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Luontoympäristön elementit tutkimuksissa
Luonnonympäristöissä miellyttävät eniten muun 

muassa kasvit, puut, vesi sekä korkeusvaihtelut 
maisemassa (Anderson & Stokes, 1989; Kaplan, 1984; Kaplan & Austin, 2003; Schroeder & 
Anderson 1984). 

Elvyttävät kokemukset liittyvät luonto- ja 
viherympäristöihin sekä luontoelementteihin kuten 
puihin, pensaisiin, kukkiin ja veteen (mm. Ulrich, 
1991). 



Laadukas Green Care –toiminta Suomessa
• Tavoitteellista
• Vastuullista
• Ammatillista

Luonnon 
hyvinvointivaikutukset

• Tavoitteellista
• Vastuullista
• Ammatillista

Osallisuus/yhteisö

• Tavoitteellista
• Vastuullista
• Ammatillista

Kokemuksellisuus/toiminta



Mitä tarkoittavat luonnon 
hyvinvointivaikutukset?

Tutkimuksissa pääasiassa vertaillaan luontoympäristöä
rakennettuun ympäristöön (Aspinall, Mavros, Coyne & Roe, 2015)

Kokeelliset, epidemiologiset, kysely- ja 
interventiotutkimukset.
Tutkimustulokset osoittavat, että luontoympäristö 
elvyttää ja tuottaa hyvinvointia paremmin kuin 
rakennettu ympäristö.(Mm. Berto 2005 Hartig et al. 2003;Kaplan 1995; Laumann et al. 
2003; Ulrich et al. 1991).

Luontomielipaikassa ihminen säätelee 
olotilaansa terveyttä edistävään suuntaan (Korpela & 
Ylen 2007).



Taustateoriat
Elpyminen: 
ART (attention restoration theory; Rachel ja Stephen Kaplan)
Tarkkaavuuden elpymisen teoria;   rakennetussa ympäristössä tarkkaavuus 
kuormittuu, luontoympäristössä elpyy. 

Stressiteoria; Kuormituksesta aiheutuvan stressin psykofyysinen elpyminen 
luonnossa (Roger Ulrich).

Kokonaisvaltaisia näkemyksiä (mm. Brymer, Cuddihy & Sharma-Brymer, 2010): 

Luontomielipaikat psyykkisessä itsesäätelyssä (Korpela, 1998)

Syviä reflektioita ja luontaisia yhteyksiä (innate connection; esimerkiksi 
ekopsykologian näkemys siitä, että ihminen on osa luontoa; mm. Winter & Koger, 2004)

Syvempää tietoisuutta ja yhteyden kokemusta luontoon (Sahlin, Matuszczyk, Ahlborg, & Gran, 
2012). 

Kokonaisvaltainen luontokokemus KOLU (Salonen, ym., 2016)



Kokonaisvaltaisen luontokokemus (KOLU) (Salonen, ym., 2016)
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KOLU-ulottuvuudet/yhteydet hyvinvointimittareihin
(Salonen, ym., 2016)

Luontoyhteys
yhteys psyykkiseen hyvinvointiin 

(huonommin voivat)

Hyväksyvä läsnäolo
- yhteys psyykkiseen hyvinvointiin 

(huonommin voivat)
- yhteys koettuun terveyteen (koko 

aineisto)

Tilantuntu

- yhteys koettuun terveyteen (koko 
aineisto ja paremmin voivat)

Umpikuja
- voimakas umpikuja ja alentunut 
koettu terveys (kaikki ryhmät) ja 

psyykkinen hyvinvointi (koko aineisto 
ja paremmin voivat)

Luonnosta Virtaa –tutkimuksen alustavia tuloksia (Salonen ym., 2018): tilantuntu ja umpikuja yhteydessä; 
paineista vapautumisen kokemuksia. 



Luonnosta Virtaa –interventio
Luontoympäristö työhyvinvoinnin ja työssä suoriutumisen voimavarana
(https://www.jyu.fi/ytk/laitokset/psykologia/tutkimus/tutkimussuuntaukset/tyo)

• Intervention keskeiset menetelmät ovat:
• saavutettavissa oleva luontoympäristö
• hyväksyvä, tietoinen läsnäolo luonnossa
• sosiaalinen tuki 
• luonnon hyvinvointivaikutusten 

kokemuksellinen ymmärtäminen osana 
työhyvinvointia

• Tukee työntekijän myönteisiä asenteita ja 
uskomuksia omiin mahdollisuuksiinsa sekä 
kykyihinsä ulkoilla luonnossa säännöllisesti ja 
hyödyntää luonnon hyvinvointivaikutuksia 
intervention jälkeenkin 

• Tunnistaa elvyttävän/hyvinvointia tukevan 
fyysisen ympäristön ja sosiaalisen ympäristön 
tuesta osana työhyvinvointia.



