
6.4.2018 1

GREEN CARE – TUNNETUKSI ETELÄ-POHJANMAALLA

Miten tuotteistan 
Green Carea osaksi 
matkailutoimintaa?

5.4.2018, Seinäjoki



Illan kulku

Klo 17.00-17.30 Mitä Green Care voi matkailussa olla

Klo 17.30-18.30 Green Care Merikarvia

Klo 18.30-19.30 Työpaja

Klo 19.30-20.00 Infoa yritysryhmähankkeista, 
koulutuksesta, laatumerkistä

Kotimatkalle!



Mitä on Green Care?

Green Care tarkoittaa luontoon liittyvää toimintaa, jolla

edistetään ihmisten elämänlaatua ja hyvinvointia 
ennalta ehkäisevänä tai kuntouttavana toimintana.







Miksi Green Care?

• Luonnolla on todettu kliinisissä tutkimuksissa 
olevan hyvinvointivaikutuksia (Kaplan & Austin 2003, 

Tyrväinen ym. 2007, Korpela ym. 2010, Nillson ym. 2011, Sitra & MTT 2013, 
Sempik ym. 2010, Kaplan 1995, Herzog ym. 1997)

– Stressihormoonien tuotanto laskee

– Verenpaine laskee

– Immuunijärjestelmä toimii paremmin

– Fyysinen kunto paranee –> unen laatu jne. 

– Mieli rauhoittuu, keskittymiskyky paranee

– Työteho kasvaa, poissaolot vähenevät

– Sosiaaliset taidot kehittyvät

– Lisäksi toiminnan mielekkyys ja yhteisöllisyys tärkeää!



Milloin luontoelämyksestä tulee Green Care 

toimintaa?

• Green Care -toiminnassa keskeistä 

tavoitteellisuus ja Green Care-

menetelmien tietoinen käyttö.

• Luonto vaikuttaa kokonais-

valtaisesti hyvinvointiin.



Milloin luontoelämyksestä tulee Green Care 

toimintaa?

• Ymmärrys siitä MIKSI jotakin 

luontoelementtiä käytetään

• Ohjattua toimintaa/

ohjauksen rooli

• Luontosuhteen syntymisen 

mahdollistaminen asiakkaalle



Mitä on Green Care –toimintatapa?



Mitä sitten ovat Green Care-menetelmät?

• Teoriaperustana ekopsykologia 
– ihminen nähdään osana luontoa  luonnolla/ympäristöllä 

vaikutus ihmisen hyvin- tai pahoinvointiin.

• Puutarhan käyttö (mm. terapeuttisessa ja sosiaalisessa 
puutarhatoiminta)

• Eläinavusteiset menetelmät (mm. ratsastusterapia, 
sosiaalipedagoginen hevostoiminta)

• Maatilan käyttö

• Luonto kuntoutusympäristönä (mm. 
seikkailukasvatuksen/elämyspedagogiikan parissa sekä 
ekopsykologiaan perustuvissa harjoitteissa)



GC menetelmiä 

Eläin-
avusteisuus

Terapeuttinen piha

Puutarhatoiminta

Sosiaalinen ja 
terapeuttinen 

puutarhatoiminta

Puutarhaterapia

Tavoitteellinen 
luontoliikunta

Luontomateriaalien, 
äänten ja kuvien 
terapeuttinen  tai 

terapiakäyttö

Luontoavusteinen 
elämyspedagogiikka   ja 

ekopsykologia        

Kaverieläin ja muu 
eläinavusteinen 

toiminta

Sosiaalipedagoginen 
eläintoiminta

Eläinavusteinen 
terapia

Maatila-
avusteisuus Puutarha-

avusteisuus

Luonto-
avusteisuus

Luontolähtöisiä toimintamuotoja

Elämyksellinen 
ruoan  
kasvattaminen ja 
metsänhoito

Kuntouttava   ja 
osallistava työ ja 
toiminta 



Kuka voi olla Green Care –toimija?

vs.

