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Esipuhe

Green Care -koulutusmalli korkea-asteelle -hankkeessa on kehitetty Green 
Care -korkeakoulutuksen mallia vuosien 2015-2018 aikana. Tavoitteena on 
ollut, että kehitettyä koulutusmallia voidaan hyödyntää myös muiden kas-
vu- ja rakennemuutosalojen koulutusten tarjonnassa joustavasti ja työelä-
mälähtöisesti.

Koulutusmallia ovat olleet kehittämässä yhteistyössä Lapin ammattikorkea-
koulu Oy, Seinäjoen ammattikorkeakoulu Oy, Jyväskylän ammattikorkea-
koulu Oy, Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti, Kajaanin ammattikorkea-
koulu Oy,  Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy ja Centria-ammattikorkeakoulu 
Oy. Hanke on ollut monialainen ja sitä on leimannut verkostotyöskentely 
korkeakouluorganisaatioiden välillä, tiimityöskentely, yhteisopettajuus, digi-
taalisten oppimisalustojen ja -työkalujen hyödyntäminen sekä koulutuk-
seen osallistuneiden opiskelijoiden osuus koulutuksen kehittämisessä jär-
jestelmällisen palautteenannon avulla.

Tämän julkaisun ensimmäisessä osiossa ”Kehittämisprosessi” kuvataan pilo-
tointikoulutuksen suunnittelu, pilotoinnin opintojaksot ja niiden toteutus 
sekä hankkeen aikana syntyneet hyvät käytännöt. Opiskelijoiden antaman 
ja muun palautteen hyödyntämisestä kerrotaan artikkelissa ”Arviointi Green 
Care -korkea-asteen koulutusmallin kehittämisessä”.

”Koulutusmalli”-osiossa perehdytään Green Care -pedagogiikkaan, kuva-
taan hankkeessa syntynyt koulutuskokonaisuus ja uudistetut opintojaksot 
sekä esitellään koulutusverkosto ja sen toimintaperiaatteet. Artikkelissa 
Koulutus vastaa tarpeisiin tuodaan esiin se, miten Green Care -korkeakoulu-
tus tukee alan kehittymistä.

Opiskelijatarinat eri puolilta Suomea valottavat sitä, mitä hyötyä pilotissa 
toteutetusta koulutuksesta on ollut pilottiin osallistuneille. 

Rovaniemellä ja Porissa 12.6.2018
Reeta Sipola, Sanna Vinblad ja Maarika Iijolainen
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Useilla aloilla on meneillään muutoksia, esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalve-
luiden uudistuksen yhteydessä uudistetaan palveluiden tuottamisen tapoja. 
Myös lisääntyvät asiakasmäärät ja nopeasti kehittyvä hyvinvointiteknologia 
asettavat vaatimuksia sosiaali- ja terveysalan kehittymiselle. Matkailijamää-
rien kasvu ja matkailijoiden intressien muuttuminen luovat puolestaan tar-
peita uusille yrityksille ja työvoimalle. Vastaavasti maatilojen kasvu, pientilo-
jen erikoistuminen, metsien monikäytön lisääntyminen ja biotalous 
edellyttävät maa- ja metsätaloudessa uuden liiketoiminnan ja palveluiden 
kehittämistä. Kasvu- ja rakennemuutokset vaikuttavat palvelutuotantoon 
luomalla uusia palveluita ja toimintatapoja eri aloille ja niiden rajapinnoille, 
kuten Green Care, bio- ja kiertotalouden -palvelut.

Green Care -toimintatapa on nousut nopeasti kasvavan kiinnostuksen koh-
teeksi. Uuden toiminnan vakiintuminen osaksi yhteiskunnan rakenteita, 
koulutusta, elinkeinoja ja ammattikenttää edellyttää pitkäjänteistä työtä. 
Olemassa oleva järjestelmä pyrkii säilyttämään itsensä ja torjuu alussa muu-
toksia, kuten uusia tapoja tehdä asioita. Green Care -toiminta pohjautuu 
tutkimukseen nojaavaan tietoperustaan. Muutoksen hyväksymiseen tarvi-
taan runsaasti tietoa ja konkreettista näyttöä saavutettavista hyödyistä. Tie-
don lisääntyessä kasvava kysyntä luo painetta myös tarjonnan kehittämisel-
le.

Yhdenmukainen ja laadukas koulutus mahdollistaa Green Care –palveluihin 
yhtenäisen osaamisen ja toiminnan tunnettuuden leviämisen. Koulutus 
edesauttaa uuden alan nostamisen osaksi yhteiskuntaa samalla kehittäen 
yhteiskunnan rakenteita ja toimintatapoja. Systeeminen muutos saavute-
taan, kun tietoisuus Green Caresta läpäisee laajasti yhteiskunnan eri 
osa-alueita. Sen myötä Green Care -toiminnan hyödyntäminen muuttuu uu-
deksi normaaliksi eikä ole vain erityistapauksissa sovellettava ratkaisu. Ohei-
nen kuvio mukailee Geelsin ja Saranummen esittämää systeemisen muutok-
sen kaaviota kuvaillen muutosta, jonka Green Care voi yhteiskunnassa 
aiheuttaa.

Kohti systeemistä muutosta
Reeta Sipola ja Sanna Vinblad
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Kuvio 1. Green Care -toiminta voi aiheuttaa yhteiskunnassa systeemisen muutoksen. 
Reeta Sipola 2018, mukaillen Geels F. 2002 ja Saranummi N. 2009. 

Työelämän kompleksisuus ja  
monialaisuus haastavat koulutustarjonnan
Koulutus vakiinnuttaa Green Care-toimintaa ja täydentää alalla tarvittavaa 
osaamista työelämän ja yksilöiden tarpeiden mukaisesti. Uudentyyppisille 
toimialarajat ylittäville koulutusmuodoille ja oppimisympäristöille on tarvet-
ta, jotta voidaan nopeasti tuottaa tarvittavaa uutta tietoa ja osaamista. Ny-
kypäivänä arvostetaan entistä enemmän helppoja ratkaisuja ja kustannus-
tehokkaita kokonaisuuksia, joka heijastuu myös koulutusmallien 
kehittämiseen. Joustavat, tehokkaat ja räätälöitävät koulutusmallit ovat 
avainasemassa koulutustarjonnassa. Green Care - toimijat ovat lähtökohdil-
taan erilaisia, he toimivat useilla eri aloilla ja omaavat erilaisia taustakoulu-
tuksia. Osallistujien heterogeenisyyden vuoksi, ammatillisuuden päälle ra-
kentuva osaaminen tulee jokaisen voida koostaa omien tarpeiden ja 
kiinnostuksen mukaan.
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Monialainen Green Care -toimintatapa ja uudistuva työelämä tuovat esiin 
uusia osaamistarpeita. Työelämässä yhden ihmisen on mahdotonta hallita 
kaikkea, joten sosiaaliset taidot, kyky moniammatilliseen yhteistyöhön ja 
verkostoitumiseen ovat merkittäviä kotimaisessa ja kansainvälisessä toimin-
nassa. Palvelun ja toiminnan markkinoinnin lisäksi on osattava markkinoida 
myös omaa osaamista. Globaalien markkinoiden ja teknologian kehityksen 
myötä medialukutaito, vieraat kielet ja digitaalisuus nousseet tärkeään roo-
liin. Yhteistä kaikille toimialoille on myös ympäristövastuullisuuden edistä-
minen, jotta osataan käyttää luonnonvaroja viisaasti. (Anttila & Nyyssölä, 
2016). 

Green Care Finland ry määritteli vuonna 2015 Green Care -toimintatavan 
osaamisvaatimuksia, joita Green Care -koulutusmalli korkea-asteelle -hank-
keessa tarkennettiin vuosina 2015-2018. Osaamisen lähtökohta on Green 
Care -edellytykset ja -elementit, luonnon hyvinvointivaikutukset, luonto-
suhde sekä laatutyö ja eettisyys. Toimintaympäristön fyysiseen, psyykkiseen 
ja sosiaaliseen osaamiseen sisältyy myös toimintaympäristön muokkaus. 
Asiakasohjaus ja oman ammatin mukaiseen palveluun luontolähtöisen toi-
minnan soveltaminen ovat osaamisen perustaa. Toimintatavan erityispiir-
teet liittyvät liiketoimintaan ja palveluiden suunnitteluun. Muuttuvan työ-
elämän ja Green Caren -alan osaamistarpeet täydentävät toisiaan ja 
soveltuvat monilta osin yhdessä koulutettavaksi. Eri alojen tietoa ja osaamis-
ta yhdistävälle koulutukselle on tarpeita myös muilla uusilla kasvualoilla. 

Valtakunnallisesti yhtenäinen koulutus vahvistaa alaa  
Green Care -toiminnassa on toteutettu eri alueilla lyhytkursseja ja koulutuk-
sia. joita järjestävät monet eri tahot koulutusorganisaatioista yksityisiin yri-
tyksiin. Koulutusten tasot ja sisällöt vaihtelevat laajalti ja vaikka menetelmä-
koulutusten osalta osittain vakiintuneita koulutuskäytäntöjä jo tarjotaankin 
ei Suomessa ole ennen Green Care -koulutusmalli korkea-asteelle –hanketta 
ollut tarjolla nyt kehitetyn kaltaista valtakunnallisesti yhtenäistä koulutus-
mallia ja Green Care –opintokokonaisuutta.

Valtakunnallisen koulutuksen suunnittelussa on koostettu laaja osaaminen 
yhteen, määritetty yhdessä Green Care -opetuksen keskeiset asiat. Suunnit-
telutyön lopputulemana on kehitetty yhtenäinen malli Green Care -koulu-
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tuksen toteuttamiseen. Yhtenäisyydellä tarkoitetaan sitä, että valtakunnalli-
sesti verkostomaisen toteutuksen ansiosta kaikilla osallistujilla on 
paikkakunnasta riippumatta mahdollisuus saada samanlaista koulutusta si-
sällöiltään, kompetensseiltaan, opetustavoiltaan, rakenteiltaan ja materiaa-
leiltaan. Yhtenäinen koulutus luo Green Care -toiminnalle rakennetta ja tar-
joaa nuoren alan kehitykselle tukevan perustan kohti vakiintumista. 

LÄHTEET

Geels, F. 2002. Research Policy 31(8-9):1257-1274·December 2002. Technolo-
gical transitions as evolutionary reconfiguration processes: a multi-level 
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tion_processes_A_multi-level_perspective_and_a_case-study  

Saranummi, N. 2009. Systeeminen innovaatio ja maisema –malli. Maisema 
–seminaari 23.4.2009. Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy. http://www.
kuntamaisema.fi/files/3_Systeeminen_innovaatio_ja_Maisema-malli_Sa-
ranummi(1).pdf

Anttila, J. & Nyyssölä, K. 2016. Rajapintojen ennakointia –Ennakointikartta-
työskentelyn tuloksia. Teoksessa Hanhijoki, I., Honkasalo, R., Nyyssölä, K., 
Savioja, H., Taipale-Lehto, U., Vepsäläinen, J. & Anttila, J. Ennakoinnin 
koontikatsaus Osaamis- ja koulutustarpeiden ennakointituloksia s. 75-103.  
Opetushallitus raportit ja selvitykset 20016:8. Grano Oy. https://www.oph.
fi/download/180544_Ennakoinnin_koontikatsaus.pdf
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Koulutusväylät, koulutuksen
järjestäjän ja osallistujan näkökulmasta

Kalle Santala

Suomen korkeakouluille on laissa määritelty tehtäviä, joilla luodaan ja ylläpi-
detään suomalaisten osaamista. Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen tut-
kimus- ja kehittämistoiminnan tulee edistää yhteiskunnallista vaikuttavuut-
ta ja aluekehitystä. Molempien korkeakouluinstituutioiden velvollisuutena 
on elinikäisen oppimisen edistäminen. Elinikäisen oppimisen mahdollista-
miseksi korkeakouluilla on käytössä erilaisia koulutusväyliä osaamisen hank-
kimiseksi.

Green Care -koulutushankkeen luoma koulutusmalli tukee korkeakoulujen 
tehtävää edistäessään elinikäistä oppimista. Koulutusmallia suunniteltaessa 
on huomioitu elinkeinojen rakennemuutoksesta johtuva koulutustarve. 
Aiemmin hankitun koulutuksen ja koulutuksen jälkeisen työkokemuksen 
päälle on työelämästä noussut tarve lisäkouluttaa työntekijöitä heidän toi-
menkuvansa laajentamiseksi. Korkeakoulujen tarjoamat erilaiset koulutus-
väylät palvelevat koulutukseen osallistuvia opiskelijoita eri elämäntilanteis-
sa.
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Korkeakoulut voivat järjestää koulutusta tutkintoon johtavana koulutukse-
na, avoimena korkeakoulutuksena ja palveluliiketoiminnan kautta. Eri koulu-
tustavat vaikuttavat korkeakoulujen saamaan rahoitukseen sekä siihen, ketä 
koulutukseen voidaan ottaa opiskelijaksi. Green Care -koulutusmallin sisäl-
tämät 20 opintopistettä Green Care -opintoja voidaan periaatteessa toteut-
taa minkä tahansa järjestämistavan kautta. 

Koulutuksen järjestäjän näkökulmasta järjestämismahdollisuuksia kartoite-
taan potentiaalisten osallistujien, kouluttamiseen käytettävissä olevan osaa-
misen, koulutuksen järjestämiskustannusten ja koulutuksesta saatavien tu-
lojen mukaan. Koulutukseen kohderyhmän kiinnostukseen koulutusta 
kohtaan vaikuttavat koulutuksen sisältö ja siitä saatava hyöty, toteutustapa, 
järjestämispaikkakunta ja koulutuksen hinta.

Tutkintokoulutukset
Tutkintoon johtava koulutus on järjestävälle korkeakoululle luvanvaraista 
toimintaa. Koulutuksiin hakeudutaan yhteishaun tai erillishaun kautta ja si-
säänpääsyn edellytyksenä on aiempi koulutus. Tutkintoon johtavan koulu-
tuksen tavoitteena on ammatillinen laaja-alainen pätevyys, johon 20 opin-
topisteen laajuinen Green Care -osio voi tuoda lisäarvoa. Lisäarvo puolestaan 
nostaa hakijamääriä.

Green Care voi toimia suuntautumisvaihtoehtona esimerkiksi luonnonva-
ra-alan tai sosiaali- ja terveysalan tutkintokoulutuksissa, joka mahdollistaa 
korkeakoulujen profiloitumisen Green Care -koulutusta osana tutkintoa tar-
joavaksi organisaatioksi. Vaikka varsinaisena koulutuksen tarjoamisväylänä 
olisikin jokin muu väylä kuin tutkintoon johtavat koulutukset, voidaan tut-
kinto-opiskelijoille varata kursseille osa opiskelupaikoista. Korkeakoulujen 
rahoituksesta osa tulee vuosittain suoritetuista opintopisteistä ja osa suori-
tetuista tutkinnoista. Green Care -opinnot osana tutkintokoulutusta voivat 
nostaa opiskelijoiden lukuvuosipistekertymää ja nopeuttaa valmistumista.
Järjestämiskustannukset koostuvat koulutusväylästä riippumatta samoista 
tekijöistä; opettajan työaikakustannuksista, tilakustannuksista ja oppimis-
alustakustannuksista sekä hallintoon liittyvistä kustannuksista. Mikäli osaa-
minen joudutaan järjestettävälle koulutukselle ostamaan järjestävän orga-
nisaatioin ulkopuolelta, aiheutuu siitä lisäkustannuksia järjestämiseen.
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Opiskelijan näkökulmasta tutkintoon johtava koulutus on statuksellisesti 
hyvä koulutusmuoto mutta mikäli perustutkinnolle ei ole tarvetta, ovat 210–
300 opintopisteen tutkinnot kankeita, hitaita ja hyötysuhteeltaan huonoja 
erityisosaamisen kartuttamiseksi aikaisemman osaamisen päälle.

Tutkintoon johtavien koulutusten laajemmat opetussuunnitelmiin sidotut 
erikoistumisopinnot ovat yleensä paikkaan sidottuja ja useimmiten vaativat 
läsnäoloa. Tiettyyn opetuspaikkaan sidottu läsnäolovelvollisuus voi opiske-
lijan näkökulmasta osoittautua koulutukseen osallistumista rajoittavaksi 
tekijäksi. Tutkintokoulutukset ovat osallistujalle ilmaisia.

Koulutus avoimessa korkeakoulussa
Korkeakoulut voivat tarjota opintoja avoimessa korkeakoulussa, johon ni-
mensä mukaisesti kaikilla on mahdollisuus osallistua pelkästään vapaan 
haun kautta. Avoimen ammattikorkeakoulun opinnot voivat olla osa tutkin-
toon johtavien koulutusten opetussuunnitelmia tai sitten ne voi olla tarjolla 
vapaasti valittavina opintoina korkeakoulun yhteisissä opinnoissa. Mikäli 
opintojakso toteutetaan osana tutkintokoulutuksen opetustarjontaa, voi-
daan jaksolle varata muutamia opiskelijapaikkoja avoimen korkeakoulun 
opiskelijoita varten. Opintojen sisällyttäminen opetussuunnitelmiin on ver-
rattain hidas prosessi, joten Green Care -koulutusmallin sisältämien opinto-
jen toteuttaminen vaatii korkeakoululta ennakointia.

Osallistujamäärä avoimen ammattikorkeakoulun kurssitoteutuksiin voi kou-
lutuksen kiinnostavuudesta riippuen olla korkea, koska koulutukseen ha-
keutuminen ei vaadi korkeakoulun tutkinto-opiskelijaksi hakeutumista. 
Yleensä korkeakouluilla on sisäisesti käytettävissään koulutuksien järjestä-
miseen tarvittava osaaminen mutta kouluilla on myös mahdollista hyödyn-
tää organisaatioiden ulkopuolista osaamista ostopalveluiden kautta opinto-
jen järjestämiseksi. Kustannukset avoimen korkeakoulutuksen järjestä- 
misestä ovat yhteneväiset tutkintoon johtavien koulutusten järjestämisen 
kanssa. Tuloja ammattikorkeakoulut saavat avoimessa korkeakoulussa suori-
tettujen opintopisteiden mukaan valtionosuuksina sekä osallistujan itsensä 
maksamien ilmoittautumismaksujen kautta.

Osallistujalle avoimet korkeakouluopinnot ovat edullinen tapa täydentää 
osaamistaan. Avoimen korkeakoulun opinnot maksavat osallistujalle tarjo-
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avasta korkeakoulusta riippuen 10-20 € opintopistettä kohden. Avoimen 
korkeakoulun opinnot voivat olla suunniteltu pelkästään avoimen opiskeli-
joille, jolloin ne voivat olla rakennettu erityisesti työelämästä tulevan kohde-
ryhmän tarpeiden mukaisiksi. Opiskelu voidaan esimerkiksi järjestää verk-
ko-opintoina, jotta opiskelijan ei tarvitse matkustaa opintojen vuoksi. Green 
Care -koulutusmalliin sisältyvien opintojaksojen toteuttamiseksi avoimet 
korkeakouluopinnot soveltuvat hyvin, koska niihin pääsee helposti opiskeli-
jaksi tutkintokoulutusten ulkopuolelta.

Sekä osallistujat että järjestävät korkeakoulut voivat hyötyä avoimessa kor-
keakoulussa suoritetuista opinnoista myös väyläopintojen muodossa. Väylä-
opinnot nopeuttavat tutkintoon johtavia korkeakouluopintoja sekä tarjo-
avat joustavia mahdollisuuksia tutkintokoulutuksiin pääsemiseen ja niiden 
suorittamiseen.

Palveluliiketoimintana tarjottava koulutus
Palveluliiketoimintana tuotetut koulutukset ovat nopein tapa järjestää kou-
lutusta työelämän tarpeisiin. Koulutukset voidaan räätälöidä tilaajan tarpei-
den mukaisiksi kaikilta osin. Palveluliiketoimintana toteutetut koulutukset 
ovat yleensä lyhytkursseja, joiden tilaajana ovat yksittäiset yritykset tai orga-
nisaatiot, jotka tarvitsevat osaamisen päivitystä rajatulle aihealueelle. 

Koulutusta järjestävän organisaation näkökulmasta palveluliiketoiminta on 
houkutteleva koulutusmuoto, mikäli osallistujia on riittävästi. Ottaen huo-
mioon Green Care -koulutusmallin sisältämien opintojaksojen laajuuden 
sekä yksityisistä ihmisistä ja pienyrittäjistä koostuvan kohderyhmän, voi ver-
raten kalliin koulutuksen osallistujamäärä jäädä pieneksi. Tilaajan tarpeen 
mukaan koulutuksen järjestämiseen tarvittavan osaamisen korkeakoulu voi 
hankkia myös ostopalveluna. Oppilaitos hinnoittelee palveluliiketoimintana 
tarjottavan koulutuksen niin, että se kattaa kustannukset ja on lisäksi järjes-
täjälle liiketaloudellisesti kannattavaa.

Avoin korkeakoulu sopivin kokonaisuus Green Care -koulutukselle
Green Care -koulutusmalli vastaa rakennemuutosalojen koulutustarpee-
seen. Green Care voidaan yhdistää maatalous-, metsätalous-, matkailu- sekä 
sosiaali- ja terveysaloille. Näillä on ajankohtaista uuden osaamisen, liiketoi-
minnan ja palveluiden kehittäminen, mutta kouluttautumiselle on rajalliset 
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resurssit. Hankkeen tehtävänä oli ratkaista miten Green Care -toimintaan ja 
muille kasvu- ja rakennemuutosaloille koulutetaan ammattilaisia korkea-as-
teella joustavasti, kattavasti ja työelämälähtöisesti. 

Hankkeen tuloksena perustettu Green Care -koulutusverkosto tekee päätök-
set koulutuksen sisällöstä, laajuudesta ja toteutustavasta. Korkeakoulujen 
koulutusväylävaihtoehdoista parhaiten kohderyhmän tarpeisiin pystytään 
vastaamaan avoimen korkeakoulutuksen kautta. Avoimessa korkeakoulussa 
voidaan tarjota koulutusta, joka räätälöidään tutkintokoulutusten ulkopuo-
lisen kohderyhmän tarpeiden mukaiseksi. Lisäksi koulutus on osallistujalle 
edullista, mikä parantaa koulutuksen vetovoimaisuutta.

Maija Lipponen.

Aloitin opinnot korkeakoulupilotissa 
vanhempainvapaalla ollessani. Green 
Care –aiheeseen olin perehtynyt jo vuo-
sien ajan ohjatessani luonto- ja eläina-
vusteista toimintaa Luontohyvin-
vointikeskus Tyynelässä.

Opintoihin osallistuminen oli kuiten-
kin hyödyllistä, sillä sen myötä sain uu-
sia verkostoja sekä koulutuksen suori-
tettuani todistuksen opinnoistani alalta. 
Lisäksi koulutuksen aikana aloitin pro-
jektipäällikkönä Luonnonvarakeskuk-
sessa Luonto voimaksi Kainuussa –
hankkeessa. Opinnot ja verkostot 
tukivat tässä työssä! 

Koulutusta suosittelen heille, jotka 
haluavat lisätä teoriaosaamistaan 
Green Caresta. Varsinaiset luonto- ja 
eläinavusteisen toiminnan menetelmä-
koulutukset ovat erikseen, niistä saa 
menetelmäkohtaisia käytännön taitoja. 
Korkeakoulukokonaisuus antaa laajan 
tietopohjan monista toimintatavoista ja 
yleiskatsauksen erilaisiin menetelmiin.  

Uusia oivalluksia on tullut koulutuk-
sen myötä siitä, miten laajasti Green 

Care –osaamista voidaan hyödyntää ja 
etenkin hoivapuolen sovellukset ovat ol-
leet itselleni uudenlaisia. Voiman puolella 
myös tässä koulutuksessa törmättiin 
usein määrittelyn haasteellisuuteen: mikä 

Opiskelijatarina: Maija Lipponen

on luontovoiman ja virkis-
tys- ja elämyspalvelujen 
ero. 

Uutta osaamista kou-
lutus antoi muun muassa 
toimintaympäristöjen 
analysointiin ja suunnitte-
luun sekä palvelumuotoi-
luun ja liiketoimintaosaa-
miseen. Myös oman 
Green Care -toiminnan 
jäsentämistä opinnot tu-
kivat. Erinomaista ja ehkä 
parasta antia oli keskus-
telut toisten opiskelijoi-
den kanssa; sain paljon 
uusia näkökulmia eri am-
mattitaustoista tulevilta 
ihmisiltä. 
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Heli Leppäkangas ja Keski-Suomen Ratsastus-
keskuksen uusi tulokas loppukesällä 2017. Kuva: 
Heli Leppäkangas kotialbumi

Heli työskentelee omassa 
yrityksessään Keski-
Suomen Ratsastuskes- 
kuksessaSaarijärvellä. 
Heli käyttää toimintatera-
peutin työssään luonto- 
avusteisia menetelmiä 

monipuolisesti. Tekemi-
sissä ollaan mm. niin 
eläinten kuin muunkin 
luontoympäristön kanssa. 

Heli kertoo, että Green 
Care korkea-asteen pilot-
tikoulutuksen tärkeintä 
antia oli käsitteiden selkiy-
tyminen sekä reunaehto-
jen kirkastuminen. Näiden 
avulla myös toiminnasta 
kertominen ja sen merki-
tyksen perusteleminen 
esimerkiksi yhteistyöta-
hoille ja asiakkaille on hel-
pottunut. Koulutuksen 
suorittamiseen piti käyttää 

Opiskelijatarina: Heli Leppäkangas

Kun kysyttiin päällimmäis-
tä oivallusta siihen, mitä 
Green Care osaaminen on 
luontohoivan alueella, vas-
tasin hyvän olon ja hyvän 
mielen tuottamista sekä 
hyvinvoinnin lisäämistä. Se 
on myös yhteisiä iloisia 
hetkiä ihmisten ja luonnon 
välillä. 

Koulutus lisäsi osaamista-
ni avaamalla minulle aivan 
uuden maailman. Green 
Care oli minulle lähes tun-
tematon käsite ennen kou-
lutusta. Hain koulutukseen 
uteliaisuuttani ja se kan-
natti. Koulutuksen jälkeen 
olen löytänyt työhöni lähi-
hoitajana uutta näkökul-

maa ja motivaatiota. Olen 
ymmärtänyt paremmin, 
miten hoidan omaa jaksa-
mista työssä ja kotona 
Green Care toiminnan 
avulla. 

Luonto on tullut osaksi mi-
nua ja minä osaksi luontoa. 
Aiemmin en nähnyt sen 
tärkeyttä näin laajasti. 
Suosittelisin koulutusta si-
nulle, joka olet kiinnostu-
nut luonnosta ja sieltä saa-
tavasta hyvinvoinnista. Et 
pelkästään luonnon anti-
mista, vaan kokonaisuu-
desta. Sinulle joka haluat 
kehittyä ja oppia itsestäsi 
ja auttaa toisia ihmisiä. 

Opiskelijatarina: Anna Kärkkäinen

Anna Kärkkäinen 
työskentele palveluko-
tityöntekijänä Yrjö & 
Hanna Oy, Palvelutalo 
Onnela-Kodissa.

paljon aikaa, mikä ai-
heutti Helille paikoin 
haasteita. 

Heli kertoo uppoutu-
neensa koulutuksen ai-
heisiin ja sisältöihin. Ne 
synnyttivät uusia ideoita, 
joita Heli kirjoitti muisti-
vihkoonsa ja aikoo ottaa 
käytäntöönsä myös tule-
vaisuudessa. 

Teksti Heidi Kihlsrtöm-
Lehtonen Jyväskylän 
AMK, perustuen loka-
kuussa 2017 tehtyyn 
haastatteluun.
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Green Care -koulutuksen suunnittelu korkea-asteelle
Green Care -koulutuksen tarkoituksena oli tuottaa perusopinnoilla kattava ja 
yhtenäinen pohja, jonka avulla opiskelijat voivat toimia laaja-alaisesti erilaisis-
sa työtehtävissä. Koulutuksen suunnittelu aloitettiin määrittelemällä koulu-
tukselle kompetenssit ja osaamistavoitteet. Kompetenssit ovat laajoja osaa-
miskokonaisuuksia, jotka antavat valmiuksia suoriutua alan työtehtävistä. 
Kompetenssien alle jäsentyvät yksityiskohtaisemmin osaamista kuvaavat 
osaamistavoitteet, joihin vastaaminen ohjaa opintojaksojen suunnittelua. 

Kompetenssien ja osaamistavoitteiden valinnasta teki haastavaa Green Care 
-toiminnan monialaisuus, jonka vuoksi opintoihin hakeutuu opiskelijoita laa-
jasti eri aloilta ja erilaisista tehtävistä. Green Care on koulutusalana nuori, eikä 
työelämään ole vielä vakiintunut selkeästi määriteltyjä tehtäviä joissa Green 
Care -koulutuksella voi toimia. Jo vakiintuneella alalla on helpompaa määri-
tellä osaamistarpeet koulutukselle, sillä käytännön testaamisen kautta on 
ehtinyt muodostua tarkempi käsitys työelämän tarpeista. 

Perusopintoihin päätettiin valita yhtenäinen ja looginen kokonaisuus Green 
Caren keskeisiä sisältöjä jotka hyödyttävät mahdollisimman monipuolisesti 
eri tehtävissä työskenteleviä henkilöitä, eikä koulutusta painotettu esimerkik-
si johonkin tiettyyn menetelmään tai ammattiryhmälle. Perusopintokokonai-
suuden jälkeen opiskelijat voivat jatko-opinnoissa syventyä tarkemmin valit-
semiinsa Green Care -toiminnan osa-alueisiin. Yksi tällainen syventävä jakso, 
Green Care -ohjaus- ja kouluttajaosaaminen, kehitettiin jo pilotointivaihees-
sa. 

Koulutuksen suunnittelussa hyödynnettiin hankkeen toteuttajatiimin lisäksi 
runsaasti asiantuntemusta yhteistyöverkostojen kautta, muun muassa Green 
Care Finland ry:n jäsenistöä, jossa on sekä tutkimuksen että työelämän edus-
tajia. Tällä varmistettiin osaamistavoitteiden vastaavuutta elinkeinojen tar-

Reeta Sipola

Pilotointikoulutuksen 
suunnitteluprosessi ja sen eteneminen 
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peisiin. Pilotoinnin suunnittelun taustatiedoiksi myös kartoitettiin olemassa 
oleva Green Care –koulutustarjonta, ja valmiit materiaalit joita voitiin hyödyn-
tää koulutuksen suunnittelussa.

Suunnittelun aikana osaamistavoitteita kertyi hyvin runsaasti ja niitä luokitel-
tiin ja jäsenneltiin teemoittain Green Care -perusopintojen rungon muodos-
tamiseksi. Eri alojen tietoja yhteen sulauttavassa opintojen rakentamisessa 
jouduttiin luopumaan yksittäisten ammattialojen näkökulmista ja valmiista 
kokonaisuuksista. Suunnittelua ohjaavana tavoitteena oli tuottaa opiskelijoi-
den tarpeiden, ei olemassa olevien rakenteiden tai valmiiden materiaalien 
pohjalta määritetyt opinnot. Tuloksena syntyivät opinnot, jotka tuottavat 
perinteisten ammattialojen rajat ylittävää tietoa ja osaamista. Pilotoinnin to-
teutukseen jäi karsimisen jälkeen yhteensä 45 osaamistavoitetta. Osaamista-
voitteiden määrä oli edelleen suuri suhteessa opintojen laajuuteen, mikä ai-
heutti kuormitusta opintojaksojen sisältöjen suunnitteluun.

Pilotointiin valitut kompetenssit 
Koulutuksen pilotointia varten kootut osaamistavoitteet ryhmiteltiin kol-
men ammatillisen kompetenssin alle. Kompetenssien sisältämä tieto ja osaa-
minen ovat työelämässä tarpeellista riippumatta siitä, toimiiko opiskelija 
yrittäjänä tai työntekijänä, kouluttajana, ohjaajana, kehittäjänä tai viran-
omaisena. Näiden kompetenssien kautta suunniteltiin ja toteutettiin Green 
Care –koulutuksen pilotointi. 
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Kuvaa, kuinka opiskelijan tulee osata luontohyvinvoin-
nin edellytykset eli alaa koskevat taustat ja reunaehdot, 
jotta osaa toimia Green Care -alalla. Edellytysten 
hallintaan sisältyy luonnon tuottamien hyvinvointivai-
kutusten ymmärtäminen Green Caren perustana. Myös 
toimihenkilöt, päättäjät ja palveluiden ostajat tarvitse-
vat tätä osaamista työssään.

Kuvaa Green Care -palvelun tuottamiseen liittyvää 
osaamista laajasti, ei pelkästään yrittäjänä toimimisen 
näkökulmasta. Luontohyvinvoinnin tuottaja voi toimia 
esimerkiksi työntekijänä, opetustehtävissä tai suunnitel-
la ja hankkia palveluja joissa luonnon hyvinvointivaiku-
tukset on huomioitu. 

Korostaa henkilön valmiuksia toimia ohjaus- ja koulutta-
jatehtävissä Green Care –toiminnan vaikuttavuutta 
edistävillä tavoilla. Ohjauksellisilla ja kouluttamiseen 
liittyvillä tietoisesti valituilla toimintatavoilla voidaan 
edistää Green Caren vaikuttavien elementtien ja 
edellytysten tuottamia hyvinvointivaikutuksia. 

Opintojaksojen suunnittelu tiimeissä
Opintojaksojen suunnittelua toteutettiin opintojaksotiimeissä, joiden vas-
tuulla oli jaksojen sisältöjen ja toteutustapojen suunnittelu ja kokoaminen 
yhteiselle verkko-oppimisalustalle. Tämä suunnittelutyö aloitettiin keväällä 
2016. Ensimmäinen opintojakso valmistui kesällä 2016 ja pilotointi käynnistyi 
saman vuoden elokuussa. 

Opintojaksojen tarkoituksena oli muodostaa yhtenäinen kokonaisuus. Opin-
tojaksotiimit perehtyivät toistensa toteutussuunnitelmiin ja materiaaleihin, 
ja osallistuivat paikkakunnittain myös kaikkien jaksojen pilotointiin lähi-
päivien toteutuksen kautta. Avoimella suunnittelulla pyrittiin huomioimaan 
aikaisempien jaksojen sisällöt, välttämään päällekkäisyyksiä ja tuottamaan 
johdonmukaisesti laajentuva ja syvenevä opintokokonaisuus. Opintojakso-
jen suunnittelussa huomioitiin aina mahdollisuuksien mukaan edellisiltä 
jaksoilta saatua palautetta ja kokemuksia mm. verkkoalustan käytettävyy-
destä, tehtävistä ja lähipäivien toteutustavasta. Toteutusta kumuloituvasta 
suunnittelutavasta saatiin hyviä kokemuksia ja sitä on mahdollista hyödyn-
tää myös muissa vastaavissa yhteissuunnitteluissa. 

Pilotoinnin kompetenssit

Luontohyvinvoinnin 
edellytysten 
osaaminen

Luontohyvinvoinnin 
tuottamisen 
osaaminen

Luontohyvinvoinnin 
ohjaus- ja koulutus-
osaaminen
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Kuvio: Koulutuksen suunnitteluprosessi

Vastuutahot

Lapin AMK

JAMK

HY/Ruralia

KAMK

SeAMK

Centria

SAMK

SeAMK

JAMK

Green Care –koulutuksen pilotoinnin vastuutahot ja aikataulu

Opintojakson nimi

Perusteet

Toimintaympäristöt

Laajuus ja taso

5   op / EQF 6

5   op / EQF 6

10 op / EQF 6

5   op / EQF 6

5   op / EQF 6

10 op / EQF 7

Toteutusajankohta

8.8. - 16.9.2016

19.9. - 4.11.2016

7.11.2016 - 10.2.2017

6.3. - 14.4.2017

24.4. - 2.6.2017

14.8. - 9.11.2017

Menetelmät ja  
toimintamuodot

Asiakaspalvelu ja 
ohjaustyö

Liiketoiminnan 
kehittäminen ja 
palvelumuotoilu

Ohjaus- ja koulutta-
jaosaaminen
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Kokemuksia kumuloituvasta suunnittelusta
Parhaimmillaan kumuloituva suunnittelu voi nopeassa aikataulussa kehittää 
opintoja tehokkaasti eteenpäin. Haasteita kehitystyölle tuotti työn moniulot-
teisuus, kun samaan aikaan kehitettiin sekä sisältöjä että toteutustapaa. 
Opintojaksojen kehitystyötä tehtiin pitkällä ajanjaksolla, sillä se aloitettiin 
vuoden 2016 alussa ja viimeisen opintojakson pilotointi päättyi lokakuussa 
2017. Pitkä aikajänne olisi ihannetilanteessa tarkoittanut sitä, että jaksojen 
suunnittelua voidaan toteuttaa kiireettömästi, mutta käytännössä aina seu-
raavaksi avautuvan opintojakson tarkasteluun ja kehittämisehdotuksiin 
päästiin vasta juuri ennen jakson avautumista. Osaltaan syynä tähän oli 
suunnittelutiimin opettajien työsuunnitelmien rikkonaisuus mikä kuvaa hy-
vin nykyajan työskentelytapaa useissa asiantuntijatehtävissä. 

