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Tämä SROI-arviointiselostus on toimitettu osana New Nordic Nature Based Service Models (Nordic 

NaBS) -hanketta ja raporttiin voi viitata seuraavasti: 

 

Ylilauri, M. (toim.) (2022). SROI-arviointiselostus. Soiten Green Care -työtoiminta kehitysvammaisille 

asiakkaille. Nordic NaBS -hanke 2022. 
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1. SROI-arviointi osana yhteispohjoismaista kehittämistyötä 
 

Tähän arviointiselostukseen on koottu keskeinen sisältö ja tulokset yhden suomalaisen Green 

Care -toimintamallin SROI-arvioinnista. Arviointi toteutettiin osana yhteispohjoismaista 

Interreg Pohjoinen -ohjelmasta rahoitettua New Nordic Nature Based Service Models (Nordic 

NaBS  2019-2022) -hanketta. Hankkeen ja siihen sisältyvän SROI-arvioinnin toteuttivat Lapin 

ammattikorkeakoulu, Vaasan yliopisto, Oulun ammattikorkeakoulu ja Luulajan teknillinen 

yliopisto. SROI-arvioinnin vastuuorganisaationa toimi Luulajan teknillinen yliopisto prof. 

Jeaneth Johanssonin toimiessa arviointityön tutkimusjohtajana. Vaasan yliopiston 

projektipäällikkö Martta Ylilauri koordinoi arvioinnin eri vaiheiden toteuttamista Suomessa. 

Arviointiselostuksen pääkohdat on kuvattu samansisältöisinä myös hankkeen loppuraportissa 

Luontoarvot hyvinvoinnin lähteeksi – Nordic NaBS -hankkeen tulokset (Välimaa & Vinblad 

2022). Lisätietoa hankkeesta ja sen tuottamista materiaaleista on saatavilla 31.12.2024 saakka 

osoitteesta www.nordicnabs.com. 

 

1.1 Arvioinnin lähtökohdat hankkeessa 

SROI (Social Return On Investment) on yhteiskuntataloudellisen arviointitutkimuksen 

menetelmä ja viitekehys, joka soveltuu ei-rahallisten vaikutusten tunnistamiseen, 

arvottamiseen ja mittaamiseen. Metodin avulla voidaan tuoda esiin taloudellisten hyötyjen 

rinnalle niin sanottuja ”pehmeitä hyötyjä”, kuten psyykkinen, sosiaalinen, terveydellinen ja 

ympäristöön liittyvä hyöty. (A Guide to Social Return on Investment 2012; Klemelä 2016, 

2018.) 

SROI haluttiin sisällyttää mukaan Nordic NaBS -hankkeeseen, koska taloudelliset kriteerit 

painottuvat päätöksentekoprosesseissa, eikä luontoperustaisten palvelujen 

kustannustehokkuutta ja hyötyjä koskevia systemaattisia arvioita ole ollut tähän mennessä 

saatavilla Suomessa eikä Ruotsissa. Hankkeen tavoitteena oli löytää edustavia ja jo toimivia 

luontoperustaisia palvelumalleja SROI-analyysin case-kohteiksi Suomessa ja Ruotsissa ja 

tehdä niiden kustannustehokkuudesta ja hyödyistä systemaattiset arvioinnit. Tavoitteena oli 

myös tuoda arviointityön tulokset yleisesti saataville hankkeen aikana sekä tukea palvelujen 

valintaa ja ostamista koskevia päätöksentekoprosesseja myös hankkeen päättymisen jälkeen. 

Arviointiprosessi käynnistyi kartoittamalla hankealueelta SROI-analyysin kohteiksi sopivia 

luontoperustaisia palvelumalleja, joiden kustannustehokkuudesta ja hyödyistä oli mahdollista 

tehdä systemaattiset arvioinnit.  Suomessa toteutettiin Soiten kehitysvammaisille asiakkaille 

tarjottavaa Green Care -työtoimintaa arvioiva (evaluative) SROI. Ruotsissa SROI-arvioinnin 

kohteena oli luontoperustaiset palvelut stressiperäisistä sairauksista kärsiville henkilöille ja 

arviointi toteutettiin ennustavana (forecasting) SROI-arviointina kuvitteellisen 

esimerkkitapauksen avulla. 

 

http://www.nordicnabs.com/
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1.2 SROI:n vaiheet ja periaatteet 

Hankkeen arviointiprosessissa pyrittiin noudattamaan SROI-menetelmän kuutta vaihetta ja 

seitsemää periaatetta (A Guide to Social Return on Investment 2012). Käytännössä aineiston 

keruun ja arvioinnin vaiheet lomittuivat prosessin aikana toisiinsa ja tarvittaessa aikaisempiin 

vaiheisiin palattiin iteroiden takaisin. 

 

SROI:n kuusi vaihetta: 

1. Analyysin kohteen ja laajuuden määrittäminen, keskeisten sidosryhmien 

tunnistaminen. 

2. Vaikuttavuustekijöiden, toimintojen, tulosten ja vaikutusten kartoittaminen. 

3. Vaikutusten mittaaminen ja arvottaminen. 

4. Vaikutuksen vahvistaminen. 

5. SROI-suhdeluvun laskeminen. 

6. Varmentaminen, hyödyntäminen ja soveltaminen. 

 

SROI:n seitsemän periaatetta: 

1. Keskeisten sidosryhmien osallistaminen. 

2. Muutosten ymmärtäminen sidosryhmien näkökulmasta. 

3. Sidosryhmille tärkeiden asioiden arvottaminen rahallisten mittareiden avulla. 

4. Vain olennaisten asioiden sisällyttäminen analyysiin. 

5. Ei liioittelua arvioidun toiminnan ansioista. 

6. Avoin ja läpinäkyvä arviointi. 

7. Ulkopuolisen tahon varmentamat tulokset.  

 

2. Case Suomi: Soiten Green Care -työtoiminta kehitysvammaisille asiakkaille,  

SROI-analyysin aloitusvaihe  

Tässä luvussa kuvataan arviointiprosessin  ensimmäiset vaiheet (1-2) sisältäen analyysin 

kohteen ja laajuuden määrittämisen, keskeisten sidosryhmien tunnistamisen sekä 

vaikuttavuustekijöiden, toimintojen, tulosten ja vaikutusten kartoittamisen. 
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2.1 Analyysin kohteen ja laajuuden määrittäminen, keskeisten sidosryhmien 

tunnistaminen. 

SROI-arvioinnin aloitusvaiheessa määriteltiin arvioinnin kohde ja tunnistettiin keskeiset 

sidosryhmät (Kuvio 1). Suomen SROI-arvioinnin kohteeksi valittiin Keski-Pohjanmaan 

sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten kehitysvammaisille asiakkaille tarjoama Green 

Care -työtoiminta, josta on saatu kokemuksia jo useiden vuosien ajalta. Valtakunnallisesti 

tarkasteltuna Soite on yksi edelläkävijöistä luonto- ja eläinavusteisen toiminnan 

hyödyntämisessä erilaisten asiakasryhmien kanssa. Soitella on käytössä Green Care -

palveluseteli, jota kehitysvammaiset asiakkaat voivat käyttää valitessaan 

työtoimintakohteeksi yrityksen, joka tuottaa maatila-, eläin- tai luontoavusteista toimintaa tai 

puutarhatoimintaa.   

Kuvio 1. Keskeiset sidosryhmät: SROI case Suomi. 

Sidosryhmien keskiössä olivat Green Care -työtoimintaan osallistujat eli kehitysvammaiset 

työtoiminnan asiakkaat. Sidosryhmissä huomioitiin myös asiakkaiden perheet, läheiset ja 

mahdolliset henkilökohtaiset avustajat ja asumispalveluyksiköiden henkilöstö. Arvioinnin 

kannalta keskeisiä sidosryhmiä olivat myös Green Care -työtoiminnan yrittäjät (4 yritystä) 

sekä Soiten sosiaalihuollon ammattilaiset vammaispalveluissa: palvelualuejohtaja, osto- ja 

valvontapäällikkö, toimintakeskusten esimiehet (5 henkilöä), toimintakeskusten 

vastuuohjaajat (6 henkilöä) ja vammaispalvelutoimiston sosiaalityöntekijät (6 henkilöä). 

Kehitysvammaisten tukiyhdistysten yhteistyöryhmä Soiten alueella, epäviralliselta nimeltään 

”Työrukkanen”, kokoontuu säännöllisesti ja osallistui myös SROI-arviointiprosessiin 

keskustelujen, ryhmähaastattelun ja kyselyn muodossa. Myös kehittäjätahot ja poliittiset 

päättäjät kutsuttiin mukaan arviointiprosessin toimittamalla kysely seuraaville tahoille: 
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Keski-Pohjanmaan maakuntaliitto, kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat, 

Soiten hallituksen jäsenet, elinkeinojärjestöt (Kosek, Kase, Pro Agria), MTK Keski-

Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaan maa- ja kotitalousnaiset, Green Care Keski-Pohjanmaa, 

Leader-ryhmät ja ELY-keskus. 

Soiten järjestämän työtoiminnan kuvauksen mukaan “Työtoimintaa myönnetään henkilöille, 

joilla on erityisiä vaikeuksia suoriutua normaaleista työtehtävistä. Green Care -toimintaa 

ja luontoavusteista työtoimintaa tarjotaan vaihtoehtona toimintakeskuksen työtoiminnalle 

asiakkaille, joille Green Care -toiminta soveltuu. Green Care -toimintaan ei asiakkaalle 

myönnetä henkilökohtaista apua. Luontoavusteinen Green Care -toiminta tilalla on 

esimerkiksi eläimien ruokkimista, hoitamista, hoivaamista, pihatöitä, puutarhatöitä, 

metsätöitä, töitä työkoneilla ja nauttimista luonnosta ja eläimistä. Työt suunnitellaan 

asiakkaan tarpeisiin sopiviksi Green Care -toiminnassa. Luontoavusteinen toiminta tarjoaa 

elämyksiä ja vaihtelun asiakkaan työtoimintaan ja on vaihtoehto asiakkaan 

toimintakeskuspäivälle tai vastaavalle palvelulle. Green Care -palvelu pyritään löytämään 

asiakkaalle asuinympäristöstään tukien yhteisöllisyyttä ja osallisuutta. Green Care 

toimintaa järjestetään arkipäivinä maanantaista perjantaihin klo 8.00-16.00. Asiakkaalla 

Green Care -toimintaa voi olla 1–5 päivänä viikossa yksilöllisen päätöksen ja 

palvelusopimuksen mukaisesti.” (palse.fi.)   

Green Care -palveluseteliä hyödyntävien asiakkaiden määrä on ollut jatkuvassa kasvussa ja 

uusia palveluntuottajia tarvittaisiin vastaamaan kasvaneeseen kysyntään. Green Care -

työtoiminta on osoittautunut asiakkaille erittäin merkitykselliseksi ja vaikuttavaksi 

kuntoutuksen näkökulmasta sekä lisännyt sitoutumista palvelun käyttämiseen. Green Care -

palveluseteli on lisännyt myös kehitysvammaisten asiakkaiden valinnanvapautta. (Witick 

2019; 2021.) 

 

Arviointiryhmän kokoonpano 

Suomen case-kohteen varmistuttua muodostettiin arviointiryhmä, johon kutsuttiin mukaan 

kyseisen palvelun ja yhteiskuntataloudellisen arvioinnin kannalta keskeisiä asiantuntijoita. 

SROI-arviointiryhmä edusti monipuolista asiantuntemusta Green Care -toiminnasta 

vammaispalveluista ja taloudellisesta arvioinnista: 

 

Nordic NaBS -hankeryhmä, SROI case Suomi: 

• Martta Ylilauri ja Heli Siirilä, Vaasan yliopisto 

• Satu Välijärvi ja Karoliina Mäki, Oulun amk 

• Leena Välimaa ja Sanna Vinblad, Lapin amk 

• Jeaneth Johansson ja Päivi Juuso, Luulajan teknillinen yliopisto 

 

Muut asiantuntijat: 

• Jukka Hoffrén, soveltavan tilastotieteen dosentti, Helsingin yliopisto 
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• Tanja Witick, toimialuejohtaja, erityishuoltopiirin johtaja, vammaispalvelut, Keski-

Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite 

• Kirsti Sikkilä, psykiatrian erikoislääkäri 

• Satu Kumpulainen, Green Care -palveluntuottaja ja asiantuntija, Isokummun 

lammastila 

• Nora Korhonen, tutkija, Vaasan yliopisto 

 

Hankkeessa toteutetun SROI-arvioinnin varmentamiseksi oli tarkoituksenmukaista, että 

arviointityöhön osallistumaton ulkopuolinen taho arvioi hankkeessa toteutetun SROI-

prosessin ja tulokset. Koska Suomessa ei ole tähän tarkoitukseen nimettyä virallista tahoa, 

kutsuttiin ulkopuoliseksi arvioijaksi Jyväskylän yliopiston Kokkolan yliopistokeskus 

Chydeniuksesta yliopistotutkija Jouni Kaipaisen, jolla on laaja asiantuntemus sekä 

yhteiskuntataloudellisesta arvioinnista että Green Care -toiminnasta. 

 

2.2 Vaikuttavuustekijöiden, toimintojen, tulosten ja vaikutusten kartoittaminen 

Arvioinnin avulla pyrittiin tuomaan esiin Green Care -työtoiminnan mahdollisia 

terveydellisiä, sosiaalisia, taloudellisia ja ympäristöllisiä hyötyjä. Arviointiprosessissa 

selvitettiin palvelujärjestelmän eri tasojen panoksia, kustannuksia ja investointeja sekä 

tavoiteltuja tuloksia, hyötyjä ja tuotoksia sisältäen yksilöllisen, yhteisöjen ja organisaatioiden 

sekä alueellisen ja yhteiskunnallisen tason tarkastelun.  

 

Aineisto ja menetelmät 

Arvioinnissa käytetty aineisto kerättiin dokumenttianalyysin, haastattelujen (Liite 1.) ja 

kyselyiden (Liite 2.) avulla. Aineistoon sisällytettiin myös asiakkaiden RAI-arviointiraportit 

(Resident Assessment Instrument) sekä arvioinnin kannalta keskeiset Soiten dokumentit. 

• Dokumenttianalyysi: arviointia tukevat raportit ja julkaisut, Nordic NaBS-hankkeen 

esiselvityksen aineistot  

• Haastattelut: yksi kehitysvammaisten tukiyhdistysten ryhmähaastattelu ja neljä 

yrittäjien yksilöhaastattelua  

• Kyselyt viidelle eri sidosryhmälle: asiakkaat, tukiyhdistykset, Soiten henkilöstö, 

yrittäjät sekä kehittäjätahot ja poliittiset päättäjät 

• 25 asiakkaan RAI-arviointiraportit  

• Soiten Green Care -palvelusetelin sääntökirja, palveluhinnastot ja kustannustiedot 

• Arviointiryhmän palaverit ja keskustelut eri kokoonpanoilla 

SROI-arvioinnin kohteen ja keskeisten sidosryhmien määrittelyn jälkeen toteutettiin 

dokumenttianalyysi. Analyysissa kartoitettiin saatavilla olevia tietoja ja raportteja sekä 
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kansainvälisiä esimerkkejä SROI-arvioinneista. Keskeinen osa SROI-arviointiprosessia olivat 

lukuisat arviointipalaverit (27 kpl) ja keskustelut eri kokoonpanoilla. 

Green Care -työtoiminnan tarkasteluperiodi oli yksi toimintavuosi. SROI-arviointityö osui 

samaan aikaan koronapandemian kanssa, joten arvioinnin pohjana käytettiin 

tarkastelukohteesta riippuen joko tavanomaista toimintavuotta tai useamman 

toimintavuoden keskiarvoja.  

 

Kuvio 2. SROI case Suomi: sidosryhmät ja prosessi. 

 

Vaikuttavuustekijöiden määrittely 

Arviointi eteni Green Care -toiminnan sosiaalisten, fyysisten, psyykkisten ja kognitiivisten 

vaikuttavuustekijöiden ja prosessien määrittelyllä yhdessä sote-alan ammattilaisten kanssa, 

jota täydennettiin kehitysvammaisten tukiyhdistysten jäsenten ryhmähaastattelulla 

(Taulukko 1). Yksilötason vaikutusten arvioinnin kannalta arvokasta tietoa saatiin myös Green 

Care -toimintaan yli vuoden ajan osallistuneiden asiakkaiden RAI-arviointiraporteista. Nämä 

sisälsivät asiakkaan ja sote-ammattilaisten yhdessä toteuttamat ajantasaiset 

toimintakykyarviot sekä vertailuarvoina vastaavat arviot ennen Green Care -toimintaan 

osallistumista.  

Yksilötason vaikutusten rinnalla selvitettiin Green Care -työtoiminnan organisaatiotason 

kustannus-hyöty-vaikutuksia sekä yhteiskunnallisia hyötyjä.  Ne sisälsivät myös arviot 

toiminnan alueellisista vaikutuksista taloudellisella ja ekososiaalisella tasolla (Taulukko 1.). 
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Taulukko 1. Keskeisiä vaikuttavuustekijöitä, SROI case Suomi (vaihe 2.). 

 

Keskeisiä vaikuttavuustekijöitä SROI case Suomi 

Vaikuttavuustekijöitä yksilötasolla: sosiaaliset, fyysiset, psyykkiset, kognitiiviset tekijät  

• Elämänlaatu, kokonaisvaltainen toimintakyky, suoriutuminen päivittäisistä 

askareista 

• Onnistumisen kokemukset, itsetunnon ja itseluottamuksen vahvistuminen 

(korjaava kokemus), minuuden kokemuksen paraneminen 

• Fyysinen terveys ja hyvinvointi (unen laatu, ravitsemus, fyysinen kunto) 

• Sosiaalinen hyvinvointi, sosiaaliset suhteet, osallisuus ja yhdenvertaisuus 

• Psyykkinen ja henkinen terveys ja hyvinvointi 

• Autonomian tukeminen: valinnanvapaus, epävarmuuden sietäminen, resilienssi  

• Oman työn arvon ja merkityksellisyyden kokeminen 

 

Vaikuttavuustekijöitä organisaatio- ja aluetasolla: 

• Palveluiden sisällön ja laadun paraneminen 

• Asiakaspaineen helpottaminen palveluiden järjestämisessä 

• Asiakkaiden valinnanvapauden lisääntyminen 

• Vaikutukset hallinnollisen työn määrään 

• Vaikutukset muihin sote-palvelutarpeisiin (ml. ennaltaehkäisevä vaikutus) 

• Vaikutukset palveluihin sitoutumiseen 

• Vaikutukset Green Care -yritysten toimintaan ja talouteen 

• Vaikutukset maaseudun elinkeinojen monipuolistumiseen ja maaseutuyritysten 

yrityskuvaan 

• Ekologiset vaikutukset (esim. luonnon monimuotoisuuden vahvistaminen 

laiduntamisen avulla) 

• Muuta huomioitavaa: palvelusetelitoiminnan hallinnolliset kustannukset, 

kuljetukset jne. 

 

SROI-arviointiprosessin aikana laadittiin viisi erillistä kyselyä. Niiden avulla saatiin tietoa eri 

sidosryhmiltä Green Care -toiminnan vaikutuksista yksilötasolta alueelliselle tasolle. Kyselyt 

toteutettiin sähköisesti, jonka lisäksi asiakkaille tarjottiin mahdollisuus vastata kyselyyn 

paperiversiona. SROI-selvitykselle haettiin Soiten tutkimuslupa, koska Suomen 

esimerkkitapauksen arviointiin sisältyi asiakaskysely (Kuva 1). Kyselyyn vastanneet 

kehitysvammaiset asiakkaat olivat täysi-ikäisiä ja päättivät itse  osallistumisestaan 

vapaaehtoiseen kyselyyn, jonka yhteydessä jaettiin tutkimusseloste (Liite 1.). Kyselyihin 

saatiin vastauksia seuraavasti: asiakkaat 44 vastausta, tukiyhdistykset 2 vastausta, Soiten 

henkilöstö 23 vastausta, yrittäjät 4 vastausta sekä kehittäjätahot ja poliittiset päättäjät 8 

vastausta. Kyselyiden vastauksia on käsitelty luottamuksellisesti, eivätkä vastaajat olleet 

missään arvioinnin vaiheessa tunnistettavissa. Aineistoa täydennettiin haastattelemalla neljää 

yrittäjää, jotka ovat olleet tuottamassa Green Care -työtoimintaa kehitysvammaisille 
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asiakkaille. Arvioinnin kannalta keskeisistä määritelmistä, taloudellisista muuttujista ja 

vaihtoehtoiskustannuksista saatiin tarvittavat tiedot pääosin eri organisaatioiden 

verkkosivujen kautta (esim. Soite, THL, Tilastokeskus, Kela, STM, YM, MMM, maaseutu.fi).  

