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Tämän oppaan on tarkoitus auttaa maatalousyrittäjiä Green Care -toimintaan pohjautuvan, yli 65-vuotiaille ikääntyville suunnatun turvallisen, tavoitteellisen ja vastuullisen maatilatoiminnan järjestämisessä. Maatilatoiminta voi toimia osana ikääntyvien terveyden ja
hyvinvoinnin edistämistä. Opas on suunnattu myös sosiaali- ja terveysalan toimijoille ja
kaikille uudenlaisesta toiminnasta kiinnostuneille. Opas perustuu Hyvinvointia maatilalta
(2016-2018) sekä Päivä Farmilla (2018-2020) -hankkeisiin, joiden tavoitteena on ollut kehittää ikääntyville suunnattu uudenlainen toimintamalli. Lisäksi hankkeiden tavoitteena
on ollut edistää maatalousyrittäjien mahdollisuuksia kehittää toiminnasta liiketoimintaa.
Yleishyödylliset hankkeet toteutti Tutkimus- ja kehittämiskeskus GeroCenter -säätiö Euroopan maaseudun kehittämiseen tarkoitetun maatalousrahaston tuella.
Tämä opas pohjautuu Ikääntyvien hyvinvointia tukeva maatilapäivätoiminta -oppaaseen.
Tässä jälkiperäisteoksessa maatilatoiminta esitetään laajemmasta näkökulmasta avaten
maatilayrittäjille erilaisia mahdollisuuksia tuottaa ikääntyville suunnattuja palveluita maatilalla. Opasta on muokattu Päivä Farmilla -hankkeen tuomien kokemusten pohjalta vastaamaan laajemmin ikääntyvien maatilatoiminnan järjestämisen haasteisiin.
Opas koostuu kolmesta osuudesta: Green Care -toiminnan kuvauksesta, ikääntyvien erityispiirteiden huomioimisesta turvallisen toiminnan järjestämiseksi sekä ikääntyvien maatilatoiminnan toteuttamista helpottavista käytännön vinkeistä. Mukana on myös lisämateriaalia sekä työkaluja toiminnan suunnittelun, arvioinnin ja markkinoinnin tueksi.
Kiitämme kaikkia Hyvinvointia maatilalta ja Päivä Farmilla -hankkeissa mukana olleita
ikääntyviä, maatalousyrittäjiä sekä Keski-Suomen Muistiyhdistystä yhteistyöstä.
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GREEN CARE JA
IKÄÄNTYVIEN
MAATILATOIMINTA

Green Care tarkoittaa toimintaa, jossa luontoa tai luontoelementtiä hyödynnetään ihmisen hyvinvoinnin
tukemiseksi. Green Care –toimintaan kuuluu erilaisia toimintamuotoja kuten eläin-, luonto-, puutarha- ja
maatila-avusteista toimintaa. Toimintamuodot sisältävät erilaisia oman koulutuksensa vaativia menetelmiä kuten
ratsastusterapiaa, sosiaalipedagogista hevostoimintaa ja puutarhaterapiaa. Toiminnan perusajatuksia ovat
luonnon elvyttävyys, toiminnan kokemuksellisuus ja yhteisön tuoma osallisuus sekä osallistujan
luontosuhteen aktiivinen tukeminen.
Green Care –toiminnan tulee aina olla ammatillista, tavoitteellista ja vastuullista. Ammatillisuuden vaatimukset
muodostuvat tarjottavan palvelun ja asiakasryhmän tarpeiden mukaan. Tavoitteellisuus on mukana aina joko
henkilökohtaisella tai toiminnan tasolla. Tavoitteellista toimintaa suunniteltaessa tulee miettiä, miksi
luontolähtöistä toimintaa halutaan käyttää, ja mihin sillä pyritään vaikuttamaan. Vastuullisuus pitää sisällään
ympäristö- ja asiakasvastuullisuuden. Lisäksi toiminnassa on kunnioitettava luontoa ja eläimiä, huomioitava
laatu- ja turvallisuusasiat sekä muistettava jokamiehenoikeudet.
Green Care -palvelut jaetaan luontohoivan ja luontovoiman palveluihin. Luontohoivan palveluilla tarkoitetaan
niitä hoivan ja kuntoutuksen palveluita, joiden tuottamiseen tarvitaan useimmiten sosiaali-, terveys- tai
kasvatusalan koulutus. Luontohoivan palveluita voidaan tuottaa myös ostajatahon tai alan koulutuksen
omaavien henkilöiden yhteistyönä. Luontovoiman palveluilla tarkoitetaan luontolähtöisiä hyvinvointipalveluita,
joiden tarkoitus on tuottaa virkistymistä ja elämyksellisyyttä sekä ennaltaehkäistä terveysongelmien syntymistä.
Luontovoiman palveluiden tuottamiseen ei pääsääntöisesti vaadita sosiaali- ja terveysalan ammatillista
koulutusta.

