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Päivä Farmilla -hanke
• Hyvinvointia maatilalta –pilottihankkeelle jatkoa

• Tavoitteena:
– Ikääntyvien maatilatoiminnan juurruttaminen Keski-Suomessa

– Toiminnan vaikuttavuuden seuranta

– Asiakaskonseptien luominen

– Lisää työkaluja maatiloille toiminnan toteuttamiseen

• Mukana 12 yhteistyömaatilaa + 64 ikäihmistä Keski-Suomesta
– Monipuolisesti erilaisia tiloja → emolehmätiloja, lammastila, hevostiloja, viljelytiloja jne.

– Yhteistyötilan valintaan vaikutti myös käytössä olevat sisätilat sekä monipuolisen, maatilaan liittyvän toiminnan 
mahdollisuudet (yhteydenotto 19 maatilalta rekrytointivaiheessa)

– Osa tilallisista oli aktiivisesti mukana toiminnan järjestämisessä ja ryhmän ohjaamisessa, osa tarjosi puitteet, 
jolloin ryhmänohjaus oli hankkeen ohjaajilla

• 9 viikon toimintajaksot → 4h/kerta, iltapäiväaikaan
– Jokaisella maatilalla oma ikääntyvien ryhmä (12 ryhmää), ryhmäkoko 4-8 hlöä

– Ikäjakauma 64-92 v, n. 68% naisia

– Toimintaryhmät helmi-maaliskuussa (4kpl), touko-kesäkuussa (4kpl) sekä elo-syyskuussa (4kpl)



Ikääntyvien maatilatoiminta
• Perustuu hyväksi havaittuun toimintamalliin muualta Euroopasta
• Maatila-avusteista toimintaa (Green Care)

– Tavoitteellista, ammatillista, vastuullista
– Voidaan tarjota sekä LuontoHoivan (hoivaa, kuntoutusta) että LuontoVoiman (virkistystä, 

elämyksiä) palveluna, riippuen tavoitteista ja toiminnan luonteesta

• Hyödynnetään maatilan normaalia arkea ja luontolähtöisen toiminnan monipuolisia 
mahdollisuuksia
– Sopii monenlaisille ja –kokoisille maatiloille
– Toiminta muokkautuu jokaisen maatilan arjen mukaisesti

• Hyviä elementtejä:
– Yhteisöllisyys
– Kodinomaisuus, tavallinen arki, elämää ympärillä
– Monipuolinen, virikkeellinen, aktiivisuuteen kannustava ympäristö
– Säännöllinen ulkoilu
– Hyödyllinen, mielekäs toiminta

• Ei sovi kaikille ikääntyville (hajut, pelot, huonot muistot)



Ikääntyvien maatilatoiminnan kulmakivet
• Motivoitunut, ikääntyvistä kiinnostunut maatilayrittäjä 

• Itselle sopiva tapa tuottaa toimintaa (mm. oma osaaminen, asiakasryhmän valinta, toiminnan tapa, ajalliset 

resurssit, yhteistyömahdollisuudet muun yrittäjän kanssa jne.)

• Toimintaan soveltuva maatila
– Soveltuvat toiminta- ja sosiaalitilat (mm. saavutettavuus, turvallisuus, monipuolisuus)

– Oman tilan ja asuinalueen vahvuuksien tunnistaminen (esim. rakennukset, historia, maisema, eläimet) 

ja niiden käyttö

• Hyvä etukäteissuunnittelu ja –valmistelu
– Käytännön asiat (mm. kuljetukset, työvälineet, toimintapisteet, jne.)

– Voimavaralähtöinen näkökulma (mm. asiakaslähtöisyys, asiakkaan vahvuudet, onnistumisen kokemukset)

– Asiakastuntemus (mm. toimintakyvyn taso, aistitoiminnot, tasapaino, perussairaudet ja niiden huomiointi)

• Turvallisuus
– Eläimet, työkoneet ja –välineet, varustus, kielletyt paikat, siisteys, valaistus, levähdyspaikat jne.

Päivä Farmilla –oppaassa paljon lisätietoja → löytyy hankkeen omalta nettisivustolta.

https://paivafarmilla.wordpress.com/


“Sain olla oma itseni, 
sain tutustua uusiin 
ihmisiin, pääsin pois 

kotiympyröistä. 
Kosketus eläinten 

kanssa oli hoitavaa.” 



“Maatilatoiminta kokonaisuudessaan 
oli mielenkiintoista, josta sai myös 

uusia virikkeitä eläkeläisen 
arkipäivään. Tapahtuma vahvasti plus 

merkkinen.”



“Mielenvirkistystä, 
pientä tekemistä. 
Aivoille hyvää.”



“Erilainen ympäristö ja 
ihmiset kiinnostavat. 
Uudet ihmissuhteet. 

Mielekäs puuha, apuna 
toimiminen.”



Sain uusia tuttavuuksia. 
Opin näkemään millaista 
työtä maatilalla tehdään. 

Opin uutta eläimistä.