 

Kuva 1. Esimerkki asiakaskyselyn kysymyksistä, SROI case Suomi. 

Kehitysvammaisille asiakkaille suunnattu kysely oli arvioinnin kannalta tärkeä, koska 

asiakkaiden omat arviot toiminnasta ja vaikutusten merkittävyydestä haluttiin saada 

mahdollisimman kattavasti mukaan arviointiprosessiin. Kyselyssä päädyttiin eri 

vaihtoehtojen jälkeen 5-portaiseen hymynaama-asteikkoon (Kuva 1.) ja kysymyksiä 

muokattiin useaan otteeseen, jotta kyselyyn olisi mahdollisimman helppo vastata ja toisaalta 

siitä saataisiin riittävästi informaatiota arvioinnin tueksi (Liite 2.). Kyselyyn vastasi 

sähköisesti vain kaksi asiakasta, mistä johtuen asiakkaille päädyttiin tarjoamaan 

mahdollisuus vastata kyselyyn myös paperilomakkeella. Green Care -yrittäjien panos 

asiakasvastausten keruussa oli ratkaisevan tärkeä, koska he toimittivat kyselylomakkeet 

asiakkaiden täytettäväksi työtoiminnan yhteydessä ja postittivat täytetyt lomakkeet Vaasan 

yliopiston hankehenkilöstölle. Huolimatta kyselyn pituudesta (22 monivalintakysymystä ja 2 

avointa kysymystä) saatiin asiakasvastauksia lopulta yhteensä 44 kpl, mitä voidaan pitää 

erittäin kattavana aineistona, kun vuosien 2019-2021 työtoimintaan osallistuneiden 

asiakkaiden määrän keskiarvo oli 44 asiakasta/vuosi (2019 yht. 37 asiakasta, 2020 yht. 40 

asiakasta ja 2021 yht. 55 asiakasta).  

 

3. Vaikutusten mittaaminen ja arvottaminen 

Tiedonkeruuvaiheessa koottua aineistoa käytiin läpi kahdesta näkökulmasta: 1) millaisia 

hyötyjä ja kustannuksia eri sidosryhmille kohdistuu toiminnasta ja 2) miten eri sidosryhmät 
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arvottavat erilaisia toiminnasta aiheutuvia hyötyjä ja tavoiteltuja tuloksia. Green Care -

työtoiminnan vaikutusten merkittävyyden arviointi oli yksi arviointiprosessin keskeisistä 

tehtävistä, koska vaikutukset ovat keskenään hyvin erilaisia ja suurelta osin ei-rahamääräisiä 

psykososiaalisia hyötyjä. Arvioidun toiminnan panokset ja tuotokset tiivistettynä 

sidosryhmittäin on esitetty taulukossa 2.  

Taulukko 2. SROI case Suomi: Panokset ja tuotokset sidosryhmittäin. 

 

Sidosryhmä Panos/kustannus/ 

investointi 

Tavoiteltu tulos/hyöty/tuotos 

Kehitysvammaiset Green 

Care -työtoiminnan 

asiakkaat 

 

• Aika 

• Työpanos 

• Sosiaalisen hyvinvoinnin ja toimintakyvyn 

vahvistuminen (sosiaaliset suhteet, osallisuus ja 

yhdenvertaisuus) ja syrjäytymisen torjuminen 

• Psyykkisen ja henkisen terveyden ja hyvinvoinnin 

vahvistumien (onnistumisen kokemukset, 

itsetunnon ja itseluottamuksen vahvistuminen, 

minuuden kokemuksen paraneminen) 

• Fyysisen terveyden ja hyvinvoinnin vahvistuminen 

(unen laatu, ravitsemus, fyysinen kunto) 

• Elämänhallinnan ja kognitiivisen toimintakyvyn 

vahvistuminen (suoriutuminen päivittäisistä 

askareista, epävarmuuden sietäminen, resilienssin 

ja valinnanvapauden lisääntyminen) 

• Oman työn arvon ja merkityksellisyyden kokeminen 

Soiten vammaispalvelut  
 

• Green Care -

palvelusetelien 

kustannukset 

• Palvelun 

fasilitoinnista, 

hallinnollisesta 

lisätyöstä ja 

kuljetuksista 

aiheutuvat 

kustannukset 

• Asiakkaiden valinnanvapauden lisääntyminen 

• Asiakaspaineen helpottaminen palveluiden 

järjestämisessä (vaihtoehtojen määrän 

lisääntyminen ja saatavuuden paraneminen) 

• Palveluiden sisällön ja laadun paraneminen   

• Asiakkaiden sosiaalisen toimintakyvyn ja 

hyvinvoinnin vahvistuminen 

• Asiakkaiden parempi sitoutuminen palveluihin 

• Muiden sote-palvelutarpeiden väheneminen (esim. 

siirryttäessä itsenäiseen asumiseen) 

Green Care -yrittäjät 

 

• Työpanos 

• Palvelun tuottamisen 

suorat ja välilliset 

kustannukset (palkat, 

eläinten hoitokulut, 

lainat, vakuutukset, 

kiinteistömenot ym.) 

• Riittävä toimeentulo tai lisätulo alkutuotannon tai 

muun yritystoiminnan tai tulon rinnalle 

• Omien arvojen ja oman kiinnostuksen mukainen työ 

• Oman ja henkilöstön hyvinvoinnin paraneminen 

työskenneltäessä luontoympäristössä tai eläinten 

kanssa 

• Työn itsenäisyys 

Kehitysvammaisten 

tukiyhdistykset (ml. 

perheet, läheiset), 

asumispalveluiden 

henkilöstö ja  

henkilökohtaiset avustajat 

• Green Care -

työtoimintaan 

osallistuvien 

asiakkaiden 

tukeminen 

• Läheisen tai asiakkaan sosiaalisen, psyykkisen ja 

fyysisen hyvinvoinnin ja toimintakyvyn 

vahvistuminen 

• Elämänhallinnan ja kognitiivisen toimintakyvyn 

vahvistuminen (omatoimisuus, tietojen ja taitojen 

kehittyminen sekä arjen hallinnan paraneminen) 
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Aluetaso: 

Kehittäjätahot ja 

poliittiset päättäjät 

 

• Green Care -

yritystoiminnalle 

suunnatut tuet ja 

avustukset 

 

• Alueen sosiaalisen hyvinvoinnin vahvistuminen  

• Maaseudun elinkeinojen monipuolistuminen, 

uudenlaisen yrittäjyyden ja työpaikkojen 

lisääntyminen 

• Alueen positiivinen talouskehitys yritystoiminnan 

tukemisen ja ennaltaehkäisevän toiminnan kautta 

• paikallisen maatalous- ja maaseutukulttuurin 

säilyttäminen tai vahvistaminen 

• Lajistollisen ja maisemallisen monimuotoisuuden 

sekä luonnonvarapääoman säilyttäminen ja 

vahvistuminen (esim. Green Care -toimintaan 

liittyvän laidunnuksen ja alkuperäisrotujen käytön 

kautta) 

 

 

3.1 Vaikutusten merkittävyyden arviointi 

Arvioinnin kohteena olevan Green Care -toiminnan tavoiteltujen vaikutusten ja niiden 

merkittävyyden arvioinnin yhteydessä käytiin läpi sidosryhmäkohtaisia ja yhteisesti jaettuja 

tavoitteita, joihin Green Care -toiminnalla tähdätään.  

• Soiten kehitysvammaisten asiakkaiden työtoiminnan päätavoite on kehitysvammaisten 

asiakkaiden sosiaalinen kuntoutus, jolla tarkoitetaan sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen 

keinoin annettavaa tehostettua tukea sosiaalisen toimintakyvyn vahvistamiseksi, 

syrjäytymisen torjumiseksi ja osallisuuden edistämiseksi (Palvelusetelin sääntökirja, Soite 

2021).  

• Green Care Finland ry:n määritelmän mukaisesti ”Green Care on luontoon ja 

maaseutuympäristöön liittyvää ammatillista toimintaa, jolla edistetään ihmisten 

hyvinvointia ja elämänlaatua.” (gcfinland.fi) 

• ”Vastuullinen [Green Care] toimija tähtää yhteiskunnan, yhteisön ja yksilön hyvinvoinnin 

edistämiseen ja ottaa toiminnassaan huomioon eri sidosryhmien tarpeet. Se tarkoittaa, 

että toimija pyrkii johdonmukaisesti ja suunnitelmallisesti luomaan asiakkailleen ja 

sidosryhmilleen sosiaalista, ekologista ja usein myös kulttuurista lisäarvoa, jolla on myös 

taloudellista merkitystä.” (Green Care -laatutyökirja 2021) 

SROI-arviointiprosessissa toteutetut kyselyt, haastattelut, käytettävissä olleet dokumentit 

sekä  lukuisat arviointipalaverit ja keskustelut antoivat mahdollisuuden varsin monipuolisen 

näkemyksen muodostamiseen sekä arvioitavan toiminnan vaikuttavuustekijöistä että siitä, 

miten merkittävinä eri sidosryhmät kutakin vaikutusta pitävät.  
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3.2 Panokset, tulokset, mittaaminen ja korvikemuuttujat (proxyt) 

sidosryhmittäin 

Selvityksessä esiin saadut keskeiset tulokset rahamääräistettiin proxyjen eli 

korvikemuuttujien avulla sellaisten vaikutusten esiin tuomiseksi, joille ei ollut löydettävissä 

tavanomaista markkinahintaa. Proxyt ovat arvioitavan toiminnan vaikutuksia lähinnä olevia 

markkinahintaisia vastineita, eli sellaisten palveluiden (tai tuotteiden) hintoja, joiden avulla 

voidaan saavuttaa samankaltaisia tuloksia ja vaikutuksia (Kuntoutussäätiö 2020). 

Kustannusten ja hyötyjen arvioinnissa ja rahamääräistämisessä on hyödynnetty saatavilla 

olleiden tietojen keskiarvoja tai esimerkiksi tilastoihin perustuvia oletuksia, jotka on 

suhteutettu tarkastelun kohteena olleeseen asiakasmäärään tai esimerkiksi palveluja 

tuottavien yritysten määrään. Kyseiset taustaoletukset on kuvattu sidosryhmäkohtaisten 

hyötyjen ja kustannusten yhteydessä. Joitakin hyötyjä tai kustannuksia on myös verrattu 

tavanomaiseen päiväkeskustoimintaan tai tilanteeseen, jossa asiakas ei osallistu 

päivätoimintaan lainkaan, jos vertailu on ollut mahdollista ja tarkoituksenmukaista. 

Yksi keskeinen osa arviointiprosessia oli selvittää, miten eri sidosryhmät arvottavat erilaisia 

toiminnasta aiheutuvia hyötyjä ja tavoiteltuja tuloksia. Asiakkaille suunnatun kyselyn lisäksi 

myös muita keskeisiä sidosryhmiä pyydettiin arvioimaan Green Care -työtoiminnan 

vaikutusten merkityksellisyyttä asiakkaalle hyödyntäen sanallista asteikkoa: erittäin tärkeä, 

melko tärkeä, neutraali, ei kovin tärkeä, ei lainkaan tärkeä (Liite 2). Kyselyiden vastaukset 

on pisteytetty ja painotettu sidosryhmittäin arviointikohteen ja asiantuntemuksen perusteella. 

Painotukset on esitetty jäljempänä kunkin vaikutusarvion yhteenvetotaulukossa. 

 

Asiakkaille kohdistuvat kustannukset 
 

Asiakkaan käyttämä aika ja työpanos  

 

Kohderyhmän työajalle ja -panokselle ei SROI-laskennan käytännön mukaan yleensä anneta 

laskennallista taloudellista arvoa, vaan työtoimintaa pidetään asiakkaalle tässä tapauksessa 

ns. itseisarvoisena (vrt. Klemelä 2018: 39).  

 

 

Ylläpitomaksu 

 

Ylläpitomaksulla tarkoitetaan asiakkaan Soitelle maksamia lounas- ja välipalamaksuja. Ne on 

huomioitu SROI-arvioinnissa sillä v. 2019-2021 toteumatietoon perustuvalla laskennallisella 

taustaoletuksella, että n. 90 % asiakkaista on osallistunut työtoiminnassa tarjottuihin 

ruokailuihin ja maksanut niistä Soitelle ateriamaksun. Soiten ateriamaksut asumispalveluissa 

ja työ- ja päivätoimintapalveluissa ovat yhteensä 7,90 euroa päivässä (ravintopäivä/osapäivä). 

Maksu sisältää lounaan (5,25 euroa) sekä välipalan. Koska Soiten tapauksessa toimintapäiviä 

on vuodessa 3045 (perustuen vuosien 2019-2021 toteutuneiden toimintapäivien vuotuiseen 

keskiarvoon), kohdistuu asiakkaisiin vuodessa yhteensä 21 650 euron kustannukset. 
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• 3045 toimintapäivää  x 0,9 x 7,90 € = 21 650 € / vuosi 

 

Lähteet:  

Soiten asiakas- ja potilasmaksuhinnasto 2021 

Soiten vammaispalvelut ja kuljetuspalvelukeskus  

 

Asiakkaille kohdistuvat hyödyt 

Toiminnasta seuraa asiakkaille monenlaisia hyötyjä, joista valtaosa on ei-rahamääräisiä. 

Suora rahamääräinen hyöty asiakkaille on heille osallistumisesta maksettava kannustusraha. 

Muut hyödyt muodostuvat 1) sosiaalisten suhteiden ja toimintakyvyn vahvistumisesta, 2) 

psyykkisen toimintakyvyn paranemisesta ja mielialan vahvistumisesta, 3) fyysisen terveyden 

ja hyvinvoinnin paranemisesta, 4) elämänhallinnan ja kognitiivisen toimintakyvyn 

vahvistumisesta, sekä 5) työn merkityksellisyydestä.  

 

Työtoiminnasta maksettava kannustusraha asiakkaalle 

Soite maksaa Green Care -työtoiminnassa olevalle asiakkaille kannustusrahaa voimassa 

olevien kriteerien mukaan. Kannustusrahaa eli asiakaskohtaisia työosuusrahatuloja voidaan 

maksaa asiakkaille 2,80 euroa, 4,00 euroa tai 5,50 euroa päivältä, asiakkaan kunnosta ja 

työajasta riippuen. Soiten asiakkaista noin 80 %:lle on maksettu korkeinta eli 5,50 euron 

päiväkohtaista kannustusrahaa. SROI-laskennan yksinkertaistamiseksi maksettujen 

kannustusrahojen määrä arvioitiin kertomalla työosuusrahan keskimääräinen suuruus 5,00 € 

laskennallisella toimintapäivien määrällä (vuosien 2019-2021 työtoimintaan osallistuneiden 

asiakkaiden määrän keskiarvo oli 44 asiakasta/vuosi: 2019 yht. 37 asiakasta, 2020 yht. 40 

asiakasta ja 2021 yht. 55 asiakasta). Näin asiakkaiden vuodessa yhteensä saaman 

taloudellinen hyödyn arvoksi voidaan laskea 15 225 euroa. 

• 3045 toimintapäivää x 5 € kannustusraha = 15 225 € / vuosi 

Lähteet:  

Soiten vammaispalvelut ja kuljetuspalvelukeskus 

Kehitysvammaiset osallisina Green care-palveluiden kehittämisessä osaksi päivä- ja 

työtoimintaa -hanke 

 

Asiakkaiden sosiaalisten suhteiden ja sosiaalisen toimintakyvyn vahvistuminen  

Sosiaalisten suhteiden ja sosiaalisen toimintakyvyn vahvistumisesta saatua hyötyä on arvioitu 

käyttäen korvikemuuttujina ravintola-aterioita ja ryhmätoimintaan tai kerhoihin 

osallistumista. Laskelma perustuu oletukseen, että Green Care -toimintaa vastaava 
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sosiaalinen hyöty voitaisiin saavuttaa myös viikoittaisilla ravintola-aterioilla yhdistettynä 

viikoittaiseen luontolähtöiseen ryhmätoimintaan. Green Care -toiminnan positiivinen 

vaikutus ja vaikutuksen koettu tärkeys sosiaalisten suhteiden ja toimintakyvyn vahvistajana 

korostui asiakkaiden omissa arvioissa sekä muiden sidosryhmien arvioissa.  

Jos asiakkailla ei olisi mahdollisuutta osallistua Green Care -työtoimintaan, ei vastaavan 

vaikutuksen syntyyn riittäisi esimerkiksi Ratkon SROI-laskelmassa käytetty säännöllisten 

yhteisten ravintola-aterioiden esimerkki (Klemelä 2018: 50), koska siinä ei ole mukana 

luonnon ja eläinten tuottamaa yhteisöllisyyttä ja osallisuutta vahvistavaa vaikutusta. Tästä 

johtuen arvioon lisättiin kerran viikossa tapahtuva Green Care-

ryhmätoimintaan/kerhoon/virkistystoimintaan osallistuminen. Sekä aterian että 

ryhmätoiminnan hinta määriteltiin suhteellisen edulliseksi (molemmat 20 € /kerta), jotta 

niihin osallistumista voitaisiin pitää tämän asiakasryhmän osalta taloudellisesti 

saavutettavana. Nämä ateriat ja tapaamiset maksaisivat 44 asiakkaalle yhteensä 91 520 euroa 

vuodessa. Tämä summa on suhteutettu Nordic NaBS -hankkeessa toteutetun vaikutuskyselyn 

tuloksiin. Siinä asiakkaat itse arvioivat useiden erilaisten kysymysten kautta Green 

Care -toiminnan sosiaalisten hyötyjen numeeriseksi muutetuksi lukuarvoksi keskimäärin 3,58 

asteikolla 0–4 (Liite 2). Myös muita sidosryhmiä pyydettiin arvioimaan Green Care -

työtoiminnan sosiaalisten hyötyjen merkitystä asiakkaalle hyödyntäen sanallista asteikkoa 

erittäin tärkeä (4), melko tärkeä (3), neutraali (2), ei kovin tärkeä (1), ei lainkaan tärkeä (0): 

Kuinka arvioisit Green Care -työtoiminnan vaikutuksia siihen osallistuvien 

kehitysvammaisten asiakkaiden sosiaaliseen hyvinvointiin, osallisuuteen ja 

yhdenvertaisuuteen? (esim. vaikutukset sosiaalisiin suhteisiin ja vuorovaikutukseen, 

yhteisöllisyyden ja osallisuuden kokemiseen, kommunikaatioon, empatiaan, 

käyttäytymiseen muita kohtaan) 

• Soiten ammattilaisten antamien arvioiden keskiarvo oli 3,83 vaihteluvälillä 3–4 

(n=23).  

• Kehitysvammaisten tukiyhdistysten ryhmähaastattelun tulos otettiin huomioon 

kahdeksana vastauksena ja se lisättiin kyselyiden vastauksiin, joita saatiin 2 kpl. 

Numeeriseksi muutettu keskiarvo oli 4 (n=2+8). 

• Yrittäjien antamien arvioiden keskiarvo oli 3,5 vaihteluvälillä 3–4 (n=4).  

• Kehittäjätahojen ja poliittisten päättäjien antamien arvioiden keskiarvo oli 3 

vaihteluvälillä 2–4 (n=8) (kysymys oli muotoiltu hieman suppeammin, ks. liite 2). 

 

Kyselyyn saatuja vastauksia on painotettu vastaajaryhmien asiantuntemuksen perusteella 

siten, että asiakkaiden omat arviot toiminnan asiakasvaikutuksista ovat saaneet suuremman 

painotuksen kuin esimerkiksi aluekehittäjien arviot (ks. taulukko alla). Kyselyvastausten 

painotettu keskiarvo on 3,67. Näin Green Care –toiminnan sosiaalisten hyötyjen arvoksi 44 

asiakkaalle voidaan laskea 83 970 euroa vuodessa. 
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ASIAKASVAIKUTUKSET   

Arvioija Sosiaalinen painotus 

Asiakkaat 3,58 1,5 

Soiten hlöstö 3,83 1 

Tukiyhdistykset 4 1 

Yrittäjät 3,5 1 

Aluekehittäjät 3 0,25 

Painotettu ka 3,67  
 

• 44 asiakasta x 2 toimintoa x 52 viikkoa x 20 € per toiminto x (3,67/4) = 83 970 € 

Muuta huomioitavaa: Jos Green Care -työtoiminnan sosiaalisia hyötyjä haluttaisiin verrata 

tavanomaisen työtoiminnan vastaaviin hyötyihin, jälkimmäisen arvottaminen voisi 

perustua esimerkiksi ravintolalounaiden arvoon vastaten toimintakeskusten 

yhteisruokailuja, täydennettynä toimintakeskusten työtoimintaa arvioivien kyselyjen 

tuloksilla. 