Yksi Green Care -toimintamuodoista on maatila-avusteinen toiminta, jossa hyödynnetään maatilan arkea ja sen
rikasta ympäristöä. Maatilan koolla ja tuotantosuunnalla ei ole merkitystä, vaan merkittävämpää on maatalousyrittäjän kiinnostus toimintaa ja asiakasryhmää kohtaan. Kansainvälisesti toimintaa kutsutaan termeillä Social
Farming ja Care Farming.
Ikääntyville suunnattu maatila-avusteinen toiminta on suosittua ja hyväksi havaittua Euroopassa. Se pitää sisällään maatilahoivakodit, vierailut maatiloille sekä muistisairaiden päivätoiminnan maatilalla. Toiminnan tavoitteet liittyvät esimerkiksi hyvinvoinnin tukemiseen, aktivoimiseen ja virkistykseen. Rahoituksesta ja
palvelujärjestelmästä johtuen toimintaa tarjotaan pääsääntöisesti vain muistisairaille. Maatila-avusteista toimintaa toteuttavat sekä julkinen, yksityinen että kolmas sektori. Suomessa ikääntyvien maatila-avusteinen toiminta
on vielä vähäistä. Maatiloilla ja maaseutuympäristössä järjestetään ikääntyvien perhehoitoa sekä jonkin verran
virkistäviä maatilapäiviä ja vierailuja.
Maatilalla toteutettu toiminta keskittyy tavallisen arjen ympärille tarjoten kodikkaan ympäristön sekä mahdollisuuksia osallistua hyödylliseen tekemiseen. Maalaismaisemat tarjoavat visuaalisen elvyttävyyden kokemuksia.
Luontoympäristö rentouttaa kehoa ja mieltä, luo turvallisuudentunnetta sekä tarjoaa luontaisesti levon ja vetäytymisen mahdollisuuksia. Maatilaympäristön moniulotteiset luontoelementit mahdollistavat läsnäolon syventymisen, lisäävät tarkkaavaisuutta ja tukevat keskittymiskykyä. Luontoympäristöön pääsy tukee asiakkaan
luontosuhdetta, ja lisäksi sitä voi tukea aktiivisesti ikääntyvien kohdalla hyödyntäen tietoisesti luontokokemusten muistelua ja aisteja.

Monipuolisten töiden joukosta ikääntyvä löytää helposti itselleen mielekästä ja aktiivisuuteen kannustavaa
toimintaa, joka puolestaan tarjoaa onnistumisen kokemuksia, kohottaa itsetuntoa ja lisää pystyvyyden
tunnetta. Virikkeellinen maatilaympäristö tukee
ikääntyvien keskinäistä vuorovaikutusta sekä tuo
vaihtelua ja sisältöä heidän arkeensa lisäten samalla
tärkeää osallisuuden ja yhteisöllisyyden tunnetta.
Maatilalla ulkoilua ja sen myötä esimerkiksi tasapainoa
tulee harjoitettua luonnostaan kiinnittämättä siihen
liikaa huomiota. Aktiivisuus ja kodikas ympäristö
puolestaan herättelevät mahdollisesti kadoksissa ollutta ruokahalua. Maatilaympäristöön kuuluu usein
yhteisö, johon ikääntyvä voi päästä osalliseksi. Yhteisöön voivat kuulua esimerkiksi maatalousyrittäjän
perhe, eläimet ja tilan työntekijät. Yhteisöllisyys edistää sosiaalisia taitoja ja laajentaa ikääntyvien elinpiiriä.

Parhaimmillaan maatilatoiminta tukee päivittäisessä arjessa selviytymistä sekä ikääntyvän yksilöllisiä voimavaroja ja voi näin vastata moniin eri
tarpeisiin elämän käännekohdissa. Nämä tekijät
vaikuttavat ikääntyvän elämänlaatuun ja mahdollisuuksiin asua kotona. Maatilatoiminta sopii erityisesti
niille, joita maatila eläimineen ja ympäristöineen kiinnostaa. Se innostaa muistelemaan aikaisempia kokemuksia ja palauttaa mieleen unohduksissa olleita
taitoja. Maatilaympäristöön sisältyy kuitenkin tiettyjä
stressitekijöitä, joiden vuoksi se ei sovellu kaikille.
Näitä ovat esimerkiksi melu, joka voi vähentää viihtyisyyttä, ja hajut, jotka voivat aiheuttaa vastenmielisyyden tunnetta. Maatilaympäristö saattaa myös
herättää negatiivisia muistoja liittyen työn paljouteen
ja tekemättömiin töihin.

Luontoa ja sen vaikutuksia ihmisen hyvinvoinnille on tutkittu paljon. Luonnon hyvinvointivaikutusten
ymmärtäminen tukee Green Care -palvelun suunnittelua ja toteutusta. Tutkimuksissa on havaittu, että fyysisen
luonnossa oleskelun lisäksi jo pelkkä luontoelementin tai -kuvan katsominen tuo terveydelle myönteisiä
vaikutuksia. Lisäksi on todettu, että elinympäristön läheisyydessä oleva luonto vähentää sairastavuutta ja lisää
onnellisuutta. Jo lyhyet hetket luontoympäristössä tai esimerkiksi kasvien parissa lisäävät hyvinvointia.
Erityisesti ikääntyviin liittyvää vahvaa tutkimustietoa löytyy luonnon vaikutuksista kortisolitasojen laskuun,
ahdistuksen vähenemiseen, mielialan nousuun ja ravinnonsaannin parantumiseen. On hyvä muistaa, että
luonnossa liikkumisesta ja oleskelusta saatavat hyvinvointivaikutukset ovat monen osatekijän summa.
Kokemukseen ja saatuihin hyötyihin vaikuttavat asiakkaan luontosuhteen lisäksi luontoympäristössä vietetty
aika ja ympäristön laatu (esteettisyys, turvallisuus ja kiinnostavuus). Myös ympäristön olosuhteet, kuten valon
määrä, ilmanlaatu ja lämpötila, vaikuttavat.