Tunnistaminen, Tiedostaminen ja Tuen saaminen

Tunnista-
minen

• Kokonaisvaltaisen luontokokemuksen mahdollistavan ja hyvinvointia tukevan 
luontoympäristön tunnistaminen.

• Luvan antaminen; Ilman sosiaalisia odotuksia tai häiriötekijöitä.
• Turvallisuus/suojaa/tilaa, etäisyys/läheisyys ja moniaistisuus, kokeiluja

Tiedosta-
minen ja 
kontakti

• Hyväksyvä läsnäolo, luontoyhteys ja tilantuntu
• Hyvinvointivaikutusten tiedostaminen
• Mahdollisuus myös kielteisten tunteiden prosessointiin
• Kontakti: pareittain (kylään kutsu). Salliva ja hyväksyvä ilmapiiri

Luonnon ja 
ryhmän tuki

• Kokemuksen jakaminen ryhmässä (hyväksyvä ilmapiiri); jako ryhmiin 
luontoelementtien avulla.

• Luonto osaksi omaa hyvinvointia ja terveyttä. 



Laatumerkkien tausta
• Rakennettu osana valtakunnallista Green Care -koordinaatiota 

Luonnonvarakeskuksen, Luken, johdolla.
• Päätoteuttaja Terveyden ja hyvinvoinninlaitos, THL, kiinteässä 

yhteistyössä GCF ry:n kanssa. Pilottitoimijat tärkeässä roolissa.
• Laatumerkkityö aloitettiin THL:n VoiMaa!-hankkeessa tekemien 

laatusuositusten pohjalta.
• Laatumerkit rakennettu toimijoiden esittämästä pyynnöstä: halu 

erottautua.
• Tavoitteena hallinnoltaan ja kustannuksiltaan mahdollisimman kevyt 

merkki, jolla kuitenkin on palveluiden laadun toteamisessa tärkeä ja 
selkeä merkitys.

• Green Care -laatumerkillä osoitetaan luontolähtöisyyden ja palvelun 
laatutyöpanostuksen lisäarvo, jonka toivotaan tulevaisuudessa 
toimivan esimerkiksi laatukriteerinä kilpailutuksissa.



• Merkkiä haetaan palvelukokonaisuuskohtaisesti
• Voimassaoloaika: kolme vuotta kerrallaan
• Merkinhallinta: Green Care Finland ry
• Laatulautakunta myöntää merkit
• Kaksi laatumerkkiä

• LuontoVoima: virkistys-, hyvinvointi- ja kasvatuspalvelut
• LuontoHoiva: sote-palvelut

• Dokumentti- ja osaamiskriteerit edellytyksenä
• Laatulautakunta käsittelee hakemuksia määräajoin neljä kertaa vuodessa.
• Ks. Lisätietoa: http://www.gcfinland.fi/laatu/

Green Care -laatumerkit

http://www.gcfinland.fi/laatu/


Laatumerkkien hakuprosessi
• Tutustu  GCF ry:n laatusivun laatumerkin hakuohjeisiinLaatumerkkien 

hakuohjeet

• Kerää käymäsi Green Care- koulutukset ja kuvaa ne hakulomakkeessa
• Tai: Osallistu  Green Care- koulutukseen . (Liitä todistus hakemuksen liitteeksi)
• Kuvaa kokemuksellinen Green  Care -osaamisesi hakulomakkeeseen

GreenCare-
osaaminen ja sen 

osoittaminen

• Kuvaa osaamisesi  /koulutustaustasi riittävyys ko. palvelun tuottamiseen  
hakulomakkeessa

• Tai: Kuvaa, miten  osaaminen täydentyy toisen osapuolen osaamisella, ja lisää 
yhteisyökumppanin yhteystiedot lomakkeeseen

Palvelun vaatima 
osaaminen

• Täytä GreenCare-työkirja ohjeiden mukaisesti
• Tee ko. palveluntuottamisesta turvallisuussuunnitelma
• Sote-palvelut: liitä mukaan omavalvontasuunnitelma

