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Hevosavusteisuus



Green Care Finland ry  
Valtakunnallinen verkosto

Valtakunnallinen Green 
Care -asiantuntijaverkosto 

ja vaikuttaja vuodesta 
2010. 

Verkosto- ja jäsentoiminta:
toimijoiden kokoaminen 
toimialarajat ylittävään 

yhteistyöhön ja kehittämiseen 
alueellisesti, valtakunnallisesti 

sekä kansainvälisesti

Jäseniä n. 600 (2022) alalla 
toimivia tai alasta kiinnostuneita 
yrityksiä, järjestöjä, kehittämis-

ja koulutusorganisaatioita, 
yksityisiä henkilöitä

Green Care -palvelujen ja -
menetelmäosaamisen 

laadullinen kehittäminen: 
monipuolisesti eri toimijoiden 

näkökulmasta

Tiedon jakaminen: viestintä. 
Luontoperustaisen 

toimintamallin uusimman tiedon 
jakaja www.gcfinland.fi 

somessa @gcfinland

Tutustu meihin, ota yhteyttä & 
tule mukaan toimintaan! 
https://www.gcfinland.fi/
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https://www.gcfinland.fi/yhdistys/


Green Caren taustaa
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Suomessa käsite Green Care esiteltiin v. 2006

Taustalla eko- ja ympäristöpsykologia, esim.                   

Wilsonin biofilia-hypoteesi, Ulrichin SRT, Kaplan & Kaplan ART

Tutkimustietoa: luontoperustaiset menetelmät vaikuttavat myönteisesti mm. 
sydämen sykkeeseen ja verenpaineeseen, lihaskuntoon ja fyysiseen terveyteen, 

mielialaan ja myönteisten tunteiden lisääntymiseen, stressinhallintaan, 
aktivaatiotasoon, osallisuuden ja hyväksytyksi tulemisen tunteisiin, 

tarkkaavaisuuteen ja oppimiseen. Luontokontaktit monipuolistavat mm. 
elimistön mikrobikantaa.



Suomalainen Green Care –
hoivaa ja voimaa luonnosta
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Green Care – luonnon  
hyvinvointivaikutuksiin 
perustuva ammatillinen 

luontolähtöinen toimintamalli

Monialaista, voidaan hyödyntää mm.

• sosiaali- ja terveysalan palveluissa (luontohoiva) sekä 

• kasvatus-, virkistys- ja ennalta ehkäisevissä palveluissa 
(luontovoima) 

Sisältää asiakaskohtaisia, asiakkaan tarpeisiin ja hyvinvointiin liittyviä tavoitteita, kuten

• fyysinen hyvinvointi (elimistö ja keho)

• psyykkinen hyvinvointi (mieli ja itsensä arvostaminen, henkiset voimavarat)

• sosiaalinen hyvinvointi (kykyä solmia ja ylläpitää suhteita, kohdata muita)

• kognitiiviset tavoitteet (tiedonkäsittely; muisti, tarkkaavaisuus ja oppimiskyky)



Esim. eläin-/ 
hevosavusteisuuden 
mahdollisuuksista Eläin motivoi, alentaa stressitasoa ja lisää 

myönteisiä tunteita 

Eläimen avulla mielenkiinto ohjautuu 
tekemiseen ja vuorovaikutukseen

Itsetunto, empatia ja kontrollikyky 
vahvistuu, yksinäisyyden tunne vähenee

Eläimen seurassa on helpompi tuoda 
esille omia tunteita ”eläimet ovat 

vuorovaikutuksen katalysaattoreita”

Eläin elää tässä hetkessä eikä arvostele tai 
luokittele ketään esim. sosiaalisen 
aseman tai ulkonäön perusteella

LISÄTIETOA JA LÄHTEITÄ LÖYTYY MM.
www.gcfinland.fi/green-care-/menetelmat/elainavusteiset-menetelmat/ 
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Green Care on
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Luontoperustaista

Osallistavaa

Ammatillista

Vastuullista

Tavoitteellista

Kokemuksellista
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Luontoperustaisuus osana 
omaa palveluasi? Miten? Miksi?

Sis. luontoperustaisia menetelmiä & harjoitteita →
tuetaan luontoelementtien (esim. eläimen) & asiakkaan 
välille syntyvää yhteyden tunnetta → syntyy 
luontoyhteys, luontosuhde.