Lähteet: 

Useita ravintolahinnastoja (pääruoka juomineen ja jälkiruoka) ja Green Care -

ryhmätoiminnan hinnastoja, esimerkiksi: 
https://www.greencarefarmluonnos.com/store/p4/Harjoitellaan_hevostaitoja.html 

http://www.horsemanship.fi/ 

Klemelä, J. (2018). Vaikuttavuutta työn muotoilulla. Ratko-mallin analyysi Social Return on 

Investment -menetelmällä. Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö (Vamlas) 11/2018. 

 

 

Asiakkaiden psyykkisen toimintakyvyn vahvistuminen ja mielialan paraneminen 

Asiakkaiden psyykkisen toimintakyvyn vahvistumisen ja mielialan paranemisen hyötyjä on 

rahamääräistetty vertaamalla tuloksia psykoterapian hintaan. Pitkäkestoisen säännöllisen 

terapian hyödyntämistä mielialan vahvistamiseksi voidaan tässä SROI-arvioinnissa perustella 

esimerkiksi Verneri.net -verkkopalvelun artikkelilla, jonka mukaan ”Erilaisia 

mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöitä esiintyy arviolta 30 - 50 % kehitysvammaisista 

henkilöistä. Kehitysvammaisten ihmisten mielenterveys on usein haavoittuvaisempi kuin 

muilla ihmisillä. Suomessa joka kolmannella lievemmin kehitysvammaisella - ja lähes joka 

toisella vaikeammin kehitysvammaisella henkilöllä arvioidaan olevan joko mielenterveyden 

tai sosiaalisen vuorovaikutuksen ongelmia. Mielenterveyshäiriöiden yleisyys 

kehitysvammaisilla henkilöillä on muuhun väestöön verrattuna vähintään 2-3-kertainen”. 

Kelan ohjeiden mukaan psykoterapiaa korvataan vuodessa enintään 80 kertaa. Jos asiakas 

kävisi terapiassa säännöllisesti kerran viikossa pois lukien loma-ajat, tulisi käyntikertoja 

vuoden aikana yhteensä 40 kertaa. (vrt. esim. Vamlasin Ratko-mallin SROI-analyysissa 

laskettu 52 krt. 100 € / käynti). Soiten vuoden 2021 asiakas- ja potilasmaksuhinnaston 

https://www.greencarefarmluonnos.com/store/p4/Harjoitellaan_hevostaitoja.html
http://www.horsemanship.fi/
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mukaan mielenterveyspalvelujen poliklinikkakäynnit maksavat asiakkaalle 41,20 euroa per 

kerta. Kaikille 44 asiakkaalle vuoden käynnit kustantaisivat siis yhteensä 72 512 euroa. Myös 

tämä summa on suhteutettu vaikutuskyselyn tuloksilla (ks. taulukko jäljempänä), jolloin 

lopputulokseksi saatiin arvio Green Care –toiminnan psyykkisten hyötyjen rahallisesta 

arvosta 44 asiakkaalle vuoden aikana.  

Asiakkaat itse arvioivat useiden erilaisten kysymysten kautta Green Care -toiminnan 

vaikutuksia psyykkiseen toimintakykyyn ja mielialaan numeeriseksi muutettuna lukuarvona 

keskimäärin 3,62 asteikolla 0–4 (Liite 2). Myös muita sidosryhmiä pyydettiin arvioimaan 

Green Care -työtoiminnan psyykkisten hyötyjen merkitystä asiakkaalle hyödyntäen sanallista 

asteikkoa erittäin tärkeä (4), melko tärkeä (3), neutraali (2), ei kovin tärkeä (1), ei lainkaan 

tärkeä (0): Kuinka arvioisit Green Care -työtoiminnan vaikutuksia siihen osallistuvien 

kehitysvammaisten asiakkaiden psyykkiseen ja henkiseen terveyteen ja hyvinvointiin? 

(esim. vaikutukset mielialaan ja koettuun stressiin, virkistymiseen ja elpymiseen, 

itsetuntoon ja itseluottamukseen, minuuden kokemiseen, kärsivällisyyteen, epävarmuuden 

sietämiseen ja pelkojen tai vastoinkäymisten kohtaamiseen) 

• Soiten ammattilaisten antamien arvioiden keskiarvo oli 3,83 vaihteluvälillä 3–4 

(n=23).  

• Kehitysvammaisten tukiyhdistysten ryhmähaastattelun tulos otettiin huomioon 

kahdeksana vastauksena ja se lisättiin kyselyiden vastauksiin, joita saatiin 2 kpl. 

Numeeriseksi muutettu keskiarvo oli 3,5 (n=2+8). 

• Yrittäjien antamien arvioiden keskiarvo oli 3,5 vaihteluvälillä 3–4 (n=4).  

• Kehittäjätahojen ja poliittisten päättäjien antamien arvioiden keskiarvo oli 3 

vaihteluvälillä 2–4 (n=8) (kysymys oli muotoiltu suppeammin, ks. liite 2). 

Kyselyyn saatuja vastauksia on painotettu vastaajaryhmien asiantuntemuksen perusteella 

siten, että asiakkaiden omat arviot toiminnan asiakasvaikutuksista ovat saaneet suuremman 

painotuksen kuin esimerkiksi aluekehittäjien arviot (ks. taulukko alla). Kyselyvastausten 

painotettu keskiarvo on 3,58. Näin Green Care –toiminnan psyykkisten hyötyjen arvoksi 44 

asiakkaalle voidaan laskea 64 898 euroa vuodessa. 

 

ASIAKASVAIKUTUKSET    
Arvioija Psyykkinen painotus 

Asiakkaat 3,62 1,5 

Soiten hlöstö 3,83 1 

Tukiyhdistykset 3,5 1 

Yrittäjät 3,5 1 

Aluekehittäjät 3 0,25 

Painotettu ka 3,58  
 

• 44 asiakasta x 40 käyntiä x 41,20  € x (3,58/4) = 64 898 € 
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Lähteet: 

Soiten asiakas- ja potilasmaksuhinnasto 2021 

https://www.kela.fi/kuntoutuspsykoterapia 

https://verneri.net/yleis/mielenterveyden-ongelmat-kehitysvammaisilla-henkiloilla 

Klemelä, J. (2018). Vaikuttavuutta työn muotoilulla. Ratko-mallin analyysi Social Return on 

Investment -menetelmällä. Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö (Vamlas) 11/2018. 

 

Asiakkaiden fyysisen terveyden ja hyvinvoinnin paraneminen 

Green Care -työtoiminnan myönteiset vaikutukset asiakkaiden fyysiseen terveyteen ja 

hyvinvointiin, kuten fyysiseen aktiivisuuteen, yleiskuntoon, unen laatuun, ruokahaluun ja 

vastustuskykyyn nähtiin tärkeinä kaikkien sidosryhmien osalta. Korvikemuuttujat sille, että 

Green Care -työtoimintaa ei olisi tarjolla ja vaikutukset tulisi kompensoida muulla tavoin, on 

arvioitu tilastojen ja terveydenhoitokulujen perusteella. Koska kuusi asiakasta on tullut 

mukaan Green Care -työtoimintaan toimintakeskusten ulkopuolelta, on arvion 

taustaoletuksena ollut, että 44 asiakkaasta kuusi ei osallistuisi työtoimintaan lainkaan ja 38 

asiakasta osallistuisi työtoimintaan tavallisessa toimintakeskuksessa. Green 

Care -työtoimintaan sisältyvän liikkumisen, ulkoilmassa oleskelun sekä eläinkontaktien 

puuttuminen on huomioitu sairastavuustilastojen perusteella siten, että 14 asiakasta joutuisi 

turvautumaan fysioterapiaan tuki- ja liikuntaelinsairauksien takia, seitsemän asiakasta 

sairastuisi 2-tyypin diabetekseen, kaksi reumaan ja yksi aivoverenkierron häiriöön.  

Aivoverenkierron häiriön kustannuksiksi on hoito- ja kuntoutussuositusten perusteella 

laskettu kolme sairaalahoitopäivää (á 48,90 euroa) sekä 45 kuntouttavien hoitokertojen sarja 

(á 11,40 euroa sisältäen esim. fysioterapiaa, puheterapiaa, toimintaterapiaa ja/tai 

neuropsykologista kuntoutusta).  

 

• Aivoverenkierron häiriöön sairastumisen kustannukset yhtä asiakasta kohden 660 € 
/vuosi 

 

Lähteet:  

Soiten asiakas- ja potilasmaksuhinnasto 2021 

Terveyskirjasto: Aivoinfarkti, kuntoutus ja jatkohoito 

https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00001  

 

Seitsemän asiakkaan sairastumisen 2-tyypin diabetekseen on arvioitu aiheuttavan vuodessa 

1154 euron hoitokulut. Arviointiperusteena on käytetty 2-tyypin diabetesta (diabetes mellitus) 

sairastavien määrää Suomessa (n. 500 000 henkilöä) suhteutettuna työikäisen väestön 

määrään Suomessa vuonna 2021 (3,19 milj.). Asiakaskohtaisten hoitokustannusten laskelma 

perustuu keskimääräiseen seurantatarpeeseen, jolloin kukin asiakas käy neljällä 

poliklinikkakäynnillä (á 41,20 euroa) vuodessa. 

 

https://www.kela.fi/kuntoutuspsykoterapia
https://verneri.net/yleis/mielenterveyden-ongelmat-kehitysvammaisilla-henkiloilla
https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00001
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• Diabeteksen hoitoon liittyvä poliklinikkakäynti 41,20 € * 4 kertaa = 164,80 € * 7 
asiakasta = 1154 € /vuosi 

 

Lähteet:  

 

Soiten asiakas- ja potilasmaksuhinnasto 2021 

https://www.diabetes.fi/yhteiso/medialle/perustietoa_diabeteksesta_suomessa 

https://www.stat.fi/til/vaenn/2021/vaenn_2021_2021-09-30_tie_001_fi.html 

https://diabeteslehti.diabetes.fi/blog/2015/03/02/hoidon-seuranta-mita-miksi-ja-milloin/ 

 
 

Tuki ja liikuntaelinongelmien arvioitu esiintyvyys 14 asiakkaalla perustuu THL:n Terveys 

2011 -tutkimuksen tilastoihin oireiden yleisyydestä eri ihmisryhmillä suhteutettuna 

Tilastokeskuksen arvioon työikäisten määrästä.  Tuki- ja liikuntaelinongelmista on arvioitu 

aiheutuvan tarve 45 hoitokerran (á 11,40 euroa) fysioterapiasarjalle. Yhteenlaskettu summa 

14 asiakkaan sairastumiselle on siis 7 182 euroa. 

 

• Sarjassa tapahtuva tuki- ja liikuntaelinsairauksien hoito (enintään 45 
krt/kalenterivuosi): fysioterapia 11,40 €/krt x 45 = 513 € * 14 asiakasta = 7182 €/ 
vuosi 
 

Lähteet:  
 
Soiten asiakas- ja potilasmaksuhinnasto 2021 
https://www.reumaliitto.fi/fi/kuinka-yleisia-tuki-ja-liikuntaelinoireet-ovat 
https://www.stat.fi/til/vaenn/2021/vaenn_2021_2021-09-30_tie_001_fi.html 
 
 

Tutkimuksissa on havaittu, että riittävän usein tapahtuvat luontokontaktit hyödyttävät kehon 

immuunipuolustusjärjestelmiä sekä vahvistavat selviytymistä autoimmuunisairauksia ja 

allergioita vastaan (Vatanen ym. 2016). Autoimmuunisairauksia on lukuisia ja arvioiden 

mukaan noin viidellä sadasta ihmisestä on jokin autoimmuunisairaus. Tässä 

esimerkkitapauksessa oletettiin, että kaksi asiakasta sairastuisi autoimmuunisairauteen, joksi 

tässä arviossa valittiin melko yleisesti esiintyvä nivelreuma. Arviointiperusteena on käytetty 

autoimmuunisairauksia sairastavien määrää Suomessa suhteessa Green Care -työtoimintaan 

osallistuvien määrään (44 henkilöä x 5 % = 2 henkilöä).  

Reuman kuluiksi arvioidaan lääkkeiden hankkimisen vuosiomavastuuosuus (577,66 euroa), 

omavastuuosuuden ylittävältä osin 2,50 euroa per lääkeosto, sekä kaksi poliklinikkakäyntiä 

per vuosi (á 41,20 euroa). Lääkkeistä aiheutuvat kustannukset on arvioitu 600 euroksi ja 

poliklinikkakäynnit 82,40 euroksi vuodessa asiakasta kohden.  

 

• Kahden asiakkaan sairastuminen reumaan maksaisi 1364,80 € /vuosi. 

 
 
 

https://www.diabetes.fi/yhteiso/medialle/perustietoa_diabeteksesta_suomessa
https://www.stat.fi/til/vaenn/2021/vaenn_2021_2021-09-30_tie_001_fi.html
https://diabeteslehti.diabetes.fi/blog/2015/03/02/hoidon-seuranta-mita-miksi-ja-milloin/
https://www.reumaliitto.fi/fi/kuinka-yleisia-tuki-ja-liikuntaelinoireet-ovat
https://www.stat.fi/til/vaenn/2021/vaenn_2021_2021-09-30_tie_001_fi.html
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Lähteet: 
 
Soiten asiakas- ja potilasmaksuhinnasto 2021 
Mustajoki, P. (2018). Autoimmuunisairaudet. Lääkärikirja Duodecim 19.11.2018.  
https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00010 
Nivelreuma. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen 
Reumatologisen yhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura 
Duodecim, 2022. www.kaypahoito.fi 
Vatanen, T, Siljander, H, Hämäläinen, A, Ilonen, J, Virtanen, S., Lähdesmäki, H, Knip, M. & 
Xavier, RJ. (2016). Variation in microbiome LPS immunogenicity contributes to 
autoimmunity in humans. Cell 2016; 165: 28. 
 
 
Yhteenveto fyysisen terveyden ja hyvinvoinnin korvikemuuttujista 
 

• Aivoverenkierron häiriö: 3 sairaalapäivää x 48,90 € + 45 hoitokertaa x 11,40  €  

= 659,70  € 

• Diabetes: 7 asiakasta x 4 poliklinikkakäyntiä x 41,20  € = 1153,60  € 

• Tuki- ja liikuntaelinsairaudet: 14 asiakasta x 45 fysioterapiakäyntiä x 11,40  €  

= 7182  € 

• Reuma: 2 asiakasta x (600  € + 2 poliklinikkakäyntiä x 41,20  €) = 1364,80  €  
 

Yhteensä fyysisen terveyden korvikemuuttujiksi valitut sairauksien hoidot aiheuttaisivat 44 

asiakkaalle arviolta 10 360,80 euron vuotuiset kulut.  

Asiakkaiden fyysisen terveyden ja hyvinvoinnin paranemisen korvikemuuttujat on 

suhteutettu vaikutuskyselyn painotettuihin tuloksiin (ks. taulukko alla). Näin saatiin arvioitua 

Green Care –toiminnan terveyshyötyjen vuotuinen rahamääräinen arvo. Asiakkaat itse 

arvioivat useiden erilaisten kysymysten kautta Green Care -toiminnan vaikutuksia fyysiseen 

terveyteen ja hyvinvointiin numeeriseksi muutettuna lukuarvona keskimäärin 3,62 asteikolla 

0–4 (Liite 2). Myös muita sidosryhmiä pyydettiin arvioimaan Green Care -työtoiminnan 

fyysisten terveysvaikutusten merkitystä asiakkaalle hyödyntäen sanallista asteikkoa erittäin 

tärkeä (4), melko tärkeä (3), neutraali (2), ei kovin tärkeä (1), ei lainkaan tärkeä (0): Kuinka 

arvioisit Green Care -työtoiminnan vaikutuksia siihen osallistuvien kehitysvammaisten 

asiakkaiden fyysiseen terveyteen ja hyvinvointiin? (esim. vaikutukset fyysiseen 

aktiivisuuteen, yleiskuntoon, unen laatuun, ruokahaluun, vastustuskykyyn) 

• Soiten ammattilaisten antamien arvioiden keskiarvo oli 3,43 vaihteluvälillä 2–4 

(n=23).  

• Kehitysvammaisten tukiyhdistysten ryhmähaastattelun tulos otettiin huomioon 

kahdeksana vastauksena ja se lisättiin kyselyiden vastauksiin, joita saatiin 2 kpl. 

Numeeriseksi muutettu keskiarvo oli 3,5 (n=2+8). 

• Yrittäjien antamien arvioiden keskiarvo oli 3,75 vaihteluvälillä 3–4 (n=4).  

https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00010
http://www.kaypahoito.fi/
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• Kehittäjätahojen ja poliittisten päättäjien antamien arvioiden keskiarvo oli 3 

vaihteluvälillä 2–4 (n=8) (kysymys oli muotoiltu suppeammin, ks. liite 2). 

Kyselyvastausten painotettu keskiarvo on 3,55. Näin Green Care –toiminnan fyysisten 

terveyshyötyjen arvoksi 44 asiakkaalle voidaan laskea 9195 euroa vuodessa. 

 

ASIAKASVAIKUTUKSET    
Arvioija Fyysinen painotus 

Asiakkaat 3,62 1,5 

Soiten hlöstö 3,43 1 

Tukiyhdistykset 3,5 1 

Yrittäjät 3,75 1 

Aluekehittäjät 3 0,25 

Painotettu ka 3,55  
 
 

• Fyysisen hyvinvoinnin korvikemuuttujat yhteensä: (659,70 € + 1153,60 € + 7182 € + 
1364,80 €) x (3,55/4) = 9195  € 

 

Elämänhallinnan ja kognitiivisen toimintakyvyn vahvistuminen 

Elämänhallinnan ja kognitiivisen toimintakyvyn paranemista on arvioitu asumisjärjestelyjen 

muutoksen kautta. Siirtyminen ohjatusta asumisesta tuettuun palveluasumiseen ilmentää tätä 

muutosta hyvin, koska se perustuu todelliseen Green Care -työtoiminnan asiakkaan 

aikaisemmin toteutuneeseen esimerkkiin. Itsenäisempään asumiseen siirtymistä voidaan 

pitää yhtenä laskennan kannalta perusteltuna ja tarkoituksenmukaisena hyötynä. 

Itsenäisemmän asumismuodon kustannukset myös ovat kuukausittaisilta kustannuksiltaan 

53,50 euroa edullisempia.  

• Yhden asiakkaan siirtyminen ohjatusta tuettuun palveluasumiseen (asumispalvelun 

hinnan lasku): 53,50 € * 12 kk =  642 € /vuosi 

Lähde: Soiten vammaispalvelut ja Soiten asiakas- ja potilasmaksuhinnasto 2021  

 

Työn merkityksellisyys Green Care –työtoiminnan asiakkaille 

Koska työn merkityksellisyydelle ei ollut löydettävissä suoraan markkinahintaa, sovellettiin 

työn merkityksellisyyden arvioinnissa Vamlasin Ratko-mallin SROI-laskelmaa, jossa on 

arvioitu osatyökykyisten ja vammaisten ihmisten työllistämiseen soveltuvaa Ratko-

menetelmää. Arvio perustuu oletukseen, että jos henkilö ei syystä tai toisesta voi tehdä 

itselleen merkityksellistä työtä, tätä puutetta pyritään tavallisesti kompensoimaan mielekkään 
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ja merkitykselliseksi koetun harrastus- tai vapaaehtoistoiminnan toiminnan kautta. Ratko-

mallin SROI-laskelmassa oli määritelty työn mielekkyyden rahalliseksi arvoksi jonkin 

vapaaehtoisesti tehdyn merkityksellisen toiminnan hinta, eli kuinka paljon henkilö olisi 

valmis maksamaan siitä, että voisi esimerkiksi harrastaa jotakin itselleen mieluista ja 

merkityksellistä asiaa vapaa-aikanaan (Klemelä 2018). 

