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Luennon sisältö ja 
opetustavoitteet

• Mitä on Suomalainen Green Care ja miten se on muodostunut ?
• Kenelle ja kuka palvelua voi tuottaa
• Mitä lisäarvoa se tuo ?
• Mikä ei ole Green Carea ?



Green care – käsitteen synty ja tausta

Evoluutio:

• Ihmisillä geneettinen tausta luontosuhteelle (biophilia)
• Sisäänrakentunut aivojen syviin ja vanhoihin osiin
• Aivosäätely kehon ja mielen toimintoihin
• Ihminen on rakentunut osaksi luontoa ja siksi 

luonnosta vieraantunut elämäntyyli aiheuttaa 
psyykkistä ja fyysistä pahoinvointia

• Yleisimmin käytössä tarkkaavaisuuden elpymisen 
teoriaa (attention restoration theory, ART)



Green care – käsitteen synty ja tausta
Kulttuurinen tausta:
• Kaikissa kulttuureissa on yhteistä ihmisen 

luontosuhteen perustuminen pelkoon ja vetovoimaan 
(turva, elinvoimaisuus ja ravinto)

• Voiman ja mielenrauhan lähde
• Vahva kunnioitus ja sen vaaliminen 
• Kansantarut ja mytologia
• Samaanit / tietäjät
• Kuoleman ja elämän yhteys / elementit



Green care – käsitteen synty ja tausta

• Historiallinen tausta:
• Luontoympäristön ja eläinten kuntouttavan 

ja psyykkisen hyvinvoinnin elementtejä on 
hyödynnetty jo aikojen alusta kaikissa 
kulttuureissa

• Puutarhanhoitoa osana luostarien, 
sairaaloiden ja oppilaitosten toimintaa

• Seikkailuterapia (wilderness therapy/ 
adventure therapy) 1870-luvulla amerikassa; 
masennuksen, käytöshäiriöiden ja 
parisuhdeongelmien hoitoon

• 1- ja 11 maailmansota vauhditti psykiatriassa 
luonto- ja eläinlähtöisien menetelmien ja 
tieteellisten teorioiden  muodostumiseen



Green care – käsitteen synty ja tausta

• Green Care (suom. Vihreä hoiva) 
saanut alkunsa alun perin Keski-
Euroopan maatalousammattilaisten 
tarpeista kehittää uudenlaisia 
ammatinharjoittamismuotoja 
maatalouden oheen

• Kansainvälinen käsite, jota 2000-luvun 
alusta käytetty: 

- Sote
- Maatalous
- Matkailu



Green care – käsitteen synty ja tausta

• Green Care kansainvälinen käsite on: 

”ammatillista toimintaa, joka hyödyntää 
luontoa, luontoelementtejä ja eläimiä 
hyvinvoinnin edistämiseen”.

• GC-toiminnan ja palvelusisältöjen 
painotuksissa on hyvin paljon eri maiden 
osalta vaihtelua

• Agraalikulttuuri
• Fauna & flora
• Väestörakenne ja erilaiset tarpeet
• Koulutus ja tutkimussuuntaukset



Suomalainen Green Care
- sateenvarjokäsite

• Eroaa muiden maiden GC-käsitteestä
sen laajuuden osalta niin asiakkaiden 
kuin toimintasektorien näkökulmasta

• Suomalainen Green Care on luontoon 
ja maaseutuympäristöön sekä 
eläinperusteisiin menetelmiin liittyvää 
ammatillista toimintaa, jolla 
edistetään ihmisten hyvinvointia ja 
elämänlaatua.

• Toimintaa harjoitetaan 
tavoitteellisesti, vastuullisesti sekä 
ammatillisesti. 



Suomalainen Green Care
kohti vaikuttavampaa hyvinvointi- kasvatus sekä sosiaali-ja terveyspalvelun 

tuottamista

• Suomeen perustettu 2010 valtakunnallinen 
Green Care Finland ry

• Yhdistää jäsentoiminnan kautta niin 
valtakunnalliset kuin paikalliset GC-
palvelun tuottajat, koulutus ja 
kehittäjäorganisaatiot

• Edistää ja kehittää aktiivisesti luonnon 
ja maaseutuympäristön 
hyvinvointivaikutuksiin perustuvia 
palveluja suomessa

