
Valtakunnallinen Green Care  
-koordinaatiohanke 

 Mitä tehty ja tekeillä? 
Esitys ELY-keskuksille, 6.9.2016 

 
 



Mitä tehty ja tekeillä  

•  Valtakunnallinen tiedonvälitysyhteistyö: Iloa 
luonnosta kampanja, THL:n Sokra koordinaatiohanke 
• Valtakunnallinen tiedotus: Uutiskirje 
• Valtakunnallisen  verkostoitumisen edistäminen: 
mm. Green Care -päivät 
•  Alueellinen toiminta 
•  Green Care -portaali: Tietosisältöjen tarjoaminen 
• Green Care -laatumerkki: brändin kehittäminen 



Koordinaatioryhmätyö 

• Aluekoordinaattorit: Anne Matilainen, Ruralia; Marita Mattila, Mikkelin 
AMK; Sanna Vinblad ja Reeta Sipola, Lapin AMK; Elina Vehmasto, Luke; 

• Muut asiantuntijat: Marika Kettunen, THL; Taina Lilja, Luke, Tuomo 
Salovuori, GCF ry, Juha Rutanen, GCF ry,  ja Anja Yli-Viikari, Luke/GCF ry 

• Koordinaatioryhmän Lync-palaverit: Huom. ryhmä edustaa samalla 7 eri 
hanketta 

• Tiedon kulku alueille ja alueilta! 
• Uutiskirjeen koonti ja jakelu kuukausittain, ilmestyi keväällä 5 kertaa, 

syksyn toinen kirje lähdössä  
• GCF ry:n FB-sivuilla (jotka avattu 2011)  

– elokuussa 2015 seuraajia oli noin 1200,  
– toukokuussa 2016 1805 hlöä,  
– elokuussa 2016 yli 2000 hlöä. 

  



Valtakunnallinen tiedonvälitysyhteistyö 

Kohderyhmä: suuri yleisö, media, Green Care -toimijat 
• Yhteistyö Iloa luonnosta -kampanjan kanssa (lanseerattiin 9.4. Kevät-messujen 

yhteydessä) ks. http://www.maaseutupolitiikka.fi/iloa_luonnosta 
 Kampanjassa mukana: 

– Tutkimuslaitokset: SYKE, LUKE, THL, HY  
– Tapio, Ympäristötiedon foorumi, Liikunnan ja terveystiedon opettajat ry 
– Sote-järjestöt: Sininauhaliitto, Filha, Mielenterveyden keskusliitto, Muistiliitto, Irti huumeista ry, Pelastakaa lapset ry, Kehitysvammaisten 

Tukiliitto ry, SosPed säätiö, Sydänliitto, Eläkeliitto, Ikäinstituutti 
– Finpro ry, Visit Finland, Green Care Finland ry 
– Suomen Latu, Metsähallituksen luontopalvelut, UPM, Riistakeskus 
– Suomen Vapaa-ajan-kalastajien Keskusjärjestö, Vapaa-ajan asukkaiden liitto ry /Suomen Omakotiliitto ry 
– WWF Suomi, Suomen luonnonsuojeluliitto 
– MTK, Maa- ja kotitalousnaiset, Aisapari ry Leader-ryhmä 

• Kevät-messujen yhteydessä Hae hyvinvointia luonnosta -seminaari sekä yhteinen messuosasto 
• Seminaarin osallistujia 85 henkeä 
• Seminaarin esitykset:  http://www.maaseutupolitiikka.fi/iloa_luonnosta/materiaalit 
• Yhteinen esite: http://www.maaseutupolitiikka.fi/files/3770/Iloaluonnosta_esite_A5_verkko.pdf 

• Suunnitteilla yhteinen (GCKoordihanke, Iloa luonnosta -kampanjan sekä 
GreenCareLab-hanke) ”Sote-päättäjäretki”: kohderyhmänä pk-seudun kuntien 
sote-päälliköt, kohteena Ylitalon alpakat, teemana yrittäjien ja kuntien sote-
sektorin välinen yhteistyö  

• Suunnitteilla yhteinen osallistuminen ELMA-messuille 12.-13.11.2016 

 
 

http://www.maaseutupolitiikka.fi/iloa_luonnosta
http://www.maaseutupolitiikka.fi/iloa_luonnosta/materiaalit
http://www.maaseutupolitiikka.fi/files/3770/Iloaluonnosta_esite_A5_verkko.pdf


Koordinaatiohankkeiden tiedonvälitysyhteistyö 

Kohderyhmä: Green Care -toimijat, osallisuushankkeiden toimijat 
• Yhteisseminaari LuoTa! Luonto- ja taidelähtöiset menetelmät 

28.4.16 
• THL:n Sokra osallisuushankkeiden koordinaatiohankkeen sekä 

Metropolian AMK:n Creative and Inclusive Finland -koordinaation  
kanssa. 

