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Green Care -palvelun laatutekijät



Luontoyhteys?!





Green Care  & 
luontoperustaisuus osana omaa 
työtäsi? Miten? Miksi?
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Ohjauksen tavoitteena on mahdollistaa luontoon kokemuksellinen 
yhteys, jolloin luontoelementti ei ole pelkästään taustaympäristö tai 
tekemisen kohde. Ohjaaja osaa luoda tilanne- ja paikkakohtaiset 
edellytykset luonnon hyvinvointivaikutusten syntymiselle. 



Green Care  & 
kokemuksellisuus 
osana omaa työtäsi? 
Miten? Miksi?
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Luontoperustaista kokemusta käytetään toiminnassa tai havainnoinnissa 
suunnitelmallisesti asiakkaan tavoitteiden saavuttamiseen, esimerkiksi 
aktivoimiseen, rentoutumiseen tai kuntoutumiseen. Ohjaaja osaa ohjata 
kokemusta siten, että jokainen voi osallistua omana itsenään 
omien voimavarojen puitteissa.



Green Care &
osallisuus
osana omaa työtäsi? 
Miten? Miksi?
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Osallistavassa Green Care -palvelussa 
asiakas on mukana palvelun 
tavoitteiden asettamisessa, 
reflektoinnissa ja tavoitteiden 
seurannan arvioinnissa siten, että 
myös mahdolliset erityistarpeet 
huomioidaan varsinaisen toiminnan 
lisäksi. Ohjaaja osaa tukea asiakkaan 
osallisuuden tunteen syntymistä 
mieleisen paikan, luonnon, eläinten, 
mielekkään tekemisen tai yhteisön 
kanssa.



Green Care  & 
tavoitteellisuus
osana omaa työtäsi? 
Miten? Miksi?
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Luontoelementtejä käytetään suunnitelmallisesti asiakkaan 
hyvinvointitavoitteiden edistämiseen. Ohjaaja osaa 
perustellusti valita ja käyttää luontoperustaisia 
toimintatapoja asiakaskohtaisten tavoitteiden 
saavuttamiseksi. Ohjaus ja toiminta tarjoaa osallistujille 
mahdollisuuden tavoitteiden mukaiselle 
hyvinvointimuutoksille.



Green Care  & 
ammatillisuus 
osana omaa työtäsi? 
Miten? Miksi?
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Palvelun vaatima osaaminen 
(luontohoiva/luontovoima), ymmärrys 
luontoperustaisen toiminnan 
hyvinvointivaikutusten syntymekanismeista, 
ohjaamisosaaminen sekä asiakkaan 
tukemisen ja kohtaamisen taidot..



Green Care  & 
vastuullisuus 
osana omaa työtäsi? 
Miten? Miksi?
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Vastuullinen toimija 
tähtää yhteiskunnan, 
yhteisön ja yksilön 
hyvinvoinnin 
edistämiseen ja ottaa 
toiminnassaan 
huomioon 
sidosryhmät.

Lainsäädäntö ja Green 
Care -toiminnan eettinen 
ohjeistus (ihmiset, 
eläimet, ympäristö..)

Fyysinen, sosiaalinen ja psyykkinen turvallisuus



Valmis työkalu oman työn 
sisällön monipuolistamiseen

Uusi painos 2021!!
Suomalainen Green Care: Green Care 

-toimintatavan käsikirja & 
LuontoVoiman ja LuontoHoivan

laatutyökirja

www.gcfinland.fi/laatu

Sanoitetaan luontoperustaisen
toiminnan asiakaslähtöisyys ja
tavoitteellisuus, turvallisuus 

(sosiaalinen ja fyysinen ympäristö) ja 
vastuullisuus suhteessa 

toimintaympäristöön, luontoon, 
eläimiin ja asiakkaisiin, yhteisöön

Toimintojen ammatillisuus, 
ohjausosaaminen, 

kokemuksellisuuden tuottaminen ja 
osallistava luontoyhteyden luominen 

nousevat selvästi esille, palvelu 
sisältää mm. reflektointia ja aktiivisen 

palautejärjestelmän

GC-palvelu on selkeä kokonaisuus, 
jossa on kuvattu (ja nimetty) 

palvelussa käytettävät 
luontoperustaiset toiminnot, 

menetelmät/harjoitteet, ja mikä 
tärkeintä, perustelut 

luontoperustaisuuden käytölle; miten 
ja miksi ne tukevat asiakkaan 

hyvinvointitavoitteita
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http://www.gcfinland.fi/laatu


Laatutyökirjan täyttö
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Työkirjassa kuvataan
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Kuka hakee merkkiä, ja 
millä GC-osaamisella 

(mahd. henkilöstön kuvaus ja 
onko ko. palveluun liittyviä 

yhteistyösopimuksia)

Palvelun sisältö; mitä, 
kenelle, säännöllisyys ja 

vakiintuneisuus
Toimintaympäristö(t)

