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Palvelukeskukset laajalla alueella
Tuki –ja osaamiskeskus Eskoo on sosiaalihuollon erityispalvelujen osaaja, kehittäjä ja 

tuottaja.

• Tuotamme vammaispalveluita, joita asiakkaat tarvitsevat elämänkaarensa eri 

vaiheissa ja monitahoisissa tilanteissa. Asumista, työ- ja päiväaikaista toimintaa 

sekä asiantuntijapalveluita

• Tarjoamme kehitysvammaisten erityishuollon lisäksi lastensuojelulain mukaisia 

laitospalveluja.

Palvelukeskukset Seinäjoella, Pietarsaaressa, Vaasassa ja Kristiinankaupungissa.

 Asumisyksiköitä näissä yhteensä 11

 Työ- ja päiväaikaisen toiminnan yksiköitä 4

 Asiantuntijapalvelut (lääkäri, psykologit, eri terapeutit, sos.työntekijät ja ohjaajat 

sekä psykiatriset sairaanhoitajat)

Asumisessa on vakituisia asiakkaita noin 165 +tilapäiset asukkaat.

Työntekijöitä on noin 400



Eskoon palvelut hyvinvointialueille 1.1.2023

Eskoon Seinäjoen 
palvelukeskus

Eskoon Vaasan, Pietarsaaren ja 
Kristiinankaupungin 
palvelukeskukset



Eskoon lasten- ja nuorten 
koti VANAMO



Eskoon asiantuntijapalvelut

Eskoon Seinäjoen 
asumisyksiköt, 7 kplkpl

Eskoon Toimela



Eskoo; GC -hankkeet ???
Selviää vuoden 22 loppuun 
mennessä



Mitä Eskoo siirtää mukanaan 

hyvinvointialueille Green Care 

–toiminnan näkökulmasta?

Viime vuodet Eskoossa on kehitetty omaa Green Care -toimintaa. 

Keskeisenä tavoitteena on lisätä asiakkaiden elämänlaatua ja osallisuutta sekä 

työntekijöiden työhyvinvointia.

Eskoo haluaa olla kannustamassa muita sote-toimijoita ottamaan Green Care -

menetelmät osaksi omia palveluitaan ja tuomaan yhä useammalle sote-

palveluiden käyttäjälle mahdollisuuden osallistua Green Care -toimintaan.

Myös muut erityishuoltopiirit siirtyvät hyvinvointialueille ja niissä on paljon 

käytössä olevaa Green Care -toimintaa, joka siirtyy nyt hyvinvointialueille. 

Tässä on mahdollisuus viedä Green Care - menetelmiä laajemmasti kaikille 

hyvinvointialueille ja eri asiakasryhmille eri palveluihin.



Green Care –toiminta on Eskoossa

osana erityistä tukea tarvitsevien 

henkilöiden palveluita

Halu kehittää palveluiden laadukkuutta, monipuolisuutta ja 
vaikuttavuutta. 

Lähtökohtana asiakkaan toimintakyvyn ja osallisuuden 
yksilöllinen tukeminen.

Tuoda asiakkaille aitoa osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja parantaa 
vuorovaikutusta.



• Eskooseen räätälöity koulutus, laajuus 
5 op, täyttää Green Care Finlandin 
asettamat koulutuksen laatukriteerit.

• Koulutuksessa paljon käytännön 
tekemistä omassa yksikössä 
asiakkaiden kanssa, joka auttaa 
menetelmän juurruttamisessa.

• Toteutus yhteistyössä Seinäjoen 
koulutuskuntayhtymän (Sedun) kanssa.

Työntekijöiden kouluttaminen Green Care –menetelmien käyttöön tärkeää



Green Care –
menetelmistä Eskoossa on 
käytössä

• Eläinavusteisuus

• Puutarha-avusteisuus

• Luontoavusteisuus

• Kokeilussa maatila-
avusteisuus Green Care –
hoivahankkeen myötä

Vaikuttavia palvelukäytäntöjä ja hyvinvointia asiakkaille verkostojen 

sekä yhteistyön avulla

Yli-Kleemolan tila



Seinäjoen Poniravitallilla
asuu hoitoponi
Iina-Justiina

• Eskoon yksiköistä käydään
sovittuina viikonpäivinä hoitamassa ponia ja 
tekemässä tallitöitä.

• Toiminnassa huomioidaan jokaisen
asiakkaan yksilölliset tarpeet ja toimintakyky.