Tilastokeskuksen Tulot ja kulutus -tilaston perusteella vuonna 2016 alle 65-vuotiaiden yhden 

hengen talouksien kulttuuriin ja vapaa-aikaan sijoittama summa oli keskimäärin 1966 €. Tätä 

summaa käytettiin korvikemuuttujan arvona mittaamassa toiminnan mielekkyyden hintaa. 

(Klemelä 2018: 47-49.) Vuoden 2016 rahamäärää 1 966,00 euroa vastaava rahamäärä vuonna 

2020 oli 2 028,67 euroa, kun elinkustannusindeksi vuonna 2016 oli 231 778 ja vuonna 2020 

vastaavasti 239 166. Näin saatiin arvioitua työn merkityksellisyyden vuotuiseksi 

rahamääräiseksi arvoksi 2029 euroa. 

Työtoimintaan osallistuneita asiakkaita pyydettiin arvioimaan työnteon merkityksellisyyttä 

vastaamalla kysymykseen Tuntuuko sinusta, että teet maatilalla tai tallilla tärkeää työtä? 

hymynaama-asteikolla, jonka arvot muutettiin numeerisiksi arvoiksi 0–4. Asiakkaiden 

antamien arvioiden keskiarvo oli ≈3,64 vaihteluvälillä 2–4 (n=42, vastausten jakaumalla 

28/4, 13/3, 1/2, 0/1 ja 0/0). Myös muita sidosryhmiä (pl. kehittäjät ja poliittiset päättäjät) 

pyydettiin arvioimaan Green Care -työtoiminnan merkityksellisyyttä asiakkaalle hyödyntäen 

sanallista asteikkoa erittäin tärkeä (4), melko tärkeä (3), neutraali (2), ei kovin tärkeä (1), ei 

lainkaan tärkeä (0): Kuinka arvioisit Green Care -työtoiminnan vaikutuksia siihen 

osallistuvien kehitysvammaisten asiakkaiden oman työn arvon ja merkityksellisyyden 

kokemiseen? 

• Soiten ammattilaisten antamien arvioiden keskiarvo oli 3,65 vaihteluvälillä 3–4 

(n=23).  

• Yrittäjien antamien arvioiden keskiarvo oli 3,25 vaihteluvälillä 3–4 (n=4).  

• Kehitysvammaisten tukiyhdistysten ryhmähaastattelun tulos otettiin huomioon 

kahdeksana vastauksena ja se lisättiin kyselyiden vastauksiin, joita saatiin 2 kpl. 

Numeeriseksi muutettu keskiarvo on 3,50 (n=2+8). 

Koska SROI-laskelman oletuksena on 44 asiakasta vuodessa ja kaksi asiakasta jätti 

vastaamatta ko. kysymykseen, arvioitiin näiden kahden asiakkaan osalta korvikemuuttuja 

kaikkien sidosryhmien vastausten painotetun keskiarvon avulla:  

• 2 asiakasta x (3,52/4 x 2029 €) = 3571 €  

• 42 asiakasta x (≈3,64/4 x 2029 €) = 77 609 € /vuosi 

 

Valitun korvikemuuttujan ja eri sidosryhmien arvioiden perusteella työn merkityksellisyyden 

rahamääräistetyksi arvoksi saatiin yhteensä 81 180 € vuodessa. 
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ASIAKASVAIKUTUKSET 
Arvioija Merkityksellisyys painotus 

Asiakkaat 3,64 1,50 

Tukiyhdistykset 3,5 1,00 

Soiten henkilöstö 3,65 1,00 

Yrittäjät 3,25 1,00 

Kehittäjät   - 0,25 

Painotettu ka 3,52  

• Työn merkityksellisyyden rahamääräistetty arvo = 77 609 € + 3571 € = 81 180 €  

Lähteet: 

Klemelä, J. (2018). Vaikuttavuutta työn muotoilulla. Ratko-mallin analyysi Social Return on 

Investment -menetelmällä. Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö (Vamlas) 11/2018. 

https://www.stat.fi/tup/laskurit/rahanarvonmuunnin.html 

 

 

Soitelle kohdistuvat kustannukset 

Soitelle kohdistuvien kustannusten arvioinnin lähtökohtana on ollut palvelusetelin 

sääntökirja, jonka mukaan ”Asiakas voi osallistua Green Care –toimintaan yksilöllisen 

palvelupäätöksen mukaisesti 1-5 päivänä viikossa (ma-pe) 4-6 tuntia päivässä. Soite 

maksaa Green Care -työtoiminnassa olevalle asiakkaille kannustusrahaa voimassa olevien 

kriteerien mukaan. Palveluntuottajan tulee huolehtia siitä, että asiakkaalla on halutessaan 

mahdollisuus ruokailla ja nauttia välipala Green Care –toimintapäivän aikana. Mikäli 

asiakas nauttii toimintapäivän aikana palveluntuottajan järjestämän aterian, Soite perii 

asiakkaalta päiväkohtaisen ateriamaksun Soiten asiakas- ja potilasmaksuhinnaston 

mukaisesti. Green Care –toimintaan osallistuminen on asiakkaalle maksutonta. --- Mikäli 

asiakkaalle on myönnetty kuljetuspalvelu, tilaa Soiten työntekijä kuljetuksen. Kuljetuksen 

peruutuksen tekee palveluntuottaja saatuaan ilmoituksen asiakkaan Green Care -päivän 

peruuntumisesta. ---Palveluntuottaja laskuttaa tilaajaa (Soitea) enintään kerran 

kuukaudessa jälkikäteen palvelutoteuman mukaisesti”. 

 

 

Green Care -palvelusetelikustannukset  

SROI-laskentaperusteena käytettiin vuosien 2019-2021 Green Care -työtoiminnan 

kuljetuksiin osallistuneiden asiakasmäärien ja toimintapäivien keskiarvoja sekä palvelusetelin 

arvoa vuonna 2o2o. Asiakasmäärät ja toimintapäivät vuosina 2019-2021 olivat seuraavat:  

 

• 2019: 37 asiakasta ja 2527 päivää 

• 2020: 40 asiakasta ja 2659 päivää 

• 2021: 55 asiakasta ja 3949 päivää 
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Arvioinnissa käytetty asiakasmääränä 44 asiakasta vuodessa ja toimintapäivien määränä  

3045 toimintapäivää vuodessa. 

• Palvelusetelikustannukset: toimintapäivien määrä 3045 x palvelusetelin arvo 82,50 € 

= 251 213 € / vuosi 

 

Lähteet:  

Soite: Palvelusetelin sääntökirja, Green Care -toiminta (Voimassa 2020, hyväksytty 

16.12.2019, Soiten hallitus)  

Soiten kuljetuspalvelukeskus  

 

Asiakaskuljetukset 

SROI-arvioinnissa on käytetty Soiten alueelta (Halsua, Kannus, Kaustinen, Kokkola, 

Kruunupyy, Lestijärvi, Perho, Toholampi, Veteli) Green Care -toimintapäiviin osallistuneiden 

asiakkaiden kuljetuskustannusten vuosien 2019-2021 keskiarvoa, kun vuoden 2019 

kuljetukset maksoivat Soitelle 96 225,03 €, vuoden 2020 kuljetukset maksoivat 68 687,54 € 

ja vuoden 2021 kuljetukset yhteensä 111 788,01 €. 

• Keskimääräiset kuljetuskustannukset: 92 234 € / vuosi 

Lähde: Soiten kuljetuspalvelukeskus 

 
 

Hallinnolliset lisäkustannukset 

Kehitysvammaisten Green Care -työtoiminnan fasilitoinnista aiheutuva keskimääräinen 

lisäkustannus vuodessa sisältää hallinnollisen lisätyön ja mahdolliset ohjaajakäynnit tiloilla 

ensimmäisillä kerroilla/tarvittaessa. Kustannus on arvioitu Kehitysvammaiset osallisina 

Green Care -palveluiden kehittämisessä osaksi päivä- ja työtoimintaa -hankkeessa 

tavanomaisena toimintavuonna toteutuneiden fasilitaatiokustannusten sekä 

toimintakeskusten, koordinaattorin, ostopalvelu- ja valvontapäällikön yhteenlasketun työajan 

perusteella. 

• Soiten hallinnolliset lisäkustannukset liittyen Green Care -työtoiminnan fasilitointiin 

ovat olleet keskimäärin 38 414 € / vuosi 

Lähteet:  

Soiten vammaispalvelut  

Kehitysvammaiset osallisina Green Care -palveluiden kehittämisessä osaksi päivä- ja 

työtoimintaa -hanke 
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Kannustusraha 

Soite maksaa Green Care -työtoiminnassa olevalle asiakkaille kannustusrahaa voimassa 

olevien kriteerien mukaan. Kannustusrahaa eli asiakaskohtaisia työosuusrahatuloja voidaan 

maksaa asiakkaille 2,80 euroa, 4,00 euroa tai 5,50 euroa päivältä, asiakkaan kunnosta ja 

työajasta riippuen. Soiten asiakkaista noin 80 %:lle on maksettu korkeinta eli 5,50 euron 

päiväkohtaista kannustusrahaa. SROI-laskennan yksinkertaistamiseksi maksettujen 

kannustusrahojen määrä arvioitiin kertomalla työosuusrahan keskimääräinen suuruus 5,00 € 

laskennallisella toimintapäivien määrällä (ks. myös s. 13-14 asiakkaille kohdistuvat hyödyt). 

• Kannustusrahan laskennallinen määrä: 3045 toimintapäivää x 5 € = 15 225 € / vuosi 

Lähde: Soiten vammaispalvelut 

 

 

Soitelle kohdistuvat hyödyt 

Asiakaspaineen helpottuminen 

Green Care -työtoiminnan vaihtoehtoiskustannus olisi uuden toimintakeskuksen 

rakentaminen Kokkolan alueelle ja erityisesti asiakaspaineen helpottumisen osalta uuden 

toimintakeskuksen vuosikuluja on tarkoituksenmukaista käyttää SROI-laskennassa 

korvikemuuttujana. Kustannusten vertailukohteena on käytetty muualla Soiten alueella 

käytössä olevien toimintakeskusten toteutuneita kustannusarviotietoja. Esimerkiksi 

Kokkolan Kompassin kokoisen isomman toimintakeskuksen vuokrakustannukset ovat noin 

161 000 euroa vuodessa ja Kaustisen pienemmän toimintakeskuksen 40 000 euroa vuodessa. 

SROI:ssa tarkasteltavaan asiakasmäärään suhteutettuna uuden toimintakeskuksen 

vuosikustannukset olisivat Soiten vammaispalveluiden arvion mukaan noin 75 000 euroa. 

• Uuden päivätoimintakeskuksen rakentamisen vuotuinen leasing/vuokra -kustannus 

olisi arviolta n. 75 000 € / vuosi  

Lähde: Soiten vammaispalvelut 

 

Asiakkaiden terveyden ja toimintakyvyn paraneminen 

Asiakkaiden terveyden ja toimintakyvyn paranemista on Soiten osalta tarkasteltu kolmesta eri 

näkökulmasta, jotka kaikki tukevat palveluiden tavoitteita, parantavat palveluiden sisältöä ja 

osaltaan vahvistavat asiakkaiden sitoutumista palveluun:  asiakkaiden 1) sosiaalisen 

toimintakyvyn ja osallisuuden vahvistuminen, 2) psyykkisen terveyden ja hyvinvoinnin 

vahvistuminen ja 3) fyysisen terveyden paraneminen. 

1) Asiakkaiden sosiaalisen toimintakyvyn ja osallisuuden vahvistuminen 
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Green Care -työtoiminnan vaihtoehtoiskustannuksena sosiaalisen kuntoutuksen tavoitteiden 

saavuttamiseksi voidaan pitää työtoimintaa tavanomaisissa toimintakeskuksissa. 

Kustannusarvio perustuu Terveyden- ja sosiaalihuollon yksikkökustannukset Suomessa 

vuonna 2017 -raporttiin, joka on viides terveydenhuollon yksikkökustannuksia kuvaava ja 

kolmas sosiaalipalveluiden yksikkökustannuksia kuvaava raportti Suomessa. Raporttiin on 

koottu yhteen keskeisten terveys- ja sosiaalipalvelujen kustannukset sekä niiden arvioimisessa 

käytetyt tietolähteet ja menetelmät. 

Green Care -työtoiminnan sosiaalisen toimintakyvyn ja osallisuuden vahvistumisen 

korvikemuuttujana on käytetty kehitysvammaisille suunnatun päivä- tai työtoiminnan hintaa 

tavanomaisissa toimintakeskuksissa, sillä taustaoletuksella että 6 asiakasta ei osallistu 

päivätoimintaan lainkaan (vrt. Green Care -työtoimintaan toimintakeskusten ulkopuolelta 

tulevat asiakkaat) ja 38 asiakasta osallistuu työtoimintaan tavanomaisessa 

palvelukeskuksessa. Kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminnan nettokustannukset 

käyttöpäivää kohti ovat olleet Suomessa vuonna 2017 keskimäärin 87 euroa. Vuoden 2017 

rahamäärää 87,00 euroa vastaava rahamäärä vuonna 2020 oli 89,10 euroa. 

Elinkustannusindeksi vuonna 2017 oli 233 529 ja vuonna 2020 EKI oli 239 166.  

 

• Arvioinnissa käytetty asiakasmäärä: 44 – 6 = 38 asiakasta / vuosi 

• Green Care -työtoimintapäivät keskimäärin asiakasta kohden vuodessa: 3045 pv / 44 

as = 69 pv / asiakas/ vuosi 

• Asiakkaiden sosiaalisen toimintakyvyn ja osallisuuden vahvistumisen arvo:  

38 asiakasta x 69 pv x 89 € = 233 358 € / vuosi 

Lähteet: 

Suvi Mäklin, Petra Kokko (toim.) Terveyden- ja sosiaalihuollon yksikkökustannukset 

Suomessa vuonna 2017, Työpaperi 21/2020. 

Soiten kuljetuspalvelukeskus 

https://www.stat.fi/tup/laskurit/rahanarvonmuunnin.html 

 

2) Asiakkaiden psyykkisen terveyden ja hyvinvoinnin vahvistuminen 

Mielialan paranemisen korvikemuuttujana on SROI-arvioinneissa käytetty esimerkiksi 

psykoterapian hintaa (ks. Vamlasin Ratko-mallin SROI-analyysi, Klemelä 2018). 

Psykoterapiaa korvataan vuodessa enintään 80 kertaa. Jos asiakas kävisi terapiassa 

säännöllisesti kerran viikossa pois lukien loma-ajat, tulisi käyntikertoja vuoden aikana 

yhteensä 40 kertaa (ks. myös tarkemmat perustelut asiakasvaikutusten yhteydessä s. 16-17).  

• Kustannus Soitelle: aikuisen psykoterapiakäynti 134 € x 40 krt x 44 asiakasta=  

235 840 € / vuosi 

Lähteet:  

Klemelä, J. (2018). Vaikuttavuutta työn muotoilulla. Ratko-mallin analyysi Social Return on 

Investment -menetelmällä. Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö (Vamlas) 11/2018. 

https://www.stat.fi/tup/laskurit/rahanarvonmuunnin.html
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https://verneri.net/yleis/mielenterveyden-ongelmat-kehitysvammaisilla-henkiloilla 

https://www.kela.fi/kuntoutuspsykoterapia 

Soiten erikoissairaanhoidon suoriteperusteisen laskutuksen kuntahinnasto 2020 

 

3) Asiakkaiden fyysisen terveyden paraneminen  

Arvioinnissa valittiin erilaisia toisiaan täydentäviä korvikemuuttujia asiakkaiden fyysisen 

terveyden ja hyvinvoinnin paranemiselle arvioimalla asiakkaiden keskimääräistä fyysistä 

terveyttä tilanteessa, jossa Green Care -työtoimintaa ei olisi tarjolla. Arvioinnin 

taustaoletuksena oli, että 6 asiakasta ei osallistu työtoimintaan lainkaan (vrt. 

toimintakeskusten ulkopuolelta tulevat asiakkaat) ja 38 asiakasta osallistuu työtoimintaan 

tavanomaisessa palvelukeskuksessa. Liikunnan ja ulkoilmassa oleskelun vähenemisen sekä 

eläinkontaktien puuttumisen myötä asiakasmäärää (n=44) vastaavina korvikemuuttujina 

käytettiin suomalaisten terveys- ja sairastavuustilastojen valossa aivoverenkierron häiriöstä (1 

asiakas), diabeteksesta (7 asiakasta),  tuki- ja liikuntaelinsairauksista (14 asiakasta) sekä 

reumasta (2 asiakasta) aiheutuvia kustannuksia. 

 

3 a) 7 asiakkaan sairastuminen 2-tyypin diabetekseen 

Arviointiperusteena on käytetty 2-tyypin diabetesta (diabetes mellitus) sairastavien määrää 

Suomessa (n. 500 000 henkilöä) suhteutettuna työikäisen väestön määrään Suomessa vuonna 

2021 (3,19 milj.). Kahdeksan Euroopan maan yhteistutkimuksessa (CODE-2) on tutkittu 

tyypin 2 diabeteksen hoidon  kustannuksia vuonna 1998, jolloin avo- ja sairaalahoidon 

yhteenlasketut kustannukset sekä lääkekustannukset olivat potilasta kohden keskimäärin 2 

834 euroa vuodessa. Vastaava rahamäärä vuonna 2020 oli 3 897,78 euroa.  

• Perusterveydenhuollon ja sairaalahoidon sekä lääkehoidon arvioidut yhteenlasketut 

hoitokulut Soitelle: 7 x 3 898 € = 27 286 €/ vuosi 

 

Lähteet:  

https://www.diabetes.fi/yhteiso/medialle/perustietoa_diabeteksesta_suomessa 

https://www.stat.fi/til/vaenn/2021/vaenn_2021_2021-09-30_tie_001_fi.html 

https://www.diabetes.fi/files/1266/Kustannusraportti.pdf 

https://www.stat.fi/tup/laskurit/rahanarvonmuunnin.html 

 

 

3 b) 14 asiakkaalla ilmenee tuki- ja liikuntaelinongelmia ja sitä kautta syntyy 

fysioterapian tarve 

Reumaliiton mukaan yli miljoona työikäistä kärsii tuki- ja liikuntaelinoireista. THL:n 

raportissa Terveys, toimintakyky ja hyvinvointi Suomessa todetaan, että selkä- ja 

niskakivuista kärsii noin joka kolmas työikäinen ja polvikipuja potee noin joka neljäs. 

Reumaliiton luvut perustuvat Terveys 2011 -tutkimuksen tilastoihin oireiden yleisyydestä eri 

ihmisryhmillä ja ne on suhteutettu Tilastokeskuksen arvioon työikäisten määrästä.  Hoitokulu 

https://verneri.net/yleis/mielenterveyden-ongelmat-kehitysvammaisilla-henkiloilla
https://www.kela.fi/kuntoutuspsykoterapia
https://www.diabetes.fi/yhteiso/medialle/perustietoa_diabeteksesta_suomessa
https://www.stat.fi/til/vaenn/2021/vaenn_2021_2021-09-30_tie_001_fi.html
https://www.diabetes.fi/files/1266/Kustannusraportti.pdf
https://www.stat.fi/tup/laskurit/rahanarvonmuunnin.html
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on arvioitu keskimääräisten fysioterapiasarjojen ja Soiten erikoissairaanhoidon 

suoriteperusteisen laskutuksen kuntahinnasto 2020. 

 

• Hoitokulu Soitelle: 45 x fysioterapia sarjaterapiakäynti 73 € = 3285 €  x 14 asiakasta  

= 45 990 € 

 

 
Lähteet: 
 
https://www.reumaliitto.fi/fi/kuinka-yleisia-tuki-ja-liikuntaelinoireet-ovat 
https://www.stat.fi/til/vaenn/2021/vaenn_2021_2021-09-30_tie_001_fi.html 
Soiten erikoissairaanhoidon suoriteperusteisen laskutuksen kuntahinnasto 2020 

 
 

3 c) 2 asiakkaan sairastuminen autoimmuunisairauteen (reuma)  

Tässä esimerkkitapauksessa oletettiin, että kaksi asiakasta sairastuisi 

autoimmuunisairauteen, joksi tässä arviossa valittiin melko yleisesti esiintyvä nivelreuma (ks. 

myös asiakasvaikutukset s. 19). Arviointiperusteena on käytetty autoimmuunisairauksia 

sairastavien määrää Suomessa suhteessa Green Care -työtoimintaan osallistuvien asiakkaiden 

määrään (44 henkilöä * 5 % = 2 henkilöä).  

