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TIIVISTELMÄ 

 

Green Care on termi, jota käytetään kuvaamaan luonto-, eläin- ja maatila-

avusteista toimintaa ja hoitomuotoa. Näiden käyttö hoitotyössä tai laitok-

sen sijoittaminen maaseudulle ei sinällään ole uusi asia, mutta sille annettu 

toimintoja yhdistävä termi, sekä toimijoiden lisääntyminen ja järjestäyty-

minen termin käyttäjiksi, on vasta viime vuosina levinnyt maailmalta 

Suomeen. Maa- ja metsätalouden tutkimuskeskus MTT ja Green Care Fin-

land ry ovat tehneet useita julkaisuja aiheeseen liittyen, mutta muuten toi-

mijat, tieto ja kokemukset ovat hajallaan Internetissä. Tiedon hakeminen-

kin on hankalaa ja aikaa vievää, koska samasta aiheesta käytetään yhä eri 

termejä ja suomennoksia. 

 

Työn tilaajalta MTT:ltä tuli toive saada yhdelle verkkoalustalle kattava ja 

selkeä tietopaketti, josta löytyisi oleellisia ja kiinnostavia linkkejä ja mate-

riaalia koskien Green Care -toimintaa. Opinnäytetyönäni keräsin ja järjes-

telin Virtuaalikylän prosessikaavioon (liite1) Green Care -toimintaan ja 

toimijoihin liittyviä linkkejä ja tietoa, tavoitteenani edellä mainitun MTT:n 

toiveen toteuttaminen. Tietopankki löytyy osoitteesta 

www.virtuaali.info/greencare. Opinnäytetyöni oli siis ns. toiminnallinen 

työ eikä näin ollen sisällä tutkimustyötä. 

 

Teoriapohjan työhöni olen löytänyt suurimmaksi osaksi MTT:n ja Green 

Care Finland ry:n verkkosivuilta ja julkaisuista. Käytetyn aineiston ja ma-

teriaalin tietopankkiin etsin käyttämällä Googlen hakukonetta sekä kirjas-

tojen verkkosivujen hakutoimintoja. 

 

Sain aikaan mielestäni kattavan ja monipuolisen paketin (liite 2). Työn 

haasteet olivatkin todella suuren tietomäärän löytymisen takia prosessi-

kaavion sisällön määrän päättäminen sekä valintakriteerien luominen. Tie-

toa, materiaalia ja uusien toimijoiden kotisivuja yms. tulee verkkoon myös 

koko ajan lisää. Nähtäväksi jääkin kuka tai mikä taho tulee jatkossa päivit-

tämään tätä luotua prosessikaaviota. 

 

Avainsanat Creen Care, vihreä hoiva, vihreä voima, luontohoiva, eläinavusteinen tera-

pia, hoivamaatalous, social farming 

 

Sivut 15 s. + liitteet 18 s. 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

Mustiala 

Degree Programme in Agricultural and Rural Industries 

Agriculture Option 

 

Author   Katie Halonen Year 2015 

 

Subject of Bachelor’s thesis The creation of The Green Care database: col-

lecting information and organizing it in to the 

Virtual village 

 

 

ABSTRACT 

 

Green Care (GC) is a term used to describe nature-, animal- and farm-

assisted activities and therapy. The usage of those activities or the de-

ployment of an institute to countryside is not a new idea per se, but the 

term that combines all the activities has only recently spread to Finland 

from abroad. MTT Agrifood Research Finland and Green Care Finland 

organizations have made several publications about GC, but other than 

that, the operatives, information and experience about GC are scattered all 

over the Internet. Searching for the information about GC is difficult and 

time consuming because there are still a vast amount of different terms 

and translations to Finnish about the subject. 

 

The subscriber of the thesis, MTT, had a wish to get a comprehensive and 

informative package of information to one website that would consist of 

interesting and relevant links and material about Green Care. As my thesis 

I collected and organized links and information about Green Care activi-

ties and organizations to a Virtual village flowchart (appendix 1). My goal 

was to fulfill the MTT request mentioned earlier.  The information data-

base can be found at www.virtuaali.info/greencare. My thesis was so 

called functional thesis and therefore consists of no actual research work. 

 

The theory basis for the thesis was found mostly on the websites and pub-

lications of both the MTT and Green Care Finland organizations. The ma-

terial and information database was found by using Google search and li-

brary web pages search functions. 

 

In my opinion the acquired package (appendix 2) was quite comprehen-

sive and versatile. The challenges I faced were mostly caused by the vast 

amount of information found. I had to decide the number of links that 

would be included and the criteria for which links would be picked in the 

thesis. Information, material and the web pages about Green Care and GC 

organizations are ever growing in the Internet, so time will tell which or-

ganization or individual will be updating this flowchart in the future. 
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1 JOHDANTO 

Termi ”Green Care” (myöhemmin myös GC) on käsitteenä ja aiheena to-

della laaja ja mielenkiintoinen kokonaisuus. Se käsittää kaiken luonto-, 

puutarha-, eläin- ja maatila-avusteisen hoitomuodon, terapian ja muun 

toiminnan. Green Caresta käytetään suomennoksia vihreä hoiva tai vihreä 

voima riippuen siitä onko toiminta hoitavaa vai ennaltaehkäisevää tai vir-

kistävää. Maatilalle sijoittuvasta toiminnasta käytetään myös erikseen ter-

mejä hoiva maatalous, social farming ja farming for health. 

 

Green Care -malli ja nimitys on rantautunut Suomeen muutamia vuosia 

sitten muualta Euroopasta. Esimerkiksi Alankomaissa on erityisen paljon 

maatiloille sijoitettuja hoito- ja kuntoutuspalveluja. Vuonna 2010 Suo-

meen perustettiin Green Care Finland ry, jonka tarkoituksena on saada 

tunnettavuutta GC-toiminnalle ja toimia raamit antavana kattojärjestönä 

Suomessa. 

 

Tieto Green Care -toiminnasta on verkossa hyvin hajallaan. On monien eri 

tahojen ja toimijoiden hankkeita, julkaisuja, kotisivuja, uutisia, blogikirjoi-

tuksia, tutkimuksia, opinnäytetöitä jne. Green Care Finlandin verkkosivut 

ovat laajat ja kattavat, mutta sielläkään kaikkea tietoa ei ole järjestelty 

toimialoittain. Uutiset esimerkiksi ovat julkaisujärjestyksessä. MTT on 

tehnyt myös useita julkaisuja liittyen Green Careen ja sen osa-alueisiin, 

mutta heidänkin verkkosivuillaan haku toimii ennalta määriteltyjen yleis-

pätevien asiasanojen mukaan. 

 

Elina Vehmasto MTT:ltä toivoi, että joku voisi kerätä ja järjestellä mah-

dollisimman paljon tietoa GC:stä yhteen verkko-osoitteeseen niin, että tu-

losta voitaisiin käyttää myös koulutusmateriaalina. Näin syntyi opinnäyte-

työni, jonka olen tehnyt Virtuaalikylän verkkosivuille prosessikaaviomuo-

toiselle työalustalle osoitteeseen http://www.virtuaali.info/greencare. 

2 GREEN CAREN MÄÄRITELMÄ 

Green Care on laaja termi ja käsite, jota käytetään kuvaamaan hoiva-, kun-

toutus-, opetus- ja hyvinvointipalveluja, joissa luonto, eläimet tai maaseu-

tu- tai maatilaympäristö on toiminnan tapahtumapaikkoina tai välineinä. 