• Käynnillä on 1-2 työntekijää Eskoosta

ja 1-4 asiakasta.

• Yhden käynnin kesto n 1,5-2 h



Kesäeläimet

Oikeaa, merkityksellistä
tekemistä.

Onnistumisen
kokemuksia.

Toiminnallisuutta.

Vastuun opettelua.

Yhteisöllisyyttä ja 
yhteistyötä.

Vuorovaikutusta.

Läheisyyttä.

Tunteiden ilmaisua.

Hyvää mieltä!





Puutarha-
ja luontoavusteista
toimintaa

Kukkien kasvatusta ja

hyötypuutarhaa.

Erilaisia pihatöitä Eskoon
Ympäristössä ja aistipihalla.

Yksiköiden omien pihojen
hyödyntäminen

Lähiluonnon hyödyntäminen

ulkoiluun ja retkeilyyn.

Pekonrannan leirikeskus Alajärven

Lehtimäellä



Aistipihan rakentaminen 
yhdessä on osa 

Toimelan toimintaa



 Asiakkaiden tarpeisiin pystytään vastaamaan 
paremmin ja etenemään työssä ihmisiin liittyvien 
vahvuuksien kautta, joka lisää työn mielekkyyttä.

 Asiakastilanteissa luonnon ja eläinten läsnäolo 
tuo mukanaan keinoja luottamuksen 
rakentamiseen ja ratkaisukeskeisen ilmapiirin 
saavuttamiseen. 

 Mahdollisuus myös elpymiseen työpäivän 
aikana.

Green Care osana työhyvinvointia

Luovuuden Lakeus



Eskoon työntekijöille pilotoidaan työhyvinvointia tukeva 

hevosavusteinen valmennus.

Valmennusta toteutetaan Toiskan Terapeuttisella tallilla  

Teea Ekolan ohjaamana.

 Tavoitteena on tukea työntekijöiden työhyvinvointia, 

vahvistaa ja kehittää ammatti-identiteettiä, 

löytää omia voimavaroja, 

tunnistaa omia toimintatapoja ja kehittää itsensä 

johtamista.

Ohjat omiin käsiin -valmennus

Teea Ekola/Toiska ja 

Niina Ujanen/Eskoon Vanamo



Vuorovaikutus toiminnan aikana helpottuu ja osallisuus lisääntyy.

Luovuuden Lakeus



Miten voidaan lisätä yleisesti Green Care –toiminnan käyttöä 

Sote-palveluissa eri alueilla?

Yleisen tietämyksen ja tunnettavuuden lisääminen Green Care –toiminnasta
Tuodaan esille mitä Green Care –toiminta tarkoittaa asiakkaan elämässä ja arjen palveluissa.
 Asiakkaiden ja heidän läheisten tieto menetelmistä ja vaihtoehdoista lisääntyy
 Sote- puolen toimijoiden tieto lisääntyy

Tiedottaminen hyvinvointialueiden päättäjille ja johtajille
 Vaikuttavuus, SROI- arviointimenetelmä 

Tuetaan työntekijöiden vahvuuksien käyttöä työelämässä
 Asiakastyössä olevien sote-työntekijöiden oma tietämys ja kiinnostus
 Sote- työntekijöiden täydennyskoulutus Green Care –menetelmiin

Jatketaan kehittämistyötä ja tuodaan Green Care –toimintaa esille työelämässä



Luonnon hyvinvointivaikutukset kaikkien ulottuville
Hyvinvointia virtuaaliluonnosta hanke ajalla 1/2023 -12/2025

 Rahoituspäätöstä odotetaan marraskuun 2022 aikana!



Vinkkinä opinnäytetyö

Matila-avusteisen Green Care –
toiminnan tunnettuus ja käyttö Etelä-Pohjanmaalla

SeAMK
Agrologi (AMK)
Nea Niemi
Syksy 2021

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/510285/Niemi_N
ea.pdf?sequence=2&isAllowed=y

11/7/2022 Mountain Bird Farm

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/510285/Niemi_Nea.pdf?sequence=2&isAllowed=y


Green Care –hoivahanke
2019-2022
 Kehittää kumppanuusmallilla tuotettavaa

Green Care –hoivapalvelua, joka on 
helpommin saatavilla ja mahdollista yhä
useammalle asiakkaalle.

