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Green Care Finland ry

Green Care Finland ry on valtakunnallinen yh-

distys, joka edistää luonnon ja maaseutuym-

päristön hyvinvointivaikutuksiin perustuvaa 

palvelutoimintaa. Yhdistyksen jäsenet ovat 

alalla toimivia tai alasta kiinnostuneita yrityk-

siä, tutkimus-, kehittämis- ja koulutusorgani-

saatioita tai henkilöitä.

Green Care Finland ry on aktiivinen alan kehit-

täjä, joka välittää alan tietoa, osallistuu green 

care -toimintaa koskevaan yhteiskunnalliseen 

keskusteluun ja tekee alaan liittyviä aloitteita. 

Yhdistyksessä löydät green care -toiminnan 

keskustelu- ja yhteistyökumppaneita. Omal-

le toiminnallesi saat näkyvyyttä. Pääset myös 

vaikuttamaan uusien, luonnosta ihmisille hy-

vinvointia tarjoavien menetelmien ja palvelui-

den käyttöönottoon Suomessa!

Lähde mukaan verkostoomme!

LUONNOSTA HYVIN-
VOINTIA JA UUTTA 
PALVELUTOIMINTAA
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Koskettavaa luontoa – 

vihreää hoivaa, 

voimaa ja virkistystä

Menetelmiä ihmisten hyvinvoinnin 

lisäämiseen

Green care sisältää monia menetelmiä, joita käytetään 
tavoitteellisesti ja vastuullisesti esimerkiksi sosiaali- ja 
terveysalalla, kuntoutuksessa, kasvatuspalveluissa 
sekä matkailussa.

Hyvinvointia lisäävät vaikutukset syntyvät luonnon 
elvyttävyyden, osallisuuden ja kokemuksellisuuden 
avulla. Luonnossa liikkuminen, maiseman katselu, 
luonnon aistivirikkeet, hiljaisuuden kokeminen, luon-
nonmateriaaleilla askarteleminen, eläinten vuorovai-
kutus ja läheisyyden tunne sekä työssä onnistumi-
sen kokemukset ovat esimerkkejä tavoista vaikuttaa 
stressitilaan, mielialaan ja selviytymisen tunteeseen.

Luontoa hyödyntäviä menetelmiä voidaan soveltaa 
esimerkiksi mielenterveystyössä, ikäihmisten palve-
luissa, hoitokotien ja -laitosten asukkaiden kuntoutuk-
sessa ja elämänlaadun parantamisessa, vammaisten 
päivätoiminnassa, päihdetyössä, nuorten tukitoimin-
nassa, tunne- ja vuorovaikutustaitojen opiskelussa, 
ympäristökasvatuksessa sekä työhyvinvointi- ja vir-
kistyspalveluissa.

�

Green care – uusi toimintatapa 

hyvinvointipalveluihin

Green care tarkoittaa luontoon ja maaseutuympäris-
töön liittyvää toimintaa, jolla edistetään ihmisen hy-
vinvointia ja elämänlaatua. Alan palvelut perustuvat 
muun muassa luonnon, viherympäristön, eläinten ja 
maatilan töiden käyttöön hyvinvoinnin lähteenä.

Green care -toiminta sijoittuu usein luontoon tai maa-
tilalle, mutta luonnon elementtejä voidaan käyttää 
myös kaupunki- ja laitosympäristöissä. Innovatiivinen 
toiminta tarjoaa monia uusia työ- ja yritysmahdolli-
suuksia, mutta voi myös parhaimmillaan merkittävästi 
parantaa hyvinvointipalveluiden laatua.

Green care sisältää tavoitteiltaan ja asiakasryhmiltään 
erilaisia palveluita. Suomessa green care -palvelut on 
jaettu vihreään hoivaan sekä vihreään voimaan ja vir-
kistykseen. Vihreän hoivan palvelut ovat sosiaali- ja    
terveydenhuollon lainsäädännön alaista toimintaa. 
Vihreän voiman ja virkistyksen palvelut vahvistavat ja 
ylläpitävät ihmisen henkistä ja fyysistä hyvinvointia.

 

Ihmisen ja luonnon suhde

Eläinavusteiset
menetelmät

Luontoavusteiset
menetelmät

Viherympäristön
kuntouttava
käyttö

Maatilan 
kuntouttava
käyttöRatsastusterapia

Sosiaalipedagoginen 
hevostoiminta
Kaverikoirat
Muu eläinavusteinen 
(lampaat, alpakat, 
laamat jne.)

Ekopsykologian 
menetelmät
Elämyspedagogiikka / 
seikkailukasvatus
Metsän ja luonnon 
materiaalien käyttö
Ympäristökasvatus

Puutarhaterapia
Sosiaalinen ja 
terapeuttinen 
puutarhatoiminta
Terapeuttiset pihat

Kuntouttava työ

Green care -menetelmät

VIHREÄ HOIVA

Hoito ja kuntoutus
(lääkinnällinen,
ammatillinen,

sosiaalinen, psyykkinen)

Elämänlaadun
parantaminen ja
toimintakyvyn 

lisääminen
laitoshoidossa

VIHREÄ VOIMA JA

VIRKISTYS

Elämänlaadun
parantaminen, 

sairauksien
ehkäiseminen

Voimaantuminen

Työhyvinvointi

Kasvatus


