
Monipuolisia terveyttä edistäviä lähipalveluja
Green Care tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia 
ennalta ehkäisevään ja terveyttä edistävään 
toimintaan, jolla lisätään kansanterveyttä ja 
vähennetään julkisia sosiaali- ja terveyssektorin 
kustannuksia.

Palvelulle lisäarvoa LuontoHoiva- ja  
LuontoVoima-laatumerkkien avulla
Green Care Finland ry:n hallinnoimien palvelu-
kohtaisten laatumerkkien avulla osoitetaan, että 
palvelussa käytetään Green Care -toimintatapaa 
ammattimaisesti, tavoitteellisesti ja vastuullises-
ti.

Lisätietoa laatumerkeistä: 
www.gcfinland.fi/laatu/

Tavoitteellisia                    
 LuontoHoiva- ja 

LuontoVoima-
palveluja!

www.gcf inland.f i

GREEN CARE 
FINLAND RY

Green Care Finland ry
Valtakunnallinen kehittäjäyhteisö
Green Care Finland ry edistää ja kehittää aktiivisesti 
luonnon ja maaseutuympäristön hyvinvointivaiku-
tuksiin perustuvia palveluja Suomessa. 

Yhdistys jakaa Green Care -tietoa ja osallistuu alaa 
koskevaan yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Verkoston jäsenet ovat alalla toimivia tai alasta kiin-
nostuneita yrityksiä, järjestöjä, organisaatioita ja hen-
kilöitä.

Liity verkostoomme
Yhdistyksessä löydät keskustelu- ja yhteistyökump-
paneita. 

Saat toiminnallesi näkyvyyttä. 

Pääset vaikuttamaan Green Care -menetelmien ja 
-palvelujen käyttöönottoon Suomessa!

Ota yhteyttä
GREEN CARE FINLAND RY
co Helsingin yliopisto
Kampusranta 9 C, 60320 Seinäjoki
www.gcfinland.fi

Puheenjohtaja Tuomo Salovuori 
p. 040 581 8244, tuomo.salovuori@sininauha.fi

Sihteeri Juha Rutanen
p. 040 573 7568, juha.rutanen@aitoluonto.fi



Koskettavaa luontoa –  
hoivaa, voimaa ja virkistystä
Vaikuttavia hyvinvointipalveluja
Green Care tarkoittaa luontolähtöisiä palveluja, joil-
la edistetään tavoitteellisesti ihmisen hyvinvointia ja 
elämänlaatua. 

Palvelut voivat olla joko luonto-, eläin-, puutarha-, 
maatila- tai metsäavusteisia. Luonnossa liikkumi-
nen, maiseman katselu, luonnon aistivirikkeet, hiljai-
suuden kokeminen, luonnonmateriaaleilla askartele-
minen, vuorovaikutus ja läheisyyden tunne eläinten 
kanssa sekä onnistumisen ja osallisuuden kokemuk-
set ovat esimerkkejä tavoista vaikuttaa positiivisesti 
stressitilaan, mielialaan ja selviytymisen tunteeseen.

 

Green Care -hyvinvointipalvelut
Suomessa Green Care -palvelut on jaettu kahteen 
osaan: sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön 
alaisiin LuontoHoiva-palveluihin sekä terveyttä 
edistäviin ja ylläpitäviin LuontoVoima-palveluihin.

Green Care -palvelujen asiakkaat ja palveluille ase-
tetut tavoitteet voivat olla monenlaisia. Yhdistävä-
nä tekijänä on Green Care -toimintatavan käyttö 
sekä toiminnan sijoittuminen luontoon, muuhun 
viherympäristöön tai maatilalle. Kasvien ja luonnon 
materiaalien käyttö sekä eläinavusteinen toiminta 
sopivat hyvin myös kaupunki- ja laitosympäristöön.

LuontoHoivan ja LuontoVoiman 
palvelut vahvistavat ja ylläpitävät 
ihmisen fyysistä, psyykkistä ja  
sosiaalista hyvinvointia.

ELÄINLUONTO PUUTARHA MAATILA/METSÄ

Tavoitteellinen 
eläinavusteinen 
toiminta

Tavoitteellinen 
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 tarjoaa 
uusia työ- ja 
yritysmahdollisuuksia 
sekä voi parhaimmil-
laan parantaa 
hyvinvointipalvelujen 
vaikuttavuutta.

Green Care sopii moneen toimintaan
Green Care -toimintatapaa voidaan soveltaa mm. so-
siaali- ja terveysalalla, kasvatuspalveluissa sekä osana 
virkistys- ja matkailupalveluja. 

Palveluja käytetään toimintakyvyn ja elämänlaadun 
parantamiseen, ikäihmisten hoivassa, vammaisten 
päivätoiminnassa, mielenterveys- ja päihdetyössä, 
nuorten tukitoiminnassa, ympäristökasvatuksessa 
sekä työhyvinvointi- ja virkistyspalveluissa.
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