
          

Green Care  

– ”vihreän hoivan” mahdollisuudet 
Anja Yli-Viikari, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus 

Kuva: Hannele Siltala 



GREEN CARE  

 - luonnon ja maaseutuympäristön 

(kasvit, eläimet, maisema, 

arkirutiinit,  yhteisöllisyys, 

hiljaisuus…) hyödyntämistä 

hyvinvoinnin lähteenä 



 

 

Alankomaat - hoivamaatilat 

http://www.landbouwzorg.nl 

-   yli 1000 hoivatilan verkosto  

- kuntoutuksen ja tuetun  työllistämisen joustava 

yhdistäminen  

- maatalouden ja hyvinvointipalveluiden 

yhdistäminen 

- maatalous- että sosiaalialan viranomaisten tuki 

 



- Hoitolaitoksena tai sen osana toimivat maatilat 

(14%),  

-KELA:a vastaava 

sairasvakuutusjärjestelmä 

- Yksityiset hoivatilat (86%) 

  - hoitolaitosten ostopalvelut  

- maksusetelit päivätoimintaan 

 

Alankomaat - hoivamaatilat 



- Hoivamaatilat: National Care 

Faming Initiative 

www.ncfi.org.uk/ 

 

- THRIVE vapaaehtoisjärjestö, 

joka edistää vajaakuntoisten 

puutarhanhoitoa  

www.carryongardening.org.uk 

 

- Outdoor education – koulun 

ulkopuolinen oppiminen 

 

- Mielenterveysjärjestö Mind 

  www.mind.org.uk/campaigns 

 

 

Iso-Britannia  
 
 

http://www.ncfi.org.uk/
http://www.carryongardening.org.uk/
http://www.mind.org.uk/campaigns


USA 

Eläinavusteinen terapia  

 
Green Chimneys Farm, New York 

 
- Voittoa tuottamaton  järjestö  

- Perustettu 1947 

- Asumispalveluja, hoitoa ja 

koulutusta lasten ja nuorten 

sosiaalisiin ja psyykkisiin ongelmiin 

- Eläinavusteisen terapian 

edelläkävijä  

 - Liikevaihto: 29 milj. $ 

 - Maatila: 300 eläintä, 1000 ha 



 

GREEN  

CARE 

Kasvatus  

ja opetus 

Hyvinvointi 

-palvelut   

 

Sosiaalinen  

työllistäminen  

Terapia-  

ja kuntoutus  

 

  

Hoiva- ja  

asuminen  



 

 

 

 HOIVA JA ASUMINEN 
Asukkaiden omatoimisuuden tukeminen ja elämänlaadun 

parantaminen  

 

 

. . 

.. 

… . 

 
Hoivakoti Seppälänpirtti, Parola  Kaverikoirat 



 

 

 

  

TERAPIA JA KUNTOUTUS 
Luonto- ja eläinavusteiset menetelmät diagnoosiin 

perustuvassa kuntoutuksessa  

 

 

  

 

 
. . 

.. 
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Toiskan perhekoti: 

lastensuojelun 

avopalvelut 

Paloniemen psykiatrinen 

sairaala, Lohja: 

ratsastusterapia 

http://1.bp.blogspot.com/_ir3tZsvHfiA/TJoLpdfT4zI/AAAAAAAAACY/YDi_8GgFTJ8/s1600/HPIM3683.JPG


PÄIVÄTOIMINTA  
Asiakkaiden omatoimisuuden ja elämänlaadun ylläpitäminen   

 

. . 

.. 

… . 

Högby gård, Ruotsi 



 

 

 

  

SOSIAALINEN 

TYÖLLISTÄMINEN, 

TYÖTOIMINTA   
Vajaakuntoisten työntekijöiden 

työllistäminen 

 

 

 
. . 

.. 

… . 

Hakamaan maatila, ETEVA-

kuntayhtymä 

Karhisen maatila 



Palkkatuet 
 

Tavallinen yritys 

Määrärahojen puitteissa 

Sosiaalinen yritys 

Määrärahat varattu 

Vajaakuntoinen 843 eur/ kk, kesto 6-24 kk 

 

50 % palkk.kustannuksista, 

 kesto 36 kk (max 1300 eur/ kk) 

tai  

843 eur/ kk, kesto 36 kk 

Pitkäaikaistyötön 527-843 eur/ kk, kesto 6-10 kk 

 

50 % palkk.kustannuksista, kesto   

24 kk (max 1300 eur/ kk) 

tai 

843 eur/ kk, kesto 24 kk 

Vaikeasti työllistyvä 

vajaakuntoinen 

1001 eur/ kk, kesto 12 kk  

+ 527/ kk, kesto 12 kk 

 

1001 eur/ kk, kesto 24 kk  

+ 843 eur/kk, kesto 12 kk 

 

Vaikeasti työllistyvä 1001 eur/ kk, kesto 12 kk + 

527 eur/kk, kesto 12 kk 

1001 eur/kk, kesto 24 kk  

 

Pirkanmaan Syke –projekti 2008 
- summat noin-summia, laskettu päiväkohtaisista korvauksista 

- palkkatuki on aina harkinnanvarainen, työvoimatoimisto 

tekee päätökset 



 

HYVINVOINTIPALVELUT 

yksityisille ja yrityksille   

 
- Tuotteistaminen, rajanveto hyvinvointi- ja luontomatkailuun, 

hyvinvointiyrittäjyyteen 

 

. . 