Suunnitteluun varattava yhtenäinen resurssi hyvissä ajoin ennen opintojak-
son toteutusta olisi tärkeää, jotta opintojaksojen sisällöt saadaan ajoissa tii-
min kommentoitavaksi. Näin kumuloituvasta prosessista kertyvä kehittä-
mispalaute olisi mahdollista hyödyntää tehokkaasti ja kiinnittää suunnittelun 
loppuvaiheessa sisällön rakentamisen sijaan enemmän huomiota opintojen 
käytännön toteutustavan suunnitteluun. Myös pilotoitavien jaksojen tiivis 
toteutusaikataulu vaikeutti kumuloituvan tiedon hyödyntämistä. Jaksojen 
välissä olisi hyödyllistä olla pidempi aika saatujen palautteiden hyödyntämi-
seen. 

Pilotoinnin aikana havaittiin, että kokemusten siirto seuraavan opintojakson 
suunnitteluun ei aina välttämättä toteudu niin saumattomasti, että samoja 
virheitä ei toistettaisi. Opintojaksojen pilotoinnissa on kertyneestä palaut-
teesta ja kokemuksista huolimatta toistettu joitakin asioita, kuten lähipäivien 
kaavamaisia työskentelytapoja, monimutkaisia tehtäviä ja opintomateriaali-
en suuria määriä. Kantapään kautta oppimisella on siis oma merkityksensä. 
Toteutukseen osallistuneiden henkilöiden vaihtuminen on osaltaan vielä 
haitannut tätä kokemusten ja tiedon siirtymistä. Toisaalta opintojen kehittä-
miseen prosessin aikana mukaan tulleiden uusien hanketiimiläisten tuoreet 
näkökulmat ovat tuoneet vielä uusia aineksia opintojen kehittämiseen. 

Kohti koulutuksen uutta versiota 
Kumuloituvan tiedon hyödyntämistä on jatkettu pilotoinnin pohjalta kehi-
tettävien uusien opintojaksojen suunnittelussa. Pilotoinnissa saatujen koke-
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musten pohjalta osaamistavoitteiden määrittely ja niiden ryhmittely kom-
petensseiksi on tehty uudelleen ja samalla myös opintojaksojen nimet ja 
sisällöt uusittiin. Tutkintokoulutuksia ja muita vakiintuneita koulutuksia ei 
uusita näin nopealla kierrolla mutta hankkeessa tätä pidettiin perusteltuna. 
Rakenteen uudistamisella saadaan kertynyt palaute hyödynnettyä mahdol-
lisimman hyvin ja kehitetään koulutusta vielä pilottivaiheesta eteenpäin. 

Jatkokehittämisvaiheessa osaamistavoitteiden määrittely on ollut jo hieman 
helpompaa kuin ensimmäisellä suunnittelukierroksella. Hanketiimille on jo 
kertynyt kokemusta osaamistavoitteeksi soveltuvien asioiden määrittelystä 
ja tavoista kuvata Green Careen liittyvää osaamista. Yhteensä osaamista-
voitteita tuli uuteen Green Care -perusopintokokonaisuuteen 19 kappaletta.
Uudet kompetenssit muodostettiin pitkälti samoista lähtökohdista kuin pi-
lotoinnista, mutta jaottelun näkökulmana nostettiin esiin yksilö-yhteisö- ja 
yhteiskuntatasojen osaaminen. Tällä jaolla haluttiin kuvata omakohtaisen 
kokemuksen ja osaamisen siirtämistä yhteisössä toimimiseen, ja vielä laa-
jemmin toiminnan vaikutusten siirtämistä yhteiskuntaan. Taustalla on vahva 
näkemys siitä, että Green Care -toiminnassa tavoiteltavia luonnon hyvin-
vointivaikutuksia ei voi tuottaa toisille, jos ei ole niitä ensin itse omaksunut 
omaan toimintaansa. 

Kuvaa opiskelijan osaamista Green Care -toiminnan 
vaikuttavuuden ymmärtämisessä. Green Care -toimin-
nan vaikutukset yksilölle, toiminnan erityispiirteiden 
tunnistaminen ja toiminnan erottaminen muista 
hyvinvointia edistävistä menetelmistä ovat edellytyksiä 
sille, että opiskelija pystyy hyödyntämään Green Carea 
laajemmissa yhteyksissä. 

Korostaa erityisesti ammatillista toimintaa ja sisältää 
keskeiset osaamiset joiden kautta opiskelija pystyy 
tuottamaan ja kehittämään Green Care -palveluja. Tätä 
osaamista Green Care –palvelujen tuottamisen periaat-
teista tarvitaan myös esimerkiksi johtotehtävissä tai 
palvelujen ostajana toimimisessa. 

Kuvaa osaamista toimia osana yhteiskunnan verkostoja 
eri tasoilla. Opiskelijat osaavat arvioida alan kehittämis-
toimia ja edistävät luontolähtöisen hyvinvoinnin 
hyödyntämistä eri tehtävissä. 

Uusitun koulutuksen kompetenssit

Green Care 
-toiminnan 
määrittely

Luontolähtöisten 
menetelmien 
hyödyntäminen 
osana 
ammatillisuutta

Yhteiskunnallisen 
kehityksen 
edistäminen Green 
Care -toiminnan 
kautta
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Kompetenssien lisäksi opintojaksojen suunnittelussa tunnistettiin yhteisiä 
läpileikkaavia teemoja, jotka ovat jossain muodossa läsnä kaikilla opintojak-
soilla. Teemojen toteutumista tarkasteltiin suunnittelutyön aikana päällek-
käisyyksien välttämiseksi, ja samalla varmistettiin, että Green Care –toimin-
nan oppimisen kannalta keskeiseksi nähdyt teemat tulevat 
johdonmukaisesti käsiteltyä. Tällaisia yhteisiä teemoja olivat: 

• Ohjaustyö
• Peruselementit ja perusedellytykset
• LuontoHoiva ja LuontoVoima
• Tavoitteellinen hyvinvointi luonnosta
• Lainsäädäntö ja raamit
• Green Care –toiminnan laatu
• Yrittäjyys ja kehittäminen
• Oman osaamisen tunnistaminen
• Verkostoituminen ja vuorovaikutus

Koulutuksen uuden version laajuudeksi määritettiin yhteisen suunnittelun 
pohjalta 20 opintopisteen perusopintokokonaisuus. Tämä muodostaa neljä 
viiden opintopisteen jaksoa, jotka yhdessä antavat kattavan pohjan jat-
ko-opintoihin. Pilotoinnissa mukana ollut Green Care -ohjaus- ja koulutta-
jaosaaminen muodostaa perusopintokokonaisuudesta erillisen syventävän 
opintojakson. Jatkossa koulutustarjontaa kehitetään edelleen rakentamalla 
uusia jaksoja, jotka syventävät ja täydentävät perusopinnoissa hankittua 
osaamista. 

5 op
5 op
5 op
5 op

10 op

Perusopinnot 20 op (EQF 6)
Green Care -perusteet
Green Care –asiakkuudet ja toimintaympäristöt
Green Care –menetelmät ja toimintamuodot
Green Care –palvelun tuottaminen

Syventävät opinnot
Green Care –ohjaus- ja kouluttajaosaaminen (EQF 7)
+ jatkossa kehitettävät muut opinnot
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Green Care -koulutuksen pilotointi, 
perusteet-opintojakso

Reeta Sipola

1. PERUSTEET -JAKSON TOTEUTUKSEN KUVAUS JA ERITYISYYDET 
Green Care -koulutuksen pilotoinnin käynnisti Green Care -perusteet-opin-
tojakso syksyllä 2016. Opintoihin valitut 140 opiskelijaa aloittivat verkkopai-
notteiset opinnot seitsemällä paikkakunnalla eri puolilla Suomea. 

1.1. Opintojakson tavoitteet 
Perusteet -jakso luo perustan Green Care -toiminnan tuntemiselle ja mah-
dollistaa Green Care -opintojen jatkamisen. Opintojakso toimii avauksena 
laajempiin Green Care -opintoihin, mutta toisaalta myös itsenäisenä yleisku-
vana Green Care -toiminnasta. 

Oppimistavoitteiksi jaksolle määriteltiin, että opiskelijoille syntyisi ymmär-
rys siitä, mikä tekee toiminnasta Green Carea, keitä alalla toimii ja mitkä ovat 
alan keskeiset termit ja käsitteet sekä laatukriteerit. Tavoitteena oli tutustut-
taa opiskelijat luonnon hyvinvointivaikutuksiin toiminnallisesti ja kokemuk-
sellisesti. 140 opiskelijan suuri ryhmäkoko, kurssilaisten jakautuminen ympä-
ri Suomea ja opetuksen verkkopainotteisuus asettivat haasteita 
yhteisöllisyyden ja kokemuksellisuuden tuottamiselle, mutta näitä haluttiin 
silti toteutuksessa tavoitella. 

1.2. Opintojakson suunnittelu 
Opintojakson sisällöt rakentuvat kolmesta pääteemasta: 1. Green Care -toi-
minnan käsitteet ja laatutekijät, 2. Toiminta ja toimijat sekä 3. Luonnon vai-
kuttavuuden perusteet. Aiheina kaikki nämä kolme teemaa ovat laajoja, 
mikä asetti haasteita opintojakson kuormittavuuden suunnitteluun.

Suunnittelutyön vastuutahona oli Lapin ammattikorkeakoulu. Opintojakson 
sisältöjen tuottamisessa hyödynnettiin hankkeen koulutusverkoston lisäksi 
useita asiantuntijoita (mm. asiantuntijahaastattelut Green Care Finland Ry:l-
tä, Luonnonvarakeskukselta, Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta, Visit Fin-
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Aineistot ja tehtävät
• luentotallenteet, diasarjat, videot, 

verkkosivut ja muu oppimisalustalla 
jaettu aineisto

• Luonnonlukutaito Luo liiketoimintaa 
vihreästä hyvinvoinnista 2013. 

• Green Care -toimintatavan suunta-
viivat Suomessa 2014. 

• Mieli ja maisemat Eko- ja ympäristö-
psykologian näkökulma 2005. 

• Y-sukupolvi luonnossa: luonnon 
merkitykset kaupungistuvassa 
yhteiskunnassa  

• Verkkokeskustelut jakson päätee-
moista

• 1 webinaari, 2 lähipäivää
• Osaamistesti
• Oppimistavoitteet ja oppimisen 

arviointi -tehtävä
• Toimijaan tutustuminen -tehtävä
• Luontosuhteeseen tutustuminen 

-harjoite ja esittely

Sisältö ja laajuus
• Green Care -käsite ja -toimialan 

kehittyminen
• Green Care -peruselementit ja 

-perusedellytykset
• Green Care -menetelmät ja 

-toiminnan osapuolet
• Green Care -toiminta Suomessa ja 

esimerkkejä kansainvälisesti
• Green Care -laatu
• Luonnon hyvinvointivaikutukset
• Luontosuhde
• Tutustuminen Green Care 

-toimijoihin 

• 5 op (135h)
• Kuormittavuus 22,5 h / viikko
• Taso EQF 6
• Arviointi Hyväksytty / Hylätty
• Toteutus: 8.8.-16.9.2016

Opintojakson sisältö 

Osaamistavoitteet

• Osaa selittää ja jäsennellä Green Caren keskeiset termit ja käsitteet
• Osaa analysoida Green Care -perusedellytyksiä ja -elementtejä
• Osaa analysoida Green Care -toiminnan erityispiirteitä ja erottaa sen 

muista hyvinvointia edistävistä me-netelmistä ja muusta luontolähtöi-
sestä toiminnasta

• Osaa nimetä Green Care -toiminnan tuottamia hyvinvointivaikutuksia ja 
tunnistaa niiden syntymekanismeja

• Osaa tunnistaa alan itsesäätelyn osa-alueet ja toimintaan liittyvät 
keskeiset lait

• Osaa nimetä Green Care -menetelmien ja -toimintaympäristöjen pääkoh-
dat

• Osaa tarkastella Green Care -toimialan nykytilaa ja arvioida kehittämis-
mahdollisuuksia

• Osaa määritellä omaa luontosuhdetta ja tunnistaa erilaisia luontosuh-
teen muodostumiseen vaikuttavia osatekijöitä

• Osaa kunnioittaa erilaisia luontosuhteita ja huomioida niiden vaikutuksia
• Osaa määritellä oman alueen Green Care -palveluita, -toimintaa ja 

-yrityksiä ja verkostoja sekä kuvailla ja luokitella niiden Green Care 
-sisältöjä

• Tiedostaa Green Care –toimintaan liittyvät laatutekijät ja alan omat 
laatukriteerit
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landilta sekä verkkoluennot Kirsi Saloselta ja Mari Louhi-Lehtiöltä). Opinto-
jakson suunnittelun kanssa samaan aikaan Green Care -koordinaatiohankkeen 
laatutyöryhmä teki kehitystyötä Green Care -laatumerkkien määrittelemi-
seksi, ja pilotoitavalle jaksolle saatiin sieltä laatutyön uusin tieto jaettavaksi 
opiskelijoille. 

1.3. Opintojakson toteutus 
Opintojakson toteutus käynnistyi elokuussa 2016 johdannolla, jonka aikana 
opiskelijat perehtyivät omatoimisesti jakson aineistoihin ja määrittelivät 
omat oppimistavoitteensa. Opintojakson suorittamisen avuksi oli laadittu 
ohjeellinen viikkoaikataulu, jota opiskelijat saattoivat käyttää tukena opiske-
lunsa 

1.3.1. Yhteisen kielen rakentaminen termeillä ja käsitteillä
Koska jaksolla lähdettiin liikkeelle alkeista, opintojaksoon sisältyi runsaasti 
alan peruskäsitteisiin tutustumista. Green Care -toimintaa harjoitetaan mo-
nien alojen rajapinnoilla, eikä toimijoilla ole esimerkiksi yhteistä koulutus-
taustaa. Keskeisen sanaston ja määritelmien oppiminen on tärkeää, jotta 
Green Care -toimijoilla olisi yhteinen kieli. 

1.3.2. Laatutyön kehitys pilotoinnin aikana
Green Care -toiminnan valtakunnallinen laatutyö oli opintojakson toteutuk-
sen aikaan syksyllä 2016 aktiivisesti käynnissä, ja opiskelijat saivat hyvin ajan-
kohtaista tietoa laatukriteereistä ja laatumerkkien kehittämisestä suoraan 
Green Care -koordinaatiohankkeen laatutyöryhmältä. Käsitteiden ja laadun 
opiskeluun sisältyi opintojaksolla osaamistesti, joka tuli läpäistä kurssin suo-
rittamiseksi. Testi pyrittiin toteuttamaan opiskelijaystävällisesti, siinä ei ollut 
aikarajoitusta eikä toteutuskertojen määrää rajoitettu. 

1.3.3. Green Care -toiminnan laaja kenttä
Green Care -toimijakenttään tutustuminen avasi opiskelijoiden käsitystä sii-
tä, millä eri tavoilla Green Care -toimintaa voidaan harjoittaa yrityksissä, jär-
jestöissä ja julkisella sektorilla. Tähän teemaan liittyen opintojaksolle oli tuo-
tettu runsaasti haastattelutallenteita sekä linkkejä seminaariesityksiin ja 
verkkosivuille myös kansainväliseen Green Care -toimintaan tutustumiseksi. 
Teemaan sisältyi tehtävä, jossa opiskelijat tutustuivat valitsemaansa Green 
Care -toimijaan ja kuvailivat tämän toimintaa Green Caren keskeisillä ter-
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meillä ja käsitteillä. Toimijoihin tutustumista syvennettiin webinaarilla, jossa 
opiskelijat esittelivät toisilleen löytämiään tietoja ja kävivät niistä keskuste-
lua. Toimintakenttä-teemaan sisältynyt verkkokeskustelu oli erittäin laajaa, 
ja tarjosi opiskelijoille hyvän mahdollisuuden verkostoitua valtakunnallisesti 
eri aihepiireihin, kuten esimerkiksi hevosalaan tai luontomatkailuun liittyen. 

1.3.4. Vaikuttavuuden ydin luonnossa
Green Care -toiminnan perusta luonnon tuottamissa hyvinvointivaikutuksis-
sa oli jaksolla keskeinen teema, johon perehtymiseen oli varattu jakson toi-
nen lähipäivä. Opiskelijat olivat ennalta tutustuneet aineistoihin, jotka käsit-
telivät luonnon hyvinvointivaikutuksia, luontosuhteen käsitettä, eko- ja 
ympäristöpsykologian tutkimusta ja teorioita, kokonaisvaltaisen luontoko-
kemuksen merkitystä sekä ohjaustyön merkitystä osana Green Care -toimin-
taa.  

Lähipäivänä käsiteltiin luontosuhteeseen liittyvää tehtävää ja käytiin keskus-
telua, jossa opiskelijat saivat syventää ja laajentaa käsitystään luontosuh-
teesta ja luonnon merkityksestä hyvinvoinnille. Päivä sisälsi myös vaikutta-
vuuden ymmärtämisen teemaa tukevan Mari Louhi-Lehtiön pitämän 
asiantuntijaluennon tunteiden ja vuorovaikutuksen merkityksestä.

2. PILOTOINNIN KOKEMUKSET JATKOKEHITTÄMISEEN 
Opintojaksolle ilmoittautuneista 140 opiskelijasta kurssin suoritti hyväksy-
tysti 131 kurssilaista. Opinto-jaksolle valitut keskeiset teemat osoittautuivat 
toimivaksi ja tuottivat perustason Green Care -osaamista pohjaksi muille 
opintojaksoille etenemistä varten. Kehittämistä varten opintojaksolta kerät-
tiin palautetta sekä jakson aikana mm. webinaarien ja lähipäivien yhteydes-
sä käydyillä keskusteluilla, että opintojakson jälkeen sähköisellä kyselyllä. 
Opintojakson vastuuopettajat saivat palautetta ja kehittämisehdotuksia 
sekä opiskelijoilta että eri alueryhmien vastuuhenkilöiltä. Palautetta kertyi 
mm. jakson tekniseen toteutustapaan ja valittuihin aihekokonaisuuksiin, 
sekä jakson käytännön suorittamiseen kuten tehtäviin liittyen. 

2.1. Hyvät teemat, mutta parantamista käytettävyydessä ja  
teknisessä toteutuksessa
Pilotoinnista saatiin runsaasti oppia Perusteet-jakson jatkokehittämistä var-
ten ja muiden jaksojen kehittämiseen. Opintojakson teknistä toteutusta mo-
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net opiskelijat pitivät sekavana, ja materiaalien löytäminen tuotti vaikeuksia. 
Jakson Moodle-alustalla oli useita teemakansioita, jotka sisälsivät runsaasti 
materiaaleja kuten diasarjoja, tiedostoja, videotallenteita ja linkkejä verkko-
materiaaleihin. Lisäksi samoissa kansioissa oli erilaisia tehtäviä ja keskustelu-
ja. 

Opintojakson rakennetta ja suoritustapaa avaamaan oli opiskelijoille tehty 
jakson esittelytallenne ohjeellinen viikkoaikataulu opintojen suunnittele-
mista varten. Palautteen perusteella opiskelijat kokivat ohjevideon ja aika-
taulun hyödyllisenä ja jaksoa jäsentävänä. Lisäksi kurssilla oli tarjolla tukima-
teriaaleja helpottamaan useille opiskelijoille aikaisemmin tuntemattomaan 
Moodle-alustan käyttöä ja opintojen aloittamista. Verkkoalustan selkeyteen 
ja käytettävien teknisten ratkaisujen helppouteen panostaminen on jatkos-
sa tärkeää. Visuaalisen ilmeen muokkauksella ja aineistojen selkeämmällä 
jäsentelyllä ja otsikoinnilla autetaan opiskelijoita hahmottamaan jakso vai-
vattomasti. 

Jaksolle valitut aihekokonaisuudet osoittautuivat Perusteet-jakson tavoittei-
ta tukeviksi, ja palautteiden mukaan opiskelijat kokivat saavansa niitä tietoja, 
joita Green Care -opintojen alkuvaiheessa tarvitaan. Opiskelijat näkivät jak-
son sisältöjen tarjoavan mahdollisuuksia oman työskentelyn tai yrittäjyyden 
kehittämiseen, mikä toi motivaatiota opiskeluun. Palautteissa nousivat tois-
tuvasti esiin hyödyllisimpinä sisältöinä termien ja käsitteiden määrittely, alan 
perustietoon tutustuminen, toimintakentän monipuolisuuden ymmärtämi-
nen ja luonnon hyvinvointivaikutuksiin liittyvä tutkimustieto. Perusteet-jak-
so onnistui tuottamaan opiskelijoille yhteisen ymmärryksen alan perusteis-
ta, mikä helpotti opintojen jatkamista laajemmalle ja syvemmälle Green 
Care -sisältöihin. 

2.2. Opiskelu kuormitti, mutta oli kiinnostavaa
Jakson opiskelujen suorittamiseen liittyvät palautteet sisälsivät kommentte-
ja opintomateriaalien runsaasta määrästä, jota toisaalta kiiteltiin ja toisaalta 
koettiin se liian kuormittavana. Opintojakso on selkeästi onnistunut tarjoa-
maan opiskelijoille hyödyllistä aineistoa: Kurssin oppimisalustan käyttäjä-
seurannasta näkyy, että kurssiaineistot ovat olleet aktiivisessa käytössä vielä 
useita kuukausia opintojakson päättymisen jälkeen. 
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Aineistojen selkeämpi jäsentäminen on kuitenkin välttämätöntä, jotta jak-
son käytettävyys olisi jatkossa parempi. Samoin erilaisten oppijoiden huo-
mioimista tulee parantaa mm. siten, että samasta teemasta on selkeämmin 
merkittynä tarjolla opintomateriaaleja eri muodoissa (tekstit, videot, kuviot). 
Yksittäisten videotallenteiden kestoja pyritään lyhentämään, jotta niiden 
kuunteleminen olisi miellyttävämpää.

Tehtävien suorittamiseen monet opiskelijat toivoivat lisää pohdiskelevia 
tehtäviä, joissa käsitellään laajempia kokonaisuuksia. Pilotoinnissa Perusteet 
-jakson tehtävät koettiin pirstaleiseksi, ja määrällisesti niitä oli paljon. Paras-
ta palautetta opiskelijat antoivat luontosuhteeseen liittyvästä tehtävästä ja 
Green Care -toimijaan tutustumisesta. Jaksolle oli lisäksi määritelty pakolli-
seksi sekä osaamistesti että teemakohtaiset keskustelutehtävät, jotka mo-
lemmat jakoivat opiskelijoiden mielipiteitä. Osa opiskelijoista koki osaamis-
testin ”pelillisen” testaustavan mieluisana, mutta osa opiskelijoista taas ei 
saanut siitä hyötyä opiskeluunsa. Opintojakson keskeisiin teemoihin liittyvät 
verkkokeskustelut monet opiskelijat kokivat antoisina sekä oppimiselle että 
valtakunnalliselle verkostoitumiselle, ja opiskelijat pystyivät valitsemaan 
keskusteluvirrasta itseään eniten kiinnostavat aiheet. Yritys seurata kaikkia 
keskusteluja kuitenkin kuormitti liikaa osaa opiskelijoita, mikä näkyi myös 
palautteissa. Osa opiskelijoista myös koki keskustelujen pakollisuuden nega-
tiivisena. 

2.3. Vuorovaikutus, toiminnallisuus ja palaute ovat tärkeitä
Kokonaisuutena keskustelutehtävien parasta antia jaksolle oli vuorovaiku-
tusmahdollisuuksien lisääminen, ja parhaan hyödyn opiskelijat saavat tästä, 
kun keskustelumahdollisuus toteutetaan jatkossa vapaaehtoisena. Samoin 
osaamistestin pakollisuudesta luovutaan, mutta se säilytetään kehitettynä 
versiona vapaaehtoisena harjoitteena, jolla opiskelijat voivat testata omaa 
oppimistaan. 

Palautteissa tuli selkeästi esiin, että lähiopetuksen toiminnallisuuteen ja vuo-
rovaikutukseen kohdistuu suuria odotuksia, joten toteutuksesta tulee karsia 
minimiin kaikki, mikä voidaan tehdä etäyhteydellä tai opiskella muuten itse-
näisesti. Kuten muihinkin asioihin, myös tähän tuli kuitenkin myös vastakkais-
ta palautetta: Osa opiskelijoista koki vertaiskeskustelujen vievän liikaa aikaa, 
ja olisi toivonut lähipäiviin enemmän huippuasiantuntijoiden luentoja.
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Luontosuhteeseen keskittynyt lähipäivä sai opiskelijoilta pääosin myönteis-
tä palautetta. Vuorovaikutus on tärkeä osa Green Carea, ja jatkossakin sille 
tulee varata riittävästi aikaa ja mahdollisuuksia, jotta koulutuksella voidaan 
mallintaa Green Care -periaatteita käytännössä. Luonnon vaikuttavuuden 
teeman ympärille rakentuva lähipäivä tulee säilymään keskeisenä osana Pe-
rusteet-opintojaksoa myös jatkossa. 

Pilotoinnin jälkeen opintojen ryhmäkoko pienenee, mikä antaa enemmän 
resursseja esimerkiksi kirjallisten tehtävien arviointiin ja henkilökohtaisen 
palautteen antamiseen. Suuri opiskelijamäärä rajoitti sekä valittuja tehtä-
vien toteutustapoja, että henkilökohtaisen palautteen antamista opiskeli-
joille. Palautteissa hyödynnettiin ryhmäpalautteita, jotka annettiin kirjalli-
sesti yhteisenä kaikille opiskelijoille, minkä lisäksi opiskelijat saivat 
henkilökohtaista palautetta työskentelystään webinaarissa ja lähipäivissä 
keskustelujen yhteydessä. Palautteen antamiseen tulee uuden toteutuksen 
suunnittelussa kiinnittää vielä lisää huomiota, sillä opiskelijat toivovat hen-
kilökohtaista ja ohjaavaa sanallista palautetta. 

Porin ryhmäläiset 
pohtivat lähipäiväs-
sä Green Care 
–toiminnan keskeisiä 
käsitteitä 
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Opitut asiat/jatkossa kehitettävää
Laajasta sisällöstä nostettava 
ydinasiat vielä selkeämmin esiin.

Onnistumiset
Keskeisten opintoteemojen valinta 
tuki Green Caren peruskäsityksen 
muodostumista.

Opintojakson nostot 

Erilaiset oppimistavat huomioitiin 
materiaaleilla ja tehtävissä.

Verkostoitumiseen ja vuorovaiku-
tukseen tarjottiin mahdollisuuksia.

Tehtävät koettiin oppimista 
tukevina.

Tukea oppimateriaalien yksilölliseen 
hyödyntämiseen ja joustavuutta 
tehtävien suoritustapoihin.

Tukea vapaamuotoiselle verkostoitu-
miselle ja asioiden jakamiselle, 
vähemmän säädeltyjä keskusteluja.

Suurimmat innostumiset ja mieleen-
painuvimmat asiat opinnoissa 
liittyivät usein opiskelijoiden oman 
toiminnan kautta syntyneisiin 
kokemuksiin, jotka tuottivat uuden 
oppimista. 

Tehtävien määrää ja kuormittavuut-
ta on pohdittava, sekä Moodle-ym-
päristön rakennetta selkiytettävä.

Kurssi sisälsi toiminnallisia ja 
kokemuksellisia osuuksia.

Kosolan tilan emäntä Maili 
Sillanpää oli jo vuosia haa-
veillut Green Care -toimin-
nasta. Alun perin hän suun-
nitteli vanhaan navettaan 
lampaita ja kanoja. Mutta 
tuolloin se jäi haaveeksi, kun 
Green Care -koulutusta ei 
löytynyt. Pahaksi onneksi ti-
lalla tapahtui vielä tulipalo, 
jossa koko vanha navetta 
lehmineen tuhoutui. 

Tuhkasta nousseen 
Sillanpäiden uuden navetan 
vintille on sittemmin raken-
nettu mukavuuksilla varus-
tettu oleskelutila, jonka an-
siosta hoivatoiminta on- 
nistuu navetalla entistäkin 
paremmin ja nykyaikaiset 
säädökset täyttäen. Suo-
ritettuaan uuden Green Care 

–korkeakoulutuksen, Mailin 
uuden uran alku on jo käsillä. 
Koulutuksesta Maili haki 
mahdollisimman paljon 
konkreettista tietoa ja tukea 
oman yrityksen liikeidean 
kehittämiseen. Myös Green 
Care laatumerkki on hänellä 
haaveena.

Nyt Kosolan tilan uuden 
karheassa navetassa lyp-
syrobotille marssii 70 lypsä-
vää ja yläkerran ikkunoista 
voi myös tarkastella 
50-päistä nuorta karjaa. 
Maatilan töitä hoitavat isäntä 
Jorma Sillanpää ja perheen 
esikoispoika Ville. Maili aut-
taa tilan töissä tarvittaessa, 
mutta päätyönään hänellä 
on ollut kehitysvammaisten 
sosiaaliohjaajantyö. Koska 

työ kehitysvammaisten pa-
rissa on hänelle hyvin tuttua, 
lähti idea Green Care -toi-
minnan käynnistämiseen 
luonnostaan. 

Mailin haaveena on toimia 
kokoaikaisena Green Care 
yrittäjänä, ja järjestää päivä-
toimintaa erityisryhmille. 
Toimintaa on jo pilotoitu pai-
kallisen Green Care –hank-
keen avustamana. Etelä-
pohjanmaalla Kosolan tila 
on ensimmäinen maati-
la-avusteista GC päivätoi-
mintaa tarjoava yritys. 
Uudessa työssään hän voi 
käyttää kaikkea osaamis-
taan, sekä kokemustaan ke-
hitysvammaisten parissa, 
että Green Care -toiminnan 
kehittäjänä. 

Opiskelijatarina: Maili Sillanpää
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Green Care -koulutuksen pilotointi, 
toimintaympäristöt opintojakso

Kihlström-Lehtonen Heidi ja Kantanen Mari

1. GREEN CARE TOIMINTAYMPÄRISTÖT TOTEUTUKSEN KUVAUS JA 
ERITYISYYDET 
Green Care -koulutuksen pilotoinnin toisen opintojaksona toteutui Green 
Care -toimintaympäristöt opintojakso loppuvuodesta 2016. Green Care -pe-
rusteita seuranneessa opintojaksossa jatkoi 131 opiskelijaa. 

1.1 Opintojakson tavoitteet 
Opintojakso Green Care –toimintaympäristöt käsitteli ympäristöä sekä fyy-
sisestä että sosiaalisesta näkökulmasta. Opintojaksolla opiskelijalle muodos-
tuu laaja-alainen käsitys Green Care toimintaympäristöistä sekä niiden reu-
naehdosta. Opintojakson osaamistavoitteiksi määriteltiin seuraava 
osaaminen:

• Opiskelija hallitsee Green Care -toimintaympäristöihin liittyvät 
käsitteet 

• Opiskelija tuntee erilaisia Green Care -toimintaympäristöjä ja tunnistaa 
erilaisten toimijoiden tarpeita suhteessa Green Care -toimintaympäris-
töön

• Opiskelija tunnistaa fyysisen ja sosiaalisen Green Care -toimintaympä-
ristön vaikutuksia hyvin-vointiin ja osaa soveltaa tietoa toimintaympä-
ristön suunnitteluun/muokkaamiseen asiakastarpeisiin.

• Opiskelija on tietoinen Green Care -toimintaan liittyvistä palvelujärjes-
telmistä ja lainsäädännöstä sekä kestävän kehityksen periaatteista 
suhteessa Green Care -toimintaympäristöön 

• Opiskelija tunnistaa Green Care -toimintaympäristön reunaehdot 
kuten ympäristövastuullisuus, esteettömyys ja käytettävyys ja osaa 
soveltaa näitä Green Care -toimintaympäristöön ja asiakkaan tarpeisiin 

• Opiskelija tietää työkaluja ympäristön analysointiin ja muokkaamiseen 
sekä osaa soveltaa niitä käytäntöön. Hän kykenee tekemään toimin-
taympäristön muokkausratkaisuja asiakkaan tarpeet huomioiden 



36

Osaamistavoitteet muodostuivat hankkeen toimijoiden yhdessä muokkaa-
mista Green Care-osaamista, jotka oli muodostettu niin, että ne vastaavat 
European Qualiti fication Framework (EQF) 6-tasoa. Tämä on taso, jota edel-
lytetään korkeakoulu-opinnoissa. Kehitystyössä oli mukana myös muita 
asiantuntijoita kuten Green Care Finlandin jäseniä sekä hankkeen ohjausryh-
män jäseniä. Tarkempi kuvaus koulutuksen osaamisten kehittämisestä on 
tämä julkaisun artikkelissa ”Pilotointikoulutuksen suunnitteluprosessi ja sen 
eteneminen. 

1.2 Opintojakson suunnittelu 
Opintojakson suunnittelussa hyödynnettiin ihmisen toimintaa kuvaavaa 
teoriaa (Townsed & Polatajko 2007). Teoria valittiin siksi, että suomalaisessa 
Green Care -palvelua määrittävässä mallissa (Vehmasto, 2014) toiminta nos-
tetaan yhdeksi peruselementiksi. Malli ei kuitenkaan itsessään määritä mitä 
toiminta on ja mitkä ovat toiminnan reunaehdot. Valitun kanadalaisen toi-
mintaa selvittävän mallin kautta voidaan tarkastella ihmisen ja ympäristön 
dynaamista vuorovaikutusta sekä ympäristön moniulotteisuutta. Opintojak-
son suunnittelusta vastasivat Jyväskylän ammattikorkeakoulun osahank-
keen työntekijät. Opintojakso piti sisällään neljä pääteemaa, jotka olivat fyy-
sinen- ja sosiaalinen ympäristö, Green Care -matkailu sekä Green Care 
-toimintaympäristön analyysi ja muokkaus. Opintojakson sisältöjen tuotta-
misessa tehtiin runsaasti yhteistyötä hankkeen koulutusverkoston lisäksi eri 
asiantuntijoiden kanssa (mm. Valviran asiantuntijat Paula Mäkiharju-Brander 
ja Maarit Penttilä, Koordinaatiohankkeen asiantuntija Elina Vehmasto, asiak-
kaat/oppilaat Nuorten taidetyöpajalta Könkkölän tilalta sekä Mankolan kou-
lulta ja ohjaajat ja opettajat Mankolan koululta ja Könkkölän tilalta). Opinto-
jaksoa varten kuvattiin useita opetusvideota mm. ympäristön analysoinnin 
harjoittelua varten. 

Suunnittelua ja toteutusta ohjasi hankkeen tavoitteena oleva joustava kou-
lutusmalli (toteutui mm. mahdollisuutena toteuttaa opintoja mahdollisim-
man paljon aikaan ja paikkaa sitoutumattomasti). Pedagogisina ratkaisuina 
käytettiin lisäksi Green Care -toimintatapaan sopiva konstruktiivista sekä 
kokemuksellista oppimista. Nämä tulivat konkreettisesti näkyviksi esimer-
kiksi Green Care -ympäristön analysointiin ja muokkaamiseen liittyvän ma-
teriaalin opiskelussa ja tämän jälkeen analyysin tekemisissä oikeassa ympä-
ristössä sekä omakohtaisten ympäristöön liittyvien kokemusten 
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analysoinnissa teorian kautta. Erityisesti webinaareissa ja lähipäivissä toteu-
tui käänteinen oppiminen, joihin opiskelijat tulivat aiheeseen valmiiksi pe-
rehtyneinä. Aiheen käsittelyä jatkettiin yhdessä keskustellen ja teemaan 
syventäen. 

2. OPINTOJAKSON TOTEUTUS 
Opintojakso toteutui kuuden viikon mittaisena kokonaisuutena, johon sisäl-
tyi verkko-opintoja, webinaareja (2 kpl), tutustumiskäynti Green Care -toi-
mintaympäristöön sekä yksi lähipäivä. Lähipäivä toteutui hankkeen koulu-
tusverkoston seitsemällä paikkakunnalla samanaikaisesti. Opintojakson 
aloituswebinaarissa sekä verkkoalustalla opiskelijat ohjattiin perehtymään 
alussa sisältöön, oppimisalustaan sekä tehtäviin kokonaisuutena. Tämä jäl-
keen opiskelijoilla oli mahdollisuus edetä opinnoissa omaan tahtiin, kuiten-
kin tietyt osaamistestipäivät (testit auki n. viikon kerrallaan, minkä aikana 
opiskelija saattoi tehdä testin itselleen sopivaksi katsomallaan ajalla) sekä 
tehtäväkokonaisuudet huomioiden. Opintojakson virallisen verkko-alustan 
lisäksi opiskelijoilla oli käytössä ryhmän perustama Facebooksivu, jonka 
kautta he verkostoituivat ja pitivät yhteyttä opintojen aikana. Opintojakson 
osaamisen saavuttaminen varmistetiin kahden osaamistestin sekä toimin-
taympäristöön tutustumisen, sen analyysiin ja muokkaamiseen liittyvän 
tehtävän suorittamisella. Jälkimmäinen tehtävä oli opintojakson lopussa 
suoritettava osuus, jota käsiteltiin yhdessä lähipäivässä. Kuviossa 1 näkyy 
opintojakso kokonaisuus ja etenemisen prosessi.