Toiminnan vaikuttavuuden mittaaminen

• Fyysinen toimintakyky + liikkumisaktiivisuus
– Kiihtyvyysanturimittari (UKK-RM42)
– Jalkojen toimintakyky, SPPB
– Käden puristusvoima

• Psyykkinen toimintakyky
– Elämäntyytyväisyys, RYFF –kysely
– Masennus, BDI-II – kysely

• Kognitiivinen toimintakyky
– Prosessinopeus & toiminnanohjaus, Trail Making Test
– Tarkkaavaisuus, Merkkikoe

• Elinpiiri –kysely (Liikkumisaktiivisuus omassa elinpiirissä)



Liikkumisaktiivisuus ja fyysinen toimintakyky 

Alkumittaus Loppumittaus Muutos

Liikkumisaktiivisuus
(kohtuullinen liikunta 
ka min/6vrk) n=40

17.6 22.0 4.4

Alaraajojen 
toimintakyky 
(SPPB pistem.) n=52

Tasapaino
Kävely
Tuolilta ylösnousu

8.2

3.2
3.2
1.9

8.7

3.4
3.5
2.0

0.4

0.2
0.3*
0.1

Käden 
puristusvoima (kg) 
n=52

27.1 25.8 1.3*

*tilastollisesti merkitsevä



Mielen hyvinvointi

Alkumittaus Loppumittaus Muutos

RYFF n=46 52.4 53.0 0.5

BDI-II n=44 10.1 10.3 0.2



Kognitiivinen toimintakyky

Alkumittaus Loppumittaus Muutos

TMT B-A  s (n=28)
TMT A (n=49)
TMT B (n=28)

149.8
98.0
222.5

156.5
86.6
213.6

6.7
11.4*
8.9

Merkkikoe,
merkkiä (n=47)

19.8 21.1 1.3

*tilastollisesti merkitsevä



Elinpiirin laajuus

Alkumittaus Loppumittaus Muutos

Elinpiiri 58.8 60.0 1.2

Liikkumisaktiivisuus 
elinpiirissä kuvaa 
liikkumisen laajuutta, 
määrää sekä 
mahdollista avun 
tarvetta liikkumiseen (0-
120). < 60 pistemäärä 

kertoo rajoittuneesta 
elinpiiristä



Yhteenvetoa vaikuttavuudesta
• Alaraajojen toimintakyky parani

• Tiedonkäsittely- / prosessointinopeus parani

• Mieliala säilyi samanlaisena

• Elinpiiri laajeni hieman

Erityinen vaikutus 
ikääntyvän kotona 
asumisen 
mahdollisuuksiin



Palautetta
• Osallistujat

– Vaihtelua arkeen

– Mielekästä tekemistä, saanut olla hyödyksi

– Tavannut uusia ihmisiä, saanut ystäviä

– Vanhan kertaamista, uuden oppimista

– Osallistuisivat uudestaan

– Osalle 4h/krt hyvä, osa olisi pidempäänkin

– Maksuhalukkuus vaihtelevaa

• Maatilat
– Antoisaa itselle tuottaa iloa ikääntyville & nähdä toiminnan vaikutukset

– Tarjoaa mahdollisuuden hyödyntää olemassa olevia tiloja uudella tavalla

– Suurimmalla osalla halu jatkaa kehittämistä/toiminnan tarjoamista

– Haasteina tuotteistaminen, hinnoittelu, markkinointi sekä oma osaaminen + kuka maksaa 
(yksityiset/organisaatiot) + ajankohta palvelulle, jotta sopii yhteen maatilan töiden kanssa

– Tarve verkostoille ja yhteistyötahoille
• Maatilat keskenään yhteistyössä → yhteinen markkinointi + tuotteistus + hinnoittelu →mm. yritysryhmät

• Yhteistyössä sote-alan toimijoiden kanssa

• Yhteistyö paikallisten muiden toimijoiden (esim. kuljetusala) kanssa



Palautetta
• Kuntakierros

– Varovaisen positiivinen suhtautuminen
– Eri kunnilla eri näkemyksiä sopivasta ikääntyvien kohderyhmästä (mm. omaishoitajat, 

muistisairaat, palveluiden ulkopuolella olevat)
– Toiminnan tarjoaminen itse maksaville / kotipalvelun tukipalveluna / harrasteena + joissakin 

kunnissa yhteistyössä vanhuspalveluiden, vapaa-ajan toimen ja/tai jonkin järjestön kanssa
– Yhteistyö kunnan kanssa voi olla moninaista →markkinointi, asiakkaiden löytyminen, 

kuljetusten järjestäminen, ohjausapu
– Yhteys oman kunnan vanhuspalveluihin ja/tai Aluehallintovirastoon toimintaa suunniteltaessa 

→mille tarvetta, miten ko. kunnassa toimitaan, miten edetä
– Joidenkin kuntien alueilla palvelusetelitoimintaa, johon mahdollisuus yhdistää (omaishoito, 

päivätoiminta)
– Haasteena monessa kunnassa kuljetukset

• Vaihtoehtoina pohdittu asiakkaiden itse järjestämiä kyytejä tai omia VPL (vammaispalvelulain) ja SHL 
(sosiaalihuoltolain) –matkakortteja, palveluntuottajan tarjoamaa kuljetusta, kuntien palvelulinjoja 
(kauppakuljetukset ym.) ja koulukyyteihin yhdistämistä