• Hallinnoi palvelukohtaisia Green Care-
laatumerkkejä sekä siihen liittyvää 
koulutustoimintaa

www.gcfinland.fi
https://www.facebook.com/gcfinland.fi/

http://www.gcfinland.fi/
https://www.facebook.com/gcfinland.fi/


Suomalainen Green Care- toimintatapa

3 PERUSELEMENTTIÄ
• Luontoperustaisuus

• Kokemuksellisuus

• Osallisuus

3 PERUSEDELLYTYSTÄ
• Tavoitteellisuus

• Ammatillisuus

• Vastuullisuus



Green Care- peruselementit

Luontoperustaisuus

• Luonto ei ole vain tausta

• Keskeistä on luonnon 
hyvinvointivaikutuksia hyödyntävä 
ohjattu luontokokemus

• Ymmärrys luontosuhteen 
merkityksestä tavoitteiden 
saavuttamiseksi



Green Care- peruselementit

Kokemuksellisuus

• Keskeinen hyvinvointia tuottava (ja tavoiteltava) 
tekijä

• Kokemuksellisuus yhdistää ihmisen sekä 
luontoympäristöön että sosiaaliseen ympäristöön

• Mahdollistaa oppimisen ja osallisuuden tunteelle

• Kokemuksellisuuden avulla voidaan tavoitella 
aktivoivia tai rauhoittavia vaikutuksia



Green Care- peruselementit
Osallisuus

• Yhteisö, mielekäs tekeminen, ympäristö, 
luontoelementti tai eläimet mahdollistavat osallisuuden 
tunteen

• Mahdollistuu sallivassa ohjauksessa ja omien 
voimavarojen puitteissa 

• Vuorovaikutteisen kokemuksen ja tätä tukevan 
ohjauksen kautta mahdollistetaan osallisuuden 
kokeminen ihmisiin ja ihmisyhteisöihin

• Ihminen kokee olevan merkityksellinen osa 
kokonaisuutta



Green Care- perusedellytykset

Tavoitteellisuus

• Määräytyvät palvelu- ja asiakastyypin mukaan

• Tavoitteet selkeästi ilmaistuja ja konkreettisia

• Tavoitteiden asettelulla pyritään 
pitkäkestoisiin vaikutuksiin

• Tavoitteiden asettelu ohjaa palvelusisällön 
suunnittelemista, ohjauksen toteuttamista, 
reflektointia ja vaikuttavuuden arviointia

 ammatillisuus



Green Care- perusedellytykset

Ammatillisuus

• Palvelun vaatima ammattipätevyys (esim. terapeutti sote)

• Green Care-osaaminen
 luontoperustaisten hyvinvointivaikutuksien ja gc-perusteiden 

ymmärrys 

• Ohjausosaaminen
Asiakkaan tukeminen
 kohtaamisen taidot
 perustuvat tavoitteellisen ja ammatillisen ohjausosaamisen 

yhdistämiseen gc-menetelmien toteutuksessa



Green Care- perusedellytykset

Vastuullisuus

• Syntyy arvoista, eettisistä toimintatavoista (oman toimialan ja GCF:n
määrittelemät eettiset ohjeet) ja laadusta

• Pyrkimys yhteiskunnan, yhteisön ja yksilön hyvinvoinnin edistämiseen 
ja siinä vastuullisen toiminnan toteuttaminen

• Korostuu ekologisuuden ja kulttuuristen arvojen kunnioitus sekä 
niiden edistäminen



Green Care-toiminnnan hyvinvointivaikutukset syntyvät eri asiakasryhmille luonnon elvyttävyyden ja 
siihen liitettävän toiminnan ja yhteisöllisyyden kautta 

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Ekopsykologia muodostaa keskeisen perustan kaikelle Green Care-toiminnalle. Se on alkujaan Yhdysvalloissa kehitetty psykologisen teorian ja käytännön haara, jossa ihminen nähdään osana muuta luontoa. Tällöin myös ihmisen ja luonnon hyvinvointi (tai pahoinvointi) ovat yhteydessä toisiinsa. Tavoitteena on ehkäistä ihmisen vieraantumista luonnosta ja rakentaa kestävän kehityksen mukaista elämäntapaa. 





2. Kahdet Green Care-palvelumarkkinat
LuontoHoiva ja LuontoVoima

• Luontoon perustuvat palvelut 
ovat hyvin moninaisia ja voivat 
kuulua monelle eri toimialalle

• Pääpiirteittäin palvelut voidaan 
jakaa 

• sosiaali- ja terveyspalveluihin
• Kasvatuspalveluihin
• Virkistys- ja hyvinvointipalveluihin



LuontoHoiva

• Pääosin julkisen sektorin järjestämisvastuulla 
olevia sosiaali-ja terveysalan palveluja

Edellyttävät tuottajalta sote-alan koulutusta tai 
yhteistyötä koulutettujen toimijoiden kanssa

Noudatetaan sote-alan lakeja ja säädöksiä

• Palvelun ostaja ja käyttäjä ovat usein eri tahoja



LuontoVoima

• Tavoitteelliset ja ohjatut luontoperustaiset 
hyvinvointi,- kasvatus- ja harrastuspalvelut

• Ei julkisen sektorin järjestämisvastuuta ja 
palvelut ovat usein kaikille tarjolla