Termi on moniulotteinen ja se käsittää paljon erilaisia menetelmiä ja toi-

mintatapoja. Eko- ja ympäristöpsykologia luo kuitenkin yhtenäisen perus-

tan Green Care -toiminnalle. Toiminnan tavoitteina on ihmisten henkisen, 

fyysisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tai elämänlaadun parantaminen. Toi-

minta voi olla yksittäinen tapahtuma, kurssi, säännöllisesti tapahtuva, päi-

vittäinen, asumispalvelu, koulutus tai matkailupalvelu. Green Caren mene-

telmiä ovat luonto-, puutarha-, eläin- ja maatila-avusteiset hoitomuodot, 

terapiat ja muu toiminta. Aina toiminnan järjestäminen luonnossa tai edes 

ulkona ei ole mahdollista, jolloin luonnon elementtejä tai eläimiä voidaan 

tuoda ja käyttää kaupunkiympäristössä tai sisätiloissa kuten vanhainko-

deissa ja laitoksissa. (Työtehoseura 2014; Mitä on Green Care? n.d.) 
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Green Care -termistä käytetään myös suomennoksia vihreä hoiva tai vih-

reä voima, riippuen siitä onko toiminta hoitavaa ja kuntouttavaa (palvelut 

tuotetaan sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön alaisuudessa) vai 

voimaannuttavaa ja ennaltaehkäisevää tai kasvatus- ja opetustyötä. Kui-

tenkin Green Care -termi on kansainvälisesti tunnettu ja saavuttanut jo laa-

jaa tunnettavuutta Suomessa, joten mielestäni termin suomennokset se-

koittavat turhaan käsitettä. Green Care -toiminta ja -termi sisältävät jo 

toiminta- ja terapiamuotoja, joille on jo itsessään omat terminsä tai ovat 

toimintanimikkeeltään aiemmin tunnettuja, kuten puutarhaterapia, koira-

kaveritoiminta, sosiaalipedagoginen hevostoiminta, ratsastusterapia, hoi-

vamaatalous, social farming tai farming for health. (Työtehoseura 2014; 

Soini, Ilmarinen, Yli-Viikari & Kirveennummi 2011, 321–322, 330.) 

 

Suomessa Green Care -toimintaa ohjaa Green Care Finland ry, jonka tar-

koituksena on saada tunnettavuutta GC -toiminnalle ja toimia raamit anta-

vana kattojärjestönä Suomessa. Alan kehittäminen sekä tiedotus ja viestin-

tä ovat yhdistyksen tärkeimpiä tehtäviä. Jäseninä olevat yritykset ja toimi-

jat hyväksyvät yhdistyksen eettiset ohjeet ja saavat käyttöoikeuden Green 

Gare Finlandin logoon (kuva1). (Soini ym. 2011, 320; Tervetuloa yhtei-

söön! n.d.; Green Care Finland n.d.) 

 

 

Kuva 1. Green Care Finland ry:n virallinen logo, jonka käyttöön yhdistyksen jäsenet 

ovat oikeutettuja (GCF -logo n.d.).  

2.1 Ajattelumallin ja termin historia 

Johanna Hirvonen on oppaassa Luontolähtöiset hyvinvointipalvelut – 

Opas asiakastyöhön ja palveluiden kehittämiseen (2014, 10–15.) selvittä-

nyt useista eri lähteistä luontohoiva-ajatuksen alkuperää ja historiaa. Hir-

vonen kertoo oppaassa, että Suomessa on tiedetty luonnon hyvinvointivai-

kutukset jo pitkään. Keuhkoparantoloita, mielisairaaloita, työlaitoksia, 

vankiloita, vanhainkoteja ja lastenkoteja rakennettiin maaseudulle ja puis-

toympäristöön. Historian esimerkeiksi Hirvonen on nostanut 1000-luvulla 

kehittyneet hospitaalit, joihin eristettiin mm. parantumattomasti sairaat ja 

tartuntatauteja kantavat sekä 1800-luvulla Suomeen perustetut Helsingin 

Lapinlahden sairaalan, Kuopion Niuvanniemen sairaalan ja Nokian Pit-

känniemen psykiatrisen sairaalan. Nämä perustettiin maaseudulle rauhalli-

selle sijainnille ja ympärille luotiin puistoalue. Maatilan työt ja puutarhan 

hoito kuuluivat arkipäiväisiin toimiin. Kuntouttava työtoiminta piti huolen 

myös laitosten omavaraisuudesta ruoan suhteen. 1800-luvun lopussa myös 

lastensuojelulaitosten edeltäjät, kasvatuslaitokset, perustettiin maaseudul-
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le. Tämä kertoo ajatuksesta luonnon rauhoittavasta ja positiivisesta vaiku-

tuksesta ongelmanuoriin; maaseutuympäristöä pidettiin tervehdyttävänä. 

Myös nuorisokasvatuslaitosten päiväohjelmaan kuului maanviljelystä, kar-

janhoitoa ja puutarhanhoitoa. 

 

Kaupungistumisen ja hyvinvointivaltion rakentumisen aikaan alkoi myös 

laitosten siirtyminen sinne missä ihmisetkin olivat; kaupunkiin. Silti luon-

to on aina ollut oleellinen osa suomalaisten hyvinvointia ja sen vaikutuksia 

ihmisen hyvinvointiin on paljon tutkittu ja todistettu. Uudelleen oivallus 

laitosten sijoittamisesta maaseudulle ja luontoympäristön sekä eläinten 

liittämisestä hoitotyöhön, saatiin muualta Euroopasta, jossa myös Green 

Care -termi on syntynyt. Puutarhaterapiaa on kehitetty eniten Iso-

Britanniassa, Saksassa ja Itävallassa kun taas hoivamaatalouden edelläkä-

vijöitä ovat Alankomaat, Norja ja Italia. Alankomaissa on jo 70-luvulla 

puhuttu care farm -tiloista. Suomessa tunnetuimpia luontohoivan muotoja 

ovat ratsastusterapia, sosiaalipedagoginen hevostoiminta ja puutarhatera-

pia, joista ratsastusterapia on Kelan tukemaa toimintaa. (Soini ym. 2011, 

322; Hirvonen 2014a, 12.) 

 

Suomessa Green Care -käsite esiteltiin ensimmäisen kerran vuonna 2006, 

kun maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT) osallistui euroop-

palaiseen yhteistyöhön, jonka teemana oli maatiloilla tapahtuva Green Ca-

re -toiminta (Soini ym. 2014, 8). Vuonna 2009 Green Care ja sen mahdol-

lisuudet maaseudulla huomioitiin Maaseutupoliittisessa kokonaisohjel-

massa. Uusien toimintamuotojen jalkauttaminen, hankkeet ja julkinen tie-

dottaminen jätettiin MTT:lle, MTK:lle, maaseutuverkostoyksikölle, työte-

hoseuralle sekä erilaisille hyvinvointipalvelujen ryhmille, alueellisille ke-

hittäjille ja seudullisille yrityspalveluille. (Maaseutu ja hyvinvoiva Suomi. 

2009. 87, 102.) Kesällä 2010 kuitenkin GC-toiminnasta kiinnostuneet jär-

jestäytyivät ja perustivat Green Care Finland ry:n tähtäimessään koordi-

noida GC-toimintaa. Yhdistyksen tavoitteena on lisätä Green Care -

toiminnan tunnettavuutta tiedonvälityksellä ja markkinoinnilla, parantaa 

toimialan yleisiä edellytyksiä, olla mukana tutkimus- ja kehittämistoimin-

nassa sekä edistää ja kehittää alan palvelutuotteita, yhteistoimintaa, toimi-

joiden verkostoitumista ja koulutusta. (Soini ym. 2011, 320; Green Care 

Finland n.d.) Ensimmäinen ja vielä ainakin ainoa Green Care Finlandin 

alajaos Green Care Lapland perustettiin Rovaniemellä 24.3.2014. (Yhdis-

tystoiminta n.d.) 

3 GREEN CARE -MENETELMÄT 

Green Care -menetelmät jaetaan karkeasti neljään pääryhmään riippuen 

siitä, mitä vihreää menetelmää hoivassa tai toiminnassa käytetään. Mene-

telmiä ovat: 

 Eläinavusteiset menetelmät 

 Puutarha-avusteiset menetelmät 

 Luontoavusteiset menetelmät 

 Maatila-avusteiset menetelmät 

(kuva 2) 

 



 Green Care -tietopankin luonti: Tiedon keruu ja järjestely Virtuaalikylään 

 

 

4 

Ekopsykologia toimii kaiken Green Care -toiminnan ja -menetelmien poh-

jana. Se on alkujaan Yhdysvalloissa kehitetty ympäristöpsykologian osa-

alue, joka keskittyy ihmisen ja luonnon välisen suhteen tutkimiseen. Se on 

teorian ja käytännön haara, jossa ihminen nähdään osana muuta luontoa. 