Maatilatoiminnan järjestäminen
• Virkistäviä/hyvinvointia tukevia maatilapäiviä voi yritys tarjota itse maksaville asiakkaille ilman, että sitä katsotaan sosiaalipalveluksi (ei 

vaatimuksia esim. ammattitaidolle)

– Erityisryhmien, kuten muistisairaiden, mukanaolo ei tee toiminnasta automaattisesti sosiaalipalvelua 

– Palveluntarjoajan vastuulla miettiä minkälaisen ryhmän kanssa pärjää + huolehtia turvallisuusasiat

– Ilman hoitoalan koulutusta ei voi tarjota mitään hoidollista (esim. asiakkaiden täytyy päivän aikana osata huolehtia omat lääkkeensä)

• Päivätoiminta –sana ohjaa toiminnan sosiaalipalveluksi

– Tärkeä miettiä myös muita termejä ja tapoja toiminnalle kuten ikääntyvien harrastusryhmät, seniorikerhot, farmiklubitoiminta jne.

• Kunta tai muu organisaatio mahdollisena ostajana voi katsoa toiminnan sosiaalipalveluksi ja vaatia sen mukaisia toimenpiteitä →mm. 
ilmoitukset Aluehallintovirastoon, koulutustausta ja tietyt tilavaatimukset

– Kuntaa ei kuitenkaan velvoita mikään laki ostamaan vain tällaista palvelua → voivat ostaa asiakkaalle harkinnanvaraista palvelua minkä näkevät 
hyväksi

– Vaihtelee kunnittain paljon, ei yleispätevää ohjeistusta

– Kotipalvelun tukipalveluissa kunta määrittää riittävän osaamisen tason (ALV 0%), ei lakisääteisiä vaatimuksia mm. osaamisesta

• Esim. sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut, jotka voivat tapahtua myös kodin ulkopuolella

• Maatilat voivat tarjota tiloja kuntien jo myös olemassa olevien omien palveluiden järjestämiseen → esim. kunnan oman päiväkeskustoiminnan 
toteuttaminen maatilalla määräajoin, retket ikääntyvien palvelutaloista, ikääntyvien kotikuntoutuksen/fysioterapian toteuttaminen maatilalla, 
henkilökunnan virkistyspäivät jne.

• Palveluntuottaja huolehtii yritystoimintansa ja työntekijöidensä vakuuttamisesta, ja siltä osin kuin vakuuttaminen ei ole lakisääteistä, päättää 
siitä, mitä vakuutuksia ottaa eli minkä vahinkojen sattumiseen haluaa vakuutuksilla varautua → palveluntuottaja ei ole vastuussa asiakkaalle 
sattuvasta tapaturmasta vaan vain vahingosta, jonka palveluntuottajan työntekijä aiheuttaa asiakkaalle huolimattomuudellaan tai tahallisesti.

– Asiakkaalta voi halutessaan vaatia omaa tapaturmavakuutusta

– Potilasvakuutus ei koske sosiaalihuollon palveluita



Huomioitavaa vielä:
• Ikääntyvien hyvinvointia tukeva maatilapäivätoiminta –

opas sekä Päivä Farmilla –hankkeen loppuraportti 
löydettävissä osoitteessa: 
www.paivafarmilla.wordpress.com
– Oppaasta löytyy mm. palvelupakettiesimerkit hintoineen sekä 

tietoa toiminnan järjestämisvaatimuksista

• Facebookissa & Instagramissa @paivafarmilla löytyy 

paljon kuvia ja videoita hankkeen aikaisesta 

toiminnasta 

http://www.paivafarmilla.wordpress.com/


Hyviä lähteitä

• Green Care Finland ry:n sivustot+ eri alueiden Green Care –
sivustot (esim. Green Care Keski-Suomi)

• Kohti luonnollista hyvinvointia –julkaisu

• LuontoHoivan, LuontoVoiman –laatutyökirja

• Luonto hyvinvoinnin lähteenä -julkaisu

• Green Care – Maatilatoimijan työkalupakki -julkaisu

http://www.gcfinland.fi/
https://osuva.uwasa.fi/bitstream/handle/10024/8172/978-952-476-861-0.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.gcfinland.fi/tiedostopankki/503/green-care-tyokirja-2018.pdf
https://portal.mtt.fi/portal/page/portal/mtt/hankkeet/greencare/voimaa/greencare.pdf
http://jukuri.luke.fi/handle/10024/543946


Kiitos!
Esityksessä käytetyt kuvat Päivä Farmilla–hanke (2018-2020):

kuvaajat Laura Syrén (o.s. Kymäläinen) ja Salla Partala. 

Esitystä sellaisenaan saa jakaa eteenpäin.

Hankkeessa mukana myös: 

Keski-Suomen Muistiyhdistys

Hankkija Jyväskylä

Yhteystiedot:

laura.kymalainen@gmail.com

0407461690

mailto:Laura.kymalainen@gmail.com