• Osallistujia 150, odotuslistalla oli kymmeniä 
• Seminaarin ohjelma esitykset: https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-

asiantuntijatyo/hankkeet-ja-
ohjelmat/sokra/ajankohtaista/teematilaisuudet/luonto-ja-
taidelahtoiset-menetelmat  

• Seminaarin sisällöstä on tehty myös dokumentaatio: 
https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/hankkeet-ja-
ohjelmat/sokra/teemat/teematilaisuudet/luonto-ja-taidelahtoiset-
menetelmat 
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Green Care -päivät 

• Järjestetään yhteistyössä: Green Care Finland 
ry; HoivaFarmi-hanke ja GCKoordihanke 

• Rantasalmella 15.-16.2016 
• Teemana maatilalähtöisyys 
• Paikkoja 120, jotka täyttyivät viikko ennen ilm. 

ajan umpeutumista 



Kaikilla alueilla tapahtunutta 

• Kerätty ja päivitetty alueen tiedotuslistaa. 
• Kerätty tietoa alueella toimivista ja suunnitteilla olevista 

hankkeista.  
• Tuettu suunnitteilla olevia hankkeita. 
• Osallistuttu erilaisiin tilaisuuksiin: esitelty 

koordinaatiohanketta. 
• Osallistuttu koordinaatiohankkeen toimintaan: 

– Osallistuttu koordinaatioryhmän kokouksiin. 
– Osallistuttu laatutyöpilottien hankintaan ja laatupalavereihin. 
– Kommentoitu laatumerkkityön eri vaiheita. 
– Kommentoitu web-sivutyön eri vaiheita. 
– Koottu ja jaettu uutiskirjettä. 

• Järjestetty alueiden toimijatapaamisia. Osallistuttu 
tilaisuuksien yhteissuunnitteluihin ja -järjestelyihin. 



Green Care -portaali  
www.gcfinland.fi 

• Sivujen tekninen alusta lähes valmis, Semio Oy. 
• Tiedonsiirto vaatii myös sisältöjen uudelleen organisointia.  
• Syöttölomakkeisiin tulee valmiina hakusanavalikkoja, jolloin haut sivuilta 

onnistuvat entistä paremmin. 
• Uudet sivut vaativat myös sisältöjen tarkistusta, uudelleen kirjoitusta ja 

uutta kirjoittamista. 
• Kun sivuilla on riittävästi loogisesti organisoitua sisältöä, ne voidaan avata. 
• Sivujen arvioitu avaus ajankohta on joulukuu 2016. 

http://www.gcfinland.fi/


Laatumerkkityö 

Kriteerien pilotointi 01/ - 05/2016 
- Tarkoituksena testata laatumerkkiin vaadittavien dokumenttien (Green Care –työkirja, 

omavalvontasuunnitelma ja turvallisuusasiakirja) toimivuus ja riittävyys sekä määritellä 
osaamiskriteerit 

- Pilotoinnissa mukana 16 Green Care -palveluntuottajaa eri puolilta Suomea 
Laatulautakuntatyön pilotointi 06 ja 08/2016 
- Tarkoituksena testata miten lautakuntakuntatyö kannattaisi organisoida, ja paljonko 

asiantuntijatyötä hakemusdokumenttien käsittely vie -> merkin hinta; sekä määritellä 
tarkemmin merkin kriteerit 

- Laatulautakunta ja merkin hallinta ovat tulossa Green Care Finland ry:n alaisuuteen 
- Piltointiin osallistui 5 ry:n hallituksen jäsentä 
Merkin kriteerien tarkempi kirjoittaminen on käynnissä 
- Esiteltiin ry:n hallitukselle 29.8. sekä Green Care -päivillä Rantasalmella syyskuussa 
- Merkin haku avattaneen vasta vuoden 2017 alusta, sillä esim. osaamiskriteeriin liittyvän 

koulutuksen saatavuuden ja neuvojien koulutuksen suunnittelu ja järjestäminen vaativat aikaa. 
- Tulossa 2 merkkiä: LuontoHoiva ja LuontoVoima 