Lähipäivän sisältö ja muiden paikkakuntien ohjeistaminen päivään oli Jyväs-
kylän ammattikorkeakoulun vastuulla. Ohjeistusta varten pidettiin Sky-
pe-palaveri sekä laitteiden testaus koulutusverkoston kesken. Lähipäivän 
tehtävien ohjeista oli lisäksi tehty videot, jotka esitettiin toteutuspaikkakun-
nilla. Jyväskylän ammattikorkeakoulu vastasi opiskelijoiden tehtäväsuori-
tusten arvioinnista.
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Opintojakson sisältö

Sisältö, laajuus ja aikataulu

•  Orientaation opintojaksolle
•  Fyysinen ympäristö (sis. 

rakennettu- ja luontoympäristö)
•  Sosiaalinen ympäristö (sis. 

mikro, meso-ja makrotasot, 
kulttuurinen ja institutionaali-
nen ympäristö)

• Green Care -matkailu
• Green Care -toimintaympäristön 

analyysi ja muokkaaminen

• 5 op (135h)
• Taso EQF 6
• Arviointi Hyväksytty / Hylätty
• Toteutus: 19.9. – 4.11.2016

Aineistot ja tehtävät

• luentotallenteet, diasarjat, 
videot, verkkosivut ja muu 
oppimisalustalla jaettu aineisto

• Green Care -toiminnan suunta-
viivat Suomessa. 2014. Vehmasto 
(toim.)

• 2 webinaaria, 1 lähipäivä
• 2 osaamistestiä
• Green Care -toimintaympäristö- 

vierailukäynti ja ympäristön 
analyysi- ja muokkaaminen 
tehtävä (yksilöosuus ja  lähi-
päivässä ryhmätehtävä)

• Luentojen yhteydessä pohdinta-
tehtäviä/ luonnossa tehtäviä 
osuuksia, joista tehtyjä muistiin-
panoja saattoi hyödyntää 
opintojakson lähipäivän 
ryhmätehtävässä

Osaamistavoitteet

• Opiskelija hallitsee Green Care -toimintaympäristöihin liittyvät käsitteet 
• Opiskelija tuntee erilaisia Green Care -toimintaympäristöjä ja tunnistaa 

erilaisten toimijoiden tarpeita suhteessa Green Care -toimintaympäris-
töön

• Opiskelija tunnistaa fyysisen ja sosiaalisen Green Care toimintaympäris-
tön vaikutuksia hyvin-vointiin ja osaa soveltaa tietoa toimintaympäristön 
suunnitteluun/muokkaamiseen asiakastar-peisiin.

• Opiskelija on tietoinen Green Care -toimintaan liittyvistä palvelujärjestel-
mistä ja lainsäädännöstä sekä kestävän kehityksen periaatteista suhtees-
sa Green Care -toimintaympäristöön 

• Opiskelija tunnistaa Green Care -toimintaympäristön reunaehdot kuten 
ympäristövastuullisuus, esteettömyys ja käytettävyys ja osaa soveltaa 
näitä Green Care -toimintaympäristöön ja asiakkaan tarpeisiin 

• Opiskelija tietää työkaluja ympäristön analysointiin ja muokkaamiseen 
sekä osaa soveltaa niitä käytäntöön. Hän kykenee tekemään toimintaym-
päristön muokkausratkaisuja asiakkaan tarpeet huomioiden
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Kuvio 1: Toimintaympäristöt 5 op/135h opintojaksokokonaisuus

3. PILOTOINNISTA SAATUJEN KOKEMUSTEN HYÖDYNTÄMINEN 
JATKOKEHITTÄMISESSÄ
Green Care -toimintaympäristöt opintojaksolla 123 opiskelijaa saavutti osaa-
mistavoitteet ja saivat suoritettu opintojakson hyväksytysti. Opintojaksolle 
valitut keskeiset teemat osoittautuivat pääosin toimivaksi. Opiskelijat saa-
vuttivat tavoitteiden mukaista osaamista.  Opiskelijoilta sekä kouluttajilta 
kerätyn kirjallisen palautteen perusteella matkailuosuus koettiin irralliseksi 
muusta kokonaisuudesta. Oppimistestit herättävät ristiriitaisia ajatuksia. Osa 
opiskelijoista koki testit turhauttavina sekä testiin tekemiseen liittyvän rajoi-
tetun ajan painostavana. Osa koki myös, että testissä mitattava osaaminen 
oli turhaa (toimintaympäristöihin liittyviä käsitteitä) eikä vastausvaihtoeh-
dot olleet riittävän yksiselitteisiä.

Palautteen perusteella osalle opiskelijoista oli myönteinen yllätys se, kuinka 
moniulotteisesti Green Care -ympäristöä opintojaksolla käsiteltiin. Toimin-
taympäristön analysointi- ja muokkaaminen oikeassa ympäristössä sekä ym-
päristön esteettömyyden käsittely koettiin palautteen mukaan osuuksiksi, 
jotka erityisesti tukevat työelämässä tarvittavaa osaamista. 
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Oppimisalustan käyttäminen ja webinaarien tekniikka oli osalle opiskelijois-
ta haasteellista. Webinaarien onnistumiseksi oli opiskelijoille järjestetty 
mahdollisuus testata omat laitteet etukäteen. Tätä mahdollisuutta ei juuri 
käytetty. Oppimisalustalla muutamille opiskelijoille pulmia tuotti mm. teh-
tävien palauttaminen palautuslaatikkoon ja tiedon löytäminen.  

Kirjallisessa palautteessa opintojaksolla kuvatiin olleen paljon asiaa. Osa koki 
tämän liian kuormittavana ja osa puolestaan totesi, että tulee syventymään 
asioihin myöhemmin uudestaan. Matkailu ja Green Care  oli opintojaksolla 
omana erillisenä osuutenaan. Matkailu-teema koettiin palautteen perusteel-
la tärkeäksi, mutta se jäi opiskelijoiden mukaan irrallisen tuntuiseksi osaksi 
muusta kokonaisuudesta. Edellisellä jaksolla ollutta viikko-aikataulua opin-
tojen etenemisestä jäätiin kaipaamaan. Se oli koettu hyvänä rakennetta sel-
keyttävänä tekijänä, jota ei Green Care -toimintaympäristöt opintojaksolla 
ollut käytössä. Opintojaksolla käytännön asioista kiitosta saatiin siitä, että 
videotallenteista oli erikseen olemassa myös Power Point -diat, joihin saattoi 
palata vielä luennon kuunneltuaan. 

Vuorovaikutuksen näkökulmasta opiskelijat toivoivat enemmän tehtäviä, 
joissa olisi voinut keskustella ja saada palautetta opettajilta. Suuren opiske-
lijamäärän vuoksi em. tehtäviä ei opintojaksolla juuri ollut. Keskustelu mah-
dollistui lähipäivässä Green Care -ympäristön tutustumiskäyntiin sekä ana-
lyysiin ja muokkaamiseen liittyvässä ryhmämuotoisessa kehittämis- 
tehtävässä, josta ryhmä sai kirjallisen palautteen opettajalta. Tämän kaltaisia 
tehtäviä olisi siis toivottu lisää. 

Jatkossa opintojakson materiaalin määrää tarkastetaan uudelleen. Tässä 
kohtaan on tarpeen tarkastaa myös opintojakson tavoitteet ja niiden määrä, 
mikä ohjaa osaltaan sisältöä. Matkailuosuutta ja sen nostoa tällä opintojak-
solla erilliseksi kokonaisuudeksi mietitään uudelleen. Oppimisalustan ilmet-
tä pitää selkeyttää vielä lisää sekä pohtia, millä keinoin vähemmän tietotek-
niikkaa käyttäneet opiskelijat voivat saavuttaa sellaisen osaamisen, että 
opiskelussa ei kulu turhan paljon energiaa teknisten asioiden opiskeluun. 
Jatkossa on lisättävä opintojen aikana tapahtuvaa kehittävää arviointia ja 
ohjausta.
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Opitut asiat
Opintojaksolla oli paljon materiaalia 
ja sisältöä. Jatkossa on tärkeää 
tiivistää sisällön määrää ja selkeäm-
min ohjata opiskelijat oman alan 
kannalta oleellisen tiedon ääreen.  

Onnistumiset
Opintojaksolle onnistuttiin valitse-
maan taustateoria, joka loi selkeät 
sekä riittävän moniulotteiset 
käsitteen Green Care -toimintaym-
päristöistä. Näitä käsitteitä ei ollut 
etukäteen valmiina olemassa. 

Opintojakson nostot

Teorian ja hankkeen tavoitteiden 
synteesistä syntyi sisältö, jonka 
kautta opiskelijat hankkivat 
työelämässä tarvittavaa osaamista 
Green Care -toimintaympäristöistä.

Opintojakso sisälsi oikeassa Green 
Care -ympäristössä tapahtuvaa 
kokemuksellista oppimista, mikä 
koettiin osaamisen saavuttamista 
tukevana asiana. 

Jatkossa kannattaa suosia testien 
sijaan vuorovaikutuksellisia 
tehtäviä, joissa on mahdollista 
saada sanallista palautetta vertaisil-
ta ja opettajilta. Opiskelijoita 
kannattaa ohjata verkostoitumaan 
mahdollisuuksien mukaan opinto-
jaksotapaamisten ulkopuolella sekä 
esim. sosiaalista mediaa hyödyn-
täen

Oppimisympäristön ja opintokoko-
naisuuden rakennetta on selkeytet-
tävä lisää. On tärkeä miettiä, miten 
tukea erilaisia tarpeita tietoteknis-
ten taitojen hallinnan opettelussa. 
Kaavio opintojakson ajallisesta 
etenemisestä kannattaa ottaa 
käyttöön. Tehtävät on helpompi 
hahmottaa, jos ne ovat omassa 
erillisessä kansiossaan. 

LÄHTEET: 

Townsend, E., & Polatajko, H. 2007. Enabling occupation II: Advancing an 
occupational therapy vision for health, well-being & justice through occu-
pation. Ottawa: Canadian Association of Occupational Therapists.

Vehmasto, E. (toim.) 2014. Green Care – toimintatavan suuntaviivat Suomes-
sa. MTT KASVU verkkojul-kaisu. Viitattu 11.5.2018. http://jukuri.luke.fi/
bitstream/handle/10024/482161/mttkasvu20.pdf?sequence=1&isAllowe-
d=y
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Green Care -koulutuksen pilotointi, 
menetelmät ja toimintamuodot 
-opintojakso 

Ritva Mynttinen ja Anu Piirainen

1. MENETELMÄT JA TOIMINTAMUODOT -JAKSON TOTEUTUKSEN 
KUVAUS JA ERITYISYYDET 
Green Care -menetelmät ja toimintamuodot -opintojakso (10 op) toteutet-
tiin koulutuskokeilun kolmantena jaksona vuodenvaihteessa 2017–2018 
Green Care -perusteet ja Green Care -toimintaympäristöt -jaksojen jälkeen. 
Sen suoritti hyväksytysti 116 opiskelijaa. Jakson suunnittelusta vastasivat 
osahanketoteuttajat Helsingin yliopiston Ruralia-instituutissa, Kajaanin am-
mattikorkeakoulussa ja Seinäjoen ammattikorkeakoulussa.

1.1 Opintojakson tavoitteet 
Opintojakso loi perustaa alan keskeisimpien Green Care -menetelmien ja 
toimintamuotojen sekä niiden hyvinvointivaikutusten tunnistamiselle, pe-
rustelemiselle, ymmärtämiselle, vertaamiselle ja soveltamiselle.  Tavoitteina 
oli myös nähdä menetelmien ja toimintamuotojen mahdollisuuksia, tarkas-
tella toteutuksia eri näkökulmista, tunnistaa Green Care -toimintaan siirryt-
täessä huomioitavia tekijöitä ja saada valmiuksia keskustella aiheesta. Lisäk-
si jos työskentelee eläin työparinaan, tai on muuten asian kanssa tekemisissä, 
on välttämätöntä tuntea eläinten lajinmukaista käyttäytymistä ja hyvinvoin-
nin osatekijöitä, joten tämä nostettiin omaksi yksittäiseksi tavoitteekseen. 

Opintojaksolla rakennettiin kokonaiskuvaa aiheesta teoriassa, omaan toi-
mintaan soveltaen ja esimerkkeihin tutustuen. Se ei antanut pätevyyttä eikä 
käytännössä myöskään valmentanut Green Care -toiminnan ohjaajaksi.

1.2 Opintojakson suunnittelu 
Suunnittelun lähtökohtana oli löytää tapoja ilmentää Green Care -menetel-
mien ja toimintamuotojen monimuotoisuutta, ohjata aiheen prosessointiin 
ja edistää keskustelua. Lisäksi pyrittiin huomioimaan eri oppimistyylejä ja 
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muistamaan käänteisen luokkahuoneen ajatus. Aiheen laajuus haastoi suun-
nittelua. 

Sisältö jaettiin Green Care -toiminnan elementtien (luonto, puutarha ja vihe-
rympäristö, eläimet, maatila) mukaan neljään osioon, joiden materiaalintuo-
tanto jaettiin vastuuorganisaatioiden taustojen mukaisesti. Lisäksi johdan-
tona käsiteltiin opintojakson aiheeseen ja suorittamiseen yleisesti liittyviä 
asioita. Yhteissuunnittelussa hyödynnettiin verkkokokouksia, yhteismuokat-
tavia tiedostoja, toisten hanketoimijoiden asiantuntemusta ja aiemmilla jak-
soilla kerättyä opiskelijapalautetta. Osaamista ostettiin myös hankkeen ul-
kopuolelta (mm. Eläinten hyvinvoinnin tutkimuskeskuksen, 
Luonnonvarakeskuksen ja Ikäinstituutin asiantuntijat, Green Care -alan yrit-
täjät).

1.3 Opintojakson toteutus
Koska aihetta ja jaksotavoitteita oli paljon, jakso laaja ja opiskelijoilla erilaisia 
taustoja, tarjottiin materiaalia runsaasti ja kokeiltiin monenlaisia suoritteita: 
luentonauhoitteet, diasarjat, videot käytännön toteutuksista, verkkotekstit, 
oppimistehtävä, verkkokeskustelut, osaamistestit ja lähipäivät. Opiskelu pai-
nottui itsenäiseen työskentelyyn ja vuorovaikutukseen Moodle-verkko-op-
pimisympäristössä, jossa myös materiaalit jaettiin. Kolme lähipäivää järjes-
tettiin seitsemällä paikkakunnalla samanaikaisesti. Oppimista täydennettiin 
oheismateriaalilla ja vapaaehtoisilla keskustelualueilla, joissa saattoi kysyä 
opettajilta lisää tietoa eri aiheista.

Oppimisympäristö jaettiin Green Care -toiminnan elementtien mukaan kan-
sioihin, joissa kussakin oli oppimateriaalia, verkkokeskustelua ja muita suo-
ritteita. Lisäksi jakson yhteisille asioille ja oppimistehtävälle oli omat erilliset 
kansionsa.

Jakso alkoi marraskuussa 2017 verkkokeskustelulla, jossa opiskelijat esittäy-
tyivät ja kertoivat osaamisestaan ja oppimistavoitteistaan jakson aiheeseen 
liittyvän kuvan kera. Tavoitteena oli tutustua heti aluksi, ja tarjota verkostoi-
tumisalusta jatkossakin. Jakson vastuuopettajat näyttivät esimerkkiä esit-
täytymällä itselle merkityksellisten valokuvien kautta tai ympäristössä kuva-
tun videon äärellä.
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Laajassa oppimistehtävässä jakson sisältö koottiin itselle hyödylliseksi miel-
lekartaksi, jossa vertailtiin Green Care -menetelmiä ja toimintamuotoja sekä 
pohdittiin sisältöä omien tavoitteiden kautta. Tätä täydennettiin lyhyellä, 
selittävällä yhteenvetotekstillä sekä vertais- ja itsearvioinnilla. Vertaisarvioi-
dessa toisen työtä näki toisenlaisen tavan hahmottaa kokonaisuutta ja oma 
käsitys asiasta laajeni. Opettajat kommentoivat töitä yhteispalautteella. 

Yksityiskohtaisimmalla ja nopeilla osaamistestien monivalintakysymyksillä 
saattoi kerrata ja testata oppimaansa niin usein kuin halusi ilman aikarajoit-
teita, kunnes sai tarvittavan pistemäärän ja sen jälkeenkin. Työkalu arpoi 
jokaiselle kerralle erilaisen yhdistelmän kysymyksiä. Osaamistestejä oli kol-
mesta eri aiheesta.

Verkkokeskusteluilla tavoiteltiin asioiden yhteistä prosessointia sekä virkis-
tettiin keskusteluvalmiuksia. Neljän keskustelun aiheina olivat: 1) Jatkokes-
kustelu lähipäivän ryhmätyön (eläinavusteisen toiminnan suunnittelu) poh-
jalta, 2) Oman ammatillisuuden, osaamisen, verkostojen ja yhteistyön 
hyödyntäminen, 3) Miten ja miksi hyödyntäisit viheralueita ja/tai puutarha-
toimintaa lähiympäristössä tietylle, itse määritellylle kohderyhmälle, 4) Mie-
lipidekeskustelu maatilojen työllisyyttä edistävästä käytöstä.  Aluksi kaikki 
keskustelivat yhdessä, mutta myöhemmin pienemmissä ryhmissä, koska 
keskustelu yli sadan hengen ryhmässä kävi hankalaksi. Toisten ryhmien kes-
kusteluja pääsi kuitenkin halutessaan lukemaan. 

Kaikissa lähipäivässä yhdistettiin ryhmätöitä, ennalta opiskellun prosessoin-
tia, luontoharjoitteita ja luentoja. Luennoitsijoiden kanssa keskusteluun kan-
nustettiin ja siihen varattiin aikaa. Etäyhteydellä tämä onnistui chat:n kautta 
ja suoraan ääniyhteydellä. Päivien teemoina olivat johdanto jakson teemoi-
hin, Green Care -esimerkit viherympäristöissä, puutarhassa ja eläinten paris-
sa, Green Care -toiminnan yhteiskunnallinen merkitys ja oppimistehtävien 
purku.

Opiskelua ohjattiin suosittelemalla opiskeluaikataulua, lähettämällä Mood-
len kautta säännöllisesti viestejä opiskelujen vaiheista ja kokoamalla kaik-
kien suoritusten ohjeet tavoitteineen yhteen. Lisäksi erillisellä keskuste-
lualueella saattoi kysyä ja antaa palautetta jaksosta. 
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Osaamistavoitteet

• Tunnet Green Care -menetelmiä ja -toimintamuotoja, osaat kuvailla niitä 
(ml. keskeiset käsitteet, asiakasryhmät) ja perustella, miksi ne luetaan 
Green Care -toiminnaksi. 

• Osaat vertailla niitä ja niiden soveltuvuutta eri käyttötarkoituksiin ja 
asiakasryhmille 

• Tunnistat luonnon, viherympäristön, puutarhatoiminnan, eläinten ja 
maatilan yhteyden ihmisen terveyteen ja hyvinvointiin. Ymmärrät, miten 
ja miksi ne vaikuttavat ihmiseen. Osaat pohtia Green Care -menetelmiä ja 
-toimintamuotoja hyvinvoinnin näkökulmasta. 

• Ymmärrät luontohoivan ja -voiman eron 
• Ymmärrät ja osaat kertoa esimerkkejä Green Care -menetelmien ja 

-toimintamuotojen asiakaslähtöisistä toteutuksista, joissa huomioidaan 
asiakkaiden hyvinvointitavoitteet, eri toimijoiden vastuut, lainsäädäntö, 
turvallisuus, laatu ja kestävä kehitys ml. eläinten hyvinvointi 

• Osaat kertoa eläinten lajinmukaisesta käyttäytymisestä, niiden hyvin-
vointiin vaikuttavista tekijöistä ja eri eläinten soveltuvuudesta Green 
Care -toimintaan  

• Osaat eritellä maatiloilla tapahtuvan Green Care -toiminnan suhteen tilan 
muuhun toimintaan ja tunnet toiminnanmuutoksessa huomioitavia 
tekijöitä 

• Ymmärrät luontoon, viherympäristöihin, puutarhatoimintaan, eläimiin ja 
maatilalla toimimiseen liittyviä mahdollisuuksia Green Care -toiminnan 
kehittämisessä 

• Osaat soveltaa oppimaasi oman alasi tarpeisiin
• Olet saanut valmiuksia osallistua Green Care -menetelmien ja toiminta-

muotojen soveltamiseen ja kehittämiseen liittyvään keskusteluun

Opintojakson sisältö

Sisältö, laajuus ja aikataulu

•  Johdanto opintojaksoon
• Luonto hyvinvoinnin lähteenä
• Viherympäristöt ja puutarha 

hyvinvoinnin lähteenä 
• Eläimet hyvinvoinnin lähteenä 
• Maatila hyvinvoinnin lähteenä 

• 10 op (270 h, josta itsenäinen 
työskentely ja verkkokeskuste-
lut 246 tuntia sekä lähipäivät 24 
tuntia )

• Kuormittavuus noin 19 h / viikko
• Taso EQF 6
• Arviointi: Hyväksytty / Hylätty
• Toteutus: 7.11.2016 – 10.2.2017 

Aineistot ja tehtävät

• Luentonauhoitteet, diasarjat, 
videot, verkkotekstit ja muu 
oppimisalustalla jaettu materi-
aali

• Kolme lähipäivää
• Ennakkotehtävä verkkokeskus-

teluna (esittäytyminen, omat 
tavoitteet)

• Neljä verkkokeskustelua jakson 
sisältöihin liittyen

• Kolme osaamistestiä monivalin-
takysymyksillä

• Oppimistehtävä: Green Care 
-menetelmät ja toimintamuodot 
omassa toiminnassa 
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2. PILOTOINNIN KOKEMUKSET JATKOKEHITTÄMISEEN 
Opintojaksolla oli paljon sisältöä ja suoritteita, kuten 10 op ja kokeiluluonne 
toisaalta vaatikin. Kuormittavuutta lisäsi vielä jakson monikerroksellisuus, 
tiivis opiskelutahti varsinkin työn ohella opiskellessa ja verkko-oppimisym-
päristöön tottuminen, mm. asioiden etsiminen eri kansioista. Jatkossa suo-
ritteet on koottava yhteen kansioon ja oppimateriaalit omiinsa, jakso jäsen-
nettävä uudelleen ja lisättävä materiaalien vaihtoehtoisuutta säilyttäen 
kuitenkin kokonaiskuvan rakentuminen. Opiskeluajan pidentäminen välie-
tappeineen edistäisi asioiden sisäistämistä.

Kokonaisuutta jäsentävä, omakohtainen ja laaja oppimistehtävä vertaisarvi-
ointeineen oli jakson pidetyin osuus ja keskeinen opiskelua ohjaava suorite. 
On kuitenkin vaikeaa tiivistää laaja materiaali yhteen miellekarttaan yhteen-
vetoineen. Tehtävä ja sen käsittely olisi jaksotettava osiin pitkin jaksoa, ja 
vertais- ja opettajakommentointia lisättävä, jos mahdollista.

Verkkokeskustelut ovat hyvin tarpeellisia verkostoitumiselle ja yhteiselle op-
pimiselle, samoin lähipäivät. Lähipäivät vaikuttivat toimivan kokeilujaksolla 
näistä paremmin, koska keskusteluja oli liikaa ja niihin ei ehtinyt syventyä. 
Yksikin keskustelu riittäisi, kunhan aiheet valitaan hyvin, opiskelijat sisäistä-
vät keskustelun hyödyn ja myös opettajat ehtivät keskustelemaan. Selkeät 
tehtävänannot, esim. jonkin toiminnan ideointi, koettiin hyvänä. Arvokes-
kustelua kaivattiin. Vapaaehtoisia keskusteluja, joissa saattoi kysyä lisää si-
sällöistä, ei juurikaan hyödynnetty.  Toiminnon voisi yhdistää muihin keskus-
teluihin. Pienempiin keskusteluryhmiin jako kannatti.

Osaamistestit jakoivat mielipiteitä voimakkaasti kaikilla opintojaksoilla. Osa 
koki testien täydentävän oppimistehtävää, käteväksi tavaksi testata osaa-
mistaan ja kannusteena kerrata materiaalia. Osa tuskastui yksityiskohtiin ja 
eikä kokenut monivalintakysymysten kuuluvan korkea-asteelle. Testit tuke-
vat opiskelua kenties parhaiten vapaaehtoisena työkaluna. Tärkeää on kysyä 
olennaisia asioita ja näyttää vastaukset perusteluineen testin loputtua. Näin 
testi itsessään voi olla oppimiskokemus.

Lähipäivään sopivat niin asiantuntijapuheenvuorot, ryhmätyöt, luontohar-
joitteet kuin verkostoituminenkin – niistä on vain vielä poimittava kehittäen 
parhaat puolet. Vuorovaikutteiset asiantuntijaluennot onnistuvat paikan 
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päällä paremmin kuin etäyhteydellä, vaikka etäkeskustelulle olisikin väylä ja 
aikaa. Ryhmätöihin etsitään aiheet todellisista käytännön haasteista ja opis-
kelijoiden omasta toiminnasta. Samalla verkostoidutaan ja haetaan mahdol-
lisia yhteistyökumppaneita. Tähän on panostettava entisestään, asia on hy-
vin tärkeä! Harkitut luontoharjoitteet, luonnon elementit luokkatiloissa 
esim. vihersisustuksena tai virtuaalisesti, tutustumiskäynnit Green Care 
-kohteisiin tai Green Care -yrittäjät kertomassa moniaistisesti omasta toimin-
nastaan toisivat kaikki omakohtaista kokemusta ja tietoa aiheesta. Lopuksi 
on vain valittava, mitä on tarkoituksenmukaisinta toteuttaa kunakin lähi-
päivänä ja koko jaksolla yleensäkin - tavoitteena painavan asian, verkostoi-
tumisen ja Green Care -kokemuksen yhdistäminen kustannustehokkaasti.

Opintojakson nostot 

Opitut asiat

Jakson kuormittavuutta vähennet-
tävä karsimalla suoritteita, jäsentä-
mällä jakso uudelleen ja lisäämällä 
materiaalien vaihtoehtoisuutta 
kuitenkin niin että kokonaiskuva 
edelleen muodostuu.
 

Onnistumiset

Runsaasta ja monipuolisesta 
materiaalista pystyi muodostamaan 
kokonaiskuvan aiheesta, esimerkke-
jä oli myös paljon. 

Laaja oppimistehtävä, jossa 
vertailtiin menetelmiä ja toiminta-
muotoja ja sovellettiin opittua 
omaan toimintaan, ohjasi jäsentä-
mään ja prosessoimaan jakson 
sisältöjä. Siihen liittyvä vertaisarvi-
ointi tuki oppimista. 

Erityyppisillä verkkokeskustelujen 
tehtävänannoilla tarjottiin tilaisuuk-
sia yhteiseen oppimiseen ja 
verkostoitumiseen. 

Tehtävä oli liian laaja. Sen teko 
kahdessa perättäisessä osassa 
helpottaisi sisällön käsittelyä ja 
jakaisi työskentelyä koko jakson 
ajalle. Vertaisarvioinnin osuutta 
kannattaa vahvistaa ja siirtää jakson 
lopun sijasta jo puoliväliin. 

Opiskelija ei välttämättä näe 
verkkokeskustelujen hyötyjä 
itselleen, varsinkin jos keskusteluja 
on paljon. Vähennetään ja syvenne-
tään keskusteluja, tuodaan niiden 
hyötyjä paremmin esille. 
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Green Care -koulutuksen pilotointi,  
asiakaspalvelu ja ohjaustyö

Lena Enlund, Maarika Iijolainen, Anne Jaakonaho,  
Tarja Mäkitalo, Jaana Ruoho

1. ASIAKASPALVELU JA OHJAUSTYÖ  -JAKSON TOTEUTUKSEN 
KUVAUS JA ERITYISYYDET
Green Care -koulutuksen pilotoinnin Asiakaspalvelu ja ohjaustyö -opintojak-
so toteutettiin keväällä 2017. Suunnittelutyön vastuutahoina olivat Cent-
ria-ammattikorkeakoulu ja Satakunnan ammattikorkeakoulu.

1.1. Opintojakson tavoitteet 
Opintojakso Green Care -asiakaspalvelu ja -ohjaustyö luo perustan Green 
Care -toiminnan asiakkaiden tuntemiselle ja heidän ohjaamiselleen.  

Kuva: Jaana Ruoho

Opintojakson Porin 
lähipäivässä Jaana 
Korkiamäki-Villanen, 
Hanna-Leena Juhola, 
Seija Sintonen ja Mila 
Sjöholm.



49

Osaamistavoitteet

• Opiskelija osaa tunnistaa ja huomioida keskeiset asiakkuudet ja niiden 
erityistarpeet asiakas-palvelussa ja ohjaustyössä.

• Opiskelija osaa soveltaa asiakas ja voimavarakeskeisen ohjaustyön 
periaatteita Green Care-toiminnassaan.

• Opiskelija ymmärtää asiakastyytyväisyyteen vaikuttavia tekijöitä, osaa 
suunnitella ja toteuttaa asiakaspalautekyselyn sekä hyödyntää palaut-
teen tuloksia asiakaspalvelun ja ohjaustyön kehittämisessä

Opintojakson sisältö

Sisältö, laajuus ja aikataulu
• erilaiset asiakasryhmät 
• asiakkaan kohtaaminen ja 

ammatillinen vuorovaikutus
• erityisryhmien ohjaukseen 

liittyvät mahdollisuudet ja 
haasteet Green Care -toiminnas-
sa

• asiakastyytyväisyys, asiakaspa-
lautteen kerääminen, käsittely 
ja hyödyntäminen asiakaspalve-
lun ja ohjaustyön kehittämises-
sä

• 5 op (135h)
• Kuormittavuus 22,5 h / viikko
• Taso EQF 6
• Arviointi Hyväksytty / Hylätty
• Toteutus: 6.3.-14.4.2017

Aineistot ja tehtävät
• luentotallenteet ja diasarjat
• videot, verkkosivut ja muu 

oppimisalustalla jaettu aineisto
• Green Care -työkirja

• 1 ryhmän verkkokeskustelu
• 1 lähipäivä
• osaamistesti
• laaja kehittämistehtävä 

(swot-analyysi omista vuorovai-
kutus- ja ohjaustaidoista, 
tutustuminen asiakasryhmään, 
vertaisarviointikeskustelu, Green 
Care -ohjauksen ja asiakaspalau-
tekyselyn suunnitelma)

Oppimistavoitteiksi jaksolle määriteltiin, että opiskelijoille syntyisi ymmär-
rys erilaisten asiakkaiden kohtaamisesta ja vuorovaikutuksesta heidän kans-
saan ja että opiskelijat tunnistaisivat erityisryhmien ohjaukseen liittyvät 
mahdollisuudet ja haasteet Green Care -toiminnassa. Oppimistavoitteena 
oli myös asiakastyytyväisyyteen liittyvien tekijöiden ymmärtäminen ja asia-
kaspalautteen kerääminen ja hyödyntäminen. Edellä mainitun lisäksi Asia-
kaspalvelu ja ohjaustyö -moduulin suorittaminen luo valmiuksia Green Care 
-ohjaaja- ja kouluttajaosaamisen opintojaksolle.
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Kuva 1. Opintojakson visuaalinen prosessikaaviomalli.

Opintojakson sisällöt rakentuvat kolmesta pääteemasta: 1. Erilaisten asiak-
kaiden kohtaaminen ja ammatillinen vuorovaikutus, 2. Voimavarakeskeinen 
ohjaustyö sekä 3. Asiakastyytyväisyys, asiakaspalautteen kerääminen ja 
hyödyntäminen. Aiheina kaikki nämä kolme teemaa ovat laajoja, mikä aset-
ti haasteita opintojakson kuormittavuuden suunnitteluun. Lisäksi voimava-
rakeskeistä ohjaustyötä ja asiakasryhmiä oli käsitelty jo Perusteet- sekä ja 
Menetelmät ja toimintamuodot -opintojaksoilla. 

Ammatillisen kasvun yksilöllinen ja yhteisöllinen reflektointi,
arviointi ja kehittyminen vuorovaikutuksen ja ohjaamisen osa-alueilla  erilaisten 

asiakasryhmien tavoitteellisessa Green Care toiminnassa

Johdanto

Erilaisten
asiakkaiden

kohtaaminen 
ja 

vuorovaikutus

Tehtävät ja 
palautukset

Voimavara
keskeinen
ohjaustyö

Asiakas-
tyytyväisyys ja 
asiakaspalaute

Asiakaspalvelu ja ohjaustyön kehittämistehtävä

A-osa B-osa C-osa D-osa

Ennakko-
tehtävä
SWOT

(yksilötyö)
20.3.

Keskeiset
asiakkuudet 

ja niiden 
erityispiirteet

asiakaspalvelussa
ja ohjaustyössä
(yksilötyö) 20.3.

Green Care
- ohjaussuun-

nitelma
(yksilötyö) 8.4.

Asiakastyyty-
väisyys ja 

asiakaspalaute 
(ryhmätyö) 8.4.

Ryhmä-
keskustelu

28.3.
mennessä

Ammatillinenkoulutusohjelma

Kansiot
Kokonai-

suus
Tehtävä-
prosessi

Lähtöpäivä
10.4.2017

Ohjaus
-case

Arvi-
ointi

REFLEKTIO

1.2. Opintojakson suunnittelu 
Tämän jakson suunnittelussa kokeiltiin visuaalista prosessikaaviomallia, 
minkä tavoitteena oli helpottaa opintojen sisältöjen ja kulun hahmottamista 
(kuva 1). Erilainen suunnittelun lähestymistapa pohjautui aikaisempien 
opintojaksojen opiskelijapalautteisiin. Lähtökohtana oli itsereflektiona tuo-
tettu oman osaamisen tunnistaminen konstruktivistisen oppimiskäsityksen 
mukaisesti. Kehittämistehtävän rakentamisessa johtoajatuksena oli lähesty-
mistapa, minkä avulla pyrittiin mahdollistamaan erilaisista ammattiorientaa-
tioista ja osaamistasoilta tulevien opiskelijoiden kehittämistyön tarpeet ja 
uuden soveltamisen Green Care -kontekstissa. 



51

1.3. Opintojakson toteutus 
Opintojakson toteutus käynnistyi maaliskuussa 2017 johdannolla, jonka ai-
kana opiskelijat perehtyivät omatoimisesti jakson aineistoihin ja palauttivat 
mieleen Perusteet-opintojaksolla käsiteltyjä ohjaukseen liittyviä asioita. Jak-
son kehittämistehtävä eteni kumuloituvana prosessina, joka sisälsi swot-en-
nakkotehtävän (A), asiakasryhmän kuvauksen (B), Green Care -ohjauksen 
suunnitelman (C) ja asiakaspalautekyselyn (D). Kehittämistehtävän prosessi 
sisälsi yksilö- ja ryhmätyötä, joissa hyödynnettiin itse- ja vertaisarviointia 
sekä asiantuntijan antamaa palautetta. Opintojakson suoritti yhteensä 108 
opiskelijaa. 

2. OPINTOJAKSON YHTEENVETOA   
Opintojaksolle valitut keskeiset teemat osoittautuivat osittain päällekkäisik-
si muiden jaksototeutusten kanssa. Palautetta saatiin mm. jakson toteutus-
tapaan, pdf-muotoisiin tehtävälomakkeisiin sekä jakson käytännön suoritta-
miseen kuten tehtäviin liittyen. 

Moodlessa olevasta opintojaksoalustan rakenteesta saatiin hyvää palautet-
ta, muun muassa erillistä tehtäväkansiota pidettiin hyvänä ratkaisuna. Tässä 
opintojaksossa lähipäivään ei sisällytetty videotallenteita Ryhmätyöskente-
lystä pidettiin ja sitä sisältyi sekä tehtäviin että lähipäivään. Ryhmätyön 
kautta opiskelijat saivat kommentteja omiin tehtäviinsä. Joidenkin ryhmien 
työskentelyä vaikeuttivat jäsenten erilainen sitoutuminen ja jonkun jäsenen 
työn myöhästyminen jarrutti toisten työtä.