Tarvittavat 
liitedokumentit

• Täytä laatumerkkien hakulomake mahdollisimman kattavasti ja lisää tarvittavat liitteet
• Lähetä  sähköisen toiminnon kautta sähköinen laatumerkkien hakulomake liitteineen

Laatumerkkien 
hakeminen

• Lautakunnan jäsen on mahdollisesti yhteydessä hakijaan käsittelyn aikana
• Lautakunnan  jäsen lähettää hakijalle mahdolliset kehittämisehdotukset

• Mikäli kehittämisehdotuksia: toimitaan niiden mukaan eteenpäin
• Tai: Laatulautakunta myöntää hakijalle laatumerkin
• Merkinsaajalle lähetetään merkin käyttöoikeutta koskevat materiaalit

Laatulautakunnan 
arviointi ja merkin 

myöntäminen



Laatumerkkihakulomakkeen 
sisältö Linkki hakulomakkeeseen: 
http://www.gcfinland.fi/yhdistys/lomakkeet/laatumerkin-hakulomake/

• Green Care -laatumerkin hakijan tiedot
• Palvelu, jolle merkkiä haetaan; Merkki, jota haetaan LuontoVoima-

merkkiä / LuontoHoiva
• Hakijan Green Care -osaaminen:

• Kuvaus kokemuksellisesta osaamisesta
• Suoritettu Green Care -koulutus 

• Palvelun (LuontoHoiva / sote) mahdollisesti vaatima osaaminen :
• Kuvaus kokemuksellisesta osaamisesta
• Suoritetut palvelun vaatimat koulutukset

• Jos merkkiä haetaan yhdessä toisen toimijan kanssa, 
yhteistyökumppanin tiedot

• Suosittelijan / suosittelijoiden tiedot
• Tieto käsittelymaksun maksamisesta
• Liitteet: Green Care -laatutyökirja; Turvallisuussuunnitelma; 

Omavalvontasuunnitelma (LuontoHoiva)



• - Dokumentit
• - Green Care -laatutyökirja
• - Turvallisuussuunnitelma
• - Omavalvontasuunnitelma (sote-palvelut)

• - Osaaminen 
- a) Palvelun vaatima osaaminen (esim. sote)
- b) Green Care -osaaminen

Green Care -laatumerkkien haun 
dokumentit ja osaamistarpeet



a. Palvelun vaatima osaaminen
• Osaamisen on oltava riittävä tarjottuun palveluun nähden.  
• Mikäli (esim. luonnonvara-alan) toimijalla ei itsellään ole riittävää sote-alan 

osaamista LuontoHoivan palveluun, jolle hän hakee merkkiä, työkirja 
täytetään yhdessä sote-ammattilaisen kanssa.*
• Työkirjaan tehdään silloin hyvä kuvaus sekä palvelun sote-ominaisuuksista, 

tavoitteista ja keinoista, että Green Care -ominaisuuksista: miten 
luontolähtöisyyttä käytetään tavoitteiden saavuttamiseksi.

• Työkirjassa kuvataan tällöin tarkoin molempien toimijoiden roolit ja 
vastuut. 

• Lisäksi toimijoiden sitoutuminen yhteistyöhön  on käytävä selkeästi ilmi 
esimerkiksi erillisestä kirjallisesta lausunnosta ja sen allekirjoittamisesta.**
Jos hakijan oma sote-osaaminen ei yksin riitä ko. palveluntuottamiseen, 
eikä sote-ammattilaisen lausuntoa ole mahdollista saada, voidaan hakea 
LuontoVoiman merkkiä. 
*Ja sama toisin päin: mikäli sote-ammattilaisella ei ole riittävää luonnonvara-alan 
osaamista (kuten palvelun tuottamiseen tarvittava eläinten käsittelytaito, erätaidot 
ym.) voi hän hakea merkkiä yhteistyössä tällaisen osaajan  kanssa.
** Jos yhteistyössä tapahtuu muutoksia merkin voimassa olo aikana, merkin haltija 
ilmoittaa muutoksesta laatulautakunnalle, joka arvioi, pysyykö merkki voimassa 
muutoksen jälkeenkin.



b. Teoreettinen osaaminen
• Green Care -osaamisvaateen sisältö on pilotoitu 5 op:n 

perusjakson sisältö (ks. Seuraavan dian taulukko)
• Green Care -perusteiden teoreettinen osaaminen:

• Jo suoritettuja Green Care -koulutuksia otetaan huomioon, jos hakija 
pystyy osoittamaan niiden sisällön riittävän kattavuuden .