 
 



Käynnissä olevat  
Green Care -hankkeet 

 
• ”Yrittäjyys” -hankkeita 6 kpl: maaseuturahoitus, EAKR, ESR 
• ”Tiedonvälitys” -hankkeita 5 kpl:  maaseuturahoitus 
• Koulutus- ja tutkimushankkeita 6 kpl: maaseuturahasto, ESR, Erasmus+, Nordic 
• Toimintakyky/ osallisuus/ työllisyys -hankkeita 6 kpl: ESR, Raha-automaattiyhdistys 

 



”Yrittäjyys” -hankkeita 
• GreenCareLab - Luontolähtöisten palvelujen kehittäminen ja testaus –hanke, 

Maaseuturahoitus, 1.11.2015- 31.5.2018. Työtehoseuran, ProAgria Etelä-Suomen sekä Hämeen 
ammattikorkeakoulun GreenCareLab,. 

• Forssan seudun Green Care -klusterihanke, Maaseuturahasto, Hämeen ammattikorkeakoulu, 
Luonnonvarakeskus ja LounaPlussa, lasten ja nuorten luontolähtöiseen toimintaan keskittyvän 
klusterin perustaminen. 

• Luonnon terveys- ja hyvinvointivaikutusten tuotteistaminen matkailussa LUOTUO- hanke, 
EAKR-rahasto, 23.2.2015–31.12.2016, Mikkelin ammattikorkeakoulu, luo ja testata yhteistyössä 
yritysten kanssa uusia palveluaihioita, jotka havainnollistavat luonnon todennettuja 
hyvinvointivaikutuksia. 

• HoivaFarmi, Mikkelin ammattikorkeakoulun vetämä, ESR-rahoitteinen, 11.1.2014 - 30.10.2016, 
kehittää luontolähtöisiä hoivapalveluja toimivien maatilojen yhteyteen ja tutkii hoivapalvelujen 
vaikuttavuutta asiakkaisiin, maatilaan ja ympäröivään maaseutuun. 

• Voimametsistä viherkattoihin -hanke, EAKR-rahoitus, 1.1.2015–31.12.2017, toteuttavat 
Luonnonvarakeskus ja KideveElinkeinopalvelut ja Kittilän kunta, luo edellytyksiä uusille 
lähiruoka-, matkailu-, hoiva- ja ympäristöpalveluja tarjoaville yrityksille. 

• Kasku – Kasvua ja hyvinvointia kulttuurista ja luonnosta -hanke, Maaseuturahasto, 1.1.2016 - 
28.2.2018, Oulun ammattikorkeakoulu ja Metsähallitus, kehittää maaseudun luonto- ja 
kulttuurilähtöisiä virkistys- ja hyvinvointipalveluita. 

• Kantri & Co. – Yhteistyöllä valmiuksia ja kasvua elintarvike ja luontoaloille –hanke (Manner-
Suomen maaseudun kehittämisohjelma MSR, Kainuun ELY –keskus, 2016-2018) on Kainuun 
ammattiopiston ja ProAgria Kainuu ry / Kainuun Maa- ja kotitalousnaiset toteuttama hanke. 



”Tiedonvälitys” -hankkeita 
• Green Care -tiedonvälityshanke Satakunnassa, 

Maaseuturahasto, 1.11.2016 - 28.2.2018, Satakunnan 
ammattikorkeakoulu. 

• Green Care tunnetuksi Etelä-Pohjanmaalla! – hanke, 
Maaseuturahasto, 15.4.2016-31.03.2018, Helsingin 
yliopisto Ruralia-instituutti, Seinäjoen ammattikorkeakoulu 
Oy ja Sedu Aikuiskoulutus, tiedottaminen, 
palvelukonseptien luonti ja verkottaminen. 

• LuoKSe, Green Care tiedonvälityshanke Keski-Suomessa, 
Maaseuturahasto, hakija Jyväskylän AMK. 

• JAMI Green Care, Leader, 1.8.2016–31.7.2017, 
esiselvityshanke, Leader Aisapari ry & Jamin. 
 
