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Kansainvälisesti hoivapalvelujen 
tuottaminen maatila- ja maaseu-
tuympäristössä on voimakkaasti 
nousussa. Kehityksen kärkimai-

ta ovat Hollanti ja Norja. Norjassa palve-
lua kutsutaan Inn pa tunet, mikä tarkoit-
taa ”maatalon pihalla”. Suomessa palvelun 
nimi on Green Care eli vihreä hoiva.

TEEMANA HYVINVOINTI JA 
ELINKEINO

Toukokuun lopussa pidettiin Trond-
heimissä alan konferenssi. Osallistujia oli 
yli 300 henkilöä. Teemana oli hyvinvoin-
tipalvelujen ja maaseudun elinkeinojen 
yhdistäminen. Tavoitteena oli tarkastella 
aihetta innovaation ja tutkimuksen näkö-
kulmasta.

Konferenssiohjelma oli monipuolinen ja 
kiinnostava; Simone De Bruin Wagenengin 
yliopistosta kertoi hyvistä kokemuksista de-
mentiaa sairastavien päivähoidosta maati-
lalla. Patrik Grahn Alnarpin maatalousyli-
opistosta kertoi tutkimustulosten perus-
teella, miten luonto vaikuttaa ihmisiin.

Norjassa on noin 950 Green Care -maati-
laa, mikä vastaa 2,1 prosenttia Norjan maa-
tiloista. Lähes neljä prosenttia Norjan maa-
tiloista suunnittelee vastaavan toiminnan 
aloittamista, kertoi Jostein Vik (Norsk Sen-
ter for bygdeforskning). Myös tulevaisuu-
den tutkimustarpeita esitettiin. Priorisoitu-
ja tutkimusalueita olivat esimerkiksi Green 
Care -toiminnan talousanalyysi, maatila 
pedagogisena resurssina ja kuntouttavana 
työn toimipaikkana (vihreä työ). 

Green Care -konferenssi 
Norjassa

TTS selvittää maaseutuyrittäjien kiinnostusta 
Green Care -toimintaan

Green Care tarkoittaa maaseutuympäristön ja erityisesti 
maatilan hyödyntämistä hoiva-, kuntoutus- ja hyvinvointi-
palvelujen tuottamiseen. Kohdejoukko on laaja: ikäihmiset, 
lapset, mielenterveyskuntoutujat tai vammaiset. Toiminta-
muotona voi olla päivätoiminta, kokoaikainen hoivapalve-
lu, koulutus tms.

Hankkeessa Green Care- vihreä hoiva maaseudulla (VIVA) 
tavoitteena on lisätä ja edistää Green Care -toiminnan tun-
nettavuutta Hämeessä, Kaakkois-Suomessa, Pirkanmaalla, 
Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa sekä verkostoitumista 
yrittäjien välillä. Projektissa kartoitetaan Green Care -yritys-
toiminnan mahdollisuuksia sekä selvitetään maaseudun hoi-
vayrittäjien ja maaseutu-/maatilayrittäjien kiinnostusta Green 
Care -toimintaan. Lisäksi kartoitetaan yrittäjien osaamista ja 
palvelutarjontaa. Projektin tavoitteena on myös kartoittaa 
kunta-asiakkaiden tarpeita ja toiveita Green Care -palveluista. 

Hanke on Hämeen, Kaakkois-Suomen, Pirkanmaan, Uuden-
maan ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksien rahoittama. 

GREEN CARE PAINOPISTEALUEENA

Norjan hallitus on määrännyt Green Care 
-toiminnan yhdeksi merkittäväksi paino-
pistealueeksi. Sen kehittämiseen ohjataan 
jatkuvasti resursseja. Esimerkiksi jokaisessa 
19 läänissä on yksi henkilö hoitamassa alu-
eellisen Green Care -toiminnan kehittämis-
tä ja jalkauttamista tiloille. Valtion budjet-
ti tähän toimintaan vuosille 2010–2012 on 
18 miljoonaa NKR ja tavoitteena on lisätä 
Green Care -palveluiden määrää ja saada 
kunnat huomioimaan Green Care strategi-
oidensa laatimisessa. Green Care -toimin-
nalle on myös tekeillä kansallinen strategia. 
Se tehdään laajassa yhteistyössä eri minis-
teriöiden välillä ja siihen osallistuvat myös 
muun muassa lääninhallitukset, kunnat ja 
kuntaliitto.     
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