Ei edellytetä sote-alan koulutusta kanssa
Noudatetaan oman palvelunalan 

suosituksia ja säädöksiä
• Korostuu luonnon hyvinvointivaikutusten 

syntymekanismien tunteminen ja 
asiakkaan ohjaustaidot luontoperustaisissa 
palvelusisällöissä (vrt. muu luonnossa 
tapahtuva virkistys tai hyvinvointipalvelu)



Green care-palvelujen asiakkaat

• Asiakaskunta koostuu hyvin 
moninaisista asiakasryhmistä, niin 
toimintakyvyn, iän kuin myös palvelulle 
asetettujen tavoitteiden tai keston osalta

• Palvelun asiakasryhmä ei yksin 
määrittele onko kyse LuontoHoivan
vai LuontoVoiman palveluista, vaan 
palvelulle asetetut tavoitteet ja 
osaamisvaatimukset

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Sekä luontohoivan että luontovoiman palveluissa ohjaaja tarjoaa tukea hyvinvointiin liittyvien tavoitteiden saavuttamista. 



LuontoHoivan asiakastyypittely

Palveluissa korostuu:

• Pitkäjänteinen työskentely/asiakassuhde

• Erityistä tukevia tarvitsevia
• Fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen 

toimintakyvyn tai kuntoutumisen 
tueksi

• Tavoitteena on asiakkaan hoito-tai 
kuntoutussuunnitelman mukainen 
terveyden, toimintakyvyn, osallisuuden tai 
arjen hallinnan vahvistuminen

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Luontohoivan asiakkaat ovat usein haavoittuvassa asemassa olevia, jotka tarvitsevat erityistä tukea ja ohjausta.



LuontoVoiman asiakastyypittely
Palveluissa tyypillistä:

• Asiakkaat eivät välttämättä ole erityisen 
haavoittuvassa asemassa

• Tavoitteellisia ja ohjattuja luontoperustaisia 
hyvinvointi,- kasvatus- ja harrastuspalveluja

• Palveluntuottaja kuvaa palvelun 
luontoperustaiset hyvinvointivaikutukset 
etukäteen / räätälöidään yhdessä asiakkaan 
kanssa yksilöllisesti

• Voivat olla lyhykestoisempia tai jopa 
kertaluontoisia

• Tavoitellaan pitkäkestoisia 
hyvinvointivaikutuksia motivoinnin ja 
ohjauksen keinoin

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Luontohoivan asiakkaat ovat usein haavoittuvassa asemassa olevia, jotka tarvitsevat erityistä tukea ja ohjausta.



Uutta moniammatillista ja poikkisektoraalista palvelua

• GC-palvelussa yhteistyön kautta mahdollistuu 
uusien palvelusisältöjen tuottaminen erilaisille 
palvelusektoreille

• Maatilat kuntouttavaan avo- ja 
hoivapalveluihin (Luontohoiva)

• Erä-ja luonto-opas+sosionomi
(esim.päihdekuntoutuksessa
”mettäterapia”)

• Liikunnanohjaaja/fysioterapeutti+ 
eräopas (terveysmatkapalvelu, 
LuontoVoima)

• Eläintila+lastentarhan opettaja 
(eläinavusteinen kasvatuspalvelu, 
Luontohoiva/LuontoVoima)



asiakkaat

työntekijät Palveluntuottajat

Palvelun 
ostajat

YHTEISKUNTA





Green Care –edellyttämät dokumentit ja osaamistarpeet

- Dokumentit
- Green Care -laatutyökirja
- Turvallisuussuunnitelma
- Omavalvontasuunnitelma (sote-palvelut/ 

LuontoHoiva)

- Osaaminen 
- a) Palvelun vaatima osaaminen (esim. sote, 

kasvatus)
- b) Green Care -osaaminen





Lähteitä: Eettisiä ohjeita ja 
omavalvontasuunnitelma

Green Care Finland ry:n eettiset ohjeet
http://www.gcfinland.fi/yhdistys/yhdistyksen-eettiset-ohjeet/

Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet
Talentia ry, Ammattieettinen lautakunta 2013: Arki, arvot, elämä, etiikka. 
http://www.talentia.fi/files/558/Etiikkaopas_2013_net.pdf

Omavalvontasuunnitelman tekemisen ohjeita ja säädöksiä  (Valvira: Sosiaalialan valvonta ja 
omavalvontasuunnitelma)
http://www.valvira.fi/sosiaalihuolto/sosiaalihuollon-valvonta/omavalvonta

Omavalvontasuunnitelman lomake
https://yrityssuomi.fi/lomake?docid=18852&kieli=fi

http://www.gcfinland.fi/yhdistys/yhdistyksen-eettiset-ohjeet/
http://www.talentia.fi/files/558/Etiikkaopas_2013_net.pdf
http://www.valvira.fi/sosiaalihuolto/sosiaalihuollon-valvonta/omavalvonta
https://yrityssuomi.fi/lomake?docid=18852&kieli=fi
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