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Tietoja minusta
• Care Farming UK:n vaaleilla valittu johtaja
• Camphill Village Trust (CVT)‐säätiön
toiminnanjohtaja

• 2016 Nuffield Farming stipendiaatti
• Sijoituin vuonna 2015 Farmers Weekly‐
julkaisun Vuoden maanviljelijä‐kilpailussa. 

• Siipikarjankasvattaja, tarjoan koulutusta
maatalousyrittäjille





“Hoivafarmi on maatilan toimintojen
hyödyntämistä terapiamuotona”

Hoivafarmit:

• Hyödyntävät maatilaa kokonaan tai osittain. 

• Tuottavat terveydenhuollon, sosiaalihuollon tai 
opetuksen palveluja yhdelle tai usealle
haavoittumiselle alttiille kohderyhmälle. 

• Tuottavat valvottua ja tarkkaan suunniteltua
ohjelmaa maatilan toimintoihin liittyen

• Tuottavat palveluja osallistujille säännöllisesti

• Tuottavat hoivapalveluja toimeksiantoina
lähetteitä kirjoittaville tahoille.
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Hoivafarmitoiminnan laajuus

• Ison‐Britannian ja Pohjois‐
Irlannin alueella noin 240 
hoivafarmia

• Irlannissa lisäksi ainakin 25

• Hoivafarmit Isossa‐Britanniassa
ja Pohjois‐Irlannissa

• Useimmat maanviljelyä
• Yhteys terveyden‐ ja

sosiaalihuoltoon, 
opetukseen, 
ehdonalaispalvelukseen yms.

• Pieni osa farmeista kehitetty
pienryhmän tarpeisiin
(taustalla terveys, koulutus
tai uskonnollinen järjestö).



Lisää tietoa hoivafarmeista Isossa‐
Britanniassa ja Pohjois‐Irlannissa…….

• Suurimmassa osassa hoivafarmeja (78%) 
hoivafarmikäynti kestää kokonaisen päivän. 

• Useimmat hoivafarmit ovat avoinna 5 pv viikossa

• Suurin osa farmeista (79%) ottaa vastaan jopa 50 
asiakasta viikossa

• Useimmat palvelun käyttäjät (88%) osallistuvat farmin
toimintaan 1‐3 kertaa viikossa

• Keskimääräinen kustannus (ilman tukia) £49 /kerta (voi
vaihdella yksilöllisen tarpeen mukaan)

• Keskimääräiset kustannukset tuetuille asiakkaille (esim. 
avustajan kanssa saapuville) £50 /kerta

• Suurin osa hoivafarmeista (75%) ei tällä hetkellä pyöri
täydellä kapasiteetilla



Kenelle hoivafarmi on..?
Seuraaville kohderyhmille:

– Oppimisvaikeuksista kärsivät (95% hoivafarmeista)

– ASD‐diagnosoidut (85%)
– Mielenterveysongelmaiset (71%)
– Syrjäytyneet nuoret (63%)
– Fyysisistä ongelmista kärsivät (54%)
– Ikäihmiset (42%)
– Huume‐/alkoholitaustaiset (26%)
– Aikuiset rikoksentekijät (22%)
– Dementikot (21%)
– Armeijasta eläköityneet (5%)



Luonnollinen
ympäristö

Henkinen virkistyminen
Lieventynyt stressi
Huomiokyky
Rauhallinen ja turvallinen olo

Tarkoituksen‐
mukaiset

aktiviteetit
Uusia taitoja

Onnistumisen tunteita
Vastuuta

Itsevarmuutta

Yhteisöllisyys
Ryhmään kuuluminen
Sosiaaliset kontaktit
Osallisuus toimintaan
Oman paikan löytäminen

Hoiva‐
farmit

Mukaillen lähdettä Bragg ja Atkins, 2016

Hyödyt syntyvät kolmen peruselementin yhteisvaikutuksesta



Hoivafarmit – hyväksi terveys‐ ja
sosiaalihuollolle

• Viime aikoina terveydenhuollossa rakennemuutoksia

• NHS:n toimintamallin on muututtava
• “perinteisestä hoito‐ ja leikkaustoiminnan mallista”
• malliksi jossa keskitytään palvelemaan yksilöä ja yhteiskuntaa
paljon laaja‐alaisemmin (Five Years Forward View, NHS England, 2014)

• Sosiaaliset reseptit

• Innostusta terveys‐ ja sosiaalihuollon integrointiin

• Kansallinen aktiivisuus laajojen terveysriskien
torjumisessa

• Löytyisikö luonnosta ratkaisu? ………………………



Vihreän hoivan monenlaiset tulokset

o Monenlaisia tuloksia
o Tuottaa samanaikaisesti positiivisia vaikutuksia

elämään

o Laajemmat vaikutukset kuin lääkehoidolla

o Integroi terveys‐ ja sosiaalihuollon

o On siksi kustannustehokas

o Hauskuutta unohtamatta – ihmiset tulevat
uudestaan!

o Täyttää monet terveyden‐ ja sosiaalihuollon
päämäärät

o Ihanteellinen sosiaalisiin resepteihin

o Silti tarvitaan lisää tietoa – hoitohenkilöstölle, 
lääkäreille ja potilaille



Hoivafarmit – hyväksi maatiloille…..

