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LUKIJALLE
Green Care tarkoittaa toimintaa, jossa luontoa tai luontoelementtiä hyödynnetään ihmisen
hyvinvoinnin tukemiseksi. 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.
Tämä opas auttaa maatalousyrittäjiä Green Care -toimintaan pohjautuvan, yli 65-vuotiaiden ikääntyvien turvallisen, tavoitteellisen ja vastuullisen maatilapäivätoiminnan järjestämisessä. Maatilapäivätoiminta on yksi ikääntyvien päivätoiminnan järjestämisen muoto,
jolla voidaan tukea heidän toimintakykyään ja tarjota mielekästä tekemistä. Maatilapäivätoiminta voi toimia osana ikääntyvien terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä. Opas on
suunnattu myös sosiaali- ja terveysalan toimijoille. Ikääntyvien hyvinvointia tukeva maatilapäivätoiminta -opas perustuu Hyvinvointia maatilalta –hankkeeseen (201 6-201 8), jonka
tavoitteena oli kehittää ikääntyville uudenlainen maatilalla toteutettava päivätoimintamalli.
Yleishyödyllisen hankkeen toteutti Tutkimus- ja kehittämiskeskus GeroCenter Euroopan
maaseudun kehittämiseen tarkoitetun maatalousrahaston tuella.
Hankkeessa toimintaa kokeiltiin neljällä keskisuomalaisella maatilalla. Jokaisella paikkakunnalla kymmenen ikääntyvän henkilön muodostama ryhmä kävi oman paikkakuntansa
maatilalla yhteensä 1 2 kertaa kesällä 201 7. Toiminnassa mukana olleille ikääntyville tehtiin toimintakykymittaukset ennen ja jälkeen maatilapäivätoiminnan. Toimintakauden päätyttyä osallistujat ja maatilayrittäjät antoivat palautetta toiminnasta.
Opas koostuu kolmesta osuudesta: Green Care –toiminnan kuvauksesta, ikääntyvien erityispiirteiden huomioimisesta turvallisen toiminnan järjestämiseksi sekä kehitetyn toimintamallin sujuvaa toteuttamista helpottavista käytännön vinkeistä. Mukana on myös tietoa
syventävää lisämateriaalia. Kiitämme maatalousyrittäjä Johanna Koivuluomaa, Maija Suutarista, Satu Kohosta ja Hanna Silvastia avusta. Pyydämme myös tutustumaan Hoivafarmi -hankkeessa koottuun ”Tienviittoja hoivamaatilatoimintaan” -oppaaseen .
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Kuva: Laura Kymäläinen

GREEN CARE -TOIMINTA
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 toiminnassa aina joko yleisellä tai
henkilökohtaisella 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 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.
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MAATILA-AVUSTEINEN TOIMINTA IKÄÄNTYVILLE
Yksi Green Care -toimintamuodoista on maatila-avusteinen toiminta, jossa maatilan arkea ja sen rikasta ympäristöä
hyödynnetään asiakkaiden hyvinvoinnin edistämiseen. Maatilan koolla ja tuotantosuunnalla ei ole merkitystä, vaan
merkittävämpää on maatalousyrittäjän kiinnostus toimintaa kohtaan. Kansainvälisesti toimintaa kutsutaan termeillä
Social Farming ja Care Farming. Suomessa käytetään käsitteitä voimamaatila- ja hoivamaatilatoiminta.
Ikääntyville suunnattu maatila-avusteinen toiminta on suosittua Euroopassa. Se pitää sisällään maatilahoivakodit,
vierailut maatiloille sekä muistisairaiden päivätoiminnan maatilalla. Toiminnan tavoitteet liittyvät esimerkiksi ennaltaehkäisyyn, 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. Monipuolisten töiden joukosta ikääntyvä löytää helposti itselleen mielekästä ja
aktiivisuuteen kannustavaa toimintaa. Luonnon kiertokulkua mukaileva maatilan arki kannustaa rutiineihin ja tukee
asiakasta pysymään kiinni käsillä olevassa hetkessä. Maalaismaisemat tarjoavat visuaalisen elvyttävyyden kokemuksia. Tuttu ja turvallinen ympäristö rentouttaa kehoa ja mieltä. Maatilaympäristöön kuuluu usein yhteisö, jonka
toimintaan ikääntyvä voi päästä osalliseksi. Siihen voivat kuulua esimerkiksi maatalousyrittäjän perhe, eläimet ja tilan
työntekijät.

Kuva: Petteri Kauppinen
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LUONTO HYVINVOINTIA TUKEMASSA
Luontoa ja sen vaikutuksia ihmisen hyvinvoinnille on tutkittu paljon. Pelkästään ikääntyviin suunnattuja laadukkaita
tutkimuksia on vielä melko vähän, mutta muihin ikäluokkiin kohdistuvia tutkimuksia on hyvin saatavilla. 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 muun muassa luonnon vaikutuksista kortisolitasojen laskuun,
ahdistuksen vähenemiseen, mielialan nousuun ja ravinnonsaannin parantumiseen.
Alla olevaan taulukkoon on koottu tutkittuja luonnon vaikutuksia hyvinvoinnille sekä ikääntyvien toimintakykyyn vaikuttavia keskeisiä riskitekijöitä. Taulukkoa lukiessa on hyvä muistaa, että luonnossa liikkumisesta ja oleskelusta
saatavat terveys- ja hyvinvointihyödyt ovat monen osatekijän summa. Kokemukseen ja saatuihin hyötyihin vaikuttavat asiakkaan luontosuhteen lisäksi luonnossa tai viherympäristössä vietetty aika ja ympäristön laatu (esteettisyys,
turvallisuus ja kiinnostavuus). Myös ympäristön olosuhteet, kuten valon määrä, ilmanlaatu ja lämpötila, vaikuttavat.

Ikääntyvän toimintakykyyn vaikuttavia
keskeisiä riskitekijöitä

Miten luonto tukee hyvinvointia?

RAVITSEMUS
• Ruokahaluttomuus, laihtuminen ja ravitsemustilan
poikkeamat

• Parempi ruokahalu ja energiansaanti

KOGNITIO
• Muistin heikkeneminen ja siitä johtuvat tiedonkäsittelyn
haasteet kuten ajan ja paikan hahmottaminen

• Keskittymiskyvyn ja tarkkaavaisuuden parantuminen
• Kognitiivisten kykyjen koheneminen sekä aikaan ja
paikkaan orientoitumisen helpottuminen

PSYYKE
• Mielialan lasku ja koettu yksinäisyys
• Päihteet ja kaltoinkohtelu
• Runsas sote-palveluiden käyttö
• Suuret elämänmuutokset ja turvattomuus

• Myönteisten mielialojen vahvistuminen
• Vuorovaikutuksen helpottuminen
• Stressin ja kielteisten tunteiden väheneminen
(yksinäisyys, suru, ahdistus)
• Pystyvyyden tunteen vahvistuminen

LIIKKUMISKYKY
• Alttius kaatumisille ja muille tapaturmille
• Ulkona liikkumisen väheneminen
• Lihasheikkous ja tasapaino-ongelmat

• Fyysisen aktiivisuuden lisääntyminen
• Liikkuvuuden lisääntyminen
• Fyysisen oireilun lievittyminen

UNI JA LEPO
• Unihäiriöt, unettomuus
• Vuorokausirytmin sekoittuminen

• Rentoutuminen
• Unen laadun koheneminen

TERVEYS
• Sairaudet ja lääkitykset sekä kivut
• Toiminta- ja liikuntakyvyn vajeet
• Hauraus-raihnaus-oireyhtymään viittaavat merkit

• Sykkeen ja verenpaineen lasku
• Koetun terveyden ja hyvinvoinnin lisääntyminen

AISTITOIMINNOT
• Aistitoimintojen heikkeneminen

• Monipuoliset aistivirikkeet ja myönteiset aistihavainnot
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IKÄÄNTYVIEN PÄIVÄTOIMINTA
Suomessa ikääntyvien päivätoimintaa tarjotaan yli 65vuotta täyttäneille kotona asumisen tueksi pääsääntöisesti kuntien toimesta. Palveluntarjoajina voivat toimia
myös yritykset ja kolmannen sektorin toimijat. Osallistuja maksaa aina toiminnasta omavastuuhinnan. Joillakin alueilla on käytössä päivätoiminnan palveluseteli.
Päivätoimintaa voidaan toteuttaa sosiaalihuoltolain
mukaisena sosiaalipalveluna, kotipalvelun tukipalveluna, osavuorokautisena perhehoitona tai suoraan itse
maksaville tarjottuna. Alle on koottu eri päivätoimintamuotojen vaatimukset henkilöstön ja tilojen suhteen.

Kuva: Niklas Syrén

Päivätoiminta sosiaalipalveluna sosiaalihuoltolain perusteella
* Mahdollista tarjota arvonlisäverottomasti.
* Kunnat voivat toteuttaa päivätoimintaa ikääntyville sosiaalihuoltolain perusteella ennaltaehkäisevänä ja kuntouttavana palveluna. Palvelu voidaan ostaa myös toiselta palveluntuottajalta. Joissakin kunnissa on käytössä päivätoiminnan palveluseteli.
* Sosiaalihuoltolaki, laki yksityisistä sosiaalipalveluista ja laki sosiaalihuollon henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista
sekä kunta määrittävät vaatimukset toimintaan tilojen ja henkilöstön suhteen.

KÄYTÄNNÖN TOIMET

Henkilöstövaatimukset
Palvelun vastuuhenkilöllä on oltava korkeakoulutasoinen sosiaali- ja terveysalan
tutkinto sekä riittävä työkokemus alalta.
Vastuuhenkilön ei tarvitse olla palveluntarjoaja, eikä hänen tarvitse osallistua
toiminnan toteuttamiseen, mutta toiminnassa on aina oltava mukana riittävän
ammattiosaamisen omaava henkilökunta.

Tilavaatimukset
Esteetön sisätila, johon on myös esteetön pääsy.
Sisätilassa esteetön wc-tila ja mahdollisuus lepäämiseen.