(Nissinen 2014, 18.; Menetelmät n.d.) Green Caren kaikissa menetelmissä 

on erilaisia palvelumalleja, jolloin ne sopivat kaikille Green Caren kohde-

ryhmille, joita ovat esimerkiksi ikäihmiset, lapset ja nuoret, perheet, työ-

porukat, mielenterveyskuntoutujat, päihdekuntoutujat, pitkäaikaistyöttö-

mät tai vammaiset. Monissa menetelmissä on erikseen terapiamuotoja ja 

toimintamuotoja. Nämä eroavat toisistaan siten, että terapia toteutetaan 

koulutetun hoitohenkilön toimesta. (Työtehoseura 2014.) 

 

 

Kuva 2. Green Caren eri menetelmät esimerkkeineen (Vehmasto 2014, 34). 

3.1 Eläinavusteiset menetelmät 

Eläinavusteisia menetelmiä ovat erilaiset eläinten kanssa toteutettavat kun-

toutustyöt. Menetelmät jaetaan joko eläinavusteiseksi terapiaksi tai 

eläinavusteiseksi toiminnaksi (taulukko 1). Eläinavusteinen terapia on aina 

terveydenhuollon ammattilaisen suunnittelemaa ja toteuttamaa terapia- tai 

kuntoutustyötä, kun taas muissa eläinavusteisissa toimintamuodoissa oh-

jaajan soveltuva koulutus riippuu asiakasryhmästä ja kyseessä olevasta 

toiminnasta. Eläinavusteisia toimintoja ovat mm. sosiaalipedagoginen 

toiminta, virkistystoiminta sekä kasvatukseen ja opetukseen liittyvät toi-

minnat. Menetelmiä voi periaatteessa toteuttaa minkä tahansa eläinlajin 

edustaja, joka on koulutettu tai muuten toimintaan sopivaksi katsottu. 

(Lääperi, R. & Puromäki, H. 2014, 74; Menetelmät n.d.) 
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Taulukko 1. Esimerkkejä eläinavusteisista toimintamuodoista (Lääperi, R. & Puro-

mäki, H. 2014, 74). 

 
 

Suomessa Ratsastusterapia ja sosiaalipedagoginen hevostoiminta ovat eh-

kä tunnetuimmat eläinavusteiset toimintamuodot, hevosen ohella toimin-

taan käytetään monia koti- ja lemmikkieläimiä. Koirien ja kissojen lisäksi 

vierailuja hoitolaitoksiin ovat tehneet mm. minihevoset ja laamat. Alpakat, 

laamat, strutsit ja lampaat ovat lisänneet suosiotaan eläinavusteisissa me-

netelmissä. Myös suomenkarjan käyttöä terapiaeläimenä on tutkittu. (Lää-

peri, R. & Puromäki, H. 2014, 74; Menetelmät n.d.) Huomasin opinnäyte-

työarkisto Theseusta selatessani, että viimeisen parin vuoden aikana on 

valmistunut kymmeniä opinnäytetöitä, joissa käsitellään lähinnä hevosen 

tai koiran mutta myös muiden eläinlajien käyttöä eläinavusteisessa terapi-

assa tai toiminnassa. 

3.2 Puutarha-avusteiset menetelmät 

Kuten eläinavusteiset menetelmät, myös puutarha-avusteiset, jaetaan tera-

peuttiseen ja sosiaaliseen puutarhatoimintaan sekä puutarhaterapiaan, jos-

sa käytetään samoja toiminnallisia elementtejä kuin puutarhatoiminnassa-

kin, mutta suunnitellen se aina tietoisesti ja tavoitteellisesti osaksi potilaan 

terapiaa ja kuntoutusta (taulukko 2). Puutarha- ja viherympäristö luovat 

elämyksellisyyttä, työtä ja toimintaa erilaisten taitojen harjoittamiseen 

kasvien hoitamisen avulla. (Lääperi, R. & Puromäki, H. 2014, 77; Mene-

telmät n.d.) 

Taulukko 2. Esimerkkejä puutarha-avusteisesta toiminnasta(Lääperi, R. & Puromäki, 

H. 2014, 77). 

 
 

Eniten puutarhaterapiaa Suomessa on käytetty uupumuksesta kärsivien ja 

mielenterveyskuntoutujien sekä vanhusten kuntoutuksessa tai fysio-, toi-

minta- tai psykoterapiassa. Puutarha-avusteista toimintaa käytetään taas 

vapaamuotoisemmin virkistävänä, ennaltaehkäisevänä, voimaannuttavana 

ja työtoimintana vanhainkotien ja muiden laitosten asumispalveluiden yh-
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teyteen perustetuissa puutarhoissa sekä vankeinhoidossa. (Lääperi, R. & 

Puromäki, H. 2014, 77; Menetelmät n.d.) 

3.3 Luontoavusteiset menetelmät  

Luontoavusteisilla menetelmillä tarkoitetaan metsän, maaseudun ja muun 

luontoympäristön käyttöä toiminnassa tai terapiaympäristönä hoidossa ja 

kuntoutuksessa. On olemassa suuri määrä luontoavusteisia erilaisissa ym-

päristöissä tapahtuvia aktiviteetteja (taulukko 3). (Lääperi, R. & Puromäki, 

H. 2014, 78; Menetelmät n.d.) 

 

Taulukko 3. Esimerkkejä luontoavusteisista toimintamuodoista (Lääperi, R. & Puro-

mäki, H. 2014, 78). 

 
 

Suomessa luontoavusteista toimintaa on käytetty päihde- ja mielenterve-

yskuntoutujille, kehitysvammaisille sekä kasvatuksellisessa toiminnassa 

mm. luontokoulu- ja metsäpäiväkotitoimintoina. Virkistys- ja ohjelmapal-

veluissa luontoa käytetään rauhoittumiseen ja stressinhallintaan. (Lääperi, 

R. & Puromäki, H. 2014, 78; Menetelmät n.d.) 

 

Luonto ja maaseutu ympäristöinä tarjoavat monipuoliset puitteet ja antavat 

mahdollisuuksia tuottaa ja kehittää uudenlaista hoiva- ja hyvinvointipalve-

luiden yritystoimintaa, kuten lasten, nuorten ja vanhusten sosiaalipalvelui-

ta, jolloin päiväkodit, perhekodit, hoivakodit yms. sijoitetaan maaseudulle 

luontoympäristöön. (Työtehoseura 2014.) 

3.4 Maatila-avusteiset menetelmät 

Maatila-avusteisilla menetelmillä tarkoitetaan Green Care -toimintoja, jot-

ka tapahtuvat maatiloilla. Maatila kuntoutus- ja toimintaympäristönä on 

monipuolinen sisältäen viljelystöitä, kotieläinten hoitoa sekä kone- ja met-

sätöitä. Luonto ja vuodenajat ovat mukana arjen rutiineissa kuten eläinten 

hoitamisessa ja kasvukauteen liittyvissä töissä. Maatiloilla yhteisöllinen 

tekeminen ja päivärytmin noudattaminen tukevat opetusta ja kuntoutusta. 

Maatila-avusteinen menetelmä soveltuu kokoaikaiseksi toiminnaksi niin, 

että asuminen tapahtuu maatilalla, kuten maatilojen yhteyteen perustetuis-

sa hoiva- ja hoitokodeissa, tai päivätoiminnaksi niin, että toiminta toteute-

taan yhteistyössä maatilan kanssa ja siellä käydään ohjaajan kanssa erik-

seen sovittuina aikoina. (Menetelmät n.d.; Lääperi, R. & Puromäki, H. 

2014, 79.) 

 

Maatila-avusteinen GC -toiminta voi siis tarkoittaa: 

 Eri ryhmien asumispalveluita tai perhehoitoa 

 Työ- ja päivätoimintaa 
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 kasvatusta ja opetusta maatilan yhteydessä 

(Lääperi, R. & Puromäki, H. 2014, 79.) 

 

Hoivamaatalous ja maatilojen käyttö kuntoutusympäristöinä on tunnistettu 

menetelmä ja oleellinen osa eurooppalaista Green Care -toimintaa. Suo-

messakin on muutamia satoja maatiloja, jotka tarjoavat tai tekevät yhteis-

työtä hoiva- ja hoitopalvelujen tai sosiaali- ja kasvatuspalvelujen kanssa. 

(Menetelmät n.d.) 