Vuonna 2014 kerätyn aineiston potilaiden keskimääräiset kokonaiskustannukset olivat 11 720 

euroa puolessa vuodessa, eli 23 440 euroa vuodessa (Kampman 2016). Vastaava rahamäärä 

vuonna 2020 oli 24 223,32 euroa, kun elinkustannusindeksi vuonna 2014 oli 231 432 ja 

vuonna 2020 EKI oli 239 166.  

• Soitelle aiheutuvat hoitokulut kahden asiakkaan sairastumisesta reumaan: 

(2 x 24 223,32 euroa) = 48 447 € /vuosi 

 

Lähteet: 

Soiten asiakas- ja potilasmaksuhinnasto 2021 

Mustajoki, P. (2018). Autoimmuunisairaudet. Lääkärikirja Duodecim 19.11.2018.  

https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00010 

Nivelreuma. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen 

Reumatologisen yhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura 

Duodecim, 2022. www.kaypahoito.fi 

Vatanen, T, Siljander, H, Hämäläinen, A, Ilonen, J, Virtanen, S., Lähdesmäki, H, Knip, M. & 

Xavier, RJ. (2016). Variation in microbiome LPS immunogenicity contributes to 

autoimmunity in humans. Cell 2016; 165: 28. 

https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/167481/Nivelreuman%20kustannukset%2
0Suomessa%20tautiaktiivisuuden%20ja%20toimintakyvyn%20mukaan%20painoon.Kamp
man.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
 
https://www.stat.fi/tup/laskurit/rahanarvonmuunnin.html 

 

https://www.reumaliitto.fi/fi/kuinka-yleisia-tuki-ja-liikuntaelinoireet-ovat
https://www.stat.fi/til/vaenn/2021/vaenn_2021_2021-09-30_tie_001_fi.html
https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00010
http://www.kaypahoito.fi/
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/167481/Nivelreuman%20kustannukset%20Suomessa%20tautiaktiivisuuden%20ja%20toimintakyvyn%20mukaan%20painoon.Kampman.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/167481/Nivelreuman%20kustannukset%20Suomessa%20tautiaktiivisuuden%20ja%20toimintakyvyn%20mukaan%20painoon.Kampman.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/167481/Nivelreuman%20kustannukset%20Suomessa%20tautiaktiivisuuden%20ja%20toimintakyvyn%20mukaan%20painoon.Kampman.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.stat.fi/tup/laskurit/rahanarvonmuunnin.html
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3 d) Yhden asiakkaan sairastuminen aivoverenkierron häiriöön 

Aivoverenkierron häiriön kustannuksiksi on hoito- ja kuntoutussuositusten perusteella 

laskettu kolme sairaalahoitovuorokautta vaativassa hoidossa (á 828 euroa) sekä 20 

fysioterapian sarjaterapiakäyntiä (á 73 €) ja 25 toimintaterapiakäyntiä (kuntoutus-, seuranta- 

tai ryhmäkäynti á 150 €).  

 

• Aivoverenkierron häiriöön sairastumisen kustannukset Soitelle yhtä asiakasta kohden:  

(3 x  828 €)+(20 x 73 €)+(25 x 150 €)  = 7694€ /vuosi 

 
 

Lähteet:  

Terveyskirjasto: Aivoinfarkti, kuntoutus ja jatkohoito 
https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00001 
Soiten erikoissairaanhoidon suoriteperusteisen laskutuksen kuntahinnasto 2020 

 

Green Care -työtoiminnan fyysisen terveyden korvikemuuttujien (3a-3d) laskennallinen arvo 

Soitelle oli yhteensä 129 417 euroa, sosiaalisten hyvinvointivaikutusten laskennalliseksi 

arvoksi arvioitiin 233 358 euroa ja psyykkisten hyvinvointivaikutusten arvoksi arvioitiin 

235 840 euroa, käsittäen palveluiden sisällön ja laadun paranemisen (monipuolisuus ja 

vaihtelevuus), asiakkaiden sosiaalisten ja terveydellisten ongelmien ennaltaehkäisyn ja 

hyvinvoinnin ylläpitämisen arvioidut hyödyt. Ilman kyselyissä selvitettyä vaikutusten 

merkittävyyden arviointia asiakkaisiin kohdistuvien terveys- ja hyvinvointivaikutusten 

korvikemuuttujien arvioitu hyöty Soitelle olisi yhteensä 598 615 euroa.  

Kyselyjen painotettu sosiaalisen toimintakyvyn, psyykkisen ja fyysisen terveyden ja 

hyvinvoinnin (ml. palveluiden sisältö ja laatu, ja sitä kautta palveluun sitoutuminen) 

merkittävyyden arvion lukuarvo sote-palveluiden näkökulmasta oli 3,36/4, jolloin Green Care 

-työtoiminnan hyvinvointivaikutusten laskennalliseksi arvoksi saatiin 514 809 euroa. 

 

SOTE-PALVELU -VAIKUTUKSET    

Arvioija 
Asiakkaiden sos./psyykk./fyys. 

terveys ja hyvinvointi painotus 
 

Asiakkaat 3,6 1,5  

Soiten hlöstö 3,57 1,5  

Tukiyhdistykset 3,14 1  

Yrittäjät*   0  

Aluekehittäjät 3,14 0,5  

Painotettu ka 3,44  
 

 

*Yrittäjät toimivat tässä palveluntuottajina, joten heidän arvionsa on huomioitu asiakasvaikutusten 

yhteydessä. 

• Palvelun hyvinvointivaikutusten rahamääräistetty arvo: 598 615 € x 3,44/4 =  
514 809 € 

https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00001
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Elämänhallinnan ja kognitiivisen toimintakyvyn vahvistuminen 

Yksi Green Care -työtoiminnan asiakas on ennen SROI-tarkastelujaksoa tosiasiallisesti 

siirtynyt tuetusta asumisesta itsenäisempään asumiseen, jota voidaan pitää myös SROI-

arvioinnissa yhtenä laskennan kannalta perusteltuna ja tarkoituksenmukaisena hyötynä. 

Asumispalvelun kustannukset laskevat Soiten hinnastojen mukaisesti asiakkaan siirtyessä 

ohjatusta tuettuun asumiseen. Kategoriassa P4 henkilö tarvitsee fyysisistä ja/tai psyykkisistä 

syistä henkilökohtaisen avustajan/ vierihoitajan noin 4 tuntia päivässä tai henkilökohtaisen 

avustamisen määrä päivässä on noin 4 tuntia, jolloin palvelun hinta on 317 €/päivä. 

Pitkäaikaisen asumisen (kategoria P1)  hinta esim. työtoiminnassa käyvälle on  185 € /päivä. 

• Muutoksen/hyödyn suuruus: 317 € -185 € = 132 € /päivä = 48 180 € /vuosi 

 

Lähteet: Soiten vammaispalvelut ja Soiten erikoissairaanhoidon suoriteperusteisen 

laskutuksen kuntahinnasto 2020 

 
 
Asiakkaiden maksamat ylläpitomaksut 

Asiakkaan Soitelle maksamat lounas- ja kahvikorvaukset on huomioitu SROI-arvioinnissa 

sillä laskennallisella taustaoletuksella, että n. 90 % asiakkaista on osallistunut työtoiminnassa 

tarjottuihin ruokailuihin ja ovat maksaneet siitä Soitelle ateriamaksun. Soiten ateriamaksut 

asumispalveluissa ja työ- ja päivätoimintapalveluissa sisältävät lounaan (5,25 €) ja välipalan, 

joiden hinta on yhteensä 7,90 €. 

 

• Ateriamaksujen laskennallinen määrä: 3064 toimintapäivää x 7,90 € = 16 086 €  x 0,9 
= 21 785 € / vuosi 

 

Lähteet: Soiten vammaispalvelut ja Soiten asiakas- ja potilasmaksuhinnasto 2021 

 

Yrittäjille kohdistuvat kustannukset 

Yrittäjien kyselyssä pyydettiin arvioimaan Green Care-yritystoiminnan kustannuksia yhden 

tavanomaisen toimintavuoden ajalta seuraavaa hintahaarukkaa käyttäen: ei kuluja / alle 

1000 €/ 1000 € – 10.000 €/ 11.000 – 25.000 €/ 26.000 – 50.000 €/ yli 50.000 €. 

Kustannusten arviointi perustuu yrittäjien antamien hintahaarukoiden yhteenlaskettuihin 

keskiarvoihin, mikä tulee huomioida epävarmuustekijänä molempiin suuntiin arvioitaessa 

laskennan tuloksia. Kulujen arvioinnissa käytetyt arvot olivat 0 €/ 500 €/ 5.500 €/ 18.000 €/ 

38.000 €/ 55.000 €. 

Green Care -työtoiminnan kustannusten osuus Green Care -toiminnan 

kokonaiskustannuksista arvioitiin yrittäjien ilmoittamien tietojen Green Care -toiminnan 

kokonaisliikevaihdosta ja Green Care -työtoiminnan liikevaihdosta perusteella samassa 

suhteessa, eli Green Care -työtoiminnan kustannusten laskennallinen osuus 

kokonaiskustannuksista oli 74 % koostuen seuraavista kustannuksista: 
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Omat, perheenjäsenten ja ulkopuoliset palkat 155 400 

Ostopalvelut asiakastyöhön liittyen (esim. psykiatri, sosionomi)   

Kiinteistöjen, tilojen ja maa-alueiden käyttö- ja ylläpitokustannukset sekä 
mahdolliset vuokrakulut tai poistot (arvioitu Green Care -toiminnan osuus) 151 330 

Koneiden ja laitteiden hankinta (poistot), vuokrat sekä käyttökustannukset 
(Green Care -toiminnassa)   

Lainojen hoitokulut   

Vakuutukset (MYEL/YEL, toiminnan vakuutus), verot ym. 49 580 

Luontoreitistöjen, nuotiopaikkojen, laavujen ym. käyttö- ja ylläpitokustannukset 4 440 

Oma ja perheenjäsenten kouluttautuminen 17 760 
Palkatun ulkopuolisen henkilöstön koulutusten kustannukset   

Eläinten hankinnan kulut/ poistot/ vuosi 56 980 

Eläinten kouluttaminen   

Eläinten rehut, heinät, eläinlääkäri- ym. kulut   

Asiakkaiden ruokailut ja muut tarjoilut (valmistelut ja raaka-aineet tai 
ostopalveluna tuotetut) 34 780 

Varusteet ja vaatetukset (esim. työvälineet, suojavaatteet, turvallisuusvälineistö) 12 580 

Työtoiminnan sisällön suunnittelu ja yritystoiminnan hallinnolliset työt 
(työaikakustannus) 35 890 

Muu hallinnollinen asiakastyö (esim. osallistuminen hoitoneuvotteluihin, 
työaikakustannus)   

Palvelun kehittäminen ja markkinointi (esim. Green Care -laatumerkistä 
aiheutuvat kustannukset, somemarkkinointi, yhteydenpito asiakkaisiin)   

Kustannusten yhteenlaskettu kokonaisarvio keskimääräisenä toimintavuotena oli 518 740 €. 

Osa kustannustiedoista on yhdistetty johtuen vastaajien pienestä määrästä (n=4). 

Kyselyssä saatujen kustannustietojen ja avointen vastausten sekä haastattelujen perusteella 

voidaan todeta, jokainen Green Care -yritys on ainutlaatuinen ja esimerkiksi 

kustannustehokkuuden ja palveluiden laadun kannalta optimaalinen ryhmäkoko tai 

toimintapäivien määrä vaihtelee merkittävästi yrityskohtaisesti, suhteutettuna yrityksen 

muuhun toimintaan ja esimerkiksi käytettävissä oleviin henkilöresursseihin. Kyselyssä 

ilmoitettujen kustannusten kokonaismäärä on kululuokkien vaihteluväleihin liittyvistä 

epävarmuustekijöistä huolimatta korkea suhteessa palvelusetelituloihin, mikä saattaa osittain 

johtua siitä, että yrityksillä on myös muuta kuin Green Care -liiketoimintaa, jonka tuloilla 

esimerkiksi kiinteistöjen, koneiden ja lainojen kustannuksia katetaan. Huomionarvoinen 

yksityiskohta on myös, että yrittäjät panostavat lounas- ja välipalatarjoiluihin 

yhteenlaskettuna enemmän kuin mikä on asiakkaiden Soitelle maksamien ateriamaksujen 

summa (7,90 € / päivä/ asiakas), mikä nousi esiin myös yrittäjähaastatteluissa: ruokailuihin 

halutaan panostaa ja toisaalta asiakaskyselyissä tuli esiin ruokailujen merkitys tärkeänä osana 

työtoimintapäivää.  
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Yrittäjille kohdistuvat hyödyt 

Palvelusetelitulot 
 

Yrittäjille maksetut palvelusetelitulot on laskettu vuosien 2019-2021 keskiarvona: 

• Toimintapäivien määrä 3045 x palvelusetelin arvo 82,50 € = 251 212,50 € 

 

Lähteet:  

Soite: Palvelusetelin sääntökirja, Green Care -toiminta (Voimassa 2020, hyväksytty 

16.12.2019, Soiten hallitus) 

Soiten kuljetuspalvelukeskus ja yrittäjäkyselyt 

 

Yrittäjien kokema työn merkityksellisyys  

Työn merkityksellisyyden korvikemuuttujan valinta perustui oletukseen, että jos henkilö ei 

syystä tai toisesta voi tehdä itselleen merkityksellistä työtä, tätä puutetta pyritään tavallisesti 

kompensoimaan mielekkään ja merkitykselliseksi koetun harrastus- tai 

vapaaehtoistoiminnan toiminnan kautta. Ratko-mallin SROI-laskelmassa oli määritelty työn 

mielekkyyden rahalliseksi arvoksi jonkin vapaaehtoisesti tehdyn merkityksellisen toiminnan 

hinta, eli kuinka paljon henkilö olisi valmis maksamaan siitä, että voisi esimerkiksi harrastaa 

jotakin itselleen mieluista ja merkityksellistä asiaa vapaa-aikanaan (Klemelä 2018, ks. myös 

(vrt. asiakkaiden kokema työn merkityksellisyys s. 21-22). 

Tilastokeskuksen Tulot ja kulutus -tilaston perusteella vuonna 2016 alle 65-vuotiaiden yhden 

hengen talouksien kulttuuriin ja vapaa-aikaan sijoittama summa oli keskimäärin 1966 €. Tätä 

summaa käytettiin korvikemuuttujan arvona mittaamassa toiminnan mielekkyyden hintaa. 

(Klemelä 2018: 47-49.) Vuoden 2016 rahamäärää 1 966,00 euroa vastaava rahamäärä vuonna 

2020 oli 2 028,67 euroa, kun elinkustannusindeksi vuonna 2016 oli 231 778 ja vuonna 2020 

vastaavasti 239 166. Näin saatiin arvioitua työn merkityksellisyyden vuotuiseksi 

rahamääräiseksi arvoksi 2029 euroa. 

Yrittäjien kokemaa työn merkityksellisyyttä käsiteltiin sekä haastatteluissa että kyselyssä 

(liitteet 1 ja 2)  Kuinka arvioisit Green Care -palvelutoiminnan hyötyjä tai merkitystä Sinulle 

ja yritystoiminnallenne seuraavissa asioissa: Saat tehdä arvojesi mukaista työtä --- Saat 

tehdä töitä eläinten kanssa/ luonnossa/ maaseutuympäristössä. Kyselyn sanallisen asteikon 

erittäin tärkeä (4), melko tärkeä (3), neutraali (2), ei kovin tärkeä (1), ei lainkaan tärkeä (0) 

numeerisiksi muutettujen vastausten perusteella yrittäjäkyselyn työn merkityksellisyyttä 

arvioivien vastausten laskennallinen keskiarvo oli 3,25/4. 

• Yrittäjien omien arvojen ja oman kiinnostuksen mukaisen työn merkityksellisyyden 

proxyn arvo: 8 116 € x 3,25/4 = 6 594 € / vuosi 
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Lähteet: 

Klemelä, J. (2018). Vaikuttavuutta työn muotoilulla. Ratko-mallin analyysi Social Return on 

Investment -menetelmällä. Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö (Vamlas) 11/2018. 

https://www.stat.fi/tup/laskurit/rahanarvonmuunnin.html 

 

Oman ja henkilöstön hyvinvoinnin paraneminen työskenneltäessä luontoympäristössä tai 

eläinten kanssa 

Jos yritys ja sen henkilöstö ei työskentelisi luonnon ja eläinten parissa, on korvikemuuttujaksi 

valittu luontoperustainen työhyvinvointi, jolla haettaisiin vastaavia positiivisia vaikutuksia 

yrittäjän itsensä ja työntekijöiden työhyvinvoinnin ylläpitämiseksi. Yrittäjien oman 

työhyvinvoinnin ylläpitämisen arvo perustuu oletukseen, että he osallistuisivat 

hevostoimintaan kerran viikossa ja toiminnan keskihinta olisi 60 € /tunti: 

• 4 yrittäjää x 52 toimintakertaa x 60 €/tunti = 12 480 € / vuosi 
 

Koko henkilöstön osalta arvio perustuu oletukseen, että yrittäjä järjestäisi tyhypäivät yrityksen 

työntekijöille kaksi kertaa vuodessa. Yrittäjä osallistuu myös itse luontoperustaiseen tyhy-

toimintaan sekä keskimäärin 2 työntekijää/ yritys ja toimintakerran keskihinta olisi 274 €. 

• 4 yritystä x 2 ryhmätoimintakertaa x 274 € = 2192 € / vuosi 
 

Yrittäjien kokemaa luonnossa ja eläinten kanssa työskentelyn hyvinvointivaikutusta 

käsiteltiin sekä haastatteluissa että kyselyssä kysymällä Kuinka arvioisit Green Care -

palvelutoiminnan hyötyjä tai merkitystä Sinulle ja yritystoiminnallenne seuraavissa 

asioissa: Sinä ja henkilöstösi voitte paremmin työskenneltäessä luontoympäristössä tai 

eläinten kanssa,  hyödyntäen sanallista asteikkoa erittäin tärkeä (4), melko tärkeä (3), 

neutraali (2), ei kovin tärkeä (1), ei lainkaan tärkeä (0). Numeerisiksi muutettujen luonnossa 

ja eläinten kanssa työskentelyn hyvinvointivaikutusta arvioivien vastausten laskennallinen 

keskiarvo oli 3,5/4. 

 

• Yrittäjän ja työntekijöiden yhteenlasketun luontoperustaisen tyhy-toiminnan arvo: 
14 672 € x 3,5/4= 12 838 € / vuosi 
 
 
 

Lähteet: 

Hevostoiminta (60 min: 64 €) https://stallfalisa.fi/fi/hinnat  

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta (50 min: 58 €)  https://www.tiinantalli.com 

 

Aava Kertun kotitila (alpakkapatikka 1-6 hlöä yht. 300 €) 

https://www.aavakertunkotitila.fi/fi/hinnasto/ 

https://www.stat.fi/tup/laskurit/rahanarvonmuunnin.html
https://stallfalisa.fi/fi/hinnat
https://www.tiinantalli.com/
https://www.aavakertunkotitila.fi/fi/hinnasto/


35 
 
 

 

Stall Falisa (Maastoratsastus ryhmässä 44€/hlö, 3 osallistujaa / yritys: 132 €) 

https://stallfalisa.fi/fi/hinnat  

Emmes retreat, päivä hiljaisuudessa (130 € / hlö, 3 osallistujaa / yritys: 390 €) 

https://www.emmesretreat.fi/fi/etusivu/ 

 

Työn itsenäisyys 

Työn itsenäisyydelle ei ollut löydettävissä suoraa markkinahintaa, jolloin korvikemuuttujaksi 

valittiin oman työn johtamisen ja itsenäisen työskentelyn vahvistamiseen tähtäävän 

johtamiskoulutuksen hinta. Yrittäjän kokeman työn itsenäisyyden arvoksi määriteltiin 

johtamiskoulutusten hintojen keskiarvo 4210 euroa. 

Yrittäjien työn itsenäisyyden merkitystä käsiteltiin sekä haastatteluissa että kyselyssä 

kysymällä Kuinka arvioisit Green Care -palvelutoiminnan hyötyjä tai merkitystä Sinulle ja 

yritystoiminnallenne seuraavissa asioissa: Voit itse kehittää ja muokata omaa Green Care -

palveluasi/yritystäsi,  hyödyntäen sanallista asteikkoa  erittäin tärkeä (4), melko tärkeä (3), 

neutraali (2), ei kovin tärkeä (1), ei lainkaan tärkeä (0). Yrittäjäkyselyn työn itsenäisyyden 

merkitystä arvioivien vastausten numeeriseksi muutettu keskiarvo oli 4/4. 