Toiminnasta tehdään ilmoitus siihen kuntaan, jossa
toimintaa aiotaan tarjota. Ilmoituksen tulee sisältää toimintasuunnitelma, pelastusviranomaisen lausunto tiloista sekä
vastuuhenkilön tutkinto- ja työtodistukset
Tiloista tehdään 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 käytettäviin tiloihin.

Tutustu: www.esteeton.fi
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Päivätoiminta sosiaalipalveluna kotipalvelun tukipalveluna
* Mahdollista tarjota arvonlisäverottomasti.
* Kotipalvelun tukipalvelut tarkoittavat ikääntyvien kotona asumista tukevia palveluita, joita kunnat järjestävät joko
omana tai ostettuna palveluna. Kotipalvelun tukipalveluihin kuuluvat muun muassa ateria-, siivous- ja asiointipalvelut
sekä sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut. Sosiaalista kanssakäymistä edistäviä palveluita voidaan tuottaa
asiakkaalle myös kodin ulkopuolella.
* Kotipalvelun tukipalveluna tarjottu päivätoiKÄYTÄNNÖN TOIMET
minta on virkistävää ja elvyttävää. Siihen ei
kuulu sairaanhoidollisia tai lääkitykseen liittyPalveluista tehdään ilmoitus kuntaan
viä tekijöitä.
(yksityisen sosiaalipalvelun tuottamisesta).
Asiakkaan*/toiminnan tilaajan kanssa tehdään sopimus,
Henkilöstövaatimukset
josta käy ilmi toiminnan tavoitteet ja
suunnitelma niiden toteutumiseksi.
Palveluntarjoajalla ei ole ammattipätevyysvaatimuksia.
* Voidaan tuottaa vain henkilöille, joilla on sosiaalihuoltolain perusteella

Tilavaatimukset
Pelastusviranomainen ja ympäristöterveydenhuolto saattavat asettaa tiloille vaatimuksia.

oikeus palveluun (heikentynyt terveys tai toimintakyky, vaikeus selviytyä
päivittäisistä toimista).

Kunnan sosiaalitoimi päättää rekisteröimisestä kunnan
palvelurekisteriin ja valvoo toimintaa.

Tutustu: www.avi.fi

Osavuorokautinen perhehoito
toimeksiantosopimuksella

Henkilöstövaatimukset

* Mahdollista tarjota arvonlisäverottomasti.
* Osavuorokautinen perhehoito tarkoittaa kestoltaan alle
1 2h/vrk tarjottavaa kertaluonteista tai jaksoittaista hoitoa.
* Ikääntyvien perhehoidon tarjoaminen ja järjestämistavat
ovat kuntakohtaisia.
* Perhehoitoa voi toteuttaa myös yksityisenä sosiaalipalvelun tuottajana, jolloin toimintaa ohjaa laki yksityisistä sosiaalipalveluista.

Tilavaatimukset

Palveluntarjoajalla ei ole ammattipätevyysvaatimuksia, mutta kunnan tarjoama
ennakkovalmennus tulee olla käytynä.

Kunta ja pelastusviranomainen saattavat
asettaa tiloille vaatimuksia.

Tutustu: www.perhehoitoliitto.fi

Päivätoiminta itse maksaville
* Ei sosiaalipalvelu; arvonlisävero 24%.
* Toiminta tarkoittaa virkistäviä ja elämyksellisiä maatilapäiviä.

Toiminta perustuu yrittäjän omaan markkinointiin ja tuotteistukseen, eikä toiminta
ole sosiaalipalvelua
.

Pelastusviranomainen ja ympäristöterveydenhuolto saattavat asettaa tiloille
vaatimuksia. Ota yhteys omaan kuntaan
ja aluehallintovirastoon.
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IKÄÄNTYVIEN MAATILAPÄIVÄTOIMINTA
Maatilapäivätoiminta on yksi päivätoiminnan muoto ja sitä voidaan toteuttaa joko luontohoivana tai luontovoimana.
Maatilapäivätoiminnan tuottaminen sosiaalihuoltolain mukaisena sosiaalipalveluna edellyttää sosiaali- ja terveysalan
tutkintoa (luontohoiva). Kotipalvelun tukipalveluna, osavuorokautisena perhehoitona ja itse maksaville asiakkaille
maatilapäivätoimintaa voi tuottaa myös ilman sosiaali- ja terveysalan koulutusta (luontovoima). Maatilayrittäjä voi
myös tarjota päivätoimintaa yhteistyössä toisen ammattilaisen (esim. sosiaali- tai terveysalan koulutus) tai yrityksen
kanssa. Toimintaa voidaan toteuttaa yhteistyössä myös siten, että kunnan päivätoimintaryhmä kokoontuu maatilalla
ja osallistujien mukana tilalle tulee ryhmän oma ohjaaja.
Parhaimmillaan maatilapäivätoiminta tukee päivittäisessä arjessa selviytymistä sekä ikääntyvien yksilöllisiä voimavaroja. Nämä tekijät vaikuttavat ikääntyvän elämänlaatuun ja kotona pärjäämiseen. Maatilapäivätoiminta sopii erityisesti niille, joita maatila eläimineen ja ympäristöineen kiinnostaa. Huomaathan kuitenkin, että maatilaympäristöön
sisältyy tiettyjä stressitekijöitä, joiden vuoksi se ei sovellu kaikille. Esimerkiksi melu voi vähentää viihtyisyyttä ja hajut
aiheuttaa vastenmielisyyden tunnetta. Maatilaympäristö saattaa myös herättää negatiivisia muistoja liittyen esimerkiksi työn paljouteen ja tekemättömiin töihin.

Hyvää maatilapäivätoiminnassa

”Hyvinvointia maatilalta -hankkeeseen
osallistuneet ikääntyvät kertoivat toiminnan lisänneen liikkumista ja mielenvirkeyttä, rytmittäneen viikkorutiinia
sekä auttaneen unohtamaan kivut ja
säryt mielekkään toiminnan ansiosta.”

SÄÄNNÖLLINEN ULKOILU

• edistää ja ylläpitää liikuntakykyä kuten tasapainoa
• lisää ruokahalua
KODINOMAISUUS

• tukee oma-aloitteisuutta ja luo turvaa
• tuntuu tavanomaiselta arjelta
• tukee yksilön omien kykyjen käyttöönottoa
• tarjoaa luontaisia levon ja vetäytymisen hetkiä
YHTEISÖLLISYYS

• mahdollistaa tutustumisen uusiin ihmisiin ja edistää sosiaalisia taitoja
• laajentaa elinpiiriä
MERKITYKSELLINEN TOIMINTA

• tuo onnistumisen kokemuksia ja tunteen hyödyllisyydestä, mikä tukee itsetuntoa
• tuo kokemuksen olla hoidettavan sijasta hoitajan
roolissa (esim. eläimet, puutarha)
MONIPUOLISUUS JA VIRIKKEET

Kuva: Laura Kymäläinen

• aktivoi aivoja ja mahdollistaa itsensä toteuttamisen
• helpottaa osallistujien keskinäistä vuorovaikutusta
• tuo uutta sisältöä elämään, mikä voi lisätä paikkaan kuulumisen ja osallisuuden tunnetta
• mahdollistaa osallistumisen henkilökohtaisten kiinnostuksen kohteiden mukaan ja identiteettiä tukien
• vuodenaikojen vaihtelun näkeminen auttaa aikaan
ja paikkaan orientoitumisessa
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Kuva: Laura Kymäläinen

IKÄÄNTYVÄT
ASIAKKAINA
Ikääntyvän elimistössä
tapahtuvat muutokset
Terveydentilan vaihtelu
Sosiaalinen kanssakäyminen
Muistisairaat erityisryhmänä
Lähteet
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Kuva: Niklas Syrén

IKÄÄNTYVÄN ELIMISTÖSSÄ TAPAHTUVAT MUUTOKSET
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. Myös asioiden havaitseminen ja reagointi yllättävään tilanteeseen voi olla hidasta. Käsien nostaminen tai kyykistyminen saattaa olla hankalaa. Kovin
kylmä tai kuuma ilma saattaa aiheuttaa vaikeuksia, sillä ikääntyvän lämmöntunto ja -tuottokyky sekä ääreisverenkierto ovat usein heikentyneet. Osa ikääntyvistä ulkoilee talvikaudella vähän, jolloin maatilan toimintaan osallistuva ei
välttämättä itse osaa kiinnittää huomiota riittävään vaatetukseen. Pyörätuolissa istuvat tai hitaasti liikkuvat eivät välttämättä saa liikkumisesta riittävää lämmöntunnetta.
Ikääntyneellä janon tunteen aistiminen voi heikentyä, jolloin riittävä juominen voi unohtua. Kuivumisesta, ravinnon
puutteesta tai liiallisesta auringossa oleskelemisesta varoittavia oireita ovat huimaus, sekavuus, väsymys, pahoinvointi ja heikentynyt suorituskyky, joita kannattaa tarkkailla helteessä.

Tärkeää huomioida:
• Muistuta säännöllisestä juomisesta. Pidä juomia jatkuvasti tarjolla.
• Vältä auringossa oleskelua. Huolehdi pään suojaamisesta ja varjoon pääsyn mahdollisuudesta.
• Vältä säikäyttäviä ääniä ja äkillisiä tilanteita.
• Kiinnitä huomiota kynnyksiin, matonkulmiin ja tasoeroihin. Mattojen pois kääriminen auttaa
apuvälineiden kanssa liikkuvia.
• Korosta siirtymisissä ja toiminnassa rauhallisuutta ja tarjoudu tarvittaessa tueksi.
• Tukikahvat tasoerojen kohdalla ja wc-tiloissa ovat yksinkertainen keino tukea liikkumista.
• Tavalliset kävelysauvat tarjoavat liikkumiseen hyvän lisätuen.
• Kulkuluiskat ulkoa sisälle ja tilasta toiseen ovat joillekin portaita parempi vaihtoehto.
• Nastakengät tai liukuesteet auttavat liikkumista talvella. Sisällä jarrusukat tai tossut tuovat turvaa ja torjuvat lattiapintojen liukkautta.
• Huomioi talvella säänmukainen pukeutuminen. Erityisesti sormet ja varpaat on suojattava hyvin.
Tarjoa lämpimiä juomia. Huomioi erityisesti pyörätuolissa istuvat asiakkaat.
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Aistien heikentyminen
Ikääntyessä näkö heikkenee vaikuttaen tasapainoon, liikkumiseen ja ympäristön havainnoimiseen. Tällöin esimerkiksi portaan reunaa voi olla vaikea huomata tai polulla oleva kuoppa tai oksa voi aiheuttaa kompastumisen. Myös
kuulo heikentyy vaikeuttaen esimerkiksi takaa lähestyvän eläimen tai ajoneuvon huomioimista. Taustamelu saattaa
hankaloittaa keskusteluun osallistumista. Maku- ja hajuaisti heikentyvät myös jonkin verran. Vaikka ruoka ei maistu,
riittävä ravinnon saanti on tärkeää. Yhdessä olo ja iloinen mieli voivatkin parantaa ruokahalua. Tuntoaisti säilyy
usein pisimpään hyvänä.