IKÄÄNTYVÄT ASIAKKAINA

Ikääntyminen tuo mukanaan toimintakykyyn ja terveyteen liittyviä haasteita, mutta myös elämänkokemuksen
myötä kerääntyneitä vahvuuksia ja voimavaroja. Ikääntymisen myötä elimistön toiminta ja siten kyky liikkua
muuttuu. Esimerkiksi nivelten liike, luuston kunto, lihasten voima ja tasapaino heikkenevät. Käsien nostaminen
tai kyykistyminen saattaa olla hankalaa. Myös asioiden havaitseminen ja reagointi yllättävään tilanteeseen voi olla hidasta. Kovin kylmä tai kuuma ilma saattaa aiheuttaa vaikeuksia, sillä ikääntyvän lämmöntunto ja-tuottokyky
sekä ääreisverenkierto ovat usein heikentyneet.
Ikääntyvällä janon tunteen aistiminen voi heikentyä, jolloin riittävä juominen voi unohtua. Kuivumisesta, ravinnon puutteesta tai liiallisesta auringossa oleilusta varoittavia oireita ovat huimaus, sekavuus, väsymys, pahoinvointi ja heikentynyt suorituskyky, joita kannattaa tarkkailla helteessä.

Aistien heikentyminen
Ikääntyessä näön heikkeneminen vaikuttaa tasapainoon, liikkumiseen ja ympäristön havainnoimiseen. Tällöin
esimerkiksi portaan reunaa voi olla vaikea huomata tai polulla oleva kuoppa tai oksa voi aiheuttaa kompastumisen. Kuulon heikentyminen vaikeuttaa esimerkiksi takaa lähestyvän eläimen tai ajoneuvon huomioimista. Taustamelu saattaa hankaloittaa keskusteluun osallistumista. Maku- ja hajuaisti heikentyvät myös jonkin verran.
Vaikka ruoka ei maistuisi, riittävä ravinnon saanti on tärkeää. Yhdessä olo ja iloinen mieli voivatkin parantaa
ruokahalua. Tuntoaisti säilyy usein pisimpään hyvänä.
Terveydentilaan liittyvät tekijät
Ikääntymisen myötä pitkäaikaissairaudet yleistyvät. Sydän- ja verisuonitaudit vaikuttavat suoraan jaksamiseen,
samoin esimerkiksi astma ja keuhkoahtaumatauti. Ikääntyvän hermostoon vaikuttavat sairaudet, kuten Parkinsonin tauti, heikentävät tasapainoa, asennonhallintaa ja reaktionopeutta. Sairauksien tuomat rajoitukset ja
mahdolliset lääkitykset on hyvä ottaa huomioon.
Ikääntyvien kanssa toimiessa on syytä varautua myös yllättäviin tilanteisiin. Tietyt perussairaudet, kuten sydämen vajaatoiminta, saattavat oireilla kylmässä tai kuumassa säässä. Nestehukka ja auringonpistos saattavat aiheuttaa huimausta ja huonovointisuutta. Tulehdustila, kuten esimerkiksi virtsatietulehdus, saattaa näyttäytyä
ikääntyvän sekavuutena. Sairaskohtaukset ja tapaturmat ovat aina mahdollisia.

Aivotoiminta
Ikääntyessä aivoissa tapahtuu väistämättä muutoksia,
jotka vaikuttavat jonkin verran muun muassa muistiin ja tiedonkäsittelytoimintoihin. Uuden oppiminen
vaikeutuu, huomiokyky heikkenee ja toimintojen
nopeus hidastuu tuoden haasteita jokapäiväiseen arkeen. Aivotoimintaa voi kuitenkin ylläpitää ja parantaa myös ikääntyessä sitä harjoittamalla. Kotona
asumista vaikeuttavat aivotoiminnan haasteet eivät
kuulu normaaliin ikääntymiseen vaan ovat seurausta
sairauksista, jotka tulisi hoitaa.
Mielen hyvinvointi
Ikääntymisen mukanaan tuomat elämän käännekohdat kuten eläköityminen ja leskeytyminen sekä elimistössä tapahtuvat muutokset vaikuttavat herkästi
ikääntyvän mielen hyvinvointiin. Mielekkäiden toimintojen vähentyminen ja yksipuolistuminen, yksinäisyys ja elinpiirin kaventuminen yleistyvät
erityisesti yli 80-vuotiailla. Myös usko omaan itseen
ja omaan kyvykkyyteen saattaa heikentyä ikääntymisen tuomien haasteiden myötä. Toisaalta tunteiden
hallinta ja kontrolloimiskyky voivat ikääntyessä kehittyä ja asioiden suhteuttaminen helpottua elämänkokemuksen myötä.
Vuorovaikutus toisten kanssa on keskeistä henkisen
ja sosiaalisen hyvinvoinnin kannalta. Sosiaaliset

suhteet, tärkeyden tunne, kokemus osallisuudesta ja
kuulumisesta johonkin yhteisöön, vaikuttamisen
mahdollisuudet sekä mielekkääseen toimintaan osallistuminen parantavat ikääntyvien elämänlaatua ja lisäävät pystyvyyden tunnetta. Vertaistuki ja
vuorovaikutus toisten kanssa tukevat ikääntyvän voimavaroja ja voivat lisätä halua pitää omasta henkisestä ja fyysisestä hyvinvoinnistaan huolta.

