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Syftet med Green Care- projektet har varit att hitta nya samarbetsmöjligheter och miljöer för
produktion av Green Care -vårdtjänster på landsbygden genom partnerskapsmodellen. I
partnerskapsmodellen är partnerna en landsbygdsföretagare och social- och hälsovårdsproducenter
som tillsammans kan genomföra en högklassig Green Care -vårdtjänst.  

Projektet har genomfört servicetester i 13 verksamhetsmiljöer, med hjälp av vilka
partnerskapsmodellen utvecklades i olika naturmiljöer (landsbygdsföretag) och testades av olika
klientgrupper. Dessutom genomförde projektet gårdsmiljöbesök och inspirerade och förberedde 17
landsbygdsföretagare för Green Care -aktiviteter. Två studieresor gjordes även inom Finland.
Projektet arrangerade tre webbinarier: projektets kick-off-webbinarie, ett webbinarie för social- och
hälsovården och ett stöd-webbinare om tips för Green Care -entreprenörskap. I projektet
sammanställdes den aktuella guiden och avtalsmall som en webbpublikation.

Projektet genomfördes av ProAgria Södra Österbotten r.f/centralen för lantbruks- och
hushållskvinnor r.f (ansvarig genomförare) (https://www.proagria.fi/keskukset/proagria-etela-
pohjanmaa) tillsammans med Eskos samkommun för socialtjänster/Stöd- och kompetenscenter
Esko (https://www.eskoo.fi/). Projektet har finansierats av bl.a. med medel från
Landsbygdsutvecklingsfonden i Fastlandsfinland.

I projektet arbetade huvudsakligen landskapsdesignern Marika Turpeinen från ProAgria Södra
Österbotten och projektdesignern Johanna Mäki-Rautila från Eskos samkommun för socialtjänster.
Adressen till projektet är https://www.proagria.fi/hankkeet/green-care-hoiva.

Green Care -projektet

Green Care -projektets
webbplats:

https://www.proagria.fi/hank
keet/green-care-hoiva



Green Care- vårdtjänsten som produceras med
partnerskapsmodellen är ett avtalsbaserat samarbete
mellan en landsbygdsföretagare och en social- och
hälsovårdsaktör. I detta samarbete deltar klienten i
verksamheten genom handledning av en aktör inom
social- och hälsovården.

I partnerskapsmodellen arbetar landsbygds-
företagare och social- och hälsovårdsaktörer
tillsammans som tjänsteproducenter. Varje
avtalspart bidrar med sin egen expertis till tjänsten;
Ett landsbygdsföretag erbjuder en fysisk miljö och

verksamhet, och en social- och hälsovårdsaktör
ansvarar för att handledning och ta hand om
klienterna under verksamheten. Green Care -
vårdtjänsten som produceras med
partnerskapsmodellen förutsätter inte att
landsbygdsföretagaren har utbildning inom social-
och hälsovården, eftersom social- och
hälsovårdsaktör följer med klienten/klientgruppen på
gården under hela verksamheten.

Huvudmålet är att främja klienternas hälsa,
välbefinnande, funktionsförmåga och delaktighet.
Partnerskapsmodellen erbjuder fördelar inte bara för
klienten utan också för alla parter: en ny typ av
verksamhetsmiljö för social- och hälsovårdsaktörer
att genomföra gårdsassisterad Green Care -
verksamhet och att öka sina anställdas
välbefinnande genom att diversifiera deras
arbetsbeskrivning. För landsbygdsföretagare erbjuder
partnerskapsmodellen till exempel en alternativ
inkomstkälla och en mer mångsidig
arbetsmöjligheter. I partnerskapsmodellen är båda
parter bundna av en tystnadsplikt, som avtalas
separat i ett skriftligt partnerskapsavtal.

Vad är Green Care -vårdtjänster

producerad med partnerskapsmodellen?  

Högkvalitativ Green Care -vårdtjänster är ett
kostnadseffektiv och betydande alternativ,

både ekonomiskt och ett mänskligt
perspektiv.

Läs mer om Green Care och dess
fördelar på Green Green Care

Filnads webbplats:
https://www.gcfinland.fi/pa-

svenska/



I detta projektet har man producerat en
avtalsmall för Green Care -vårdtjänsten med
hjälp av en partnerskapsmodell mellan en
landsbygds-företagare och en social- och
hälsovårdsaktör. Avtalsmallen är fritt tillgänglig
för alla.

De viktigaste avtalspunkterna till Green Care -
verksamheten är uppräknad i avtalsmallen,
som rekommenderas komma överens
skriftligen mellan avtalsparterna innan
verksamnheten börjas. På så sätt undviks
eventuella oklarheter. När man arbetar med en
partnerskapsmodell är det viktigt att till
exempel vara medveten om fördelningen av
olika ansvarsområden.

Det är också viktig att komma överens om
andra frågor som rör verksamheten för att
garantera en ansvarsfull, professionell och
målinriktad verksamhet. Det är också viktigt att
komma överens om bland annat tjänstens
innehåll och fakturering i detalj. Det
undertecknade avtalet bör göras tillgängligt för
de anställda som deltar i verksamheten. På så
sätt kan de till exempel kontrollera avtalets
överenskomna ansvarområden.

I det här avsnittet hittar du ett färdigt ifyllt
exemplar på avtalmallen för att uderlätta i
fyllandet ava vatalet. Här hittar du också en
utskrivbar mall som ska fyllas i för hand. I
denna guiden hittar du mer information och
stöd hur avtalet skall fyllas i.

Avtalsmall

Den elektroniskt ifyllbara avtalsmallen
finns på ProAgria Södra Österbottens

webbplats:
https://www.proagria.fi/hankkeet/green-

care-hoiva




