• Vanhoja ”muutaman tunnin” esim. hankkeissa annettuja koulutuksia 
ei pääsääntöisesti pystytä ottamaan huomioon.

• GCF ry alkaa pitää sivuillaan listaa käynnissä olevista sellaisista GC-
koulutuksista, joiden sisältö täyttää teoreettisen osaamiskriteerin 
sisällön.* Huom. koulutuksen järjestäjät!

• Kokemuksellinen osaaminen otetaan huomioon osaamisen 
kokonaisvaltaisena tarkastelussa, jonka laatulautakunta tekee.

• GC-koulutuksista ei tehdä virallisia auditointeja, tai aikaisemman 
osaamisen AHOT-arviointeja -> Vaan laatulautakunta tekee 
kokonaisvaltaisen teoreettisen osaamisen arvioinnin hakijan 
toimittamien materiaalien ja kuvausten perusteella. (Osaamisen 
kuvauksiin hakija kirjaa siis myös kokemuksellisen osaamisen.)



Laatumerkkien haku on jatkuva
Alla hakemusten käsittelyjaksot
• Vuoden ensimmäinen laatumerkin hakujakso päättyy 

helmikuun viimeinen päivä, johon mennessä jätetyt 
hakemukset käsitellään laatulautakunnan kokouksessa 
maaliskuun loppuun mennessä.

• 2. hakujakso päättyy toukokuun viimeinen päivä, johon 
mennessä jätetyt hakemukset käsitellään laatulautakunnan 
kokouksessa kesäkuun loppuun mennessä.

• 3. hakujakso päättyy elokuun viimeinen päivä ja 
käsittelykokous pidetään syyskuun loppuun mennessä.

• 4. hakujakso päättyy marraskuun viimeinen päivä ja 
käsittelykokous pidetään joulukuun loppuun mennessä.



Laatumerkin hinta 
GCF ry:n hallituksen päätös  2.11.2016

• Hinnoittelu perustuu laatulautakunnan asiantuntijoiden työmäärään, 
dokumenttien käsittelykuluihin, ja merkin hallintokuluihin 
(”omakustannushinta”).

• Mikrotoimijat (alle 10 työntekijää) : 400 euroa
• Suuret toimijat (vähintään 10 työntekijää): 600 euroa
• Merkin haku yhdessä toisen toimijan kanssa: 600 euroa
• Jos sama hakija hakee kerralla useaa merkkiä, muiden merkkien 

hinta on puolet ensimmäisen merkin hinnasta.
• Merkin hinta maksetaan kahdessa erässä. Hakemus otetaan 

käsittelyyn, kun hakija on maksanut merkin hinnasta puolet GCF ry:n 
tilille. Hakemuksen saatuaan ry lähettää hakijalle laskun.

• Merkin saa käyttöönsä, kun myöntöpäätös on tehty, ja kun koko 
summa on maksettu em. tilille.


	Green Care -laatumerkki; �hyvinvointivaikutukset Green Care toiminnassa ja luontointerventiossa
	Käytäntö ja tutkimus (Kirsi Salonen)
	Luontoympäristön elementit tutkimuksissa
	Laadukas Green Care –toiminta Suomessa
	Mitä tarkoittavat luonnon hyvinvointivaikutukset?
	Taustateoriat
	Kokonaisvaltaisen luontokokemus (KOLU) (Salonen, ym., 2016)
	KOLU-ulottuvuudet/yhteydet hyvinvointimittareihin�(Salonen, ym., 2016) 
	Luonnosta Virtaa –interventio�Luontoympäristö työhyvinvoinnin ja työssä suoriutumisen voimavarana (https://www.jyu.fi/ytk/laitokset/psykologia/tutkimus/tutkimussuuntaukset/tyo)
	Tunnistaminen, Tiedostaminen ja Tuen saaminen
	Laatumerkkien tausta
	Green Care -laatumerkit
	Laatumerkkien hakuprosessi
	�Laatumerkkihakulomakkeen �sisältö Linkki hakulomakkeeseen: �http://www.gcfinland.fi/yhdistys/lomakkeet/laatumerkin-hakulomake/�
	�
	a. Palvelun vaatima osaaminen
	b. Teoreettinen osaaminen
	Laatumerkkien haku on jatkuva�Alla hakemusten käsittelyjaksot
	Laatumerkin hinta �GCF ry:n hallituksen päätös  2.11.2016