Muistisairaudet yleistyvät iän myötä. Yli 65-vuotiaista arviolta jopa 20% sairastaa muistisairautta, joista yleisin
on Alzheimerin tauti. Muistisairaus vaikuttaa muistin lisäksi myös muuhun tiedonkäsittelyyn. Muistisairaan voi
olla vaikea hahmottaa ympäristöään, tiedostaa missä hän on tai mikä päivä on. Sairastuneella voi olla haasteita
puheen tuottamisessa ja ymmärtämisessä. Myös monivaiheisten tehtävien teko on usein hankalaa. Muistisairaan
voi lisäksi olla vaikea ilmaista perustarpeitaan, kuten vessahätää, näläntunnetta tai kylmää. Nämä tekijät saattavat aiheuttaa muun muassa ahdistuneisuutta, harhaluuloja, kuljeskelua ja ärtyneisyyttä. Mitä pidemmälle muistisairaus on edennyt, sitä enemmän sen tuomat haasteet saattavat näkyä muistisairaan käytöksessä ja
vuorovaikutuksessa toisten kanssa.
Muistisairaan kanssa toimiessa ja häntä ohjatessa lämmin, arvostava ja kuunteleva kanssakäyminen on tärkeää.
Vuorovaikutusta helpottaa sairastuneen etunimen käyttäminen ja rauhallisesti, selkeästi sekä yksinkertaisilla
lauseilla puhuminen. Empatia, välittäminen ja kärsivällisyys sekä luottamuksen syntyminen auttavat ymmärtämään muistisairasta ja toimimaan hänen kanssaan yhteistyössä. Muistisairaan kanssa toimiessa on hyvä keskittyä yhteen asiaan kerrallaan, sillä liian monet vaihtoehdot tai monimutkaiset ohjeistukset eivät pysy mielessä ja
saattavat aiheuttaa turhautumista. Toiminnan keskeyttäminen hetkeksi ja jonkin tutun asian mieleen palauttaminen saattavat rauhoittaa ahdistunutta. Valokuvat, tutut esineet ja tarinat tuovat mieleen eletyn elämän asioita
ja tukevat muistisairaan identiteettiä – kuka minä olen ja mistä olen tullut. Pakottaminen tai hoputtaminen
yleensä vain pahentavat tilannetta. Jos toiminta jumittuu, kevyt kosketus esimerkiksi käsivarteen voi auttaa jatkamaan toimintaa. Asiakkaan elämäntarinan ja hänen ikäpolvensa historian tunteminen auttaa monessa tilanteessa.
Muistisairaille suunnattua toimintaa järjestäessä tulisi ottaa huomioon mitkä tekijät toimintaympäristössä voivat
tukea muistisairaan toimintaa tai toisaalta aiheuttaa levottomuutta. Tukevia asioita ovat esimerkiksi ympäristön
tutun oloiset elementit, rutiinit sekä toiminnasta nousevat hyvät muistot ja niistä keskusteleminen. Levottomuutta voivat aiheuttaa esimerkiksi kovat äänet, liian usein tai yllättäen vaihtuva ympäristö tai vaikeasti hahmotettava tila. Vaikka muistisairas itse ei muistaisi toimintaa ja sen aikana tapahtuneita asioita enää
myöhemmin, jättävät toiminnan aiheuttamat tunnereaktiot hänelle kuitenkin jäljen tunnemuistiin.
On hyvä tiedostaa, että toiminnan aikana syntyneet tuntemukset, sekä positiiviset että negatiiviset, säilyvät mielessä vielä myöhemminkin.

LÄHTEET

IKÄÄNTYVIEN
MAATILATOIMINNAN
SUUNNITTELU JA
TOTEUTUS

Osaamisen ja mahdollisuuksien tunnistaminen
Oma osaaminen ja kiinnostuksen kohteet ovat maatilan tarjoamien mahdollisuuksien ja vahvuuksien ohella
lähtökohta maatilatoiminnan käynnistämiselle. Osaamista, resursseja ja maatilaympäristöä on arvioitava realistisesti, jotta maatilatoiminnasta saadaan kannattavaa ja mielekästä niin palveluntuottajalle kuin asiakkaillekin.
On tärkeää, että palveluntuottaja on aidosti kiinnostunut asiakkaistaan ja heille tarjottavasta palvelusta. Lisäksi
on hyvä pohtia maatilan tarjoamia mahdollisuuksia, ja sitä miten maatilatoiminta sopii osaksi oman tilan arkea.
Seuraavaan listaukseen on koottu kysymyksiä, jotka auttavat lähtötilanteen kartoittamisessa.

Palvelutarpeen ja yhteistyömahdollisuuksien kartoittaminen
Uutta palvelua suunniteltaessa on tärkeää selvittää sen tarve ja paikka muiden tarjolla olevien palveluiden joukossa. Näiden pohjalta saa tietoa kannattaako palvelua lähteä tarjoamaan ja mistä mahdolliset asiakkaat löytyvät. Markkinatilannetta selvittäessä voi samalla kartoittaa yhteistyömahdollisuuksia. Yhteistyö voi tarkoittaa
palvelun ostamisen lisäksi esimerkiksi toiminnasta tiedottamista, asiakkaiden ohjaamista palveluun sekä yhteistyössä toteutettua toimintaa. Lisäksi yhteistyön kautta tietoisuus toiminnasta ja sen mahdollisista hyödyistä lisääntyy. Eri ammattialojen opiskelijaharjoittelijat, vapaaehtoiset ja työkokeilijat täydentävät maatilan yhteisöä
tuoden siihen oman arvokkaan lisänsä, mutta heitä ei voi käyttää korvaamaan tarvittavaa työvoimaresurssia.

