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Kyselytutkimus maatiloille 
Green Caresta 
• Kainuulaisille maatiloille 

• Toteuttavatko maatilat Green Carea? 

• Haluaisivatko maatilat toteuttaa Green Carea? 

• Onko maatiloilla puitteita Green Care toiminnan 
järjestämiseen? 
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Kyselytutkimus maatiloille 
Green Caresta 
• Kyselyn välitti MTK-Kainuu 

• Kysely lähetettiin yli neljälle sadalle maatilalle 

• 36 vastaajaa 

• Toteutus webropol –ohjelmalla 

• Jakelu sähköpostilla 
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Kyselyn toteutus 

• Vastaajien ohjaus kyselyssä Green Care 
kiinnostuksen mukaan 

• Kyselyssä taustoittavia ja kartoittavia kysymyksiä 
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Tulokset 

• Vastaajia kaikista Kainuun kunnista 

• Sotkamosta vastauksia eniten 

• Hyrynsalmelta ja Ristijärveltä vähiten 
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Koulutustausta 

• Agronomi 

• Agrologi 

• Maaseutuyrittäjä 

• Muu koulutus 
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Tilalta löytyvä muu osaaminen 

• Luonnonvara-alan 

• Kasvatusalan 

• Sosiaalialan  

• Hoitoalan 

• Talousalan 

• Rakennusalan  

• Koneenkuljetusalan  
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Vastaajien ikäjakauma 

 50-59 vuotta (33,33%)  

 40-49 vuotta (27,78%) 

 Yli 60 vuotta (19,44 %)  

 30-39 vuotta (13,89%) 

 18-29 vuotta (5,56%) 
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Tuotantosuunnat 
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Green Care toiminnan 
toteuttaminen  
• Neljä maatilaa toteuttaa  

• Kymmenen maatilaa haluaisi toteuttaa 

• 22 maatilaa ei halua toteuttaa 
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75% 

50% 

25% 

25% 

25% 

25% 

Lapset ja nuoret 0-17 vuotta

Nuoret ja aikuiset 18-29 vuotta

Aikuiset

Perheet

Päihdekuntoutujat

Liikuntarajoitteiset ihmiset

Työikäiset

Työllistämistoimenpiteiden asiakkaat

Ikäihmiset

Muu, Mikä

Toiminnan kohderyhmät kainuulaisilla maatiloilla v.2017  



Yhteistyötahot 

• Eri asteiset koulut 

• Hankkeet, kerhot ja eläkeläiset 

• Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon 
kuntayhtymä 

– Perhekeskus, mielenterveysyksikkö 

– Psykiatrinen osasto 
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Puitteet toiminnan 
järjestämiselle 
• Tiloilta löytyy: 

– Wc-tiloja 

– Sosiaalitiloja 

– Kokoontumistiloja 

– Keittiötiloja 

– Muita toiminnan kannalta hyödyllisiä tiloja 

– Ainoastaan yksi tila on esteetön, joissa voidaan liikkua 
pyörätuolilla 
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Tieto, tuki ja koulutus?  

• Käytännön esimerkkejä, sosiaalialan koulutusta 
• Yrittäjien luentoja, joilla on jo Green Care -yritys 
• Sosiaalialan koulutusta 
• Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan koulutusta 
• Hankkeissa ollaan jo kouluttauduttu 
• En osaa sanoa 
• Syvällisempää tietoa, esimerkkejä 
• Tietoa, miten Green Care -toiminta käynnistetään ja tukea 

toiminnan alussa 
• Green Care -toiminnan käytännön tietoa ja koulutusta 
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Vapaa sana 

• Menee vielä aikaa ennen kuin Green Care ja LuontoVoima 
ovat ihmisille tuttuja 

• Toisi monipuolisuutta tiloille 
• Green Care toiminta kiinnostaa ja sitä tehdään 

pienimuotoisesti, aika rajoitteena 
• Green Care on tilalle vain pieni sivuhaara ja toimintaa ei ole 

tavoitteellisesti kehitetty 
• Tilamme voi tulevaisuudessa tarjota puitteita toiminnan 

järjestämiselle 
• Vain lomatoimintaa lapsille, vanhuksille tai kehitysvammaisille 
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Johtopäätökset 

• Kainuussa toteutetaan ja halutaan toteuttaa 
Green Care toimintaa 

• Green Care sopeutuu toteuttajien 
arvomaailmaan 

• Aiheesta kaivataan lisää tietoa ja koulutusta 

• Tilan ympäristöä ja puitteita voidaan tarjota 
jonkin toteuttavan tahon käyttöön 

18 



Johtopäätökset 

• Green Caren toteuttajat ovat 40-49 vuotiaita 

• Missä nuorempi sukupolvi on? 

• Green Carea ei ole vielä otettu perinteisen 
maatalouden rinnalle, vaikka sitä opetetaankin 
luonnonvara-alalla 
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Johtopäätökset 

• Green Care toiminnan tuotot nähdään maatiloilla 
realistisena 

• Toisaalta, GC toiminta on vain pieni sivuhaara 

• Green Care –toiminta on vielä suht tuntematonta 
ja vakiintumatonta Kainuussa 

• Oma tuotanto on sitovaa ja kehitys toisenlaiseen 
toimintaan on vähänlaista 
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Johtopäätökset 

• Kainuun maatiloilla on 
puitteita toiminnan 
järjestämiseen 

• Esteettömiä tiloja ei 
juurikaan ole 

• Pienillä muutoksilla saa 
aikaan hyviä 
turvallisuus parannuksia 
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Johtopäätökset 

• Green Care toiminnan käynnistyminen Kainuussa  
vaatii koordinaattorin 

• Palvelua ei kannata suunnitella ennen kuin on 
tiedossa asiakkaat ja palvelun kannattavuus 

• Sote uudistus 
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Luonto voimaksi Kainuussa 
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