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  Green Care opintomatka Ruotsiin 

6.-8.6.2012 

Matkaraportti 

Työtehoseura, TTS 



Matkan päätavoitteet 

• Tutustua erilaisiin tapoihin toteuttaa 

Green Carea ja siihen, miten yrittäjät 

ovat kehittäneet palveluitaan. 

• Tutustua vihreä hoiva –koulutukseen. 

• Saada uusia ideoita Green Care- 

palveluiden kehittämiseen. 

• Verkostoitua sekä luoda 

mahdollisuuksia yhteistyöhön ja 

tiedonsiirtoon. 
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Green Care Ruotsissa 

• Ruotsalaisilla maatiloilla on muutaman 

viime vuoden aikana käynnistynyt uusi 

liiketoimintamuoto; Grön Omsorg.  

• ”Vihreää hoivaa” tarjotaan erilaisille 

asiakasryhmille kuten lapsille ja nuorille, 

ikäihmisille, mielenterveyskuntoutujille, 

vammaisille ja päihderiippuvaisille.   

• Ruotsin maatalousjärjestö LRF on lähtenyt 

kehittämään toimintaa ja 

kasvumahdollisuudet nähdään hyvinä. 
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• LRF tukee alan yrittäjiä aktiivisesti 

uudenlaisen yritystoiminnan 

käynnistämisessä.  

• LRF on mm. järjestänyt koulutusta 

maatalousyrittäjille ja tarkoitus on, 

että yrittäjät voivat perustaa Green 

Care-yrityksen koulutuksen jälkeen. 
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Maataloustuottajajärjestö, 

LRF koordinoi toimintaa  



LRF 

• Tiedotus perustuu mm. 

edelläkävijäyritysten toiminnan 

esittelyyn.  

• Toimintamallien edistämiseksi on 

laadittu konkreettisia työkaluja 

yritystoiminnan suunnitteluun ja 

asiakaskontaktien hoitamiseen. 
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Puutarhaterapia 

• Ruotsissa on pitkät perinteet 

puutarhojen ja puistojen 

hyödyntämisessä kuntoutuksessa ja 

terapiassa.  

• Terapeuttisten puutarhojen ja 

puistojen kautta halutaan parantaa 

ihmisten elämänlaatua ja tarjota heille 

elämyksellisiä hetkiä. 
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Sinnenas trädgård 
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Aistien puutarha 

• Sijaitsee 

Vasaparkenissa, 

Tukholman 

keskustassa. 

• Suunniteltu 

Sabbatsbergin 

dementiahoiva-

kodin asukkaille.   
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Terapeuttinen vaikutus 

 

• Puutarha tarjoaa 

aisteille monipuolisia 

virikkeitä; tuoksuja, 

makuja, ääniä ja 

kauneutta.  

• Aistien stimulointi ja 

virikkeet luovat 

mielleyhtymiä, 

muistoja, tunteita sekä 

herättävät ajatuksia. 
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Puutarha on tapaamispaikka 

alueen asukkaille 
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Åby Nedre Broby  
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Anders ja Anette  

 

• Työskentelevät 

hoitoalalla 

• Lyhyt- ja 

pitkäaikaista 

perhehoitoa esim. 

kriisitilanteissa 

• Suorittaneet LRF: n 

vihreä hoiva-

koulutuksen 



Anders ja Anette  

 

• Asiakkaina henkilöitä, 

joilla on erityistarpeita 

• Neuvottelut  kunnan 

kanssa meneillään 

• Suunnitteilla B&B 

toimintaa 
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Mjölkvik ja Britt-Marie 

• Toiminta aloitettu 2010 

• 12 paikkaa työntekijöille 

• Päivätoimintaa 

• Britt Marie 

toimintaterapeutti 

• Kahden kunnan kanssa 

2-vuoden sopimukset 

• Henkilökunta 

moniammatillista, osa-

aikaisia 
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Vaihtelevia työtehtäviä 

• Työntekijät hoitavat  

eläimiä esim. kanoja, 

kaneja, lampaita, 

hevosia, viiriäisiä, 

sikoja, ankkoja. 

• Kasvihuone, 

puutyöverstas ja 

koneiden korjauspaja  

• Työaika klo 9.30-15.30, 

2-4 päivää viikossa 
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Työtehtäviä 

• Polttopuun tekoa 

• Kananmunien  ja 

vihannesten taimien 

myyntiä naapureille 

• Maalausta 

• Traktorin ajoa 

• Puutöiden tekoa 
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Kunta vakuuttanut 

työntekijät  
 

• Maatila on 

työpaikka työn-

tekijöille. 

• Työturvallisuus 

on tärkeää ja 

siihen on 

panostettu. 
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Lillvalla gård 

• Britt-Marien 

omistama 

ekologinen maatila. 

• Päivätoimintaa 

erityistä tukea 

vaativille henkilöille. 

• Toiminta aloitettu 

vuonna 2007 

• Paikkoja 8 
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Lillvalla gård 
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• Eläimiä (lehmiä, koira, 

kaneja, kanoja, porsas) 

• Kehitetty apuvälineitä 

töiden ohjeistamiseen 

• Kunnasta riippuen 

maksu joko asiakkaan 

toimintakyvyn mukaan 

800- 1300 SEK tai 

kaikista sama 900 SEK 



Britt-Marien kokemuksia 

• Verkostojen 

hyödyntäminen 

ja joustavuus 

sekä vakituinen 

henkilökunta 

tärkeää. 
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Hälsoträdgården Lunden 
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Hälsoträdgården Lunden 

• Puutarhaterapia-

toiminta aloitettu 

vuonna 2006.  

• Kohderyhmänä  

pitkäaikaistyöttömät 

sekä henkilöt, joilla 

on stressiperäisiä 

sairauksia ja elämän 

kriisejä. 
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Hälsoträdgården Lunden 

 

• Asiakkaat  tulevat  

työvoimatoimiston 

kautta 

• Asiakassuhteet noin 

vuoden mittaisia 

• 8-10 asiakasta 

• 80% naisia 
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”Kuntoutuspolku” 

• Kuntoutus 

puutarhalla -> 

• Työharjoittelu, 

työkokeilu -> 

• Sosiaalinen yritys, 

työosuuskunta -> 

• Tavoitteena paluu 

työelämään  
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