Asiakashankinta
Palveluntuottajan monipuolinen markkinointi on avain asiakashankintaan. Moni maatila esimerkiksi järjestää
omia avoimien ovien päiviä, joissa esittelee tarjoamiaan palveluita sekä tutustuttaa asiakkaita maatilaan. Itse
maksaville asiakkaille suunnatun palvelun markkinointia kannattaa kohdentaa lisäksi asiakasryhmän suosimiin
paikkoihin. Eläkeläis- ja potilasyhdistykset sekä lähialueella toteutetut ikääntyville ja alueen asukkaille suunnatut tapahtumat voivat toimia hyvänä asiakkaiden hankkimisen kanavana. Lisäksi asiakkaita voi ohjautua palveluun esimerkiksi kunnan tai alueella toimivien yhdistysten kautta. Kunnissa vanhuspalveluiden palveluohjaajat
ovat vastuussa asiakkaiden ohjaamisesta heille sopiviin palveluihin. On tärkeää, että vanhuspalveluissa on tieto
uudesta palvelusta. Palveluohjaajat eivät välttämättä voi suoraan markkinoida tiettyä palveluntuottajaa, mutta
voivat kertoa uudesta palvelusta osana muita alueen yksityisiä palveluita. Myös kunnan vapaa-ajan toimi voi olla yksi hyvä kanava asiakkaiden ohjautumisessa palveluun.

Tuotteistaminen palvelupaketeiksi
Tuotteistamisen avulla luodaan palvelukuvaus - mitä, kenelle ja miten palvelua tuotetaan. Tuotteistaminen jäsentää suunniteltua palvelua niin palveluntuottajalle itselleen kuin asiakkaillekin. Palvelun selkeä paketointi helpottaa sen markkinointia ja myyntiä.
Palvelun on pyrittävä vastaamaan asiakkaan tarpeisiin ja tuotettava asiakkaalle lisäarvoa esimerkiksi toimintakyvyn säilymisenä tai hyvinvoinnin lisääntymisenä. Asiakastarpeita voi kartoittaa ikääntyviltä itseltään, heidän
omaisiltaan tai vanhuspalveluiden viranhaltijoilta. Näin saadaan tietoa siitä, minkälaiselle toiminnalle on kysyntää ja minkälaiselle ikääntyvien asiakasryhmälle palvelua kannattaa suunnitella. Maatilatoiminnan suunnittelussa kannattaa hyödyntää palvelumuotoilun työvälineitä. Niiden avulla voi ideoida, suunnitella ja rajata palvelun
sisältöä. Työvälineistä on apua myös palvelun arvioimisessa ja edelleen kehittämisessä.

Palvelun kesto, ajankohta ja sopiva asiakasmäärä määräytyvät omien resurssien ja asiakkaiden tarpeiden mukaan. Ikääntyvien maatilatoimintaa suunniteltaessa on
huomioitava oman maatilan arki ja rutiinit sekä käytettävät tilat ja tarjottavat toimintamahdollisuudet. Lisäksi
palvelun kestoon, ajankohtaan ja sopivaan asiakasmäärään vaikuttavat asiakkaiden toimintakyky, jaksaminen
ja elämäntilanne. On hyvä muistaa, että palvelua voi
kohdentaa erilaisille ikääntyvien asiakasryhmille, kuten
vain miehille, muistisairaille tai aktiivisille eläkeläisille.
Suunnitteluprosessin ja käytettävissä olevien resurssien
kautta tuloksena voi syntyä hyvinkin yksilöityjä palvelupaketteja, missä ydinpalvelun (maatilatoiminta) ympärille on eri oheispalveluiden (esimerkiksi ruokailu ja
sauna) avulla rakennettu eri asiakasryhmille räätälöityjä
kokonaisuuksia.

daan myydä arvonlisäverottomasti, jos toiminta on
sosiaaliviranomaisen valvomaa ja palvelut myydään
henkilölle, joka esimerkiksi iän tai toimintakyvyn
tuomien rajoitteiden/haittojen vuoksi on sosiaaliPalvelun järjestämistavat
huollon tarpeessa. Hintaero on merkittävä ja saatIkääntyvien maatilatoimintaa voi tarjota erilaisin tavoin. taa tuoda lisää maksavia asiakkaita, joten sen vuoksi
Sitä voidaan tarjota erilaisin tavoittein, termein ja erilai- asiaan kannattaa perehtyä tarkemmin.
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Jos tarjoaa palvelua sosiaalipalveluna, on etuna järjestämistä. Määräykset ja velvoitteet saattavat
arvonlisäverottomuus, muuten palvelun hintaan vaihdella kunnittain ja niihin on mahdotonta antaa
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Huomioi yhteistyön mahdollisuudet maatilatoimintaa tarjotessa. Yhteistyötä voi tehdä esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan yksityisten yrittäjien kanssa, jos
itsellä ei ole alan koulutusta. Tällöin palvelua voidaan tarjota laajemmin. Yhteistyö kunnan vanhuspalveluiden kanssa voi tuoda monia vaihtoehtoja,
esimerkiksi osavuorokautinen perhehoito, palvelusetelit tai kunnan oman päivätoiminnan toteutuminen maatilalla silloin tällöin.

Palvelun hinnoittelu
Uudenlaisen palvelun hinnoittelu on haastavaa,
koska palvelun hintataso ei ole vielä määrittynyt.
Palvelusta koituvat kulut vaihtelevat riippuen maatilasta, tarjottavista oheispalveluista ja mahdollisista
yhteistyökumppaneista, joten jokaisen palveluntuottajan tulee tehdä omat laskelmat hinnoittelun
pohjaksi. Palvelun hinta on alusta asti hyvä miettiä
kannattavaksi liiketoiminnaksi tarkoin, sillä hintaa
on vaikea muuttaa myöhemmin.