Tärkeää huomioida:
• Muista riittävä valaistus (jopa kaksinkertainen keski-ikäiseen
verrattuna).
• Huomioi tasoerojen kuten askelmien ja portaiden merkitseminen
värikkäällä teipillä (ehkäisee kaatumista). Tumma lattia ja vaalea seinä helpottavat tilan hahmottamista. Väreistä sininen on
vaikea hahmottaa, punainen helpompi.
• Tasainen piha-alue ja kulkureitit helpottavat liikkumista.
• Kulkureittien, toimialueiden ja wc-tilojen selkeä merkitseminen
auttaa löytämään oikeaan kohteeseen.
• Toimintaan liittyvien ohjeiden kuulemisen ja ymmärtämisen varmistaminen lisää turvallisuutta.
• Selkeä ja kuuluva puhe tukee huonokuuloisen osallistumista
toimintaan.
• Taustamelun minimoiminen vähentää väärinymmärtämisen
mahdollisuutta.
• Yhteinen toiminta, yhdessäolo ja mieleinen toiminta voivat herätellä ruokahalua ja aisteja.

Kuva: Laura Kymäläinen

TERVEYDENTILAN VAIHTELU
Ikääntymisen myötä pitkäaikaissairaudet yleistyvät. Sydänja verisuonitaudit vaikuttavat suoraan jaksamiseen, samoin
esimerkiksi astma ja keuhkoahtaumatauti. Ikääntyvän hermostoon vaikuttavat sairaudet kuten Parkinsonin tauti heikentävät tasapainoa, asennonhallintaa ja reaktionopeutta.
Sairauksien tuomat rajoitukset on hyvä ottaa huomioon toiminnan järjestämisessä. Toiminnan järjestäjien on tärkeää
olla tietoisia osallistujien sairauksista sekä toiminnan aikana
käytettävästä lääkityksestä.
Ikääntyvien toimintaa järjestäessä 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, ja tulehdustila kuten esimerkiksi virtsatietulehdus saattaa näyttäytyä ikääntyvän sekavuutena. Sairaskohtaukset ja tapaturmat ovat aina
mahdollisia.
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Tärkeää huomioida:
• Hanki tietoa ikääntyvien yleisimmistä sairauksista
ja niiden oireista.
• Tutustu osallistujiin ennen toiminnan alkua (erityisesti jos heidän mukanaan ei tule osallistujia tuntevaa ohjaajaa).
• Pidä saatavilla ensiapuvälineistöä ja omaa ensiapuosaamistasi ajan tasalla.
• Pidä näkyvillä paikan osoite (jotta tarvittaessa
hoitohenkilökuntaa/ambulanssia soittava osaa
kertoa tarkan osoitteen).
• Tee yhteistyötä sosiaali- ja terveysalan osaajan
kanssa (jos oma osaamisesi sairauksista on vähäinen).

“No siinä oli oikein hyvvää se, että se talonväki oli niin sydämellistä. Mennen tullen
halattiin ja me vieraat ihmiset oltiin kuin vanhoja tuttuja ja arvovieraita. Että se minusta
tuntui oikein ihanalle. Ja kyllähän se muutenkin se sellainen yhdessäolo ja sellainen
hauskuus, että… Naurua tuli niin herkästi ja oli sellaista iloista meininkiä.”

Hyvinvointia maatilalta –hankkeen osallistuja.

Kuva: Laura Kymäläinen

SOSIAALINEN KANSSAKÄYMINEN
Suomessa yksinäiseksi itsensä tuntee jopa kolmannes ikääntyvistä. Yksinäisyyden kokemisella on merkittävä vaikutus psyykkiseen hyvinvointiin eli tunteeseen siitä kuinka hyvää oma elämä on. Yksinäisyys ja eristäytyminen lisäävät
masennuksen vaaraa. Sosiaaliset suhteet, kokemus osallisuudesta ja kuulumisesta johonkin yhteisöön parantavat
ikääntyvien elämänlaatua, vaikka liikuntakyky olisi heikentynyt. Vuorovaikutus toisten kanssa onkin keskeistä psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin kannalta.
Ikä ei määritä ihmisen persoonallisuutta, kiinnostuksen kohteita tai tapaa olla vuorovaikutuksessa toisten kanssa.
Ikääntyvien toimintaa ohjatessa on tärkeää huomioida jokaisen yksilöllisyys ja elämänhistoria. On hyvä muistaa, että
osallistujat ovat pitkään eläneitä aikuisia ja toivovat toiminnan olevan aikuisille suunnattua.
Toiminnan joustavuus antaa tilaa spontaaneille hetkille. Osallistujista lähtevät ideat ja toiminnan hetket ovat kultaakin kalliimpia ja jäävät mieleen. Ne voivat parhaimmillaan tukea osallistujien keskinäistä vuorovaikutusta, omatoimisuutta ja aktiivisuutta. Vertaistuki ja vuorovaikutus toisten kanssa voivat tukea voimavaroja ja lisätä ikääntyvän halua
pitää omasta hyvinvoinnistaan huolta.

Tärkeää huomioida:
• Tue sosiaalista kanssakäymistä antamalla puheenvuoroja ja varmistamalla
puheen kuuluminen sekä ymmärtäminen. Toista tarvittaessa.
• Kannusta keskusteluun, muisteluun, ajatusten vaihtoon – ohjaa tarvittaessa.
• Tue osallistujien ryhmäytymistä erityisesti säännöllisessä toiminnassa.
• Luo yhdessä osallistujien kanssa pelisäännöt toiminnalle.
• Ole joustava päivän suunnitelman kanssa ja tartu spontaaneihin ehdotuksiin.
• Käytä huumoria. Luo toimintaan lämmin ja turvallinen ilmapiiri.
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MUISTISAIRAAT ERITYISRYHMÄNÄ
Muistisairaudet yleistyvät iän myötä. Yli 85-vuotiaista 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. Hänellä 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 erilaisia käytösoireita
kuten ahdistuneisuutta, harhaluuloja, kuljeskelua ja ärtyneisyyttä.
Lämmin, arvostava ja kuunteleva kanssakäyminen on tärkeää muistisairaan kanssa toimiessa ja häntä ohjatessa.
Empatia, välittäminen ja kärsivällisyys sekä luottamuksen syntyminen auttavat ymmärtämään muistisairasta ja toimimaan hänen kanssaan yhteistyössä. Hetkeksi pysähtyminen ja mielen palauttaminen johonkin tuttuun 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.
Asiakkaan elämäntarinan ja hänen ikäpolvensa historian tunteminen auttavat monessa tilanteessa.

Tärkeää huomioida:
• Puhu muistisairaalle hänen nimeään käyttäen ja rauhallisesti, selkeästi sekä yksinkertaisilla lauseilla.
Puhu kuin tasavertaiselle aikuiselle.
• Katsekontakti auttaa muistisairasta.
• Ole kärsivällinen ja käytä toimintoihin aikaa.
• Kysy toiveita ja mielipiteitä. Ota nämä huomioon toimintaa suunnitellessa ja järjestäessä.
• Toimi muistisairaan sen hetkisen voinnin ja mielialan mukaisesti.
• Luo turvallisuutta rutiineilla ja toistuvilla asioilla sekä empaattisella lähestymistavalla.
• Tue muistisairaan aikaan ja paikkaan orientoitumista muistojen, tuoksujen, valokuvien tai tarinoiden
avulla.
• Ohjaa yksi asia kerrallaan. Liian monet vaihtoehdot tai monimutkaiset ohjeistukset eivät pysy muistisairaan mielessä ja saattavat turhauttaa. Näytä mallia.
• Kevyt kosketus, esimerkiksi käsivarteen, voi auttaa toiminnan jumittuessa.
• Ohjaa ja auta muistisairasta tekemään itse. Kannusta ja houkuttele.
• Tue ylläpitämään vuorovaikutusta toisten kanssa. Se kohottaa mielialaa, jolloin muutkin toiminnot sujuvat
paremmin.

LÄHTEET:
Hallikainen, M., Mönkäre, R. & Nukari T. (toim.) 201 7. Muistisairaan hoidon hyvät käytännöt.
Helsinki: Kustannus OY Duodecim.
Pajala, S. 201 6. Iäkkäiden kaatumisten ehkäisy. Tampere: Suomen Yliopistopaino OY.
Tiittanen, H., Takaluoma, M., Launiemi, H. & Kelo, S. 201 5. Ikääntynyt ihminen ja hoitotyö. Helsinki:
Sanoma Pro.
Vaarama, M., Moisio, P. & Karvonen S. (toim). 201 0. Suomalaisten hyvinvointi 201 0. Terveyden ja
hyvinvoinnin laitos. Helsinki: Yliopistopaino.
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Kuva: Laura Kymäläinen

IKÄÄNTYVIEN
MAATILAPÄIVÄTOIMINNAN
SUUNNITTELU JA
TOTEUTUS
Suunnittele palveluksi
Käytännön toteutus
Arvioi ja kehitä
Lisätietoa
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SUUNNITTELE PALVELUKSI
Resurssien, osaamisen ja asiakastarpeen kartoitus sekä niiden vertailu erilaisiin päivätoiminnan muotoihin auttavat
suunnittelemaan maatilapäivätoiminnan sisältöä, ja löytämään itselle sopivan tavan tuottaa toimintaa (s. 8-9). Suunnitteluvaiheeseen kuuluu myös markkinatilanteen ja yhteistyömahdollisuuksien kartoittaminen ja palvelun hinnoittelu.
Suunnitteluvaiheessa ideasta muodostuu palvelu, joka vastaa asiakastarpeeseen ja tuottaa asiakkaalle arvoa esimerkiksi toimintakyvyn säilymisenä tai hyvinvoinnin lisääntymisenä. Maatilapäivätoiminnan suunnittelussa voi hyödyntää palvelumuotoilun työvälineitä. Niiden avulla voi ideoida, suunnitella ja rajata palvelun sisältöä, tarkastella
palvelua asiakkaan silmin sekä pohtia palvelun tuottamaa lisäarvoa asiakkaalle tai palvelun tilaajalle. Työvälineistä
on apua myös palvelun arvioimisessa ja edelleen kehittämisessä.

