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Mitä Green Care 
on?



Green Care (Inn på tunet)

Green Care tarkoittaa yksilöllisesti sovellettuja ja 
laadunvarmistettuja hyvinvointipalveluita tiloilla.

Palvelut edistävät selviytymistä, kehittymistä ja 
hyvinvointia.

Maatilojen toiminta on maanviljelyä, metsätaloutta ja 
puutarhatoimintaa. Green Care -palvelun 

tarjoamat aktiviteetit liittyvät maatilaan ja sen 
arkeen ja toimintaan.



Care farming

 Perinteinen maanviljely - maataloustuotantoa

 Maatilan hyvinvointipalvelut - vaatii uutta tietoa

 Tilan monimuotoisuus:

 - tuottaa herkullista ja terveellistä ruokaa

 - tuottaa laatuvarmistettuja hyvinvointipalveluita

 - ja jotain yksityisyyttä ... 



Hoivamaatilapalvelut muistisairauksia  
sairastaville henkilöille 

• Päiväpalveluita henkilöille, 
joilla on muistisairaus ja 
asuvat yksin tai perheen 
kanssa. 

• Toimintaa, myönteisiä 
ärsykkeita ja kokemuksia 

• Perhehoito



Erilaisia ryhmiä

• Maahanmuuttajat – kielen oppiminen – kotoutuminen – oppiminen 

• Nuori, jolla on ongelmia – maanviljelijä ja hänen perheensä roolimallina 

• Psyykkisiä sairauksia sairastavat ihmiset - sosiaalinen yhteisö – joustavuutta 
mukauttaa työ päivittäisiin olosuhteisiin

• Kehitysvammaiset ihmiset – oikeaa työtä – oppimisen mahdollisuuksia 

• Ihmiset, joilla on päihteiden käytöstä johtuvia ongelmat  – sosiaalinen 
yhteisö – oikea työ – päihteistä erillään pysyminen 



Maatila pedagogisena voimavarana 

• Opiskelijat ja opettajat käyttävät 
maatiloja. Opiskelijat osallistuvat 
maataloustuotantoon. 

• Lapset, joilla on erityisiä tarpeita 
– kaksi tai kolme päivää viikossa 
maatilalla. 

• Eläimet ja toiminnan 
monimuotoisuus.

• Maanviljelijä ja opettaja tekevät 
oppilaille  pedagogisen 
suunnitelman. 



Lapset ja heidän perheensä 

• Lapsille perjantaista 
sunnuntaihin, viikonloput.  

• Toimintaa, eläinkontaktit, 
oppiminen, perheeseen 
kuulumista. 

• Lapset ja heidän perheensä 
ottavat osaa maatilan 
päivittäiseen toimintaan.  





• Henkilö, joka ottaa vastaan ja / tai 
osallistuu Green Care –palveluihin. 

Palvelun 
käyttäjä

• Yksikkö, joka on vastuussa palvelun 
järjestämisestä ja siitä, että palvelua 
tarjotaan käyttäjälle (Kunnat, NAV...) 

Palvelun 
ostaja 

• Maanviljelijä on vastuussa hyväsytystä 
ja laatuvarmistetusta 
palveluympäristöstä.  

Palvelun 
tarjoaja



Laadunvarmistus ”Inn på tunet”

 Matmerk, www.matmerk.no, 

 Osa Norwegian Agricultural Quality System (KSL) -
laatujärjestelmää

 Laatuvakuutus, joka perustuu selkeään roolien ja vastuiden 
jakoon.

 Palvelujen laatu dokumentoidaan sen mukaan, mitä lain, 
sääntöjen ja ammatilliset käytäntöjen kriteerit määrittelevät 
kustakin palvelusta.  

 Sertifiointi on pakollista.

 400 maatilaa Norjassa tällä hetkellä

http://www.matmerk.no


Hoivamaatilojen rahoitus

 Ostaja maksaa maatioille näistä hyvinvointipalveluista. 

 Maatilat pitää kilpailuttaa toisten palvelujen tarjoajien kanssa 
alueella. 