 

• Yrittäjien kokeman työn itsenäisyyden arvo: 4 210 € x 4/4= 16 840 € / vuosi 

 

Lähteet:  

Vaasan yliopiston Executive Education (JOKA – Johtajana kasvaminen 15 op, alk. 4900 € + 

alv 24%)  

Educo Valmennustalo (Yritysjohtamisen koulutusohjelma – Johtamisen ja yritysjohtamisen 

erikoisammattitutkinto, alk. 1890 € + alv 24%) 

 

Muuta huomioitavaa: SROI:ssa kerätyn aineiston perusteella näyttäisi siltä, että yrittäjät 

kokevat itse työn mielekkyyden, itsenäisyyden ja mahdollisuuden toimia luonto- ja 

maaseutuympäristöissä eläinten kanssa niin arvokkaana, että se osaltaan kompensoi Green 

Care -työtoiminnan taloudellista kannattavuutta. Varsinkin käytettäessä vuokrattuja tiloja 

ja toisen omistamia eläimiä tai ulkopuolista työvoimaa, tulisi asiakasmäärä ja 

työtoimintapäivien määrä olla riittävän suuri, tasaisesti jakautuva ja ennustettavissa oleva, 

jotta toiminta olisi taloudellisesti kestävällä pohjalla. Tämä on yksi selkeä kehityskohde, jos 

toimintaan halutaan lisää uusia yrityksiä palveluntuottajiksi. 

 

 

https://stallfalisa.fi/fi/hinnat
https://www.emmesretreat.fi/fi/etusivu/
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Alueelliset hyödyt 

Maaseudun elinkeinojen monipuolistuminen, uudenlaisen yrittäjyyden ja työpaikkojen 

lisääntyminen 

Kaikki Green Care -työtoimintaa tuottavat yritykset ovat Green Care Finland ry:n 

jäsenyrityksiä ja ovat sitä kautta sitoutuneet noudattamaan yritystoiminnassaan Green Care -

toiminnan eettisiä periaatteita. Green Care -toiminnan vastuullisuuteen kuuluu vastuu 

kotimaisten ja paikallisten resurssien sekä kulttuurin arvostamisesta, mikä tarkoittaa 

esimerkiksi lähellä tuotettujen tuotteiden ja palveluiden käyttöä omassa yritystoiminnassa. 

Tämän perusteella SROI-arviossa yrityksien ilmoittamia kustannuksia vastaava hyöty on 

arvioitu kokonaisuudessaan kohdistuvan aluetalouteen. 

Palveluiden tuottamisesta yrittäjälle aiheutuvat kustannukset keskimääräisenä 

toimintavuotena (518 740 €) on arvioitu yritysten kyselyssä ilmoittamien kustannusarvioiden 

keskiarvoista, jotka on suhteutettu Green Care -työtoiminnan liikevaihdon osuuteen Green 

Care -toiminnan kokonaisliikevaihdosta.  

Edellä mainituin perustein alueeseen kohdistuva hyöty sisältäen yrittäjien ja muiden 

henkilöiden työllistämisen, tuotteiden ja palveluiden hankinnan sekä verotulojen ja verotulon 

luonteisten maksujen aluetalouteen kohdistuva hyöty on 518 740 € / vuosi. 

Lähde: Yrittäjäkysely 

 

Alueen positiivinen talouskehitys yritystoiminnan tukemisen kautta 

Paikallisille taksiyrittäjille on maksettu Soiten kuljetuspalvelukeskuksen kautta asiakkaiden 

edestakaisista matkoista Green Care -työtoimintaan keskimäärin 3045 toimintapäivänä 

yhteensä 92 234 € / vuosi. 

Lähde: Soiten kuljetuspalvelukeskus 

 

Lajistollisen ja maisemallisen monimuotoisuuden sekä luonnonvarapääoman säilyttäminen 

ja vahvistuminen 

Luonnon monimuotoisuuden ja luonnonvarapääoman säilyttämisen ja vahvistamisen 

rahamääräinen arvottaminen perustuu Green Care -työtoiminnan palveluita tuottavien 

yritysten yhteenlaskettuihin arvioihin laiduntavien kotieläinten (hevoset ja lampaat) 

lukumäärästä, roduista ja laidunalueiden luontotyypeistä keskimääräisenä toimintavuonna. 

Luonnon monimuotoisuudelle Green Care -toiminnasta aiheutuva hyöty on rahamääräistetty 

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 mukaisten euromääräisten 

tukien perusteella. 
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a) Alkuperäisrotujen kasvattaminen  

Alkuperäisrotujen kasvattamisen rahamääräistetty hyöty luonnon monimuotoisuudelle on 

arvioitu Soiten alueen Green Care -työtoimintaan kytkeytyvien alkuperäisrotujen 

yhteenlasketun eläinyksikkömäärän perusteella keskimääräisenä toimintavuonna (2019-

2021). Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman (2014-2020) mukaan ”Suomen 

olosuhteisiin sopeutuneiden alkuperäisten kotieläinrotujen kasvatus on vähäistä ja uhkana 

on geneettisen monimuotoisuuden häviäminen. Geneettisen monimuotoisuuden 

säilyttämiseen vaikuttavat seuraavat toimet (d):  alkuperäisrotujen kasvattamisen 

erityistuki: suomenlampaiden, ahvenanmaanlampaiden tai kainuunharmaslampaiden 

kasvattamisesta vuosittain maksettava maatalouden ympäristökorvaus voi olla enintään 

876 €/ey” (=eläinyksikkö). 

• Green Care -työtoiminnassa hyödynnettyjen alkuperäisrotujen eläinyksikköjen 

arvioitu yhteenlaskettu määrä x ympäristökorvaus on noin 20 000 € / vuosi 

 

Lähteet: 

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 

Miia Karja ja Taina Lilja (2007). Alkuperäisrotujen säilyttämisen taloudelliset, sosiaaliset ja 

kulttuuriset lähtökohdat. Maa- ja elintarviketalous 106. 

Dasgupta, P. (2021). The Economics of Biodiversity: The Dasgupta Review. (London: HM 

Treasury) 

Yrityshaastattelut 

 

b) Luonnonmukainen kotieläintuotanto 

Luonnonmukaisen kotieläintuotannon rahamääräistetty hyöty luonnon monimuotoisuudelle 

on arvioitu Soiten alueen Green Care -työtoimintaan kytkeytyvän luonnonmukaisen 

kotieläintuotannon yhteenlaskettuun hehtaarimääräarvioon keskimääräisenä 

toimintavuonna (2019-2021). Valtiontalouden tarkastusviraston (2004) mukaan 

”Luonnonmukaisen eläintuotannon kohdalla yleisenä periaatteena on eläintuotannon 

liittyminen läheisesti maaperään. Tämän periaatteen mukaisesti eläinten lukumäärää 

pinta-alayksikköä kohden rajoitetaan sen varmistamiseksi, että eläintuotanto ja 

kasvinviljely muodostavat tuotantoyksikössä kokonaisuuden, jolla vältetään kaikin tavoin 

saastumista. Erityisesti tulee välttää maaperän sekä pinta- ja pohjavesien saastumista. 

Eläinten lukumäärä suhteutetaan tarkasti käytettävissä olevaan pinta-alaan, jotta toisaalta 

vältetään liiallisen laiduntamisen ja eroosion tuomat ongelmat ja jotta toisaalta 

karjanlannan levitys voi tapahtua ilman haitallisia ympäristövaikutuksia. 

Luonnonmukaisen eläintuotannon osalta Neuvoston asetus [EY 1804/1999] liitteineen 

sisältää tarkat määräykset muun muassa eläinten ruokinnasta, terveydenhoidosta, 

ulkoilutuksesta sekä karjasuojista”. 

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman (2014-2020) mukaan ”Toimesta 

maksettava luonnonmukaisen kotieläintuotannon tuki on 134 €/ha/v. Koska toimi pitää 
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sisällään myös luonnonmukaisen tuotannon ehdot, tilalle maksetaan myös 

luonnonmukaisen tuotannon toimen tuki 160 €/ha/vuosi”. 

 

• Green Care -työtoimintaan kytkeytyvän luonnonmukaisen kotieläintuotannon 

arvioitu yhteenlaskettu ha-määrä on noin 70 ha x 160 € = 11 200 € / vuosi 

 

Lähteet:  

 
Luonnonmukaisen tuotannon tukeminen. Valtiontalouden tarkastusvirasto, 
tarkastuskertomus 91/2004.  

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 

Yrityshaastattelut 

 

 

c) Perinnebiotooppien hoito 

Perinnebiotooppien hoidon rahamääräistetty hyöty luonnon monimuotoisuudelle on arvioitu 

Soiten alueen Green Care -työtoimintaan kytkeytyvien perinnebiotooppien yhteenlaskettuun 

hehtaarimääräarvioon keskimääräisenä toimintavuonna (2019-2021). Arvio perustuu 

oletukseen, että perinnebiotooppeja hoidetaan laiduntamalla. 

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman (2014-2020) mukaan ”Maatalouden 

luomissa ja ylläpitämissä elinympäristöissä elää perinteisestä maataloudesta hyötyneitä 

luonnonvaraisia eläin-, kasvi- ja sienilajeja. Merkittävimmät lajiston ja luontotyyppien 

uhanalaistumiseen johtaneet syyt liittyvät pääasiassa maatalouden rakennemuutokseen. 

Perinnebiotooppien luontotyypeistä 93 % (37 kpl) luokiteltiin uhanalaisiksi. Joka kymmenes 

Suomen eliölaji on uhanalainen. Uhanalaisista lajeista 22,3 % elää perinnebiotoopeilla. 

Maatalousalueiden luonnon monimuotoisuus ei säily ilman maatalousmaata, sen viljeltyjä 

peltoja, laidunnusta ja hoidettuja reuna-alueita. Uhanalaisimpia ovat perinnebiotooppien 

ja luonnonlaidunten luontotyypit ja lajisto. Perinnebiotoopit, luonnonlaitumet ja muut 

avoimet tai puoliavoimet niittymäiset maatalousympäristöt eivät ole enää osana 

tavanomaista tuotantotapaa vaan vaativat suunnitelmallista hoitoa. Laskelman perusteella 

laiduntamalla hoidetun perinnebiotoopin tai luonnonlaitumen hoidosta vuosittain 

maksettava maatalouden ympäristökorvaus voi olla enintään 875 €/ha, kun 

kaksinkertaisen maksun välttämiseksi pysyvien laitumien osuus on laskettu pois”. 

• Green Care -työtoimintaan kytkeytyvien perinnebiotooppien tai luonnonlaitumien 

arvioitu yhteenlaskettu ha-määrä x ympäristökorvaus on noin 32 000 € / vuosi 

 

Lähteet: 

 

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020  

Yrityshaastattelut 
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4. SROI-suhdeluvun laskeminen 

Selvityksessä esiin saadut keskeiset hyödyt rahamääräistettiin ja niitä verrattiin toiminnasta 

aiheutuviin kustannuksiin, jolloin arvioinnin lopputuloksena saatiin laskettua SROI-

suhdeluku: 

SROI-suhdeluku = Hyödyt (1 876 543 €) : Kustannukset (937 476 €) ≈ 2,00 

SROI-suhdeluku kuvaa yksinkertaistettuna, että tämän esimerkin valossa arvioituna Green 

Care -työtoimintaan sijoitettu euro tuottaa takaisin kaksi euroa erilaisina yhteiskunnallisina 

hyötyinä. Arvioitujen hyötyjen ja kustannusten laskelmat on esitetty taulukkomuodossa 

sidosryhmittäin liitteissä 3 ja 4. 

 

5. SROI-analyysin varmentaminen, hyödyntäminen ja soveltaminen 

SROI-arvioinnin sisällöistä on jaettu tietoa valtakunnallisilla Green Care -päivillä Hyvinkäällä 

16.11.2021 ja Nordic NaBS -hankkeen päätöswebinaarissa 30.3.2022. Tämä arviointiselostus 

on osa arvioinnin sisällöistä ja tuloksista tiedottamista. 

 

5.1 Arviointiprosessin haasteita 

Huolimatta siitä, että SROI:ssa hyödynnetään yhteiskuntatieteellisiä ja tilastotieteellisiä 

menetelmiä, ei arvioinnissa pyritä täyttämään tieteellisen tutkimukset kriteereitä. Aineistoa 

ja tietoja pyritään keräämään arviointiprosessin resurssien puitteissa niin kattavasti kuin 

mahdollista ja analyysissa pyritään käyttämään niin luotettavaa ja yleistettävissä olevaa dataa 

kuin mahdollista. Jos laadukasta aineistoa ei ole saatavilla ja joistakin arvioinnin validiteetin 

vaatimuksista joudutaan tinkimään, voidaan puutteita korjata avoimella ja laajaan 

yhteistyöhön perustuvalla arvioinnilla. Kun arvioinnin oletukset ovat on esitetty avoimesti, on 

niitä mahdollista myös muuttaa vaihteluvälin selvittämiseksi. SROI-arvioinnissa laadittuja 

analyyseja panoksista, tuloksista ja rahamääräistämisestä kannattaakin aina lukea kriittisesti 

ja analyyttisesti, huomioiden arviointiin liittyvät rajoitukset. Analyysin tavoitteena ei ole 

pelkästään SROI-suhdeluvun laskeminen, vaan myös analyysin kohteena olevan toiminnan 

hyötyjen ja kustannusten sisältöjen systemaattinen avaaminen ja tarkastelu. (Klemelä 2018.) 

Green Care -työtoiminta osoittautui prosessin aikana moniulotteiseksi ja verrattain 

haastavaksi arviointikohteeksi, koska monet keskeiset toiminnan hyödyt ovat lähtökohtaisesti 

ei-rahamääräisiä psykososiaalisia hyötyjä. Arviointiprosessin edetessä tuli selkeästi esiin, että 

SROI on arvioinnin, ohjauksen ja ymmärtämisen väline, ei matemaattisen tarkkaa tiedettä. 

Prosessin haastavin osuus oli tarkoituksenmukaisten proxyjen eli korvikemuuttujien 

löytäminen, jotta Green Care -työtoiminnan sosiaalisia, psyykkisiä, terveydellisiä ja 

ympäristöllisiä hyötyjä saataisiin mahdollisimman kattavasti mukaan laskelmaan. Osa 

kustannustiedoista on tarkkoja, osa on keskiarvoja tai arvioita ja erityisesti proxyjen käyttöön 

sisältyy aina oletuksia ja epävarmuustekijöitä, jos hyvää laadukasta dataa ei ole ollut 

saatavilla.  
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Tässä SROI-esimerkkitapauksessa arviointityö osui samaan aikaan koronapandemian kanssa, 

joten arvioinnin pohjana jouduttiin käyttämään tarkastelukohteesta riippuen joko 

tavanomaista toimintavuotta tai useamman toimintavuoden keskiarvoja. Green 

Care -toiminnan moniulotteisuudesta johtuen arvioitavien tekijöiden kirjo oli laaja ja vaati 

uusiin asioihin perehtymistä liittyen niin psykososiaalisen hyvinvoinnin, luonnon 

monimuotoisuuden kuin kiinteistöjen käytön hinnoitteluun. Pääosin edellä mainituista syistä 

johtuen arviointiprosessi vei lopulta enemmän aikaa, kuin alun perin oli suunniteltu.  

 

5.2 Arviointiprosessin vahvuuksia 

SROI-arviointiryhmä edusti monipuolista asiantuntemusta koskien Green Care -toimintaa, 

vammaispalveluita ja taloudellista arviointia. Keskustelu oli avointa ja rakentavaa koko 

prosessin ajan. Prosessissa onnistuttiin kokoamaan monipuolinen aineisto, joka toi kattavasti 

esille eri sidosryhmien näkemykset arvioinnin kohteena olevasta Green Care –toiminnasta. 

SROI-arviointiprosessin läpiviemisen suurin vahvuus ja ehdoton edellytys oli keskeisten 

sidosryhmien eli Soiten vammaispalveluiden henkilöstön, Green Care –yrittäjien, 

tukiyhdistysten ja asiakkaiden vahva sitoutuminen ja arvokas panos arviointityöhön, jota 

ilman SROI:n toteuttaminen tässä hankkeessa olisi ollut erittäin hankalaa tai jopa 

mahdotonta. 

 

5.3 Arviointiprosessin varmentaminen 

SROI-arviointiselostusluonnos on toimitettu ulkopuolisen asiantuntijan, Jyväskylän 

yliopiston Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen yliopistotutkija Jouni Kaipaisen 

arvioitavaksi. Toteutetun SROI-arvioinnin vahvuuksina Kaipainen mainitsi vaikutuksien 

esittelyn sidosryhmittäin, mikä yhdessä eri sidosryhmien panoksen kanssa jää yleensä SROI-

arvioinneissa melko vähäiseksi, kun keskeiset tiedot saadaan toteuttajilta ja rahavirrat 

suoraan kirjanpidosta. Arviointiprosessin vahvuutena nähtiin myös, että tuotoksien ja 

panosten lisäksi on koetettu hakea pitkän tähtäyksen vaikuttavuutta (impact). Arvioinnin 

kehittämiskohteena kaivattiin visuaalisia yhteenvetoja tuloksista sidosryhmittäin. 

Selkeyttämistä toivottiin erityisesti niiden korvikemuuttujien osalta, joissa Green Care -

toimintaa on verrattu tavanomaiseen työtoimintaan toimintakeskuksissa, jotta juuri 

luontoperustaisen toiminnan erityiset vaikutukset saataisiin esille, kun esimerkiksi 

ruokailujen sosiaalinen vaikutus toteutuu molemmissa työtoimintamuodoissa. SROI-

menetelmän yleisenä rajoituksena Kaipainen mainitsi vakioinnin puutteen, joka 

menetelmäoppaiden lukuisesta määrästä huolimatta koskee erityisesti hyvien 

korvikemuuttujien löytämistä. Subjektiivisuus korvikemuuttujien valinnassa tekee 

hankkeiden vertailusta vaikeaa, jolloin oikeastaan vain saman toimijan SROI-arvioita voi 

vertailla keskenään. Toinen Kaipaisen mainitsema yleinen ongelma on vähäresurssisten 

organisaatioiden kyky viedä SROI-prosessi läpi. Green Care -työtoiminnan arvioinnissa 

tutkijoiden yksityiskohtainen työ Soiten kanssa on johtanut siihen, että arviointiprosessi on 

kuitenkin saatu hyvin hallintaan. Kaipaisen mukaan pohdittavaksi ongelmaksi jää, onko 

SROI-menetelmä laajennettavissa Green Care -kentälle, jossa on paljon pieniä toimijoita. 

(Kaipainen 2022.) 
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6. Johtopäätökset 

Suomessa SROI-arvioinnin kohteena oli Soiten kehitysvammaisten asiakkaiden työtoiminta. 

Sen päätavoite on kehitysvammaisten asiakkaiden sosiaalinen kuntoutus, jolla tarkoitetaan 

sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen keinoin annettavaa tehostettua tukea sosiaalisen 

toimintakyvyn vahvistamiseksi, syrjäytymisen torjumiseksi ja osallisuuden edistämiseksi 

(Palvelusetelin sääntökirja 2021). Hankkeen aikana toteutetussa SROI-analyysissa arvioitiin 

ja vertailtiin Soiten kehitysvammaisten asiakkaiden Green Care -työtoiminnan taloudellisia ja 

rahamääräiseksi muutettuja sosiaalisia, psyykkisiä, terveydellisiä ja ympäristöllisiä hyötyjä 

sekä kustannuksia.  

Arviointiprosessiin sisällytettiin keskeisten sidosryhmien arviot Green Care -toiminnan 

vaikutuksista yksilötasolta alueelliselle tasolle. Koska monet keskeiset toiminnan hyödyt ovat 

lähtökohtaisesti ei-rahamääräisiä psykososiaalisia hyötyjä, oli Green Care -työtoiminta 

arviointikohteena moniulotteinen ja verrattain haastava. Ei-rahamääräisen aineiston 

arvottamisen ja vaikuttavuuden laskemisen avulla oli mahdollista määritellä SROI-

suhdeluku. Se kuvaa yksinkertaistettuna sitä, montako euroa toimintaan sijoitettu euro 

tuottaa takaisin erilaisina yhteiskunnallisina hyötyinä. 