Osaamisen ja mahdollisuuksien tunnistaminen
Oma osaaminen ja kiinnostuksen kohteet ovat maatilan tarjoamien mahdollisuuksien ohella lähtökohta päivätoiminnan käynnistämiselle. Osaamista, resursseja ja maatilaympäristöä on arvioitava realistisesti, jotta päivätoiminnasta
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 päivätoiminta sopii osaksi maatilan arkea. Seuraavaan taulukkoon on koottu kysymyksiä,
jotka auttavat lähtötilanteen kartoittamisessa.

Maatilan lähtökohdat

Henkilökohtaiset lähtökohdat

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

AMMATTITAITO
• Minkälaiselle ikääntyvien ryhmälle oma
osaamiseni riittää?
• Osaanko ohjata ikääntyvien ryhmää
turvallisesti?
• Olenko kiinnostunut tekemään
yhteistyötä toisten toimijoiden kanssa
tarvittaessa?

• Mitä ikääntyvät voivat tilallani tehdä?
• Ovatko sisätilat helposti kaikkien saatavilla?
• Onko helppokulkuisia ja turvallisia ulkotiloja,
joissa työskennellä?
• Mikä tekee maatilaympäristöstäni erityisen
mielekkään?
TYÖNTEKIJÄT

OMA MOTIIVI

• Miten toimin sairastumistapauksissa?
• Tarvitseeko päivätoiminnan ajalle palkata
työntekijä tilan töihin?
• Ovatko työntekijäni valmiita sitoutumaan
päivätoiminnan toteutukseen?

• Miksi haluan tarjota päivätoimintaa
ikääntyville?
• Mitä haluan antaa ikääntyville, ja mitä
ikääntyvä voi parhaimmillaan minulta
saada?

TILATYYPPI, KOKO JA RESURSSIT

PERHEEN JA YHTEISÖN PELISÄÄNNÖT

• Päivätoiminnan toteutuksessa tilatyypillä tai
tilan koolla ei ole merkitystä. Pohdi miten toiminta sopii osaksi maatilan arkea.
- Pysyvätkö alkutuotanto ja muut palvelut
(esimerkiksi päivätoiminta) toisistaan
erillään vai yhdistänkö niitä?
- Ohjaanko maatilapäivätoimintaa itse vai
tarjoanko toiminnalle vain tilat?
- Riittävätkö omat työtuntini maatilapäivätoimintaan ja sen kehittämiseen?

• Missä määrin muu perhe tai tilan yhteisö
haluaa olla toiminnassa mukana?
• Millaisista rajanvedoista on sovittava
etukäteen?
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Palvelutarpeen ja yhteistyömahdollisuuksien kartoittaminen
Uutta palvelua käynnistäessä on tärkeää selvittää sen tarve ja paikka palvelurakenteessa. 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.

KUNTA TAI LÄHIKUNNAT:

KOLMAS SEKTORI:

Selvitä, minkä verran alueella on
ikääntyviä, jotka voivat olla potentiaalisia asiakkaita.

Tutustu lähialueillasi toimiviin yhdistyksiin, järjestöihin ja vapaaehtoistahoihin sekä heidän
tarjoamiin palveluihin. Näitä ovat esimerkiksi
Maa- ja kotitalousnaiset, muistiyhdistykset,
eläkeläisyhdistykset ja SPR.

Selvitä, millaisia palveluita heille tarjotaan jo nyt, ja millaisille palveluille on
tarve.

Ota selvää yhteistyömahdollisuuksista ja
kiinnostuksesta siihen.

Selvitä, miten alueella ikääntyviä asiakkaita ohjataan palveluihin.
Selvitä, onko kunnissa kiinnostusta
vaihtoehtoisia päivätoimintapalveluita
kohtaan esimerkiksi omaishoitajille tai
jollekin muulle ryhmälle tarjottuna.

YRITYKSET:
Tutustu lähialueillasi toimiviin maaseutu- sekä
sosiaali- ja terveysalan yrityksiin ja niiden tarjoamiin palveluihin.

Tee yhteistyötä alueen maaseututoimen kanssa.

Ota selvää yhteistyömahdollisuuksista ja kiinnostuksesta yhteistyöhön.
Pohdi yritysryhmähankkeiden mahdollisuutta
toisten maaseutuyrittäjien kanssa esimerkiksi
liittyen palvelun tuotteistamiseen ja markkinointiin. Lisätietoja saat ELY-keskuksesta.

Kuva: Laura Kymäläinen

Asiakastarpeen selvittäminen
Tieto asiakkaan tarpeista eli asiakasymmärrys on keskeistä uuden palvelun kehittämisessä. Asiakastietoa tarvitaan
käyttäjien tarpeiden tunnistamiseksi ja palvelun sisällön kehittämiseksi sen mukaiseksi. Näin palvelu tuottaa lisäarvoa asiakkaalle tai palvelun tilaajalle kuten kunnalle tai maakunnalle. Suunniteltaessa maatilapäivätoimintaa voi
asiakastarpeita kartoittaa ikääntyviltä itseltään, heidän omaisiltaan tai vanhuspalveluiden viranhaltijoilta esimerkiksi
haastattelun tai kyselyn keinoin. Näin saadaan kerättyä tietoa siitä, minkälaiselle päivätoiminnalle on kysyntää ja
minkälaiselle asiakasryhmälle toimintaa kannattaa suunnitella.
Asiakkaita voi ohjautua maatilapäivätoimintaan esimerkiksi kunnan, yhdistysten tai maatilan oman markkinoinnin
kautta. Kunnissa palveluohjaajat ovat vastuussa asiakkaiden ohjaamisesta heille sopiviin palveluihin. On tärkeää, että palveluohjauksessa on tieto uudesta palvelusta. Lisäksi eläkeläisten ja eri sairausryhmien omat yhdistykset voivat
toimia hyvänä asiakkaiden hankkimisen kanavana. Itse maksaville suunnatun palvelun markkinointia kannattaa kohdentaa asiakasryhmän suosimiin paikkoihin.
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Paketoi palveluksi
Oma osaaminen, maatilaympäristö ja käytettävissä olevat resurssit sekä asiakastarpeiden ja yhteistyömahdollisuuksien kartoittaminen viitoittavat tietä palvelun sisällön suunnittelulle. Seuraavassa kuvassa on
kuvitteellinen esimerkki päivätoimintapalvelun muodostamisesta.

ESIMERKKI PALVELUN MUODOSTAMISESTA
Maatalousyrittäjällä ei ole sosiaali- tai
terveysalan koulutusta.

Maatalousyrittäjällä on lammastila, jossa on
myös kanoja ja hyötypuutarha.

KUNTA:

ITSE MAKSAVAT:

KOLMAS SEKTORI:

Osavuorokautisen perhehoidon
mukaista päivätoimintaa muistisairaille.

Klubi -tyyppistä toimintaa yli
65- vuotiaille maatiloista
kiinnostuneille.

Omaishoitajille räätälöityjä vertaistukiryhmiä yhteistyössä
Omaishoitajaliiton kanssa.

Toiminnassa painottuu pieni
mielekäs puuhastelu puutarhan
ja eläinten parissa sekä ympäristöstä nauttiminen.

Toiminnassa painottuu
maatilan töihin osallistuminen
toimintakyvyn mukaan.

Toiminnassa painottuu omien
voimavarojen kasvattaminen
maatilatoiminnan keinoin.

Mieti myös seuraavia asioita, jotka auttavat tarkentamaan palvelun sisältöä:
• Ketkä ovat asiakkaitasi?
• Mitä palvelusi tarjoaa asiakkaille – miksi heidän kannattaa osallistua päivätoimintaan maatilalla?
• Minkälaista toimintaa tarjoat ja kuinka usein (säännöllinen vs. kertaluonteinen palvelu)?
• Miten markkinoit palvelua – miten asiakas löytää sinut?
• Mitä resursseja tarvitset?
• Ketkä ovat yhteistyökumppaneitasi?
• Mitä kuluja toiminnasta syntyy?

Suunnitteluprosessin tuloksena voi syntyä hyvinkin yksilöityjä tuoteratkaisuja, missä ydintuotteen (maatilapäivätoiminta) ympärille on eri lisätuotteiden (esimerkiksi ruokailu ja sauna) avulla rakennettu eri asiakasryhmille räätälöityjä
kokonaisuuksia. Tällainen tuotekonseptointi on keskeistä myös maatilapäivätoiminnan suunnittelussa palveluksi.
Maatilapäivätoiminnan sisältö ja asiakasryhmä kannattaa kuvata selkeästi tulevia asiakkaita ajatellen, sillä palvelun
paketointi helpottaa sen markkinointia ja myyntiä.
Kuvauksessa on hyvä kertoa seuraavat asiat: mistä maatilapäivätoiminta koostuu, mitä se sisältää (esim. kesto, toiminta ja tarjoilut), kenelle palvelu on tarkoitettu ja miten se tuotetaan. Kannattaa asettua asiakkaan asemaan ja
viestiä ja markkinoida selkeästi, miten asiakas hyötyy palvelustasi. Hintatieto on myös tärkeää. Hinnoittelusta lisää
seuraavassa luvussa.
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Palvelun hinnoittelu
Hinnoittelun merkitys kilpailutekijänä on oleellinen, koska se määrittää miten paljon kassatuloa syntyy. Näin ollen
hinnoittelu luo toiminnan kannattavuuden perustan. Hinta itsessään luonnollisesti myös ehkäisee tai edistää myyntiä.
Perinteisesti hinta on asiakkaalle osoitettavan tuotteen arvon mittari tai sen muodostaja.
Hinnoittelussa vallitsee ns. Kolmen Koon sääntö: kustannukset, kysyntä ja kilpailu.

