
Sosiaali
- terveys

Sosiaalipedag. 
kasvatus

Virkistys-  
hyvinvointi

• Kuntoutus 
   (fyysinen, psyykkinen,
   sosiaalinen)
• Hoiva

• Päivätoiminta
• Kuntouttava
  työtoiminta 

• Sosiaali-
  pedagogiikka
  (mm. sosiaalipedagogi-
   nen hevostoiminta)

• Varhaiskasvatus
• Luonto koulut
• Luontoharrastukset
• Kummimaatilat

• Työhyvinvointi-
  toiminta

• Tavoitteellinen       
  virkistys- ja    
  hyvinvointitoiminta

LuontoHoivaa

LuontoVoimaa

• Ennalta-
  ehkäisevän
  tuen palvelut

• Sosiaalinen        
  tuettu perhetuki-,   
  loma-, leiri-, virike- 
ja harrastustoiminta

• Erityisryhmien       
   virkistys
• Esteetön
  luontoliikunta

MISTÄ VAIKUTTAVUUS SYNTYY? 
Green Care -palveluissa käytetään erilaisia
luontoperusteisia interventioita (ks. kuva). 
Palveluissa hyvinvointivaikutukset syntyvät
muun muassa luonnon elvyttävyyden, 
osallisuuden ja kokemuksellisuuden avulla. 

MITÄ OVAT
GREEN CARE -LAATUMERKIT?
Green Care -laatumerkit kertovat, että palve-
luntuottaja tuntee Green Care -toimintatavan
ja palvelu tuotetaan ammatillisesti, tavoitteel-
lisesti ja vastuullisesti. 

MITÄ GREEN CARE ON?
Green Carella tarkoitetaan luontoon tukeutuvien 
menetelmien ammatillista, vastuullista ja tavoit-
teellista hyödyntämistä kasvatus-, hyvinvointi-, 
virkistys- ja sosiaalipalveluissa.

Green Care -toiminta sijoittuu usein luontoon tai 
maatilalle. Kasvien ja luonnon materiaalien käyttö 
sekä eläinavusteinen toiminta sopivat myös kau-
punki- ja laitosympäristöihin.
 

MIHIN PALVELUIHIN
GREEN CARE SOPII?
Green Care -toimintatapoja voidaan soveltaa
esimerkiksi kuntoutuksessa, lasten ja nuorten 
palveluissa, ikäihmisten hoivassa, päivätoimin-
nassa, päihde- ja mielenterveystyössä, erityisryh-
mien palveluissa ja työhyvinvointitoiminnassa.

GREEN CARE -LAATUMERKIT
Luonnosta hyvinvointia ja laadukkaita palveluja

 

Virkistys-, hyvinvointi- ja kasvatuspalvelut
 

Sosiaali- ja terveyspalvelut

ELÄIN LUONTO PUUTARHA MAATILA/METSÄ

Eläinavusteinen 
toiminta

Luontolähtöinen 
toiminta

Luontoavustei-
nen terapia

Eläinavusteinen 
terapia

Tavoitteellinen 
puutarha-
toiminta

Puutarhaterapia

Tavoitteelliset 
maatilavierailut

Kuntouttava 
toiminta maa-
tilalla tai met-
sänhoidossa

 

Sosiaali-
pedagoginen 
eläintoiminta

Luonnon kun-
touttava käyttö

Pedagoginen 
puutarha-
toiminta

Terapia maatila-
ympäristössä

 

Sosiaalinen ja 
terapeuttinen 
puutarha-
toiminta

Eläinavusteinen 
pedagogiikka 

Luontolähtöinen 
pedagogiikka

Pedagoginen 
toiminta maa-
tilalla



GREEN CARE FINLAND RY
WWW.GCFINLAND.FI
Green Care Finland ry on valtakunnallinen yhdistys, 
joka edistää luonnon hyvinvointivaikutuksiin
perustuvaa palvelutoimintaa. Yhdistys on alan 
aktiivinen kehittäjä, joka välittää tietoa ja osallistuu 
yhteiskunnalliseen keskusteluun. Yhdistys tarjoaa 
vertaistietoa ja yhteistyökumppaneita sekä
näkyvyyttä toiminnalle. Yhdistyksen jäseninä on 
muun muassa palveluiden tuottajia, kehittäjiä,
kouluttajia ja tutkijoita. Jäsenet ovat sitoutuneet 
yhdistyksen eettisten ohjeiden noudattamiseen ja 
saavat oikeuden yhdistyksen logon käyttöön.

Laatumerkit on rakennettu yhteistyössä Green Care Finland ry:n 
ja Luken johtaman valtakunnallisen Green Care -koordinaation 
kanssa.  Laatumerkin päätoteuttaja on Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitos, THL. 

   

                             

GREEN CARE
-LAATUMERKKI KERTOO, ETTÄ…
 Palveluntuottaja on sitoutunut:
 • toimimaan asiakaslähtöisesti ja 
  vastuullisesti
 • arvioimaan palvelun vaikuttavuutta  
  suhteessa asiakkaan tarpeisiin ja 
  tavoitteisiin
 • käyttämään palautejärjestelmää ja  
  korjaamaan nopeasti laatupoikkeamat
 • noudattamaan ammattialansa ja 
  Green Care Finland ry:n eettisiä ohjeita
 • tuntemaan palvelua koskevat lait ja   
  säädökset sekä toimimaan niiden mukaan.

 Green Care -laatutyökirja on käytössä ja 
 siinä on kuvattu:
 • palvelun luontolähtöinen toimintatapa   
  suhteessa palvelun tavoitteisiin
 • palveluntuottajan osaaminen
 • palveluprosessin kulku 
 • palvelun laadunhallinnan toteutustapa.

 Palvelun turvallisuussuunnittelu on tehty.

 Palveluntuottaja on suorittanut vähintään 
 5 op teoreettisen Green Care -koulutuksen.

GREEN CARE
-LAATUMERKKIEN SISÄLTÖ
Laatumerkin hallinta: Green Care Finland ry
Myöntäjä: Green Care -laatulautakunta
Voimassaoloaika: kolme vuotta
Merkki on palvelukohtainen

Green Care -laatumerkkien edellyttämät dokumentit:
Green Care -laatutyökirja
 - palvelun laadun kokonaishallinta
Turvallisuussuunnitelma
 - edellytys sekä Voiman että Hoivan palveluille
 - kattaa yksityiskohtaisesti palvelun
  turvallisuusasiat
Omavalvontasuunnitelma
 - edellytys LuontoHoivan (Sote) palveluille

Green Care -laatumerkkien edellyttämä osaaminen:
I) Green Care -osaaminen (väh 5 op)
 - voi täydentyä kokemuksellisella osaamisella
II) Palvelun vaatima osaaminen
 - esimerkiksi sote-osaamisen oltava riittävää  
  tuotettavaan palveluun nähden

Lisätietoa laatumerkeistä:
www.gcfinland.fi/laatu/


