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Green Care – hoivaa ja voimaa 
luonnosta
➢Green Care tarkoittaa luonnon hyvinvointivaikutuksiin 

perustuvaa luontolähtöistä toimintamallia

➢Monialaista, voidaan hyödyntää mm.
➢sosiaali- ja terveysalan palveluissa (luontohoiva) sekä 

➢kasvatus-, virkistys- ja ennalta ehkäisevissä palveluissa (luontovoima) 

➢Sisältää 
➢asiakaskohtaisia, asiakkaan tarpeisiin ja hyvinvointiin liittyviä tavoitteita

➢luontoperustaisia menetelmiä (miten tavoite pyritään saavuttamaan), 
palveluntuottajalla on tietoa luonto-, puutarha-, maatila- & 
eläinavusteisten menetelmien tutkituista hyvinvointivaikutuksista

➢reflektointia (seurantaa, miten tavoite saavutettiin/asiakkaan palaute ja 
kokonaisuuden analysointi; vaikutukset)
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Tutkimustuloksia
➢Luontoperustaiset menetelmät 

vaikuttavat myönteisesti mm.
➢sydämen sykkeeseen ja verenpaineeseen

➢lihaskuntoon ja fyysiseen terveyteen

➢mielialaan 

➢stressinhallintaan 

➢aktivaatiotasoon

➢osallisuuden ja hyväksytyksi tulemisen 
tunteisiin

➢tarkkaavaisuuteen ja oppimiseen
Lisätietoa: Ulrich 1984: 420–422; Bowler, Buyung-Ali, Knight & Pullin: 2010; 
Jäppinen, Tyrväinen, Reinikainen & Ojala 2014; Tyrväinen, Ojala, Korpela, Lanki, 
Tsunetsugu & Kagawa 2014; Hirvonen 2014; Sandel 2004: 128; Kaplan & Kaplan
1989, sekä monet muut tutkimusjulkaisut.
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Vinkki: Tutkimusta tehdään koko 
ajan, joten uutta tutkittua tietoa on 

saatavilla paljon!!
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Green Care -toiminnan eettiset ohjeet (asiakas- ja 

ympäristövastuu, ammattietiikka, turvallisuus, 

luottamuksellisuus, tasavertaisuus, itsemääräämisoikeus) 

http://gcfinland.fi/yhdistys/yhdistyksen-eettiset-ohjeet/

Miten Green Care 
näkyy palvelussa?

http://gcfinland.fi/yhdistys/yhdistyksen-eettiset-ohjeet/
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Asiakaskohtaiset tavoitteet 
tärkeitä



Esimerkki
Asiakas: sosiaalisia, psyykkisiä ja/tai fyysisiä 
hoidon/kuntoutuksen tarpeita TAI yleisiä 
hyvinvointiin/terveyteen liittyviä ennalta  
ehkäiseviä tarpeita TAI kasvatukseen tai 
virkistykseen liittyviä tavoitteita

Tavoitteita voivat olla esimerkiksi: 
asiakkaan aktivointi, aloitekyvyn 
lisääminen, uusien toimintamallien 
havainnollistaminen, sosiaalisten 
kontaktien ja mielekkään toiminnan 
lisääminen, stressin lieventäminen, fyysisen 
kunnon kohottaminen, psyykkisten oireiden 
hoitaminen, jne. 
◦ Luontohoivassa: hoito- ja kuntoutussuunnitelman 

mukainen terveyden, toimintakyvyn, osallisuuden tai 
arjen hallinnan vahvistaminen

◦ Luontovoimassa: hyvinvoinnin, terveyden, oppimisen, 
virikkeiden lisääminen, hyvinvointi ennalta 
ehkäisevästä näkökulmasta
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GC-toiminta; maatila-, puutarha- ja 
eläinavusteiset sekä luontoperustaiset 
palvelut: 
◦ Luontohoivan toiminnassa: 

palveluntuottajalla on sote-koulutus / palvelu 
tuotetaan yhteistyössä sote-toimijan kanssa.

◦ Luontovoiman toiminnassa 
palveluntuottajalla on käytettävään 
menetelmään liittyvä ammattitaito ja 
asiantuntijuus. 

◦ Molemmissa sekä luontohoivan että 
luontovoiman palveluissa palveluntuottajan 
on tunnettava luonnon 
hyvinvointivaikutusten syntymekanismit ja 
häneltä edellytetään asiakkaan 
ohjaamistaitoa.

Reflektointi: havainnointi, 
palautejärjestelmä (omat havainnot, sekä 
havainnot ja palaute asiakkaalta, omaisilta, 
palvelun ostajalta..)



Ohjaajan 
ominaisuuksia
Ohjaajalla on 
◦ tietoa ja taitoa asiakaskohtaisista 

psyykkisistä ja/tai fyysisistä ja/tai 
sosiaalisista tavoitteista

◦ tietoa luontoperustaisten menetelmien 
hyvinvointivaikutuksista suhteessa 
tavoitteisiin

Ohjaaja osaa tunnistaa, miten 
asiakaskohtaisiin tavoitteisiin voidaan 
pyrkiä ja päästä tietynlaisen 
luontoympäristön ja sosiaalisen 
ympäristön avulla.