KUSTANNUKSET

K-K-K- mallin ensimmäinen elementti korostaa kannattavuuden ja hinnan
alarajan määrittelyä. On siis tunnistettava kustannusrakenne ja osattava
laskea, miten toiminnan kannattavuus varmistetaan. Tässä katetuottolaskenta on tyypillinen laskentamalli, missä kustannuserät jaotellaan
muuttuviin ja kiinteisiin kustannuksiin. Laskentamallit monimutkaistuvat
sitä mukaa mitä enemmän ja yksityiskohtaisemmin eri kustannuseriä
huomioidaan.

KYSYNTÄ

Kysyntälähtöinen hinnoittelu korostaa asiakkaan tarpeiden selvittämistä
ja tarpeeseen vastaavien palvelutuotteiden kehittämistä. On siis selvitettävä, mitä asiakas on kulloinkin valmis maksamaan tuotteesta. Äärimmillään kyse on siitä, kuinka korkeaksi hinta voi nousta kunnes
viimeinenkin asiakas menetetään. On hyvä muistaa, että liikevaihto on
sama myytäessä yhden euron kannattavuusrajahinnalla 1 00 tuotetta tai
yksi tuote 1 00 euron hinnalla.

KILPAILU

Kilpailuperusteisuus liittyy saman toimialan ja markkina-alueen vastaavien myyjien hinnoitteluun. Jos alueella on maatiloja, jotka tarjoavat päivätoimintaa, on hyvä perehtyä heidän tarjoamien palveluiden sisältöön ja
hinnoitteluun. Tämä on erityisen merkityksellistä liiketoimintaa aloitettaessa tai jos mennään uudelle markkina-alueelle. Tällöin markkinoiden
ns. keihäänkärjen tunnistaminen edesauttaa omien hintapäätösten tekemistä. Tässäkin on kyse markkinatilannehinnoittelusta, missä kokonaistulos on yksittäistä katetuottoa merkityksellisempi.
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Kuva: Niklas Syrén

Esimerkki maatilapäivätoiminnan tuotteistamisesta ja hinnoittelusta
Seuraavassa on pelkistetty esimerkki pienimuotoisen maatilapäivätoiminnan tuotteistamis- ja hinnoitteluprosessista.
Maatilatalouden liitännäistoiminnan liikeidea on maatilatalouteen läheisesti liittyvien palvelujen tuottaminen erityisasiakasryhmille. Toiminnan vuotuinen minimimyyntitavoite on asetettu 35 000 euroon. Liikevoittona tavoitellaan 1 0% tuottoa omarahoitusosuudelle.
Asiakastarpeiden selvittämisen tuloksena on päädytty tuotekonseptiin, missä palveluja tarjotaan lähtökohtaisesti kolmelle toimintakyvyltään erilaiselle asiakasryhmälle. Palvelupaketteja tarjotaan ryhmäpalveluna, missä kokonaishinta muodostuu kunkin asiakkaan maksuosuudesta. Vaadittavat ryhmäkoot on
määritelty resurssien mukaan.
Tuotekonsepti muodostuu maatilan eri palvelujen lisäksi asiakkaille tarjottavista kevytateriapalveluista.
Yhden palvelun kesto on yksi päivä.

Tuotekonsepti/
asiakassegmentti

Ryhmän koko

Osuus
myyntimäärästä

Myyntimäärä,
ryhmä/vuosi

Asiakasmäärä/
vuosi. k.a.

PALVELU 1 .
Toimintakyky hyvä, ei avustamisen tai liikkumisen apuvälineiden
tarvetta, omatoiminen

8-1 0 hlöä

50%

40

360

5-7 hlöä

30%

30

1 80

3 hlöä

20%

30

90

1 00

630

PALVELU 2.
Liikkumiskyky ja/tai muisti heikentynyt, mahdollisesti apuväline käytössä, saattaa tarvita
avustamista
PALVELU 3.
Liikkumiskyky ja/tai muisti
heikko, tarvitsee avustamista,
ei omatoimisuutta

Yhteensä

Palvelumäärän ennuste perustuu markkina-alueen kysyntätilanteeseen ja vastaavien palvelujen myyntimääriin muualla. Ennusteen mukaan ryhmävierailuja on vuoden aikana 1 00 (noin 2 /vk).
Palvelun tuottamiseen resursoidaan yksi osa-aikainen (50 %) työntekijä. Oletuksena on, että yksi työntekijä
selviytyy tarvittavasta henkilökohtaisesta asiakaspalvelusta. Muuttuvia kustannuksia syntyy ateriapalveluista
ja vähäisissä määrin muista aine- ja tarvikepalveluista. Kiinteät kustannukset ovat palkkoja ja toiminnan järjestämisen yleiskustannuksia (esimerkiksi markkinointi- ja toimistokulut). Lisäksi kustannuksina huomioidaan
muun maatalouden resursseja välillisinä yleiskustannuksina 7 % liikevaihdosta.
Toiminnan käynnistäminen ei edellytä käyttöomaisuusinvestointeja eikä ulkopuolista rahoitusta. Oma rahoitusosuus on käyttöpääomavaraus, mikä kattaa kolmen kuukauden kiinteät kulut.
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Esimerkkilaskelma maatilapäivätoiminnalle
Toiminnan kiinteät kulut

eur/kk

Palkat sivukuluineen
(2500 * 50% + lomarahat)

eur/vuosi

1 650

1 9800

300

Välilliset yleiskulut 7%

1 950
1 37

3600
23400
1 683

Kiinteät kustannukset yhteensä

2087

25 038

Käyttöpääoman tarve
(= oma rahoitusosuus)

6260

25 038

Muut kiinteät yhteiskulut
Yhteensä

Muuttuvat kustannukset

eur/asiakas

eur/kk

eur/vuosi

Kevytateria

9

473

5670

Muut muuttuvat kulut

3

1 58

1 890

Muuttuvat yhteensä

12

630

7560

Katetuottolaskelma,
eur/vuosi

Yhteensä

PALVELU 1

PALVELU 2

PALVELU 3

Myyntituotto
- muuttuvat kulut

35 1 02

1 7 551

1 0 531

7020

7560

3780

2268

1 51 2

Katetuottotarve

27 542

1 3 771

8263

5508

50%

30%

20%

49

59

78

Kateosuus
- kiinteät kulut
Tuottotavoite

25 038
2504

Palvelun hinta (sis. alv)
Asiakas, eur/päivä
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Kuva: Niklas Syrén

Kuva: Laura Kymäläinen

KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS
Maatilapäivätoiminnan käytännön toteutus sisältää asiakkaisiin tutustumisen ennalta, kuljetusten järjestämisen
asiakkaille ja palveluntuottajalle sopivalla tavalla sekä
laadukkaan päiväohjelman suunnitelmineen ja käytännönjärjestelyineen.

Asiakkaisiin tutustuminen
Asiakkaisiin tutustuminen ennalta helpottaa sopivan ryhmäkoon suunnittelua ja auttaa ottamaan huomioon
asiakkaiden tavoitteet, toiveet ja mahdolliset toimintakyvyn rajoitteet. Tutustuminen helpottaa myös sovittamaan
yhteen asiakkaiden mielenkiinnon kohteet ja maatilan
tarjoamat mahdollisuudet. Jos esimerkiksi eläimet kiinnostavat asiakkaita, kannattaa ohjelma suunnitella niiden
ympärille. Myös asiakkaan itsensä on hyvä tietää toimintaan liittyviä asioita ennalta. Asiakkaaseen voi tutustua
puhelimitse, vierailemalla hänen luonaan tai keskustelemalla omaisen tai hoitohenkilökunnan kanssa. Asiakas
voi myös käydä tutustumiskäynnillä maatilalla.
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ENNEN PÄIVÄTOIMINNAN ALKAMISTA
Maatalousyrittäjän on hyvä tietää asiakkaasta
• nimi ja yhteystiedot
• toiveet ja tavoitteet toiminnalle (henkilökohtaiset)
• liikkumiskyky ja liikkumisen apuvälineiden käyttö
• avun tarve päivän aikana (muista että ilman lääkehoidon koulutusta ei voi avustaa lääkityksessä!)
• allergiat
• pelot ja toiveet esimerkiksi eläimiin liittyen.

Asiakkaan on hyvä tietää
• Mitä päivätoiminnassa on mahdollisuus tehdä?
• Keitä toiminnassa on paikalla?
• Kuuluuko päivätoimintaan kahvit ja ruokailu, vai
tuodaanko omat eväät?
• Miten kuljetukset on järjestetty?
• Tarvitseeko varustautua erityisesti vaatteiden, kenkien tai apuvälineiden suhteen?
• Voiko maatilalle tulla rollaattorin tai pyörätuolin
kanssa?

Kuljetukset
Asiakkaiden saapuminen maatilalle voidaan toteuttaa
monin eri tavoin. Kuljetustavan valintaan vaikuttavat
asiakkaiden toimintakyky, maatilan sijainti ja resurssit
sekä alueen muut toimijat.
Erilaisia kuljetusvaihtoehtoja ovat:

asiakkaan oma tai itse järjestämä kuljetus
asiakkaan SHL- tai VPL -kuljetus
(sosiaalihuolto- tai vammaispalvelulain
mukaan myönnetyt matkakortit)
palveluntuottajan itse tarjoama kuljetus
yhdistämällä koulukuljetuksiin, kunnan
palvelutaksiin tai kunnan oman
päiväkeskuksen kuljetukseen
yhdistysten/vapaaehtoisten kuten järjestöjen
tarjoama kuljetus.
Kuva: Niklas Syrén

Päiväohjelma

Esimerkki päiväohjelmasta

Päiväohjelmaa toteutettaessa on tärkeä huomioida tasapaino toiminnan ja vapaan oleilun välillä.
Ohjelman ei tarvitse koostua pelkästä tekemisestä. Joillekin ohjelmaan osallistumista merkityksellisempää on toisten puuhastelun seuraaminen,
joten siihen on hyvä antaa mahdollisuus. Jo
pelkkä maalaisympäristö eläimineen on monelle
mielekäs ja virkistävä, joten sen ihastelulle kannattaa varata aikaa. Myös yhteiset kahvittelu- ja
keskusteluhetket ovat tärkeitä.