Kehittämistehtävän prosessinomainen eteneminen koettiin hyvänä. Oman 
ohjausosaamisen työkalut lisääntyivät ja Green Care -ajattelumallin hyödyn-
nettävyys vahvistui. Uusi prosessinomainen toteuttamistapa kehittämisteh-
tävän osalta koettiin osittain haasteelliseksi. 

Tässä jaksossa toteutettiin kertaluonteinen osaamistesti, jonka tarkoitukse-
na oli toimia oman osaamisen tunnistamisen tukena. Osa piti testiä hyödyl-
lisenä, osan mielestä vastausvaihtoehdot olivat tulkinnanvaraisia.

Lähipäivästä pidettiin valtaosin ja käytännön järjestelyt toimivat kaikilla 
paikkakunnilla. Joillekin päivä oli liian kevyt, kerrattiin tehtäviä liikaa, joille-
kin opintojakson parasta antia. 
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Opintojakson nostot

Opitut asiat

Ammatillisen kasvun yksilöllinen ja 
yhteisöllinen reflektointi, arviointi ja 
kehittyminen vuorovaikutuksen ja 
ohjaamisen osa-alueilla tavoitteelli-
sessa Green Care -toiminnassa.

Onnistumiset

Prosessimaisuus.

Lähipäivän sisältö ja toteutus.

Kontaktiopetuksen vähäisestä 
määrästä huolimatta opiskelijoilla 
oli mahdollisuus verkostoitumi-
seen. 

Oman ohjausosaamisen vahvistu-
minen. Työkaluja arviointiin.

Suurimmat innostumiset ja 
mieleenpainuvimmat asiat 
opintojaksolla liittyivät usein 
opiskelijoiden oman toiminnan 
kautta syntyneisiin kokemuksiin, 
jotka tuottivat uuden oppimista. 

Opintojakso sisälsi toiminnallisia ja 
kokemuksellisia osuuksia, jotka 
tukivat oppimista.

Tehtävä mahdollisti opiskelijan 
tarvelähtöisen lähestymisen ja 
muodosti kokonaisuuden.

Oman asiantuntijaverkoston 
hyödyntäminen.

Green Caren hyödyntämien omassa 
työssä.

Opintojakson kohtuullinen materiamäärä oli monen mielestä hyvä asia. Toi-
saalta materiaalia ja sisältöä toivottiin lisääkin ja monipuolisemmin, myös 
lisää soveltamista Green Care -toimintaan. Asiakaspalaute-aihe korostui si-
sällöissä, moni kertoi hyödyntävänsä aiheesta saatua tietoa jatkossa. Opin-
tojaksolta saatiin näkökulmia omaan työhön.
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Green Care -koulutuksen pilotointi, 
liiketoiminta ja palvelumuotoilu

Laila Matikainen

1. GREEN CARE LIIKETOIMINTA JA PALVELUMUOTOILU  
-JAKSON KUVAUS 
Green Care -koulutuksen pilotin viidentenä opintojaksona toteutettiin Liike-
toiminta ja palvelumuotoilu -opintojakso keväällä 2017. Suunnittelutyön 
vastuutahoina olivat Seinäjoen ammattikorkeakoulu ja Satakunnan ammat-
tikorkeakoulu. Jakson suunnittelussa ja toteutuksessa vahvasti mukana ol-
lutta lehtori Jenny Janhusta on haastateltu tätä pilotoinnin kuvausta varten. 
Jakson toteutuksessa huomioitiin, että sitä edeltää neljä edellistä Green 
Care –jaksoa, jolloin sisällössä voitiin nojautua muilla jaksoilla hankittuihin 
tietoihin. Pilotoinnin aikana oli alun 140 aloittaneesta opiskelijasta jäänyt 
pois parikymmentä. 

1.1.  Opintojakson tavoitteet
Green Care -liiketoiminta ja palvelumuotoilu -opintojakso antaa perustiedot 
Green Care -toiminnan toteuttamiselle, yrittäjyydelle ja palveluiden kehittä-
miselle. Opintojakso auttaa hahmottamaan, mitä Green Care -toiminnan 
aloittaminen vaatii, ja minkälaisia mahdollisuuksia itsellä on toiminnan ke-
hittämiseen. 

Jakson oppimistavoitteiksi linjattiin, että opiskelijat hahmottaisivat Green 
Care -yrittäjyyden erityispiirteet ja liiketoiminnan käynnistämisen osa-
alueet. Kurssi käynnistettiin käsittelemällä Green Care –toimialoja ja monia-
laisuutta. Alan erityispiirteiden, kuten hoiva- ja voimapalveluiden jakautu-
minen ja monialaisuuden hahmottaminen antoivat perspektiiviä 
yritystoiminnan mahdollisuuksille ja niiden rajaamiselle. Tavoitteena oli to-
teuttaa jakso siten, että se palvelisi myös muita kuin yrittäjäksi aikovia, eli 
myös niitä jotka tuottavat, kehittävät tai hankkivat näitä palveluita erilaisissa 
organisaatioissa. Jotta yritystoiminta ei korostuisi liikaa, jaksolle koottiin tii-
vistetty paketti yritystoiminnan eri osatekijöistä. Samalla todettiin, että kun-
kin yrittäjäksi aikovan on haettava aiheesta lisää tietoa. Tätä varten tarjottiin 
mm. kirja sekä verkkolähteitä. 
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Osaamistavoitteet
• Opiskelija tunnistaa Green Care -liiketoiminnan erityispiirteitä ja 

monialaisuuden merkityksen Green Care -yritystoiminnassa 
• Osaa kuvailla Green Care  -toiminnan vaihtoehtoisia yritysmuotoja ja 

tunnistaa liiketoimintasuunnitelman keskeisen sisällön 
• Tuntee eri rahoitus- ja hinnoittelumalleja sekä markkinoinnin ja myynnin 

perusteet osana Green Care -yrittäjämäisyyttä 
• Osaa suunnitella, kehittää ja arvioida Green Care -palveluita ja palveluko-

konaisuuksia 
• Tuntee yritystoiminnassa vaadittavien omavalvontasuunnitelmien ja 

niiden arvioinnin merki-tyksen sekä osaat soveltaa niitä käytäntöön
• Tuntee Green Care -työkirjan ja osaa hyödyntää sitä kokonaisvaltaisen 

yritystoiminnan suunnittelussa

Opintojakson sisältö

Sisältö, laajuus ja aikataulu
Green Care liiketoiminnan
kehittäminen 
ja laatu (3 op) 
palvelumuotoilu (2 op).

• 5 op (135h)
• Kuormittavuus 22,5 h / viikko
• Taso EQF 6
• Arviointi Hyväksytty / Hylätty
• Toteutus: 18.04.-02.06.2017

Aineistot ja tehtävät
• luentotallenteet ja diasarjat
• videot, verkkosivut ja muu 

oppimisalustalla jaettu aineisto
• Green Care-työkirja
• Jylhä, E. & Viitala, R.  (2013) 

Liiketoimintaosaa-minen. 
Menestyvän yritystoiminnan 
perusta. Edita Publishing Oy: 
Helsinki.

• Tuulaniemi, J. (2013) Palvelu-
muotoilu. Talentum: Helsinki

• 2 ryhmän verkkokeskustelua
• 2 lähipäivää
• osaamistesti
• laaja kehittämistehtävä oman 

yritysidean to-teuttamisen 
kartoittamisesta Business Model 
Canvaksen avulla

• Hissipuhe ja oman idean esittely 
posterilla

1.2 Opintojakson suunnittelu
Opintojakson sisältö rakentui kahden pääteeman, liiketoimintaosaamisen ja 
palvelumuotoilun ympärille. Suunnittelutyön vastuutahona oli Seinäjoen 
ammattikorkeakoulu, ja jaksoa rakensivat lehtori Jenny Janhunen SeAMK 
liiketoiminta yksiköstä ja asiantuntija Maria Suomela SeAMK Ruoka -yksikös-
tä. Sisältöjen tuottamisessa hyödynnettiin yhteistyötä Seinäjoella Green 
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Care tunnetuksi Etelä-Pohjanmaalla –hankkeen asiantuntijoita, kuten Sanna 
Jyllilä SeAMK liiketoiminta -yksiköstä, Anu Aaltoa SeAMK sosiaali- ja terveys 
-yksiköstä ja haastateltiin Anne Matilaista Ruralia Instituutista. Jaksoa varten 
Reeta Sipola teki Lapin AMK:ssa myös esittelyvideon Green Care -palvelu-
kuutioiden käytöstä.

Jakso aloitettiin liiketoimintaosaamisella, jossa tutustuttiin Green Care -liike-
toiminnan erityispiirteisiin, toiminnalle tyypillisiin palvelu- ja yritysmalleihin 
sekä liiketoiminnan kehittämiseen. Sisällöissä huomioitiin Green Care -toi-
minnan monialaisuuden mukanaan tuoma lisäarvo ja haasteet, ja jakso loi 
edellytyksiä Green Care -liiketoiminnan kehittämiseen osaksi yhteiskunnal-
lista palveluntarjontaa. Liiketoimintaosaamisen teemaan sisältyi myös tutus-
tumista rahoituskanaviin, hinnoitteluun, myyntiin ja markkinointiin Green 
Care -näkökulmasta. Jaksolle suunniteltiin myös toiminnan arviointiharjoi-
tus, jossa oma suunnitelma jäsenneltiin ja esitettiin ryhmälle.  

Palvelumuotoilun osuudessa tutustuttiin palvelumuotoiluun Green Care 
-toiminnan kehittämisen välineenä. Teemassa arvioitiin Green Care -palve-
luiden osatekijöitä ja suunniteltiin asiakkaiden tarpeet huomioivia Green 
Care -palveluja. Teemaan sisältyi perehtymistä palvelujen kehittämisen työ-
välineisiin kuten Green Care -työkirjaan ja Green Care -palvelukuutioihin 
sekä toiminnan arviointiin. 

1.3 Opintojakson toteutus
Opintojakson suoritukset:
 1. Odotukseni kurssilta (Padlet)
 2. Oppimistehtävä: Palvelumuotoilusta kilpailuetua liiketoimintaan
  • A-osa: Oma osaaminen
  • B-osa: Business Model Canvas
  • C-osa: Hissipuhe (posteri & esitys)
  • D-osa: Palvelumuotoilusta kilpailuetua (ryhmätyö)
 3. Osaamistesti

1.3.1 Oma osaaminen jakson lähtökohtana
Opintojakson toteutus käynnistyi huhtikuussa 2017 johdannolla, jonka aika-
na opiskelijat perehtyivät omatoimisesti jakson aineistoihin ja kommentoi-
vat padlet –alustalla omia odotuksiaan kurssista. Opiskelijoiden oman am-
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mattiosaamisen taustaa korostettiin jaksolla, ja suunniteltavien toteutuksien 
tuli pohjautua siihen mihin omat mahdollisuudet riittävät. Opintojakson 
oppimistehtävä oli 4-osainen, joista ensimmäinen A-osa oli ennakkotehtä-
vänä. Siinä opiskelijat pohtivat omaa osaamistaan opintojakson teemoihin 
liittyen. Opiskelijat kirjasivat itselleen ylös omat ammatilliset valmiudet, lii-
ketoimintaosaamisen sekä motivaation ja asenteen. Pohdinnan perusteella 
opiskelijat laativat oman osaamisen kartan yrittäjyyden ja yrittäjämäisyyden 
näkökulmasta, minkä jälkeen he kirjasivat tavoitteet itselleen muistiin myö-
hempiä tehtäviä varten. 

1.3.2 Työkaluna Business Model Canvas
Oppimistehtävän osassa B opiskelija tutustui ja täydensi omat suunnitel-
mansa mahdollisesta tulevasta toiminnastaan Business Model Canvas –työ-
kaluun (BMC). Jaksolla käytettiin Jenny Janhusen ja Maria Suomelan muok-
kaamaa Green Care -toimintaan sovellettua BMC -pohjaa. Usein BMC edeltää 
varsinaista liiketoimintasuunnitelmaa, koska siinä kartoitetaan toiminnan 
keskeiset tekijät. Työkalu toimii sekä aloituksen kartoituksessa, mutta myös 
haluttaessa kehittää nykyistä toimintaa.  

Opiskelija täydensi BMC-lomakkeen itsenäisesti valmiiksi ensimmäiseen 
verkkosessioon mennessä. Ajatuksena oli, että kun opiskelijat olivat tutustu-
neet liiketoimintaosaamisen materiaaliin, heillä oli riittävä tieto ja osaami-
nen BMC:n rakentamiseen omaan toimintaan. Tavoitteena oli, että työkalua 
sovellettaisiin omaan nykyiseen tai tulevaan toimintaan riippumatta siitä 
oliko kyseessä yritys tai muu Green Care -alaan liittyvä toiminta. Toiminnal-
lisessa verkkosessiossa työskenneltiin ryhmissä tämän tehtävän parissa. Sen 
jälkeen kullakin opiskelijalla oli vielä aikaa viimeistellä oma suunnitelmansa. 
Oppimistehtävän osassa C opiskelija suunnitteli ja laati tehdyn Business Mo-
del Canvaksen pohjalta 2 minuutin myyntipuheen eli hissipuheen. Myynti-
puheen tuoeksi opiskelija laati posterin. Lähipäivässä myyntipuhetta harjoi-
teltiin pienryhmissä, ja palaute annettiin vertaispalautteena.

1.3.3 Kehittämismenetelmänä palvelumuotoilu
Palvelumuotoilun teoria perustui Juha Tuulaniemen kirjaan Palvelumuotoilu 
(2013). Palvelumuotoilussa on kyse joko täysin uuden palvelun tai tuotteen 
luomisesta tai olemassa olevan palvelutuotteen muokkaamisesta. Palvelu-
muotoilu -teemassa käytiin läpi, miten palvelumuotoilu pohjautuu inhimilli-
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seen toimintaan, jotka sisältävät käyttäjän näkökulman kuten tarpeet ja tun-
teet, ja kehittää tekijänsä asiakasymmärrystä ja asiakaslähtöisyyttä sekä 
huomioi toimintaympäristön ja työntekijät. Oppimistehtävän osassa D tar-
koituksena oli oppia uusi menetelmä ongelmanratkaisuun muotoiluajatte-
lun (design thinking) menetelmin ja tutustua palvelumuotoiluun kehittämis-
menetelmänä. 

Opiskelija tutustui ennen lähipäivää palvelumuotoilu –materiaaliin, kuten 
palvelumuotoilun yleisiin periaatteisiin ja menetelmiin. Lähipäivässä työs-
kenneltiin pienryhmissä palvelumuotoilun menetelmin. Myöhemmin toi-
minnallisessa webinaarissa reflektoitiin pienryhmissä lähipäivässä opittua. 
Viimeisenä tehtävänä jaksolla oli osaamistesti, joka tuli suorittaa hyväksytys-
ti tietyllä pisterajalla. 

2. OPINTOJAKSON YHTEENVETOA JA KOKEMUKSET  
JATKOKEHITTÄMISEEN
Opintojakson suoritti hyväksytysti 103 pilotin opiskelijaa. Kuten muiltakin 
opintojaksoilta, jakson kehittämistä varten kerättiin opiskelijoilta palautetta. 
Palautetta kertyi sekä sisällöstä että jakson teknisestä toteutustavasta. 

2.1 Tärkeää asiaa, mutta Green Care –toiminnalla on hyvin monia 
muotoja
Opintojakson keskeisistä teemoista liiketoiminta osoittautui haasteelliseksi 
kokonaisuudeksi. Palautteen mukaan opiskelijat eivät kokeneet panosta-
neensa tähän opintojaksoon samalla tavalla kuin edellisiin jaksoihin. Opin-
tojaksolle valitut keskeiset teemat yrittäjyyden ympärillä havaittiin toisaalta 
hyödyllisiksi, koska liiketoiminta ei ole kohderyhmälle useinkaan keskeinen 
osaamisalue, ja toisaalta osalle opiskelijoista oli hankalaa asemoitua jakson 
liiketoiminnan näkökulmaan. Opiskelijaryhmät olivat hyvin heterogeenisiä, 
ja tavoitteet Green Care -toiminnan parissa olivat hyvin yksilöllisiä. Juuri 
opiskelijoiden heterogeenisyyden vuoksi havaittiin, että jakson sisältö tulee 
kohdentaa vielä paremmin vastaamaan erilaisiin tarpeisiin ja toteutuksen 
muotoihin. Esimerkiksi Sosiaali- ja terveysalan työntekijöille haasteena voi 
olla  jäsentää Green Care -toiminta osana kuntoutumistavoitteita. 
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2.2 Haasteena tekniset ongelmat
Moodlessa olevasta opintojaksoalustan rakenteesta havaittiin, että osa ma-
teriaaleista oli rakenteessa liian syvällä, jolloin niitä ei aina tarvittaessa löy-
detty. Yleisesti verkko-oppimisympäristö koettiin kuitenkin onnistuneeksi 
toteutukseksi. Lähipäivässä erityiskehut saivat yrittäjä- ja asiantuntijatapaa-
miset, jossa opiskelijat saivat konkreettista tietoa käytännön toteutuksesta. 
Jaksossa toteutettiin osaamistesti, joka tuli suorittaa niin monta kertaa, että 
testi meni hyväksytysti läpi. Tekniset ongelmat aiheuttivat kuitenkin sekaan-
nuksia hyväksymisrajoista, mikä aiheutti epävarmuutta jakson suorittami-
sesta, eikä testiä koettu kovin mielekkääksi. 

Seinäjoella Green Care 
-pilotointiryhmä 
talvisen laavun 

lämmössä kertomassa 
Green Care -kuulumi-
siaan ja tulevaisuuden 

suunnitelmiaan.

Opintojakson nostot

Haasteet ja risut
Oma panostaminen ja opiskelu työn 
ohella tuottivat haasteita

Onnistumiset
Verkko-oppimisympäristö toimi 
yleisesti ottaen hyvin. 

Verkkoluennot olivat sopivan 
mittaisia

Opintojakson pituus oli sopiva. 

Ajan riittävyys koettiin yleisesti 
sopivaksi

Käytännön järjestelyt olivat toimivat, 
ja lähipäivän asiantuntijapuheen-
vuoro erittäin hyvä.

Osaamistestiä ei koettu kovin 
mielekkääksi.

Etäyhteyden ongelmat tuottivat 
harmia.

Yrittäjyyden korostamisen sijasta 
näkökulmaa olisi voinut vielä 
laajentaa enemmän.



59

1. OHJAUS- JA KOULUTTAJAOSAAMINEN-  
JAKSON KUVAUS JA ERITYISYYDET
Green Care -koulutuksen pilotoinnin päätti ohjaus- ja kouluttajaosaamisen 
opintojakso, joka oli tasoltaan EQF7 tasoa. Tämä opintojakso oli koulutuksen 
viimeinen kokonaisuus ja se oli rakentunut niin, että opiskelija pystyi hyö-
dyntämään kaikkea sitä materiaalia ja teemoja, joita koulutuksessa oli ollut. 
Tätä varten myös kouluttajat saivat erillisen sparrauksen, missä tutustuttiin 
ohjaamisen periaatteisiin ja valmistauduttiin tulevan opintojakson toteutta-
miseen. 

1.1. Opintojakson tavoitteet  
Opintojaksossa oli mukana sekä ohjaamisen että kouluttamisen sisältö-
alueet, joihin oli tärkeää rakentaa syventävän osaamisen polku. Tavoitteisiin 
muotoiltiin sekä teoreettista että käytännöllistä sisältöaineista. Tavoitteet 
olivat:  

• Osaa soveltaa voimavarakeskeisen ohjauksen sekä kokemuksellisen 
ja konstruktiivisen oppimisen periaatteita omassa ohjaus- ja koulu-
tustoiminnassaan

• Osaa analysoida ohjaustyön ja vuorovaikutuksen merkitystä Green 
Care -palvelun tuottamisessa ja soveltaa niitä oman ammatillisuuden 
mahdollistamiin tehtäviin 

• Osaa suunnitella ja tuottaa opetus/ohjauskokonaisuuden Green 
Caren pedagogisten viitekehysten mukaan

• Osaa arvioida omia valmiuksia toimia Green Care -ohjaajana 
• Osaa arvioida koulutettavien ja ohjattavien Green Care -osaamista-

soa ja valita soveltuvimmat oppimismenetelmät Green Caren 
kouluttamiseen 

Green Care pilotointi,
Asta Suomi

ohjaus- ja kouluttajaosaaminen  
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Opintojakson sisältö 

   Sisältö, laajuus ja aikataulu
• Ratkaisu- ja voimavarakeskeinen 

työorientaatio ja ohjauksen 
periaatteet: voimavaraistava 
ohjaustyö ja työntekijän malli

• Ohjauksen ja valmennuksen 
periaatteita: toiminnalliset 
työtavat, puheella ohjaaminen 
sekä mallintaminen

• Keskustelutekniikan perusteet ja 
mahdollisuudet: luontovoima ja 
-hoiva

• Luontohoiva: vaativa Green Care 
-ohjaaminen ja -fasilitointi

• Kokemuksellinen ja konstruktiivi-
nen oppiminen

• Reflektiivisyys ja metataidot
• Opettamisen taidot: kokemuksel-

lisuuden rakentaminen, mallinta-
minen / fasilitointi ja reflektiivi-
syyden herättäminen ja 
vahvistaminen oppijassa

• Kouluttajan oma ammatti-identi-
teetti ja erityisosaaminen Green 
Care –osaajana 

• 10 op (270h)
• Kuormittavuus 24,5 h / viikko
• Taso EQF 7
• Arviointi Hyväksytty / Hylätty
• Toteutus: 14.8. – 9.11.2017

   Aineistot ja tehtävät
• luentotallenteet, diasarjat, videot, 

verkkosivut ja muu oppimisalus-
talla jaettu aineisto

• Suomi A. & Juusola M. 2016. 
Vihreä hoiva ja voima. Voimakirja. 
TAI Mannström-Mäkelä L. & 
Saukkola K. 2013. Voimaannutta-
van ohjaamisen käsikirja. 
Kaaoksesta arjen hallintaan. 
Palmenia.

• Cole M. 2012. Group Roles & Role 
Analysis exercise.

• Jyväskylän ammattikorkeakoulu. 
Avoin oppimateriaali oppimiskäsi-
tyksistä. 

• Tynjälä, P. 1999. (uusi painos 2004). 
Oppiminen tiedon rakentamise-
na. Helsinki: Kirjayhtymä.

• Engeström, Y. 1987. Perustietoa 
opetuksesta. Helsinki: Valtion 
painatuskeskus. 

• Kupias, P. 2002. Oppia opetusme-
netelmistä. Helsinki: Edita. 

• 3 webinaaria, 2 lähipäivää
• Ohjauswebinaarit tehtävien tueksi
• Ohjauksen teemaa kokoava 

tehtävä
• Koulutuksen teemaa kokoava 

tehtävä

  Osaamistavoitteet
• Osaa soveltaa voimavarakeskeisen ohjauksen sekä kokemuksellisen ja 

konstruktiivisen oppimisen periaatteita omassa ohjaus- ja koulutustoimin-
nassaan

• Osaa analysoida ohjaustyön ja vuorovaikutuksen merkitystä Green Care 
-palvelun tuottamisessa ja soveltaa niitä oman ammatillisuuden mahdollis-
tamiin tehtäviin

• Osaa suunnitella ja tuottaa opetus/ohjauskokonaisuuden Green Caren 
pedagogisten viitekehysten mukaan

• Osaa arvioida omia valmiuksia toimia Green Care -ohjaajana
• Osaa arvioida koulutettavien ja ohjattavien Green Care -osaamistasoa ja 

valita soveltuvimmat oppimismenetelmät Green Caren kouluttamiseen
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1.2. Opintojakson suunnittelu 
Opintojakson suunnittelussa pyrittiin huomioimaan moniammatillinen si-
sältöaines. Haasteen oli löytää ohjausta ja kouluttamista koskeva riittävä 
metateoria. Osaaminen rakentuu aikuiskoulutuksessa kerroksellisesti ja rin-
nakkaisesti. Tämä alkuajatus oli kirjoitettu koulutuksen pedagogiseen ra-
kenteeseen.  Siksi asiakastyön ohjaamisen periaatteita ja työtapoja oli nos-
tettu esille jo monissa edeltävissä opintojaksoissa. Kouluttajat sekä kentällä 
olevat toimijat olivat kertoneet ja näyttäneet tapoja tehdä asiakastyötä mitä 
erilaisimmissa konteksteissa. 

Metateoriat: Koulutuksessa päädyttiin voimavara- ja ratkaisukeskeiseen 
asiakastyön orientaatioon, jonka pohjalta löytyvät positiivinen psykologia 
sekä sosiaalinen konstuktionismi. Pedagogisina periaatteina olivat koke-
muksellinen ja konstruktiivinen oppiminen. Tämä tarkoitti sitä, että a) käsillä 
oleva opintojakso tuli toteuttaa niin, että teoria ja käytäntö kulkivat koulu-
tuksen sisällöissä ja pedagogiikassa rinnakkain; b) edellä kuvattu mallintui 
omakohtaisena kokemuksena opiskelijoille ja tätä kautta puolestaan heidän 
toimintaansa. 

1.3. Opintojakson toteutus (toimenpiteet) 
Opintojakson toteutus käynnistyi jo toukokuussa 2017 ja kesälle 2017 annetul-
la orientaatiolla: opiskelijat perehtyivät omatoimisesti jakson aineistoihin ja 
määrittelivät omat oppimistavoitteensa. Tässä vaiheessa käynnistyi mahdol-
lisuus hakea AHOT:ointeja, joita tulikin varsinkin ohjaamisen osuudesta. Haas-
teena oli läpikäydä mitä erilaisemmat näytöt ja tehdä mahdolliset henkilökoh-
taiset lisäsuorittamisen polut. Keväällä myös piti organisoitua vertaisryhmiksi, 
jotka toimivat oman oppimisen apuna koko opintojaksona ajan. Myös oman 
näytön/harjoittelun paikan etsintä tuli aloittaa jo kesän 2017 aikana. 

Opintojakso oli rakennettu kokemuksellisen oppimisen ja voimavaraistavan 
työtavan pohjalta. Eli kaikki se, mitä opetettiin, pyrittiin mallintamaan ja to-
teuttamaan opiskelijoiden kanssa. Siksi opintojakson toteuttamisessa oli 
mukana sekä opiskelijoiden vertaistyöskentelyä ja vertaisparrausta sekä 
opettajien ohjauswebinaareja. Opintojakso sisälsi konkreettista harjoittelua, 
ts. oman osaamisen näyttöjä ja tämä lisäsi ohjauksen osuutta. 
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1.4 Opintojakson sisällöistä 
Opintokokonaisuus sisälsi 2 kpl 5:n opintopisteen kokonaisuutta, josta toi-
nen keskittyi ohjaamiseen ja toinen kouluttamiseen. Kummankin opintojak-
son osalta opiskelijat aluksi määrittävät omaa osaamistaan ja vahvuuksiaan 
hoivan ja / tai voiman alueella. 

Voimavarakeskeinen ohjaus ja valmennus 
Tässä opintojaksossa opiskelijat perehtyivät Green Care -ohjausta viitoitta-
vaan metateoriaan ja viitekehyksiin. Opintojakso sisälsi osiot: ratkaisu- ja 
voimavarakeskeisyys (2 op), ryhmän ohjaaminen (1 op) ja kasvu ohjaajuu-
teen/ohjaamisen harjoitus (2 op). Materiaaleina ja toteuttamistapana olivat 
etätehtävät verkossa, 1 kontaktipäivä sekä ohjausharjoittelu. Ohjausharjoit-
teluun liittyi vertaissparraus ja opettajien antama henkilökohtainen spar-
raus oman ohjaussuunnitelman tueksi sekä ohjauskeskustelut webinaarissa. 

Oman osaamisen näyttö, ts. harjoittelu oli osittain jännittävä osuus koulu-
tuksessa. Tätä varten opiskelijoille oli tehty ohjaussuunnitelman runko, joka 
avusti heitä suunnittelemaan teoreettisesti perustellun ohjaustapahtuman. 
Lähtökohtana oli, että kukin opiskelija asemoi ja arvioi osaamistaan ja vah-
vuuksiaan joko voiman tai hoivan alueelle. Tässä yhteydessä opiskelija pystyi 
hyödyntämään koko koulutuksen antia ja opiskelijoiden suunnitelmat olivat 
todella hieno kavalkadi. Esillä oli niin luonto- kuin eläinavusteisia työtapoja. 
Kun oman työtavan perusteli teoreettisesti ja vaiheisti tapahtuman alusta 
loppuun saakka, opiskelijat saivat tuntuman Green Care -ohjaamisen laa-
tuun. Seuraava esimerkki on opiskelijan luvalla saatu näyte ohjaamistilan-
teen suunnittelusta, jossa hän on lihavoinneilla nostanut esille ko. toiminnan 
tavoitteen ja sen jälkeen on toiminnallistanut tavoitteen. Tätä ennen opiske-
lija on määritellyt koko tapahtuman tavoitteen asiakaslähtöisyyden ja voi-
mavaraistavan työorientaation perusteilla. 

Esimerkki reitti luonnossa koostuu erilaisista osista:  
1. Aistien herättely Lintujen tarkkailu – äänet, erilaiset tuoksut, pinnat, 

materiaalit 
2. Tarkkaavuuden herättely: ”Näytä minulle jotain kiinnostavaa”- har-

joitus. Harjoitus toteutetaan pareittain.  
3. Yhteisöllisyys: etsi lahja ystävälle luonnosta – harjoitus.* Toteutetaan 

saman parin kanssa kuin edellinen harjoitus.
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4. Itsetuntemuksen herättely: puu, joka muistuttaa minua* – harjoitus 
5. Osallisuus, osallistuminen: Tutkitaan reitin varrella olevia opastaulu-

ja ja käydään niiden tuomista asioista keskusteluja  
6. Merkityksellisyys: Käydään läpi yhdessä kokemuksia, mitä metsäret-

kellä tapahtui? Miltä nyt tuntuu? Oliko metsässä, jotain, joka tuntui 
vaikealta, pelottavalta, mukavalta, kiinnostavalta? Minkä ajatuksen 
kanssa lähtee pois? 

7. Kokemuksellisuus: tehdään välipalaa (tikkupullia) ja syödään eväät 
yhdessä nuotion äärellä 

8. Palautteen keruu: kerään palautteen osallistujilta suullisesti sekä 
nuorilta ja ohjaajilta, pyydän ohjaajia toimittamaan minulle mahdolli-
set jälkikäteen tulleet palautteet minulle. 

9. Lopetus ja kotiinlähtö: siirrytään autoille ja lähdetään kotiin, lopuksi 
otetaan mahdollinen yhteiskuva 

Ryhmän ohjaamisesta: Opintojaksossa oli iso materiaalipaketti ryhmän oh-
jaamisen periaatteista ja työtavoista. Lähtökohtana oli, että opiskelija tutus-
tuu materiaaliin ja perustelee (mikäli toteuttaa ryhmätapahtuman) ryhmän 
ohjaamisen tapansa. 

Kouluttajaosaaminen 
Kouluttajaosaaminen sisälsi osiot: pedagogiset viitekehykset ja ratkaisut (3 op) 
sekä kouluttamisen harjoittelu (2 op). Opintojakso sisälsi ison materiaalipaketin 
kouluttamisen pedagogiikasta ja aikuisoppimisen periaatteista. Tämän pohjalta 
rakennettiin kontaktipäivä, missä nostettiin esille ko. teemojen lisäksi myös, mitä 
erityistä on Green Care -kouluttaminen. Opintojaksoon liittyi kouluttamiseen liit-
tyvä harjoittelu/ näyttö.  Myös tähän oli tehty avuksi tarkistuslista, joka ohjasi ta-
pahtuman suunnittelua ja toteuttamista. Lähtökohtana oli, että opiskelija oli 
määritellyt omat vahvuutensa ja osaamisensa, jonka mukaan hän asemoi tilan-
teen joko hoivan tai voiman alueelle. Ajatuksena oli, että jokainen pystyy ainakin 
kertomaan Green Care -toiminnan periaatteita ja esittelemään Green Care -työ-
tapoja. Tämän pohjalta opiskelijat joko pitivät esim. omalle työpaikalle alustuksia 
tai vetivät jopa yleisötilaisuuksia.  Vertaisryhmän tuki oli tärkeä apua oman tapah-
tuman suunnittelussa. Opiskelija sai ja antoi vertaissparrausta omassa vertaisryh-
mässä. Jotkut opiskelijat jopa pääsivät seuraaman toistensa koulutustapahtumia 
ja tämä koettiin hyvänä. Opintojakso lisäksi sisälsi webinaareja, joiden aikana oli 
mahdollista saada oman koulutustapahtuman suunnittelun tueksi sparrausta.  
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1.5 Näyttöön perustuva toiminta ja laatu  
Opintojakson suunnittelussa oli erikseen mietitty, miten teoreettinen tieto saa-
daan osaksi käytännön toimintaa. Siksi opintojaksoon oli erikseen suunniteltu 
harjoitteluosiot ja niihin tarkat sisältörunkopohjat. Samalla opiskelijat tutustuivat 
toiminnan vaiheistamiseen, ajoittamiseen sekä tätä kautta vaativaan asiakasläh-
töiseen työskentelyyn. Opiskelijat joutuivat perustelemaan, miten he huomioi-
vat asiakkaiden tavoitteet ja tarpeet, valitut materiaalit, osallistavat, voimavarais-
tavat menetelmät sekä tekemään varasuunnitelmia. Toiminnan laatuun liittyi 
lisäksi toimintaympäristön valintaa ja turvallisuuteen liittyvät kysymykset.  

Koulutuksen toteuttamisen laatua pyrittiin vaalimaan välittömällä yhteisopetta-
juudella, integratiivisen työtavan mallintamisella, jatkuvalla reflektiolla sekä ole-
malla herkkä opiskelijoiden palautteen suunnassa. 

PILOTOINNIN KOKEMUKSET JATKOKEHITTÄMISEEN
Opintojakson tuloksena on valtava määrä mitä erilaisempia ohjauksen ja koulut-
tamisen tapahtumia sekä myös muutamia palvelutuotteita. Opiskelijat saivat 
työelämästä ja asiakkailta hyvää palautetta. Myös opintojakso sai hyvää palau-
tetta sisällöstä ja toteuttamistavasta opiskelijoilta. Erityisesti kontaktiopetus ja 
webinaarit olivat antoisia. Toisaalta opintojakso oli haastava ja jännittäväkin. 
Oman osaamisen näyttö sekä perustelu asettivat opintojen ohjaamiselle haas-
teita: osa opiskelijoista tarvitsi enemmän ohjausta joko teorian (toiminnan teo-
reettinen perustelu ja käsitteellistäminen) tai konkretian (toiminnan riittävä vai-
heistaminen ja järkevä taso) osalta.  Opintojakso kaipaa kontaktiopetusta ja 
taitojen treenaamista. Nyt opintojen ajankohta opintojen lopussa söi energiaa ja 
liian tiukka aikataulu monine sopimiseen asetti opiskelijat suureen kuormituk-
seen. Muutama opiskelija ei osallistunut opintojaksolle juuri liian tiukan aikatau-
lun vuoksi. 

Vertaissparraus koettiin opiskelijapalautteiden mukaan antoisaksi ja sitä kannat-
taa kehittää myös muihin opintojaksoihin. Ahot-käytäntöä myös tulee jatkossa 
kehittää, sillä se vei nyt paljon aikaa. Opintojakson toteuttamiskohtaa kannattaa 
jatkossa miettiä: se on parhaimmillaan täydennyskoulutusta ja/tai osana ylem-
män amk:n tarjontaa jo vaativuutensa vuoksi. Ohjausosaaminen kuuluu Green 
Care -opintoihin luontevasti ja sitä tulee opinnoissa on jatkossa osana asiakas-
työn opintoja. On kuitenkin mietittävä, mitä Green Care -kouluttajuudelta jatkos-
sa odotetaan ja millaista ”professiota” sen ympärille on tarpeen rakentaa. 



65

Ritva Mynttinen

Arviointi Green Care -korkea-asteen  
koulutusmallin kehittämisessä

Green Care -koulutusmalli korkea-asteelle hankkeessa suunniteltiin, kokeil-
tiin ja arvioitiin 40 opintopisteen koulutuskokonaisuus. Arvioinnin tavoittee-
na oli kehittää koulutusmallia ja kokeilujaksoja hankkeen aikana sekä lopul-
liseen, kokeilun perusteella paranneltuun muotoonsa. Tässä artikkelissa 
kerrotaan arvioinnin toteutuksesta sekä hyvistä käytännöistä ja parannus-
ehdotuksista, joita vastauksissa tuotiin esiin. Tekstin välissä oleva kursivoi-
dut lainaukset ovat otteita opiskelijoiden tai työnantajien vastauksista. 