4 GREEN CARE -PALVELUMALLIT JA -TOIMIALAT 

Green Care -menetelmät ovat sovellettavissa useilla eri toimialoilla, kuten 

luonnonvara-alalla, sosiaali- ja terveysalalla, kasvatusalalla sekä matkailu- 

ja virkistysalalla (kuva 3). Palvelumalleja ovat mm. terapiapalvelut, kun-

touttava työtoiminta, ennaltaehkäisevä ja terveyttä tukeva toiminta ja kas-

vatuspalvelut (kuva 4). (Soini 2014, 19; Soini ym. 2014, 14.) 

 

 

Kuva 3. Eri alan toimijat painottavat Green Care -toiminnassa erilaisia näkökulmia, 

joista esimerkkejä ulkokehällä (Soini 2014, 19). 
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Kuva 4. Green Care -palveluiden tyypittelyä (Soini ym. 2014, 14). 

4.1 Hyvinvointivaikutukset 

Green Care -menetelmien hyvinvointivaikutuksia on suhteellisen paljon 

tutkittu, mutta tutkimusmenetelmien taso vaihtelee. Tutkimustulostietoa 

tarvitaan vielä lisää. Kuitenkin jo nykyisten tutkimusten perusteella voi-

daan kiistatta sanoa, että luonnolla ja eläimillä on ihmiseen positiivista 

vaikutusta. Positiiviset vaikutukset liittyvät enimmäkseen henkiseen hy-

vinvointiin ja palautumiseen, neurologisten oireiden helpottumiseen ja las-

ten kognitiivisen kehityksen tukeen. (Hirvonen 2014b, 24.) 

 

Green Care -toimintatavan kolme peruselementtiä ovat luonto, toiminta ja 

yhteisö. Yhdistelemällä ja painottamalla luonnon elvyttävyyttä, kokemuk-

sellisuutta ja osallisuutta, syntyvät GC:n hyvinvointivaikutukset (kuva 5). 

Luontoa käytetään Green Caressa tavoitteellisesti ihmisten hyvinvoinnin 

ylläpitämiseksi ja edistämiseksi. (Soini ym. 2014, 12; VoiMaa! -hanke 

2014.) 

 

Eläinavusteisissa menetelmissä ihminen pääsee vuorovaikutukseen, jossa 

ei ole ihmissuhteisiin liittyviä jännitteitä. Eläin viestii kehollaan ja reagoi 

ihmisen kehonkieleen. Tunteiden ja sosiaalisten vuorovaikutustilanteiden 

harjoittelu on helpompaa ja luontevampaa eläimen kanssa. Eläintä hoidet-

taessa siihen liittyy myös vastuunottoa, mikä voi olla merkittävä ja voi-

maannuttava kokemus. (VoiMaa! -hanke 2014.) 
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Kuva 5. Hyvinvointivaikutukset syntyvät yhdistelemällä eri elementtejä ja toiminta-

malleja (VoiMaa! -hanke 2014). 

5 GREEN CAREN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT 

Green Care -toiminnalla on suuret kasvun mahdollisuudet, sillä palvelun 

tuottaja voi olla julkinen toimija, yksityinen yritys tai järjestö ja toimintaa 

voidaan järjestää joko julkisessa laitoksessa tai esimerkiksi yksityisessä 

maatilaympäristössä. Nykyään yksityiset tuottavat enenevässä määrin jul-

kisen sektorin järjestämisvastuulle kuuluvista palveluista. Toiminnan 

mahdollisuuksia lisää myös se, että GC -palveluja voidaan tuottaa myös 

kolmannen sektorin toimesta, tai kolmannen sektorin, julkisen sektorin ja 

yksityisen yrityksen yhteistyönä. (Soini 2014, 25.) 

 

Green Care -aiheista verkkomateriaalia selatessani ja etenkin hankkeiden 

raporteista pystyin hyvin päättelemään, että GC -toiminnalle on selkeä ky-

syntä ja siitä ollaan erittäin kiinnostuneita. Asiakkaat, palvelun ostajat ja 

maksajat sekä palvelun tuottajat niin yksityisellä, julkisella kuin kolman-

nella sektorillakin selkeästi toivovat GC:stä hoivapalveluihin uusia ja va-

linnanvaraisia vaihtoehtoja. Maaseudulle ja maatiloille toivotaan uusia, 

elinvoimaisia palvelu- ja yritysmuotoja. Green Caresta puhutaan joissakin 

julkaisuissa ja verkkosivuilla suurena sosiaalisena innovaationa – jota se 

toki mielestäni onkin, sitä ei käy kiistäminen–, mutta väkisinkin herää 

epäilys, että luotetaankohan tässä nyt hieman liikaa yhteen termiin ja sen 

voimaan. Ettei vain taakka ja odotukset olisi liian suuret? 

6 GREEN CARE TIETOPANKKI VIRTUAALIKYLÄÄN 

Opinnäytetyöni oli toiminnallinen ja sen tuotoksena olen luonut tietopan-

kin Virtuaalikylän sivulle www.virtuaali.info/greencare (liite 1, liite 2). 

Virtuaalikylä on luonnonvara-alan oppilaitosten ja yritysten yhteinen op-

pimis- ja tiedonjakoympäristö verkossa (Virtuaalikylä n.d.). 

 

Tietopankkiin olen kerännyt yhteen tarpeelliseksi katsomaani tietoa liitty-

en Green Careen. Olen kerännyt alan uutisia, julkaisuja, toimijoita ja 

opinnäytetöitä materiaalipaketiksi, jota nykyiset ja tulevat GC -toimijat 
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voivat käyttää oppimateriaalinaan ja tiedonlähteenään. Green Care -

tietopankille oli jo alan tulevaisuuden näkymienkin valossa kysyntää ja 

tarvetta. Olen pyrkinyt saamaan työni vastaamaan tarvetta. 

7 AINEISTO JA MENETELMÄT 

Tässä kyseisessä opinnäytetyössä yksi tärkeimmistä asioista oli kerätä ai-

neistoa Virtuaalikylän prosessikaavioon. Aineiston keräämisestä oli myös 

lähdettävä liikkeelle. Ensimmäiseksi keräsin Hämeen ammattikorkeakou-

lun kirjaston ja Helsingin yliopiston kirjaston hakukoneilla tietooni kaikki 

Green Careen liittyvät painetut julkaisut. Painettuna löytyi muutamia 

MTT:n ja työtehoseuran julkaisuja sekä lehtiartikkeleita. Työn myöhem-

mässä vaiheessa ilmestyi myös oppaita ja mm. kirja eläinavusteisuudesta. 

Helsingin yliopiston Viikin kirjastosta lainasin työtehoseuran julkaisut, 

muut löytyivät HAMK:n Mustialan kirjastosta, josta lainasin ja kopioin it-

selleni materiaaleja. 

 

Verkkoaineiston keräsin Googlen ja kirjastojen hakukoneilla sekä suoraan 

MTT:n ja Green Care Finlandin verkkosivuilta. Tiedon määrä yllätti. Se 

oli valtava! Keräsin linkkejä talteen erilliseen kirjoitusohjelman tiedos-

toon. Jutuista, joissa oli käytetty lähteitä, keräsin asiaan sopivan kuuloiset 

lähteet ylös. Käytin useita eri hakusanoja, koska Green Care on terminä 

sen verran uusi. Green Caren piiriin kuuluvista asioista ei aina käytetty 

nimitystä Green Care, vaan ainoastaan suomennoksia vihreä hoiva, vihreä 

voima tai luontohoiva. Eri avusteisista menetelmistä käytettiin niiden ni-

mikkeitä sekä maatila-avusteisista englanninkielisiä termejä social farming 

ja farming for health. Toimintaterapian piirissä jo kauemmin tunnettu ja 

käytetty eläinavusteinen toimintamuoto on ratsastusterapia tai sosiaalipe-

dagoginen ratsastustoiminta. Näillä hakusanoilla löytyi paremmin he-

vosavusteisesta toiminnasta linkkejä. 

 

Linkkejä kerääntyi kirjoitusohjelman A4-koossa noin 15 sivullista, eli alun 

alkujaan löytö oli n. 300 verkkolinkkiä. Sellainen määrä olisi ollut aivan 

liikaa Virtuaalikylän prosessikaavioon ja tuosta luvusta puuttuu vielä 

opinnäytetyöt, pro gradut, sekä lakilinkit. Ne etsin erikseen muita kanavia 

käyttäen.  Linkkien sisältöjä läpikäydessäni huomasin joidenkin johtavan 

samaan julkaisuun tai tiedostoon. Näistä käytettäväksi valitsin alkuperäi-

sen julkaisijan sivun tai mahdollisimman suoran tai pysyvän linkin. Joi-

denkin linkkien takaa löytyi teksti, joka oli lähinnä referaatti tai info josta-

kin toisesta sivusta. Tällöin myös vain alkuperäiset jäivät kokoelmaan. 