Aika: kesäkuu 201 7 / klo 1 2-1 6
Asiakkaiden määrä: 9 (eri toimintakyvyn omaavia)
Ohjaajat: tilan emäntä ja kolme avustajaa

On hyvä suunnitella päivälle runko, sillä se auttaa
sekä ohjaajia että osallistujia. Suunnittele ainakin
selkeä aloitus ja lopetus. Päivän kesto voi vaihdella asiakkaiden ja palveluntuottajan mahdollisuuksien mukaan. Tehtävänjaosta ja rooleista
ohjaajien kesken kannattaa sopia jo etukäteen ja
varasuunnitelma kannattaa aina olla olemassa.
Ennakointi ja hyvä valmistelu tukevat onnistunutta maatilapäivää.
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1 2.00 - 1 2.30

Asiakkaiden saapuminen taksilla,
kuulumisten vaihto pihalla puutarhapöytien ympärillä ja päivän ohjelman esittely.

1 2.30 - 1 4.00

Eläimiin tutustumista ja kasvien istutus yhdessä korotetulle kasvilavalle.

1 4.00 - 1 4.20

Rannan nuotiopaikalle siirtyminen,
kesäisten maalaismaisemien ja
eläinten ihastelu matkalla.

1 4.20 - 1 5.30

Yhteinen makkaranpaisto- ja kahvihetki nuotiolla. Muistelua kesän
tuoksuista, päivän läpikäynti ja palautteen keruu.

1 5.30 - 1 6.00

Siirtyminen takaisin pihaan ja taksilla kotiin.

Toimintamahdollisuudet
Päiväohjelmaan sisältyvä toiminta kannattaa liittää osaksi
maatilan arkea - maatilan työtehtäviin, eläimiin, luontoon tai
puutarhaan. Päiväohjelmaan kannattaa sisällyttää myös
kodinomaista tekemistä, kuten yhdessä kahvien laittamista
tai välipalan tekoa. On hyvä muistaa Green Care –toimintaan kuuluva luontosuhteen tukeminen. Jo luontoympäristöön pääsyn mahdollistaminen kuuluu tähän, mutta
luontosuhdetta voi tukea aktiivisesti ikääntyvien kohdalla
hyödyntäen tietoisesti luontokokemusten muistelua ja aisteja.
Säännöllisessä toiminnassa tietyn toiminnan toistaminen
useammalla kerralla luo turvallisuutta, tukee asiakkaiden itseluottamusta ja lisää yhteisöön kuulumisen tunnetta. Kannattaa siis ottaa mahdollisuuksien mukaan jokin maatilan
rutiini osaksi päiväohjelmaa. Tällainen voi olla esimerkiksi
eläinten ruokinta ja sen valmistelu.
Päiväohjelmaan ei kannata varata liian montaa toimintoa.
On hyvä hyödyntää maatilaympäristöä ja antaa päivän aikana rauha myös ihmettelylle ja nautiskelulle. Toimintasäde
päivän ajan kannattaa pitää pienenä, jotta vältytään asiakkaiden väsyttämiseltä liian pitkillä etäisyyksillä tai edestakaisin kulkemisella. Esimerkiksi ison pihapiirin voi jakaa
kahtia ja suunnitella toiminnot tapahtumaan vain toisella
puolella.

”Suosituksi osoittautui joka kerralla toistuva
toiminto, kun teimme yhdessä pikkupossuille
välipalaa. Yhdessä sitten heittelimme herkut
innokkaille possuille. Kesän mittaan tutuksi
tullut toiminto rytmitti mukavasti tapaamisia ja
oli monen mielestä kiehtovaa."
Hyvinvointia maatilalta -hankkeen maatalousyrittäjä.

Kuva: Salla Partala

Toimintaa suunnitellessa tulee muistaa tasapaino istumisen, kävelyn ja seisomisen suhteen. On myös huomioitava, tarvitseeko asiakkaiden osallistumista helpottaa
muokkaamalla työvälineitä (esimerkiksi tarjoamalla pitkävartisia työvälineitä) tai ympäristöä (mahdollistamalla istuen tekeminen). On syytä kiinnitä huomiota tilaan, jossa
toimitaan - pystyvätkö kaikki osallistumaan toimintaan.
Toimintaa valittaessa tulee huomioida asiakkaiden mielenkiinnon kohteet, tavoitteet sekä sen hetkinen vointi.
Tarpeen mukaan tulee joustaa aikataulun ja toiminnan
suhteen. Kannattaa havainnoida asiakkaiden jaksamista
ja kiinnostusta. On hyvä tarttua heiltä nouseviin ehdotuksiin, jos mahdollista.

Kuva: Laura Kymäläinen

Talvella ulkona tapahtuvan toiminnan on hyvä olla sellaista, jossa asiakkaat saavat tasaisesti liikettä. Kylmällä
ilmalla kannattaa välttää pitkään paikallaan oloa ja toimintoja, joissa asiakkaat vain seuraavat sivusta. Tarpeen mukaan voi hyödyntää esimerkiksi lämpöpuhallinta.
On myös huomattava, milloin on aika siirtyä lämmittelemään sisätiloihin.
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Toimintaesimerkkejä
ULKONA VOI
ruokkia eläimiä (leipien pilkkominen ja syöttäminen lampaille, salaatin repiminen kanoille, hedelmien pilkkominen
possuille, heinien haku hevosille ja kerppujen teko)
hoitaa eläimiä (harjaus, silittely ja aitauksen putsaus)
tehdä kevyitä korjaus- ja nikkarointitöitä (huonekalujen
kunnostus, hyönteishotellin rakentaminen, aidan korjaus ja
maalaushommat)
hoitaa puutarhaa (kasvien istuttaminen ja hoitaminen, kasvimaan kastelu, pensaiden siivous, sadon kerääminen ja
haravointi)

SISÄLLÄ VOI
tutustua maatilan ja lähiympäristön historiaan (vanhat esineet, kuvat ja tarinat
apuna)
erotella ja työstää villoja
leikata matonkuteita ja kutoa mattoa
leipoa (ruisleipä tai karjalanpiirakat)
tehdä olkitöitä, vastoja tai vihtoja
tehdä linnuille talipalloja.

seurata luontoa ja ympäristöä (lintujen tunnistaminen,
eläinten seuraaminen ja villiyrttien keruu sekä aistien virittely tunnistamalla hajuja ja makuja).

Kuva: Laura Kymäläinen

Päivän kesto, ajankohta ja
säännöllisyys

Ryhmäkoko
Sopiva ryhmäkoko tulee miettiä asiakkaiden toimintakyvyn ja ohjaajien määrän mukaan. Sopivaa ryhmäkokoa pohtiessa pitää ottaa huomioon ainakin
asiakkaiden liikkumiskyky ja avun tarve. Esimerkiksi
hyväkuntoisten ikääntyvien ryhmässä voi yhtä ohjaajaa kohden olla enemmän osallistujia kuin muistisairaiden tai huonosti liikkuvien ryhmässä.
Ryhmäkokoon vaikuttavat myös maatilan ympäristö,
tilojen koko ja tarjottavat toimintamahdollisuudet.

Päivän kestoon, ajankohtaan tai siihen, kuinka
usein tarjota toimintaa ei ole antaa tarkkoja ohjeita,
sillä niitä määrittävät monet tekijät. Toimintaa
suunnitellessa tulee selvittää ja ottaa huomioon
asiakkaiden toimintakyky, jaksaminen ja elämäntilanne. Suunnittelussa on myös huomioitava oman
maatilan arki ja rutiinit. Lisäksi kuljetukset (esimerkiksi yhteistyö koulukyytien kanssa) saattavat vaikuttaa päivän kestoon ja ajankohtaan.

Varasuunnitelma

Tehtävänjako ja ohjaajien roolit

Vaihtoehtoisia toimintoja on hyvä suunnitella etukäteen sää, asiakkaiden vireystila, sen hetkinen
vointi ja pukeutuminen huomioiden. Näin voi joustavasti muuttaa suunnitelmia päivän aikana yllättävissä tilanteissa. Kannattaa valmistella sekä sisällä
että ulkona tehtävää toimintaa.

On hyvä varmistaa, että kaikki toiminnan järjestämisestä vastaavat ovat yhteisymmärryksessä toiminnan tavoitteista ja päiväkohtaisesta suunnitelmasta.
Miettimällä etukäteen kunkin ohjaajan rooli sekä jakamalla työtehtävät saadaan toiminta sujuvaksi ja
toiminnan kannalta paras lopputulos.

"Sai tehdä mitä pystyi. Pajukerppuja lampaille. Maalata tuoleja. Tehdä saunavastoja
sekä rakentaa kimalaisille ja muille pikkuötököille hotellipöntön."
Hyvinvointia maatilalta -hankkeen osallistuja.
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Valmistelut ennen päivätoiminnan
aloittamista

Erityistä ensimmäisellä kerralla
Toiminnan alussa yhteisten pelisääntöjen sopiminen
asiakkaiden kanssa luo turvallisuutta ja helpottaa ohjaamista. Pelisääntöihin voi kuulua esimerkiksi ryhmän kesken jaettujen asioiden pitäminen vain
maatilatoimintaryhmän tiedossa. Sääntöihin voi kuulua myös esimerkiksi jokaisen oikeus esittää mielipiteitään ja tulla kuulluksi. Pelisääntöihin voi nojata, jos
toiminnassa ilmenee myöhemmin hankaluutta.

Ympäristö ja tilat tulee valmistella ennen asiakkaiden saapumista. Hyvistä valmisteluista huolimatta yllätyksiin kannattaa varautua.
• Varaa päivän ohjelmassa tarvittavat välineet
valmiiksi niille kuuluville paikoille.
• Varmista, että välineet ovat ehjiä ja puhtaita.

Lisäksi tulee tutustua asiakkaiden kanssa ympäristöön ja eläimiin sekä käydä läpi turvallisuuteen liittyviä asioita, kuten minkä aitauksen tai eläimen luo ei
saa mennä tai miten toimitaan jos joku eläin karkaa
On myös hyvä kertoa saako eläimiä syöttää ja missä
tilanteissa. Hygieniaan liittyvät asiat kuten kenkien
desinfiointi ja käsienpesumahdollisuus tulee myös
huomioida.

