
#greencarekoulutusverkosto

#greencarefinland

#gcfinland

Lisätietoja: Green Care Finland ry, Maarit Aho,             

050-536 1199, maarit.aho@gcfinland.fi

klo 9.00- Tilaisuuden avaus, Green Care Finland ry
klo 9.10- Voimaa verkostoista! Jäsenkoulutusorganisaatiot 

esittäytyvät. Yhteistyön ideointia. 
klo 10.45- Ideoinnin koontia – jatkoaskeleita

klo 11-11.15  Tauko

klo 11.15- Tietopaketti laatumerkkien ja Green Care 
koulutuksen välisestä yhteydestä, Green Care 
Finland ry:n koulutustyöryhmä

klo 11.30 Green Care -opintojen merkitys alan laatutyössä, 
Kirsi Salonen, psykologian tohtori, psykoterapeutti, 
psykologi, yrittäjä, Green Care -laatulautakunnan 
puheenjohtaja 

Tilaisuus päättyy klo 12.

Tervetuloa viettämään mielenkiintoinen aamupäivä 
tutustumisen ja yhteisen kehittämisen merkeissä! 

Tervetuloa 
Green Care Finland ry:n jäsenkoulutusorganisaatioille 
suunnattuun verkostoitumistilaisuuteen, ohjelmassa:



Lisätietoja: Green Care Finland ry, Maarit Aho, 050-536 1199, maarit.aho@gcfinland.fi

LuontoHoivan ja LuontoVoiman laatumerkkien palveluntuottajan ammatillinen osaaminen tulee olla riittävä 

suhteessa tuotettavaan palveluun. Yksi merkkien hakukriteereistä on 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.

• Koulutuksen järjestäjä voi halutessaan tarkistuttaa tarjoamansa Green Care -perusteet koulutuksen sisällön 

suhteessa laatumerkkien koulutuskriteeriin.

• Green Care -perusteet koulutustiedot lähetetään yhdistykselle sähköisellä lomakkeella. 

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

GREEN CARE -PERUSTEET 

-KOULUTUSTEN SISÄLLÖN JA LAADUN ARVIOINTI

https://www.gcfinland.fi/osaaminen/-green-care--perusteet---koulutusten-sisallon-ja-laadun-arviointilomake/
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Sähköisellä lomakkeella kysytään:

GREEN CARE -PERUSTEET 

-KOULUTUSTEN SISÄLLÖN JA LAADUN ARVIOINTI

• Kuka järjestää?

• Kouluttajien/vastuuopettajan 
pätevyys: tutkinnot ja Green Care -
osaaminen

Koulutuksen 
järjestäjän 
tiedot

• Miten esim. GC-käsitteet, 
toimintamuodot, menetelmät, 
luonnon hyvinvointivaikutusten 
tunnistaminen ja syntymekanismien 
ymmärtäminen, 
toimintaympäristökohtaiset 
sovellusmahdollisuudet, laatutekijät 
(GC) ja toimialaa koskevat lait ja 
alan kehittyminen huomioidaan 
koulutuksessa?

Tietoa 
koulutuksen 
sisällöstä

• Käytettävistä opetusmateriaaleista 

• Kouluttajan osaamisesta suhteessa 
materiaaleihin

Lisäksi 
tietoa



MITÄ GREEN CARE -PERUSTEET KOULUTUKSEN 

TULEE SISÄLTÄÄ?

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

Green 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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Lomakkeet käsitellään saapumisjärjestyksessä. 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.

• Koulutustyöryhmän hyväksymien koulutusten tiedot lisätään Green Care laatulautakunnan tietopankissa 

olevalle listalle. 

• Lista ei ole julkinen. Luettelo on vain yhdistyksen ja laatulautakunnan käytössä. 

ARVIOINTIPROSESSI
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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: 

Tietopaketti koulutushyväksyntäprosessista konaisuudessaan: 

https://www.gcfinland.fi/tiedostopankki/904/Tietopaketti-koulutusorganisaatioille-laatumerkkien-ja-GC-

koulutuksen-valisesta-yhteydesta.pdf

LISÄNÄKYVYYTTÄ KOULUTUKSET-SIVUILLA 

Opintokokonaisuus täyttää LuontoHoivan ja LuontoVoiman
laatumerkkien edellyttämän teoreettisen 
osaamisvaatimuksen

https://www.gcfinland.fi/osaaminen/koulutukset/koulutukset/
https://www.gcfinland.fi/tiedostopankki/904/Tietopaketti-koulutusorganisaatioille-laatumerkkien-ja-GC-koulutuksen-valisesta-yhteydesta.pdf