Jotkin tiedoista katsoin jo vanhentuneen, koska koko ala ja Green Care -

tietoisuus on kasvanut sen Suomeen rantautumisen jälkeen hurjaa vauhtia. 

Tällainen oli mm. vuoden 2011 GC-palveluiden markkinaselvitys. 

 

Muita menetelmiä linkkien karsintaan olivat maalaisjärjen käyttö sekä 

”mutu”- eli ”musta tuntuu” -menetelmä. Mietin, mitä tiedon hakija tai ai-

hetta opiskeleva haluaisi saada tietoonsa ja mitkä kaikki asiat olisivat ko-

konaisuuden kannalta relevantteja. Myös jos jollain sivustolla oli paljon 

samaa asiaa kuin toisella, valitsin sen, joka oli asiantuntevampi, tarkempi 

tai laajempi. Kuitenkin jätin kaikki alan toimijoiden kotisivut sekä lähes 

kaikki asiaan liittyvät opinnäytetyöt ja pro gradu -tutkielmat sekä kaikki 
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Green Careen liittyvien hankkeiden sivut. Koin nämä tärkeiksi linkeiksi 

eikä mielestäni olisi ollut soveliasta keksiä perusteita sille miksi toisen yri-

tys tai tekemä työ olisi kaaviossa edustettuna ja toisen ei. Tavoitteena oli 

saada tietopankista selkeä, mahdollisimman monipuolinen ja kattava, mut-

tei sellainen, jossa lukija tukehtuisi informaation määrään. 

8 SUUNNITTELU 

Samalla kun selasin ja lueskelin kerättyjen ja jo kertaalleen karsittujen 

linkkien sisältöjä, lajittelin työhön päätyviä linkkejä raa’asti muutamien 

otsikoiden alle. Tutustuin ohjaavan opettajan avustuksella Virtuaalikylään 

ja sen hallinnoinnin toimintoihin. Siihen kuinka prosessikaavio luodaan ja 

päivitetään, sekä siihen kuinka kaavioon saa alaotsikoita, eli erillisiä liitet-

täviä, virtuaalisia tietokortteja. Hamk:n kirjaston tiedonetsinnässä ohjaava 

informaatikko neuvoi, että kaavioon tulevat linkit kannattaisi selkeyden 

vuoksi kirjoittaa hyperlinkkimuotoon. Seuraavaksi siis opettelin sellaisen 

luomisen. Hyperlinkki on teksti, jonka alle linkki on piilotettu. Lukija 

huomaa linkin tekstin alleviivauksesta. Välillä linkit ovat todella pitkiä, 

epäselviä ja monimutkaisia. Hyperlinkkiä käyttämällä teksti on yhtäjaksoi-

sesti luettavaa, jolloin linkki on sisällytetty lauseeseen. Linkistä voi tehdä 

myös tekstille otsikon, joka on sama kuin linkin takana olevan julkaisun 

tai artikkelin nimi tai muun linkin sisältöä hyvin kuvaavan otsikon. Tämä 

oli kullan arvoinen neuvo, joka teki työstäni mielestäni asiantuntevamman 

näköisen. 

9 TOTEUTUS 

Virtuaalikylän prosessikaaviot ovat valmiita laatikkomallisia kaaviopohjia, 

joissa reunalaatikot ovat ennalta määrättyjä. Kaavion keskimmäisten, 

harmaiden laatikoiden määrän ja otsikoinnin voi itse valita. Työssäni on 

kolme harmaata laatikkoa otsikoilla ”Eläinavusteiset menetelmät”, Puu-

tarha-avusteiset menetelmät” sekä ”Luontoavusteiset menetelmät” (kuva 

6). Laatikoiden sisään voi liittää erillisiä tietokortteja, jolloin laatikkoon 

tulee linkkeinä toimivia alaotsikoita. Tämä selkeyttää silloin, jos yhden 

laatikon sisään tulee määrällisesti paljon ja/tai erityylistä sisältöä. Kaavion 

etusivulle laitoin päivämäärämerkinnän siitä milloin kaavio on viimeksi 

päivitetty tai sitä on muuten muokattu. 

 

Kaaviossa aihealueet, joiden sisään linkkejä etsin, ovat nimetty ja otsikoitu 

seuraavasti: 

 Ohjaus ja valvonta 

 Tuotantopanokset 

 Eläinavusteiset menetelmät 

o Hevosavusteiset 

o Koira-avusteiset 

o Muut eläinavusteiset menetelmät 

o Maatila-avusteiset 

 Puutarha-avusteiset menetelmät 

 Luontoavusteiset menetelmät 
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 Päätuotteet 

 Sivutuotteet 

 Jätteet, päästöt, ympäristövaikutukset 

 

 

Kuva 6. Virtuaalikylän Green Care -kaavion näkymä ja palkit (Halonen 2015). 

 

Toteutus oli suoraan sanottuna hankalaa nyhräämistä ja laatikosta toiseen 

hyppelyä. Linkkien siirtely Word-tiedostosta osoittautui yksi kerrallaan 

hankalaksi, koska kopiointi ei onnistu nopeasti näppäinyhdistelmillä vaan 

vain hyppyikkunan kautta liittämällä. Myös prosessikaavion kirjoitusalus-

ta oli todella heikko ja toiminnoiltaan vaatimaton. Lopulta aloin kirjoitta-

maan kuvauksia linkeistä Word-tiedostoon, josta liitin useamman linkin 

nimen ja kuvauksen kerrallaan kaavioon. Kaaviossa muokattavaksi jäi 

enää linkin otsikon muuttaminen hyperlinkiksi. Jos joku linkki tuntuikin 

sopivan paremmin toisen otsikon alle, laatikko oli muistettava päivittää 

ennen kuin siirtyi käymään toisessa, koska muutoin menetti kaiken mitä 

oli kirjoittanut ennen siirtymistä. 

 

Etusivulle ja mm. Ohjaus ja valvonta -laatikon sisään kirjoitin tekstin ker-

ronnalliseen muotoon, johon sisällytin linkit informatiiviseen tekstiin. 

Laatikoihin, joihin tuli lähinnä yhteen aiheeseen liittyviä kotisivuja, julkai-

suja, uutisia, videoita yms., tein listamuodon ja jokaisen hyperlinkin 

omaksi otsikokseen. Linkkiotsikoiden alapuolelle kirjoitin hieman avaavaa 

tietoa linkin sisällöstä. Linkkiä klikkaamalla löytyvät kirjoittajan tiedot, 

jos ne oli merkitty, joten niitä en kirjoittanut erikseen linkin yhteyteen. 

Kirjoitin kuitenkin aina järjestön tai tahon, jonka sivuille linkki vei tai uu-

tislinkeissä lehden tai muun uutisen julkaisijan nimen. Vuosiluvun halusin 

laittaa näkyviin linkin perään, jos ei se erikseen esittelytekstissä käynyt 

ilmi, koska joissakin tiedonetsintätapauksissa voi olla tarpeellista tietää 

tiedon ilmestymisvuosi. Yleisesti ottaen järjestelin linkit ryhmiin itse kat-

somaani ja mieleiseeni tärkeysjärjestykseen, paitsi alan toimijoiden ja 

opinnäytetöiden kohdalla järjestelin ryhmittelemällä saman alan linkkejä 

allekkain. 
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Ihan työn loppuvaiheessa lähetin sähköpostiviestin työn tilaajalle, kahdelle 

muulle Green Caren parissa töitä tekevälle henkilölle, sekä HAMK:n kir-

jastopalvelujen informaatikolle, joilta pyysin näkemyksiä, kommentteja ja 

palautetta työstä (liite 3). Sain kehuja mm. työn laajuudesta ja kielellisestä 

selkeydestä sekä linkkien hyvästä sisällöllisestä avauksesta. Mielipiteitä 

joidenkin linkkien siirtämisestä toiseen laatikkoon tuli, sekä hieman lisää 

linkkejä, mitä huomattiin puuttuvan ja toivottiin mukaan. 

