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Uusia ideoita 
Green Careen
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Vihreän välittämisen innovaa-
tioareenat kokoavat Green Ca-
re -yrittäjyyden äärelle sen ke-
hittämisestä kiinnostuneet ja 

siitä elantonsa ansaitsevat toimijat. Niis-
sä herätetään kiinnostusta uudenlaisen 
Green Care palveluyrittäjyyden kehittä-
miseen maaseutuympäristössä ja luodaan 
monialaista yhteistyötä yrittäjyyden vah-
vistamiseksi. Erilaiset palvelun tarjoajat ja 
tuottajat tarvitsevat toisiansa yhdistääk-
seen voimavaransa ja osaamisensa me-
nestyäkseen liiketoiminnallisesti. Tätä kut-
sutaan itseään jatkuvasti uudistavaksi lii-
ketoiminnalliseksi ekosysteemiksi. Tässä 
yhteistyössä palveluja ostavat kunnalliset 
toimijat, alueen muut Green Care -yrittä-
jät ja palveluja tuottavat yritykset, kehittä-
jät, opiskelijat ja asiantuntijat ovat tärkeitä 
kumppaneita. 

Tutkimukset osoittavat, että hyvä luonto-
suhde, luonnon elvyttävyys ja kokemuk-
sellisuus lisäävät ihmisten hyvinvointia. 
Myös luontoympäristön hyödyntämisen 
mahdollisuudet ja liiketoiminta-arvo on 
tunnistettu. Sosiaalipedagoginen hevos-
toiminta, kuntouttava työ ja sosiaalinen 
työllistäminen, puutarhan terapeuttinen 
käyttö ja luontokoulut ovat esimerkkejä 
tämän päivän palvelutoiminnasta. Entä 
lähitulevaisuus? 

Lähtökohtana Vihreän välittämisen inno-
vaatioareenoissa on se, että yksi uusi aja-
tus, pienikin, voi synnyttää uutta palvelu-
liiketoimintaa ja madaltaa kynnystä ryh-
tyä alan yrittäjäksi. 

Vihreän välittämisen innovaatioareenat 
tarjoavat inspiraation lähteitä, innosta-

”Mielenkiintoiset ja innostavat puheenvuorot herättivät ajatuksia omasta mahdollisesta yrityk-
sestä Green Care alalla”

”Kehitän työssäni Green Care palveluja vanhuksille ja muille ryhmille. Uusi hanke nivoutuu tä-
hän sopivasti. Olen kiinnostunut myös henkilökohtaisesti Green Care ajatuksesta.”

”Sain vinkin toiminnasta, kun olen miettinyt yritystoiminnan laajentamista syrjäytyneisiin nuoriin”

”Minua kiinnostaa yhdistää luonto ja sen positiiviset vaikutukset omaan asiakastyöhön ja ver-
kostoituminen ja tutustuminen uusiin ihmisiin.”

Osallistujien kommentteja Vihreän välittämisen innovaatioareena Lepaalla 18.9.2013

Vihreän välittämisen innovaatioareena kokoaa teemasta 
kiinnostuneet ihmiset yhteen ideoimaan ja kehittämään 
Green Care -yrittäjyyttä. 

LEHTORI PÄIVI MÄNTYNEVA JA TUTKIMUSJOHTAJA MERJA SAARELA,  HYVINVOINTIOSAAMISEN 
KOULUTUS JA TUTKIMUSKESKUS, HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU 

Ideapilvi: Työpajojen tuotoksia tulevaisuuden liiketoiminnasta, 
Konseptorin työpaja 18.9.2013 Lepaalla
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via puheenvuoroja ja uutta tietoa Green 
Caren uudenlaisen liiketoiminnan luomi-
seksi. Areenan monipuolisissa työskente-
lytavoissa osallistutaan muun muassa In-
nomyllyn innovaatiotyöpajoihin, joissa 
syntyy uusia ideoita jatkojalostetaan in-
novaatiotyökalujen avulla. Areenan anti ja 
innovaatiotyökalut ovat hyödynnettävis-
sä osallistujien oman palveluliiketoimin-
nan kehittämistyössä. 

Areenan jälkeen osaamista Green Care 
palveluliiketoimintaan voi syventää LIVE-
hankkeen koulutusmoduuleissa ja pien-
ryhmätapaamisissa, jotka limittyvät Vih-
reän välittämisen innovaatioareena -ta-
pahtumien välille. Palveluliiketoiminnan 
luomista vihreän hyvinvoinnin alueelle 
edistetään myös ammattikorkeakoulujen 
opiskelijayhteistyöllä, kehittämisprojek-
tien ja opinnäytetöiden avulla. 