Ohjaajalla on kykyä purkaa ja analysoida 
koettuja tilanteita asiakkaan kanssa.
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Mitä Green Care on?

Video Oivallusvaara

https://www.youtube.com/watch?v=zJciVSjej9c&feature=youtu.be
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Mitä Green Care on?

Video Vihreä Veräjä

https://www.youtube.com/watch?v=s0PJiatQ3cM&feature=youtu.be
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Mitä Green Care on?

Video GreenCareEP

https://www.youtube.com/watch?v=p_tOJsA4v88&feature=youtu.be


Green Care Finland ry  
Valtakunnallinen verkosto

Green Care -asiantuntija ja 
vaikuttaja vuodesta 2010

Jäseniä reilut 530 (v. 2019) alalla 
toimivia tai alasta kiinnostuneita 
yrityksiä, järjestöjä, kehittämis- ja 
koulutusorganisaatioita, henkilöitä 

LuontoHoiva- ja LuontoVoima-
laatumerkkien hallinnoija
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Toimisto 
Seinäjoella
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Green Care Finland ry
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Arvot 

Ammattimaisuus: Yhdistyksen ja Green 
Care -alan toiminnan ammattimaisuus

Kumppanuus: Toimialarajat ylittävä 
avoin tasa-arvoinen toiminta

Vastuullisuus: Hyvinvoinnin lisääminen 
luontosuhteita edistämällä luonnon ja 
eläinten hyvinvointia unohtamatta

Toiminta-ajatus

Edistämme Green Care -palvelujen 
laatua ja vakiintuneisuutta kehittämällä 
alan menetelmäosaamista, 
vaikuttavuutta ja verkottumista
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Green Care Finland ry:n 
tavoitteet
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Laadukkaat luonto-, eläin-, maatila- ja 
puutarha-avusteiset palvelut ovat 
tunnettuja ja merkittävä osa suomalaista 
sotetoimintaa sekä kuntouttavia, 
työllistymistä ja voimaantumista 
edistäviä palveluja

Green Care -menetelmäosaaminen on 
korkealla tasolla laatutyön, koulutuksen 
ja kehittämishankkeiden avulla. Alan 
LuontoHoivan ja LuontoVoiman
laatumerkit ovat tunnettuja

Yhdistyksen jäsentoiminta sekä 
verkostoituminen alueellisesti, 
valtakunnallisesti ja kansainvälisesti on 
aktiivista. Jäsenyys tuottaa hyötyä sekä 
yhdistykselle että jäsenelle antaen 
tietoa, tukea sekä ammatillisia verkostoja 
sekä mahdollisuuksia erottua 
sitoutumalla alan eettisiin ohjeisiin
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Green Care Finland ry:n 
päätoiminnot
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Verkosto- ja jäsentoiminta: toimijoiden 
kokoaminen toimialarajat ylittävään 
yhteistyöhön ja kehittämiseen 
alueellisesti, valtakunnallisesti sekä 
kansainvälisesti

Green Care -palvelujen ja -
menetelmäosaamisen laadullinen 
kehittäminen ja sisällöntuotanto:
monipuolisesti eri toimijoiden 
näkökulmasta

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen:
tiedotteiden, kannanottojen ja 
aloitteiden tekeminen sekä säädöksiin 
vaikuttaminen

Tiedon jakaminen: monikanavainen 
viestintä
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Green Care -tiedon tietopankki
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Perustietoa GC-julkaisuja/
materiaaleja 

GC-hankkeet GC-
koulutukset

Luonto-
Hoivan ja 
Luonto-
Voiman 
laatumerkit 

Valtakunnallinen 
verkosto

Jäsenyritykset Uutiset & 
tapahtumat



Lisää vinkkejä
Vuoden odotetuin alan tapahtuma 

Green Care -päivät järjestetään 
tänä vuonna Hyvinkäällä 10.-
11.11.2020

10.11. seminaaripäivän ja 11.11. 
työpajaretkipäivän teemoja ovat 
mm. psyykkinen hyvinvointi, 
hyväksi todetut luontolähtöiset 
toimintamallit ja Green Care -
toiminnan eettisyys

Kannattaa ilmoittautua heti, kun 
ilmoittautuminen avautuu, sillä 
paikkoja on rajoitetusti: 
www.gcfinland.fi/GC2020
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#GC2020
Hyvinkäällä

10.-11.11.2020

http://www.gcfinland.fi/GC2020


Lisää vinkkejä
Hyödynnä laatutyökirjaa 

palvelumuotoilussa: 
http://gcfinland.fi/tiedostopankki/5
03/green-care-tyokirja-2018.pdf

Työkirjan OSA I: Kuvaa, mitä 
suomalainen Green Care -
toimintatapa tarkoittaa

Työkirjan OSA II: Tukee ja ohjaa 
oman palvelun työstämistä
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http://gcfinland.fi/tiedostopankki/503/green-care-tyokirja-2018.pdf
http://gcfinland.fi/tiedostopankki/503/green-care-tyokirja-2018.pdf


Green Care Finland ry
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Kysyttävää, soita tai laita viestiä
Green Care Finland ry

Maarit Aho

Puh. 050-5361199

maarit.aho@gcfinland.fi 

tai verkkosivujen alareunassa olevalla yhteydenottolomakkeella 

www.gcfinland.fi
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