Toteutuksen vaihtoehtoja

Omana 
toimintana/alihank-
kijana toimiminen
 ylläpito

Ostopalveluna
 Kilpailutus ja 
sopimuskäytännöt

Lähde: Yli-Viikari, 2016



Green Care ja matkailu?

• Hyvinvointimatkailu           Green Care 
(Luontovoima)
– Mahdollisuus erottua?
– Erityisryhmät
– Menetelmät
– Tuetut lomat

• Terveysmatkailu          Green Care
- Myös Luontohoiva?



Green Care ja matkailuyritykset?

Luontohoiva:

 Toimintaympäristönä?

– Matkailuyritys voi tarjota ympäristön toiminnalle

Omana tuotteena?

– Laajentaa nykyistä palveluntarjontaa erityisryhmille?

– Vaatii SOTE-alan osaamista



Green Care ja matkailuyritykset?

Luontovoima: 
 Toimintaympäristönä?

• Matkailuyritys voi tarjota toimintaympäristön toiselle 
yrittäjälle

 Toteuttajana?

• TYHY, kasvatukselliset leirit, tuetut lomat jne., 
omaehtoinen ennalta ehkäisevä toiminta?

• Omien nykyisten palveluiden laajentaminen 
erityisryhmille?

• Rajanveto hyvinvointimatkailuun joskus häilyvää



FinRelax-konsepti/ VisitFinland

• Kv-markkinoille tähtäävässä hyvinvointimatkailun 
tuotekehityksessä hyvinvointilähtöisyys keskeistä
– Sauna ja saunaperinne

– Hyvinvointimökkiloma (luonnon rauha, puhtaus)

– Puhdas vesi

– Metsä ja kevyet luontoaktiviteetit (virkistyminen, liikunnan 
ilo, voimaantuminen)

– Hiljaisuus, tila, valo (mindfulness)

– Ruoka (puhdas lähiruoka)

http://www.visitfinland.fi/tuoteteemat/hyvinvointimatkailu/

http://www.visitfinland.fi/tuoteteemat/hyvinvointimatkailu/


Outdoors Finland/ VisitFinland

• Luontokohteet ja reitistöt hyvinvoinnin lähteenä
– Luonnossa liikkumisella mitattuja terveys- ja 

hyvinvointivaikutuksia

• Kokemus henkisestä ja fyysisestä kasvusta sekä 
mentaalisesta levosta

• Portti suomalaiseen luontosuhteeseen
• Kestävä kehitys, elämyksellisyys, luonnon 

monimuotoisuuden säilyminen
• Luontomatkailun trendit esim. terveys-ja 

hyvinvointitietoisuus

http://www.visitfinland.fi/tuoteteemat/kesaaktiviteetit-
outdoors-finland/

http://www.visitfinland.fi/tuoteteemat/kesaaktiviteetit-outdoors-finland/


Tuote-esimerkkejä 

• Korpikylpy, Metsäjooga, Hengähdä Hossassa
http://www.wildtaiga.fi/fi/yritys/joogataival/

• Voimaannu luonnossa
https://www.nuuksiontaika.fi/tyoehyvinvointi/

• Iloa ja voimaa luonnosta
https://hikingtravelhit.fi/hyvinvointiohjelmia/

http://www.wildtaiga.fi/fi/yritys/joogataival/
https://www.nuuksiontaika.fi/tyoehyvinvointi/
https://hikingtravelhit.fi/hyvinvointiohjelmia/
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KIITOS 
MIELENKIINNOSTA!

Anne Matilainen, 
anne.matilainen@helsinki.fi
Puh. 050 4151 156

Sanna Jyllilä, sanna.jyllila@seamk.fi, 
Puh. 040 830 0400



Ajatusta liikkeelle: Mitä tämä voisi olla 

minun yritykseni kannalta?

• 2-3 hengen ryhmät, saa tehdä itsekseenkin:

Mitä vahvuuksia minulla/yritykselläni on GC –

toimintaa ajatellen? 

Mikä Green Care-tuotteeni voisi olla?

Mitä minun pitää hankkia lisää, jotta voisin 

toteuttaa GC-toimintaa?

Ensimmäiset 5 askelta kohti GC-toimintaa/-
tuotteita?