1. OPISKELIJAT KESKEISESSÄ ARVIOITSIJAROOLISSA 
Koulutusta arvioivat säännöllisesti sekä opiskelijat että hankehenkilöt, jos-
sain määrin myös työantajat ja Green Care -kenttä. Palautetta koottiin säh-
köisillä lomakkeilla, puhelimitse ja ryhmäkeskusteluissa. Sitä saatiin myös 
vapaamuotoisemmin verkon välityksellä ja lähipäivissä.

Koulutuskokeiluun osallistuneilla opiskelijoilla oli keskeinen rooli arvioinnis-
sa. He antoivatkin palautetta ahkerasti kunkin jakson päätteeksi sekä vasta-
sivat koulutuksen alku- ja loppukyselyyn. Vastausinto tosin laantui koulutuk-
sen edetessä. Vastauksia saatiin kyselystä riippuen 52–100 opiskelijalta. 
Koulutuksen aloitti 140 ja sen suoritti loppuun 87 opiskelijaa, joista osa oli 
työttömiä, osa töissä, osa opiskeli muuallakin kuin tässä koulutuksessa. Mu-
kana oli niin yrittäjiä kuin toisen palveluksessa olevia työtekijöitä tai esimie-
hiä. Edustettuna olivat mm. palveluntuotanto, opettaminen, neuvonta, ke-
hittämistyö, muutaman kohdalla myös viranomaistyö. Suurin osa oli 
aiemmin opiskellut korkea-asteella tai käynyt vanhanmallisen opiston. Mu-
kana oli myös jonkin verran keskiasteelta valmistuneita ja muutama tutkija-
koulutuksen saanut. 

Jaksopalautetta kerättiin sähköisellä lomakkeella kunkin jakson päätyttyä 
muutaman viikon ajan. Tämä oli arvioinnin keskeisin työkalu. Palautetta ky-
syttiin opintojakson tavoitteiden toteutumisesta, sisällöstä, opetuksesta, 
luonteesta, toteutustavoista ja käytännön järjestelyistä. Siihen yhdistettiin 
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myös itsearviointi. Sekä monivalintaväittämiä että avoimia kysymyksiä käy-
tettiin. Joitain väittämiä lisättiin tai poistettiin sen mukaan, mistä kulloisen-
kin jakson ominaispiirteistä tai koko mallin toteutuksesta tarvittiin palautet-
ta. Avoimia kysymyksiä muokattiin tarpeen mukaan. 

Alku- ja loppukysely toteutettiin vastaavasti. Se vain koski koko kokonaisuut-
ta ja osa väittämistä vertasi opiskelijan kokemusta omasta asiantuntijuudes-
taan, työelämävalmiuksistaan ja asenteestaan Green Care -toimintaa koh-
taan koulutuksen alussa ja lopussa.

Väittämistä laskettiin keskiarvot, avoimet vastaukset luokiteltiin teemoittain 
esiintymistiheytensä mukaan.  Yhteenveto toimitettiin kaikille koulutuksen 
suunnittelijoille – ja kulloisenkin jakson suunnittelijoille myös kaikki alkupe-
räiset vastaukset avoimiin kysymyksiin. Lisäksi palautteesta nostettiin asioi-
ta suunnittelukeskusteluun jo ennen yhteenvedon valmistumista. Tiedot 
olivat kuitenkin hyödynnettävissä vasta seuraavien jaksojen suunnittelussa, 
joten onneksi opiskelijakysymyksiä ja -palautetta kertyi myös jaksojen verk-
kokeskustelualueilla, sähköpostitse ja lähipäivien aikana, jolloin niihin saa-
tettiin reagoida jo kyseisen jakson kuluessa.

Ajatuksia onnistumisista, kehitettävistä asioista ja jaksojen työllistävyydestä 
saatiin opiskelijoiden lisäksi hankehenkilöiltä, jotka toimivat kurssipäivien 
johtajina omalla paikkakunnallaan ja kehittivät koulutusmallia edelleen. Li-
säksi koulutuksen päätyttyä haastateltiin neljää opiskelijoiden työnantajaa 
puhelimitse koulutuksen hyödyllisyydestä ja toimivuudesta sekä heidän toi-
veistaan tulevien koulutusten suhteen. Koulutusta kommentoivat myös 
muun muassa Green Care Finland ry:n edustajat ja tietenkin ohjausryhmä, 
jossa oli sekä koulutusorganisaatioiden että Green Care -alan toimijoita. 

2. PALAUTTEITA HYVIKSI KÄYTÄNNÖIKSI 
Palautetta saatiin paljon. Opiskelijoiden ja hankehenkilöiden ajatukset vas-
tasivat toisiaan melko pitkälti, joskin opiskelijoiden vastauksissa oli enem-
män hajontaa ja ristiriitaa. Se oli ymmärrettävää ja toivottuakin, koska kokei-
luun valittiin tarkoituksella eritaustaisia henkilöitä monipuolisen palautteen 
toivossa. Lisäksi ihmiset oppivat eri tavoin. Myös mielikuvat koulutuksesta ja 
aikaisempi osaaminen aiheesta vaihtelivat: Osalle asiat olivat jo entuudes-
taan tuttuja tai koulutus ei vastannutkaan aivan sitä, mitä tultiin hakemaan. 
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Osa sai valtavasti uutta tietoa, näkemykset laajenivat ja opittu tuli käyttöön. 

Vastauksista nousee runsaasti hyviä käytäntöjä ja korjausehdotuksia Green 
Care -korkea-asteen koulutuskokonaisuuden suunnitteluun, ja niitä voi so-
veltuvin osin hyödyntää myös muiden samankaltaisten koulutusten suun-
nittelussa. Vaikka kehitettävää vielä riittääkin, koulutuskokeilussa mentiin jo 
oikeaan suuntaan ja koulutus oli merkittävä monille siihen osallistuneista. 
Sekä alku- että loppukyselyssä vastaajat (n=39) arvioivat omaa asiantunti-
juuttaan, työelämävalmiuksiaan ja verkostoitumistaan Green Care -alalla. 
Väittämäkeskiarvoja vertaamalla muutosta parempaan näytti koulutuksen 
aikana tapahtuneen näissä kaikissa, vaikkakin siihen saattoivat vaikuttaa 
muutkin asiat kuin koulutus (taulukko 1). Loppukyselyyn vastaajat (n=52) 
myös suosittelisivat koulutusta muillekin melko todennäköisesti, ja he olivat 
jo itse jossain määrin hyödyntäneet oppimaansa omassa toiminnassaan 
(taulukko 2).  

TAULUKKO 1.

Asteikko: 1=eri mieltä 2=melko eri mieltä, 3=ei eri eikä samaa mieltä, 4=melko 
samaa mieltä, 5=samaa mieltä.

Väittämä 

Tunnen itseni Green Care -asiantuntijaksi.

kysely 
koulutuksen 

alussa 

k.a

2,54

kysely 
koulutuksen 

loputtua 

k.a

4,05

muutos 

k.a

1,51

Minulla on valmiuksia toimia työelämässä 
Green Care -alalla.

Olen verkostoitunut monipuolisesti  
Green Care -alaan liittyen.

Asennoidun Green Care -toimintaan 
monipuolisesti.

Olen innostunut työskentelemään  
Green Care -alalla.

4,07

2,92

4,56

4,63

4,49

3,41

4,56

4,59

0,41

0,49

0,00

-0,04

Opiskelijoiden väittämävastausten keskiarvoja ja niiden 
muutos Green Care -korkea-asteen koulutuskokeilun alku- ja loppukyse-
lyyn vastanneiden keskuudessa (n=39). 
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Koulutus oli selvästi tarpeen, kuten on myös koulutuksen kehittäminen 
edelleen. Hyviä parannusehdotuksia saatiin. Valintoja joudutaan silti teke-
mään eikä jokaisen taustaan, tavoitteisiin ja mieluisimpaan oppimistapaan 
voida aina vastata. Suomeen olisikin hyvä saada lisää eri tavoin suunnattuja 
korkea-asteen koulutuksia vastaamaan useammanlaisiin oppimistavoittei-
siin. 

2.1. Kokonaisnäkemyksen rakentamista verkko-opintoina
Hyvä korkea-asteen koulutus, jossa rakennetaan monipuolista käsitystä 
Green Care -toiminnasta ja -palveluntuottamisesta, lähestyy kokonaisuutta 
pohtien ja tarkastellen sitä keskustelevasti eri näkökulmista ja tutkivalla ot-
teella. Toteutus on selkeä, riittävän haastava ja joustaa tarjoten ratkaisuja 
myös työn ohella opiskeluun, tukee ja auttaa havainnoimaan omaa toimin-
taa sekä huomioi eri oppimistyylejä. Sisältö yhdistää tutkimustietoa, käytän-
nön esimerkkejä ja hankkeiden tuloksia, piirtää kuvan tämän hetken toimin-
takentästä, tarttuu ajankohtaisiin kysymyksiin ja tuo esiin niin 
mahdollisuuksia kuin haasteitakin.

TAULUKKO 2.

Asteikko: 1=eri mieltä 2=melko eri mieltä, 3=ei eri eikä samaa mieltä, 4=melko 
samaa mieltä, 5=samaa mieltä.

Väittämä 

Suosittelisin koulutusta muille, jotka haluavat opiskella 
Green Care -aihetta. 

k.a

4,05

keski-
hajonta

1,51

Olen jo hyödyntänyt koulutuksessa oppimaani 
työssäni tai muussa toiminnassani.

Saatoin yhdistää opintoja työhöni tai työllistymiseeni, esim. 
harjoitustehtävien kautta.

Lähipäivissä on tärkeää keskustella toisten 
osallistujien kanssa ja verkostoitua.  

Lähipäivissä on tärkeää päästä kokemaan Green Care 
-toimintaa ja tutustumaan toimijoihin. 

4,49

3,41

4,56

4,59

0,41

0,49

0,00

-0,04

Poimintoja opiskelijoiden (n=52) väittämävastausten 
keskiarvoista Green Care -korkea-asteen koulutuskokeilun loppukyselyssä 
(n=52).  



69

 ”Koulutus auttoi näkemään sen käytännön osaamisen, joka minulla jo 
oli/on. Teoria ja uusin tutkimustieto vahvisti käsityksiäni menetelmäni 
käytettävyydestä ja vaikuttavuudesta.”

Verkkopainotteinen monimuotokoulutus tarjoaa parhaimmillaan tilaisuu-
den ajoittaa opiskelu joustavasti muun elämän lomaan ja vähentää matkus-
tamista. Tavoitteena on silti tasainen oppimisprosessi, loppuruuhkaa on 
vältettävä. Laajankin tehtävän ja oppisisällön omaksumisen voi jakaa osiin; 
pysähtyä vertaisarvioimaan ja keskustelemaan pariin otteeseen matkan var-
rella. Vähintään yksi lähipäivä tarvitaan, ja asioiden työstämiselle on varatta-
va riittävästi aikaa. Myös verkkokokoukset, webinaarit, sopivat luennoille ja 
keskusteluun, kunhan osallistujien laitteet toimivat ja tekniikkaa on harjoi-
teltu riittävästi. Verkko-opinnot ovat myös erinomainen tilaisuus harjoitella 
tietoteknisiä taitoja ja kokeilla erilaisia verkkovälineitä tulevaisuuden hyö-
dyntämistä, esim. työtehtäviään, varten. Osallistujat myös näkivät erilaisten 
verkkovälineiden kokeilun melko hyvänä. Asiaa jaksojen ja koko koulutuk-
sen jälkeen kysyttäessä mielipide väittämään ”Oli hyvä, että koulutuksessa 
hyödynnettiin useita verkkovälineitä” vaihteli keskimäärin 3–4 tienoilla nu-
meron viisi tarkoittaessa samaa mieltä.

 ”Rohkeesti nyt niitä digi-, niitä erilaisia ohjelmia ja alustoja käyttöön sen 
takia, että olis lupa … kokeilla ja myöskin … epäonnistua ja kokeilla, itse 
opiskellen… Mutta nyt olis hyvä tässä miettiä, että mikäs tukis nyt tätä, 
että olisi tavallaan piilo-opetussuunnitelma siellä takana, että nyt tulee 
tätä digiloikkaa.”

2.2. Kohtuudella monipuolista ja -kanavaista sisältöä
Green Care on niin laaja aihekokonaisuus, että aika haastaa materiaalirun-
sauden. Kokonaiskuvan ja näkökulmien saamiseksi oli ja on jatkossakin vält-
tämätöntä käydä asioita läpi monipuolisesti - myös niitä, jotka eivät ensin 
kiinnostaisi itseä lainkaan. Tämän pohjan rakennettuaan ja käsitteet sisäis-
tettyään voi sitten syventää oppimistaan itselle tärkeimpään suuntaan. 
Asioiden käsittelyyn on varattava aikaa, materiaalia ei saa olla liikaa, osa voi 
olla vaihtoehtoista tai täydentävää ja opiskelija voi etsiä materiaalia myös 
itse. 
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 ”Teoriapohjan saaminen auttoi perustelemaan asioita muille, erilaiset 
käytännön esimerkit auttoivat ymmärtämään asioita, käytännön har-
joitukset antoivat varmuutta.”

 ”Aloin nähdä eri toimintamuodot osina GC:n kokonaisuutta. Aikaisem-
min katsoin asiaa lähinnä oman osaamiseni näkökulmasta, enkä niin-
kään nähnyt miten muut toimintamuodot ja menetelmät liittyvät 
omaan toimintaani. Kokonaisuus hahmottuu ja alkaa olla paremmin 
hallussa.”

 ”Voisi lukea ja analysoida julkaisuja tai koostaa tietoja eri lähteistä tai 
tehdä muuta opintoihin liittyvää aivoja aktivoivaa puuhaa.”

 ” … vahvistaa sitä tehdyn työn laatua ja ajantasaista tietoa laajentaa ja 
näkökulmaa, eli tän tyyppisiä laadullisia odotuksia siihen osaamisen ke-
hittämiseen.”

Materiaalia kannattaa tarjota niin silmille kuin korville: kohtuumittaiset (n. 20 
min) luentonauhoitteet tulostettavine dioineen, videoita, artikkeleita, tiivis-
telmiä, kuvia, kirjoja. Kirjallista materiaaleja, erityisesti luentodioja, silmäile-
mällä saa nopeasti käsityksen sisällöstä. Äänitiedostoja voi kuunnella kotitöi-
den, lenkkeilyn tai työmatkojen ohessa. Videoilla näkee käytännön 
esimerkkejä Green Care -toiminnan toteutuksista. Artikkelien ja kirjojen lu-
kemiseen voi syventyä vaikka luonnon helmassa. Monenlaista materiaalia 
kannattaa tarjota, koska myös oppimistyylejä on monenlaisia. 

 ”Rohkeasti vain monimuotoisia materiaaleja. Kaikki ei tykkää kaikista, 
mutta oppijoita on monenlaisia. Itselleni lukeminen on haastavaa, mut-
ta nauhoitteet ja soveltavat tehtävät mukaan lukien osaamistestit ovat 
tervetulleita apuja oppimiseen.”

 ”Aikuisopiskelijat ovat kaikki kovin erilaisia ja erilaisissa tilanteissa, mulle 
ei esimerkiksi toimi ollenkaan videoiden katselu - menee kuin vesi han-
hen selästä ellen tee samalla tavoitteellisesti muistiinpanoja.

 ”Pelkkä kuuntelumallinen materiaalikin voisi olla toimiva täällä pitkien 
ajomatkojen maisemissa.”
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Opiskelijatarina: Jaana Korkiamäki-Villanen 

Korkiamäki-Villasen 
mukana metsässä on 
yleensä myös labrado-
rinnoutaja Hilla.

Porilainen Jaana Korkia-
mäki-Villanen on sairaan-
hoitaja, erä- ja luon-

sin. Koska jokaisen luon-
tosuhde on omanlaisensa, 
täytyy palvelut toteuttaa 
hyvinkin yksilöllisesti, sa-
noo Korkiamäki-Villanen.

Green Care -korkeakoulu-
tuksen kautta Korkiamäki-
Villasen kiinnostus lisään-
tyi aiheesta tehtyihin 
tieteellisiin tutkimuksiin. 
Koulutus toi hänelle myös 
lisää ystäviä, verkostoitu-
mista. 
- Koulutus lisäsi arvostus-
ta omaan alueeseen, 
Satakunnan luontoon. Ei 
tarvitse lähteä merta 
edemmäs kalaan. 

to-opas sekä Green Care 
-yrittäjä.  Hänen palvelui-
hinsa kuuluvat muun 
muassa fyysiseen ja psyyk-
kiseen hyvinvointiin vaikut-
tavat luontohoivan terveys-
metsäretket ja luonto- 
voiman puolelta terveys-
yrttien keruuretket, sieni-
retket ja -tastingit sekä 
metsämarjojen tastingit, 
joissa tutustutaan marjojen 
terveysvaikutuksiin.

Luontohoivan palveluissa 
voimavarakeskeisessä oh-
jauksessa korostuu asiak-
kaan oma tavoite, johon 
pyritään osatavoitteiden 
kautta.
- Luontohetket ja -retket 
suunnitellaan aina asiak-
kaan omista tarpeista kä-

 ”On hyvä, että diat ovat erikseen, niihin on helpompi palata kuin videoi-
hin”

2.3. Verkostoitumisen ja yhteisen oppimisen tärkeys
Nuorella alalla, joka kaipaa vielä lisää yrittäjyyttä, kehittämistä, yhteistä voi-
maa ja näkyvyyttä – kuten Green Care – verkostoituminen korostuu. Usein 
yritykset ovat pieniä, toiminta alussa ja palvelutuote helposti niin monialai-
nen, että sen toteuttamiseen tarvitaan usein useamman alan ammattilaisia. 
Myös muissa tehtävissä yhteistyö on tarpeen. Koulutuksella onkin erinomai-
nen tilaisuus yhdistää alasta kiinnostuneita, heidän kokemuksiaan ja osaa-
mistaan. Vertaisarviointi, ryhmätyöt, verkkokeskustelut, yhteistoiminnalliset 
lähipäivät, keskustelevat verkkokokoukset ja opiskelijoiden keskenään sopi-
mat pienryhmätapaamiset ovat kaikki hyviä keinoja tässä.  Yhdessä oppimi-
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sen voidaan nähdä myös heijastavan Green Care -toiminnan elementtiä osal-
lisuudesta, yhteisöön kuulumisesta. 

 ”Lähipäivinä on ollut joka kerta mukavaa ja mielenkiintoista keskustella 
muiden ryhmäläisten kanssa, myös konkreettista yhteistyötä on jo vireillä 
muutaman toimijan kanssa.”

 ”Opiskelukaverit olivat kaikki aluksi vieraita, mutta hyvin on verkostoidut-
tu. Varsinkin kun lopussa oleviin tehtäviin tuli opiskelijakaveri arvioimaan. 
Tätä voisi olla enemmänkin vaihdellen pareja.”

 ”Vertaisparilta sai hyviä rakentavia kommentteja ja vastaavasti hänen 
tekstiään lukiessaan oppi paljon uutta ja sai erilaisia näkökulmia.”

Opiskelijatarina: Hanna-Leena Juhola
Ali-Unkin lammastila si-
jaitsee Eurajoella Lapijoen 
varrella. Tilalla kasvate-
taan uhanalaisia ahve-
n a n m a a n l a m p a i t a .  
Kaiken kaikkiaan tilalla on 
tällä hetkellä reilut 100 
lammasta.

Työ- ja yksilövalmentaja, 
lampuri Hanna-Leena 
Juhola kertoo, että Green 

Care -koulutus on antanut 
varmuutta luontolähtöisten 
palveluiden tuottamiseen. 
Päätyössään nuorten työ-
pajalla Juhola on saanut 
herätettyä kiinnostuksen 
luontolähtöisiä toiminta-
malleja kohtaan.  
- Sosiaalialan koulutus ja 
osaaminen luonto- ja eläin-
taloudessa ovat minulle 
täydellinen ”paketti” ja nii-

den iloinen sekoittaminen 
keskenään ovat ihan pa-
rasta, nauraa Juhola. 

Lammastilalla järjeste-
tään monenlaista Green
Care -toimintaa. 
- Lammastilalla toteutan 
luontovoiman palveluita 
kuten lasten eläinkerho-
ja, lammaskaveritoimin- 
taa ja vierailuja eri koh-
teissa eläinten kanssa, 
kertoo Juhola.

Green Care -yrittäjyys on 
Juholan mielestä hyvä 
mahdollisuus varsinkin 
sellaisille henkilöille, jot-
ka itse arvostavat Green 
Careen kuuluvia asioita. 
– Eläimet antavat paljon 
asiakkaalle, ja myös yrit-
täjälle eläinavusteisen 
toiminnan toteuttaminen 
tuo monipuolisuutta työ-
hön normaalin ruokinnan 
ja hoidon lisäksi.

Hanna-
Leena 
Juholan 
lammasti-
lalla on 
myös muita 
eläimiä, 
kuten 
kanoja.
Kuva: 
Susanna 
Uolia.
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 ”(Opiskelu)motivaatiotani lisää myös se, jos saan jakaa ajatuksia muiden 
kanssa ja kehittää asiaa eteenpäin yhdessä toisten kanssa.”

Toisten opiskelijoiden kanssa voi keskustella monin tavoin eri aiheista, tasoil-
la ja kokoonpanoilla, esimerkiksi käydä vuoropuhelua luentojen sisällöistä, 
kehittää yhdessä palveluja, arvokeskustella, vaihtaa kokemuksia samanlaises-
ta toiminnasta kiinnostuneiden tai verkostoitua valtakunnallisesti. Jakso ko-
konaisuudessaan määrittää, miten keskustelut istuvat siihen parhaiten ja 
millä tehtävänannoilla ja keinoin niitä käydään. Keskusteluja ei kuitenkaan 
saa olla liikaa, jottei niistä tule pelkkää suorittamista. 

 

Olen Marjut Levoska 
Kokkolasta, maalaistalon 
tytär, psykiatrinen sai-
raanhoitaja vm 1990 ja 
terveystieteiden maisteri 
2007. Olen toiminut 
akuutti- ja kuntoutuspsy-
kiatrialla sairaanhoitaja-
na, mielenterveys- ja 
päihdetyön lehtorina ja 

Opiskelijatarina: Marjut Levoska

Marjut Levoska. 

nyt viidettä vuotta asumis-
palvelujohtajana Keski-
Pohjanmaan sosiaalipsyki-
atrisessa yhdistyksessä. 
Kotoa löytyy perheen lisäksi 
cockerspanieli ja 3 kissaa.  

Kävin Green Care AMK 40 
op opinnot ja tavoitteeni on 
työssäni rikastaa kuntou-
tusmenetelmiä mielenter-
veystyössä Green Care 
maustein asumisyksiköissä 
ja laajemminkin työpaikalla 
ja onnekseni meiltä löytyy 
innostuneita ohjaajia.  
Haasteensa on saada asiak-
kaat mukaan, ettei toiminta 
olisi ainoastaan ohjaajave-
toista.

 Toimintamme pohjaa myös 
vankasti recovery eli toipu-
misorientaatioajatteluun, 
jota Green Care  tukee. 
Tavoitteena on asiakkaan 
osallisuuden, toivon, itse-
määräämisoikeuden ja yksi-
löllisyyden vahvistaminen. 
Esimiehenä koen olevani 
toiminnan kehittämisen 
mahdollistaja.

Opinnoista sain paljon ide-
oita, miten toimintaa voin 
esimiehenä kehittää. 
Yhdistyksemme kuntout-
tavissa asumisyksiköissä 
oli jo paljon ennen Green 
Care brändiä tehty luonto 
– ja eläinavusteista oh-
jaustyöstä, Iina-kissa täyt-
tää 14vuotta ja piha-aluei-
ta on hyödynnetty 
monipuolisesti, huonekas-
veja, kasvimaata, luonto-
retkiä, kanoja ja kesälam-
paita.  

Koulutuksen antia oli GC 
-toiminnan systemaatti-
nen toteuttaminen toimin-
tasuunnitelmasta lähtien. 

Nyt yhdistyksessämme 
pyörii kummikoiratoiminta 
säännöllisesti ja suuri 
koulutuksen anti oli myös 
verkostoitumisessa, osa 
koulutukseen osallistu-
neista aktiiveista perusti 
Green Care Finlandin 
Keski-Pohjanmaan ala-
jaoston ja pyrimme saa-
maan näkyvyyttä alueelli-
sestikin. 
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 Todella hyödyllistä tällaisissa etäopinnoissa, voi jakaa ajatuksia ja kokee 
ahaa-elämyksiä lukiessa toisten mietteitä. Keskustelujen kautta saa pal-
jon uutta tietoa ja pohdittavaa.”

 ”Itse olen pitänyt webinaareista. Loistava tapa saada hedelmällistä kes-
kustelua poistumatta kotoa.”

 ”Webinaarit voisi korvata chat/verkkokeskusteluilla, turhaan meni aikaa 
laitteiden säätämiseen ja ohjeistamiseen.”

 ”Verkkokeskustelut koin opintojakson haastavimmiksi tehtäviksi. Tämä 
ehkä johtuu siitä, että en ole nettikeskustelujen kirjoittajaosapuoli yksityi-
selämässä myöskään.”

 ”Lähipäivään myös vapaata keskustelua alkuun siitä, mitä on opittu ja 
mitä on (itselle) tapahtunut edellisen lähitapaamisen jälkeen Green Ca-
re:n kannalta.”

 ”Ehkä (verkko)keskusteluissa terävöityisi, jos niistä nostettaisiin jotain esiin 
työstettäväksi lähipäivänä?”

2.4. Tehtävät ja lähipäivä opintojaksoa kokoamaan 
Oppimistehtävät ja muut jakson suoritteet ohjaavat opiskelua kohti jakson ta-
voitteiden toteutumista. Parhaimmillaan ne liittyvät todellisiin käytännön kysy-
myksiin ja ohjaavat jäsentämään vastauksia oppimateriaalista. Opiskelua moti-
voi varsinkin tiedon hyödyntäminen omaan toimintaan – liittyi se sitten 
yrittämiseen, kehittämiseen, opettamiseen, viranomaistyöhön, järjestötoimin-
taan tai johonkin muuhun.

Kokeilujaksoilla pidetyimpiä olivat laajahkot oppimistehtävät. Tehtävät saavat 
olla kokonaisvaltaisia, soveltavia, vaativiakin töitä, jotka ohjaavat jäsentämään, 
kokoamaan ja analysoimaan asioita. Tehtävän voi – ja usein kannattaakin – ja-
kaa paloihin syvenemään asteittain. Tutkivan oppimisen ajatus sopii sovelletta-
vaksi tässä: tiedon etsimistä käytännön tarpeeseen, oppimateriaalin käsittelyä, 
yhteistä oppimista ja vertaiskeskustelua. Toisaalta myös pienemmät tehtävät, 
jopa mielipiteitä voimakkaasti ”puolesta ja vastaan” -jakaneet monivalintatestit, 
ovat välillä paikallaan esim. käsitteiden testaamiseen, oppimateriaalin lukemi-
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sen tukena ja ajatuksia herättämään, kunhan niiden tavoitteet ovat selvät ja 
ohjeet selkeät.

Verkko-opinnoissa lähipäivän huolellinen toteutus korostuu. Niitä ei jaksolle 
montaa mahdu, vaikka niitä enemmän toivottaisiinkin.  On tarkkaan mietittävä, 
miten päivät tarjoavat asioita, joita ei verkon välityksellä voi toteuttaa. Kääntei-
sen luokkahuoneen ajatus sopii tähän hyvin: syvennetään etukäteen opiskeltu-
ja asioita, keskustellaan kotona katsotuista luentonauhoitteista, vertaisarvioi-
daan ennalta luettuja oppimistehtäviä. Yhtä tärkeää on tavata toiset opiskelijat 
kasvokkain, päästä jakamaan ajatuksia sekä ohjatusti että epämuodollisemmin. 
Asiantuntijavierailutkin ovat paikallaan – ja niihin valmistautuminen etukäteen 

Opiskelijatarina: Suvi Kaljunen
Olen Suvi Kaljunen, työs-
kentelen koulutussuun-
nittelijana Maaseudun 
Sivistysliitossa.Toimipis-
teeni on Joensuussa, toi-
mialueeni koko Suomi ja 
työnkuva varsin moni-
puolinen. Green Care 
-koulutukseen hain erityi-
sesti henkilökohtaisen 
kiinnostuksen myötä, 
mutta arvelin siitä olevan 

hyötyä myös työelämässä. 
Meille ja useille jäsenjär-
jestöillemme keskeisten 
teemojen – maaseudun ke-
hittämisen ja elinvoimai-
suuden, paikallisuuden, 
osallisuuden ja kotoutumi-
sen tukemisen – kentillä 
Green Care -toiminnalla ja 
-näkökulmilla on paljon an-
nettavaa. 

Maaseudulle tarvittaisiin 
uusia avauksia elinvoimai-
suuden ylläpitämiseksi. 
Oikein rakennettuina ja to-
teutettuina Green Care 
-palvelut voisivat olla hyvä 
lisä maatalousyrittäjien toi-
mikentässä. Myös hoito-
alan, hyvinvointipalvelui-
den ja matkailun 
kehittäminen Green Care 
-hengessä loisi maaseudul-
le hyviä tulevaisuudennä-

kymiä. 

Koulutuksen myötä olen 
oppinut katsomaan asioi-
ta ”Green Care -lasien 
läpi”, pohdin mahdolli-
suuksia hyödyntää esim. 
luontoelementtejä toi-
mintamme suunnittelus-
sa ja toteuttamisessa. 
Olen myös toteuttanut 
yhden luontoavusteisten 
menetelmien koulutus-
päivän Pohjois-Karja-
lassa toimivan Green 
Karelia -hankkeen puit-
teissa. 
Green Care -koulutus oli 
mielestäni asiantunte-
vasti rakennettu, ja sen 
pystyi toteuttamaan työn 
ohessa. Lähipäivien myö-
tä rakentui verkosto mo-
nen alan toimijoista, joita 
yhdisti kiinnostus Green 
Care -toimintaan. 

Kiitokset koulutuksen 
järjestäjille kattavasta 
katsauksesta Green 
Care:n maailmaan! 

Suvi Kaljunen näkee 
Green Care -toiminnan 
tarjoavan monia mahdolli-
suuksia maaseudun 
elinvoimalle.
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etukäteistehtävien kautta.  Lisäksi Green Care -kokemuksen tuonti lähipäivään 
esimerkiksi luontoharjoittein, opintokäynnillä tai paikanvalinnalla vahvistaa ko-
kemuksen kautta oppimista. Useat koulutuksen loppukyselyyn vastanneista 
olivat varsin samaa mieltä siitä, että lähipäivässä on tärkeää keskustella toisten 
kanssa, verkostoitua, tutustua Green Care -toimijoihin sekä saada omia Green 
Care -kokemuksia (TAULUKKO 2).

 ”Lähipäivät ovat hyviä, niitä pitäisi joka jaksossa olla ainakin kaksi. Ne tuke-
vat opiskelijoiden keskinäistä yhteyttä, tutustumista ja keskustelut ovat olleet 
oikein antoisia.”  

 ”Lähipäivissä on liikaa ja liikaa aikaa vieviä ryhmätöitä. Kaipaisin niihin lisää 
vuorovaikutteisia asiantuntijaluentoja. Lähipäivissä voisi myös olla Green 
Care -hankkeiden esittelyjä, tutustumiskäyntejä ym. konkretiaa.”

 ”Parasta toki olisi jos joku lähipäivä voitaisiin järjestää kokonaan luontoym-
päristössä, miksi ei jopa luonnossa yöpyen. Tukisi myös opiskelijoiden tutustu-
mista toisiinsa ja ryhmäytymistä.”

 ”Kaipaisin lähipäiviin erilaisia GC-toimijoita luennoimaan omasta aluees-
taan/yrityksestään ja kertomaan mm. miten toiminta lähti käyntiin jne.”

3. KOHTI UUDISTETTUA KOULUTUSMALLIA JA  
SYVENTÄVIÄ OPINTOJA
Saatu palaute on arvokasta ja vie opintokokonaisuutta selvästi eteenpäin. Uusi 
kokonaisuus tiivistetään puoleen aiemmasta vuoden sisällä suoritettavaksi, ja 
osa sisällöstä siirretään mahdollisille uusille syventäville jaksoille. Sisältöjä yh-
distetään, karsitaan päällekkäisyyksiä ja jäsennetään uudelleen. Hoivan ja voi-
man tasapuoliseen käsittelyyn kiinnitetään huomiota. Suoritustapoja kehite-
tään, mutta niiden suunnittelussa joudutaan tasapainottelemaan 
opettajaresurssien riittävyyden ja opintojaksolaajuuksien vuoksi.

Uusi kokonaisuus auttaa jatkossakin muodostamaan kokonaiskäsitystä Green
Care -toiminnasta eri puolineen ja eri kohderyhmille. Sen pohjalta kukin voi sit-
ten tarkastella mahdollisia lisäkouluttautumistarpeitaan. Esimerkiksi tiettyjen 
menetelmien ohjaajaksi pätevöityminen vaatii omat syventävät koulutuksensa, 
joissa on riittävästi aikaa perehtyä ja harjoitella yksittäisiä menetelmiä. Sinänsä 



77

ohjausymmärrys yleisellä tasolla on tärkeä teema kokonaisuuden ymmärtämi-
seksi, samoin lainsäädännön raamit ja laatu.

Hankkeen jälkeen koulutuksiin ei luonnollisestikaan liity enää näin mittavaa, ja 
kieltämättä melko työlästä, palautteenkeruuta, vaan se siirtyy kevyemmin 
osaksi jaksojen suorituksia, verkkokeskustelualueille ja järjestävien organisaati-
oiden omille jaksopalautekeruuseen. Toivottavasti yhteinen keskustelu palaut-
teen keskeisistä viesteistä, jaksojen onnistumisista ja kehittämiskohdista kuiten-
kin jatkuu. Kun jaksot on kertaalleen alusta pitäen rakennettu, kokeiltu ja 
muokattu, kannattaa niiden laatua pitää yhteisesti yllä. 

Opiskelijatarina: Sanni Orasmaa

Olen Sanni Orasmaa, luon-
toon hurahtanut jazz-lau-
laja, pedagogi ja kirjailija. 
Yritykseni SoundByNature 
Oy keskittyy luontolähtöi-
seen esiintymisvalmen-
nukseen®, yrityksen apu-
toiminimi Luontolaulu® 
innostaa asiakkaitaan yh-
distämään luonnon ja ää-
nen hyvinvointivaikutuksia 
niin harrastetoiminnassa, 
matkailussa kuin ohjauk-

sellisessa toiminnassakin. 
Yrityksen ohella toimin opet-
tajana Taideyliopiston ja-
zz-osastolla ja lehtorina 
Münchenin musiikkikorkea-
koulussa.

Green Care -korkea-as-
teen koulutus antoi hyvän 
yleiskuvan siitä, mitä luonto-
lähtöisyys toiminnassa pitää 
sisällään ja oheismateriaali-
listat avasivat portin yksityis-
kohtaisempaan tietokirjalli-
suuteen. Loppujen lopuksi 
opiskelijasta itsestään oli 
kiinni, kuinka syvää tai yksi-
tyiskohtaista tietoa hän in-
nostui hankkimaan, yleista-
soinen koulutus tarjosi 
mahdollisuuden syventää ja 
avartaa osaamista, mutta ei 
automaattisesti sitä edellyt-
tänyt. Koulutuksen aikataulu 
oli joustava ja kun akateemi-
siin koulutuksiin usein liitty-
vät yleisaineet oli jätetty lä-
hes kokonaan pois, oli meillä 
opiskelijoilla mahdollisuus 
keskittyä juuri ydinasiaan, 

luontolähtöisyyteen. 

Kehitin yhtaikaa koulu-
tuksen rinnalla omaa yri-
tystäni, joka koulutuksen 
alussa oli juuri perustettu. 
Tämä oli antoisaa aikaa; 
korkea-asteen koulutus 
tarjosi kehitystyölleni 
ikään kuin pedagogisen 
tuen, jota vasten pystyin 
peilaamaan ideoitani ja 
ajatuksiani. Toki tähän vai-
kutti myös innostava opet-
tajamme, jolla oli aikaa jo-
kaiselle kysymykselle ja 
pohdinnalle, jotka esitin.

Oma pitkä pedagoginen 
taustani mahdollisti sen, 
että saatoin hyödyntää 
koulutuksen innostamia 
anteja heti omassa työs-
säni ja oman yritykseni 
kehittämisessä. Aino-
astaan tämän koulutuksen 
pohjalta en suosittelisi oh-
jaustyön aloittamista.

