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Toiminta-alue

Pietarsaari-Vaasan 
alue 

-Luoto, Kruunupyy, 

Pietarsaari, Pedersöre, 

Uusikaarlepyy, Korsnäs, 

Mustasaari, Vöyri, 

Maalahti, Vaasa



Projektin kuvaus ja tavoitteet

-Centria AMK (päätoteuttaja)
-Folkhälsans Förbund (osatoteuttaja)

-Esiselvitystyyppinen projekti

• Konseptin tunnetuksi tekeminen ja 
kartoitus

• Lisätä tietoa ja kiinnostusta 
(tiedottaminen) yksityisellä ja julkisella 
sektorilla



Projektin kuvaus ja tavoitteet

• Selvittää Green Caren edellytykset ja 
kiinnostus Rannikko-Pohjanmaalla
(markkinatutkimus)

• Luoda verkostoja alueellisesti ja 
kansainvälisesti (verkostoituminen)

• Tuloksena: lisää tietämystä miten luontoa 
voi hyödyntää, verkostoja, 
markkinatutkimus ja onko lisätarpeita?



Toimenpiteet

 Työpajat ja seminaarit
-runsaasti osallistujia

 Verkostoituminen 
-mukana n. 50 henkilöä ja myös 
projektialueen ulkopuolelta

 Markkinatutkimus kevään 2014 aikana
-kyselyosio 
ja haastatteluosio



Halikoira



Opintomatkalla



”Puhalletaan yhteen hiiileen”



Opintomatka keväällä 2014

• -”beslutsfattare och betalare borde ”dras” 
med på en motsvarande resa för att öka 
förståelsen”.

• -”man smittas av eldsjälarnas entusiasm 
och blir inspirerad. Värdefullt att se att det 
finns många fungerande verksamheter i 
vårt eget land!”  

• -”denna studieresa var en resa, som 
visade vad kunnande, kunskap, iver och 
vision kan åstadkomma. En inblick i 
möjligheterna.” 



Markkinatutkimuksen keskeisiä tuloksia

Haastatteluosio

-osallistujina 10 GC-yrittäjää ja potentiaalista 
yrittäjää 

ja mukana myös kuntien sosiaalijohtajat  



Yrittäjät ja potentiaaliset yrittäjät

Kiinnostuksen kohteet:

1. Eläinavusteinen toiminta 
2. Luontoavusteinen toiminta
3. Viheralueet (puutarhatoiminta ja maatilat)

Palvelualat:
1. Terapiapalvelut (ratsastusterapia, 

sosiaalipedagoginen hevostoiminta) 
2. Hoivapalvelut ja työhyvinvointiin liittyvä 

toiminta
3. Kasvatus- ja pedagogiikka



Yrittäjät ja potentiaaliset yrittäjät

Asiakasryhmät:

1. Lapset
2. Nuoret
3. Burn out asiakkaat  
4. Muut (mm. syrjäytyneet, työelämän 
asiakkaat, kehitysvammaiset, 
mielenterveyskuntoutujat)

Huomioitavaa → yrittäjiä kiinnostaa vain 
hyvin vähän ikäihmiset ja hoivamaatilat!



Yrittäjät ja potentiaaliset yrittäjät

• Ongelmakohtia yrittäjyydessä?

 Sertifikaattien ja laatukriteerien 
puuttuminen (miten laatu taataan?)

 Taloudellinen dilemma (kannattavuus, oma 
osaaminen)

 Uskottavuus (ei kyse harrastuksesta, 
miten saada ostaja vakuuttuneeksi?)

 Lyhyt sesonki



Yrittäjät ja potentiaaliset yrittäjät

 Kaipaavat lisää verkostoitumista (myös 
päättäjiin) ja lisää informaatiota

 Kaipaavat ammatillista tukea 
asiakasryhmistä (miten kohdata jne.)

 Lisää tutkimustietoa GC:n vaikutuksista

 Tarjonta ja kysyntä eivät kohtaa! 



Yrittäjät ja potentiaaliset yrittäjät

Rannikko-Pohjanmaalla on edellytykset GC 
kehittämiseen

koska
 vielä uusi ”valloittamaton alue”  
 on selvästi olemassa tarve (lisääntyvä)
 tarve saada palveluja ruotsinkielellä
 meillä on ”puitteet”; luontoa, eläimiä, 

saaristoa jne. 
 hyvät sosiaaliset verkostot



Kuntien sosiaalijohtajien keskeisiä 
näkemyksiä

• Miten GC-toiminta sopisi 
sosiaalialalle?

-Kyllä sopisi, esim. lastensuojelu, vammais-, 
mielenterveystyössä, työttömien parissa, 
päihdehuollossa, vanhustentyössä (!)

-muutamalla on jo hieman omaa; 
puutarhatoimintaa (”Sinnenas trädgård”)



Kuntien sosiaalijohtajien keskeisiä 
näkemyksiä

• Mitä vaatimuksia?

 Laatukriteerejä (koulutus, turvallisuus jne.)

 Tutkimustuloksia GC vaikutuksista (todisteita)

 Palvelut oltava helposti saatavilla

 Asiakkaan tarpeet täytettävä 



Kuntien sosiaalijohtajien keskeisiä 
näkemyksiä

• Miten GC-palvelujen tulevaisuus 
mielletään Pohjanmaalla?

-Green Care on hyvä asia ja siinä on potentiaalia, 
MUTTA
 Idealismi vs. realismi

 Kaivataan näyttöä tuloksista (esim. terveyttä 
edistävistä vaikutuksista)

 Edellyttää uudenlaista ajattelutapaa



Mitä opittu?

 Lisännyt ymmärrystä Green Caren
monimuotoisesta toiminnasta,  enemmän 
kuin ”grön omsorg” (vihreä hoiva)

 Maassamme on olemassa Green Care
toiminnan hyviä esimerkkejä!

 Rannikko-Pohjanmaan Green Caren
läpimurtoa varten tarvitaan omia 
esimerkkejä, pilotointeja



Lisätiedot:

• Projektipäällikkö Lena Kalliokoski, 
lena.kalliokoski@centria.fi, 044 725 0594

• Folkhälsans Förbund
Projektityöntekijä Mariitta Koskiniemi,
mariitta.koskiniemi@folkhalsan, 
044 788 3759



Kiitos!


