäämisen luontoavusteisuudesta
• Maatilojen toimintamallit, asutaan ja tehdään työtä limittäin ja lomittain, 

asiakkaalla voi olla toimintapäivä myös viikonloppuna, on herättänyt keskustelua
• Organisaatio muutokset ja ihmisten vaihtuminen johdossa vaikuttaa toiminnan 

ymmärtämiseen läpi koko Etevan henkilöstön
• Oman aikansa vie tukipalveluiden, esim. taloushallinto, henkilöstöhallinto, kanssa 

yhteisen ymmärryksen löytyminen siihen, mitä kaikkea osaamista henkilöstöltä 
maatilatoiminta vaatii. Myös erilaiset hankinnat ovat muista yksiköistä poikkeavia, 
esim. eläimet 

• Kiinteistöihin liittyvät asiat hoidetaan kiinteistöyhtiön kautta, esim. voiko metsä 
olla terapiametsä vai talousmetsä, tärkeää keskustella yhteisen ymmärryksen 
lisäämiseksi ?



Huomioita henkilöstöstä
• Muutosvastarintaa oli alussa jonkin verran
• Epäilyä toiminnan onnistumisesta ja asukkaiden sopeutumisesta
• Pelkoa liian vapauden tuomista seurauksista
• Maalaisympäristö ei ollut kaikille luontainen toimintaympäristö
• Osa pelkäsi eläimiä ja metsää
• Vaatinut sopeutumista ja joustamista toimintaa kehitettäessä
• Luottamus asiakkaiden omiin voimavaroihin kasvanut
• Luottamus omiin taitoihin ja osaamiseen kasvanut
• On monipuolista osaamista , eläimet, puutarha, luonto, perinteet 
• Löytyy luovaa ajattelua ja ongelman ratkaisukykyä



Huomioita asukkaista

• Avoin suhtautuminen muutokseen
• Innostus suunnitella omaa arkea ja toimintoja tilalle
• Luonteva tilan otto haltuun ja ympäristön kokeminen omaksi 

tilaksi
• Vertaistuki ollut tärkeää
• Mahdollisuus toteuttaa joitakin unelmia, jotka ei 

kaupunkiympäristössä onnistu
• Myös pelkoja uutta kohtaan, eläimiä kohtaan
• Joillekin liikaa liikkumatilaa ympärillä



Huomioita vaikutuksista

Lisääntynyt
• Keskittymiskyky
• Vastuunkanto
• Omatoimisuus
• Toisten huomiointi

Vähentynyt
• Itsekeskeisyys
• Rajoittamistoimet
• Pelkotilat
• Asiaton käyttäytyminen



Ensimmäiset eläimet



Yhdessä 
onnistutaan
Innostus

Kärsivällisyys

Toisto

Virheiden salliminen

Luottamus

Sitoutuminen



Kiitos Kaikille ja Hyvää syksyn jatkoa
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