.. 

… . 

Cavesson Oy, Vihti:  

Eläinavusteinen tunnetaitokoulutus 



KASVATUS    
 
Ympäristökasvatus, 

kestävän kehityksen 

kasvatus, maatilojen 

leirikoulut 

 
- Ilorannan maatila, Hauho 

 -Kanniston Kotieläintila, 

Alastaro 

 -Koivuniemen Herra, Merikarvia 

 -Tuhannen Tarinan Talo,  

Kannuskoski 

 

. . 

.. 

… . 

http://tripunix.agronet.fi/cgi-bin/thw/?$%7bBASE%7d=leiriyri&$%7bTHWIDS%7d=2.7/24582&$%7bHTML%7d=docu&$%7bTHWURLSAVE%7d=7/24582
http://tripunix.agronet.fi/cgi-bin/thw/?$%7bBASE%7d=leiriyri&$%7bTHWIDS%7d=3.7/24582&$%7bHTML%7d=docu&$%7bTHWURLSAVE%7d=7/24582
http://tripunix.agronet.fi/cgi-bin/thw/?$%7bBASE%7d=leiriyri&$%7bTHWIDS%7d=4.7/24582&$%7bHTML%7d=docu&$%7bTHWURLSAVE%7d=7/24582
http://tripunix.agronet.fi/cgi-bin/thw/?$%7bBASE%7d=leiriyri&$%7bTHWIDS%7d=5.7/24582&$%7bHTML%7d=docu&$%7bTHWURLSAVE%7d=7/24582
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Luomuviljelyn kehitys (Rajala) 

•   

1970-luku 

Viikin ja Etelä-Savon 

opintopiirit, Bios ry.: 

viljelyohjeet ja 

markkinointi 

 

1980-luku 

Luonnonmukaisen 

viljelyn liitto, 

Luomumerkki  

Koulutus, Neuvonta, 

Tutkimus, Hallinto 

1990-luku 

Luomu-

viljelyn tuet  

 

 

 A.I.Virtanen  

(1940)  

Toivo 

Rautavaara 

(1960-70) 



 

Di Iacavo 2007 



- Kuntarahoituksen ahdinko?  

 

- Green Care -käsitteen leviäminen 

käsiin, palveluiden laatu?  

 

- Näyttö hyvinvointivaikutuksista?  

 

 

Haasteet  



 

Voimaantuminen 

 

Rauhoittuminen 

Aktivoituminen  

Luonto ja 

eläimet, 

yhteisön 

turvallisuus 

 

Uuden oppiminen,  

omakohtainen kiinnostus  

Toiminnallisuus 

Yhteisöllisyys   



 

– Stressireaktioiden 

lieventyminen  

– Keskittymiskyvyn 

elpyminen, läsnäolo 

– Mielialat  

 

Luonnon vaikuttavuus  

MTT 2009 



Eläinten vaikuttavuus   
 

• Rauhoittuminen  

• Lohtu, läheisyys, 
hellyys 

• Sosiaalisten 
arvoasetelmien 
puuttuminen 

• Ruumiinkieli, vaistot 

• Sosiaalisten 
vuorovaikutus- ja 
tunnetaitojen harjoittelu 

 

 

 

 



Maatilan vaikuttavuus   
 

• Vuorovaikutus eläinten, 
luonnon kanssa:  
vuodenkierto, kasvun ja 
lisääntymisen ilmiöt,  
lähiruoka 

 

• Arkipäivän rutiinit 

• Omien kykyjen mukaiset 
työtehtävät, kokemus 
oman työn merkityksestä 

• Vertaisryhmän, yhteisön 
palaute 

 



Maatilan liiketoimintamahdollisuudet 

Palvelumaksu/tuki 

Maataloustuotteiden myyntitulo 

k
u
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ta
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n
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s
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0 % 

Yksilön toimintakyky 

100% 

Laitoshoito/ 

perhehoito 

Kuntoutus 

/terapia 
Päivätoiminta 

Sosiaalinen  

työllistäminen  

Normaali  

työsuhde 



 

 

Liiketoiminnan suunnittelu   

 

- Hyvät sosiaaliset taidot, organisointikyky, taloudelliset 

edellytykset 

- Palveluiden kysyntä: asiakkaat, rahoittaja 

  - Työtoiminta: Työnantajan velvollisuudet 

- Päivätoiminta: Työympäristö, sosiaalitilat, ruokailu, 

ammattiosaaminen, ohjaaminen, toiminnan 

suunnittelu  

 



 

 

MTT   www.mtt.fi/greencare 

 

Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä, YTR 

www.maaseuseutupolitiikka.fi/teemaryhmat/hyvinvoi

ntipalvelut/green_care 

 

Green Care Finland- yhdistys  

katri.kranni@vilmankammen.fi 

juha.rutanen@aitoluonto.fi,  

http://www.mtt.fi/greencare
http://www.maaseuseutupolitiikka.fi/teemaryhmat/hyvinvointipalvelut/green_care
http://www.maaseuseutupolitiikka.fi/teemaryhmat/hyvinvointipalvelut/green_care
mailto:katri.kranni@vilmankammen.fi
mailto:juha.rutanen@aitoluonto.fi

