
Palvelun vaatima osaaminen

Green Care -laatumerkkiin vaadittu osaaminen 

a. Palvelun vaatima (ammatillinen) osaaminen
tarkoittaa riittävää ammattipätevyyttä kyseisen palvelun tarjoamiseen. 

Esimerkiksi terapiaa voi antaa vain asianmukaisen koulutuksen saanut henkilö.

b. Green care -osaaminen
osaamiseen sisältyy: a) Luontoperustaisten toimintatapojen ohjausosaaminen, 
joka sisältää ymmärryksen luonnon hyvinvointivaikutusten synnyn mekanismeista 
suhteessa asiakaslähtöisiin tavoitteisiin, ja taitoon johon kiinteästi liittyvät sekä b) 
kokemuksellisuuden ohjausosaaminen että c) osallisuuden tunnetta lisäävä 
ohjausosaaminen. 

c. Ohjaamisosaaminen sekä asiakkaan tukemisen ja 
kohtaamisen taidot,

liittyvät sekä ammattipätevyyteen, että ”Green Care -osaamiseen”. 



a. Palvelun vaatima osaaminen
• Osaamisen on oltava riittävä tarjottuun palveluun nähden.  

• Mikäli (esim. luonnonvara-alan) toimijalla ei itsellään ole riittävää sote-alan 
osaamista LuontoHoivan palveluun, jolle hän hakee merkkiä, työkirja täytetään 
yhdessä sote-ammattilaisen kanssa.*

– Työkirjaan tehdään kuvaus sekä palvelun sote-ominaisuuksista, tavoitteista ja 
keinoista, että Green Care -ominaisuuksista: miten luontolähtöisyyttä 
käytetään (konkreettisesti: mitä tehdään) mainittujen tavoitteiden 
saavuttamiseksi.

– Työkirjassa kuvataan tarkoin molempien toimijoiden roolit ja vastuut. 

– Lisäksi toimijoiden sitoutuminen yhteistyöhön  on käytävä selkeästi ilmi 
esimerkiksi erillisestä kirjallisesta lausunnosta ja sen allekirjoittamisesta.**

Jos hakijan oma sote-osaaminen ei yksin riitä ko. palvelun tuottamiseen, eikä 
sote-ammattilaisen lausuntoa ole mahdollista saada, voidaan hakea 
LuontoVoiman merkkiä. 

*Ja sama toisin päin: mikäli sote-ammattilaisella ei ole riittävää luonnonvara-alan osaamista 
(kuten palvelun tuottamiseen tarvittava eläinten käsittelytaito, erätaidot ym.) voi hän hakea 
merkkiä yhteistyössä tällaisen osaajan  kanssa.

** Jos yhteistyössä tapahtuu muutoksia merkin voimassa olo aikana, merkin haltija ilmoittaa 
muutoksesta laatulautakunnalle, joka arvioi, pysyykö merkki voimassa muutoksen 
jälkeenkin.



b. Teoreettinen osaaminen
• Green Care -osaamisvaatimus on

5 op:n perusjakson sisältö (ks. Seuraavan dian taulukko)

• Green Care -perusteiden teoreettinen osaaminen:
– Jo suoritettuja Green Care -koulutuksia otetaan huomioon, jos 

hakija pystyy osoittamaan niiden sisällön riittävän kattavuuden.
– Vanhoja ”muutaman tunnin” esim. hankkeissa annettuja koulutuksia ei 

pääsääntöisesti pystytä ottamaan huomioon.

– GCF ry alkaa pitää sivuillaan listaa käynnissä olevista sellaisista 
GC-koulutuksista, joiden sisältö täyttää teoreettisen 
osaamiskriteerin sisällön.* Huom. koulutuksen järjestäjät!

– Kokemuksellinen osaaminen otetaan huomioon osaamisen 
kokonaisvaltaisena tarkastelussa, jonka laatulautakunta tekee.

– GC-koulutuksista ei tehdä virallisia auditointeja, tai aikaisemman osaamisen AHOT-
arviointeja -> Vaan laatulautakunta tekee kokonaisvaltaisen teoreettisen osaamisen 
arvioinnin hakijan toimittamien materiaalien ja kuvausten perusteella. (Osaamisen 
kuvauksiin hakija kirjaa siis myös kokemuksellisen osaamisen.)



Teoreettisen 
Green Care -osaamisen sisältö 

Opintojakson sisältö Perustaso ~ 5 op
Green Care -käsitteiden jäsentelyn 

ymmärtäminen; Green Care -

toimintamuotojen/ menetelmien 

tunteminen

Green Caren peruselementtien ja perusedellytysten keskeisen sisällön

ymmärtäminen; luontohoivan ja luontovoiman erojen ymmärtäminen.

Green Care -palvelujen erottaminen muusta luontotoiminnasta.

Green Care -toimintamuotojen /menetelmien  tunnistaminen ja 

pääkohtien ymmärtäminen. 

Luontosuhteen käsitteen 

ymmärtäminen ja soveltaminen; 

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 

tunnistaminen ja niiden 

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; 

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