 Löytää uusia elinkeinomahdollisuuksia
maaseudun yrittäjille, maatiloille ja 
yhdistyksille, joilla on Green Care -
hoivapalveluiden tuotantoon soveltuva
luontoympäristö tarjottavanaan.

 ProAgria Etelä-Pohjanmaan ja Eskoon 
yhteinen hanke.

Hankkeessa mukana yhteensä 17 maatila
pääosin Etelä-Pohjanmaalta.

https://www.proagria.fi/hankkeet/green-care-hoiva

Luovuuden Lakeus

https://www.proagria.fi/hankkeet/green-care-hoiva


Kumppanuusmallin avulla tuotettava

Green Care -palvelu

Maatila ja Sote -puolen toimija tekevät palvelun
yhdessä kumppanuussopimuksen avulla.

 Asiakkaan tai asiakasryhmän mukana tulee sote -
puolen työntekijä mukaan tilalle ja vastaa
asiakkaiden ohjaamisesta koko käynnin ajan.

 Maatila ”vuokraa” tilan, eläimet ja antaa mm 
työtehtäviä ja niihin ohjeistuksen, on saatavilla ja 
apuna tarpeen tullen.

Maatilamatkailu Ilomäki



Hankkeessa mukana 17 maatilaa
1. Valmennusryhmä:

Seinäjoki: Ammatillinen Perhekoti Leppälä, perhekoti, 
kotieläintila

Seinäjoki: Peltolan tila, viljatila

Peräseinäjoki: Maatilamatkailu Ilomäki , maatilamatkailu, 
kotieläintila

Ilmajoki: Ala-Könnin tila, sikatila

Lapua: Luovuuden Lakeus, kulttuuri- ja hyvinvointimaatila

Karijoki: Bird Mountain Farm: hevos -ja lammastila

2. Valmennusryhmä :

Isokyrö: Yli-Kleemolan tila, maito- ja kotieläintila

Alajärvi: Maatila Smooth Life, maatila, harraste-eläimiä

Härmä: Uusi- Mattilan tila, metsätila

Tuuri: Riihon tila, mansikka-/kasvi- ja lammastila

3. Valmennusryhmä:

Seinäjoki: Metsäpakan tila, metsätila

Ilmajoki: Savusen tila/Lean talli, hevostalli

Seinäjoki: Koiramäen majatalo, harraste-eläintila

Seinäjoki: Impolan tila, luomukasvitila

4. Valmennusryhmä:

Jalasjärvi: Nevanreunan Maito, maitotila

Alavus: Kirmasen tila, maito- ja kotieläinpiha

Punkaharju: Wanha Mannila Oy, maatilamatkailu ja kotieläinpiha



Maatilojen valmennus
kumppanuusmallilla toteutettavaan
Green Care –toimintaan

Tilaympäristökäynnit

• Oman tilan ja sen ympäristön laaja tarkastelu
(esteettömyys, fyysinen ja sosiaalinen
ympäristö)

• Turvallisuuteen liittyvät asiat

• Eläintenhyvinvointiin liittyvät asiat

• Oman tilan mahdollisuudet Green Care –
palvelun tuottamisessa

• Ympäristön vaikutus toimintakykyyn

• Alueen sote- yritysten kartoittaminen

• Asiakasryhmien miettiminen testikäyntien
tekemiseen.

Leppälän tila



Maatilojen valmennus kumppanuusmallilla
toteutettavaan Green Care –toimintaan

Valmennuspäivät

Mukana olleille tiloille neljässä eri ryhmässä

1) Green Care –toiminnan perusteet

2) Green Care –menetelmät ja toimintaympäristöt

3) Asiakasryhmät

4) Palvelumuotoilu ja liiketoimintamahdollisuudet

5) Green Care –toiminta ja laatu



Hankkeen
testikäynnit ajalla
5/2021 - 9/2022

• Testejä ennen pidettiin info -palaveri

• Tehtiin 13 mukana olevalle tilalle

• Yhteensä 39 käyntiä

• Asiakkaita noin 60, ryhmien koot 3-6 asiakasta

• Yhden käynnin kesto 2 h

• Asiakkaat ja mukana olleet sote- työntekijät täyttivät
palautelomakkeet käyntien jälkeen

• Testien välissä teams -palaveri palautteen antoon ja 
huomioiden jakamiseen

Leppälän tila



Testaajaryhmät

Asiakastestikäyntejä kahdeksalle maatilalle tekivät
Eskoon yksiköt

• Vanamon asukkaat (lasten- ja nuorten koti)

