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GREEN CARE -PERUSTEET 

KOULUTUS 
LUONTOHOIVAN JA LUONTOVOIMAN LAATUMERKKIEN HAUN 

KRITEERINÄ 

LuontoHoivan ja LuontoVoiman laatumerkkien palveluntuottajan ammatillinen 

osaaminen tulee olla riittävä suhteessa tuotettavaan palveluun. Yksi merkkien 

hakukriteereistä on myös Green Care -perusteet koulutus. Palveluntuottajalla (vähintään 

yhdellä henkilöllä) tulee olla vähintään 5 op tai 15 osp teoreettinen Green Care -koulutus. 

Yhteispalveluissa osaaminen voi täydentyä kumppanin osaamisella. 

Tämä tietopaketti kertoo, miten koulutuksen järjestäjä voi halutessaan tarkistuttaa 

tarjoamansa Green Care -perusteet koulutuksen sisällön suhteessa laatumerkkien 

koulutuskriteeriin. 

KOULUTUSORGANISAATIO − NÄIN PÄÄSET HYVÄKSYTTYJEN KOULUTUSTEN 

LISTALLE 

Laatumerkkien hallinnoija, Green Care Finland ry tarkastelee ja kommentoi koulutuksen 

järjestäjän pyynnöstä, täyttääkö heidän tarjoamansa Green Care -perusteet koulutus 

suoraan laatumerkin osaamisvaatimukset. 

Green Care -perusteet koulutustiedot lähetetään yhdistykselle sähköisellä lomakkeella. 

Hakemukset käsittelee Green Care Finland ry:n nimeämä Green Care koulutustyöryhmä. 

Lomakkeella annetaan tiedot mm. koulutuksen sisällöistä ja laajuudesta (tuntimäärät, 

lähipäivien määrä jne.) sekä tiedot kouluttajien osaamisesta Green Care -toimintaan ja 

koulutettavaan sisältöön nähden. 

Sisältöarvioinnin läpäisseet Green Care -perusteet opintojaksotiedot lisätään Green Care 

laatulautakunnan käytössä olevaan tietopankkiin. Listan avulla LuontoHoivan ja 

LuontoVoiman laatumerkkihakemuksia käsittelevä laatulautakunta voi tarvittaessa 

tarkistaa täyttyykö hakijan Green Care -perusteet koulutusvaade. 

ARVIOINTILOMAKKEEN SISÄLTÖ 

Green Care -perusteet -koulutusten sisällön ja laadun arviointilomakkeella kysytään 

seuraavanlaisia tietoja: 

 Koulutuksen järjestäjän tiedot  

 Kouluttajien pätevyys: tutkinnot ja Green Care -osaaminen 

 Kuvaukset koulutuksen sisällöstä aihepiireittäin; 
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O Green Care -käsitteiden ymmärtäminen 

O Green Care -toimintamuotojen ja -menetelmien tunteminen 

O koulutuksessa käytettävät opetusmateriaalit  

O kouluttajan osaaminen materiaaleihin liittyen 

O luontosuhteen käsitteen ymmärtäminen ja soveltaminen 

O luonnonelementtien ja erilaisiin toimintaympäristöihin liittyvien tekijöiden 

ymmärtäminen 

O luonnon hyvinvointivaikutusten tunnistaminen ja niiden syntymekanismien 

ymmärtäminen 

O Green Care -laatutekijöiden ymmärtäminen 

O toimialaa koskevien lakien tunnistaminen 

O Green Care toimialan ja kehityksen tunnistaminen 
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MITÄ GREEN CARE -PERUSTEET KOULUTUS TULEE SISÄLTÄÄ? 

Green Care -perusteet opintojakson sisältö perustasolla ~ 5 op / 15 osp 

Green Care -käsitteiden 
jäsentelyn ymmärtäminen sekä 
Green Care - toimintamuotojen 

