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Ruotsalaisilla maatiloilla on muuta-
man viime vuoden aikana käyn-
nistynyt uusi liiketoimintamuoto; 
Grön Omsorg. ”Vihreää hoivaa” 

tarjotaan erilaisille asiakasryhmille kuten 
lapsille ja nuorille, ikäihmisille, mielenter-
veyskuntoutujille, vammaisille ja päihde-
riippuvaisille. Ruotsin maatalousjärjestö 
LRF on lähtenyt kehittämään toimintaa 
ja kasvumahdollisuudet nähdään hyvinä. 
Suomalainen tutkijaryhmä tutustui viime 
vuonna kahden ruotsalaisen Grön Omsorg 
-tilan toimintaan.

PÄIVÄTOIMINTAA HÖGBYN 
TILALLA

Birgitta ja Th omas Säfström ovat pitäneet 
Th omasin vanhaa sukutilaa 1980-luvulta 
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lähtien. Yhteistyö oman kunnan Motalan 
kanssa käynnistyi syksyllä 2007. Tila järjes-
tää päivätoimintaa 15 henkilölle, joiden 
joukossa on sekä lievästi kehitysvammaisia 
että mielenterveyskuntoutujia. Asiakkaat 
käyvät töissä Högbyn tilalla säännöllisesti, 
viitenä päivänä viikossa. He tulevat työpai-
kalle bussilla tai omalla autolla.

Palvelut järjestetään yhteistyönä kunnan 
kanssa siten, että tila vastaa maatilaympä-
ristöstä ja töiden suunnittelusta. Töiden 
ohjauksesta vastaa kolme Motalan kunnan 
palveluksessa olevaa sosiaalialan työnteki-
jää. Kolmevuotinen sopimus kunnan kans-
sa sisältää myös varauksen sopimuksen jat-
kamiseen tämän jälkeen. ”Tämä kunnan ja 
maatilan yhteistyömalli (mixed model) on 
toiminut hyvin”, kertoo Birgitta Säfström. 

Högbyn tilan pihapiirissä on paljon raken-
nuksia, joista osa on kunnostettu päivätoi-
minnan tarpeisiin. Navettarakennuksessa 
on hevonen sekä rodultaan pienkokoisia 
vuohia, jotka soveltuvat hyvin asiakkaiden 
käsiteltäviksi. Tilan eläinkantaan kuuluu 
myös kanoja, lampaita ja koiria. Navetan 
vierestä löytyy puuverstas, jota käytetään 
ahkerasti. Siellä tehdään linnunpönttöjä ja 
muita puutöitä, joita myydään joulun ja 
pääsiäisen aikaan torilla. Kaikissa tiloissa on 
työturvallisuustekijät huomioitu tarkasti, 
aivan kuten muissakin työpaikoissa.

Maatila eläimineen, puutarhoineen ja vers-
taineen tarjoaa runsaasti työtehtäviä. Th o-
mas Säfströmin mukaan työ on mielekästä, 
kun näkee esimerkiksi linnunpöntön val-
mistamisen alusta loppuun. Ensin haetaan 
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puuainekset metsästä, nikkaroidaan pönt-
tö ja valmis tuote myydään torilla.  ”Paras 
työpaikka, missä koskaan olen ollut”, arvioi 
eräs asiakas. 

Ulkoilun ja mielekkään tekemisen myön-
teiset vaikutukset näkyvät myös asiakkai-
den fyysisessä ja henkisessä kunnossa. Lää-
kityksiä on voitu vähentää ja monen pai-
no on laskenut. Suoriutuminen töistä on 
myös vahvistanut asiakkaiden itsetuntoa.  

”Pedagoginen ruoanlaitto” on tärkeä osa 
toimintaa. Tarkoituksena on kannustaa ja 
tukea hyvien ja terveellisten ruokailutottu-
musten omaksumisessa. Päiväkirja tehdyis-
tä aterioista kertoo itse tehdyn ruoan ole-
van halvempaa kuin kaupan valmisruokien.

”Tärkeintä on olla kiinnostunut ihmisistä”, 
neuvoo Th omas Säfström alasta kiinnos-
tuneita yrittäjiä. ”Toiminnan aloittamisesta 
jouduttiin neuvottelemaan pitkään, ennen 
kuin ajatus lähti etenemään kunnassa. Nyt 
kunnan sosiaalitoimessa ollaan järjestelyyn 
tyytyväisiä. Kustannukset ovat samat kuin 

Högbyn tilan piha tuo mieleen perinteisen 
maatilan pihapiirin. Toimintaa asiakkaille 
riittää niin puutarhan, eläinten hoidon, kuin 
maatilan muidenkin töiden parissa.

Högbyn tila sijaitsee 40 000 asukaan Mota-
lan kunnassa.