SROI-analyysin perusteella voidaan arvioida toiminnan yhteiskuntataloudellisten hyötyjen 

ylittävän toiminnasta aiheutuvat kustannukset, hyötyjen painottuessa erityisesti asiakkaiden 

sosiaalisen ja psyykkisen toimintakyvyn vahvistumiseen. Toimintaan osallistuville asiakkaille 

kohdistuvat merkittävät psykososiaaliset hyödyt nousivat selkeästi esiin kaikkien 

sidosryhmien arvioissa. Green Care -työtoiminnalla on nähtävissä monia myönteisiä 

vaikutuksia myös organisaatioiden ja alueen tasolla, kustannusten kohdistuessa pääosin 

palvelun tuottamiseen ja järjestämiseen. Green Care -palveluita voidaan tuottaa monella 

tavalla ja tässä esimerkkitapauksessa palvelun tuottaa paikallinen yritys.  

Arvioinnin rahamääräistetyssä laskelmassa SROI-arvoksi saatiin 2,00. Sen mukaan Green 

Care -työtoiminnan psyykkiset, sosiaaliset, terveydelliset ja ympäristölliset hyödyt yhdessä 

taloudellisten hyötyjen kanssa ovat kaksinkertaiset suhteessa toiminnan yhteenlaskettuihin 

kustannuksiin ja investointeihin.  

Suomen SROI-esimerkin valossa luontoperustaisten palveluiden yhteiskuntataloudelliset 

hyödyt näyttävät ylittävän toiminnasta aiheutuvat kustannukset, kun asiakkaiden sosiaalisen 

ja psyykkisen hyvinvoinnin ja toimintakyvyn vahvistuminen voidaan osoittaa 

vaihtoehtoiskustannusten ja korvikemuuttujien kautta. Green Care -toiminnan 

kehittämisessä ja alueellisessa rahoittamisessa tulisi jatkossa kiinnittää enemmän huomiota 

toiminnan yhteiskuntataloudellisiin hyötyihin. Soiten alueella Green Care -palveluseteli on 

helpottanut asiakkaiden pääsyä maatila-, eläin- tai luontoavusteiseen työtoimintaan, jonka 

kysyntä onkin ollut jatkuvassa kasvussa. Green Care -työtoimintaa voitaisiin hyödyntää Soiten 

alueella nykyistä vielä huomattavasti laajemmin, jos alueelta löytyisi uusia palveluntuottajia. 
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SROI-arvioinnin avulla pyrittiin tukemaan toiminnan laajentumista tuomalla näkyväksi myös 

toiminnan ei-rahamääräiset arvot. SROI voisi toimia yhtenä Green Care -toiminnan 

vakiinnuttamisen työkaluna myös muilla alueilla ja erilaisilla asiakasryhmillä. 
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LIITTEET 
 

Liite 1. Haastattelulomakkeet  
 

SROI-ryhmähaastattelu kehitysvammaisten tukiyhdistyksille 28.4.2021   

Tässä ryhmähaastattelussa selvitetään Green Care -työtoiminnan vaikutuksia ja vaikuttavuutta 
osana Nordic NaBS-hankkeen toteuttamaa luontoperustaisten hyvinvointipalveluiden 
yhteiskuntataloudellista arviointia (SROI, Social Return On Investment). Arvioinnin avulla pyritään 
tuomaan esiin Green Care -toiminnan mahdollisia terveydellisiä, sosiaalisia, taloudellisia ja 
ympäristöllisiä hyötyjä. 

Osallistumisenne haastatteluun on arvioinnin kannalta todella tärkeää. Haastattelujen avulla 
pyrimme saamaan arviointiprosessiin mukaan mahdollisimman kattavasti teidän arvioitanne Green 
Care -toiminnan hyvinvointivaikutuksista palvelun käyttäjän ja hänen läheistensä kannalta. 

Haastattelusta saatavaa materiaalia käsitellään siten, etteivät vastaajat ole tunnistettavissa. 
Haastattelun kesto on arviolta 1,5 tuntia.  

 

Haastattelukysymykset: 

 

1. Miten kuvailisitte Green Care -toiminnan vaikutuksia osallistujan fyysiseen terveyteen ja 
hyvinvointiin? (esim. vaikutukset fyysiseen aktiivisuuteen, yleiskuntoon, unen laatuun, 
ruokahaluun, vastustuskykyyn jne.) 
 

2. Miten kuvailisitte Green Care -toiminnan vaikutuksia osallistujan sosiaaliseen 
hyvinvointiin? (esim. vaikutukset sosiaalisiin suhteisiin ja vuorovaikutukseen, osallisuuden 
kokemiseen, kommunikaatioon, empatiaan, käyttäytymiseen muita kohtaan jne.) 
 

3. Miten kuvailisitte Green Care -toiminnan vaikutuksia osallistujan psyykkiseen ja henkiseen 
terveyteen ja hyvinvointiin? (esim. vaikutukset mielialaan ja koettuun stressiin, 
virkistymiseen ja elpymiseen, itsetuntoon ja itseluottamukseen, minuuden kokemiseen, 
kärsivällisyyteen, epävarmuuden sietämiseen ja pelkojen tai vastoinkäymisten kohtaamiseen 
jne.) 
 

4. Miten kuvailisitte Green Care -toiminnan vaikutuksia osallistujan tietojen ja taitojen 
kehittymiseen ja arjen hallintaan? (esim. vaikutukset uuden oppimiseen ja 
tarkkaavaisuuteen, toimintakykyyn ja omatoimisuuteen, arjen elinpiiriin kuten asumiseen, 
oman terveyden ja talouden hoitoon, yhteydenpitoon, suoriutumiseen päivittäisistä 
askareista jne.) 

 
5. Miten kuvailisitte Green Care -toiminnan vaikutuksia osallistujan oman työn arvon 

kokemiseen? (myös vaikutukset työllistymiseen, osallistujan taloudelliseen tilanteeseen jne.) 
 

6. Miten kuvailisitte Green Care -toiminnan vaikutuksia osallistujan elämänlaatuun 
kokonaisuudessaan?  
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7. Millainen merkitys fyysisellä työllä, omien voimavarojen ja kykyjen hyödyntämisellä sekä 

yhdessä tekemisellä on osallistujan hyvinvoinnin kannalta? (mielellään kokemusten ja 

käytännön esimerkkien kautta) 

 
8. Millainen merkitys eläimillä, luonnolla ja ulkona/maatilalla/tallilla työskentelyllä on 

osallistujan hyvinvoinnin kannalta verrattuna esim. tavanomaiseen toimintaan 
toimintakeskuksissa? Miten arvioisitte osallistujan luontoyhteyden kehittymistä ja 
merkitystä osallistujalle? (mielellään kokemusten ja käytännön esimerkkien kautta) 
 

9. Mikä Green Care -toiminnassa on mielestänne erityisen hyvää tai merkittävää?  
 

10. Millaisia ongelmia tai haasteita nostaisitte esiin Green Care -toiminnasta? 
 

11. Millaisia vaikutuksia näkisitte Green Care -toiminnalla olevan laajemmin 
yhteisön/kylän/kunnan/alueen kannalta? Miten arvioisitte toiminnan vaikutuksia alueen 
luonto- ja maaseutuympäristöille? 
 

12. Tuleeko mieleenne muita, edellä mainitsemattomia asioita tai vaikutuksia, joita haluaisitte 
nostaa esiin? 
 
 
 

 

Lämmin kiitos osallistumisestanne haastatteluun! 
 
 
Nordic NaBS -hankkeen yhteyshenkilö SROI-arvioinnissa Keski-Pohjanmaalla:  
Martta Ylilauri 
Vaasan yliopisto, InnoLab 
tel: +358 29 449 8241 
email: martta.ylilauri@uwasa.fi 
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SROI: Teemahaastattelu, Green Care palveluita tuottavat yritykset 

Olet mukana haastattelussa, koska yrityksenne on julkisessa Soiten Green Care  

-palvelutuottajarekisterissä  

1. Lähtökohdat Green Care -yritystoiminnalle 

• Kauanko olet toiminut yrittäjänä? Kauanko olet tarjonnut Green Care -palveluita? 

• Kuinka monta perheenjäsentä on mukana yritystoiminnassa? Onko ulkopuolisia 

työntekijöitä? 

• Miksi aloit tuottaa Green Care -palveluita? 

• Millaisia muutoksia Green Care -toiminnan aloittaminen edellytti yritystoiminnassanne ja 

tilallanne? (esim. luovuttiinko jostain muista tuotantosuunnista, hankittiinko jotain, 

rakennettiinko jotain, kouluttautuminen, rekrytointi) 

• Miten Green Care -palvelut ovat vaikuttaneet yritystoimintaasi? 

2. Yrityksen tämän hetken tuotantomuodot  

• Mitä Green Care -palveluja yrityksesi tarjoaa tällä hetkellä? 

• Mitä muita (tuotteita ja) palveluja yrityksesi tuottaa?  

• Mikä Green Care -palveluiden osuus on yrityksen muista toiminnoista / tuotantomuodoista? 

(%-osuus liikevaihdosta)  

• Onko mahdollista arvioida, kuinka iso osuus työajasta kuluu Green Care –palveluiden 

toteuttamiseen?  

3. Green Care -toiminnan arvot, hyödyt ja haitat 

• Mitä hyötyjä tai lisäarvoa Green Care -toiminnasta on itsellesi, yritykselle, perheellesi, 

asiakkaillesi, kylällesi, alueellesi? 

• Onko Green Care -toiminnasta jotain haittoja ja/tai lisäkustannuksia itsellesi, yrityksellesi, 

perheellesi, asiakkaillesi, kylällesi, alueellesi? 

4. Yrityksesi Soitelle tuottamat Green Care -palvelut 

• Millaisia palveluita tuotat Soiten asiakkaille?   

• Millaisia toimintamuotoja ja -ympäristöjä näissä palveluissa käytetään (eläinavusteisuus, 

puutarhatoiminta, maatila-avusteisuus, muu toiminta luontoympäristössä jne.)?  

• Millaisia konkreettisia töitä asiakkaat tekevät tilalla? Onko asiakkaiden töistä konkreettista 

hyötyä vs. ohjaamiseen sidottu resurssi? 

• Kuinka usein asiakasryhmät käyvät, minkäkokoisia ryhmiä käy? Kuinka pitkiä käyntikerrat 

ovat?  
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5. Ruokailu, kuljetus ja lisäpalvelut liittyen Soiten asiakkaille tuotettuihin Green Care -palveluihin 

• Miten ruokailu, välipalat, kahvit on järjestetty ja maksettu? 

• Mikä on tarjoilujen merkitys, esimerkiksi palvelun sosiaalisiin, taloudellisiin ja käytännöllisiin 

hyötyihin ja kustannuksiin? 

• Miten kuljetukset on järjestetty ja maksettu? 

• Mikä on kuljetusten merkitys, esimerkiksi palvelun sosiaalisiin, taloudellisiin ja käytännöllisiin 

hyötyihin ja kustannuksiin? 

• Millaisia varusteita, suojavaatteita jne. palveluissa tarvitaan ja kuka ne maksaa? 

• Onko jotain muita palveluita tai toimintoja, joita tarjoatte asiakkaille?  

6. Yrityksesi resurssit (Soiten asiakkaille tuotettujen) Green Care -palveluiden tuottamiseen 

• Kuinka monta henkilöä yrityksessäsi työskentelee Soiten asiakkaille tuotettavissa Green Care 

-palveluissa?  

• Onko joitain henkilöresursseja, jotka liittyvät kaikkiin yrityksesi palveluihin suoraan tai 

välillisesti? 

• Millaista osaamista ja koulutusta Soiten asiakkaille tuotettavien Green Care -palvelujen 

tuottamiseen osallistuvalla henkilöstöllä on? Onko yrityksesi maksanut näitä koulutuksia? 

• Millainen yrityksesi fyysinen toimintaympäristö on Soiten asiakkaille tuotettavien Green 

Care -palvelujen osalta (eläinsuojat, eläimet, sosiaalitilat, piharakennukset, kodat ja laavut, 

koneet ja laitteet, pellot ja talousmetsät, lähiluonto jne.)? 

• Millaisia taloudellisia resursseja yritykselläsi on käytössä Green Care -palveluiden 

tuottamisessa, esim. pääomat, lainat, vakuutukset (nimiketasolla - ei euromääräisesti)? 

• Oletko hyödyntänyt Green Care -palvelujen kehittämisessä hanketoimintaa tai esimerkiksi 

Leader- tai muita rahoituksia? Mikä merkitys hankkeilla on ollut palvelujen kehittämisen 

kannalta? (osallistumalla yleisiin kehittämishankkeisiin, suoraa rahoitusta yrityshanketukia 

hyödyntämällä tai osaamista, verkostoja, rahoitusta, näkyvyyttä, asiakkaita jne.) 

7. Soiten asiakkaille tuotettavien Green Care -palveluiden liiketoiminta 

• Mikä on palvelun todellinen hinta? Mistä hinta muodostuu? Minkälaisia kiinteitä ja välillisiä 

kustannuksia Green Care -palvelujen tuottamisesta syntyy? 

• Riittääkö palvelusetelin korvaus kattamaan kustannukset?  

• Mikä vaikutus palvelusetelikorvauksella on esimerkiksi asiakasryhmän kokoon tai johonkin 

muuhun palvelun tuottamisessa? 

• Mikä on Green Care -palveluseteliasiakkaiden merkitys kokonaisliikevaihdollesi?       
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8. Ympäristötekijät (vrt. Green Care -palvelusetelipalvelut) 

• Mikä vaikutus yrityksesi toiminnalla on ympäristöön? (Kestävyys, ekologisuus) 

• Mikä merkitys yritystoimintaasi on maanomistuksella, maanvuokrausmahdollisuuksilla, 

reitistöjen ja maaston hyödyntämisellä ym.? 

• Mitä vahvuuksia ja heikkouksia liittyy yrityksesi sijaintiin? (geologis-ekologiset, sosiaaliset, 

taloudelliset) 

9. Yhteiskunnalliset tekijät ja yhteistyöverkostot 

• Minkä tahojen kanssa teette yhteistyötä ja millaista? Mikä merkitys ja hyöty sillä on Green 

Care -toiminnallesi? (hyödyt vs. kulut)? 

• Onko kuntasi tukenut tai tehnyt myönteisiä/kielteisiä tulkintoja ja päätöksiä Green Care -

palvelutuotannon kannalta? Entä Valvira, AVI, ELY, Soite tai muut alueelliset viranomaiset?  

• Onko joillakin yhdistyksillä, järjestöillä tai elinkeinotoimintaa tukevilla organisaatioilla ollut 

merkitystä yrityksesi Green Care -toimintaan?  

• Onko jollain poliittisilla tai lainsäädännöllisillä toimilla ollut vaikutusta yrityksesi Green Care -

toimintaan? 

• Millaista on harjoittaa Green Care -palvelutoimintaa kunnassasi ja kylälläsi (byrokratia, 

päätöksenteko, innovointi, yhteiskunnallinen ja sosiaalinen hyväksyttävyys?) 
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Liite 2. Kyselyt 

 

Saatekirje asiakkaille: 

  

Hei! 

Tässä kyselyssä selvitetään Green Care -työtoiminnan vaikutuksia. Kysely toteutetaan, jotta 

palveluita ja toimintatapoja voitaisiin kehittää. Kaipaamme juuri Sinun asiantuntemustasi, 

koska Soiten Green Care -työtoimintaan jo osallistuneena tiedät parhaiten, miten työtoiminta 

maatilalla tai tallilla toimii ja miten se on vaikuttanut hyvinvointiisi. Kyselyyn vastaaminen 

on Sinulle vapaaehtoista. Kaikki antamasi tiedot käsitellään luottamuksellisesti ja 

henkilöllisyytesi ei tule esille missään vaiheessa.  

Kyselyyn vastaamiseen on hyvä varata aikaa noin 10-20 minuuttia. Jokainen vastaus on 

meille todella tärkeä. Olemme kiitollisia, jos ehdit vastaamaan kyselyyn perjantaihin 

10.12. mennessä. 

Jos Sinulla on kysyttävää, vastaan mielelläni. 

Yhteistyöterveisin, 

Martta Ylilauri 

Projektipäällikkö 

Vaasan yliopisto 

Sähköposti: martta.ylilauri@uwasa.fi  

Puhelin: 0294 498 241 

 

Kyselyn vastauksia käsitellään EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti ja käytetään vain tämän 

tutkimuksen toteuttamiseen. Kyselyn tulokset antavat arvokasta tietoa vuosina 2019-2022 

toteutettavan yhteispohjoismaisen, Interreg Pohjoinen -ohjelmasta rahoitettavan, New Nordic 

Nature Based Service Models (Nordic NaBS) -hankkeen luontoperustaisten toimintamallien 

arviointityöhön. Hankkeen toteuttajatahoina ovat Lapin ammattikorkeakoulu, Oulun 

ammattikorkeakoulu, Vaasan yliopisto ja Luulajan teknillinen yliopisto. Vaasan yliopisto 

koordinoi kyselyn toteuttamisen Suomessa. SROI-arvioinnin tutkimusjohtajana toimii prof. 

Jeaneth Johansson Luulajan teknillisestä yliopistosta. Tutkimuksen toteuttamiselle on Soiten 

myöntämä tutkimuslupa. Lisätietoa hankkeesta: www.nordicnabs.com 

 

 

 

mailto:martta.ylilauri@uwasa.fi
http://www.nordicnabs.com/
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Asiakaskysely: 

 

Sinun arviosi Green Care -työtoiminnasta maatilalla tai tallilla 
 

1. Minkä ikäinen olet? _____ vuotta. 

2. Oletko (ympyröi) 

a. Nainen 

b. Mies 

c. Muu/ en halua sanoa 

 
Pyydämme Sinua vastaamaan seuraaviin kysymyksiin. Vastaa ruksaamalla sopivin hymynaama. 

 

3. Miltä sinusta tuntuu lähteä aamulla maatilalle tai 

tallille töihin? 

 
 

4. Pidätkö eläinten hoitamisesta? 

 
 

5. Oletko oppinut uusia asioita maatilalla tai tallilla?  

 

 

6. Miten olet mielestäsi selviytynyt uusista 

tehtävistä ja muista sinulle uusista asioista 

maatilalla tai tallilla? 

 
 

7. Tuntuuko sinusta usein siltä, että olet onnistunut 

tekemään hyvin työsi maatilalla tai tallilla? 

 
 

8. Onko sinulla yleensä rauhallinen ja turvallinen olo 

kun työskentelet maatilalla tai tallilla? 

 
 

9. Tuntuuko sinusta, että olet osa maatilan tai tallin 

ryhmää tai työporukkaa? 

 
10. Miltä sinusta tuntuu tehdä töitä yhdessä muiden 

kanssa? 

 
 

11. Ovatko muut ihmiset olleet sinulle mukavia  

maatilalla tai tallilla? 
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12. Oletko saanut uusia kavereita maatilalla tai tallilla 

käydessäsi? 

 

 

13. Saatko kehuja tekemästäsi työstä tai kerrotaanko 

sinulle, että teet työsi hyvin? 

 
 
 

14. Jaksatko liikkua enemmän nyt kun olet tehnyt 

töitä maatilalla tai tallilla? 

 
 
 

15. Tunnetko itsesi vahvemmaksi, kun olet tehnyt 

työtä maatilalla tai tallilla? 

 
 
 

16. Nukutko paremmin, kun olet tehnyt työtä 

maatilalla tai tallilla? 

 
 

17. Onko ruokahalusi parantunut, kun olet tehnyt 

työtä maatilalla tai tallilla? 

 
 

18. Tuntuuko sinusta, että teet maatilalla tai tallilla 

tärkeää työtä? 

 

19. Tuntuuko sinusta, että omien asioiden 

hoitaminen on nykyään helpompaa (kuten 

kaupassakäynti, ruoanlaitto, siivoaminen, 

lääkärissäkäynnit, raha-asiat)? 

 

20. Tuntuuko sinusta, että maatilalla tai tallilla 

työskentely on lisännyt mahdollisuuksiasi päättää 

omista asioistasi? 

 
 

21. Millä mielellä lähdet yleensä kotiin työpäivän 

päätteeksi? 

 

 

22. Haluaisitko jatkossakin käydä töissä maatilalla tai 

tallilla? 
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23. Mitkä näistä asioista ovat Sinulle tärkeimpiä maatilalla tai tallilla työskentelyssä? 