• Pääkujan ja Kotomarkin asukkaat (ikääntyneet
kehitysvammaiset)

• Toimelan asiakkaat ( kehitysvammaisten
päiväaikainen toiminta)

• Kärjen kortteerin asukkaat (tehostettua
palveluasumista ja psykososiaalista asumista
erityistä tukea tarvitseville asukkaille)

• Helakodin ja Kärjen kortteerin
asukkaat (asumista kehitysvammaisille nuorille ja 
aikuisille)

• Koivusillan asiakkaat kahdella eri tilalla
(Kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminta)

• Merituulen asiakkaat (Kehitysvammaisten työ- ja 
päivätoiminta)

Savusen tila / Lean talli



Testaajaryhmät

Asiakastestikäyntejä
olivat tekemässä viidelle maatilalle

• Lapuan Jokilintu,

muistisairaiden asumisyksikkö

• Paja 66,
KuusSoTen pitkäaikaistyöttömien toiminta

• Järvi-Pohjanmaan perhepalvelut

• Attendon Aalto- yksikkö,
nuorten mt- kuntoutujien asuminen

• Härmän Toimintakeskus,
kehitysvammaisten työ- ja päiväaikainen toiminta

Impolan tila



Testikäyntien palautteet

ja havainnot toiminnan

vaikuttavuudesta

asiakkaisiin

Tutustu Green Care –hoivahankkeen
loppujulkaisuun hankkeen päätyttyä

12/2022

Savusen tila / Lean talli



Mielentoiminnot ja psyykkinen hyvinvointi

- keskittyminen, motivaatio, itseluottamus, mielialan paraneminen, 

tunteiden ilmaisu, muistitoiminnot

Uusi-Mattilan tila

Impolan tila

Yli-Kleemolan tila
Maatila Smooth Life  

Riihon tila



Henkilöiden välinen vuorovaikutus ja ihmissuhteet

- vuorovaikutuksessa kunnioitus, sääntöjen noudattaminen, ohjauksen 

vastaanotto, aggressioiden sääntely, ryhmässä toimiminen

Impolan tila

Maatilamatkailu Ilomäki

Metsäpakan tila



Itsestä huolehtiminen

-mielialan paraneminen, psyykkisen hyvinvoinnin koheneminen, 

fyysinen kunto



Yleisluontoiset tehtävät ja vaateet

-toiminnan toteutus ja loppuun saattaminen, yksittäisten asioiden 

ja tehtävien tekeminen



Opas ja sopimuspohja
Green Care –hoivapalvelun
tuottamisesta kumppanuusmallin avulla

1) Mitä kumppanuusmallilla tuotettava Green Care –palvelu on?

2) Opas maatilayritykselle GC- hoivapalvelun tuottamisesta
kumppanuusmallin avulla

3) Opas sote-puolen toimijalle GC- hoivapalvelun tuottamisesta
kumppanuusmallin avulla

4) Green Care –hoivapalvelun tuottaminen kumppanuusmallilla
käytännössä

• Case-tilat 13 kpl

• Yhteinen to do-lista

5) Sopimuspohjamalli

Sijoituspaikka on https://www.proagria.fi/hankkeet/green-care-hoiva

Yli-Kleemolan tila

https://www.proagria.fi/hankkeet/green-care-hoiva


Kumppanuusmallin sopimuspohja

Green Care –hoivapalvelun tuottaminen
kumppanuusmallin avulla perustuu sopimukseen, joka
tehdään kirjallisena.

Hankkeen opasosiossa on sopimuspohjamalli, jota voi
käyttää hyödyksi.

Sopimuspohjassa on huomioitu myös sopijaosapuolten
vastuut ja tehtävät liittyen Green Care –toiminnan
perusedellytyksiin eli ammatillisuuteen, vastuullisuuteen
ja tavoitteellisuuteen.

Sijoituspaikka on: 

https://www.proagria.fi/hankkeet/green-care-hoiva

https://www.proagria.fi/hankkeet/green-care-hoiva


Kumppanuusmallilla laadukas

Green Care -hoivapalvelu, joka hyödyntää
kaikkia osapuolia, hyvinvointia lisäten.

johanna.maki-rautila@eskoo.fi

050 474 6796

marika.turpeinen@proagria.fi

043 825 2410

Peltolan tila

mailto:johanna.maki-rautila@eskoo.fi
mailto:marika.turpeinen@proagria.fi