 

Lopulta alkuperäisestä 300:sta sekä matkan varrella hieman lisää löyde-

tyistä linkeistä tietopankkiin päätyi 166 kappaletta sekä 14 laki- ja määrä-

yslinkkiä ja 46 opinnäytetyötä tai pro gradua. Yhteensä työ siis sisältää 

226 linkkiä. 

10 JOHTOPÄÄTÖKSET  

Kuvitelmani tämän työn yksinkertaisuudesta ja helposta toteutuksesta ka-

risivat jo heti alkuunsa, kun lähdin Green Care -aiheista tietoa verkosta et-

simään. Tietoa oli paljon, koska niin moni jo aiemmin olemassa ollut toi-

mintamalli kuuluu Green Care -toimintaan ja haastetta työhön toi erilais-

ten termien ja suomennoksien käyttö samasta asiasta. 

 

Huomasin, että vuonna 2013 oli tapahtunut suuri Green Care -

heränneisyys. Ilmeisesti markkinointi on toiminut ja ala lähtenyt laajentu-

maan, koska vuoden 2014 aikana on valmistunut todella monta opinnäyte-

työtä, oppaita, julkaisuja, uutisia ja muuta materiaalia aiheesta. Tämä pisti 

tarkastelemaan aiempien löytämieni materiaalien kohtaloa. Karsintaa tie-

topankkiin pääsystä joutui suorittamaan. Työn haasteet olivatkin todella 

suuren tietomäärän löytymisen takia prosessikaavion sisällön määrän päät-

täminen sekä valintakriteerien luominen. Toinen haaste oli tietenkin hajal-

laan oleva tieto, jota tässä työssä lähdettiinkin korjaamaan. 

 

Työlle oli selkeä tarve, joka onkin ilmaistu MTT:n julkaisussa Green Care 

-toimintatavan suuntaviivat suomessa. Julkaisuun on kirjattu VoiMaa! -

hankkeen pohjalta hankkeen työryhmän toimenpide-ehdotukset Green Ca-

re -osaamisen kehittämiseksi. (Tarkiainen, Mynttinen, Sundell & Törn 

2014, 128) ”Perustetaan Green Care -tietopankki, jonne kootaan muun 

muassa määritelmät ja termistöt, laatukriteerit, palvelumallit, aiheeseen 

liittyvää tutkimustietoa, hankkeet ja niiden tulokset, koulutus- ja tukipal-

velutarjonta, asiantuntijalista, oppimateriaali, ulko- ja kotimaan matkojen 

matkakertomukset sekä ajankohtaiset uutiset” (Tarkiainen ym. 2014, 129). 

 

Sain haasteista huolimatta aikaan mielestäni kattavan ja monipuolisen pa-

ketin, josta uskon olevan tulevaisuudessa hyötyä. Mielestäni työlleni löy-

tyy selkeää kysyntää ja tarvetta, joihin se pystyy nykyisessä laajuudessaan 

tarpeeksi vastaamaan. 

 

Tietoa, materiaalia ja uusien toimijoiden kotisivuja ym. tulee verkkoon 

kuitenkin koko ajan lisää ja jopa enenevissä määrin. Jonkun tulisi siis eh-

dottomasti päivittää tietopankkia tai sen tiedollinen arvo laskee merkittä-

västi ja pian kaavio onkin vain Green Caren historiikki. 
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Liite 2 

 

PROSESSIKAAVION SISÄLTÖ 

 
  

Ohjaus ja valvonta  

Tässä ryhmässä ei 

ole alaryhmiä eikä 

tietokortteja 
 

 

 

Tästä laatikosta löytyy Green Care -toimijoiden ohjaukseen ja valvontaan 

liittyviä aiheita. Ensin on käsitelty valvonta-asiaa ja perästä löytyy GC -

toimintaa tukevia oppaita. 

 

Kattojärjestönä Green care -asioissa toimii yhdistys nimeltä Green Care Finland 

ry. Yhdistys on perustettu vuonna 2010. Se toimii Suomessa edistäen mm. luon-

to-, eläin- ja maatila-avusteisten menetelmien käyttöönottoa hyvinvointi- ja terve-

yspalveluiden yhteydessä, tavoitteenaan lisätä GC -toiminnan tunnettavuutta ja 

parantaa toimialan yleisiä edellytyksiä. Yhdistys edistää alan yhteistoimintaa ja 

on mukana tutkimus- ja kehittämistoiminnassa sekä peräänkuuluttaa toimintaky-

vyltään heikentyneiden oikeutta luontoon, liikuntaan, sosiaalisiin suhteisiin ja 

yhteisölliseen kokemiseen. Perustamisesta uutisoi mm. Suomen Luontoyrittä-

jyysverkosto ry, nettisivuillaan, mistä löytyy myös paljon lisää GC -aiheista uu-

tisointia. 

 

Green care -toimijoita ja -palveluntarjoajia ohjaavat ja velvoittavat yhdistyksen 

13.4.2012 laatimat Green care -toiminnan eettiset ohjeet. 

 

Lappiin perustettiin 24.3.2014 Green Care Finland Oy:n ensimmäinen alaja-

os Green Care Lapland, joka toimii emoyhdistyksensä alueellisena yhteystaho-

na. Sen tavoitteena on tuoda esiin pohjoisten toimijoiden tarpeita, tavoitteita ja 

osaamista osana valtakunnallista toimintaa sekä toisinpäin; tuoda kansallisen 

tason yhdistystoimintaa lähemmäs lappilaisia. 

  

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean oma-aloitteisesti Brysselissä 12.12.2012 

antamassa lausunnossaan aiheesta ”Sosiaalinen maatalous: vihreä hoiva 

ja sosiaali- ja terveyspolitiikat” todetaan sosiaalisen maatalouden ja vihreän 

hoivan merkityksellisyys ja tarve. Lausunnossa todetaan myös määritelmän 

vaikeus, koska sosiaalista maataloutta ja vihreää hoivaa esiintyy niin monimuo-

toisesti ympäri Eurooppaa. Komitea toivoisi EU:n laajuisia poikkitieteellisiä tutki-

muksia, joissa analysoitaisiin vaikutusta ja saatuja hyötyjä eri näkökulmista, sekä 

eri alojen toimijoiden verkostoitumista ja yhtenäistä tiedottamista. 

 

Sosiaali- ja terveysalan toimialapäivillä Helsingissä 7.9.2010 maaseudun kehit-

tämisyksikön ylitarkastaja Juuso Kalliokosken esitelmässä "Yritystoiminnan tuet 

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa 2007-2013" kerrotaan mitä 

tukia maaseutuyritys tai muuta yritystoimintaa maataloustuotannon ohessa har-

joittava maatila voi saada kehittämisohjelman kautta ja kuinka tukia haetaan. 

Esityksessä kerrotaan myös mihin tarkoituksiin ja kuinka paljon tukea on jo 

myönnetty. Suurin osa syyskuuhun 2010 mennessä myönnetyistä tuista on koh-

distunut vanhusten ja vammaisten asumis- ja avohuollon palveluihin sekä mie-

lenterveys- ja päihdekuntoutujille suunnattuun asumiseen. 

 

Maa- ja metsätalousministeriö valmistelee uutta Maaseudun kehittämisohjelma 

2014-2020:ta. Esitys Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaksi 2014-

2020 on valtioneuvoston hyväksymisen jälkeen toimitettu komissioon hyväksyt-

täväksi. Uuden rahoituskauden ohjelmassa yhtenä tavoitteena on, että maaseu-

dun yritystoiminta monipuolistuu ja työllisyys, palvelut sekä vaikuttamisen mah-

dollisuudet paranevat. 