 Norjalaiset maanviljelijät eivät ole tottuneet markkinointiin ja 
myyntiin (Tinen, Norturan ja muiden takia) 



Markkinointi vaatii

 Tilan täytyy olla helposti 
löydettävissä

 Tietoa käyttäjistä ja 
osatajista 

 Tilan täytyy olla 
saavutettavissa

 Laatuvarmistetut palvelut 



Organisaatio

Laadunvarmistuksen monimuotoisuus

Helppo löytää  – hyvä laatu – turvallinen paikka



IPT Norge SA 
(alueelliset 

osuuskunnat 
omistavat)

Alueellinen 
osuuskunta 

(tilat omistavat)

Kehittää materiaaleja jäsenille, 
strategian luominen, kontaktit 
poliitikkoihin, koulutus- ja 
osaamispalvelut 

Paikallinen markkinointi ja myynti. 
Sopimukset paikallisten 
viranomaisten kanssa.  

Tarjoaa laatuvarmistettuja 
hyvinvointipalveluita. Pitää hyvää 
huolta osallistujista tilalla.  

Inn på tunet- tila



Inn på tunet Norge SA

Tavoite

Auttaa jäseniä saamaan paras mahdollinen tuotto 
hyvinvointipalvelun tuottamisesta ja siten varmistaa 

heidän kiinnostuksensa palveluntuottamisen 
taloudellisesti. 



Jäsenet:

 Inn på tunet Østafjells SA
 Inn på tunet Innlandet SA
 Inn på tunet Trøndelag SA
 Gårdsopplevelser Nord SA
 Norwegian farmers union
 Inn på tunet Akershus SA
 Inn på tunet Sørlandet SA

Tervetuloa uudet jäsenet



www.innpatunet.no

https://www.facebook.com/Inn-p%C3%A5-tunet-Norge-SA-1361840457263691/


Palveluntarjoajat

Moan Farm
Holden Farm

-
-

Maksajat

NAV
Lastensuojelupalvelut

Koulut
Terveysviranomaiset

-
-Inn på tunet 

Akershus SA

Hallitus

Omistajat



Green Care-tilaksi pääseminen 
(tuleminen)

 Osuuskunnat tarjoavat: 
 Mentorointia

 Viljelijöiden verkosto 

 Markkinoille saattamiseen liittyvät toimet

 Vaadittavat dokumentit (sopimukset, salassapitosopimukset) 

 Laskutusjärjestelmän

 Koulutus- ja osaamispalvelut



Miksi perustimme osuuskunnan?

 Halusimme lakisääteisen organisaation

 Helppo perustaa 

 Uusien jäsenten on helppo liittyä osuuskuntaan

 Hyödyt 



Hyödyt 
 Tilat voivat käyttää aikansa palvelujen tuottamiseen 

markkinoinnin ja myynnin sijaan 

 Markkinat tulevat tietoisiksi olemassaolostamme

 Kun on monta tilaa yhdessä, joku on aina saavutettavissa.

 Maanviljelijöiden yhteisö, verkosto

 Vähemmän työtä asiakkaillemme (!)

 Toinen tila voi tehdä työn, jos palveluita ei voida tarjota jonakin 
ajanjaksona. 

 Joku, jolle voi puhua päivän päättyessä luottamuksellisesti. 



 Viljelijöiden on ostettava osuus tullakseen omistajiksi

 Jäsenet rahoittavat osuuskunnan maksamalla tietyn 
prosentin myynnistään

 Saamme jonkin verran tukea viranomaisilta
 Innovation Norway – yritysverkostojen tuki, projektit 

Talous



Osuuskunta, Green Care

 Yhdessä meistä tulee innovatiivisempia ja kilpailukykyisempiä 

 Viljelijät omistavat liiketoimintansa ja saavat pitää voiton itsellään

 Markkinointitoiminta on ammattimaista

 Osuuskunnat luovat sosiaalisia suhteita, jotka antavat viljelijöille 
mahdollisuuden saavuttaa tavoitteet, joita ei ehkä yksinään pysty 
saavuttamaan.



Kiitos 
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