Luontoelementti (hevonen, talli, talliyhteisö) ei ole 
taustalla → ydin, palvelun keskiössä, asiakkaan 
luontoyhteyden vahvistamisessa.

Valittu luontoelementti-asiakas-toiminta luo tilanne- ja 
paikkakohtaiset elementit ja edellytykset 
hyvinvointivaikutusten syntymiselle. 
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Kokemuksellisuus 
osana omaa palveluasi? Miten? Miksi?

Luontoperustainen kokemus → toiminnallista,
suunnitelmallista, huomioi asiakkaan yksilökohtaiset 
voimavarat ja erityistarpeet → sisältää mahdollisuuksia 
omakohtaiseen kokemiseen, havainnointiin, oppimiseen. 

Kokemuksellisuus yksilö- ja ryhmätasolla → jokainen voi ja 
saa osallistua omana itsenään, omien voimavarojen, taitojen 
puitteissa tai ilman taitoja → kokemus vahvistuu 
reflektoimalla.
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Osallisuus 
osana omaa palveluasi? Miten? Miksi?

Yksilö- ja ryhmäkohtaisen osallisuuden tunteen 
vahvistaminen → jokainen on tasavertainen osa porukkaa, 
ihmis-eläin-yhteisöä. Sosiaalinen turvallisuuden tunne →
”saan ja uskallan olla oma itseni” →merkityksellisyyden 
tunne (oleminen, tekeminen).

Osallisuuden tunne vahvistuu luontoelementtien ja ihmisten 
välisestä vuorovaikutuksesta, luontoyhteyden ja 
luontosuhteen vahvistamisen kautta, läsnäoloa tässä ja nyt…
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Tavoitteellisuus 
osana omaa palveluasi? Miten? Miksi?

Sosiaalinen, psyykkinen, fyysinen, kasvatuksellinen tavoite →
hyvinvoinnin syntymekanismit → ohjattu toiminta, miten 
tavoite pyritään saavuttamaan → reflektointi, palaute, 
vaikutus→ toiminnan kehittäminen. 

Tavoitteena soveltaa luontoperustaisen toiminnan 
hyvinvointivaikutusten syntymekanismit osaksi palvelua →
osataan perustella, miksi juuri tämä luontoelementti ja 
toiminta on valittu tavoitteiden saavuttamiseksi.
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Ammatillisuus 
osana omaa palveluasi? Miten? Miksi?

Palvelun vaatima ammatillinen osaaminen 
(luontohoiva/luontovoima), erityisosaaminen*, 
ohjaamisosaaminen, asiakkaan kohtaamisen ja
tukemisen taidot.

Tavoite + tieto + taito soveltaa tietoa käytäntöön 
→ ammatillisesti suunniteltu, sovellettu, tuettu, 
ohjattu, luontoperustainen toiminta + perustelut 
toiminnalle + reflektointi + palaute → mahdollistaa 
hyvinvointimuutoksen asiakkaassa.
(*hevosavusteisuudessa, esim. hevosmiestaidot, lajityypillisen käyttäytymisen 
tunteminen, menetelmäosaaminen esim. SPHT, eläimen koulutus, soveltuvuus…)
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Vastuullisuus 
osana omaa palveluasi? Miten? Miksi?

Lainsäädäntö, vastuut, velvoitteet sekä Green 
Care -toiminnan eettinen ohjeistus (ihmiset, 
eläimet, ympäristö, kestävä kehitys..)

Fyysinen, sosiaalinen ja psyykkinen turvallisuus. 
Vastuullinen toimija tähtää yksilön ja yhteisön 
hyvinvoinnin edistämiseen sekä ottaa 
toiminnassa huomioon koko palveluketjun, 
sidosryhmät ja ympäristöasiat.
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Luontoperustaista
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LÄHDE: GREEN CARE FINLAND RY:N YOUTUBE 
HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=WD6AEGFPJHG
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https://www.youtube.com/watch?v=wd6aEGfPJHg


Valtakunnalliset

Green Care -päivät Terälahdessa 3.-4.11.2022
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Teemat: polyvagaalisuus
turvallisuustyökaluna 
epävakaassa maailmassa & 
Green Care -palveluja 
hyvinvointialueille.

Ilmoittaudu 20.10. mennessä! 
Paikkoja on rajoitetusti!

www.gcfinland.fi/GC2022



Green Care Finland ry
Maarit Aho, 050-536 1199, maarit.aho@gcfinland.fi 

www.gcfinland.fi/yhdistys
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Kiitos!
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