Sanni Orasmaa.
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Sanna Vinblad, Kalle Santala, Reeta Sipola,  
Merja Leskinen ja Minna Hökkä

Hyvät käytännöt hyödynnettäväksi 

Toimiva, tehokas tai käytännöllinen työskentelytapa voidaan kuvata hyväk-
si käytännöksi. Green Care -koulutusmallia on ollut kehittämässä kolmen 
vuoden ajan seitsemän korkeakoulua ja kaikkiaan yli kaksikymmentä henki-
löä, joiden vuorovaikutuksessa on kehittynyt useita hyviä käytänteitä. Toi-
mintatapoja on arvioitu ja kuvattu, jotta niistä olisi hyötyä mahdollisimman 
monelle kehittäjälle ja suunnittelijalle. Erityistä hyötyä hankkeessa löydetyt 
hyvät käytännöt tuovat laajan toimijapiirin hajautettuihin projekteihin edis-
tämällä vuorovaikutusta ja osallisuutta.

Yhteiset työpajat jaetulla isännöintivastuulla
Onnistuneen hanketoteutuksen kannalta hyvä tiimihenki, yhteisymmärrys 
tavoitteesta ja selkeä työnjako ovat tärkeitä. Hankkeen käynnistämisessä on 
hyvä satsata henkilösuhteiden luomiseen, jotta jatkossa on helppoa työs-
kennellä yhdessä myös etäyhteyksien avulla. Green Care -koulutushank-
keessa työskentelyyn antoi hyvän startin kaksipäiväinen aloitustyöpaja Ro-
vaniemellä syksyllä 2015. Työpajan sisältöön oli tietoisesti rakennettu 
tutustumista ja mahdollisuuksia yhteiselle kokemiselle. 

Kehittämistyössä säännölliset yhteiset työpajat ylläpitävät yhteisöllisyyttä ja 
vuorovaikutusta. On tärkeää, että niihin osallistuminen mahdollistetaan kai-
kille työntekijöille. Koulutushankkeessa työpajat toteutettiin kiertävällä ve-
tovastuulla vuorotellen eri toteuttajaorganisaatioiden kotipaikkakunnilla. 
Työpajat edistivät toimijoiden sitoutumista ja yhteishenkeä sekä loivat ra-
kennetta ja aikataulua toiminnalle. Osa työskentelystä toteutettiin luonto-
ympäristössä, mikä lisäsi osallistujien työmotivaatiota ja työpajojen tehok-
kuutta. Työpajat mahdollistivat eri paikkakuntien Green Care -kohteisiin ja 
-palveluihin tutustumisen kerryttäen samalla osallistujien tietoutta Green 
Care -menetelmistä ja -palveluista. Työskentelyn ohessa syntyi uusia yhteis-
työn mahdollisuuksia ja kehittämisideoita muun muassa luonnon hyvin-
vointivaikutuksien hyödynnettävyyteen opetustyössä ja -tiloissa sekä työ-
kykyä ja -hyvinvointia ylläpitävässä ja edistävässä toiminnassa. 
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Työpajat tuottivat hankkeen kokemuksen mukaan parhaan tuloksen kahden 
päivän mittaisina. Onnistuneessa ja tehokkaassa työpajassa osallistujat ovat 
ennakkoon valmistelleet yhdessä sovitut asiat, joita käsitellään suunnitellun 
ohjelman mukaisesti. Työpajojen työskentelyaika kannattaa mitoittaa mal-
tillisesti ja sisällyttää mukaan yhteisiä kokemuksia ja osallistavia työskentely-
menetelmiä. Työpajan isännän tehtävänä on pitää huolta vieraista ja luoda 
työpajaan turvallinen, käytännöllinen ja avoin toimintaympäristö, jossa 
luontolähtösyyttä ei ole unohdettu. 

Monialaisuus ja jaettu vastuu yhteiskehittämisessä
Toimialarajat ylittävä yhteistyö antaa mahdollisuuden uusien innovaatioi-
den kehittymiselle. Usein monialainen kehittäminen kohdentuu ilmiöihin tai 
eri aloja yhdistävään toimintaan, kuten biotalouteen ja Green Careen. Mo-
nialaisuus toteutui Green Care -koulutushankkeessa sekä kohderyhmien, 
koulutussisällön että hanketoimijoiden osalta, jotka kaikki edustivat useita 
eri toimialoja. 

Green Care -koulutusmalliin sisältyvät opintojaksot kehitettiin hanketoimi-
joiden yhteistyönä monialaisissa pienryhmissä. Hanketoimijat edustivat eri 
toimialoja ja ammattiryhmiä, mikä oli hankkeen ja koulutuksen kehittämi-
seen selkeä vahvuus ja tuotti sisällöltään moniammatillisen koulutuskoko-
naisuuden. Eri organisaatioiden vahvuudet saatiin käyttöön ja kaikilla toimi-
joilla oli tilaisuus oppia uutta. Kehittämisessä ja koulutuksen suunnittelussa 
käytettiin yhteistoimintamallia, jossa kaikki työntekijät olivat yhteisvastuul-
lisia. Toteutusvastuu hankkeen toimenpiteistä jaettiin itseohjautuville tii-

Lisää energiaa 
työpajapäiviin saatiin 
yhdistämällä 
työskentelyyn 
ulkoilua
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meille, joissa oli jäseniä eri organisaatioista ja eri toimialoilta. Monialaisuutta 
tuotiin kehittämistyöhön myös ohjausryhmän jäsenten, työelämän edusta-
jien ja Green Care Finland ry:n kautta. Hankkeen toteutuksessa havaittiin, 
että sidosryhmien hyödyntäminen on tärkeää monialaisessa kehittämistoi-
minnassa. 

Tiimien ja pienryhmien työtulosten jalostamisen on hyvä tapahtua hanke-
toimijoiden yhteisissä katselmuksissa, työpajoissa ja etäpalavereissa. Ku-
muloituvaa yhteiskehittämisen prosessia tehostaa avoin dialogi ja kaikkien 
osaamisen hyödyntäminen. Selkeä työnjako ja vastuiden määrittelyt tekevät 
tästä työtavasta toimivan käytännön kompleksisten hankkeiden toteuttami-
seen. Tämän hyvän käytännön mukaisesti toimittaessa hankkeen toimijat 
oppivat toistensa toimialoista ja näkökulmat avartuvat, mistä on hyötyä 
osaamispääoman kasvattamisen ja erityisesti lopputuloksen kannalta.

Koulutuksen yhteiset toteuttamistavat 
Green Care -koulutusmallia kehitettäessä panostettiin valtakunnallisesti yh-
tenäisen koulutuksen toteuttamistavan suunnitteluun. Tavoitteena oli, että 
koulutusmalli sisältää yhdenmukaiset kompetenssit, opintosisällöt ja opin-
tojen toteutustavan. Lisäksi opettajien oli omaksuttava Green Care -tema-
tiikka osaksi oppimista tukevia pedagogisia ratkaisuja. Jokaisen Green Care 
-opintojakson verkko-oppimisympäristö sisältää opettajille suunnatun kan-
sion, johon kirjataan jakson toteutussuunnitelmat, tarkemmat koulutussisäl-
löt ja suositeltu tapa toteuttaa opetusta ja tehtäviä. Opettajan työskentelyä 
helpottamaan kootut videot avaavat opintojaksojen toteutustapojen ja teh-
tävien taustoja ja tavoitteita. Näillä keinoilla välitetään opettajalle yhteisten 
materiaalien lisäksi koulutusmallin mukaiset toimintatavat, sekä tuetaan 
Green Care -tematiikan ja -pedagogiikan merkityksen omaksumista osaksi 
omaa työtä. 

Kun koulutusta on tarkoitus toteuttaa samalla tavalla useassa korkeakoulus-
sa ja eri opettajien toimesta, on suunnitteluvaiheessa tärkeää huomioida 
yhtenäinen toteutustapa ja sen siirtäminen käytäntöön. Yhtenäisen toteu-
tustavan siirtäminen eri toteuttajille edellyttää koulutusta koskevien ohjei-
den ja sisältöjen riittävän tarkkaa ja selkeää dokumentointia ja erilaiset op-
pimistavat huomioivaa viestintää. Kirjallisten dokumenttien lisäksi on hyvä 
kertoa ohjeet esimerkiksi videon välityksellä. 
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Digitaalinen työskentelyalusta mahdollistaa vuorovaikutuksen  
hajautetussa projektissa
Tulevaisuudessa työskennellään entistä useammin hajautetusti eri paikoissa 
yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Vuorovaikutus ja tiedonhallinta ovat 
hankkeiden tärkeitä vaikuttamisen välineitä, jotka mahdollistavat etätyös-
kentelyn. Digitalisaation aikakaudella vuorovaikutusta ja tiedonhallintaa voi-
daan toteuttaa tieto- ja viestintälaitteiden avulla, esimerkiksi digitalisella 
alustalla työskentelemällä ja hyödyntämällä sähköisiä viestintävälineitä. 

Green Care on monialaista toimintaa, jossa yhteistyö toteutuu ihmisten väli-
sessä vuorovaikutuksessa. Vuorovaikutus on tärkeää tulosten aikaansaami-
seksi erityisesti projektityössä. Green Care -koulutushankkeen toimijoilla on 
ollut käytössä monipuolisesti tieto- ja viestintäteknologiaa, kuten puhelin, 
sähköposti, Skype for business ja Adobe Connect, YouTube-kanava, Inter-
net-sivut, OpenMoodle -oppimisalusta sekä virtuaalinen työskentelyalusta 
Trello. Hankkeessa on varmistettu, että hanketoimijat osaavat käyttää valittu-
ja sähköisiä työkaluja. Teknologiaa ei kuitenkaan ole nostettu päärooliin, 
vaan se on ollut apuväline työssä onnistumiseen, yhteistyöhön ja vuorovai-
kutukseen. 

Green Care -koulutushankkeen sisäiseen käyttöön valittiin Trello-työskente-
lyalusta, jonka ominaisuudet vastasivat hankkeen tarpeita. Alustan arkkiteh-
tuurilta edellytettiin mahdollisuutta nopeaan kommentointiin ja keskuste-
luun, työskentelyalueita eri laajuisten työtehtävien hoitamiseen ja yhteiseen 
kehittämiseen. Työskentelyalustan aktiivista käyttöä tehostettiin sopimalla 
säännölliset viikoittaiset kommentointiajat ja välttämällä sähköpostiin siirty-
viä keskusteluketjuja, jotka voisivat vähentää työskentelyalustan käyttöä. 
Käytössä olleen Trello-alustan kalenteria ei juurikaan käytetty, sillä kaikilla oli 
jo valmiiksi käytössä Outlookin kalenteri. 

Digitaaliset työskentelyalustat ja -tilat mahdollistavat kokemusten jakamisen 
ja tietojen tallentaminen yhteiseen käyttöön. Yhteinen digitaalinen työtila 
mahdollistaa projektiorganisaation jäsenten kokoontumisen ja keskustelun 
ajasta ja paikasta riippumatta sekä vähentää sähköpostikuormaa. Työskente-
lyalustan käyttö vahvistaa henkilöstön tasa-arvoista tiedonsaantimahdolli-
suutta ja helpottaa henkilöstövaihdosten toteuttamista. Yhteisen työtilan 
hyödyntäminen ja siellä toteutettava vuorovaikutus- ja työkulttuuri vaativat 
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vanhoista toimintamalleista luopumista sekä uudenlaisia asenteita ja ajatte-
lumalleja. Tarvittavan tiedon löytäminen ja alustan käytön helppous edellyt-
tävät, että työskentelyalusta muotoillaan arkkitehtuuriltaan ja toiminnallisuu-
deltaan käyttäjäryhmälle sopivaksi. Toimiva digitaalinen työskentelyalusta ei 
synny sattumalta, vaan vaatii toimiakseen yhteissuunnittelua, pelisääntöjä, 
hyvää arkkitehtuuria, tukea ja ohjaamista sekä joustavaa ja turvallista tekniik-
kaa. Tieto- ja viestintäteknologian käytössä tulee huomioida tietoturva-asiat, 
varmuuskopiointi sekä eri järjestelmien ja laitteiden yhteensopivuus.

Hyvien käytänteiden hyödyntäminen
Hankkeessa kuvatut hyvät toimintatavat on tarkoitettu hyödyksi mahdollisim-
man monelle kehittäjälle ja suunnittelijalle, erityisesti laajan toimijapiirin ha-
jautettuihin projekteihin.  Dokumentoidut käytännöt ja hankkeessa syntynyt 
hiljainen tieto mallintuvat Green Care -koulutushankkeessa mukana olleiden 
työskentelystä, ja leviää myös siten edelleen muiden hyödynnettäväksi. 

Käytäntöjen soveltamisessa tulee huomioida eri toimintakontekstit eli ympä-
ristö, tarpeet ja toiminta. Usein käyttöönottovaiheessa ne muokkautuvat ja 
päivittyvät käyttäjiensä mukaisiksi. Hyviä käytäntöjä saa ja tulee edelleen jat-
kokehittää - toivottavasti myös ne versiot jaetaan ja otetaan käyttöön uusissa 
projekteissa ja kehittämistoiminnoissa. 

Koulutuksen kehittämisen muistilista 

• Tuo opetukseen monipuolisia menetelmiä ja aineistoja, tee samoin koulu-
tuksen suunnitteluvaiheessa.

• Suunnittele koulutus niin että se on mahdollista toteuttaa joustavasti – ota 
joustavat toteutustavat käyttöön myös suunnittelussa.

• Älä suunnittele koulutusta liian kuormittavaksi, vaikka opetettava aihe olisi 
kuinka mielenkiintoinen tahansa. Tämä pätee myös suunnitteluvaiheeseen 
–eli riittävästi resursseja tekijöille ja jaettu vastuu tehtävien hoitamiseen.

• Suunnittele opintojaksot siten että opiskelijalla on mahdollisuus rakentaa 
niistä toisiaan täydentävä kokonaisuus heidän oppimistarpeidensa mukai-
sesti.

• Hyödynnä eri näkökulmia koulutusmallin suunnittelussa esimerkiksi 
osallistamalla sidos- ja kohderyhmät mukaan suunnitteluun.

• Huomioi kohderyhmien osaamistaustat ja hyödynnä vertaisoppimista sekä 
suunnittele opiskelutaitoja tukevia keinoja opintojaksoille. 

• Jätä tilaa keskusteluille, opiskelijoiden vuorovaikutukselle ja kokemiselle.
• Muista, että verkostoituminen ja vuorovaikutus ovat tärkeitä niin koulutuk-

sessa, kuin sen kehittämisessäkin.
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Sanna Vinblad

Green Care Pro -koulutusmalli

Green Care Pro -koulutusmalli tuottaa valtakunnallisesti yhdenmukaista 
Green Care -osaamista. Koulutusmalli kehitettiin Green Care -koulutusmalli 
korkea-asteelle -hankkeessa vuosina 2015 - 2018 korkeakoulujen, tutkimus-
organisaatioiden, yritysten ja järjestöjen sekä opiskelijoiden ja opettajien 
yhteistyönä.  Green Care Pro -koulutusmalli toimii verkostona, jossa eri kor-
keakoulut toteuttavat yhtenäistä Green Care -koulutusta. 

Koulutusmallin korkeakouluopinnot soveltuvat monialaisesti täydentämään 
esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan, liikunta- ja vapaa-ajan-, matkailu- tai 
luonnonvara-alan osaamista.  Avoimen korkeakoulun kautta yrittäjät, työn-
tekijät, kehittäjät, kouluttajat tai harrastajat riippumatta siitä, toimivatko he 
yksityisellä, julkisella vai järjestösektorilla voivat osallistua opintojaksoille. 
Suorittamalla Green Care Pro -perusopintokokonaisuuden (20op) voi hakea 
todistusta luonnon hyvinvointivaikutusten asiantuntijuudesta. 

Kuva 1. Green Care Pro –koulutusmallin logo kuvastaa luontoelementtejä värien kaut-
ta. Värit on otettu myös opintojaksojen tunnuksiin. Koulutuskokonaisuudesta viestitään 
ympyrällä, joka kokoaa opintojaksojen tunnusvärit yhteen, ympyrä kuvastaa myös yh-
teistä toimintaa. Logo sisältää koulutusmallin nimen sekä osaamista tunnistamaan 
luodun nimikkeen.  

Perusopintokokonaisuus on koulutuksen perusta
Green Care Pro -malli mahdollistaa yksittäisten opintojaksojen opiskelun tai 
kokonaisuuksien suorittamisen. Malli sisältää perusopintoja sekä täydentä-
viä ja syventäviä opintoja. Perusopintojen neljä opintojaksoa muodostavat 
yhteensä 20 opintopisteen kokonaisuuden alla olevan kuvan mukaisesti. 
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Kuva 2. Perusopintokokonaisuus muodostaa pohjan syventävien ja täydentävien Green 
Care -opintojen suorittamiselle 

Perusopintojen opintojaksot (EQF 6) ovat läpileikkaavien teemojen kautta 
luontevasti integroituneet yhteiseksi kokonaisuudeksi, mutta käsittelevät 
Green Care -toiminnan eri osa-alueita. Koulutuskokonaisuuden opintojak-
soista Green Care -perusteet on on suunniteltu suoritettavaksisuoritettavak-
si ensimmäisenä. Green Care -asiakkaat ja -toimintaympäristöt -opintojakso 
suositellaan suorittamaan ennen Green Care -menetelmät ja -toimintamuo-
dot -opintojaksoa. Green Care -palvelun tuottamisen -opintojakso suositel-
laan suorittamaan kokonaisuuden viimeisenä, jolloin on helpointa hyödyn-
tää aikaisempia opintojaksoja palveluiden suunnittelussa. 

Perusopintojen suorittamisen jälkeen opiskelijat voivat täydentää osaamis-
taan, esimerkiksi toisen alan tietoudella tai syventää osaamistaan eri Green 
Caren eri osa-alueista. Täydentävät ja syventävät opinnot lähtevät oletta-
muksesta, että osallistujalla on Green Care -perustiedot hallussa. Erityisesti 
nämä opinnot mahdollistavat osaamispolun suuntaamisen, syventämisen ja 
täydentämisen yksilön osaamistarpeen mukaan.  
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Luonnon hyvinvointivaikutusten asiantuntija
Asiantuntijuus tarkoittaa laajaa tietämystä ja osaamista. Green Care -osaamisen 
tunnistamista ja todentamista varten tarvitaan todistus ja nimike. Näitä voidaan 
hyödyntää muun muassa asiakastyössä, opinnoissa ja työnhaussa sekä erilaisis-
sa hankintatilanteissa. Nimike ja todennettu osaaminen helpottavat myös 
oman osaamisen edelleen kehittämistä ja mahdollistavat Green Care -laatumer-
kin hakemisen. Yhteisen nimikkeen kautta samanlaisen osaamisen omaavia 
henkilöitä tunnistetaan helpommin, jolloin esimerkiksi verkostoituminen ja yh-
teistyö mahdollistuvat. 

Green Care Pro -koulutusmallin -osaamista ja -tietämystä kuvaamaan on luotu 
luonnon hyvinvointivaikutusten asiantuntija -nimike. Se kertoo toimijan panos-
tuksen elinikäiseen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen sekä kiinnostuksen 
Green Care –toimintatapaan. Verkosto vahvistaa alla esitellyn luokituksen Green 
Care –korkeakoulutuksesta hankitulle osaamiselle. Peruskoulutuskokonaisuu-
den kaikki neljä opintojaksoa suoritettuaan on opiskelijalla oikeus hakea Green 
Care Pro -todistusta ja tunnusta: Luonnon hyvinvointivaikutusten asiantuntija 
(yksi tähti / 1-taso). Tämän jälkeen opiskelijalla on mahdollisuus korottaa asian-
tuntijuuden luokitusta suorittamiensa Green Care Pro -opintojen kautta. 

Asiantuntijuuden tasot

Luonnon hyvinvointivaikutusten asiantuntija 
Hallitsee perustason tiedot Green Care -toimintatavasta, asiakkaista, toimintaympäris-
töistä, menetelmistä ja toimintamuodoista sekä palvelun tuottamisesta. On saanut val-
miudet hyödyntää Green Care -toimintaa oman ammatillisen osaamisen ja taustakoulu-
tuksen puitteissa. On suorittanut yhteensä 20 opintopistettä EQF 6 -tason Green Care 
Pro -opintoja.

Seuraavat alla olevat asiantuntijatasot tarkennetaan perustasoa  
täydentävien opintojaksojen valmistuttua.

Luonnon hyvinvointivaikutusten asiantuntija 
Hallitsee hyvän tietämyksen Green Care -toimintatavasta, asiakkaista, toimintaympäris-
töistä, menetelmistä ja toimintamuodoista sekä palvelun tuottamisesta. On kehittänyt 
osaamistaan syventävillä ja / tai täydentävillä opinnoilla. On saanut valmiudet hyödyn-
tää Green Care -toimintaa oman ammatillisen osaamisen ja taustakoulutuksen puitteis-
sa. On suorittanut yhteensä 40 opintopistettä EQF 6 -7 -tason Green Care Pro -opintoja.

Luonnon hyvinvointivaikutusten asiantuntija 
Hallitsee laajan tietämyksen Green Care -toimintatavasta, asiakkaista, toimintaympäris-
töistä, menetelmistä ja toimintamuodoista sekä palvelun tuottamisesta. On kehittänyt 
osaamistaan syventävillä ja / tai täydentävillä opinnoilla. On saanut valmiudet hyödyn-
tää Green Care -toimintaa oman ammatillisen osaamisen ja taustakoulutuksen puitteis-
sa. On suorittanut yhteensä 60 opintopistettä EQF 6 -7 -tason Green Care Pro -opintoja.
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Korkeakoulut järjestävät opintoja verkoston tukemana
Green Care Pro -opintojaksoja järjestävät Green Care -koulutusverkoston 
korkeakoulut omien aikataulujen ja resurssien mukaisesti. Jokainen verkos-
ton korkeakoulu tarjoaa vähintään yhtä opintojaksoa Green Care Pro –pe-
rusopintokokonaisuudesta ja ne opintojaksot asetetaan valtakunnallisesti 
tarjolle avoimen korkeakoulun kautta. Opiskelija voi valita kokonaisuuteen 
sisältyvät opintojaksot verkoston eri korkeakouluista haluamallaan tavalla. 
Opintojaksojen suoritusotteet kirjataan siinä korkeakoulussa, jossa opinnot 
järjestetään. Suoritusotteilla opiskelija todentaa verkoston korkeakoululle 
suorituksensa Green Care Pro –todistuksen kirjoittamista varten.

Opintojaksot ovat järjestävästä korkeakoulusta riippumatta saman sisältöi-
siä ja ne toteutetaan samanlaisilla opetusmenetelmillä. Koulujen käytössä 
on yhteiset koulutusmateriaalit, opetustehtävät ja harjoitteet, opettajien 
ohjeet, kompetenssit, arviointipainotukset, toteutussuunnitelmat sekä verk-
ko-oppimisalustojen rakenne. Verkostona toteutetaan myös yhtenäinen 
koulutusten kehittäminen, sisältö- ja materiaalituotanto sekä viestintä. Täy-
dentäviä ja syventäviä opintoja voidaan tuottaa verkoston korkeakoulussa 
niihin soveltuvimmalla tavalla, esimerkiksi palvelutuotantona tai avoimen 
korkeakoulun opintoina, verkossa tai läsnäoloa vaativana toteutuksena. 
Opintojaksoja on saatavilla ympäri vuoden ja ne on nähtävillä www.green-
carekoulutus.fi sekä järjestävän organisaation verkkosivuilla. 

Green Care Pro -opintojaksoilla voi toimia opettajana erittäin hyvin Green 
Care -toimintaan perehtynyt henkilö, joka täyttää korkeakouluopettajien 
kelpoisuusvaatimukset ammatillisen ja pedagogisen osaamisen osalta. Kor-
keakoulut nimittävät henkilöstönsä ja arvioivat tehtävään soveltuvuuden. 
Opettajien osaamista, verkostoitumista ja tiedonvaihtoa edistetään myös 
Green Care -koulutusverkoston kautta ja näin ylläpidetään Green Care Pro 
-opetuksen laatua.
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Yhteinen toimintatapa
Green Care Pro -mallin toimintatapa kiteytyy joustavuuteen, yksilöllisyyteen 
ja yhtenevyyteen. Yhtenäisyys tarkoittaa yhtenäistä osaamista, yhdenmu-
kaista koulutusta sekä saman sisältöistä opetusta. Joustava opetus liittyy 
opintojen saatavuuteen ja suoritustapaan.  Yksilöllisyys on mahdollistettu 
opintojen sekä tehtävien suuntaamisella oman ammatillisuuden ja osaamis-
tarpeen mukaan. 

Koulutusmallissa huomioidaan myös Green Care -toiminnan edellytykset. 
Ammatillisuus näkyy opettajien osaamisessa sekä koulutussisältöjen suun-
taamisessa ammatillisen osaamisen täydentämiseksi. Tavoitteellisuus on 
koulutuksen suunnittelun lähtökohta, jolloin tavoitteena on tukea opiskeli-
joiden oppimisprosessia ja edistää oppimista omien osaamistavoitteiden 
mukaisesti. Vastuullinen opetustoiminta ja koulutuksen järjestäminen liitty-
vät kestävän kehityksen ja vastuullisuuden eri osa-alueiden huomioimiseen 
opetuksen toteuttamisessa ja järjestämisessä.  

Opiskelu on verkkopainotteista, mutta jokainen opintojakso sisältää lähi-
opetuspäivän joka yhdistää teorian käytäntöön. Aiheen teoreettinen tieto 
tarjotaan pääosin itseopiskeluna monimuotoisten, erilaisille oppijoille sovel-
tuvien materiaalien kautta. Läsnäoloa vaativat lähipäivät ja webinaarit sisäl-
tävät keskusteluita, tehtäviä ja harjoitteita, verkostoitumista ja vertaisoppi-
mista sekä vierailuja ja omakohtaista kokemista. Opintojaksoilla on lisäksi 
itsenäisesti toteutettavia harjoitteita ja tehtäviä, joita on mahdollista suun-
nata oman palvelun tai toiminnan kehittämiseen. Opinnot kannustavat ra-
kentamaan kokonaiskuvaa aiheesta, syventymään Green Care -toiminnan 
hyödyntämiseen oman ammatillisuuden puitteissa ja tarkastelemaan aihet-
ta yhteiskunnallisella tasolla. Koulutuksen käyneet omaksuvat Green Care 
-toimintatavan yhteiset perusperiaatteet ja -edellytykset osaksi toimintaan-
sa.
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Kalle Santala

Green Care –koulutusverkosto

Green Care -koulutusmalli korkea-asteelle -hankkeen yksi keskeisimmistä 
tavoitteista oli luoda koulutusverkosto, joka tukee korkea-asteen toimialara-
jat ylittävää kehittämistä ja vastaa uudenlaisten koulutustarpeiden kehittä-
misestä yhtenäisesti. Tavoitteen mukaan verkosto tulisi muodostamaan 
pohjan Green Care -koulutuksen kehittämiselle ja tarjoamiselle. Verkostolle 
hankesuunnitteluvaiheessa asetettuna tavoitteena oli lisäksi lisätä työvoi-
man, yrittäjien ja eri elinkeinojen sekä toimialojen välistä yhteistyötä. Ver-
koston toiminta tulisi olemaan kiinteä osa hankkeessa luotavaa Green Care 
-koulutusmallia.

Verkoston muodostamisen pohjana olivat Green Care -koulutushankkeen 
toteuttajaorganisaatiot. Kehitystyö aloitettiin heti hankkeen käynnistymi-
sen jälkeen ja sitä jatkettiin hankkeen loppuun saakka. Verkoston kehittämi-
sen rinnalla toteutettu varsinainen koulutusmallin valmistelu vaikutti ver-
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koston asemointiin suhteessa koulutusmalliin. Koulutusmallin kehitystyössä 
esiin nousseet erilaiset toteutusvaihtoehdot asettivat kaikki omanlaisensa 
vaatimukset verkoston toiminnalle ja siten myös verkostomalleja täytyi val-
mistella erilaisiin vaihtoehtoihin vastaavaksi. Verkoston asemoimiseksi käy-
tiin hankkeen aikana lukuisia neuvotteluja hankkeen toteuttajaorganisaati-
oiden kesken.

Hankkeen loppuvaiheessa päätettiin, että verkoston muodostavat ne orga-
nisaatiot, jotka alkavat toteuttaa koulutusmallin mukaista Green Care -kou-
lutusta. Verkosto-osapuolet sitoutuvat verkoston toimintaan kahdeksi vuo-
deksi kerrallaan jatkuvuuden varmistamiseksi ja opiskelijalupauksen 
täyttämiseksi. Verkoston muodostajaorganisaatiot sopivat tehtävänjaosta 
siten, että kaikki mukana olevat tahot osaltaan osallistuvat verkoston ylläpi-
tämiseen työpanoksellaan. Varsinaisia työaikaperustaisia verkostomaksuja 
ei peritä, koska verkosto halutiin pitää itseohjautuvana ja kevytrakenteisena.

Opiskelijalupaus
• Tarjotaan valtakunnallisesti yhteneväinen koulutuskokonaisuus, 

jossa osat täydentävät toisiaan. Koulutus on laadukas, ajankohtai-
nen ja työelämän tarpeeseen vastaava

Verkoston vastuulla on tarjota valtakunnallisesti yhteneväistä elinkeinoelä-
män tarpeisiin vastaavaa Green Care -korkeakoulutusta. Verkosto valvoo 
opetusmateriaalin ja toteutussuunnitelmien ajantasaisuutta, kehittää ja tut-
kii Green Caren ilmiöitä ja vaikuttavuutta, lisää verkosto-osapuolten Green 
Care -osaamista ja keskinäistä yhteistyötä sekä edistää alan valtakunnallista 
tiedonkulkua.

Jokainen verkostoon kuuluva organisaatio on edustettuna verkostossa. Ver-
koston on määrä kokoontua muutaman kerran vuodessa käsittelemään 
Green Care -koulutusmallin ajantasaisuutta elinkeinoelämältä ja opiskelijoil-
ta saatujen palautteiden pohjalta. Verkosto arvioi onko toteutettava koulu-
tus sisällöllisesti ja tarjontamäärällisesti elinkeinoelämän tarpeita vastaavaa. 
Verkosto antaa opintojaksojen sisällöistä ja toteutuksesta vastaaville korkea-
kouluille toimijakentältä esiin nousseiden tarpeiden mukaisesti kehittämi-
sehdotuksia, jotka kyseiset organisaatiot huomioivat opintojaksojen valta-
kunnallisia sisältöjä päivittäessään ja toteutusmääriä suunnitellessaan.
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Verkostoon kuuluvilla organisaatioilla on oikeus käyttää markkinoinnissaan 
Green Care -korkeakoulutuksen brändiä, markkinoida järjestämiään Green 
Care -koulutuksia verkoston yhteisillä internetsivuilla ja myöntää opinnot 
suorittaneille koontitodistuksia. Varsinaisen Green Care -koulutustoiminnan 
kehittämisen lisäksi verkosto kehittää yhteistä tutkimus- kehitys- ja innovaa-
tiotoimintaa.

Uusien verkostoon pyrkivien organisaatioiden mukaan ottamisesta verkosto 
päättää vuotuisissa kokouksissaan. Uuden organisaation tultua hyväksytyk-
si osaksi verkostoa, verkosto määrittää, miten uusi jäsen perehdytetään 
osaksi verkoston toimintaa ja koulutusmallin toteuttamista. Verkosto määrit-
tää sisäisesti uusien verkostojäsenten aseman verkostossa ja toimenkuvat 
yhteisten tehtävien hoitamiseksi.

Opiskelijatarina: Laura Niskala
Olen Laura Niskala, yksi 
Green Care pilottikoulu-
tukseen osallistujista. 
Peruskoulutukseltani 
olen sosionomi ja työs-
kentelen kuntoutuksen 
saralla. Koulutus antoi 
minulle vahvan teoria-
pohjan, jota olen saanut 
hyödyntää käytännön 
työssä yksilöiden ja ryh-
mien kanssa. 

Ennen koulutusta ja 
sen aikana olin mukana 
Luontoa elämään -hank-

keessa, jossa sain omalta 
osaltani olla mukana kehit-
tämässä luontolähtöisiä 
kuntoutusmuotoja. En siis 
lähtenyt koulutukseen ai-
noastaan innostuneena 
vaan minulla oli jo tietä-
mystä aihepiiriin liittyen. 
Olin ja olen edelleen todella 
vaikuttunut siitä, kuinka val-
tavan hyviä menetelmiä 
Green Care kätkee sisään-
sä!  Koulutus syvensi me-
netelmätietoa ja antoi työ-
kaluja myös siihen, kuinka 
palvelujen ostajalle voidaan 
perustella menetelmien 
hyödyllisyyttä, tehokkuutta 
ja toimivuutta. 

Itse olen käyttänyt enim-
mäkseen luontolähtöisiä ja 
eläinavusteisia menetelmiä 
lähinnä ryhmien kanssa. 

Ihmisiin on paljon hel-
pompaa tutustua ja saa-
da luotua luottamukselli-
nen suhde 
luontoympär istössä. 
Turhat tittelit ja arvoase-
telmat putoavat pois. 
Tekemisen kautta/ lo-
massa jutteleminen on 
helpompaa. Olen tehnyt 
ryhmien kanssa ekopsy-
kologisia harjoituksia ja 
läsnäoloharjoituksia, aut-
tanut luontosuhteen 
muodostamisessa / vah-
vistamisessa, etsinyt 
luonnon avulla sisäisiä 
voimavaroja niin itsestäni 
kuin asiakkaistani ja pal-
jon muuta.

Lisäksi koulutus antoi 
mahdollisuuden unel-
moida ja uskoa parem-
paan, ihmislähtöisem-
pään sosiaalityöhön. 
Työn tekemisen mielek-
kyyteen tällä on valtava 
vaikutus. 

Laura Niskala viettää 
luonnossa paljon myös 
vapaa-aikaansa retkeillen 
kaikkina vuodenaikoina.
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Kirsti Vänskä, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Green Care –kouluttajaosaaminen

Kokemuksellisuus ja konstruktivistisuus  
Green Care -pedagogiikan kulmakivat
Green Care –koulutusmallissa korkea-asteelle –hankkeessa tavoitteena oli 
sekä Green Care –koulutuksen pedagogisen viitekehyksen rakentaminen 
kuin jatkossa myös yksittäisen Green Care -toimijan pedagogisen osaamisen 
kehittäminen. Green Care -tematiikka on toiminnassa monella tavalla muka-
na: se on osa pedagogisia ratkaisuja, osa oppimisympäristöjä sekä oppimi-
sen ja yksilön ja ryhmän koulutuksen kohde. Green Care –pedagogiikassa 
ohjaustoimintaan vaikuttavat yksilön omat tunnistetut käsitykset oppimi-
sesta ja opetuksesta. Oppimiskäsitykset luovat perustan toimijan oman pe-
dagogisen ajattelun ja käyttöteorian kehittämiseen. Käyttöteoria on moni-
puolinen opetusta koskeva yksilön oma henkilökohtainen teoria, joka luo 
viitekehyksen käytännön opetus- ja ohjaustoiminnan suunnitteluun ja to-
teutukseen. Green Care –toiminnassa Vehmaston (2016) mukaan luontoa 
käytetään tavoitteellisesti, ammatillisesti ja vastuullisesti ihmisten hyvin-
voinnin ylläpitämiseksi ja edistämiseksi.  Hyvinvointivaikutusten nähdään 
syntyvän erilaisia Green Care –elementtejä eri tavoin yhdistelemällä ja pai-
nottamalla, luonnon elvyttävyyden, kokemuksellisuuden ja osallisuuden 
kautta. (Vehmasto 2016.) Green Care –pedagogiikassa käyttöteoria tarkoit-
taa Green Care -toimintatavan perusedellytysten ja yksilön substanssiosaa-
misen yhdistymistä käytännön opetus- ja ohjaustoiminnassa sekä koulutuk-
sen pedagogisessa viitekehyksessä.

Green Care –toiminnan tapahtumapaikkana, kohteena tai välineenä on 
luonto, ja toiminta yhdistää ihmisen ympäristöönsä. Toiminta antaa mahdol-
lisuuden kokemuksille ja oppimiselle. Yhteisö puolestaan mahdollistaa toi-
mijoiden ja yksilöiden vuorovaikutuksen ja osallisuuden ja siten yksilön kiin-
nittymisen yhteisöön. (Vehmasto 2016.) Tällainen yhteisöllisyys luo 
mielekkään toimintaympäristön osallistujien oman toiminnan ja ajattelun 
reflektiolle. Reflektio edellyttää yhteisöä tai kumppaneita, joiden kanssa 
oman toiminnan ja ajattelun peilaaminen onnistuu.  Green Care –ideologian 
ja Green Care -toimintatavan perusedellytykset johdattavat yksilöä luonte-
vasti kokemukselliseen oppimiseen ja konstruktivistiseen lähestymistapaan.



