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INCLUFAR Inklusiivinen maatalous

Sosiaalinen maatalous
”Sosiaalinen maatalous” ja ”hoivamaatalous” ovat 
Euroopan laajuinen toimintamalli, jossa kohtaavat 
monitoimisuutta: monitoimisuutta toteuttavat maati-
lat täyttävät päättäjien vaatimukset sosiaalipalvelu-
ja tuottavien työpaikkojen luomisesta maaseudul-
le. Sosiaalinen maatalous käsittää maatalous- ja 
puutarha-alan yrityksiä, jotka integroivat fyysisesti, 
psyykkisesti tai emotionaalisesti kehitysvammai-
sia, sosiaalisesti heikommassa asemassa olevia, 
nuorisorikollisia, oppimisvaikeuksista kärsiviä lap-
sia, päihderiippuvaisia, pitkäaikaistyöttömiä, aktii- 
visia senioreja, kouluja ja lastentarhoja. Sosiaalinen 
maatalous pitää sisällään palvelun järjestämisen, 
inkluusion, kuntoutusvalmennuksen ja paremman 
elämänlaadun. 

INCLUFAR -koulutusmenetelmä
Kuinka sosiaalisen maatalouden laatua voidaan pa-
rantaa koulutusta tarjoamalla? Sosiaalisen maata-
louden laatu riippuu merkittävästi mukana olevien 
ihmisten pätevyydestä: ammatillisen koulutuksen, 
inhimillisyyden ja monitieteisyyden tasoista. Inklu-

siivisen maatalouden INCLUFAR -projekti yhdistää 
pohjoissaksalaisesta FAMIT -koulutusohjelmasta ja 
Camphillin Pohjoisten alueiden yhdistyksen (CNRA) 
omaan opetussuunnitelmaan perustuvasta Baltic Se-
minaarista saadut kokemukset. Hankkeen tavoittee-
na on siirtää ja mukauttaa näistä koulutuksista saatu 
oppi myös niiden Euroopan maiden käyttöön, joista 
tähän saakka on puuttunut vastaavanlainen sosiaali-
sen maatalouden koulutus.

INCLUFAR -projekti perustuu 30–40 vuoden käytän-
nöllisiin ja käsitteellisiin kokemuksiin eri maissa 
toimivista kehitysvammaisten luomutiloista. Juuri 
luomu- ja biodynaamisen maatalouden yhdistelmäl-
lä, joka edellyttää tervettä maaperää ja ympäristöä 
sekä sosiaalityön integrointia, on tuloksia tuottava ja 
myönteinen vaikutus niin ihmisiin, luontoon kuin mai-
semaankin. Näillä luomutiloilla kehitysvammaisia ei 
nähdä sairaina, vaan oikeina työntekijöinä, joilla on 
erityisiä osaamisalueitaan ja jotka ovat kykeneviä ja 
halukkaita edistämään lisäarvoa yhteiskunnassa ja 
kyseisellä maatilalla. INCLUFAR-koulutusmenetel-
mä keskeinen ajatus on keskittyä ihmisten kykyihin 
ja ymmärtää koulutus jokaisen maatalous- tai puutar-

hayrityksessä osallisena olevan polkuna kohti yksilöl-
listä kehitystä. 

On selvää, että näin vaativa tehtävä edellyttää eri-
tyistä koulutusta ja taitoja. INCLUFAR-koulutukseen 
osallistuvilla tulee olemaan mahdollisuus luoda  
päivittäisessä työssään puitteet, ympäristö tai miljöö, 
jossa lisäarvoa voidaan kehittää avuntarpeessa ole-
ville ihmisille, eri koulutustaustan omaaville ammatti-
laisille sekä itse tilalle maaseutuympäristöineen.  