(voit valita niin monta asiaa kuin haluat) 

a. Eläinten hoitaminen 

b. Ulkona oleminen 

c. Uusien asioiden oppiminen 

d. Osaat itse hoitaa omat työtehtäväsi 

e. Työskentely yhdessä työkavereiden ja maatilan tai tallin työntekijöiden 

kanssa 

f. Yhteiset ruokailut ja kahvitauot 

g. Terveyden paraneminen 

h. Kunnon paraneminen 

i. Hyvä mieli töissä ja työpäivän jälkeen 

j. Saat olla töissä itse valitsemassasi työpaikassa 

 

 

24. Kerro vielä omin sanoin, mikä toiminnassa on erityisen mukavaa 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

25. Onko jotain, mistä et pidä, kun olet maatilalla tai tallilla töissä? 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Tässä olivat kaikki kysymykset. Oikein paljon kiitoksia, kun vastasit ☺! 
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Kysely Soiten henkilöstölle:  

 

 



54 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 
 

 

Kysely kehitysvammaisten tukiyhdistyksille: 
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Kysely Green Care -yrittäjille: 
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Saateviesti kehittäjätahoille: 

 
Arvoisa vastaanottaja, 

 

Kutsumme Sinut osallistumaan kyselyyn, jossa selvitetään Soiten kehitysvammaisille asiakkaille 

tarjottavan Green Care -työtoiminnan vaikutuksia ja vaikuttavuutta osana Nordic NaBS-hankkeen 

toteuttamaa luontoperustaisten hyvinvointipalveluiden yhteiskuntataloudellista arviointia (SROI, Social 

Return On Investment). Arvioinnin avulla pyritään tuomaan esiin Green Care -toiminnan 

mahdollisia terveydellisiä, sosiaalisia, taloudellisia ja ympäristöllisiä hyötyjä. 

 

Valtakunnallisesti tarkasteltuna Soite on yksi edelläkävijöistä luonto- ja eläinavusteisen toiminnan 

hyödyntämisessä erilaisten asiakasryhmien kanssa. Kyselyn avulla pyrimme saamaan toiminnan 

arviointiprosessiin mukaan mahdollisimman kattavasti eri avaintoimijoiden arvioita Green Care -

toiminnan vaikutuksista yksilötasolta alueelliselle tasolle. Kyselyyn vastaaminen ei edellytä syvällistä 

perehtymistä Green Care -toimintaan.  

 

Kyselyn vastauksia käsitellään luottamuksellisesti, eivätkä vastaajat ole missään arvioinnin vaiheessa 

tunnistettavissa. Kyselyyn vastaaminen kestää arviolta 10-15 minuuttia. 

 

Tämä kysely on lähetetty ainoastaan keskeisten sidosryhmien edustajille, joten jokainen 

vastaus on arvioinnin kannalta todella tärkeä. Olemme kiitollisia, jos ehdit vastaamaan kyselyyn! 

 

Linkki kyselyyn: https://link.webropol.com/s/sroikehittajakysely 

 

Toivomme vastaustasi to 11.11.2021 mennessä. 

 

Jos Sinulla on kysyttävää, vastaan mielelläni! 

 

Yhteistyöterveisin, 

 

Martta Ylilauri 

Projektipäällikkö 

Vaasan yliopisto 

 

Innovation and Entrepreneurship InnoLab 

Tel: +358 29 449 8241 

Email: martta.ylilauri@uwasa.fi  

 

Vastauksiasi tähän kyselyyn käsitellään EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti ja käytetään vain tämän 

tutkimuksen toteuttamiseen. Kyselyn tulokset antavat arvokasta tietoa vuosina 2019-2022 toteutettavan 

yhteispohjoismaisen, Interreg Pohjoinen -ohjelmasta rahoitettavan, New Nordic Nature Based Service Models 

(Nordic NaBS) -hankkeen luontoperustaisten toimintamallien arviointityöhön. Hankkeen toteuttajatahoina ovat 

Lapin ammattikorkeakoulu, Vaasan yliopisto, Oulun ammattikorkeakoulu ja Luulajan teknillinen yliopisto.  

Vaasan yliopisto koordinoi kyselyiden toteuttamisen Suomessa. Kyselytutkimukselle on Soiten tutkimuslupa. 

SROI-arvioinnin tutkimusjohtajana toimii prof. Jeaneth Johansson Luulajan teknillisestä yliopistosta. Lisätietoa 

hankkeesta: www.nordicnabs.com 

 

https://link.webropol.com/s/sroikehittajakysely
mailto:martta.ylilauri@uwasa.fi
http://www.nordicnabs.com/
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Vaikutuskartta: PANOKSET JA TUOTOKSET - SROI Case Suomi

Sidosryhmä Panos/kustannus/investointi (1 vuosi) Arvo (€) Konkreettinen tuotos (1 vuosi) Tiedon lähde Muuta huomioitavaa

Kehitysvammaiset 
työtoiminnan asiakkaat Työaika ja työpanos 0 Asiakkaan tekemät työtehtävät

Soiten palvelusetelin sääntökirja, 
yrityshaastattelut

Kohderyhmän työajalle ja -panokselle ei SROI-
laskennan käytännön mukaan anneta 
laskennallista taloudellista arvoa, 
työtoimintaa pidetään asiakkaalle ns. 
itseisarvoisena (ks. Klemelä 2018).

Ylläpitomaksu: Lounaan ja välipalan osto 
Soitelta 21 650

Asiakkaille tarjotut lounaat ja välipalat 
työtoimintapäivien aikana 

Soiten vammaispalvelut, palvelusetelin 
sääntökirja, kuljetuspalvelukeskus ja 
palveluhinnasto

2019-2021 keskiarvo, kun n. 90 % 
asiakkaista osallistui ruokailuihin

Soiten vammaispalvelut
Palveluiden osto GC-yrityksiltä 
palvelusetelisitoumuksilla 251 213

GC-palveluntuottajille myönnetyt 
sitoumukset 3045 toimintapäivälle

Soiten vammaispalvelut ja palvelu-
setelin sääntökirja 2019-2021 keskiarvo

Asiakaskuljetusten järjestäminen 92 234 Toteutuneet asiakaskuljetukset 3045 päivänä

Soiten vammaispalvelut, kuljetus-
palvelukeskus ja palvelusetelin 
sääntökirja 2019-2021 keskiarvo

Asiakkaiden kannustusrahan maksaminen 15 225
Asiakkaat ovat saaneet taloudellista 
kannustustukea 5 € /toimintapäivä Soiten vammaispalvelut 2019-2021 keskiarvo

Hallinnollinen lisätyö ja mahdolliset 
ohjaajakäynnit tiloilla 38 414

Asiakkaat ovat päässeet osallistumaan GC-
työtoimintaan valitsemallaan tilalla Soiten vammaispalvelut 2019-2021 keskiarvo

Green Care -yritykset Omat, perheenjäsenten ja ulkopuoliset palkat 155 400 Green Care -palvelun tuottaminen asiakkaille Yrittäjien kysely

Ostopalvelut asiakastyöhön liittyen (esim. 
psykiatri, sosionomi)

Kiinteistöjen, tilojen ja maa-alueiden käyttö- ja 
ylläpitokustannukset sekä mahdolliset 
vuokrakulut tai poistot (arvioitu Green Care -
toiminnan osuus) 151 330 Green Care -toimintaympäristön ylläpitäminen Yrittäjien kysely
Koneiden ja laitteiden hankinta (poistot), 
vuokrat sekä käyttökustannukset (Green Care -
toiminnassa)
Lainojen hoitokulut

Vakuutukset (MYEL/YEL, toiminnan vakuutus), 
verot ym. 49 580 Green Care -palvelun tuottaminen asiakkaille Yrittäjien kysely

Kaikki kustannusarviot perustuvat 
yrittäjille suunnatussa kyselyssä 
annettujen vastausten yhteenlaskettuihin 
keskiarvoihin. Kyselyn vastausvaihtoehdot 
oli jaettu kustannushaarukoihin, jolloin 
yrityskohtaiset keskiarvot sisältävät 
epävarmuustekijöitä molempiin suuntiin.

Liite 3. SROI-vaikutuskartta: panokset ja tuotokset



Vaikutuskartta: PANOKSET JA TUOTOKSET - SROI Case Suomi

Sidosryhmä Panos/kustannus/investointi (1 vuosi) Arvo (€) Konkreettinen tuotos (1 vuosi) Tiedon lähde Muuta huomioitavaa

Green Care -yritykset
Luontoreitistöjen, nuotiopaikkojen, laavujen 
ym. käyttö- ja ylläpitokustannukset 4 440 Green Care -toimintaympäristön ylläpitäminen Yrittäjien kysely

Oma ja perheenjäsenten kouluttautuminen 17 760
Green Care -palvelun laadun ylläpitäminen ja 
kehittäminen Yrittäjien kysely

Palkatun ulkopuolisen henkilöstön koulutusten 
kustannukset
Eläinten hankinnan kulut/ poistot/ vuosi 56 980 Eläinten mukanaolo Green Care -toiminnassa Yrittäjien kysely
Eläinten kouluttaminen
Eläinten rehut, heinät, eläinlääkäri- ym. kulut
Asiakkaiden ruokailut ja muut tarjoilut 
(valmistelut ja raaka-aineet tai ostopalveluna 
tuotetut) 34 780

Asiakkaiden nauttimat lounaat ja välipalat 
työtoiminnan lomassa Yrittäjien kysely

Varusteet ja vaatetukset (esim. työvälineet, 
suojavaatteet, turvallisuusvälineistö) 12 580

Asiakkaiden asianmukainen varustus ja 
vaatetus työtoiminnassa Yrittäjien kysely

Työtoiminnan sisällön suunnittelu ja 
yritystoiminnan hallinnolliset työt 
(työaikakustannus) 35 890

Green Care -palvelun laadun ylläpitäminen ja 
kehittäminen Yrittäjien kysely

Muu hallinnollinen asiakastyö (esim. 
osallistuminen hoitoneuvotteluihin, 
työaikakustannus)
Palvelun kehittäminen ja markkinointi (esim. 
Green Care -laatumerkistä aiheutuvat 
kustannukset, somemarkkinointi, 
yhteydenpito asiakkaisiin)

Kehitysvammaisten 
tukiyhdistykset (ml. 
perheet, läheiset), 
asumispalveluiden 
henkilöstö ja 
henkilökohtaiset 
avustajat
Kehittäjät ja poliittiset 
päättäjät

Green Care -yritystoiminnalle suunnatut tuet 
ja avustukset 0 ei ilmoitettuja tukia Yrittäjien kysely

Panokset/kustannukset/investoinnit YHT: 937 476

Asiakkaan Green Care -työtoimintaan 
osallistumisen tukeminen

0

Joitakin kustannustietoja on yhdistetty 
johtuen vastaajien pienestä määrästä 
(n=4).

Näiden sidosryhmien panosta ei ole 
tarkoituksenmukaista kohdentaa 
pelkästään Green Care -työtoiminnan 
tukemiseen.

Arviointipalaveri, ryhmähaastattelu ja 
tukiyhdistysten kysely

Asiakkaiden osallistumista Green Care -
työtoimintaan on tuettu muun 
henkilökohtaisen tuen ohessa, joten sille ei 
erikseen lasketa rahallista arvoa



Vaikutuskartta: SOSIAALISET HYÖDYT - SROI Case Suomi

Sidosryhmä Tulos
Hyöty/   
vaikutus (€)

Indikaattori Määrä Indikaattoritiedon lähde
Proxy eli korvikemuuttuja/     hyödyn 
rahamääräistämisperuste

Proxyn arvo Proxytiedon lähde

Kehitysvammaiset 
työtoiminnan asiakkaat

Sosiaalisen toimintakyvyn 
vahvistuminen (sis. osallisuuden ja 
elämänhallinnan tukeminen, 
syrjäytymisen torjuminen) 83 970

Asiakkaiden ja muiden sidosryhmien 
arviot sosiaalisen toimintakyvyn 
vahvistumisesta 44 asiakasta

Kyselyt, haastattelut, Soiten 
dokumentit

Yhteisen ravintola-aterian hinta + GC-
harrastus-/ryhmätoiminnan hinta 20 € + 20 €

Ravintoloiden ja GC-yritysten hinnastoja, 
Ratko-mallin SROI-raportti

Psyykkisen terveyden ja 
hyvinvoinnin vahvistuminen 64 898

Asiakkaiden ja muiden sidosryhmien 
arviot psyykkisen toimintakyvyn 
vahvistumisesta 44 asiakasta

Kyselyt, haastattelut, Soiten 
dokumentit Psykoterapian hinta x 40 41,20 €

Soiten asiakashinnasto, Kela, Ratko-mallin 
SROI-raportti

Fyysisen terveyden ja hyvinvoinnin 
vahvistuminen 9 195

Asiakkaiden ja muiden sidosryhmien 
arviot fyysisen toimintakyvyn 
vahvistumisesta 1-44 asiakasta

Kyselyt, haastattelut, Soiten 
dokumentit Useita terveyspalveluiden hintoja eri hintoja

Soiten asiakashinnasto, Aivoliitto, 
Terveyskirjasto, diabetes.fi, Tilastokeskus, 
Reumaliitto, kaypahoito.fi 

Elämänhallinnan ja kognitiivisen 
toimintakyvyn vahvistuminen 642

Asiakkaan siirtyminen itsenäiseen 
asumiseen 1 asiakas

Soiten vammaispalvelut ja Soiten 
asiakas- ja potilasmaksuhinnasto 
2021

Asumispalvelun hinnan lasku yhden 
asiakkaan siirtyessä kuntoutumisesta 
johtuen ohjatusta tuettuun 
palveluasumiseen  ei proxya

Työn merkityksellisyyden kokeminen 81 180
Asiakkaiden kokema työn 
merkityksellisyys 44 asiakasta

Kyselyt, haastattelut, Soiten 
dokumentit Harrastuksen keskihinta vuodessa 2 029 € Ratko-mallin SROI-raportti, Tilastokeskus

Taloudellinen kannustin 15 225
Asiakkaiden saama kannustusraha 5 
€/päivä 3045 pv

Soiten vammaispalvelut ja 
kuljetuspalvelukeskus 

Maksettujen kannustusrahojen 2,80 € / 
4,00 € / 5,50 € toteutunut keskiarvo on n. 
5,00 € ei proxya

Soiten vammaispalvelut Asiakaspaineen helpottuminen 75 000 Työtoimintapalveluiden saatavuus 44 asiakasta Soiten vammaispalvelut 
Uuden toimintakeskuksen vuokra/leasing 
(GC-tilojen käytön vaihtoehtoiskustannus)

75 000 € 
/vuosi Soiten vammaispalvelut

Asiakkaiden sos. toimintakyky, 
psyykkinen ja fyysinen terveys ja 
hyvinvointi (ml. palveluiden sisältö ja 
laatu, ja sitä kautta palveluun 
sitoutuminen) 514 809

Arviot asiakkaiden psykososiaalisen 
ja fyysisen terveyden ja 
toimintakyvyn paranemisesta 44 asiakasta

Kyselyt, haastattelut, Soiten 
dokumentit 

Soiten erikoissairaanhoidon 
suoriteperusteisen laskutuksen 
kuntahinnasto 2020

useita eri 
arvoja

Soiten hinnastot, Kela, Aivoliitto, 
Terveyskirjasto, diabetes.fi, Tilastokeskus, 
Reumaliitto, kaypahoito.fi 

Asiakkaiden itsenäistyminen, 
valinnanvapaus, vähemmän sote-
palvelutarpeita 48 180

Asiakkaan siirtyminen 
kuntoutumisen ansiosta 
itsenäisempään asumiseen 1 asiakas Soiten vammaispalvelut

Soiten erikoissairaanhoidon 
suoriteperusteisen laskutuksen 
kuntahinnasto 2020 ei proxya

Asiakkaiden maksamat 
ylläpitomaksut 21 785

Asiakkaiden maksamat lounaat ja 
välipalat (7,90 €) työtoimintapäivien 
aikana 44 as. x 0,9

Soiten vammaispalvelut, asiakas- ja 
potilasmaksuhinnasto 2021 ja 
kuljetuspalvelukeskus 

2019-2021 maksujen keskiarvo, kun n. 90 % 
asiakkaista osallistui ruokailuihin ei proxya

Liite 4. SROI-vaikutuskartta: sosiaaliset hyödyt



Vaikutuskartta: SOSIAALISET HYÖDYT - SROI Case Suomi

Sidosryhmä Tulos
Hyöty/   
vaikutus (€)

Indikaattori Määrä Indikaattoritiedon lähde
Proxy eli korvikemuuttuja/     hyödyn 
rahamääräistämisperuste

Proxyn arvo Proxytiedon lähde

Kehitysvammaiset 

Green Care -yritykset

Riittävä toimeentulo tai lisätulo 
alkutuotannon tai muun 
yritystoiminnan tai tulon rinnalle 251 213 Palvelusetelitulo 3045 pv

Soiten vammaispalvelut ja 
kuljetuspalvelukeskus, yrittäjäkyselyt Palvelusetelin hinta 82,50 € ei proxya

Omien arvojen ja oman
kiinnostuksen mukainen työ 6 594

Yrittäjien kokema työn 
merkityksellisyys 4 yritystä Yrityshaastattelut ja kyselyt Vastaavan harrastuksen keskihinta 2 029 € Ratko-mallin SROI-raportti, Tilastokeskus

Oman ja henkilöstön hyvinvoinnin 
paraneminen työskenneltäessä 
luontoympäristössä tai eläinten 
kanssa

12 838

Yrittäjien ja työntekijöiden kokema 
luonnon ja eläinten 
hyvinvointivaikutus 4 yritystä Yrityshaastattelut ja kyselyt

Yrittäjän oma hevosharrastus + henkilöstön 
luontoperustaisen virkistys- ja tyhy-
toiminnan keskihintoja eri hintoja Green Care -palveluntarjoajien verkkosivut

Työn itsenäisyys 16 840 Oman työn johtamisen kokemus 4 yritystä Yrityshaastattelut ja kyselyt Johtamiskoulutuksen hinta Koulutuspalvelujen verkkosivut

Kehitysvammaisten 
tukiyhdistykset (ml. 
perheet, läheiset, 
avustajat)

Asiakkaan hyvinvoinnin 
paraneminen heijastuu myös 
perheisiin, läheisiin ja arjessa 
tarvittavaan tukeen. 0

Ei lisätä laskelmaan, koska tulee jo 
huomioiduksi edellä asiakkaalle ja 
Soitelle kohdentuvien hyötyjen 
yhteydessä.

Maaseudun elinkeinojen 
monipuolistuminen, uudenlaisen 
yrittäjyyden ja työpaikkojen 
lisääntyminen 518 740

Yrittäjien maksamat palkat, palvelut 
ja tuotteet osana aluetaloutta 4 yritystä Yrittäjäkyselyt ei proxya

Alueen positiivinen talouskehitys 
yritystoiminnan tukemisen kautta

92 234
Paikallisille taksiyrittäjille maksetut 
matkat

3045 
edestakaista 
matkaa Soiten kuljetuspalvelukeskus ei proxya

Alueen sosiaalisen hyvinvoinnin 
paraneminen 0

Ei lisätä laskelmaan, koska tulee jo 
huomioiduksi edellä 0

ks. ko. kohdat muiden sidosryhmien 
osalta ei proxya

paikallisen maatalous- ja
maaseutukulttuurin säilyttäminen
tai vahvistaminen 0

Aineistosta ei noussut esiin riittäviä 
merkittävyyden tai hinnoittelun 
perusteita 0 Haastattelut ja kyselyt ei proxya

Lajistollisen ja maisemallisen 
monimuotoisuuden sekä 
luonnonvarapääoman säilyttäminen 
ja vahvistuminen 63 200

Luonnon monimuotoisuuden 
vahvistuminen laidunnuksen, 
luomutuotannon ja alkuperäisrotujen 
käytön kautta

laskennallisetar
viot eläin- ja ha 
määristä Yrittäjähaastattelut ja kyselyt

Maatalouden ympäristökorvaus, 
luonnonmukaisen kotieläintuotannon tuki

useita tuen 
arvoja

Manner-Suomen maaseudun 
kehittämisohjelma 2014-2020, luonnon 
monimuotoisuutta ja alkuperäisrotuja 
käsittelevät raportit

Hyödyt yhteensä: 1 876 543
Kustannukset yhteensä: 937 476
SROI-suhdeluku: 2,00

Kehittäjätahot ja 
poliittiset päättäjät (ml. 
kunta-, alue- ja 
valtakunnallinen taso)