93

Oppiminen on aina kulttuuri- ja tilannesidonnaista, kontekstuaalista eli asia-
yhteyteen, toimintaympäristöön sidottua. Keskeistä oppimisessa ovat oppi-
jan omat kysymykset, oma kokeilu, ongelmanratkaisu ja ymmärtäminen. 
Kun ihminen ymmärtää, hän pystyy myös perustelemaan toimintaansa ja 
toimimaan mielekkäästi uusissa tilanteissa. (Jyväskylän ammattikorkeakoulu 
2018; Rauste- von Wright ym. 2003; Tynjälä 2002; Rauste-von Wright & von 
Wright 1994.)  Kouluttaja on ohjaaja ja oman alansa asiantuntija, oppimisti-
lanteiden järjestäjä ja oppijan oppimisprosessin tukija. (Tynjälä 2002.) Koulu-
tuksen haasteena ja ohjaajan tehtävänä on mahdollistaa mielekäs oppimis-
prosessi, jossa ihmiset ovat osallisia, motivoituneita ja aktiivisia toimijoita.
Kokemuksellinen oppiminen (Kolb 1984) perustuu yksilön kokemuksiin ja 
kykyyn reflektoida eli pohtia ja kyseenalaistaa omien kokemusten lisäksi 
mm. omaa osaamista, aikaisempia tietoja sekä omaa oppimista uuden oppi-
misen pohjaksi. Green Care –koulutuksessa tuleekin pohtia, miten ihminen 
oppii, mitä on tieto, mitä on tavoitteellisuus, mitä on oma ammatillisuus ja 
mitä esimerkiksi vastuullisuus merkitsee tässä koulutustilanteessa. Oppija 
arvioi myös omia kokemuksiaan ja pyrkii syventämään ymmärrystään sekä 
kokemuksistaan että omasta substanssiosaamisestaan. Kokemuksellisen op-
pimisen lähtökohtana ovatkin oppijan kokemukset opittavasta ilmiöstä, op-
pijan omat tarpeet ja motivaatio ja oman toiminnan reflektointi. 

Kokemuksellisen oppimisen prosessissa käytetään hyväksi myös Green Care 
–toiminnasta tuttuja elementtejä, kuten eri aistikanavia, tunteita, elämyksiä 
ja mielikuvia. Ohjaajien tehtävänä on olla tässä osallistujien kokemukselli-
suutta käyttävässä prosessissa osallistujien oppimisen tukija ja ohjaaja, osal-
lisuuden ja yhteisöllisyyden mahdollistaja ja turvallisen oppimisilmapiirin 
luoja. Yhteiseen prosessiin osallistujalla puolestaan on vastuu omasta toimi-
juudestaan, osallisuudestaan ja siten oppimisestaan. 

Kolbin (1984) kokemuksellisen oppimisen mallissa oppiminen nähdään ke-
hämäisenä, jatkuvasti kehittyvänä ja syvenevänä prosessina. Oppijoiden 
välittömät omakohtaiset kokemukset luovat perustan oppimiselle. Opitta-
vaan ilmiöön luodaan suhdetta palauttamalla mieleen oppijoiden aiempia 
kokemuksia tai kokemus voidaan tuottaa yhteisesti oppimistapahtumassa 
erilaisin elämyksellisin menetelmin. Reflektointi eli kriittinen, pohdiskeleva 
havainnointi korostaa opittavan ilmiön tarkastelua ja pohdintaa eri näkökul-
mista. Oppijoiden omat käsitykset rikastuvat kun niitä voi peilata toisten 
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oppijoiden kokemuksiin ja käsityksiin. Tämä yhteinen pohdinta mahdollis-
taa opittavan ilmiön aikaisempaa tietoisemman ymmärtämisen ja käsitteel-
listämisen. Abstraktissa käsitteellistämisvaiheessa pyritään systemaattisen 
ajattelun kautta muokkaamaan aikaisempia käsityksiä, tietoa ja kokemuksia 
ja luomaan uusia malleja, käsitteitä ja teorioita. Teoriat, mallit ja käsitteet 
auttavat jäsentämään omakohtaisia kokemuksia. Aktiivisen ja kokeilevan 
toiminnan vaihe on merkityksellinen osa kokemuksellisen oppimisen mallia. 
Tällöin oppijat testaavat oppimiaan malleja sekä kokemuksista, pohdinnois-
ta ja teorioista tehtyjä päätelmiä käytännössä. (Jyväskylän ammattikorkea-
koulu 2018; Tynjälä 2002; Kolb 1984.)  

Green Care –koulutuksissa ohjaajan toiminta perustuu tutkittuun tietoon 
käsiteltävistä ilmiöistä, esimerkiksi luonnon hyvinvointivaikutuksesta. Hän 
tuo omalta osaltaan tietoa ja erilaisia toimintamalleja yhteisiin tilanteisiin, ja 
yhdessä osallistujien kanssa lähdetään tutkimaan ja tarkastelemaan, miten 
nuo erilaiset mallit selittävät osallistujien yhteisiä huomioita tai arjen toimin-
taa. Ilmiöiden tarkastelua ja tutkimista voidaan tehdä käänteisen oppimisen 
hengessä esimerkiksi niin, että koulutuksiin osallistujat valmistautuvat tut-
kittavaan ja tarkasteltavaan teemaan tai ilmiöön jo etukäteen. He voivat tu-
tustua erilaisiin tutkimuksiin ja materiaaleihin, haastatella asiantuntijoita tai 
he voivat tarkastella omia kokemuksiaan ja havaintojaan tutkittavasta ilmi-
östä. Tällainen toiminta vahvistaa osallistujien toimijuutta ja osallisuutta 
koulutustilanteessa.

Kuvio 1. Kokemuksellisen oppimisen sykli. (Kolb 1984)
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Konstruktivistisen lähestymistavan mukaan oppija on aktiivinen tiedon pro-
sessoija, joka valikoi ja tulkitsee informaatiota ja jäsentää sitä aikaisempien 
tietojensa, kokemustensa ja käsitystensä pohjalta. Tieto ei siirry suoraan op-
pijalle vaan oppijan on rakennettava eli konstruoitava se itse uudelleen. Ai-
kaisempien kokemustensa pohjalta oppija havainnoi ja tulkitsee opittavaa 
ilmiötä. Oppiminen on oppijan oman toiminnan tulosta. Se on tiedon sisäis-
ten mallien rakentumista, joka tapahtuu sosiaalisessa vuorovaikutuksessa, 
toiminnassa, tietyssä kontekstissa ja jota erilaiset mielikuvat ja emootiot tu-
kevat.  (Rauste-von Wright ym. 2003; Rauste-von Wright & von Wright 1994.) 
Yhdessä jakaminen ja oppiminen sekä vertaisuus korostuvat sosiaalisessa 

Opiskelijatarina: Mervi Angeria

Olen Mervi (Angeria) ja 
työskentelen Lapin am-
mattikorkeakoulussa 
opetus- ja kehittämisteh-
tävissä. Hain Green Care 
-koulutukseen, koska ha-
lusin täydentää ja laajen-
taa omaa ammatillista 

osaamistani. Erityisen kiin-
nostunut olin Green Caren 
toimintamuodoista ja me-
netelmistä sekä ohjaus- ja 
koulutusosaamisesta, sillä 
ne liittyvät kiinteästi omaan 
työhöni opettajana. 
Sisältöjen ohella olin kiin-
nostunut myös koulutuksen 
toteutuksesta sekä monia-
laisesta yhteistyöstä. 

Koulutuksen aikana 
Green Careen perehdyttiin 
monipuolisesti ja kattavasti. 
Opinnot oli jaettu osiin ja 
vaiheistettu, joten opiskelu 
sujui hyvin myös työn ohes-
sa. Mieluisinta koulutukses-
sa olivat vuorovaikutus ja 
keskustelu eri aloilla työs-
kentelevien opiskelijoiden 

kanssa sekä käytännön 
harjoitukset. Sain myös 
paljon kokemuksia koulu-
tuksen toteuttamisesta ja 
oppimisen organisoinnis-
ta. Kaiken kaikkiaan ym-
märrykseni luonnon hy-
vinvointivaikutuksista ja 
niiden hyödyntämisestä 
lisääntyi koulutuksen ai-
kana. 

Koulutuksesta ja han-
kitusta osaamisesta on 
paljon hyötyä omassa 
työssäni. Koen, että kou-
lutuksen myötä minulla 
on paremmat valmiudet 
työskennellä luonto- ja 
hyvinvointimatkailuun liit-
tyvissä kehittämistehtä-
vissä ja ohjata opiskelijoi-
ta Green Careen liittyvissä 
projekteissa. Lisäksi 
osaan hyödyntää Green 
Care -menetelmiä ja työ-
välineitä tavoitteellisesti 
sekä opetuksessa että 
omassa työssä. 

Mervi Angerialla on 
hyviä kokemuksia 
lähiluonnon hyödyntämi-
sestä osana normaalia 
opetusta
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vuorovaikutuksessa tapahtuvassa oppimisessa ja oman toiminnan ja osaa-
misen tarkastelussa. Osallistujan on päästävä peilaamaan omia tulkintojaan, 
ilmiöille antamiaan merkityksiä, omia kokemuksiaan ja omaa osaamistaan 
toisten osallistujien kanssa turvallisessa kysymyksiä ja ihmettelyjä sallivassa 
ilmapiirissä. Näin yksilö voi tunnistaa esimerkiksi luonnon elvyttävyyden ja 
sen tuomat hyvinvointivaikutukset itsessään.

Kouluttajat näkevät koulutuksiin osallistujat yleensä vastuullisina, itseohjau-
tuvina ja uusia merkityssisältöjä luovina yksilönä – silti ihmiset orientoituvat 
ohjaus- ja koulutustilanteisiin eri tavalla ja tilannesidonnaisesti. Koulutusti-
lanteisiin orientoitumiseen vaikuttavat osallistujasta itsestään nousevat ai-
kaisempien koulutus- ja ohjaustilanteiden esiin nostamien tunteiden muis-
tijäljet, kokemukset itsestä oppijana ja oman oppimisensa osallisuudesta. 
(Vänskä ym. 2014; Vänskä 2011.) 

Uuden oppimistilanteen äärellä kaikilla osallistujilla on aluksi suuntautuma-
ton lähestymistapa uuden ilmiön tai teeman oppimiseen. Kaikki ilmiöön 
liittyvät asiat ovat yhtä tärkeitä, keskeisiä ydinsisältöjä ei löydy ja omia tavoit-
teita on vaikea asettaa. (Vänskä ym. 2014; Vänskä 2011; Tynjälä 2002; Vermunt 
1998.) Osallistujat voivat olla merkitys- ja soveltamissuuntautuneita, jolloin 
he suhteuttavat tietämänsä ja osaamaansa uuteen tietoon ja pyrkivät syven-
tämään ymmärrystään. He myös keskittyvät itseään kiinnostaviin asioihin ja 
teemoihin ja pyrkivät muodostamaan opittavasta ilmiöstä ehyen kokonais-
kuvan tai toimintamallin, jota he voivat soveltaa omaan työhönsä. Suoritus- 
ja toistamisorientoituneille osallistujille oppimistilanteen sosiaalinen vuoro-
vaikutus on merkityksellistä.  Tällöin sosiaalisten suhteiden hoitaminen ja 
sosiaalisiin odotuksiin vastaaminen sekä ohjaan asiantuntijaroolin korosta-
minen ovat tärkeitä. Minädefensiivistä oppijaa ohjaavat aikaisemman oppi-
mishistorian kautta muodostuneet negatiiviset ennakko-olettamukset it-
sestä oppijana.  Koulutustilanteeseen osallistuja voi myös olla täysin 
orientoitumaton, jolloin koulutustilanteessa esillä olevan ilmiön sisällöt tai 
tavoitteet eivät tarjoa hänelle omakohtaista, itselle merkityksellistä tai mie-
lekästä sisältöä. (Vänskä ym. 2014, Vänskä 2011, Tynjälä 2002, Vermunt 1998.)
Osaava kouluttaja tunnistaa ja ymmärtää koulutukseen osallistuvien erilaisia 
orientoitumistapoja ja ohjaa oppimista niin, että oppimistilanteet ja moni-
puoliset ohjausmenetelmät tukevat oppijoiden kasvua autonomiaan ja itse-
ohjautuvuuteen, oman oppimisensa ja osaamisensa omistajuuteen.
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Green Care –toiminnan tavoitteena on luonnon käyttäminen ihmisen hyvin-
voinnin edistämiseksi ja ylläpitämiseksi kokemuksellisuutta, elämykselli-
syyttä, vertaisuutta, yhteisöllisyyttä ja osallisuutta hyödyntäen. Kokemuk-
sellinen oppiminen ja konstruktivistinen lähestymistapa oppimiseen luovat 
siten mielekkään, osallistujien toimijuuteen ja yhteisöllisyyteen perustuvan 
viitekehyksen Green Care -pedagogiikalle niin koulutuksessa kuin erilaisten 
Green Care –toimijoiden ohjaus- ja koulutustyössä. 
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Green Care Pro -koulutusmalli,
Green Care -perusteet -opintojakso

Sanni Laitila työskentelee 
kääpiövillakoira Hugon 
kanssa lasten parissa 
Ähtärissä viikoittain. Hän ot-
taa Hugon mukaan opetuk-
seen parina päivänä viikossa. 
Kääpiövillakoira Hugon työ-
panos on saavuttanut hyviä 
tuloksia, ja Hugon vierailua 
kouluissa myös odotetaan. 

Ähtäriläisissä kouluissa 
Hugo on toisaalta luokan toi-
minnan rauhoittaja, ”Ei tar-
vitse sanoa kuin että nyt 

Hugon korviin ottaa tämä 
meteli - niin johan tulee hii-
renhiljaista”, Sanni hymyilee. 
Toisaalta Hugo tarvittaessa 
aktivoi oppimaan olemalla 
läsnä. Hugo on koulutettu 
työhönsä: Hugo on luke-
maan opettelevan lapsen 
paras ystävä. Jos lapsi kai-
paa tukea lukemiseensa, 
Hugo kuuntelee kärsivälli-
sesti. Hugo edustaa omalla 
osaamisellaan green care –
periaatteita, luontoavustei-
suutta, tukemalla lapsia op-

pimisessa ja koulutyössä. 

Green Care –korkea-
koulutuksesta Laitila haki li-
sää tietoa, jota hän voisi 
käyttää hyväkseen työssään. 
Laitilan tavoitteena oli kehit-
tää omaa työtään monipuoli-
semmaksi, kuten pystyä ot-
tamaan Green Care 
periaatteita yhä laajemmin 
mukaan työhönsä. 
Koulutuksen myötä hän roh-
kaistui myös hakemaan 
Green Care- laatumerkkiä.

Opiskelijatarina: Sanni Laitila

1. GREEN CARE -PERUSTEET- PILOTOINNIN  
TULOKSENA SYNTYNYT UUSI OPINTOJAKSO
Green Care perusteet -opintojakson keskeiseen sisältöön ei tullut suuria muu-
toksia verrattuna pilotointiin. Koska kyseessä on perusasioita käsittelevä jakso, 
oli mukaan otettavien aiheiden määrittely melko selkeää jo pilotointivaiheessa. 
Perusteet -opintojakso antaa edelleen perustiedot Green Care –toiminnasta ja 
siihen liittyvistä käsitteistä, katsauksen toimintakenttään ja laatutyöhön sekä 
ymmärryksen luonnon hyvinvointivaikutuksista. Opintojakso tuottaa Green 
Care –Laatumerkkien haussa vaadittavan Green Care -osaamisen ja antaa hy-
vän yleiskuvan Green Care –toiminnasta eri tehtävissä toimimista varten. 

Uuden version rakentamisessa suunnattiin materiaalien tuottamisen sijaan enem-
män huomiota aineistojen selkeämpään jäsentämiseen ja jakson suoritustavan 
kehittämiseen. Jakson sisältökansioiden määrä karsittiin viidestä kahteen ja ai-
neistoa jäsenneltiin uudelleen. Tämä selkeytti kurssin rakennetta ja nosti keskeiset 
teemat eli Luonnon vaikuttavuuden ja Green Care-toiminnan paremmin esiin. 
Samalla opintojakson osaamistavoitteiden määrä laski yhdestätoista seitsemään. 
Määrä on edelleen suuri suhteessa viiteen opintopisteeseen, mikä kuvaa sitä, että 
jo perusteet -opintojakson odotetaan tarjoavan monipuolisesti osaamista. 

Reeta Sipola
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2. LUONNON VAIKUTTAVUUS JA GREEN CARE  
–TOIMINNAN RAAMIT TUTUKSI 
Jakson kahtena pääteemana on vastata kysymyksiin ”Miten luonto vaikuttaa 
meihin?” ja ”Mikä ihmeen Green Care?”. Näiden kahden teeman alle jäsenty-
vät luontevasti jakson osaamistavoitteet ja niitä tukeva materiaali. Kahden-
kymmenen opintopisteen Green Care -perusopintokokonaisuudella on kol-
me ammatillista kompetenssia eli laajaa osaamiskokonaisuutta, jotka antavat 
valmiuksia suoriutua alan työtehtävistä. 

Perusteet -opintojaksolla näistä painottuu erityisesti Green Care -toiminnan 
määrittelyn kompetenssi, joka kuvaa opiskelijan tietoja ja osaamista Green 
Care -toiminnan vaikuttavuuden ymmärtämisessä. Opiskelijan aluksi omak-
suttava toiminnan raamit ja ymmärrettävä luonnon tuottamien hyvinvointi-
vaikutusten perusta. Tämän jälkeen opiskelijan on mahdollista hyödyntää 
Green Care –toimintaa laajemmissa yhteyksissä.

Aineistot ja tehtävät
• luentotallenteet, diasarjat, 

videot, verkkosivut ja muu 
oppimisalustalla jaettu aineisto

• Luonnonlukutaito Luo 
liiketoimintaa vihreästä 
hyvinvoinnista 2013. 

• Green Care -toimintatavan 
suuntaviivat Suomessa 2014. 

• Mieli ja maisemat Eko- ja ympä-
ristöpsykologian näkökulma 
2005. 

• Ajankohtaiset artikkelit ja  

• 1 webinaari, 1 lähipäivä
• Toimijaan tutustuminen –teh-

tävä
• Luontosuhde-tehtävä 

• Oppimista tukevat vapaaehtoi-
set tehtävät:

• Osaamistesti
• verkkokeskustelut

Sisältö ja laajuus
• Green Care -termit ja -käsitteet
• Monialainen toiminta ja 

toimijakenttä Suomessa ja 
kansainvälisesti

• Laatutyö ja laadun merkitys 
Green Care –toiminnassa

• Luonnon hyvinvointivaikutuk-
set ja niiden merkitys ihmisen 
hyvinvoinnissa

• Eko- ja ympäristöpsykologian 
teoriat Green Caren perustana

• Luontosuhde ja sen tiedostami-
sen merkitys

• Ohjaustaitojen merkitys Green 
Care -toiminnassa 

• 5 op (135h)
• Taso EQF 6
• Arviointi Hyväksytty / Hylätty

Opintojakson sisältö 
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Luontolähtöisten menetelmien hyödyntäminen osana ammatillisuutta -kom-
petenssista korostuu Green Caren hyödyntäminen ammatillisesti eri tehtä-
vissä. Perusteet -jaksolla käytännön tehtävissä toimimiseen perehdytään 
luontosuhteen kehittymisen tukemisen ja luonnon hyvinvointivaikutusten 
syntymisen edistämisen osalta. Nämä teemat on valittu, koska ne ovat tär-
keitä kaikessa Green Care -toiminnassa ja keskeistä perusosaamista alan eri 
tehtävissä.

Yhteiskunnallisen kehityksen edistäminen Green Care -toiminnan kautta on 
Green Care -toimintaa laajemmin tarkasteleva kompetenssi, jonka kautta 
opiskelija osaa omalla ammatillisella toiminnallaan edistää alan kehitystä ja 
toimia osana yhteiskunnan verkostoja eri tasoilla. Tähän kompetenssiin liit-
tyvät osaamistavoitteet keskittyvät perusteet –jaksolla Green Care -toimin-
takentän ja toiminnan rakenteiden tunteiseen, jotta alan kokonaisvaltainen 
kehittäminen on mahdollista. 

Osaamistavoite
Osaa analysoida Green Caren kokonaislaatua ja sen 
osatekijöitä
Osaa arvioida ja tulkita Green Care -toiminnan erityis-
piirteitä ja erottaa sen muista hyvinvointia edistävistä 
menetelmistä
Osaa luokitella luonnon tuottamia hyvinvointi- ja 
terveysvaikutuksia ja selittää niiden synty-mekanismeja

Green Care -perusteet -opintojakso

Kompetenssi
Green Care 
-toiminnan 
määrittely

Luontolähtöisten 
menetelmien 
hyödyntäminen 
osana ammatilli-
suutta

Yhteiskunnallisen 
kehityksen 
edistäminen Green 
Care –toiminnan 
kautta

Osaa tukea asiakkaan luontosuhteen vahvistumista 
ammatillisesti ja tavoitteellisesti

Osaa arvioida Green Care -toiminnan merkitystä ja 
vaikutusta yhteiskunnassa

Osaa kuvata Green Care -toimijakentän (kansallisen ja 
kansainvälisen) piirteitä

Osaa arvioida omaa luontosuhdetta ja valita keinoja sen 
vahvistamiseen
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3. TOTEUTUKSESSA ENEMMÄN TILAA POHDINNALLE JA LUONNON 
VAIKUTTAVUUDELLE 
Opintojakson toteutuksen suunnittelussa noudatettiin samaa linjaa kuin si-
sällön kehittämisessä, eli keskeisiä asioita pyrittiin nostamaan paremmin 
esiin ja rakennetta selkeytettiin. Käytännössä tämä tarkoitti muun muassa 
tehtävien määrän karsintaa ja tehtävien suuntaamista enemmän osaamista-
voitteiden mukaiseksi. Green Care -perusteet -opintojaksoon kuuluu kaksi 
pakollista tehtävää, joista toinen kokoaa Luonnon vaikuttavuus –teemaan 
liittyvää osaamista ja toinen Green Care –toimintaan liittyvää osaamista. Li-
säksi kurssilla on tarjolla kaksi omaa opiskelua tukevaa, vapaaehtoista tehtä-
vää. Tehtäviin sisältyy sekä yksilöllisiä että ryhmätyöosuuksia. Opintojakson 
suorittamiseen kuuluu myös lähipäivään osallistuminen sekä webinaari liit-
tyen Green Care -toiminnan yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen. Lähi-
päivään varataan myös mahdollisuus kutsua vieraileva puhuja virittämään 
keskustelua ja tuomaan tuoretta käytännön tietoa kentältä. Opintojaksolle 
ei ole suunniteltu suoraa hyväksilukua, mutta osaamisten osoittaminen on 
mahdollista joustavasti.

Opintojaksolla haluttiin edistää opiskelijoiden hyvinvointia, jotta he oma-
kohtaisen kokemuksen kautta pystyisivät helpommin myös tukemaan mui-
den hyvinvointia. Luonnon hyvinvointivaikutuksiin tutustu-malla opiskelijat 
voivat oman pohdinnan ja yhteisten keskustelujen kautta löytää omaa hy-
vinvointiaan ja opiskeluaan tukevia asioita, jotka auttavat heitä kurssin suo-
rittamisen lisäksi kokonaisvaltaisemmin jatkossa. Kokemuksellisuutta toteu-
tetaan itsenäisten harjoitteiden lisäksi lähipäivässä, jolloin tehdään 
ryhmätyönä harjoitteita, keskustellaan ja jaetaan kokemuksia. Uudessa to-
teutussuunnitelmassa tuodaan esiin myös Green Care -ajattelun ja taiteen 
välisiä mahdollisuuksia. Opintojakson visuaalisessa ilmeessä on mukana 
valokuvia kansalliskuvataiteilijoiden teoksista ja runoilijoiden luontoaiheisia 
runoja. Ne voivat aktivoida opiskelijoiden omia luontokokemuksien muisto-
ja ja niiden herättämiä tuntemuksia. Kuvilla ja runoilla voi olla myös merki-
tystä aiheisiin orientoitumisessa. 



102

Maarika Iijolainen, Mari Kantanen ja Heidi Kihlström-Lehtonen 

Green Care Pro -koulutusmalli,
Green Care -asiakkuudet ja 
-toimintaympäristöt –opintojakso

1. GREEN CARE -ASIAKKUUDET JA  
-TOIMINTAYMPÄRISTÖT - PILOTOINNIN  
TULOKSENA SYNTYNYT UUSI OPINTOJAKSO
Koulutushankkeessa pilotoiduista Green Care -asiakaspalvelu ja -ohjaus-
työssä sekä Green Care -toimintaympäristöt muodostettiin uusi opintojakso 
nimeltään Green Care -asiakkuudet ja -toimintaympäristöt (5op). Opintojak-
son tavoitteet ja sisältö syntyivät pilotoinnista saadun palauteen sekä oh-
jausryhmän sekä hanketyöryhmän kehitystyön tuloksena. 

Uuden opintojakson sisällössä vahvistettiin asiakkaan toimintakyvyn huo-
mioimista sekä tavoitteen asettamista asiakastyössä. Koulutuskokonaisuu-
dessa vahvistettiin ohjausosaamista. Green Care -asiakkuudet ja -toimin-
taympäristöt opintojaksolla ohjausta tarkastellaan osana muokattavissa 
olevaa sosiaalista -toimintaympäristöä, jonka kautta voidaan edistää asiak-
kaan tavoitteen saavuttamista. Kerätyn opiskelijapalautteen mukaan toi-
mintaympäristön esteettömyys- analyysi ja -muokkaaminen olivat teemoja, 
joista opiskelijat kokivat erityisesti hyötyvänsä työssään. Uudessa opintojak-
sossa nämä koottiin laajaksi oppimistehtäväksi, jossa opiskelija soveltaa 
osaamistaan sekä asiakkuus että toimintaympäristö aiheisiin liittyen. Opin-
tojaksoa tehtäessä karsittiin materiaalien määrästä aiempien opintojaksojen 
osalta keskittyen osuuksiin, jotka pilottipalautteen mukaan koettiin olennai-
siksi. Jaksoon tehtiin myös kokonaan uusia sisältöjä. 

Pilotoinnista saadun palautteen perusteella verkkoalustan ilmettä selkeytet-
tiin vähentämällä teemoja ja luomalla suurempia kokonaisuuksia. Kognitii-
vista ergonomiaa huomioitiin sekä opiskelijoiden että opettajien näkökul-
masta myös siinä, että kaikki opintojaksoa koskevat päivämäärät sekä 
palautettavat tehtävät on viety samaan paikkaan. Koulutuspilotin palaut-
teen perusteella opiskelijat toivovat enemmän oppimistehtäviä, joissa saa 
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henkilökohtaista palautetta opettajalta ja opiskelutoveilta. Tämä toive on 
huomioitu tehtävien osalta uudessa opintojaksossa. Kuviosta 1 voi tarkastel-
la opintojaksokokonaisuutta. 

2. OSAAMISTAVOITTEET JA NIIHIN VASTAAMINEN
Opintojaksolla on kaksi päätemaan, jotka ovat Green Care -asiakkuudet sekä 
Green Care -toimintaympäristöt. Pääteemat jakaantuvat pienemmiksi 
osa-alueiksi, joita opiskelemalla saavuttaa jakson kolme osaamistavoitetta 
sekä näihin liittyvää laajempaa kompetenssia. 

Green Care-toiminnan määrittely kompetenssiin liittyvänä osaamistavoit-
teena jaksolla on osata analysoida Green Care-toimintaympäristöjä ja niiden 
soveltuvuutta Green Care –toimintaan. Ympäristön analysoimisen osaami-
nen edellyttää mm. käsitteiden ymmärtämistä sekä niiden soveltamisen 
osaamista, asiakaslähtöisyyden huomioimista, ympäristön soveltavuuden 
sekä saavuttavuuden hahmottamista sekä ohjauksen merkityksen ymmär-
tämistä.

Luontolähtöisten menetelmin hyödyntämien osana ammatillisuutta kom-
petenssin saavuttaminen edellyttää opintojaksolla oman alan keskeisten 
asiakkuuksien ja hyvinvointitavoitteiden määrittämistä. Saavutettavaan 
osaamiseen kuuluu kyky orientoitua asiakkaan kohtaamiseen ikäryhmäpe-
rusteisesti, erityispiirteiden mukaan ja ilmiöpohjaisesti. Tässä osa-alueessa 
osaamista tavoitellaan myös asiakkaan erityistarpeiden huomioimisessa 

Kuvio 1. Green Care -asiakkuudet ja -toimintaympäristöt 5 op. opintokokonaisuus
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Green Care -ympäristössä sekä asiakastavoitteiden tunnistamisessa ja ni-
meämisessä. Keskeistä on myös osata yhdistää Green Care -osaamista asiak-
kaan hyvinvointitavoiteisiin. 

Yhteiskunnallisen kehityksen edistäminen Green Care –toiminnan kautta 
kompetenssia saavutetaan oman alueen erityispiirteiden arvioinnilla sekä 
niiden kestävällä hyödyntämisellä Green Care –toiminnassa. Osaamista ker-
tyy paikallisten potentiaalisten Green Care resurssien tunnistamisesta sekä 
ympäristön käyttöön liittyvän lainsäädännön huomioimisesta. Taulukossa 1 
näkyy opintojakson kompetenssit sekä osaamistavoitteet. 

3. OPINTOJAKSON TOTEUTUSSUUNNITELMA JA  
PEDAGOGINEN LÄHESTYMINEN
Opiskelussa toteutetaan konstruktiivista ja kokemuksellista oppimisnäke-
mystä, käänteisen opetuksen ja oppimisen ideologiaa. Kokemuksellisen op-
pimisen vahvistuminen osaksi Green Care -prdagogiikkaa näkyy oppimis-
tehtävissä sekä niiden käsittelyssä. Opintojakson kokemukset liittyvät 
käytännössä Green Care -ympäristöihin ja niistä oppimiseen käytännön ja 
teorian kautta. Jaksolla myös peilataan aiemmin opittua asioita Green Care 
-asiakkuuksiin ja toimintaympäristöihin sekä muodostetaan käsitys siitä, 
mitkä ovat reunaehdot Green Care -ympäristössä toimimiselle. 

Kaikilla opintojaksoilla läpileikkaavina teemoina ovat ohjaustyö, Green Care 
perusedellytykset ja elementit, hoivan ja voiman alueiden käsittely, tavoit-

Kompetenssi
Green Care -toiminnan määrittely

Luontolähtöisten menetelmien 
hyödyntäminen osana ammattilai-
suutta

Yhteiskunnallisen kehityksen 
edistäminen Green Care -toiminan 
kautta

Green Care -asiakkuudet ja -toimintaympäristöt opintojakso

Osaamistavoite
Osaa analysoida Green Caren 
-toimintaympäristöjä ja suunnitella 
niiden soveltavuutta Green Care 
-toimintaan

Osaa omalla alallaan määritellä 
keskeiset asiakkuudet ja niiden 
hyvinvointitavoitteet

Osaa arvioida oman alueen erityis-
piirteitä sekä huomioida niiden 
kestävän hyödyntämisen Green Care 
-toiminnassa
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teellinen hyvinvointi luonnosta, lainsäädäntöä ja raamit, laatu, yrittäjyys ja 
kehittäminen, oman osaamisen tunnistaminen ja opiskelijoiden verkostoitu-
misen ja vuorovaikutuksen tukeminen. Green Care -asiakkuudet ja -toimin-
taympäristöt jaksolla läpileikaavat teemat näkyvät opittavien asioiden pei-
laamisessa Green Care -perusedellytyksiin ja -elementteihin. Esimerkiksi 
vastuullisuuden näkökulmasta opiskellaan eettisyyttä ja lainsäädäntöä asia-
kastyössä ja yhteisöllisyys Green Caressa tulee näkyväksi sosiaalisen ympä-
ristön ja siihen liittyvien asioiden kautta. Tavoitteellinen hyvinvointi luon-
nosta teemaa käsitellään Green Care -tavoitteiden asettamisen kautta ja 
esimerkiksi restoratiivisen ympäristöön tutustumisen kautta. Hoivan ja voi-
man alueisiin opiskelijat pääsevät syventymään oman osaamisen ja kiinnos-
tuksensa mukaan mm. soveltavan tehtävän sekä opiskelumateriaaleina ole-
vien casejen kautta. Opiskelijoiden oppimista tuetaan kehittävän arvioinnin 
ja ohjauksen kautta. Osaamisen kehittymistä tuetaan itsearvioinnin, vertai-
sarvioinnin sekä opettajalta saatavan palautteen kautta .

Sisältö, laajuus ja aikataulu
• Orientaatio
• Green Care  -asiakuudet
• Green Care  

–toimintaympäristöt
• 5 op (135h)
• Taso: EQF 6
• Arviointi:  

hyväksytty-hylätty

Aineistot ja tehtävät
Luentotallenteet ja opintomateriaalit 
oppimisalustalla: 

• Diasarjat, haastattelutallenteet, luento-
tallenteet ja muut materiaalit 

• Sempik, J., Hine, R., & Wilcock D. 
(ed.)2010. Green Care: Conceptual 
Framework. verkkojulkaisu 

• Vehmasto, E. (toim.) 2014. Green 
Care-toimintatavan suuntaviivat 
Suomessa 

• 1 webinaari, 1 lähipäivä
• Green Care asiakkuus- ja toimintaympä-

ristövierailukäynti ja ympäristön analyysi- 
ja muokkaaminen asiakastarpeisiin ja 
tavoitteisiin –tehtävä. Tehtävässä 
yksilö-osuus sekä lähipäivässä ryhmäteh-
tävä

• Green Care -potentiaali omassa ympäris-
tössä yksilötehtävä

• Luentojen yhteydessä pohdintatehtäviä, 
joista tehtyjä materiaaleja voi mm. 
hyödyntää lähipäivässä

Opintojakson sisältö 
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Ritva Mynttinen, Soila Mäntymaa ja Anu Piirainen

Green Care Pro -koulutusmalli,
Green Care -menetelmät ja 
-toimintamuodot -opintojakso

1. OPINTOJAKSO JA SEN KESKEISET  
MUUTOKSET KOKEILUKOULUTUKSEN JÄLKEEN
Green Care -menetelmät ja toimintamuodot -opintojakso uudistettiin kokei-
lukoulutuksen palautteiden ja havaintojen perusteella. Uusi jakso mukailee 
kokeilujaksoa ja säilyttää ydinsisällön. Jaksolla rakennetaan edelleen koko-
naiskuvaa Green Care -menetelmistä ja toimintamuodoista teoriassa, omaan 
toimintaan soveltaen ja esimerkkeihin tutustuen. Opintojaksolla tuodaan 
esiin keskeisimpiä menetelmiä ja toimintamuotoja, niiden hyvinvointivaiku-
tuksia, käytännön toteutuksia ja mahdollisuuksia. Lisäksi käsitellään laatua, 
ohjausta ja verkostoitumista. Jakso ohjaa pohtimaan menetelmien ja toimin-

Opintojaksoon sisältyy etä- ja kontaktiopiskelua, itsenäistä opiskelua, ryh-
mätyöskentelyä lähipäivässä ja verkossa sekä vierailukäynti Green Care –ym-
päristöön. Lähipäiviä on yksi. Opintojaksolla verkostoidutaan toisten opiske-
lijoiden kanssa reaaliaikaisessa webinaarissa sekä lähipäivän aikana. 
Yhteisten kohtaamisten kautta syvennetään osaamista keskustelun, tiedon-
jakamisen sekä yhdessä kokemisen kautta. Opintojaksolla on kaksi laajaa 
oppimistehtävää, joista opiskelijat saavat ohjaavaa palautetta. 

Opiskelijan tulee osoittaa saavuttaneensa opintojaksolle asetetut osaamis-
tavoitteet. Tavoitteiden saavuttamista arvioidaan asteikolla hyväkstty-hylät-
ty. Opiskelijan on mahdollista hyväksilukea aiempaa osaamistaan osana 
opintojaksoa. Aiemman osaamisen hyväksilukeminen voi tapahtua sisällyt-
tämisen, korvaamisen tai aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja 
tunnistamisen (AHOT) kautta. Jokainen ammattikorkeakoulu noudattaa 
oman organisaationsa menettelytapoja jotka ovat kuvattuna tutkinto-sään-
nössä ja opinto-oppaassa. Opintojakson opettaja antaa lisätietoa mahdolli-
sista opintojakson eri-tyiskäytänteistä. Taulukkoon 2 on koottu opintojak-
son sisältö. 
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tamuotojen hyödyntämistä omassa toiminnassa, osaamisvaatimuksia ja 
mahdollisia lisäkouluttautumistarpeita. Opintojakso on tarkoitettu henkilöil-
le, jotka tarvitsevat tietoa Green Care -menetelmistä ja -toimintamuodoista 
ja ovat kiinnostuneita hyödyntämään sitä omassa toiminnassaan, kuten yrit-
täjät, opettajat, sosiaali- ja terveysalan työntekijät, viranomaiset tai kehittäjät. 
Jakson esivaatimuksena on Green Care -perusteet -opintojakso.