Hinnoittelussa on otettava huomioon monta asiaa:
Kuinka iso osuus yrityksen liiketoiminnasta
tarjottava maatilatoiminta on?
Mitä kuluja toiminnalla tulisi kattaa ja minkälaista
korvausta itse toivoo käyttämästään ajasta?
Minkälainen hinta pitää toiminnan kannattavana?
Minkälainen hintataso markkinoilla on vastaavissa
palveluissa? Mitä itse maksavat asiakkaat tai
mahdolliset ostajatahot ovat valmiita toiminnasta
maksamaan?
Määritetäänkö hinta kaiken sisältävälle
palvelupaketille vai erikseen eri oheispalveluille?
Vastaako palvelun hinta sen laatua ja siitä saatavaa
hyötyä?

Esimerkkejä palvelupaketeista
Päivä Farmilla -hankkeen kokemusten pohjalta kehitetyt FarmiKlubi, FarmiVeikot ja FarmiPäivä -palvelupaketit esittelevät erilaisia maatilatoiminnan järjestämistapoja sekä hinnoittelumalleja. Esimerkeissä on erilaiset toiminnan tavoitteet ja ne on suunnattu erilaisille ikääntyvien asiakasryhmille.
Palvelupakettien hintojen laskentaperusteet on selvitetty kunkin paketin yhteydessä. Peruskorvaus, jonka palveluntuottaja saa tunnilta on kaikissa palvelupaketeissa sama (40€/h, ALV 0%), mutta lopullinen osallistumismaksu asiakkaalle muodostuu paketin keston, sisällön, oheispalveluiden ja arvonlisäverotuksen mukaan.
Jokaisen palvelupaketin hintaan on laskettu mukaan yksi tunti valmisteluaikaa. Palvelupakettien hinnoittelu on
laskettu viiden henkilön minimiosallistujamäärällä. Hinnat eivät sisällä kuljetuksia.

FarmiKlubi -maatilatoiminta on virkistävää harrastetoimintaa. Palvelu perustuu palveluntuottajan omaan
markkinointiin ja tuotteistukseen. Palvelu ei ole sosiaalipalvelua eikä siinä näin ole lakien ja säädösten asettamia
vaatimuksia liittyen palveluntarjoajaan. Pelastusviranomainen ja ympäristöterveydenhuolto saattavat asettaa tiloille vaatimuksia.

FarmiVeikot - maatilatoimintaa tarjotaan kotipalvelun tukipalveluna Kotipalvelun tukipalvelut ovat sosiaalipalveluita, joilla pyritään tukemaan ikääntyvän kotona asumista. Näihin kuuluvat muun muassa siivous- ja asiointipalvelut, mutta myös sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut. Sosiaalista kanssakäymistä edistäviä
palveluita voidaan tarjota ikääntyvän kodin ulkopuolella. Tarjottuun ryhmätoimintaan ei sisälly mitään sairaanhoidollista tai lääkitykseen liittyvää.
Kotipalvelun tukipalveluna tuotettua ryhmätoimintaa maatilalla voidaan toteuttaa arvonlisäverottomasti seuraavin edellytyksin:
Toiminnasta on tehty ilmoitus siihen kuntaan, jossa toimintaa tarjotaan (ilmoitus yksityisen sosiaalipalvelun
tuottamisesta täytettynä soveltuvin osin sekä tarvittavat liitteet) ja kunta on hyväksynyt sen. Hyväksytty
palveluntuottaja rekisteröidään kunnan palvelurekisteriin kotipalvelun tukipalvelun tuottajista ja on kunnan
valvonnan alaisuudessa.
Asiakkaan kanssa on tehty palvelusuunnitelma ja -sopimus.
Palveluntuottaja on laatinut toiminnalleen omavalvontasuunnitelman.
Lisäohjeita palvelusuunnitelman ja -sopimuksen sekä omavalvontasuunnitelman sisältöön löytyy Verohallinnon syventävistä ohjeista sosiaalipalveluiden arvonlisäverotuksesta.

FarmiPäivä - maatilatoimintaa tarjotaan kuntouttavana päivätoimintana. Suomessa ikääntyvien päivätoimintaa tarjotaan yli 65-vuotta täyttäneille kotona
asumisen tueksi sekä kuntien että yksityisten palveluntuottajien toimesta. Toiminta on sosiaalipalvelua,
jota ohjaa muun muassa sosiaalihuoltolaki, laki yksityisistä sosiaali- palveluista sekä laki sosiaalihuollon henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista.
Toiminnassa on huomioitava:
Palvelulla on oltava vastuuhenkilö, jolla on soveltuva korkeakoulutasoinen sosiaali- ja terveysalan
tutkinto, riittävä (vähintään 2 v) työkokemus alalta
sekä riittävät johtamistaidot (johtamisopintoja 20-30
op tai työkokemuksena hankittua n. 2v ajalta). Vastuuhenkilön ei tarvitse olla palveluntuottaja eikä hänen tarvitse osallistua toiminnan toteutukseen,
mutta toiminnassa on oltava mukana riittävän ammattiosaamisen omaava henkilökunta. Kysy lisätietoja alueesi Aluehallintovirastosta ja/tai kuntasi
sosiaalitoimesta.
Esteettömät sisätilat, joihin on myös esteetön
pääsy. Sisätiloissa oltava esteetön wc-tila ja mahdollisuus lepäämiseen.
Toimintaan voi sisällyttää mahdollisuuksien mukaan myös oheispalveluita, kuten lääkehoidossa
avustaminen (jos tähän koulutus ja luvat) tai peseytymismahdollisuus.