 



Toimintakyky/ osallisuus/ työllisyys -
hankkeita 

• Vihreä Veräjä – hyvinvointia luonnosta, jatkohanke, Sininauhaliitto, RAY-
rahoitus, kehittää Suomeen soveltuvia Green Care -menetelmiä erilaisille 
kohderyhmille,  tukee Green Care -toimintaa aloittavia järjestöjä.  

• Luontoa elämään -hanke, Toimintakykyä ja osallisuutta luontolähtöisillä 
menetelmillä ja palveluilla -hanke, Rahoitus: ESR-rahoitus ja Kemijärven 
kaupunki, 2015-2017, Lapin AMK, Eduro-säätiö, Kemijärven kaupungin 
perhe- ja mielenterveysklinikka Lapponia sekä Sallan kunnan nuorisotoimi.  

• Green Care Kuhmo, Kuhmon kaupunki, tavoitteena on parantaa pitkään 
työttömänä olleiden kuhmolaisten työ- ja toimintakykyä, ESR-rahoitus, 
1.2.2015-31.1.2018.  

• Luonnollisesti töissä, Porin kaupungin työllisyysyksikkö, ESR-rahoitus, 
1.5.2015-30.4.2017. 

• Sosiaalisen osallisuuden ja työllisyyden kehittäminen -hanke 
Suomussalmen kunta, ESR-rahasto, 1.3.2016-28.2.2018.  
 
 



Koulutus- ja tutkimushankkeita 
• Valtakunnallinen Green Care -koulutuksen kehittämishanke , ESR-rahoitus, 

1.7.2015-30.6.2018, Lapin AMK, Seinäjoen AMK, Satakunnan AMK, Kajaanin AMK, 
Centria AMK, Jyväskylän AMK HY:n Ruralia-instituutti, kehittää yhtenäinen korkea-
asteen Green Care -koulutus, valtakunnallinen Green Care –koulutusmalli ja 
verkosto. 

• Green Care ja ruokakasvatus -koulutusmoduuli, ESR-rahoitus, kehitteillä on 
ruotsinkielinen Green Care -toiminnan ja ruokakasvatuksen koulutusmoduuli, 
Utbildningsmodul inom naturbaserad vård och pedagogik (15op), jolla lisätään 
osaamista luontolähtöisten menetelmien hyödyntämisestä. 

• Go Green & Care -hanke,  rahoittaa  Erasmus+, 1.9.2014 - 31.8.2016,  
kansainvälinen ammatillista koulutusta kehittävä hanke, koordinoi Ylä-Savon 
koulutuskuntayhtymä, kumppanit: Viro, Kypros, UK. 

• Green Care for the health and welfare of animals and humans – development of 
a Nordic network -verkostoitumishankkeen (2016-2017) avulla 
pyritään  lisäämän pohjoismaisten Green Care -tutkijoiden yhteistyön.  

• Green Care ja työhyvinvointi -vaikuttavuustutkimus 
Jyväskylän yliopiston psykologianlaitos on aloittamassa  tutkimushanketta, jossa haetaan 
työterveyshuollon toimintaan soveltuvia luontoavusteisuuden keinoja. Lue lisää: 
http://www.gcfinland.fi/news/luonnosta-voimavaroja-psyykkiseen-hyvinvointiin 

 
 

http://www.gcfinland.fi/news/luonnosta-voimavaroja-psyykkiseen-hyvinvointiin


 
Koordinaatio tarjoaa  
hankkeelle / toimintayksikölle  
 • Tietoa eri tilaisuuksista eri puolilla Suomea. 
• Tietoa eri hankkeiden toiminnasta eri puolilla 

Suomea. 
• Tietoa Green Care -koulutuksista ja koulutuksen 

kansallisesta kehittämisestä.  
• Mahdollisuuden sisällyttää hankkeen web-sivut 

Green Care -portaaliin (loppuvuosi 2016). 
• Tietoa Green Care -laadunhallinnasta ja 

rakennettavasta Green Care -laatumerkistä. 
• Tietoa laatumerkistä ja siihen liittyvistä 

koulutuksista syksyllä 2016. 
 





© Luonnonvarakeskus 17 23.9.2016 MaVi Pasila 6.9.2016 

elina.vehmasto@luke.fi 

Onko Sinulla ideoita tai 
tarpeita Green Care:n 

kehittämiseen alueellisesti 
tai kansallisesti? 

 
Ota yhteyttä! 
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