Opintojakso puolitettiin kymmenestä opintopisteestä viiteen, jotta se mah-
tuu uuteen, 20 opintopisteen opintokokonaisuuteen. Jakson selkiyttämisek-
si ja keventämiseksi runsas sisältö jäsenneltiin uudelleen, päällekkäisyyksiä ja 
materiaalia karsittiin, materiaalien vaihtoehtoisuutta lisättiin, sisältöjä päivi-
tettiin ja yhdisteltiin. Toisaalta jaksolle – kuten uuden kokonaisuuden kaikille 
jaksoille – lisättiin verkostoitumisen, ohjauksen ja laadun kysymyksiä. Tavoit-
teena on edelleen, että opiskelija saa yleiskäsityksen keskeisistä menetelmis-
tä ja toimintamuodoista – myös niistä itselle vähemmän kiinnostavista.

Kokeilujaksoilla testatuista suoritteista hyödyllisimmiksi havaittiin laaja oppi-
mistehtävä ja verkkokeskustelut. Vain nämä jätettiin, ja panostetaan niissä 
oppimisen laatuun. Tehtävä jaettiin kahteen osaan, joista toisessa vertaillaan 
menetelmiä ja toimintamuotoja yleisesti, toisessa syvennytään niistä itselle 
kiinnostavimpaan. Materiaalia on näin helpompi käsitellä kahdessa palassa, 
ja vertaispalautetta saa ensimmäisen osan myötä jo jakson alkupuolella. 

Verkkokeskusteluja opintojaksolle jää pakollisena vain yksi, mutta pidempä-
nä ja vivahteikkaana. Keskustelu ja samalla toivottavasti myös verkostoitumi-
nen ja yhteinen oppiminen alkavat heti jakson alussa jatkuen koko jakson 
ajan. Oleellista jakson suorittamisessa on pitää oppimista tasaisesti yllä, pääs-
tä pintaa syvemmälle, välttää suoritteiden kasautumista jakson loppuun ja 
sisäistää suoritteiden hyöty itselle. Voisiko tällä tavoin vähemmän olla enem-
män, mutta syvällisempää ja motivoivampaa? 

2. TAVOITTEINA KOKONAISKUVA, TIEDON SOVELTAMINEN JA 
VERKOSTOITUMINEN 
Opintojakson pääteemoina ovat Green Care -menetelmien ja -toimintamuo-
tojen hyvinvointivaikutukset, toteutus käytännössä sekä laatu ja verkostoi-
tuminen. Näiden kautta rakennetaan vertaillen ja analysoiden kokonaisku-
vaa. Varsinkin laatu kokoavana teemana yhdistää monet menetelmien ja 
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toimintamuotojen piirteet, vaatimukset, rajoitteet ja mahdollisuudet. Tee-
mat muutettiin aiemmasta elementtipohjaisesta jaottelusta (luonto, vihe-
rympäristö ja puutarha, eläimet tai maatila hyvinvoinnin lähteinä) aktiivi-
sempaan, kaikkia elementtejä ja toimintamuotoja rinnakkain tarkastelevaksi. 
Jaksolla on kolme laajaa, ammatillista kompetenssia: Green Care -toiminnan 
määrittely, luontolähtöisten menetelmien hyödyntäminen osana ammatilli-
suutta ja yhteiskunnallisen kehityksen edistäminen Green Care -toiminnan
kautta (Taulukko 1). Tällä jaksolla painottuvat määrittely ja hyödyntäminen. 
Green Care -toimintaa määritellään ensin itsenäisesti menetelmiä ja toimin-
tamuotoja eri suunnista vertaillen, sitten pienryhmässä toisten opiskelijoi-

Osaamistavoite
Osaa nimetä ja analysoida Green 
Care -toiminnan keskeisiä menetel-
miä ja toimintamuotoja sekä 
luonnon hyvinvointivaikutuksia 
niissä

Kompetenssi
Green Care -toiminnan määrittely

Luontolähtöisten menetelmien 
hyödyntäminen osana ammatilli-
suutta

Osaa selittää eläinten hyvinvointiin 
liittyvät keskeiset asiat Green Care 
-toiminnassa

Osaa selittää Green Care -toiminnan 
keskeisiin menetelmiin ja toiminta-
muotoihin liittyviä osaamisvaati-
muksia

Green Care -menetelmät ja -toimintamuodot opintojakso

Yhteiskunnallisen kehityksen 
edistäminen Green Care -toiminnan 
kautta

Osaa soveltaa Green Care -toimin-
nan keskeisiä menetelmiä ja 
toimintamuotoja sekä luonnon 
hyvinvointivaikutuksia niissä

Osaa tarkastella ohjaustyötä eri 
Green Care -menetelmissä ja 
toimintamuodoissa ohjauksen, 
kehittämisen ja neuvonnan 
näkökulmasta

Osaa toimia luontolähtöisen 
hyvinvoinnin monialaisissa 
verkostoissa
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den töitä vertaisarvioiden. Tästä kukin opiskelija jatkaa syventyen valitse-
maansa menetelmään tai toimintamuotoon oman toiminnan ja 
ammatillisuuden näkökulmasta. Käytännön ohjaajaksi jakso ei kuitenkaan 
valmenna eikä anna pätevyyttä, vaikka ohjausta materiaaleissa ja oppimis-
tehtävissä lähestytäänkin. Kukin kuitenkin arvioi omaa osaamistaan ja tarvit-
semaansa lisäkoulutusta esimerkiksi tietyn menetelmän ohjaajana.

Kyky toimia luontolähtöisen hyvinvoinnin monialaisissa verkostoissa ja yh-
teistyön rakentaminen jo koulutuksen aikana havaittiin hyvin tärkeiksi oppi-
misen sekä opiskelijoiden tulevaisuuden kannalta. Verkostoituminen nostet-
tiinkin omaksi tavoitteekseen kolmannen, yhteiskunnalliseen kehityksen 
edistämisen kompetenssin alle. Seikka on niin tärkeä, että vaikka jaksolla 
voidaankin aiemmin hankittu osaaminen hyväksilukea kokonaan tai osit-
tain, suositellaan silti jakson suorittamista verkostoitumisen ja tiedon yhtei-
sen jalostamisen takia. 

Verkostoitumisen keskeisenä välineenä on verkkokeskustelu. Sen kautta 
esittäydytään, rakennetaan yhteistyötä, jaetaan kokemuksia ja keskustellaan 
jakson sisällöstä, mikä tukee samalla kahden muun kompetenssin toteutu-
mista. Keskustelun rooli korostuu, sillä jaksolle mahtuu vain yksi lähipäivä.

3. MONIMUOTOISTA OPPIMISTA, KESKUSTELUA SEKÄ GREEN CARE  
-KOKEMUKSIA YKSIN JA YHDESSÄ
Jakso toteutetaan verkkopainotteisena monimuoto-opiskeluna, jossa sovel-
letaan konstruktivismia, kokemuksellista oppimista ja käänteisen opetuksen 
ajatusta (Taulukko 2). Käsitystä Green Care -menetelmistä ja toimintamuo-
doista rakennetaan vaiheittain kahdessa oppimistehtävässä koko jakson 
ajan. Oppimateriaalia käydään läpi sekä omien aiempien tietojen ja koke-
musten valossa että toisten kanssa verkkokeskustelussa ja lähipäivässä ja-
kaen. Lisäksi opiskelijoita kannustetaan täydentämään ymmärrystään me-
netelmistä ja toimintamuodoista keräämällä niistä omia kokemuksia ja 
jakamalla havaintojaan toisten kanssa. 

Jakson lähipäivä suositellaan järjestettävän luonto- tai muita Green Care 
-elementtejä tai Green Care -palveluntarjoajien tiloja hyödyntäen sisällä tai 
ulkona. Jopa pelkkä maisema ikkunasta katsellen voi vaikuttaa merkittäväs-
ti. Päivään liitetään lyhyitä luontoharjoitteita itsenään, ryhmätöihin yhdistet-
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tyinä tai esimerkiksi alan toimijan ohjaamana. Kokemuksellisuutta tuovat 
omalla tavallaan myös oppimateriaalien videot käytännön toteutuksista ja 
mahdolliset Green Care -yrittäjävierailuluennot lähipäivässä. 

Menetelmiä ja toimintamuotoja vertaileva oppimistehtävä palautetaan ja 
toisten palautuksiin tutustu-taan ennen lähipäivää. Kaikki valmistautuvat 
keskustelemaan niiden sisällöistä ja siihen asti opitusta, jolloin yhteisöllisellä 
opiskelulla edetään kohti aiheen syvempää tarkastelua ja saadaan eväitä 
toiseen tehtävään. Keskustelua jatketaan verkkokeskusteluna. 
Sisällöissä ja työskentelyssä huomioidaan myös kaikkia kokonaisuuden jak-
soja läpileikkaavat teemat: Green Care -toiminnan perusedellytykset ja ele-
mentit, luontohoiva ja -voima, tavoitteellinen hyvinvointi luonnosta, lainsää-
däntö ja raamit, laatu, yrittäjyys ja kehittäminen, ohjaustyö, oman osaamisen 
tunnistaminen, verkostoitumisen ja vuorovaikutus. Erityisesti niitä ohjataan 
tarkastelemaan tehtävissä ja keskustelussa. Asioita nostetaan eri tavoin esil-
le myös esimerkeissä ja muussa materiaalissa.

Aineistot ja tehtävät
• Luentonauhoitteet, diasarjat, 

videot, verkkotekstit, muu 
kirjallisuus 

• Yksi lähipäivä (oppimistehtä-
vän 1 vertaiskeskustelu, 
luontoharjoitteet, 

• Oppimistehtävä 1 Menetelmi-
en ja toimintamuotojen 
vertailu (posteri, vertaiskeskus-
telu)

• Oppimistehtävä 2 Green Care 
omassa toiminnassa (essee)

• Esittäytymis- ja verkostoitumis-
keskustelu (verkkokeskustelu)

Sisältö, laajuus ja aikataulu
• Green Care -menetelmien ja 

toimintamuotojen hyvinvointi-
vaikutukset

• Green Care -menetelmät ja 
toimintamuodot käytännössä

• Laatu, vaatimukset ja verkosto-
jen mahdollisuudet 

• 5 op (135 h, josta itsenäinen 
työskentely ja verkkokeskuste-
lut 127 tuntia sekä lähipäivä 8 
tuntia)

• Kuormittavuus noin 13,5 h / 
viikko

• Taso EQF 6
• Arviointi Hyväksytty / Hylätty
• Toteutus: 10 viikkoa

Opintojakson sisältö
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Laila Matikainen, Jaana Ruoho ja Lena Enlund

Green Care Pro -koulutusmalli, 
Green Care -palvelun tuottaminen

1. GREEN CARE -PALVELUNTUOTTAMINEN  
-JAKSO SYNTYI LIIKETOIMINTA JA  
-PALVELUMUOTOILU -OPINTOJAKSON POHJALTA
Green Care -palvelun tuottaminen -opintojakso on tarkoitettu opiskelijoille, 
jotka aikovat tarjota tai kehittää Green Care -palveluita yrityksissä, yhdistyksis-
sä tai muissa organisaatioissa. Jakson opiskeltuaan he ymmärtävät omat mah-
dollisuutensa Green Care -palveluiden tuottajana tai kehittäjänä, ja pystyvät 

Opintojakson sisältö

Aineistot ja tehtävät
• luentotallenteet, diasarjat, videot, 

verkkosivut ja muu oppimisalus-
talla jaettu aineisto

• Green Care palvelukuutiot
• Tuulaniemi, J. (2013) Palvelumuo-

toilu. Talen-tum: Helsinki
• Miettinen, Satu. 2011. Palvelu-

muotoilu: uusia menetelmiä 
käyttäjätiedon hankintaan ja 
hyö-dyntämiseen. Teknologiate-
ollisuus. (163s.)

• Stickdorn Marc, Schneider Jakob 
(eds.). 2012. This is Service Design 
Thinking: Basic – Tools –Cases. 
(373s.)

• Uusyrityskeskus: Alkavan yrittäjän 
perusta-misopas. (verkkosivusto 

• 1 webinaari, 1 lähipäivä
• Palvelun kuvaaminen –tehtävä
• Toiminnan kehittäminen –tehtävä
• Kehityssuuntien analysointi  

• Oppimista tukevat vapaaehtoiset 
tehtävät:

• Osaamistesti
• pohdintatehtävät

Sisältö ja laajuus
• Asiakkaiden tarpeet täyttävien 

Green Care –palvelutuotteiden 
kehittäminen.

• Kestävän Green Care palvelulii-
ketoimin-nan kehittäminen 
yrityksessä tai muussa organi-
saatiossa. 

• Toiminnan vaatiman osaamisen 
ja sen kehittämisen sekä 
osaamisen mahdolli-suuksien 
arviointi. 

• Green care kriteeristön ja 
laadun toteutu-misen arviointi.

• Green Care -toiminnan 
kehityssuuntien ja alan 
kehittämisen analysointi 

• 5 op (135h)
• Taso EQF 6
• Arviointi Hyväksytty / Hylätty
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toteuttamaan tätä Green Care -kriteeristön mukaisesti. Ennen tätä jaksoa tuli-
si olla suoritettuna vähintään Green Care -perusteet, ja suositeltavinta olisi 
käydä tämä jakso viimeisenä neljästä Green Care -opintokokonaisuuden jak-
soista. 

Jakson keskeinen asia on suunnitella kestävää Green Care -palveluliiketoi-
mintaa yrityksessä tai muussa organisaatiossa, eli ei vain yrityksessä vaan 
myös yhdistyksessä tai osana muuta toimintaa. Green Care -yrittäjyydestä 
kiinnostuneille on kuitenkin koottu linkit ulkoisille nettisivuille, jotka käsitte-
levät yrittäjyyttä. 

2. MIKÄ MUUTTUI PILOTTITOTEUTUKSEN JÄLKEEN?
Pilotissa jakso toteutettiin nimellä Green Care -liiketoiminta ja -palvelumuo-
toilu. Green Care -palveluntuottaminen -opintojakson nimi otettiin käyt-
töön, koska jakson kohderyhmä on hyvin heterogeeninen, ja Green Care 
-palveluiden tuottamisesta ovat kiinnostuneet erilaiset henkilöt riippumatta 
siitä minkälainen organisaatio tai osaaminen heillä on taustalla.  Keskeisin 
muutos pilotin toteutukseen on, että jaksolla edetään palveluntuottaminen 
edellä, ja ohjataan opiskelija tehtävissä omiin toteutusympäristöihinsä. Vaik-
ka jaksolla käsitellään liiketoimintaa, on tämä näkökulma laajemmin tarjolla 
erilaisina verkkolähteinä. Jaksolla kiinnitetään myös huomiota lainsäädän-
nön asettamiin vaatimuksiin, toiminnan muodosta riippuen, sekä osaami-
sen tuomiin rajoituksiin ja mahdollisuuksiin.

Osaamistavoitteita tarkasteltiin ja niiden määrä sekä tiivistettiin että muutet-
tiin hankkeen aikana koottujen palautteiden perusteella. Myös opintojakson 
nimi uudistettiin mutta sen opintopistemäärä pysyi samana viitenä pisteenä.

Jaksolla muutettiin painotuksia ja oppimistehtäviä joustavammiksi, jotta 
jakso sopii paremmin erilaisten kohderyhmien ja opiskelijoiden tarpeisiin. 
Tämän vuoksi myös jakson sisällön lähtökohdaksi muutettiin palvelun tuot-
taminen ja suunnittelu, ja liiketoiminnan sijasta toiminnan kehittäminen, 
liiketoimintaa kuitenkaan unohtamatta. 

3. OSAAMISTAVOITTEET JA NIIHIN VASTAAMINEN 
Jakson kahtena pääteemana ovat palvelun kuvaaminen ja toiminnan kehit-
täminen. Näiden kahden teeman alle jakaantuvat myös osaamistavoitteet 
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sekä niitä tukeva materiaali. Jaksolla palvelutuotteiden kehittäminen on kes-
keinen ja tärkeä asia. Green Care -palveluntarjoajan rooli muodostuu usein 
siten, että toimija laajentaa olemassa olevan toiminnan puitteita, ja muotoi-
lee hyvinvointia tuottavan ympäristön käytettävissä olevista elementeistä 
sekä oman ammatillisen osaamisensa pohjalta.

Green Care -palveluiden tuottaminen edellyttää toteuttajaltaan uskoa ja 
ymmärrystä Green Care -periaatteisiin, ja kykyä ajatella innovatiivisesti. Kos-
ka ala on vielä uusi, on Green Care -toimijan itsensä oltava roolimalli, joka 
edistää yleistä kiinnostusta alaan ja Green Care -toteutuksien mahdollisuuk-
sia palvelumarkkinoilla. Green Care -toiminnan päähaasteita ovat moninai-
set sosiaaliset asiakasryhmät ja epäkypsät markkinat (Vik & Farstad 2009). 
Osaamisen arviointi on tärkeä elementti toiminnan suuntaa valittaessa ja 
kehittäessä, koska osaaminen sekä antaa rajat, että tarjoaa mahdollisuudet 
erilaisille toteutuksille. 

Jaksolla korostetaan Green Care -laatukriteereitä, kuten turvallisuussuunni-
telmaa joka kuuluu kaikille palveluntarjoajille. Sosiaali-ja terveyspalveluiden 
tarjoajan tulee myös laatia omavalvontasuunnitelma. Green Care -palvelui-
den suunnittelussa käytetään apuna Green Care -laatutyökirjaa.

Green Care -palvelujen tuottamisessa on erilaisia haasteita, kuten kysynnän 
ennustettavuuden vaikeus ja monia mutkia sisältävä yhteistyö viranomais-
ten ja sidosryhmien kanssa (Lund ym. 2015). Tämän vuoksi markkinoiden 
seuranta, jatkuva uusiutuminen ja uusien palvelukokonaisuuksien ja toteu-
tustapojen luominen ovat palveluntarjoajalle tärkeää. Usein Green Care 
-palveluiden tarjoajien haasteena ovat myös erilaiset sosiaalisten palvelui-
den ympäristöt, missä Green Care -toimijan rooli voi joskus jäädä epäselväk-
si.

Green Care hyötyy toimialana kansainvälisestä vertailusta 
Alaa hyödyttää kansainvälinen vertailu ja oppiminen tapauskohtaisista to-
teutuksista. Tämän vuoksi jaksolla analysoidaan opiskelijoiden itse hakemia 
ajankohtaisia artikkeleita jotka voivat olla merkkinä alan tulevista suuntavii-
voista. Tarkoituksena on pohtia, mitä mahdollisuuksia on vielä käyttämättä, 
ja mistä voisimme ottaa mallia. Toisaalta, voimme pohtia onko Suomessa 
alan edelläkävijöitä tietynlaisessa toiminnassa. 
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Toteutuksessa huomioidaan yksilölliset soveltamiset omaan toimintaan
Jakso toteutetaan verkkokurssina joka sisältää yksilölisiä kirjallisia tehtäviä, 
webinaarin ja lähipäivän.

Jakson ensimmäisenä oppimistehtävänä opiskelijoita ohjeistetaan kokoa-
maan linkkejä erilaista ajankohtaiseista asioista, jotka liittyvät Green Careen. 
Näitä uutisia kootaan Moodleen, ja muiden uutisia tulee myös kommentoida 
keskustelualueella. Jakson lopuksi näitä opiskelijoiden kokoamisia ajankoh-
taisia aiheita käsitellään webinaarissa. 

Jaksolla on kaksi laaja kirjallista yksilötehtävää, joista toinen liittyy Green 
Care -palvelun kuvaamisen. Opiskelijan tulee osata tunnistaa sellainen oma 
ammatillinen osaamisensa, joka mahdollistaa Green Care -palvelun tuotta-
misen ja ideoita jaksolla omaan osaamiseensa liittyvä Green Care -palvelu ja 
kuvata sen palvelumuotoilun keinoin. Prosessin oppiminen on siten tärkeää. 
Keskeistä tehtävässä on myös oppia ja harjoitella asiakkaiden osallistamista 
palvelun kehittämiseen. 

Jakson toinen laaja yksilötehtävä liittyy Green Care -toiminnan kehittämi-
seen. Opiskelijat laativat Green Care -toimintatavan ympärille (liike)toiminta-
konseptin. Tehtävässä annetaan opiskelijoille henkilökohtaista palautetta 

Osaamistavoite
Osaa kehittää omaan toimialaan 
pohjautuvia Green Care -palveluita 
ja soveltaa eri tapoja asiakkaan 
osallistamiseksi palveluiden 
kehittämiseen.

Kompetenssi
Green Care -palvelun kuvaaminen

Osaa suunnitella Green Care 
-palveluliiketoimintaa 

Green Care -palveluntuottaminen -opintojakso

Green Care -toiminnan kehittäminen

Osaa arvioida toiminnan vaatimaa 
osaamista ja sen kehittämistä

Osaa arvioida Green Care kriteeris-
tön toteutumista

Osaa analysoida Green Care 
-toiminnan kehityssuuntia.
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sen laatimisen aikana. Valmis tehtävä esitellään muulle ryhmälle ja ne myös 
vertaisarvioidaan. Nämä tehtävä esitellään ja niistä keskustellaan lähipäivän 
aikana: pääpaino ei ole kuitenkaan tehtävien mekaanisessa esittämisessä 
vaan tiedon jakamisessa ja verkostoitumisessa.

Jakso on sidottu vahvasti Green Care -toimialaan
Vaikka jaksolla käsiteltävät asiakokonaisuudet kuten toiminnan suunnittelu 
oman osaamisen pohjalta, palvelumuotoilu ja (liike)toiminnan suunnittelu 
ovat yleispäteviä asioita, tällä jaksolla niitä tarkastellaan nimenomaisesti 
Green Care -palveluiden tuottamisen näkökulmasta. Omaa osaamista tar-
kastellaan siitä näkökulmasta, miten osaamisen pohjalta pystyy tuottamaan 
Green Care -kriteerit täyttäviä palveluita, yksin tai yhdessä toisen toimijan 
kanssa. 

Green Care -toimintatapojen laatukriteerit ohjaavat palvelumuotoilun kei-
noin kehitettävän palvelun sisältöä ja (liike)toiminnan kehittämisen yhtey-
dessä tulee tarkoin ottaa huomioon Green Care -toimintatapojen erityisvaa-
timukset toiminnan kehittämisen näkökulmasta. Se mitä nämä erityiset 
Green Care -toimintatapojen erityisvaatimukset ovat, ovat sekä sellaisia joita 
opiskelija itse tunnistaa ja sellaisia joita opintojaksolla käydään läpi. Eritys-
piirteitä ovat ainakin Green Care -toimintatapojen uutuusarvo, markkinoi-
den kypsymättömyys ja jako voimaan ja hoivaan eli monialaisuus, toiminta-
tapojen laatukriteerit sekä se, että Green Care -toiminnan tulee todellakin 
olla sellaista, että se mahdollistaa hyvinvointivaikutusten syntymisen. Green 
Care -toimintatapojen tulee tukea ihmisen luontosuhteen vahvistumista ja 
tehdä myös ”hyvää luonnolle”. Siten Green Care -toimintatavat ovat ekologi-
sesti kestäviä.  

LIITTEET:

Vik J, Farstad M, 2009. Green care governance: between market, policy and 
intersecting social worlds, Journal of Health Organization and Manage-
ment, Vol. 23 Issue: 5, pp.539-553, 

 https://doi.org/10.1108/14777260910984023
Lund IE, Granerud A, Eriksson BE, 2015. Green Care From the Provider’s Pers-

pective: An Insecure Posi-tion Facing Different Social Worlds. Sage 2015. 
1–10 http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/2158244014568422
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Green Care -koulutus vastaa tarpeisiin 

Green Care on alana kehittynyt lyhyessä ajassa valtavin harppauksin. Green 
Care Finland ry laatulautakuntineen, menetelmä-ryhmineen sekä alueyhdis-
tyksineen on vastannut useasta kehitysaskeleesta yhdessä tutkimus-, kehi-
tys- ja koulutusorganisaatioiden kanssa. Tutkimus- ja kehittämishankkeet 
ovat mahdollistaneet alan kehittymisen. Tulokset kuten laatutyökirja, laatu-
merkit, tietopankki, verkostot, koulutukset sekä säännölliset tapaamiset ja 
tapahtumat kertovat kehityksestä ja tukevat toiminnan edelleen kehittymis-
tä. Green Carea kohtaan lisääntynyt kiinnostus näkyy myös koulutusten ky-
synnän kasvuna. Jonka vuoksi on entistä tärkeämpää, että on muodostettu 
valtakunnallisesti yhtenäinen näkemys alan erityspiirteistä ja osaamisvaati-
muksista. Niiden kautta alalle on mahdollista muodostaa yhtenäinen osaa-
mispohja. Samalla tunnettuus lisääntyy ja osaajien asema työmarkkinoilla 
vahvistuu. 

Green Care -koulutusmalli korkea-asteelle -hankkeen seitsemän korkea-
koulua ovat yhdessä sidosryhmien kanssa onnistuneet tavoitteessaan luoda 
yhtenäinen korkeakoulutusverkosto, koulutusmalli ja -sisällöt Green Care 
-osaamisen lisäämiseksi ja koulutustarjonnan laajentamiseksi. Tutkintoon 
johtavat koulutukset ja yksittäiset Green Care -opintojaksot ovat siis saaneet 
rinnalleen vaihtoehtoisen tavan opintojen suorittamiselle ja järjestämiselle. 
Muodostetun koulutusverkoston laajeneminen mahdollistuu korkeakoulu-
jen ja muiden verkostokumppaneiden liittymisen myötä, jolloin yhteinen 
kehittämistoiminta ja koulutusten tarjonta edelleen vahvistuvat. Tulevat 
koulutukset jatkavat kolmivuotisen kehittämistoiminnan tuloksia ja tuovat 
tulevaisuudessa uusia osaajia ja asiantuntijoita jo yli 100 korkeakoulutetun 
verkostoon. 

Green Care Pro -verkosto ja -koulutusmalli ovat toimintansa alussa, mutta 
edelleen jatkuva Green Care kiinnostus pitää toimijat mukana alan vakiin-
nuttamisessa ja kehittämisessä. Kehittämistä viedään eteenpäin yhteisesti 
Green Care Finland ry:n muodostaman yhteisen strategian, Green Care 
-koordinaatiohankkeen kirjaamien toimenpide-ehdotusten alueellisten ja 
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valtakunnallisten strategioiden ja ohjelmien viitoittamana. Tämä on mah-
dollista koordinoinnin, entistä vahvemman verkostoitumisen sekä avoimen 
ja vuorovaikutteisen toimintakulttuurin myötä. Kuvassa 1. on koottu alan 
edistämiseen liittyviä toimintoja ja tarpeita. Koulutus tukee niiden toteutu-
mista monelta osin. Erityisesti koulutuksella vastataan tiedon ja osaamisen 
tarpeisiin, opinpolkujen luomiseen koulutusasteiden välillä ja koulutusten 
edelleen kehittämiseen. 

Kuva 1. Green Care –toiminnassa tarvitaan edelleen laatutyötä, tunnettuuden lisäämis-
tä, lisää palveluita ja asiakaslähtöisyyttä sekä rohkeita uusia avauksia (kuva Sanna 
Vinblad, aikaisemmin julkaistu teoksessa Kehittämiskertomuksia Green Care –koordi-
naation liepeiltä, 2018)

Yhteistyö korkeakoulujen ja opettajien välillä on tulevaisuudessa entistä 
enemmän läsnä useissa koulutuksissa. Se mahdollistaa yhteisen osaamis-
pääoman kasvattamisen. Korkeakoulut yhdessä voivat tarjota enemmän 
osaamista kuin yksittäiset koulutusorganisaatiot ja vastata näin moninaisten 
osaamistarpeiden täyttämiseen ja toimintojen kehittymiseen.



118



119

Kirjoittajat

Lena Enlund (VTL) toimii Centria-ammattikor-
keakoulussa hankesuunnittelijana Green Care 
-hankkeissa ja toimi valtakunnallisessa koulutus-
hankkeessa suunnittelijana sekä ruotsinkielisen 
Green Care-koulutushankkeen projektipäällik-
könä. Enlundin kiinnostuksen kohde on erityi-
sesti Green Care liiketoimintana.

Maarika Iijolainen (FL) on Satakunnan ammat-
tikorkeakoulun yritysviestinnän lehtori. Iijolaisen 
kiinnostuksen kohteina ovat kasvihuoneviljely ja 
puutarhanhoito.

Heidi Kihlström-Lehtonen  (TtM) työskentelee 
Jyväskylän ammattikorkeakoulussa toimintate-
rapian lehtorina. Hän toimii Green Care -koulu-
tus korkea-asteelle hankkeessa projektisuunite-
lijana. Kihlström-Lehtosten sydäntä lähellä on 
koira-avusteinen kasvatus- ja kuntoutustyö.

Jaana Ruoho (KTM) on Satakunnan ammatti-
korkeakoulun matkailupalvelujen lehtori. Ruoho
toimii myös SAMKin matkailuliiketoiminnan tut-
kimusryhmän hankkeissa projektipäällikkönä.
Ruohoa kiinnostavat erityisesti Green Careen -
toimintaan liittyvät liiketoimintamahdollisuu-
det.



120

Kalle Santala (MTI YAMK) on Lapin ammattikor-
keakoulun luonnonvara-alan projektisuunnitte-
lija ja metsätalouden sivutoiminen tuntiopetta-
ja. Santalan kiinnostuksen kohteina ovat 
metsäluonnon tarjoamat hyvinvointivaikutuk-
set ja monitavoitteinen metsänhoito.
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hankkeen koulutusmallin opintojakson Green 
Care -menetelmät ja toimintamuodot kehittä-
mistyöhön.

Anne Jaakonaho (KM, KTL) on sosiaalialan leh-
tori Centria-ammattikorkeakoulussa. Jaakonaho 
opettaa sosiaalialan kasvatustyötä ja taloustie-
teiden näkökulmasta toisaalta yrittäjyyttä, pal-
veluohjausta ja palvelumuotoilua. Green Care 
-näkökulmat ovat osana opiskelijoiden hyvin-
voinnin opetusta ja opinnäytetöissä.
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Soila Mäntymaa (agrologi) toimii Seinäjoen 
ammattikorkeakoulun Ruoka –yksikössä tutki-
mus-, kehitys-, innovaatiotoiminnassa. Työhön 
kuuluu Green Care ja ruoka-alan -hankkeita sekä 
maksullisen palvelutoiminnan toteutuksia asian-
tuntijatyönä. Kiinnostuksen kohteita ovat erityi-
sesti Green Care -maatiloilla, ruokaketjun kehit-
täminen ja innovaatiot ruokaketjussa. 

Mari Kantanen  (TtM) työskentelee Jyväskylän 
ammattikorkeakoulussa toimintaterapian lehto-
rina. Hän toimii Green Care –koulutus korkea-as-
teelle hankkeessa asiantuntijana. Kantasen kiin-
nostuksen kohteena on metsäympäristön 
hyödyntäminen aikuisten kuntoutumisen tuke-
na.

Kirsti Vänskä (TtT) työskentelee Jyväskylän am-
mattikorkeakoulun Ammatillisessa opettajakor-
keakoulussa yliopettajana. Hän toimii Cree Care 
–koulutus korkea-asteelle hankkeessa koulutta-
jaosaamiseen liittyvän kokonaisuuden suunnit-
telijana ja toteuttajana. Vänskää ilahduttaa luon-
nossa liikkumisen rauhoittava ja eheyttävä 
vaikutus.

Laila Matikainen  (Insinööri, AMK) on Seinäjoen 
ammattikorkeakoulussa TKI-asiantuntijana. Ma-
tikainen on toiminut erilaisissa tutkimushank-
keissa vuodesta 2012 lähtien sekä projektipääl-
likkönä että asiantuntijana. Elitarviketieteitä 
opiskelevan Matikaisen sydäntä lähellä ovat eri-
tyisesti kasvisten käyttö elintarvikkeena ja vies-
tintä.
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Asta Suomi (YTT, työnohjaaja, psykoterapeutti) 
työskentelee Jyväskylän ammattikorkeakoulus-
sa asiantuntijatehtävissä. Hän toimii Green Care 
-koulutusmalli korkea-asteella -hankkeen ohja-
us- ja kouluttajaosaamiseen liittyvän kokonai-
suuden suunnittelijana ja toteuttajana.  Suomi 
on kokeillut luontolähtöisiä työtapoja psykote-
rapiatyössä sekä työyhteisöjen valmennuksessa 
vuodesta 2006.

Sanna Vinblad (agrologi) toimii Lapin ammatti-
korkeakoulussa luonnonvara-alan tutkimus-, ke-
hitys-, innovaatio- ja opetustoiminnassa sekä 
projektipäällikkönä Green Care -koulutusmalli-
korkea-asteelle –hankkeessa ja Green Care –yrit-
täjyyden kehittämistarpeet Lapissa –hankkees-
sa. Työhän kuuluu myös Lapin 
ammattikorkeakoulun Green Care -strategia-
työn edistäminen. Kiinnostuksen kohteita ovat 
mikroyrittäjyys, kiertotalous, eläinavusteisuus ja 
eläinten hyvinvointi sekä Green Care.

Tarja Mäkitalo (KM, Eo, To) on Centria-ammatti-
korkeakoulun kehittämispäällikkö (sote).   Asian-
tuntijuutta erilaisista asiakkaista ja niiden ohjaa-
misesta.  Green Care –toimintaan liittyvä 
alueellinen kehitystyö keskittyen kehitysvam-
maisten osallisuuteen ja valinnanvapauteen on 
keskeisenä kiinnostuksen kohteena työn alla 
olevassa sosiaali- ja terveysalan hankkeessa. 
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Merja Leskinen (TtM opiskelija, sh/th AMK) toi-
mii Kajaanin ammattikorkeakoulussa sairaan- ja 
terveydenhoidon osaamisalalla tuntiopettajana 
ja Green Care –koulutusmalli korkea-asteelle 
sekä Luonto voimaksi Kainuussa – hankkeissa 
projektikoordinaattorina. Kiinnostuksen kohtei-
ta ovat ikäihmisten hoitotyö, terveellinen ravit-
semus ja luonnon hyvinvointivaikutusten hyö-
dyntäminen hoitotyössä.

Minna Hökkä  (TtM, sh YAMK, Kliininen asian-
tuntija, TtT opiskelija) toimii Kajaanin ammatti-
korkeakoulussa sairaan- ja terveydenhoidon 
osaamisalalla lehtorina ja TKI koordinaattorina. 
Minna toimi Green Care –koulutusmalli kor-
kea-asteelle projektikoordinaattorina hankkeen 
alusta huhtikuulle 2018 saakka sekä Luonto voi-
maksi Kainuussa – hankkeissa projektikoordi-
naattorina (1.1.2017-16.4.2018). Kiinnostuksen 
kohteita ovat palliatiivinen hoito, ikäihmisten 
hoitotyö ja luonnon hyvinvointivaikutusten hyö-
dyntäminen hoitotyössä.

Ritva Mynttinen (MMM) toimii koulutussuun-
nittelijana Helsingin yliopiston Ruralia-instituu-
tissa. Hän on työskennellyt useissa Green Care - 
ja luomualan kehittämishankkeissa katsoen 
niissä asioita osaamisen näkökulmasta. Green 
Care -koulutusmalli korkea-asteelle -hankkeessa 
hän toimii projektisuunnittelijana. Kiinnostuk-
sen kohteita ovat metsät, puistot, puutarhanhoi-
to, luonnonmukainen maa- ja elintarviketalous, 
käsityöt ja kumppanuusmaatalous sekä näiden 
yhdistäminen Green Care -toimintaan.
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www.lapinamk.fi

ISBN 978-952-316-244-0

Kiinnostus Green Care -palveluihin on kasvussa, kun luonnon  
hyvinvointivaikutukset tiedostetaan aikaisempaa laajemmin.  
Alalle tarvitaan osaavia tekijöitä, mikä luo kysyntää koulutukselle.  
Valtakunnallisesti yhtenäinen Green Care Pro -korkeakoulutus tarjoaa  
opiskelijoille laadukasta osaamista, joka tunnistetaan joka puolella Suomea. 
Suorittamalla Green Care Pro -perusopintokokonaisuuden (20 op) saa hyvän 
pohjan Green Care -asiantuntijuudelleen.

Green Care Pro –koulutusmalli on kehitetty Green Care -koulutusmalli 
korkea-asteelle -hankkeessa vuosien 2015-2018 aikana. Koulutusmallia ovat 
olleet kehittämässä yhteistyössä Lapin ammattikorkeakoulu, Seinäjoen  
ammattikorkeakoulu, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Helsingin yliopiston  
Ruralia -instituutti, Kajaanin ammattikorkeakoulu, Satakunnan  
ammattikorkeakoulu ja Centria ammattikorkeakoulu. Tässä julkaisussa  
hankkeeseen osallistuneet asiantuntijat kuvaavat koulutuksen  
kehittämisprosessin ja esittelevät koulutusmallin toimintaperiaatteet ja  
uudistetut opintojaksot.