Toimintaa voidaan tarjota arvonlisäverottomasti
seuraavin edellytyksin:
Toiminnasta on tehty ilmoitus siihen kuntaan, jossa toimintaa tarjotaan (ilmoitus yksityisen sosiaalipalvelun tuottamisesta). Ilmoituksen tulee sisältää
toimintasuunnitelma, pelastusviranomaisen lausunto
käytettävistä tiloista sekä vastuuhenkilön tutkinto- ja
työtodistukset. Tiloista tulee tehdä myös ajantasainen turvallisuussuunnitelma. Kunnan sosiaalitoimi
arvioi onko toiminta sosiaalihuoltolain mukaista ja
ilmoittaa hyväksytyn palveluntarjoajan tiedot Aluehallintovirastolle, joka valvoo toimintaa. Ilmoituksen hyväksymisen jälkeen alueen terveystarkastaja
tekee tarkastuksen toiminnassa käytettäviin tiloihin.
Asiakkaiden kanssa on tehty palvelusuunnitelma ja
-sopimus toiminnasta.
Palveluntuottaja on laatinut toiminnalleen omavalvontasuunnitelman.

Lähdettäessä toteuttamaan ikääntyvien maatilatoimintaa käytännössä, on palveluntuottajan otettava huomioon
omaan maatilaympäristöön ja toteutettaviin toimintoihin liittyvät tekijät, tilojen ja välineiden soveltuvuus
asiakkaille, ikääntyvien asiakkaiden tarpeet ja toimintakyky, omat valmiudet ohjata asiakasryhmää tai tarve
yhteistyölle sekä turvallisuuteen liittyvät näkökohdat. Toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä voi hyödyntää
oppaan lopusta löytyvää Ryhmätoiminnan päiväkohtainen suunnittelu ja arviointi -työkirjaa.

Turvallisuus
Tarjotun maatilatoiminnan on oltava turvallista niin asiakkaille, palveluntuottajalle kuin eläimillekin. Turvallisuuden
kokemus vaikuttaa suoraan palvelun viihtyvyyteen ja mielekkyyteen. On tärkeää tehdä turvallisuussuunnitelma
tarjoamastaan palvelusta ennen sen käynnistämistä.
Turvallisuussuunnitelmassa on hyvä pohtia mahdollisia
vaaratilanteita ja niihin varautumisen toimenpiteitä.
Asiakkaiden tullessa maatilalle ensimmäistä kertaa on tärkeää käydä läpi ja perustella turvallisuuteen liittyviä asioita.
On hyvä kertoa minkä eläimen luo ei saa mennä tai miten
toimitaan jos joku eläin karkaa, saako eläimiä syöttää,
missä tilanteissa ja miten. Muita huomioitavia asioita ovat
esimerkiksi sähköaidat, työkoneet ja ympäristön vaaranpaikat. Hygieniaan liittyvät asiat kuten mahdolliset suojavarusteet, kengänpohjien desinfiointi ja käsienpesumahdollisuus tulee myös huomioida. Veden tai tulisijojen äärellä toimiessa noudatetaan varovaisuutta.
Palveluntuottajan on tärkeä pitää ajantasalla omaa ensiapuvalmiutta ja -välineistöä, sillä tapaturmat ja sairaskohtaukset ovat aina mahdollisia. Myös allergioihin, hyönteisten pistoihin ja eläinten puremiin tulee varautua asianmukaisesti. Palveluntuottajan on tärkeää pitää omat lakisääteiset vakuutukset ajantasalla liittyen yritystoimintaan ja
mahdollisiin työntekijöihin. Asiakkaiden vakuuttaminen ei
ole lakisääteistä, mutta niin voi halutessaan tehdä tai sopia
asiakkaiden kanssa oman tapaturmavakuutuksen hankkimisesta. Hygieniapassivaadetta ei ole jos palveluun mahdollisesti sisältyvä ruokailu ja/tai kahvitus järjestetään itse
kodinomaisessa keittiössä.
Täydellinen ympäristön esteettömyys ei ole vaatimus, sillä
vanhan talon kynnykset ja pihamaan pienet epätasaisuudet
luovat kotoisuutta ja tarjoavat luonnollisen mahdollisuuden esimerkiksi tasapainon harjoittamiseen. On kuitenkin
huomioitava kaikkien asiakkaiden mahdollisuus turvalliseen liikkumiseen. Ympäristö- ja/tai paloviranomaiselta
voi tulla tiloihin liittyviä vaatimuksia, jotka kannattaa varmistaa etukäteen.

Palvelun laatu ja sen kehittäminen ovat yhteydessä kannattavuuteen ja kustannusten hallintaan. Laadukasta,
ammatillista, vastuullista ja tavoitteellista palvelua on helpompi perustella asiakkaille ja muille ostajatahoille.
Laadunhallinta vaatii jatkuvaa seurantaa ja kehittämistä. Seuraavaan taulukkoon on koottu laatuun ja laadun
hallintaan vaikuttavia tekijöitä ja työkaluja.

Ammattitaito laadun takeena
Omaa ammattitaitoaan maatilatoiminnassa sekä asiakasryhmään että Green Care -toimintaan nähden kannattaa
pitää jatkuvasti yllä ja kehittää. Myös ensiaputaitojen ylläpitäminen on tärkeää. Ensiapukoulutuksia järjestävät
esimerkiksi pelastuslaitokset, oppilaitokset sekä monet yhdistykset. Green Care Finland ry:n verkkosivuilta
löytyy tietoa alan ajankohtaisista tapahtumista, koulutuksista ja uutisista. Green Care -opintoja järjestävät
monet oppilaitokset ja yritykset. Lisäkoulutukset esimerkiksi ikääntyviin, ohjaamiseen, luontotoimintaan,
yritystoimintaan sekä palvelumuotoiluun liittyen voivat olla hyödyllisiä. Kannattaa huomioida, että laajemmista
tutkinnoista voi suorittaa myös vain osia lisäkoulutuksena.