Asiakasryhmä(t) ja miten 
mahdolliset erityistarpeet 

kartoitetaan ja huomioidaan 
ennen palvelua, palvelussa ja 

palvelun jälkeen esim. 
palautejärjestelmässä

Asiakaskohtaiset 
hyvinvointitavoitteet, ja 

miten tavoitteisiin 
vastataan 

luontoperustaisesti

Ohjaus; miten 
kokemuksellisuutta ja 

osallisuudentunteen syntyä 
ohjataan asiakkaan 

hyvinvointitavoitteiden 
saavuttamiseksi, 

luontoperustaisesti

Miten reflektointi, 
vaikuttavuuden seuranta 

ja palautejärjestelmä 
toimivat

Miten vastuullisuus ja 
turvallisuus on huomioitu

Miten hakija seuraa palvelun 
laatua, ts. 

laadunhallintajärjestelmä

http://gcfinland.fi/tiedostopankki/503/green-care-tyokirja-2018.pdf


Kuka voi hakea?
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Green Care Finland ry:n 
jäsenyritykset, kaikki jäsenet ovat 

sitoutuneet alan eettisiin ohjeeseen, 
jossa painotetaan luontosuhdetta, 
asiakassuhdetta ja ammatillisuutta

Palveluntuottajan ammatillinen 
osaaminen tulee olla riittävä 

suhteessa tuotettavaan palveluun

• yhteispalveluissa osaaminen voi täydentyä 
kumppanin osaamisella, esimerkki

yhteistyösopimusmallista

Palveluntuottajalla (vähintään 
yhdellä henkilöllä) tulee olla 
vähintään 5 op tai vastaavan 

osaamispistemäärän teoreettinen 
Green Care -koulutus

Lisäksi ko. palvelun toiminnan tulee 
olla vakiintunutta & säännöllistä

• vähintään n. vuoden toiminnassa ollut 
palvelu-/palvelukokonaisuus

Merkit ovat maksullisia.

https://www.gcfinland.fi/tiedostopankki/719/Yhteistyosopimusesimerkki_paivitetty.docx


LuontoHoivan ja LuontoVoiman
laatumerkit
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Laatumerkki on palvelu- tai 
palvelukokonaisuuskohtainen

Voimassa 3 vuotta, 
uusintamahdollisuus

Hallinnoija 
Green Care 
Finland ry

Merkit myöntää yhdistyksen nimeämä Green 
Care -laatulautakunta. 

Hakujaksoja ja päätöskokouksia on 
neljä vuodessa.

Merkin saamisen edellytyksenä on mm. se, että toiminta on ammatillista ja 
tavoitteellisesti ohjattua luontoyhteyden luomista ja sisältää mm. reflektointia ja 

palautejärjestelmän. Palvelussa on kuvattu (ja nimetty) palvelussa käytettävät 
luontoperustaiset toiminnot, menetelmät ja harjoitteet, ja mikä tärkeintä, perustelut 

niiden käytölle.



Hakudokumentit

HUOM!

Uusi päivitetty versio 2021 korvaa aiemman 1.9. 
alkaen. Julkaisun pysyvä osoite on 
http://urn.fi/URN:978-952-380-189-9

OSA I (käsikirja): Kuvaa, mitä suomalainen Green Care -
toimintatapa sisältää.

OSA II (työkirja): Sisältää kysymyskohdat, joiden avulla 
ohjataan kuvaamaan omaa GC-palvelua/palvelukokonaisuutta.

Green Care -laatutyökirja on laatumerkkihakemuksen 
päädokumentti. Täytä työkirja huolella. Laatulautakunta 
käsittelee hakemuksen saadun työkirjan perusteella ja 
lähettää tarvittaessa täydennyspyyntöjä max. 3 kpl/hakemus
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1. Sähköinen hakulomake

2. LuontoHoivan ja LuontoVoiman -laatutyökirja

3. Turvallisuusasiakirja / omavalvontasuunnitelma

http://urn.fi/URN:978-952-380-189-9
http://gcfinland.fi/tiedostopankki/503/green-care-tyokirja-2018.pdf


Palvelulle nostetta 
Green Care -laatumerkillä?
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Yhteistyö; eri toimijoiden kesken, myös alat ylittävä 
yhteispalvelu mahdollistaa uusia palvelukokonaisuuksia 

esim. luonto – luonnontuotteet, luonto –
ympäristökasvatus, maatila – kulttuuri, puutarha –

perinnetieto, voima – hoiva.. 

Teknologia; virtuaaliset palvelut, hyvinvointia mittaavat 
laitteet (mittaavien laitteiden ei tule kuitenkaan olla 

pääroolissa/viedä huomiota luontoperustaiselta 
kokemukselta)

Alueen erityispiirteet ja historia/tarinallistaminen; 
erityisosaaminen, lisäarvotekijät

GREEN CARE FINLAND RY, WWW.GCFINLAND.FI

Voit hyödyntää laadun vahvistamisessa ja  
palvelumuotoilussa oman osaamisen 
lisäksi...

Yhteistyömahdollisuudet 
täällä tänään mukana 
olevien GCF-jäsenten 
kanssa?!



Verkoston 
esittelykierros
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Kiitos, kysyttävää, soita tai laita viestiä
Green Care Finland ry

Maarit Aho

Puh. 050-5361199

maarit.aho@gcfinland.fi 

tai verkkosivujen alareunassa olevalla yhteydenottolomakkeella 

www.gcfinland.fi
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