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Eläinavusteisuus osana palvelutarjontaa 



Green Care kentän ajankohtaisia kuulumisia 

Tuomo Salovuori, pj 
Green Care Finland ry 

        http://www.vihreaveraja-hanke.fi/ 



Green Care Finland ry 
• GC- toiminta kasvaa Suomessa voimakkaasti 

• Yhdistys perustettu v. 2010, jäsenmäärä yli 200.  

• Kokoaa ja kehittää Green Care -toimintaa Suomessa 

• http://www.gcfinland.fi/home, viikoittain 700-800 kirj. 

• Jäseninä alalla toimivia tai alasta kiinnostuneita yrityksiä, 
organisaatioita, yksityishenkilöitä  

• Eettiset ohjeet, laadun kehittäminen yhteistyössä THL:n 
kanssa. Valtakunnallista koulutusta GC –toimintaan, 
teemallisia tapahtumia 

• Lapissa jo alueyhdistys 

     2 muuta aluetta järjestäytymässä 
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Green Care kentällä tapahtuu 

2015  

Luonnonvarakeskus -vetoinen 
KOORDINAATIOHANKE TARJOAA 
ALUEILLA 
• Yhteydet ja vertaistietokanavan 

alueen muihin Green Care -
hanketoimijoihin muun muassa 
alueella järjestettävien 
verkostoitumis- ja 
kehittämistilaisuuksien avulla. 

• Tietoa meneillään ja suunnitteilla 
olevista hankkeista ‒ alueen 
hankkeiden sisältöjen 
koordinoimiseksi täydentämään 
toisiaan. 

• Mahdollisuuden olla mukana 
rakentamassa oman alueesi 
yhteistä Green Care -verkostoa ja 
-kehittämistoimintaa. 
 

 

• KOORDINAATIOHANKE TARJOAA 
TOIMINTAYKSIKÖILLE TAI HANKKEILLE 

• Mahdollisuuden sisällyttää hankkeesi 
web-sivut teknisesti uudistettaville 
Green Care Finland ry:n sivuille (arviolta 
uudet sivut ovat käytössä vuoden 2016 
alussa), josta rakennetaan uudenlainen 
Green Care -portaali. 

• Mahdollisuuden kertoa toiminnastasi 
em. uudessa Green Care -portaalissa. 

• Tietoa Green Care -laadunhallinnasta ja 
vuoden 2016 aikana rakennettavasta 
Green Care -laatumerkistä. 

• Tietoa Green Care -koulutuksista ja 
koulutuksen kansallisesta 
kehittämistilanteesta  
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Green Care kentällä tapahtuu 

2015 
• GREEN CARE 

koulutusohjelmiin 

• 2 hanketta; AMK ja 
yliopistot ( käynnistynyt 
Lapin AMK johdolla) 

    sekä 2. asteen      
oppilaitosten hanke 

• Pohjana GCF ry:n 
koulutustyöryhmän 
pohjaesitys 

• Koulutus osa tulevaa 
laatumerkkiä 
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Green Care kentällä tapahtuu 

2015 
• Viranomaisten 

informoiminen Green 
Care -toiminnasta 

   VALVIRA, AVI 

Informaatiopaketti 
tekeillä, neuvottelut ja 
toiminnan esittely AVIn 
tarkastajille sen jälkeen.  

Tavoitteena 
lupakäytäntöjen 
selkeyttäminen ja laadun 
ylläpito. 
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Green Care kentällä tapahtuu 

2015 • Vaikutavuuden arvioinnin 
kehittäminen; seminaari 
3.6, julkaisu tulossa? 

• Green Care osana 
biotaloutta? Hallitus etsii 
uusia mahdollisuuksia.  

• Uusia joustavia keinoja 

     Sote palveluiden tueksi?   

Palvelusetelin käytön 
laajentaminen. 

Maahanmuuttajien 
luontokotoutus.          
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