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Green Care on kasvuala ja osa kestävää 
tulevaisuutta! 

• Green Care on tätä päivää, osa tulevaisuutta ja kestävää biotaloutta / 
vihreää taloutta, tukena trendit ja tutkimus 

• Tunnistetut terveys- ja hyvinvointihyödyt luovat kasvupohjaa 

• Green Care tarjoaa uusia työ- ja yritysmahdollisuuksia, mutta myös 
parhaimmillaan parantaa hyvinvointipalvelujen laatua ja 
vaikuttavuutta sekä tuo kustannussäästöjä (kokonaistaloudellisuus) 

• Luontolähtöisiä menetelmiä laitoshoidon (ja lääkkeiden) oheen tai 
sijaan 

• Alan ennalta ehkäisevillä palveluilla voidaan vähentää yhteiskunnalle 
kalliiden korjaavien palveluiden kustannuksia 

• Työtä ja osaamista tarvitaan lupaavien näkymien todeksi saamiseksi! 
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Green Care Finland ry alan kokoaja ja kehittäjä 

• Perustettu kesällä 2010 

• Kokoaa ja kehittää green care -toimintaa Suomessa 

 - ”lisää green care -toiminnan tunnettuutta ja alan yhteistoimintaa, parantaa alan yleisiä 
 toimintaedellytyksiä sekä edistää ja kehittää alaan liittyvää tutkimus- ja kehittämistoimintaa” 

• Jäseninä alalla toimivia tai alasta kiinnostuneita yrityksiä, järjestöjä, 
kehittämis- ja koulutusorganisaatioita, henkilöitä (noin 450 jäsentä) 

• Laajapohjainen hallitus, pj Laura Airaksinen 

• Toimintaa mm. alan tiedotus, verkkosivujen ylläpito, yritys- ja 
toimijatietojen kokoaminen, laatutyö, alan ja sen kehittämistoimien 
määrittely, yhteiset kokoontumiset 

• Jäsenille mm. näkyvyyttä, verkostoja, laatumerkin hakumahdollisuus, 
tapahtumia, osallisuus alan kehittämisessä 

• www.gcfinland.fi, myös facebookissa 
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Poimintoja alan määrätietoisesta kehitystyöstä 

• 2010 yhdistyksen perustaminen 

• 2011 keskeisesti mukana alan määrittelyssä, ensimmäiset nettisivut, logo 

 - toiminnan yhteinen perusta ammatillisuus, tavoitteellisuus  ja 
 vastuullisuus 

 - Laatu ja alan arvostus korostetusti esillä alusta alkaen 

 - Luonto ja metsät mukaan maatilojen ja puutarhojen rinnalle 

• 2012 eettiset ohjeet, esitteitä, Facebook käyttöön 

• 2014 sisältörunko alan peruskoulutukselle, 1. aluejaosto 

• 2016 uudet nettisivut, laatuun liittyvää kehitystyötä 

 - Ennaltaehkäisevä ja voimaannuttava toiminta mukaan 

 - Alan menetelmiä, vaikuttavuutta ja osaamista ei kohdisteta vain 
 ”heikossa asemassa oleviin”, ennaltaehkäisyn merkitys kasvaa 

• 2017 laatumerkit julki, laatulautakuntatyö alkoi, ensimmäiset laatumerkit, 
menetelmäverkostot käynnistyivät 

• 2018 strategiatyötä, mm. toiminnan ja viestinnän ratkaisut verkoston kasvaessa 
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Green Care ja alan verkosto kasvussa! 
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Alan kehittämistyön jatkoa 
• Palvelujen laatu ja toiminnan ammattimaisuus 

 - Vaikuttavuuden osoittaminen 

 - Palvelumallien kehittäminen 

 - Laatutyö ja laatumerkit käyttöön 

 - Liiketoimintaosaamisen ja kilpailukyvyn kehittäminen 

 - Alan koulutusten tarjonta, laatu ja yhtenäisyys  

• Viestintä ja vaikuttamistyö 

 - Alan ulkoinen tunnettuus 

 - Palvelujen markkinoiden kehittäminen 

 - Alan toimintaedellytysten parantaminen 

• Verkoston ja sen toiminnan kehittäminen 

 - Yhteistä ja yksituumaista työtä alan vahvistamiseksi tarvitaan 

 - Green Care -päivät jatkossakin tärkeä alan kohtaamispaikka 
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Green Care -päivät kokoaa alan vuosittain 
vaihtuvien teemojen merkeissä 

• 2011 Tampere (menetelmät ja vaikuttavuus) 

• 2012 Mikkeli (palveluiden laatu) 

• 2013 Lepaa, Hämeenlinna (tulevaisuuden toimintamallit) 

• 2014 Kuortane (julkinen palvelutuotanto) 

• 2015 Ypäjä (eläinavusteisuus) 

• 2016 Rantasalmi (maatila-avusteisuus) 

• 2017 Levi, Kittilä (viher-, luonto- ja puutarhaympäristöt 
hyvinvoinnin lähteenä) 

• 2018 Vuokatti (GC-palveluja koko elämänkaaren varrelle) 

• 2019: ehdotuksia paikasta otetaan yhdistyksessä vastaan 

• 2020: yhdistyksen juhlavuosi, 10. tapahtuma! 
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Green Care -päivät Vuokatissa 

• Tarjolla monipuolinen kattaus  

 - tietoa,  

 - esimerkkejä ja hyviä käytäntöjä kainuulaisella twistillä, 

 - vertaistukea, 

 - aikaa yhteiselle keskustelulle ja verkostoitumiselle 

 - ym. 

• Kiitokset laajalle järjestäjäjoukolle! 
 

   Antoisia Green Care -päiviä! 

16.11.2018 8 