• Tuo juomista tarjolle.
• Tarkista, ettei kulkuväylille ole jäänyt ylimääräistä tavaraa ja ettei kulkuväylä ole liukas
(esimerkiksi nurmikko sateen jälkeen).

.

• Ennakoi ja suunnittele maatilan muu toiminta
välttääksesi esimerkiksi suurta taustahälyä.
Voiko pihan läheisyydessä tehtävän traktori
työn tehdä jo ennen asiakkaiden saapumista?

Turvallisuusasioita läpikäydessäsi varmista, että
kaikki ovat paikalla ja kuulevat sekä ymmärtävät ohjeet. Selitä ja perustele miksi toimitaan tietyllä tavalla. Asiakkaan voi olla vaikea vastaanottaa tai
sisäistää kaikkea tietoa ensimmäisellä kerralla. Käy
pelisääntöjä ja turvallisuuteen liittyviä asioita läpi aika
ajoin.

"Ne isännät ja emännät, ne musta oli niin, kun ne otti meidät kotiinsa, kuin
omat lapsensa melkeen. Niinhän ne sanoo, et ku vanhenee tulee lapseksi
jälleen. Mutta kumminkin, ettei ainakaan ollut mitään, että joo, susta nyt ei
varmaan kans mihkään ookaan. Kaikki sai valita oman mielensä mukaan ja
neuvottiin hyvin tarkkaan. Taikka ei nyt tarkkaan, mutta jos kaipas neuvoo
niin sai, ettei tarvinnu omin päin ruveta niitä töitä tekemään."
Hyvinvointia maatilalta -hankkeen osallistuja.
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Kuva: Salla Partala

Muista turvallisuus!
Tarjotun maatilapäivätoiminnan on oltava turvallista niin asiakkaille, palveluntuottajalle kuin eläimillekin. Turvallisuuden kokemus vaikuttaa suoraan viihtyvyyteen ja toiminnan mielekkyyteen. Pyörätuolilla liikkuvat ja liikkumisessa vaikeuksia kokevat asiakkaat on huomioitava erityisesti.
Täydellinen ympäristön esteettömyys ei ole vaatimus – vanhan talon kynnykset ja pihamaan pienet epätasaisuudet
luovat kotoisuutta ja tarjoavat luonnollisen mahdollisuuden esimerkiksi tasapainon harjoittamiseen. On kuitenkin
huomioitava kaikkien asiakkaiden mahdollisuus turvalliseen liikkumiseen. Kunnalta tai paloviranomaiselta voi tulla tiloihin liittyviä vaatimuksia, joista kannattaa varmistua etukäteen.

Ympäristössä on huomioitava
• lämpöinen sisätila, jossa wc ja mahdollinen lepopaikka
• katokselliset ulkotilat sade- ja hellepäiville
• selkeät ja turvalliset kulkureitit
• hyvä valaistus sisä- ja ulkotiloissa sekä kulkuväylillä
• mahdollisuus hygienian hoitoon (muun muassa
käsienpesuun)
• sopivat kävelyetäisyydet ja tarpeeksi levähdyspaikkoja
istuimineen
• ohje- ja varoituskyltit
• kiellettyjen paikkojen merkitseminen
• mahdollisuuksien mukaan korotetut pöytätasot ja
kasvilavat, tukevat käsinojalliset tuolit sekä
ergonomiset työvälineet
• tarvittaessa luiskien, apuvälineiden, tukikahvojen ja
-kaiteiden käyttö.
- Luiskaa rakennettaessa huomioi erityisesti
niiden materiaali ja kaltevuus.
- Voit kysyä apuvälineitä oman alueesi
terveyskeskuksesta
- Tukikahvoja ja –kaiteita on saatavilla esimerkiksi
rautakaupoissa (noin 20€/kpl).
.

Kuva: Laura Kymäläinen

Toiminnassa on huomioitava
• ennakointi ja hyvä suunnitelma
• riittävän usein pidetyt lepotauot ja toimintakyvyn mukainen osallistuminen
• turvalliset ja ehjät työkoneet ja tarvikkeet
• mahdolliset suojavaatteet, sadesuojat, viltit ja huovat, käsineet ja päähineet
• kompastumisriskin minimointi (esimerkiksi johdot pois kulkureiteiltä)
• eläimiin liittyvät turvallisuusriskit (esimerkiksi vapaana olevat eläimet)
• apuvälineiden tarve varalle (kuten pyörätuoli tai keppi)
• talvella kulkureittien hiekoitus ja lumen luonti (lumessa kuopat, kumpareet ja paakut ovat vaikeita havaita).
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Asiakkaisiin liittyen on huomioitava
• ryhmän koko suhteessa ohjaajien määrään
• oman osaamisen taso suhteessa asiakkaiden toimintakykyyn
• taustatietojen selvittäminen asiakkaista ennen toimintaa, erityisesti jos mukana ei tule heidät tuntevaa ohjaajaa
• asiakkaiden vastaanottaminen heidän saapuessaan
• kaatumisvaaran minimointi
• kylmettymisvaara
• lämpöhalvausvaara
• haitallisten mikrobien ja eläintautien mahdollisuus
• tapaturmien, sairaskohtausten, allergioiden, hyönteisten pistojen ja käärmeen puremien mahdollisuus (ensiapupakkaus,
reseptivapaa allergialääke, hyttysmyrkky ja kyypakkaus aina
saatavilla).

Pyörätuoliasiakkaan huomioiminen

• Isoa eläintä hoidettaessa pyörätuolin
jarruja ei kannata lukita
• On hyvä muistaa, että iso eläin näyttäytyy
pyörätuolissa istuvalle isommalta ja
mahdollisesti uhkaavalta (koska eläintä
katsoo alemmalta tasolta)
• Huomioi, ettei pyörätuolissa istuva
välttämättä voi väistää eläimiä niiden
tullessa kohti
.

.

.

Henkilöstöön liittyen on huomioitava
• vähintään yhdellä läsnäolevalla työntekijällä ajantasainen ensiapukoulutus
• vähintään yhdellä läsnäolevalla työntekijällä hyväksytty hygieniapassi, jos toiminnan
yhteydessä on evästarjoilu.
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Kuva: Laura Kymäläinen

Ohjaajan muistitaulu
Huomioi jokainen asiakas päivän alussa ja lopussa sinulle sopivalla tavalla.
Kysy päivän vointi ja kuulumiset heti alussa.
Seuraa asiakkaiden vointia koko päivän ajan.
Varmista toimintaa ohjatessa kaikkien paikallaolo ja kuuleminen.
Kerro päiväohjelma selkeästi: mitä on tarkoitus tehdä ja miten edetään. Kerro vain
muutama toimintavaihtoehto kerrallaan. Anna ohjeita pienissä osissa.
Huomioi ohjatessa toiminnan tauottaminen sekä työvälineiden ja -asentojen ergonomia.
Anna aikaa ja vältä kiirettä. Muista myönteinen ja joustava asenne.
Pidä toiminnan keskipisteessä yhdessäolo ja yhdessä tekeminen. Päivän aikana käsillä
olevan asian valmiiksi saattaminen on toissijaista.
Kannusta omatoimisuuteen ja tartu asiakkaiden spontaaneihin ehdotuksiin. Vahvista
pystyvyyden tunnetta huomioimalla kaikkien osallistumismahdollisuudet ja tukemalla
tarvittaessa. Hyödynnä maatilaympäristön motivoivat elementit, kuten hyödyllinen tekeminen ja eläimet.
Muista toiminnan mielekkyys ja keskity niihin asioihin, joihin asiakas pystyy ja joita hän
haluaa tehdä. Kuulostele ryhmän ilmapiiriä ja tunnelmaa muistaen, ettei valmiilla
sapluunalla voi aina toimia.
Muistuta, ettei toimintaan ole pakko osallistua. Saa myös vain katsella vierestä tai olla
omissa oloissaan.
Asetu istumaan muistisairaan tai huonokuuloisen viereen.
Kulje siirtymisissä aina asiakkaiden rinnalla. Tue tarvittaessa tasoerojen kohdalla.
Kysy palautetta aiemmilta kerroilta (miltä viime kerta tuntui kehossa tai väsyttikö normaalia enemmän). Palaute kertoo, oliko edelliskerran toiminta sopivaa ja mielekästä.
Kertaa eläinten hyvinvointiin, maatilan toimintatapoihin ja turvallisuuteen liittyviä asioita
säännöllisessä maatilapäivätoiminnassa aika ajoin.
Varmista asiakkaiden tasavertainen kohtelu ja aidot vaikuttamismahdollisuudet päiväohjelmaan.
Varaudu muuttuviin ja yllättäviin tilanteisiin (esimerkiksi kaatosateeseen tai asiakkaan
väsähtämiseen).
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Kuva: Niklas Syrén

ARVIOI JA KEHITÄ
Maatilapäivätoiminnan palvelun laatu ja sen kehittäminen ovat yhteydessä kannattavuuteen ja
kustannusten hallintaan. Laadukasta, näyttöön perustuvaa ja tavoitteellista palvelua on helpompi
perustella ostajatahoille ja asiakkaille. Laadunhallinta vaatii jatkuvaa seurantaa ja kehittämistä.
Seuraavaan taulukkoon on koottu laatuun ja laadun hallintaan vaikuttavia tekijöitä ja työkaluja.
Kuva: Niklas Syrén

Laatutekijät

Laadun hallinnan työkalut
Ylläpidä osaamista (muista asiakasryhmän
vaatimukset, Green Care-osaaminen ja ensiaputaidot).

PALVELUNTARJOAJAN AMMATTITAITO

Hyödynnä yhteistyömahdollisuudet

.

TOIMINNAN VASTUULLISUUS

Huomioi Green Care Finland ry:n eettiset ohjeet

TOIMINNAN TURVALLISUUS JA
ASIANMUKAISET TILAT

Laadi turvallisuussuunnitelma ja toimintasuunnitelma

.

.

