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Grön omsorg, Ruotsi

• Maataloustuottajajärjestö, LRF on ottanut vetovastuun toiminnasta 

ja määritellyt vihreän hoivan seuraavasti: ”Hyödyllistä ja 

mielekästä toimintaa maatiloilla, maalaisympäristössä henkilöille, 

jotka tarvitsevat erityistä tukea.”

• Tällä tarkoitetaan ensisijaisesti niitä ihmisiä, joita Ruotsin 

sosiaalipalvelulainsäädäntö eri tavoin koskee.

• Päivätoiminnan järjestäminen on ollut yksi tärkeimmistä 

toimintamuodoista.
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Birgitta ja Thomas

maanviljelijöitä 
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www.hogbygard.se

http://www.hogbygard.se/


Porsaita ja 

koneurakointia
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http://www.tbcompactmaskiner.se/


Päivätoimintaa

• Käynnistyi syksyllä 

2007

• 15 työntekijää

3 -vuotinen sopimus

• Thomas 10-15 

tuntia/viikossa
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Yhteistyö kunnan kanssa

• Palvelut järjestetään yrittäjän ja kunnan yhteistyönä siten, että yrittäjä 

vastaa maatilaympäristöstä ja töiden suunnittelusta. Päivätoiminnan ohjaus 

on sosiaalialan koulutuksen saaneiden ohjaajien vastuulla, jotka ovat 

kunnan palveluksessa. 

• Sopimus kunnan kanssa on kolmevuotinen sisältäen myös varauksen 

sopimuksen jatkamiseen tämän jälkeen.

• Yhteistyömalli on toiminut hyvin. Myös kunnassa on oltu järjestelyyn 

tyytyväisiä.

• Neuvotellaan toiminnan laajentamisesta. Kustannukset ovat pysyneet 

samalla tasolla kuin kunnan itse järjestämässä päivätoiminnassa, mutta 

tulokset ovat olleet selkeästi parempia.
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Högbyn malli

• Yhteistyössä kunnan 

kanssa/mixmalli

• Ei koulutusvaatimuksia

• Ei lupia 

lääninhallituksesta

• Ei dokumentointia

• Turvallista kunnalle
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Lampaita, vuohia, kanoja, hevonen, 

kissoja, kaneja, koiria…

6.9.2011
8



Tärkeää

• Lyhyt matka kunnan 

keskustasta (10 min)

• Oma asunto erillään 

maatilasta

• Sosiaalinen

• Joustava

9

”Hyvä tapa aloittaa - tässä oppii, nyt 

pärjäisimme itse” 



Tulevaisuus

• Kunta on tyytyväinen 

ja päivätoimintaa 

ollaan laajentamassa

• Porsaat ja 

koneurakointi 

lopetetaan 

• Högby SPA  ja 

päivätoiminta jatkuvat
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Inn på tunet ”Maatalon 

pihalla”, Norja

• ”Vihreä hoiva”, ”Vihreä yhteistyö” tai ”Inn på 

tunet” ovat ilmauksia erityyppisille hoivatöille, 

jotka yhdistetään Norjassa maatalouteen.

• ”Inn på tunet” ‐käsite luotiin Norjassa vuonna 

2001 kun haluttiin löytää ilmaus, joka on 

laajempi kuin pelkkä hoivakäsite.



Inn på tunet

• Norjassa on noin 1000 Green Care ‐maatilaa, mikä vastaa 2,1 

prosenttia Norjan maatiloista.

• Lähes neljä prosenttia Norjan maatiloista suunnittelee 

vastaavan toiminnan aloittamista.

• Maatalousyrittäjä tarjoaa palveluita, esimerkiksi vuokraamalla 

tiloja, yhteistyössä koulun, terveys‐ ja sosiaaliviranomaisten 

kanssa. 

• Palveluiden ostajana on yleensä kunta, mutta se voi olla myös 

valtio tai yksityinen toimija.
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Norja panostaa Green 

Careen

• Norjan hallitus on määritellyt Green Care 

‐toiminnan yhdeksi merkittäväksi 

painopistealueeksi. 

• Kehittämiseen ohjataan jatkuvasti resursseja, 

esimerkiksi jokaisessa 19 läänissä on yksi 

henkilö hoitamassa alueellisen Green Care 

‐toiminnan kehittämistä ja jalkauttamista 

tiloille. 
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Norja panostaa Green 

Careen

• Valtion budjetti tähän toimintaan vuosille 2010–2012 

on 18 miljoonaa NKR.

• Tavoitteena on lisätä Green Care ‐palveluiden määrää 

ja saada kunnat huomioimaan Green Care 

strategioidensa laatimisessa. 

• Green Care ‐toiminnalle on tekeillä myös kansallinen 

strategia. Se tehdään laajassa yhteistyössä eri 

ministeriöiden välillä ja siihen osallistuvat myös mm. 

lääninhallitukset, kunnat ja kuntaliitto.
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Grønt arbeid– ”vihreä työ”
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Høsten 2007 bestemte NAV å sette i verk et ”Inn på tunet” tiltak i Nordre Vestfold

som de kalte grønt arbeid. Svelvik Produkter ble tiltaksarrangøren og Grytebakke

Gård ble tiltaket. Grønt arbeid betyr at man får ha arbeidstrening på et gårdsbruk.

Brukergruppa er mennesker som av forskjellige årsaker

trenger en mellomstasjon.

På Grytebakke kan man jobbe med dyr, kjøre traktor, snekre, 

mekke, gjøre hagearbeid, være med å lage kjøkkenhage, 

flette med pil, lage mat og hjelpe til med barnegrupper som

kommer på besøk noen ganger.

I og med at vi driver en gård er det mange arbeidsoppgaver

som gir mening. Slik som her hvor Arne og John bygger nytt

hønsehus i tilknytning til miljørom i låven. Hønene har

tidligere hatt boplass i en ganske så mårken brakke så de 

setter nok pris på å flytte inn i nye lokaler.

Tiltaket har 8 APS (arbeidspraksis i skjermet virksomhet) plasser og tilbudet er

beregnet for ungdom. Se www.nav.no.

En kan være på gården inntil 4 dager pr uke og 4 timer pr. dag og en behøver ikke

å ha arbeidserfaring fra før.

http://www.nav.no/
http://www.grytebakkegaard.no/file/341349.jpg
http://www.grytebakkegaard.no/file/341338.jpg


Solheimar ecovillage, Islanti
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• 100 asukasta,  elää ja 

tekee työtä yhdessä

• Perustaja Sesselja

Sigmundsdottir, 

vuonna 1930

• Perustuu Rudolf 

Steinerin ideologiaan



Toimintaa Solheimarissa 

• Sunna - one of the largest producers of organic 

vegetables in Iceland

• Ölur - the only organic forest nursery in Iceland, 

established in 1991.

• Sólheimar Guesthouse - There are two guesthouses in 

Sólheimar: Brekkukot and Veghús. With approximately 

30,000 visitors each year, Sólheimar is able to welcome 

visitors to explore and appreciate the village.
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Toimintaa Solheimarissa 

• Nærandi - food production in Sólheimar. Though it is 

relatively new, it provides a wide range of baked goods 

to not only the village but to businesses in Reykjavik 

also.

• Vala and Græna Kannan - the local shop and cafe in 

Solheimar.

• 6 main workshops - candle-making, weaving, organic 

soap-making, art, ceramics and woodwork.
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Kahvila ja kauppa
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Ekologinen asuminen
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Vihannesviljelyä ja taidetta 
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Sesseljuhus, 

energianäyttely
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Kiitos!

irene.roos@tts.fi


