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Green Care-palvelun peruselementit ja 

tavoitteellinen toiminta

Teemu Peuraniemi 



Luennon sisältö ja 
opetustavoitteet

• Green Care-palveluiden peruselementit
• Tavoitteellisuus ja asiakaslähtöisyys ammattitaitoisessa Green Care-

palvelussa
• Käsitteiden muodostuminen ja erilaisissa GC-palveluissa esiintyminen



Green Care peruselementit

Keskeistä on luonnon hyvinvointivaikutuksia hyödyntävä ohjattu 
luontokokemus

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. 



Suomalainen Green Care- toimintatapa

3 PERUSELEMENTTIÄ
• Luontoperustaisuus

• Kokemuksellisuus

• Osallisuus

3 PERUSEDELLYTYSTÄ
• Tavoitteellisuus

• Ammatillisuus

• Vastuullisuus



Luontoperustaisuus

Eläimet

 Eläinavusteinen terapia  
 Eläinavusteinen toiminta
 Eläinavusteinen (erityis)opetus

Luonto

 Metsä (hoidettu / erämaa)
 Vesistöt
 kasvit / puutarhat
 maatila
 Puistot
 Luontoelementit; materiaalit, 

äänet, tuoksut, kuvat



Luontoperustaisuus
metsään sijoittuvia palveluesimerkkejä

LuontoHoiva

- kuntoutus,- ja tai hoitosuunnitelmaan 
pohjautuvat interventiot 
metsäympäristössä toteutettuna 

- Eko- ja ympäristöpsykologiset menetelmät, 
kehon ja mielen harjoitteet, NLP, 
tunnetaitoharjoitteet

- Mettäterapia osana sosiaalipalvelua
- Erityisryhmien kuntouttava retkitoiminta 

(luontokuntoutus, fysio-tai toimintaterapia)

LuontoVoima

- Ennaltaehkäisevät kasvatus- ja 
hyvinvointipalvelut

- Kasvatustoiminnassa Luonto-ja 
ympäristöpainotteiset päiväkodit/ luontokoulut, 
luontoleirit

- Seikkailukasvatus lapsille ja nuorille (Outward
bound finland ry, KOTA ry)

- Ohjatut TYKY-palvelut
- Mindfullness, metsäjooga, shinrin yoku-

metsäkylpy



Luontoperustaisuus
Vesistöön sijoittuvia palveluesimerkkejä

LuontoHoiva

- kuntoutus,- ja tai hoitosuunnitelmaan 
pohjautuvat interventiot

- Erityisryhmien kuntouttava toiminta esim. 
fysioterapiassa vammaisryhmien 
vesiharrastukseen/ urheiluun liittyvän 
toiminnan harjoittaminen (esim. Purjehdus)

- Osana erityisryhmien luontokuntoutuksen 
sisältöä (esteettömät/ tuetut 
kanoottivaellukset)

LuontoVoima

- Ennaltaehkäisevät kasvatus- ja 
hyvinvointipalvelut

- Lasten, nuorten ja erityisryhmien ohjatut, 
tavoitteelliset kalastusretket

- Nuorten saaristoleirit
- Tulevaisuuden ”Blue Care” hakee vielä 

muotoaan



Luontoperustaisuus
Puutarhatoiminnan palveluesimerkkejä

LuontoHoiva

- kuntoutus,- ja tai hoitosuunnitelmaan 
pohjautuvat interventiot

- Terapeuttinen puutarhatoiminta
- Puutarhaterapia
- Aistipuutarhat (wander garden, sensory

garden)
- Kuntouttava/ sosiaalinen puutarhatoiminta 

(esim. osana kuntouttavaa työtoiminta-
ohjelmaa, kehitysvammaisten päivätoiminta)

LuontoVoima

- Ennaltaehkäisevät kasvatus- ja tai 
hyvinvointipalvelut

- Lasten ja nuorten puutarhatoiminta, 
koulukasvitarha osana kasvatus-ja 
opetuspalvelusisältöä