INCLUFAR-projektin
metodologiset vaiheet
Lokakuun 2013 alusta yhteensä kymmenen projekti-
kumppania Saksasta, Itävallasta, Suomesta, Norjas-
ta, Alankomaista, Bulgariasta, Turkista ja Virosta on 
ollut mukana kaksivuotisessa yhteistyöhankkeessa. 
Projektin keskeinen työpaketti on INCLUFAR 
-opetussuunnitelman siirto innovatiivisen, inklusi-
ivisen ja osallistuvan lähestymistavan kautta, pe-
rustuen valmennukseen ja mentorointiin, jotka vuoro-
staan perustuvat ajatukseen täydennyskoulutuksen ja  



-oppimisen kehittämisestä. Mukana on kahdeksan 
työryhmää kummastakin kahdesta siirtohanketta  
toteuttamaan valitusta kumppanimaasta. 

1. Siirron menettelytavan arviointi ja määrittely: aiem-
pien hankkeiden esiin nostamien tarpeiden ja vaati-
musten jäsentely ja siirron optimaalinen menettelyta-
pa määritellään projektikumppanien neuvottelussa.

2. Olemassa olevat FAMIT- ja Batic Seminar -opetus-
suunnitelmat mukautetaan, ja parhaat ominaisuudet 
valitaan INCLUFAR-ohjelmaan kullekin kumppanijär-
jestölle ja -maalle parhaiten soveltuvalla tavalla. 

3. Jäsennellyn käsikirjan laatiminen. Olemassa oleva 
tieto koskien sosiaalista maataloutta, hoivamaata-
loutta ja inklusiivista maataloutta kerätään, jäsen-
nellään ja asetetaan kaikkien sidosryhmien saata-
ville. Tulokset kohdennetaan täydennyskoulutuksen  
opetussuunnitelmaan ja kurssisisältöön.  

4. INCLUFAR -opetussuunnitelman siirto. Innova-
tiivisen ja inklusiivisen valmennusmetodin kautta 
viejäkumppanit siirtävät käsikirjan ja INCLUFAR 
-opetusohjelman kohdekumppaneilleen. Aktiivinen, 

osallistuva ja inklusiivinen menettelytapa muodost-
aa keskeisen osatekijän siirtoprosessille. Kumppanit 
integroituvat tuensaajien kanssa hankkeen kaikissa 
vaiheissa. Erityistä huolenpitoa tarvitsevat integ-
roidaan ennakoivasti päähankkeen toimintoihin ja 
työohjelmiin. 

Hankkeen tulokset:
•  INCLUFAR -käsikirja tarjoamaan taustatietoa ja kä-

sitteitä inklusiiviseen maatalouteen.

•  INCLUFAR -opetussuunnitelma kaikilla kumppani-
maiden kielillä.

•  Uudet ideat sosiaalisen maatalouden kehittämiseksi 
kumppanuusmaissa koulutustiimi-vierailuina Itäval-
taan, Bulgariaan, Viroon, Suomeen, Norjaan, Alan-
komaihin ja Turkkiin.

•  Käytännön toimet toteuttamaan INCLUFARin ideaa 
ja hyväksytyt toimenpiteet sosiaalisen ja ekologisen 
inkluusion edistämiseksi Euroopan maissa.

INCLUFAR askeleena kohti 
sosiaalista ja ekologista inkluusiota
Kyseiset taidot vaikuttavat maatila- ja maaseutu-
työskentelyn laatuun sekä lukuisiin niihin liittyviin 
ammatteihin (maanviljelijät, puutarhurit, käsityöläiset, 
sairaanhoitajat, sosiaalityöntekijät, virkamiehet jne.) 
Inkluusio -käsitettä YK:n yleissopimuksen vammais-
ten henkilöiden oikeuksien keskeisenä kysymyksenä 
sovelletaan myös kulttuurimaiseman ja sen biotoop-
pien kehittämiseen. Hankkeen tavoitteena on edis-
tää ja tukea koulutuksen päämääriä sosiaaliseen ja 
ekologiseen inkluusioon liittyvän tietoisuuden lisää-
misessä.

Hanke on rahoitettu Euroopan komission tuella. Tästä julkaisusta 
vastaa ainoastaan sen laatija, eikä komissio ole vastuussa siihen 
sisältyvien tietojen mahdollisesta käytöstä.
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