Palvelun laadun seuranta
Palvelun vaikutusten osoittamiseen ja laadun seurantaan liittyy tavoitteellisuus. Tavoitteet voidaan asettaa palvelusta riippuen joko henkilökohtaiselle tai toiminnan tasolle. Mitä säännöllisempää toiminta on, sitä henkilökohtaisempia tavoitteiden on hyvä olla. Joissakin tapauksissa asiakkaan tavoitteet on voitu asettaa jo tilaajan
taholta (esimerkiksi kotihoidon ikääntyvällä asiakkaalla hoito- ja palvelusuunnitelmaan). Tavoitteiden ei tarvitse
olla monimutkaisia eikä niiden asettamisesta kannata tehdä vaikeaa. On hyvä miettiä, mitä voi omalla toiminnallaan ikääntyvälle asiakkaalle antaa sekä miten asetettuihin tavoitteisiin voidaan vastata parhaiten.
Asetettuihin tavoitteisiin pääsyä on tärkeä seurata, sillä niiden avulla voidaan osoittaa toiminnan vaikutuksia.
Lyhyemmän toimintajakson aikana riittää toteutumisen seuranta toiminnan lopussa. Pidemmällä aikavälillä toteutuvassa toiminnassa tavoitteiden toteutumista voidaan seurata aika ajoin. Tavoitteiden toteutumisen seurantaa voidaan tehdä omien muistiinpanojen ja havaintojen, asiakkaan kanssa keskustelun tai toimintaan sopivien
kyselylomakkeiden kautta.
Tavoitteiden seurannan ohella palvelun vaikutuksia voidaan halutessa seurata ja osoittaa hyödyntämällä itse
luotuja tai olemassa olevia mittareita. Mittareilla voidaan arvioida esimerkiksi asiakkaiden kokemia hyötyjä tai
fyysistä, henkistä ja kognitiivista toimintakykyä. Green Care -toimintaan on kehitetty omia mittareita, kuten
Ympäristön elvyttävyyden mittari ja Hoivafarmi- hankkeessa kehitetty Toimintakykymittari luontolähtöisen
toiminnan arviointiin. Sosiaali- ja terveyshuollon puolella on käytössä monenlaisia toimintakykymittareita, joiden avulla esimerkiksi sosiaalipalveluna tarjottavan ikääntyvien maatilatoiminnan vaikutuksia voidaan seurata.
Tällaisia ovat muun muassa GDS-15 (Gediatric Depression Scale, masennuskysely), kädenpuristusvoimamittaus, SPPB (Short Physical Performance Battery, liikkumis- ja toimintakyvyn testi) ja MMSE (Mini-Mental State Examination, muistitesti).

Asiakaspalautekyselyt

Asiakaspalautekyselyllä voidaan selvittää asiakasryhmän tarpeita, toiveita ja kokemuksia. Tarjottaessa maatilatoimintaa sosiaalipalveluna, tulee palveluntarjoajan tehdä suunnitelma asiakaspalautteen keräämisestä osaksi
omavalvontasuunnitelmaa. Myös muissa maatilatoiminnan muodoissa kannattaa vuosittaiset asiakaspalautekyselyt ottaa tavaksi.
Palautetta voi pyytää paperilla, sähköisesti tai suullisesti. Ikääntyvien kanssa perinteinen paperilomake on usein
sähköistä parempi. Palautelomaketta kootessa tulee pohtia tarkasti mitä tietoa toivoo asiakkailta saavan ja mistä
näkökulmasta (esimerkiksi turvallisuus, viihtyvyys, mielekkyys). Tulee myös miettiä, miten palautetta voidaan
hyödyntää palvelun kehittämisessä.
Palautelomakkeissa kannattaa huomioida tarpeeksi suuri fonttikoko ja riviväli, jotta lomake on helppo täyttää.
Sähköisissä kyselyissä on hyvä käyttää mahdollisimman yksinkertaista lomakepohjaa ja tarjota apua sen täyttöön. Palautekyselyn täyttämisestä ja palauttamisesta tulee tehdä mahdollisimman helppoa.

Green Care -toiminnan laatumerkit
Green Care Finland ry:ltä voi hakea ikääntyvien maatilatoimintaan laatumerkkiä. Riippuen toiminnan luonteesta voi hakea joko Luontohoivan tai Luontovoiman merkkiä. Merkit ovat maksullisia ja voimassa kolme
vuotta kerrallaan. Laatumerkin saamiseksi on osoitettava tarjottavaan palveluun vaadittavan osaamisen riittävyys sekä asiakasryhmän että Green Caren suhteen, täytettävä Green Care -laatutyökirja sekä turvallisuussuunnitelma. Luontohoivan merkkiä hakiessa on laadittava toiminnalle myös omavalvontasuunnitelma.
Laatumerkkien vähimmäisvaatimuksena Green Care -osaamisesta on Green Care -perusteet opintojakson
(5 op) suorittaminen.

Lisämateriaali
Seuraavaan listaukseen on koottu lisämateriaalia, jota voi hyödyntää maatilatoiminnan suunnittelussa,
järjestämisessä, arvioimisessa sekä kehittämisessä.
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