Luontoperustaisuus
Maatilatoiminnan palveluesimerkkejä

LuontoHoiva

- kuntoutus,- ja tai hoitosuunnitelmaan 
pohjautuvat interventiot

- Kuntouttava työtoiminta sosiaalipalveluissa
- Osana erityisryhmien asumispalveluita
- Kummi- ja hoivamaatilatoiminta 

erityisryhmille (muistisairaat, 
kehitysvammaiset, neurologiset 
asiakasryhmät) 

LuontoVoima

- Ennaltaehkäisevät kasvatus- ja tai 
hyvinvointipalvelut

- Kummimaatila osana kasvatus-ja 
opetuspalvelusisältöä

- Maatila-lähtöiset Tyhy-ja Tykypalvelut
- Maatila-lähtöiset hyvinvointileirit



Luontoperustaisuus
kaupunkipuistoissa toteutettavia palveluesimerkkejä

LuontoHoiva

- kuntoutus,- ja tai hoitosuunnitelmaan 
pohjautuvat interventiot

- Terapeuttinen toiminta puistoympäristöön 
sijoittuen/ hyödyntäen (esim- psykologi, 
fysio/toimintaterapia)

LuontoVoima

- Ennaltaehkäisevät kasvatus- ja tai 
hyvinvointipalvelut

- Tyky- ja Tyhy-toiminta, esim. ohjatut 
puistokokoukset

- Tavoitteelliset liikuntapalvelut 



Luontoperustaisuus
Rakennetussa ympäristössä hyödynnettävien 

luontoelementtien käyttöesimerkkejä

LuontoHoiva

- kuntoutus,- ja tai hoitosuunnitelmaan 
pohjautuvat interventiot

- Sosiaalialan asumispalveluyksiköissä osana 
muuta luontoperustaista toimintaa (taimien 
kasvatus, luonnonmateriaalien 
hyödyntäminen taide,- askartelu-ja 
virkistystoiminnassa, luontokuvien ja 
äänimaisemien hyödyntäminen 
rauhoittavana elementtinä)

- Osana luontokuntoutusta 
fysio/toimintaterapiassa (esim. 
mindfullness, mielikuvaharjoittelu)

LuontoVoima

- Ennaltaehkäisevät kasvatus- ja tai 
hyvinvointipalvelut

- Osana luontoperustaista-
hyvinvointipalvelusisältöä (esim. mindfullness, 
mielikuvaharjoitteet, voimavaralähtöiset enlp-
menetelmät) 

- Luonnonmateriaalien hyödyntäminen osana 
lasten ja nuorten taide-ja 
ympäristökasvatustoimintaa

Kuva: Saara Viteli



Luontoperustaisuus
Eläinavusteisten työskentelyjen palveluesimerkkejä

LuontoHoiva

- kuntoutus,- ja tai hoitosuunnitelmaan 
pohjautuvat interventiot

- Eläinavusteinen terapia (AAT)
- Osana yksilö- tai ryhmäterapiaa 
- Ratsastusterapia
- Koiraterapia/ koirat kuntoutustyössä

- Eläinavusteinen erityisopetus (AAP)
- Sosiaalipedagoginen hevostoiminta tai 

kasvatus-ja kuntoutuskoira Esim. 
erityisnuorten tai vammaisten tunnetaito, 
psykologisten ja sosiaalisten taitojen 
harjoittamisessa

LuontoVoima

- Ennaltaehkäisevät kasvatus- ja tai 
hyvinvointipalvelut

- Eläinavusteinen erityisopetus (AAP)
- Osana opetusohjelmaa, esim. lukukoiratoiminta

- Eläinavusteinen toiminta (AAA)
- (Tavoitteelliset) eläinvierailut kouluihin, 

päiväkoteihin, sairaaloihin, 
asumispalveluyksiköihin







Tavoitteellisuus / Luontoperustaisuus. 
Luontoa käytetään tietoisesti asiakkaan 
hyvinvointitavoitteiden edistämiseen, jolloin 
luontoympäristö (tai –elementit) on tärkeä 
osa palvelua. Ohjauksen tavoitteena on 
mahdollistaa luontoon kokemuksellinen 
yhteys, jolloin luonto ei ole pelkästään 
taustaympäristö tai tekemisen kohde. 