 

Valtakunnallisen maaseudun kehittämishankkeen VoiMaa! – Green Care -

yrittäjyydestä elinvoimaa maaseudulle (2011–2013) loppuraporttina on syntynyt 

http://www.virtuaali.info/opetusmaatilat/index.php?tila_id=47&prosessit&pid=390&aid=329
http://www.gcfinland.fi/
http://www.gcfinland.fi/
http://www.gcfinland.fi/Yhdistys
http://www.luontoyrittaja.net/8_1018.html
http://www.luontoyrittaja.net/
http://www.luontoyrittaja.net/
http://www.gcfinland.fi/file/original/eettisetohjeet.pdf?fileId=18029
http://www.greencarelapland.fi/page/yhdistystoiminta/
http://www.greencarelapland.fi/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:044:0044:0048:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:044:0044:0048:FI:PDF
http://www.tem.fi/files/27986/Juuso_Kalliokoski_MMM.pdf
http://www.tem.fi/files/27986/Juuso_Kalliokoski_MMM.pdf
http://www.mmm.fi/fi/index/etusivu/maaseudun_kehittaminen/ohjelmakausi2014_2020.html
http://www.mmm.fi/fi/index/etusivu/maaseudun_kehittaminen/ohjelmakausi2014_2020.html
http://www.mmm.fi/attachments/maaseutu/mZu0GyoRB/Luonnos4_Manner-Suomen_maaseudun_kehittamisohjelmaksi_2014-2020_15.4.2014.pdf
http://www.mmm.fi/attachments/maaseutu/mZu0GyoRB/Luonnos4_Manner-Suomen_maaseudun_kehittamisohjelmaksi_2014-2020_15.4.2014.pdf
https://portal.mtt.fi/portal/page/portal/mtt/hankkeet/greencare/voimaa
https://portal.mtt.fi/portal/page/portal/mtt/hankkeet/greencare/voimaa
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MTT:n julkaisu Green Care -toimintatavan suuntaviivat Suomessa (2014). 

 

CareVA - Green Care -toiminnan vaikutukset ja vaikuttavuus -hankkeen loppu-

raporttina on ilmestynyt julkaisu Luonnosta hoivaa ja voimaa: Miten arvioida 

Green Care -toiminnan vaikuttavuutta (2014). 

 

Oppaat: 

 

Green Care -työkirja (2012) 

MTT:n, THL:n ja Lapin ammattikorkeakoulun kahden eri hankkeen yhteistyönä 

toteuttama työkirja. Kirja on tarkoitettu itse täytettäväksi toimiville ja toimintaa 

suunnitteleville GC -palveluntuottajille. Työkirja on tarkoitettu palvelun laadunhal-

linnan välineeksi. 

 

Opas Green Care -palveluiden tuottajille 

Centria-ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoiden toteuttama 

 

Green Care: Työhön kuntouttava toiminta luonnossa - Tietoa maaseututoimijoille 

ja työhönkuntoutuksen ammattilaisille (2014) 

Työhön kuntouttava Green Care Etelä-Suomessa -hankkeen toteuttama opas 

maaseututoimijoille ja työhön kuntoutuksen ammattilaisille. 

  

Luontolähtöiset hyvinvointipalvelut: opas asiakastyöhön ja palveluiden kehittämi-

seen (2014) 

Mikkelin ammattikorkeakoulun julkaisu, joka on laadittu osana Luontohoivapalve-

lukonseptien ja monitoimijaisten verkostojen kehittäminen Etelä-Savon alueella -

hanketta. 

 

Opas maaseudun yrittäjille (2014) 

Eteläsavolaisella maaseudulla opitaan -hankkeessa syntynyt opas. 

 

Opas Green Care -palveluiden tuottajiksi aikoville 

Sedu -aikuiskoulutuksen toteuttama Green Care Etelä-Pohjanmaa -hankeen 

puitteissa. 

 

Opas Green Care -palveluiden ostajalle 

Sedu -aikuiskoulutuksen toteuttama Green Care Etelä-Pohjanmaa -hankeen 

puitteissa. 

 

Lait ja määräykset: 

 

Palveluntarjoajan velvollisuudet 

 

Omavalvonta sosiaalipalveluissa 

 

Kuntouttavan työtoiminnan laki 

 

Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta 

 

Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeita kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä 

 

THL:n infoa vammaispalvelujen päivätoiminnan järjestämisestä 

 

Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeita kodin ulkopuolisen asumisen järjestämi-

seen 

Perhehoitoliiton sivut 

 

http://www.mtt.fi/mttkasvu/pdf/mttkasvu20.pdf
https://portal.mtt.fi/portal/page/portal/mtt/hankkeet/greencare/careva
http://www.mtt.fi/mttkasvu/pdf/mttkasvu21.pdf
http://www.mtt.fi/mttkasvu/pdf/mttkasvu21.pdf
https://portal.mtt.fi/portal/page/portal/mtt/mtt/julkaisut/green-care-tyokirja-17.3.2014.pdf
http://projekti.kpedu.fi/data/liitteet/c12e5819f4fc441ca5a5620528a005a9.pdf
http://projekti.kpedu.fi/data/liitteet/c12e5819f4fc441ca5a5620528a005a9.pdf
http://www.thl.fi/documents/10531/623661/GC+opas+nettiin+241114.pdf/43b98be9-3ee7-4480-89ab-ad5b0a67906c
http://www.thl.fi/documents/10531/623661/GC+opas+nettiin+241114.pdf/43b98be9-3ee7-4480-89ab-ad5b0a67906c
http://www.theseus.fi/handle/10024/81448
http://www.theseus.fi/handle/10024/81448
http://www.mamk.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/mamk/embeds/mamkwwwstructure/23305_emma2_opas_yrittajille.pdf
http://issuu.com/jennikoivu/docs/gc_opas_palveluntarjoaja
http://issuu.com/jennikoivu/docs/gc_opas_palvelujen_ostajalle
http://issuu.com/jennikoivu/docs/gc_opas_palvelujen_ostajalle
http://www.tukes.fi/fi/Toimialat/Kuluttajaturvallisuus/Vaatimuksia-palveluntarjoajalle/#Turvallisuusasiakirja.
http://www.valvira.fi/ohjaus_ja_valvonta/sosiaalihuolto/omavalvonta
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010189#L7P22,
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2012/20120916
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2012/20120916
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2012/20120916
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2012/20120916
http://www.thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja/itsenaisen-elaman-tuki/paivatoiminta
http://www.thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja/itsenaisen-elaman-tuki/paivatoiminta
http://www.thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja/itsenaisen-elaman-tuki/paivatoiminta
http://www.thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja/itsenaisen-elaman-tuki/paivatoiminta
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Eläinavusteisessa toiminnassa on huomioitava eläinsuojelulaki. Eviran verk-

kosivuilta löytyy jokaiselle eläimelle erikseen eläinsuojelulainsäädäntöä koottuna 

 

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 

 

Terveydenhuoltolaki 

 

Sosiaalihuoltolaki 

 

Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 

 
  

Tuotantopanokset 

Tässä ryhmässä 

ei ole alaryhmiä 

eikä tietokortteja 
 

 

  

Tähän on kerättynä linkkejä ja julkaisuja erimuotoisista Green care -

toiminnoista, joissa kerrotaan tai sivutaan toimintaan tarvittavia edellytyksiä, 

vaatimuksia ja tuotannollisia panostuksia. 

 

Green care -toimintaan tai yrittäjyyteen tarvittavat tuotantopanokset riippuvat paljolti 

siitä, minkä tyylistä ja laajuista toiminta on, sekä se minkälaiselle kohderyhmälle 

toiminta on suunnattu.  

 

Työtehoseura teki vuonna 2011 Green Care - Vihreä Hoiva maaseudulla -hankkeen 

puitteissa todella kattavan kyselyn, jonka kohteina olivat maaseutuyrittäjät, hoivayrit-

täjät, kuntien sosiaali‐ ja terveysalan viranomaiset sekä kolmas sektori. 

Kyselyiden ja haastatteluiden avulla selvitettiin Green Care ‐yritystoiminnan mahdol-

lisuuksia sekä maaseudun hoiva‐ ja maaseutuyrittäjien kiinnostusta GC ‐toimintaan 

ja kartoitettiin heidän osaamista ja palvelutarjontaa. Tavoitteena oli myös selvittää 

kunta‐asiakkaiden tarpeita ja toiveita Green Care ‐palveluista. Kolmannen sektorin 

kyselyssä tiedusteltiin valtakunnallisten sosiaali‐ ja terveysjärjestöjen kiinnostusta ja 

mahdollisuuksia tarjota GC ‐palveluja. Kyselyissä oli tavoitteena myös kartoittaa 

miten nämä kolme palvelutuotanto toimivat yhteistyössä. 

TTS:n julkaisuja 413: Green Care – Vihreä Hoiva maaseudulla: Kyselyiden ja haas-

tatteluiden yhteenvetoraportti (2012). 