• Maatilojen elinvoimaisuus lisääntyy
• Tarjoaa työtä useammille ihmisille
• Yhteisön kiinnostus maatiloihin laajempi
• Eristäytymisen väheneminen (maanviljelijöillä ja
palvelunkäyttäjillä)

• Esimerkkinä monipuolisesta maataloudesta
• Näyttää kuinka maatalous voi hyödyttää
laajempaa yhteisöä



Care Farming UK:n tavoitteet

• Care Farming UK
• Edistää hoivafarmitoimintaa
• Tukee hoivafarmiyrittäjiä

• Tehtävämme: Tuoda hoivafarmien ylläpitäjien ääni kuuluviin ja
tuottaa heille tukipalveluja, inspiroida päätöksentekijöitä ja
kehittää toimintamalleja ja –muotoja jotka tukevat maan
hoivafarmitoimintaa.

www.carefarminguk.org



Care Farming UK
Hoivafarmitoiminnan edistäminen:
• Profiili ‐ nostaa profiilia ja tekee hoivafarmitoimintaa tunnetuksi
• Näyttö ‐ kerää näyttöjä ja dokumentoi kokemuksia

hoivafarmitoiminnan tehokkuudesta
Tuki hoivafarmiyrittäjille
• Ammatillistaminen – tukee hoivafarmien tuottamien palvelujen

laatutyötä ja ammattitaitoista suorittamista
• Verkostot ‐ tarjoaa hoivafarmeille mahdollisuuden verkostoitua

koko maan alueella



Mitä olemme tehneet ja mitä jatkamme..

• Järjestäneet neljä menestyksekästä kansallista konferenssia –
seuraava marraskuussa 2016

• Antaneet hoivafarmeille yhteisen äänen Care Farming UK –
nimikkeen alla

• Luoneet vahvan hoitoalan ammattilaisten verkoston
• Care Farming UK ‐verkkosivut
• Auttaneet käynnistämään ja muodostamaan yhteistyötä

paikallisesti ja alueellisesti aloitteina, verkostoina ja projekteina
• Keskustelukumppaneina Defra, PHE, Natural England, NHS 

England
• Kehittäneet hoivafarmien toimintasääntöjä

laatustandardityöryhmän avulla



Tutkimus
• Care farming in the UK: Evidence and 
opportunities  ‐ 2008

• Care farming in the UK: Key facts and 
figures – 2013

• Care farming: Defining the ‘offer in 
England – 2014

• Expanding delivery of care farming 
services to health and social care 
commissioners ‐ 2015

• A review of nature‐based 
interventions for mental health care –
2016

• Good practice in social prescribing for 
mental health: The role of nature‐
based interventions ‐ 2016



Nostamme hoivafarmisektorin toiminnan
vaatimuksia

• Hoivafarmitoiminnan säännöt
• Takaavat että sääntöjä noudattavat hoivafarmit ovat

turvallisia, ammattitaitoisia ja tehokkaita
• Toimintaohjeet / minimivaatimukset
• Kehittäjinä hoivafarmiyrittäjät ja muut asiantuntijat
• Itsearviointi, jonka tarkastaa asiantuntijaraati
• Care Farming UK kannustaa kaikkia hoivafarmiyrittäjiä

ottamaan säännöt käyttöön

• CEVAS – koulutusta yrittäjille
• Kansallisesti tunnustettu ja valittu kouluttamaan

henkilöitä jotka toimivat tai haluavat toimia
erityisasiakkaiden parissa.

• ‘Terapeuttinen tie’ on uusille hoivafarmiyrittäjille (ja
uusille farmityöntekijöille)



Luonnollinen
ympäristö

Henkinen virkistyminen
Lieventynyt stressi

Huomiokyky
Rauhallinen ja turvallinenolo

Tarkoituksen-
mukaiset

aktiviteetit
Uusia taitojas

Onnistumisen tunteita
Vastuuta

Itsevarmuutta

Yhteisöllisyys
Ryhmään kuuluminen
Sosiaaliset kontaktit
Osallisuus toimintaan
Oman paikan
löytäminen

Vihreä
hoiva

STH, ECI, 
Hoivafarmitoiminta

STH – Sosiaaliterapeuttinen puutarhanhoito; ECI – Elinympäristöä suojeleva toiminta.  Lähde: Bragg and Atkins, 2016

Hyödyt
nousevat
kolmen
avaintekijän
yhdistämisestä



Botton Social Farm – Tavoitteemme

•Työskennellä sovussa maan ja ympäristön kanssa, antaa
ihmisille mahdollisuus oppia, menestyä ja edistyä haluamassaan
toiminnassa; seuraten heidän kiinnostuksenkohteitaan ja 
valintojaan, tulla arvostetuiksi ja kunnioitetuiksi yhteisön
jäseninä

• Tarjota elämään sisältöä ja merkityksellisiä työmahdollisuuksia.

• Maatila tarjoaa kaikkea alkaen terapeuttisista
oppimisympäristöistä aina osaamiseen jolla voi saada työpaikan.

•Hoivafarmimme tavoite on tarjota mahdollisuuksia ihmisille
joilla on erityistarpeita. Tarve saattaa johtua vammasta, 
psyykkisistä vaikeuksista tai elämäntavan ongelmista. Tällä
hetkellä näille ihmisille ei ole riittävästi hyviä työpaikkoja, jotka
tarjoaisivat kehitystä ja mahdollisuuden pärjätä tulevaisuudessa. 



Haluatteko kysyä jotain?



Robin Asquith BA Hons Nsch

Camphill Village Trust -säätiö
Hoivafarmin johtaja

Asquith’s – Siipikarjan kasvatusta ja hoivafarmineuvontaa
Omistaja ja johtaja

Robin.asquith@cvt.org.uk tai robinasquith@gmail.com

+44 (0) 7964215197 


