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Green Care-toiminnasta terveyttä, hyvinvointia 
ja kasvua Etelä-Pohjanmaalle -projekti

• Tavoitteena mm. 
- Selvittää Green Care-toiminnan lähtökohtia ja 

kehittämismahdollisuuksia alueella
- Luoda kehitystoiminnalle suunnitelma ja 

alueelle yhtäläinen Green Care –strategia
- Edistää alueen Green Care verkostojen 

laajenemista sekä vahvistumista



Kaksi selvitystä mahdollisille Etelä-
Pohjanmaan Green Care toimijoille

• Selvitys 1:
- Yksityiset yritykset
- Tavoitteet:

- Jo käytössä olevien luontolähtöisten 
menetelmien kartoittaminen

- Kiinnostus Green Care toimintaan
- Koetut haasteet 
- Kenen tulisi maksaa toiminta



• Selvitys 2
- Julkisille toimijoille sekä yhdistyksille
- Tavoitteet:

- Selvittää toimijoiden tietoisuutta ja 
mielipiteitä Green Caresta

- Miten alaa tulisi kehittää
- Kenen tulisi maksaa Green Care-palvelut
-Kiinnostus osallistua alueelliseen Green 
Care kehitystyöhön



Selvitys 1 - tulokset 

• Puhelinhaastattelut keväällä 2014
• 120 yritystä, joista 76 osallistui kyselyyn (63 %)

- Palvelukodit 54 kpl
- Päiväkodit 15 kpl
- Hyvinvointimatkailuyritykset 7 kpl

• Pyrkimyksenä tavoittaa mahdollisimman kattavasti 
kaikki alueen kohderyhmän toimijat



GC-toiminnan kiinnostavuus ja ajankohtaisuus: Onko GC 
yrityksessäsi ajankohtainen? Kiinnostaako? (kaikki toimijat)

Ei
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21 %
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Eri GC-toiminnan muodot haastatelluissa yrityksissä
GC-TOIMINTA Palvelukodit Päiväkodit Hyvinvointimatkailu Yhteensä

Retket; metsä/maatila 
tms.

xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 
xxx

xxxxx xxxx 32

Puutarhatoiminta xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 
xxxxx xxxxx 

30

Kaverikoirat tai muut 
eläimet

xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 
xxxxx xxxxx xx

x 33

Ratsastus xxxxx xx x 8
Luonto 
sisustus/ympäristö

xxxxx xxxxx xx xxx xx 17

Kalastus xxxxx 5
Aktiviteetit luonnossa 
(esim. melonta, 
suunnistus, luontopolut)

x xxxx 5

Luonnonmukaiset 
hoidot

x 1

Ympäristö-kasvatus x xxx 4

Lähiruoka xxxx 4



Palvelutalojen GC-toiminnan muodot kohderyhmittäin
Green Care :n liittyvät 

menetelmät
Ikäihmiset (27)

Mielenterveyskuntoutujat 
(19)

Kehitysvammaiset 
(14)

Lastensuojelu asiakkaat
(6)

Retket; metsät/maatila xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxx x

Puutarhatoiminta xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx x xx

Kaverikoirat tai muut eläimet xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxx

Ratsastus x xx xx

Luontosisustus/-ympäristö

xxxxx xxx xxxxx xxx xx

Kalastus x x xx x
Aktiviteetit luonnossa (esim. 
melonta, suunnistus, 
luontopolut)

x
Luonnonmukaiset hoidot

Ympäristökasvatus
xx



GC-toiminnan maksaminen (kaikki toimijat)
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Palaute
Positiivista lähes poikkeuksetta:

”Tykätty; tuo vaihtelevuutta ja 
monipuolisuutta”

”Tykätään!”

”Positiivista, erityisesti 
eläimet ja luonto”

”Hyvää, näkee 
hyvinvoinnista”

”Tykätty, esim. 
koiria odotetaan”

”Virkistää, 
sosiaalinen tilanne

”GC on tulosyy”

”Luonto on kova 
juttu, siitä hyvää 
palautetta”

”Asiakkaat ja 
maksajat ovat 
tyytyväisiä”



• Resurssit -> perehtymisen ja toteuttamisen 
tuomat haasteet

• Koulutus -> koulutuksen saatavuus ja 
mahdollisuus osallistua

• Osaaminen -> koulutus, maatalous-/puutarha-
alan osaaminen sekä puitteiden rakennus

Haasteita



Selvitys 2 - tulokset
• Sähköinen kyselylomake keväällä 2014
• Lähetetty noin 300 mahdolliselle GC-

toimijalle, 51 vastausta (17 %)
• Kohderyhmä:

- sosiaali- ja opetustoimet
- sairaanhoitopiirit
- yhdistykset
- muut paikalliset luontoalojen toimijat 



• Käsite selvästi vielä tuntematon (23/51 ei 
tuntenut), mutta sisältö ei

• GC-toiminnan kohderyhminä mainittiin mm. 
lapset, nuoret, vammaiset, ikäihmiset sekä 
mielenterveys- ja päihdekuntoutujat

• Kunta nähtiin yleisesti vastuullisena 
maksajatahona



”Näetkö Green Care -toiminnalla mahdollisuuksia tuoda 
lisäarvoa omaan toimintakenttääsi tai omaan työhösi?” 

n=51

Kyllä
78 %

Ei
18 %

Ehkä
4 %



GC-Lisäarvo
• GC-toiminnan koettiin tuovan lisäarvoa mm.:
- Monipuolistamalla ja lisäämällä vaihtelua 

palveluiden tarjontaan
- Lisäämällä asiakkaiden aktiivisuutta
- Sivutoimena maatiloille 
- Maatilayrittäjyyden monipuolistajana



GC-toiminnan haasteet ja 
kehittämistarpeet

• Kielteiset asenteet
• Tiedon vähäisyys
• Rahoitus
-> Koulutuksen lisääminen, vaihtoehdon esille 
tuominen päättäjien, asiakkaiden ja eri alojen 
toimijoiden keskuudessa



GC-toiminnan kehittämisvalmius
• Noin puolet ilmoittivat olevansa kiinnostuneita 

GC-toiminnan kehittämisestä (28/51)
• Kiinnostusta laidasta laitaan; kehittämisen 

seuraamisesta pilottikohteiksi
• Monet totesivat olevansa kiinnostuneita 

kehittämisestä, mutta eivät osanneet  eritellä 
itselleen sopivaa roolia

• 16 ilmoitti olevansa kiinnostuneita 
kommentoimaan alueellista GC-strategiaa



• GC-toimintaa tai valmiuksia siihen on hyvin Etelä-Pohjanmaan yksityisten 
palvelu- ja päiväkotien sekä hyvinvointimatkailuyritysten keskuudessa

• Tuloksissa oli huomattavissa GC-käsitteen ja toiminnan olevan vielä 
osittain epäselvää 

• GC-toiminta nähdään yritysten toiminnassa yhtenä vaihtoehtona ei 
erityisominaisuutena, josta tulisi maksaa lisää, GC koettiin silti arvokkaana 
lisäarvona toiminnalle

• Haasteina koettiin erityisesti asenteet, resurssit sekä tiedon/osaamisen 
puute

• Tarpeita olisi erityisesti koulutuksen ja edullisten/helppojen toimitapojen 
kehittelyyn

• Kiinnostusta alan kehittämiseen on, mutta osallisuuden määrittely vaikeaa

Yhteenveto selvityksistä



Kiitos! 

Lisätiedot: Maria Suomela, 
maria.suomela@seamk.fi