ja menetelmien tunteminen

Green Caren 
peruselementtien ja 

perusedellytysten 
keskeisen sisällön 

ymmärtäminen

Luontohoivan ja 
luontovoiman erojen 

ymmärtäminen

Green Care -palvelujen 
erottaminen muusta 
luontotoiminnasta

Luontosuhteen käsitteen 
ymmärtäminen ja soveltaminen 

sekä luonnonelementtien ja 
erilaisiin toimintaympäristöihin 

liittyvien tekijöiden 
ymmärtäminen 

Luontosuhdekäsitteen 
ymmärtäminen ja sen 

muodostumiseen 
vaikuttavien osatekijöiden 

tunnistaminen

Oman luontosuhteen 
määritteleminen ja 

erilaisten luontosuhteiden 
kunnioittaminen ja 

ymmärtäminen käytäntöön 
soveltamisessa

Luontoelementtien ja 
erilaisten 

toimintaympäristöjen 
käyttöön liittyvien tekijöiden 
ymmärtäminen Green Care 

-palveluissa

Luonnon hyvinvointivaikutusten 
nimeäminen ja 

hyvinvointivaikutusten 
syntymekanismien 

ymmärtäminen

Luonnon 
hyvinvointivaikutusten 

nimeäminen ja 
hyvinvointivaikutusten 

syntymekanismien 
ymmärtäminen

Green Caren 
hyvinvointivaikutusten ja 
niiden syntymekanismien 
tunnistaminen erilaisissa 

palveluissa, erilaisille 
asiakasryhmille

Luontolähtöisen toiminnan 
hyvinvointiperusteiden 

ymmärtäminen

Care -laatutekijöiden 
ymmärtäminen ja toimialaa 

koskevien lakien tunnistaminen 
sekä Green Care toimialan ja 

kehityksen tunnistaminen

Green Care -palveluiden 
laatuun vaikuttavien 

tekijöiden tunteminen ja 
ymmärtäminen

Toimialaa koskevien 
keskeisten lakien 

tunnistaminen

Toimialan olemassa olevan 
toiminnan (palvelutuottajat, 
verkostot) tunnistaminen, 

nykytilan ja 
kehittämismahdollisuuksien 

tunnistaminen
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LINKKI ARVIOINTILOMAKKEESEEN 

Green Care -perusteet -koulutusten sisällön ja laadun arviointilomake (gcfinland.fi) 

KOULUTUKSEN ARVIOINTIPROSESSI  

Lomakkeet käsitellään saapumisjärjestyksessä. Kuitenkin siten, että käsittely tapahtuu 

noin 1-2 kuukauden sisällä lomakkeen saapumisesta yhdistykselle.  

Green Care Finland ry:n koulutustyöryhmä arvioi koulutuksen sisällön lomakkeella 

annettujen tietojen perusteella. Tarvittaessa yhdistys ottaa yhteyttä lisätietojen 

saamiseksi. 

GREEN CARE -PERUSTEET KOULUTUKSEN HYVÄKSYNTÄ 

Koulutustyöryhmän hyväksymien koulutusten tiedot lisätään Green Care 

laatulautakunnan tietopankissa olevalle listalle. Lista ei ole julkinen. Luettelo on vain 

yhdistyksen ja laatulautakunnan käytössä.  

Hyväksyt Green Care -perusteet listan avulla laatulautakuntalaiset voivat tarvittaessa 

tarkastaa, onko laatumerkkiä hakevan toimijan Green Care -perusteet koulutus 

sisällöltään riittävä.  

Koulutuksen järjestäjää informoidaan arvioinnin jälkeen hyväksynnästä tai vastaavasti 

lähetään kooste täydennysehdotuksista, jos koulutuksen sisältö ei kata perusteet 

opintokokonaisuudelle asetettuja sisältötavoitteita. Arviointi voidaan uusia koulutuksen 

järjestäjän pyynnöstä. 

LISÄNÄKYVYYTTÄ KOULUTUKSET-SIVUILLA  

LuontoHoivan ja LuontoVoiman teoreettisen osaamisvaateen sisältävät Green Care -

perusteet koulutukset voidaan pyynnöstä hakuoptimoida ajankohtaisia Green Care -

koulutuksia esittelevällä Koulutukset-sivulla. Hyväksytyt koulutukset merkataan 

Koulutukset-sivuilla lauseella: Opintokokonaisuus täyttää LuontoHoivan ja LuontoVoiman 

laatumerkkien edellyttämän teoreettisen osaamisvaatimuksen.  

LISÄTIETOA GREEN CARE -PERUSTEET KOULUTUSTEN 

HYVÄKSYNTÄPROSESSISTA 

Green Care Finland ry 

Yhdistys (gcfinland.fi) 
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GREEN CARE FINLAND RY 

VALTAKUNNALLINEN GREEN CARE -TOIMIJOIDEN VERKOSTO 

GCFINLAND.FI 
VERKOSTOSTAMME LÖYDÄT MM. GREEN CARE -TIETOA,  

ASIANTUNTIJOITA, PALVELUJENTARJOAJIA JA KOULUTTAJIA 
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