Tavoitteellisuus / Kokemuksellisuus. 
Luontokokemusta käytetään toiminnassa tai 
havainnoinnissa tietoisesti asiakkaan 
tavoitteiden saavuttamiseen: esimerkiksi 
aktivoimiseen tai kuntoutumiseen. 
Osallistujan oman kokemuksen 
reflektoiminen on myös tärkeää, sillä se 
palvelee muun muassa vaikutusten 
tiedostamista. 

Tavoitteellisuus / Osallisuus. Osallisuuden 
tunteen syntymistä mieleisen paikan, 
luonnon, eläinten, mielekkään tekemisen tai 
yhteisön kanssa tavoitellaan tietoisesti. 
Ohjauksen tavoitteena on mahdollistaa 
osallisuuden tunne tukemalla asiakasta koko 
prosessin ajan, alkaen asiakkaan kyvystä 
asettaa tavoitteita aina reflektointiin ja 

tavoitteiden saavuttamisen arviointiin asti.



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





Toteutuksen suunnittelu ja 
tavoitteiden asettaminen

1. Alkuhaastattelun, mittareiden 
ja kuvausmenetelmien 
hyödyntäminen yhdessä gc-
suunnittelulomakkeen kanssa

- Sisältö (y / r)
- intensiteetti ja kesto
- Lyhyen ja pitkänajan tavoitteet
- väliarvioinnit



TOIMI- menetelmä psykososiaalisen 
toimintakyvyn kuvaamiseen
(Kehitysvammaliitto 2011)

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Erittäin hyvä kehitysvammatyöhön alun perin kehitetty toimintakyvyn (laaja ja havainnollinen) kuvausmenetelmä, joka soveltuu pilottien mukaan myös erittäin hyvin muihin erityisryhmien arviointiin ja kuntoutuksen tukipalveluiden suunnitteluun (mm. mielenterveyskuntoutujat). TOIMI-pohjautuu icf-viitekehykseen, mutta sitä ei ole kuitenkaan koodattu (ainakaan vielä). HUOMAA voimavaralähtöisyys otettu tässä huomioon, auttaa hyvin jäsentämään yksilön vahvuuksien ja heikkouksien kehittymistä





Käytännön pilotit

tavoitteellisuus

kokemuksellisuus

ammatillisuus

Ammatillisesti tuotetun ja tavoitteellisen 
Green Care-palvelun muodostuminen

TeoriatietoOsaamispääoma
(hiljainen tieto ja 

käytännön 
erityisosaaminen)

Uusi tietotaito = käyttöteoria

”Mitä & miksi””Miten”



LuontoHoiva-case:

Mielenterveys ja muistisairaiden 
asumispalveluyksikkö, joka 
toteuttaa luonto- ja 
eläinavusteisia menetelmiä



LuontoVoima-Case:

Metsäeskari, jossa 
hyödynnetään 
luontoperustaisia sisältöjä 
päivittäisessä kasvatustyössä





Ohjauksen ja ohjaajan 
rooli korostuu

• Asiakaslähtöisyys

• Ymmärrys 
hyvinvointivaikutuksista

 Suunnitelma ja tavoitteet

• Reflektointi

• Pitkäjänteisyys (Hoiva)

• ohjaus omaehtoisten 
hyvinvointivaikutusten 
jatkamiseen (Voima)



…toimintamallit ovat voimavarakeskeisiä;

- Mahdollistavat kuntoutusympäristöjen luomisen joissa 
ihminen voi tulla esiin omana yksilönään

- Hyvinvoinnin ja kuntoutumisen malleja haetaan jäljellä 
olevien vahvuuksien ja voimavarojen kautta” 

Lainaten Anja Yliviikaria (2016)

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Taustalla on psykoevolutiivinen ja Salutogeeninen vaikutus: luonto tuo esille ihmisen omat voimavarat! Ihmisellä on geneettinen taipumus elpyä luontoympäristössä paremmin kuin rakennetussa ympäristössä.Tutkimusviitteitä luonnon suuremmasta hyvinvointivaikutuksesta erityisessä hoivan-ja huolenpidon tarpeessa oleville kuin ns. perusterveille-ihmisille on olemassa, sekä siihen kohdistuvaa mielenkiintoa löytyy syy-seuraus-suhteita on paljon.
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