Hyödynnä tarvittaessa sosiaali- ja terveysalan
menetelmiä (esimerkiksi GAS -työkalua)
.

TOIMINNAN TAVOITTEELLISUUS

Tee omat muistiinpanot ja kirjaa havainnot esimerkiksi
päiväkirjaan
.

Laadi selkeä palvelukuvaus

SELKEÄ TUOTTEISTUS JA REHELLINEN
MARKKINOINTI

.

Hanki halutessasi Green Care Finland ry:n myöntämät
Luontohoivan tai Luontovoiman laatumerkit
.

Arvioi toimintaa Green Care –toimintaan kehitettyjen
mittarien avulla (kuten ’ Toimintakykymittari
luontolähtöisen toiminnan arviointiin’, ’Ympäristön
elvyttävyyden mittari ’)

PALVELUN VAIKUTTAVUUS

.

Hyödynnä ikääntyville kehitettyjä kyselyitä (kuten
mielialakysely GDS-1 5)
.

Käytä myös asiakaspalautekyselyitä
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.

Ammattitaito laadun takeena
Pidä jatkuvasti yllä ja kehitä omaa ammattitaitoasi sekä
asiakasryhmään että Green Care -toimintaan nähden. Tee
tarvittaessa yhteistyötä sellaisten asioiden osalta, jotka
vahvistavat tai täydentävät omaa osaamistasi. Muista pitää
yllä myös ensiaputaitoja, sillä tapaturmat ja sairaskohtaukset ovat aina mahdollisia. Ensiapukoulutuksia järjestävät
esimerkiksi yhdistykset. Green Care Finland ry:n verkkosivuilta löydät tietoa ajankohtaisista tapahtumista, koulutuksista ja uutisista. Ammattitaitoa on myös päiväohjelman
suunnittelu kaikille turvalliseksi, sopivaksi ja mielekkääksi
sekä vastuullisesti toimiminen.

Green Care -toiminnan laatumerkit
Green Care Finland ry:ltä voit hakea myös ikääntyvien
maatilapäivätoimintaan laatumerkkiä. Riippuen toiminnan
luonteesta voit hakea joko Luontohoivan tai Luontovoiman
merkkiä. Merkit ovat maksullisia ja voimassa kolme vuotta
kerrallaan. Laatumerkin saamiseksi sinun on osoitettava
tarjottavaan palveluun vaadittavan osaamisen riittävyys sekä asiakasryhmän että Green Caren suhteen, täytettävä
Green Care -laatutyökirja sekä turvallisuussuunnitelma.
Luontohoivan merkkiä hakiessa sinun on laadittava toiminnallesi myös omavalvontasuunnitelma.
Kuva: Salla Partala

Tavoitteet ovat toiminnan perusta

Palvelun vaikuttavuuden osoittamiseen ja laadun seurantaan liittyy tavoitteiden asettaminen sekä niiden seuraaminen. Tavoitteet voidaan asettaa palvelusta riippuen joko henkilökohtaiselle tai toiminnan tasolle. Mitä säännöllisempää toiminta on, sitä henkilökohtaisempia tavoitteiden olisi olla osallistujille. Joissakin tapauksissa asiakkaan
tavoitteet on voitu asettaa jo tilaajan taholta (esimerkiksi kotihoidon ikääntyvällä asiakkaalla hoito- ja palvelusuunnitelmaan). Tällöin toiminnan tarkoituksena on vastata näihin. Tavoitteiden ei tarvitse olla monimutkaisia eikä niiden
asettamisesta kannata tehdä vaikeaa. Mieti mitä voit omalla toiminnallasi antaa ikääntyvälle asiakkaalle sekä mihin
tarpeisiin pystyt vastaamaan.
Tavoitteiden asettamisen jälkeen pohdi, miten maatilapäivätoiminnalla voidaan vastata niihin. Alla olevassa Matti
Meikäläisen esimerkissä tavoite on voitu asettaa kotihoidon toimesta muistisairaalle, jonka ruokahalu on kadonnut.
Tavoitetta kohti maatilapäivätoiminnassa voidaan pyrkiä esimerkiksi tarjoamalla hänelle mielekästä toimintaa, joka
herättää ruokahalua luonnollisesti. Jos kyseessä on maatilataustainen ikääntyvä, voi jo pelkkä tuttu ja kodikas ympäristö orientoida ruokailuun.
Esimerkki toiminnan tasolla olevasta tavoitteesta
Esimerkki henkilökohtaisella tasolla olevasta
”Ikääntyville suunnatun maatilapäivätoiminnan
tavoitteesta
tavoitteena on mahdollistaa sosiaalisia kontakteja ja
”Matti Meikäläisen tavoitteena on yhden lämpimän
lisätä osallistujien keskinäistä vuorovaikutusta.”
aterian syöminen joka päivä.”
Asetettuihin tavoitteisiin pääsyä on tärkeä seurata. Lyhyemmän päivätoimintajakson aikana riittää toteutumisen
seuranta toiminnan lopussa. Pidemmällä aikavälillä toteutuvassa toiminnassa tavoitteiden toteutumista voidaan
seurata aika ajoin. Tavoitteiden toteutumisen seurannassa voidaan hyödyntää jotakin sosiaali- ja terveysalan
menetelmää, kuten GAS-menetelmää, tai seurantaa voidaan tehdä omien muistiinpanojen, havaintojen tai
kyselylomakkeiden kautta. On tärkeää voida osoittaa miten toiminta vaikuttaa asiakkaisiin. Tavoitteiden asettaminen
ja niiden toteutumisen seuranta ovat tähän hyvä keino.
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Asiakaspalautekyselyt laadun kehittäjänä
Asiakaspalautekyselyitä voi käyttää palvelun laadun kehittämiseen. Tarjottaessa maatilapäivätoimintaa sosiaalipalveluna, tulee palveluntarjoajan tehdä suunnitelma asiakaspalautteen keräämisestä osaksi omavalvontasuunnitelmaa.
Palautetta voi pyytää paperilla, sähköisesti tai suullisesti. Ikääntyvien kanssa perinteinen paperilomake on usein
sähköistä parempi. Palautelomaketta kootessasi pohdi tarkasti mitä tietoa toivot asiakkailta saavasi ja mistä näkökulmasta (esimerkiksi turvallisuus, viihtyvyys, mielekkyys). Mieti myös, miten palautetta hyödynnetään palvelun kehittämisessä.
Palautelomakkeissa huomioi tarpeeksi suuri fonttikoko ja riviväli, jotta lomake on helppo täyttää. Sähköisissä kyselyissä käytä mahdollisimman yksinkertaista lomakepohjaa ja tarjoa apua sen täyttöön. Tee palautekyselyn täyttämisestä ja palauttamisesta mahdollisimman helppoa.

Mittareista apua vaikutusten osoittamiseen
Jotta on mahdollista osoittaa toiminnan vaikutuksia, on siihen oltava työvälineitä. Green Care -toimintaan on kehitetty omia mittareita. Tällaisia ovat muun muassa Ympäristön elvyttävyyden mittari ja Hoivafarmi -hankkeessa kehitetty
Toimintakykymittari luontolähtöisen toiminnan arviointiin. Näitä molempia voi hyödyntää myös ikääntyvien maatilapäivätoiminnassa. Myös ikääntyvälle väestölle suunnattuja kyselyitä, kuten mielialakyselyä GDS-1 5, voi käyttää apuna vaikutusten seurannassa. Lomakkeen väittämien avulla voidaan selvittää ikääntyvän asiakkaan mielialaa ja siinä
tapahtuvia muutoksia.

Kuva: Salla Partala

34

LISÄTIETOA
Seuraavaan listaukseen on koottu lisämateriaalia, jota voi hyödyntää päivätoiminnan suunnittelussa, järjestämisessä,
arvioimisessa sekä kehittämisessä.

Ikääntyvät:
Esteettömyys: www.esteeton.fi
GDS-1 5 mittari: http://www.muistiasiantuntijat.fi/media-files/testit/GDS-1 5.pdf
Ikäinstituutin julkaisuja: www.ikainstituutti.fi
Perhehoito: www.perhehoitoliitto.fi

Green Care:
Green Care Finland ry: www.gcfinland.fi
Green Care –laatutyökirja: http://www.gcfinland.fi/tiedostopankki/222/Green-Care_laatutyokirja-28.1 .201 7.pdf
Luonto hyvinvoinnin lähteenä - Suomalainen Green Care. Esite. Saatavissa:
https://portal.mtt.fi/portal/page/portal/mtt/hankkeet/greencare/voimaa/greencare.pdf
Salovuori, T. 201 5. Luonto kuntoutumisen tukena. Sininauhaliitto ry.
Soini, K. (toim.) 201 4. Luonnosta hoivaa ja voimaa: Miten arvioida Green Care -toiminnan vaikuttavuutta. MTT Kasvu
21 . Saatavissa: http://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/1 0024/4821 35/mttkasvu21 .pdf?sequence=1 &isAllowed=y
Tienviittoja hoivamaatilatoimintaan (Hoivafarmi -hanke): http://www.theseus.fi/bitstream/handle/
1 0024/1 23467/URNISBN978951 5885845.pdf?sequence=1 &isAllowed=y
Vihreä Veräjä: www.vihreaveraja.fi
Ympäristön elvyttävyyden mittari: http://maa.aalto.fi/fi/midcom-serveattachmentguid1 e4d22e71 43c1 2ad22e1 1 e4b09297c99b4ec9a5c9a5/1 6_elvyttavyyden_mittari.pdf

Yritystoiminta:
Palvelumuotoilun työkalupakki: http://sdt.fi/materiaali/ServiceDesignToolkit.pdf
Turvallisuussuunnitelma: http://www.tukes.fi/tiedostot/tuoteturva/kuluttajavirasto/turvallisuusasiakirjamalli.pdf
Yksityiset sosiaalipalvelut: https://www.avi.fi/web/avi/yksityiset-sosiaalipalvelut#.WnB-BoVOL5o
Yksityisten sosiaalipalvelujen arvonlisäverotus: https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohjehakusivu/481 31 /sosiaalihuoltopalvelujen_arvonlisaverot3/
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Kuva: Laura Kymäläinen

Tämän julkaisun on tuottanut
Hyvinvointia maatilalta -hanke (201 6-201 8).