Areenoiden sarja käynnistyi Lepaalla Hä-
meen ammattikorkeakoulun kampuksel-
la teemana tulevaisuuden Green Care ja 
palvelumuotoilu. Sarja jatkuu 6. helmikuu-
ta 2014 Uudellamaalla, jolloin tarkastellaan 

Vihreän välittämisen innovaatioareenat ovat osa Liiketoimintaa verkostoitumalla (LIVE) -han-
ketta, jonka toteuttajia ovat Hämeen ammattikorkeakoulu, Lahden ammattikorkeakoulu, 
ProAgria Etelä-Suomi ja Työtehoseura ry. Hankkeessa suunnitellaan ja pilotoidaan valmen-
nus- ja koulutusohjelmaa Green Care -yrittäjyyden liiketoiminnan kehittämiseksi ja yrittäji-
en osaamisen vahvistamiseksi. Hankkeen tavoitteena on myös lisätä 
Green Caren tunnettuutta. LIVE-hanke toteutetaan Hämeen, Pirkan-
maan ja Uudenmaan alueilla ja Hämeen, Pirkanmaan ja Uudenmaan 
ELY-keskuksien rahoittamana (Manner-Suomen maaseudun kehittä-
misohjelma 2007–2013).

Mitä Green Care toiminta on?
Dynastart työpajan tuotos 18.9.2013

GREEN CARE

ASIAKKAAT
OSAAMINEN

IHMISET

YRITYKSET

LIIKE-
TOIMINTA

LUONTO

Liikunta-
rajoitteiset

Eläimet

Erityis-
ryhmät

Moni-
alaisuus

Tutkimus
(tulevaisuus)

Vuoro-
vaikutus-

taidot

Taide-
lähtöisyys

Verkostoi-
tumis-
taidot

Sote-
osaaminen

Asiakas-
lähtöisyys

Pedagogi-
set taidot

Vanhukset

Kuntou-
tujat

Kuntoilijat

Turistit

Lapset &
Nuoret

Marjastus
Sienestys Moniaisti-

suus

Luonto 
sisustuk-

sessa

Viljely

Metsä

Luonnon
äänet

Vesi-
elementti

Eläimet

Luonnosta
vieraan-
tuneet

Pitkäaikais-
sairaat Vanhukset

Perheet

Stressaan-
tuneet

Ulkomaa-
laiset

Opiskelijat

Lapset

Mobiili-
sovelluk-

set
Teemaleirit 

lapsille

Moni-
aistiset 
palvelut

Opas-
palvelut

Hyvinvoin-
tipalvelut

Taide-
terapia

Rakenta-
minen

Virkistys- 
ja kokous-

paketit

Hoitokodit

Päiväkodit

Luovan 
alan 

yritykset

Teknologia-
yritykset

Start up - 
yritykset

Vanhain-
kodit

Kunto-
keskukset

Urheilu-
seurat

Koulut
(AMK)

Mikä areenassa on ollut erityisen hyvää: 
asiakkaiden palautetta: 

”Erilaisten näkemysten kuuleminen ja maa-
ilman trendien esittelyä. Apua palveluiden 
kehittämiseen.”

”Innomyllyn ideointi, innovatiivisesti bud-
jetti vielä ajattelematta. Näin monet hyvät 
ideat syntyvät.”

”Monipuolinen ohjelma, hyvät luennoit-
sijat, workshopit, verkostoituminen, edul-
linen hinta, sopiva sijainti, irtiotto arjesta.”

Green Care -yrittäjyyden ansaintalogiikoita 
ja liiketoimintamalleja. Areenalla on tarjol-
la hyviä esimerkkejä siitä, kuinka Green Ca-
re -yrityksistä on saatu liiketoiminnallisesti 
kannattavia. Kolmas vihreän välittämisen 
innovaatioareena toteutetaan syyskuussa 
2014 Pirkanmaalla. Tällöin käsitellään muun 
muassa sitä, millaiset kumppanuudet ja ver-
kostot tukevat Green Care -yrittäjyyttä. 

Vihreän välittämisen innovaatioareenaan 
ovat tervetulleita osallistumaan kaikki asi-
asta kiinnostuneet. Tule kokemaan, mitä 
kaikkea areena voi sinulle tarjota. Lisätie-
toja areenoiden sisällöstä ja ständipaikois-
ta paivi.mantyneva@hamk.fi    