Työ on ollut asiakkaille mielekästä, sillä tääl-
lä pääsee näkemään oman työnsä tuloksia 
ja tuntemaan itsensä tarpeelliseksi kertoo 
Th omas Säfström.

kunnan järjestämässä päivätoiminnassa, 
mutta tulokset ovat olleet selkeästi parem-
pia. Kunnan kanssa on jo sovittu toimin-
nan laajentamisesta, 15 uutta asiakasta on 
tulossa puolen vuoden päästä.”

Maatilan varsinainen tuotantotoiminta, 
peltojen viljely, sikala sekä työkoneiden 
vuokraus, on erotettu kokonaan päivätoi-
minnasta. Maatilan yhteyteen on raken-
nettu myös turkkilainen kylpylä. Kylpylän 
rakentamiseen saatiin EU rahoitusta joi-
tain vuosia sitten ja se on ahkerassa käy-
tössä kuntalaisten kesken. Päivätoiminnan 
laajentuessa sekä kylpylätoiminnan kehit-
tyessä tilalla ollaan nyt luopumassa sikata-
loudesta ja koneiden vuokrauksesta. 

STALLKRAFT  KASVUN VOIMAA 
IHMISILLE JA TALLEILLE 

Värmdön kunnassa, Tukholman läheisyy-
dessä on runsaasti hevostalleja, joihin on 
kehitetty toisenlainen sovellutus vihreän 
hoivan järjestämiseen. Tavoitteena on tar-
jota mielekkäitä työpaikkoja ihmisille, joi-
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den työllistäminen on vaikeaa. Stallkraft on 
tuonut yhden uuden vaihtoehdon toimin-
nan kehittämiseen. 

Tallien työntekijät ovat saaneet koulutus-
ta tallityön tekemiseen. Myös yrittäjät ovat 
saaneet koulutusta työntekijöidensä oh-
jaamiseen. Hyvät julkiset liikenneyhteydet 
ovat olennainen edellytys sille, että työn-
tekijät pääsevät kulkemaan työpaikoilleen

Projektin vetäjä Eva Bergström kertoo toi-
minnan lähteneen liikkeelle kolmivuotisella 
projektirahoituksella. Nyt yhdistys on rekis-
teröitymässä sosiaalialan toimijaksi, mikä 
edellyttää muun muassa sosiaalialan kou-
lutuksen saaneen ohjaajan palkkaamista. 
Neuvottelut jatkosta ovat kunnan kanssa-
kin meneillään. 

Ryhmäkodissa asuva Jimmy käy yhdellä 
Stallkraftin tallilla töissä neljänä päivänä vii-
kossa. Työhön tullessaan kolmisen vuotta 
sitten Jimmy liikkui huonosti muun muas-
sa ylipainon vuoksi. Nyt paino on karissut 
ja portaat tallin vinttiin eivät enää tuota 
vaikeuksia. Iloinen ja avoin Jimmy kertoo, 
että paras tehtävä tallilla on pilttuiden kui-
vitus.

LRF KOORDINOI TOIMINTAA 

Jenny Svensson Ruotsin maataloustuotta-
jajärjestöstä LRF:stä kertoo Vihreä Hoiva 
-toimintaa harjoittavien maatilojen mää-
rän Ruotsissa kasvaneen nopeasti viime 
vuosien aikana. Tiloja on nyt noin kolme-
sataa. Niistä noin sata tarjoaa päivätoimin-
nan palveluja. Lisäksi maatiloilla tarjotaan 
perhehoitoa ja maatilaympäristöön sijoit-
tuvia kuntoutuspalveluja. Toiminnan kas-
vumahdollisuuksia pidetään hyvinä.

Ruotsin maataloustuottajajärjestö, LRF tu-
kee alan yrittäjiä aktiivisesti uudenlaisen 
yritystoiminnan käynnistämisessä. Selkeä 
tiedotus perustuu muun muassa edelläkä-
vijäyritysten toiminnan esittelyyn. Toimin-
tamallien edistämiseksi on laadittu konk-
reettisia työkaluja yritystoiminnan suunnit-
teluun ja asiakaskontaktien hoitamiseen.

Markkinointi- ja tiedotustyötä kuitenkin 
riittää, silla LRF:n tekemässä kyselyssä kun-
nille suurin osa kunnista ei vielä tuntenut 
Vihreä Hoiva -käsitettä.   

Stallkraftin työntekijä Jimmy 
viihtyy hyvin tallissa.

Yhteiskunnassa on oltava 
rakenteita, joilla pidetään 
huolta myös heikommista 
yksilöistä ja luodaan heille 
mahdollisuuksia ottaa osaa 
yhteiskunnan toimintaan, 
sanoo Jenny Svensson LRF:stä. 