 

Maaliskuussa 2009 Helsingissä pidetyssä tapahtumassa Green Care - hyvinvointia 

ihmisille, mahdollisuus maaseudun hoivayrityksille oli tarjolla muiden muassa esi-

tys Green Care Suomessa, jossa perehdyttiin maatilan ja kodin muuttamisesta 

yleisötilaksi: mihin asioihin rakentamisessa ja muutostöissä tulee kiinnittää huomiota 

ja panostaa. 

Marraskuussa 2012 Keski-Pohjanmaan maaseutuopistossa Kannuksessa alkoi 

10kk kestänyt Yrittäjän ammattitutkinto, jossa suuntauduttiin Green Care -

yrittäjyyteen. Koulutuksen avaustilaisuuden avoimessa seminaarissa MTT:n erikois-

tutkija Katariina Soini avasi GC:n tarjoamia yritystoiminnan mahdollisuuksia esityk-

sessään Green Care liiketoimintamahdollisuutena. 

Esityksessä on kattavasti mitä Green Care on, millaisia resursseja GC -toiminnalle 

on ja erilaisia GC -yrittämisen tyylejä, mutta ennen kaikkea esitys sisältää hyvin 

toiminnalle vaadittavia edellytyksiä. 

 

Artikkeli: Green Care -palveluiden tuottaminen tarjoaa maatiloille uusia mahdolli-

suuksia 

MTK:n nettisivuilla 26.3.2010 julkaistussa artikkelissa kerrotaan mm. että Green 

Care -yrityksen perustaminen ei edellytä isoa alkupääomaa. 

 

Julkaisu: Iäkkäiden yhteisöllistä asumista maatilalla (2013) 

Tietoa siitä, mitä ikäihmisten asuminen maatilalla vaatii. 

 

Raportti: Maataloudesta terveyttä ja hyvinvointia: hoivamaatalouden mahdollisuu-

http://www.evira.fi/portal/fi/tietoa+evirasta/haku/?q=el%C3%A4insuojelulains%C3%A4%C3%A4d%C3%A4nt%C3%B6%C3%A4%20koottuna
http://www.evira.fi/portal/fi/tietoa+evirasta/haku/?q=el%C3%A4insuojelulains%C3%A4%C3%A4d%C3%A4nt%C3%B6%C3%A4%20koottuna
http://www.evira.fi/portal/fi/tietoa+evirasta/haku/?q=el%C3%A4insuojelulains%C3%A4%C3%A4d%C3%A4nt%C3%B6%C3%A4%20koottuna
http://www.evira.fi/portal/fi/tietoa+evirasta/haku/?q=el%C3%A4insuojelulains%C3%A4%C3%A4d%C3%A4nt%C3%B6%C3%A4%20koottuna
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101326
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1982/19820710
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2000/20000812
http://www.virtuaali.info/opetusmaatilat/index.php?tila_id=47&prosessit&pid=390&aid=330
http://www.tts.fi/index.php/tutkimus-ja-kehitys/projektihaku?projektitid=44
http://www.tts.fi/images/stories/tts_julkaisut/tj413.pdf
http://www.tts.fi/images/stories/tts_julkaisut/tj413.pdf
http://www.smts.fi/greencare.html
http://www.smts.fi/greencare.html
http://www.smts.fi/greencare/mtt.pdf
http://projekti.kpedu.fi/data/liitteet/e3211144948b4eb38b9bab124aaaf21d.pdf
http://www.mtk.fi/liitot/keskipohjanmaa/ajankohtaista/uutiset/uutiset_2010/fi_FI/Green_care_toiminta/
http://www.mtk.fi/liitot/keskipohjanmaa/ajankohtaista/uutiset/uutiset_2010/fi_FI/Green_care_toiminta/
https://jukuri.mtt.fi/handle/10024/480904
http://www.smts.fi/mpol2008/index_tiedostot/Posterit/ps063.pdf
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det (2008) 

Maataloustieteenpäiville tehty raportti kertoo MTT:n ja Tulevaisuuden tutkimuskes-

kuksen tutkimuksesta "Palvelumaatalous maaseudunmahdollisuutena 2005–2007". 

Raportissa esitellään tutkimuksen taustat, tarkoitus ja saadut tulokset. 

 

Artikkeli: Maalla on mukavaa 

Maaseudun Tiede 3/2010 -lehden jutussa kerrotaan hoivamaatilojen edellytyksistä. 

Jutussa on myös kaavioitu 8 eri maatilaa neljästä eri maasta. 

  

 

Resurssit 

Tässä ryhmässä ei 

ole alaryhmiä eikä 

tietokortteja 
 

 

 

Green Care -toiminnan resursseja ovat Suomen monipuolinen ja rauhoittava luonto 

metsineen, vesistöineen ja eläimistöineen, aktiivinen maaseutu maatiloineen, peltoi-

neen, puutarhoineen, eläimineen ja yhteisöineen sekä osaava ja asiantunteva Suo-

malainen sosiaali- ja terveysalan tuntemus. Green Care -toiminnassa onkin ideana 

saada hyödynnettyä näitä voimavaroja asiakkaiden tarpeisiin sopiviksi kokonaisuuk-

siksi. Resursseista kertovia linkkejä alla: 

 

Julkaisu: Green Care - Terveyttä ja hyvinvointia maatilalta (2009)  

Todella kattava julkaisu on syntynyt MTT:n ja Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen 

hankkeen (2006–2007) selvityksien tuloksena. Julkaisussa käydään läpi selvityksien 

perusteella millaisia liiketoimintamahdollisuuksia maaseudulla on tuottaa hoiva-, hy-

vinvointi-, ja kasvatuspalveluja, joissa maatilojen ja maaseudun resursseja hyödynne-

tään uudella tavalla ja mitkä yhteiskunnalliset reunaehdot rajaavat ja toisaalta tukevat 

toimialan kehitystä. 

 

Esitys: Green Care 

Maaseudun Uusi Aika ry:n MUAfoorumi2009 järjestettiin Tammelan Mustialassa Hä-

meen ammattikorkeakoululla syyskuussa 2009. Foorumissa oli seitsemän esitelmöit-

sijää ja teemana maaseudun kilpailukyky. Linkin esityksen aiheena oli palveluyrittä-

jyys ja hoiva maaseudun mahdollisuutena. Infoa kuinka GC -toiminnan tarkoituksena 

on edistää maatilan ja maaseudun resurssien käyttöä hyvinvointipalveluiden tuottami-

seen sekä esimerkkejä Green care -maatiloista ja maaseututoiminnasta kotimaasta ja 

ulkomailta. Kiteytettynä Yli-Viikarin esitys löytyy foorumista tehdyn tiivistelmän sivuilta 

3-5. 

 

Julkaisu: Green Care sosiaalisena innovaationa Suomalaisessa palvelujärjestelmäs-

sä (2011) 

Yhteiskuntapolitiikan julkaisussa oleva kirjoitus. 

 

Esitelmä: Green Care: sosiaalinen innovaatio maatalouden ja hyvinvointipalvelui-

den rajapinnassa 

Viikissä vuoden 2010 Maataloustieteen päivillä pidetty esitelmä kertoo GC -

toimialoista, olemassa olevista resursseista ja pohtii kuinka saada luotua tämä sosiaa-

linen innovaatio toimimaan monien eri ammattialojen kesken. 

 

Esitelmä: Green care mielenterveystyössä 

Viikissä vuoden 2010 Maataloustieteen päivillä pidetty esitelmä kertoo GC:n resurs-

seista mielenterveystyössä. 

 

Julkaisu: Green Care - Hyvinvointia pohjoisen luonnosta (2012)  

Rovaniemen ammattikorkeakoulun julkaisussa kerrotaan mitä annettavaa Lapin luon-

nolla ja Lapilla on GC -toiminnalle. 

 

Kotisivut: Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran GC -sivut 

Sivulta löytyy paljon mm. linkkejä, hankkeita ja blogeja. 

 

Hyvä arki Hämeenlinnan maaseutualueille -maaseutuohjelma 

http://jukuri.mtt.fi/bitstream/handle/10024/477443/mtt-mt-v67n03.pdf?sequence=1
http://www.virtuaali.info/opetusmaatilat/index.php?tila_id=47&prosessit&pid=390&aid=337
http://www.mtt.fi/met/pdf/met141.pdf
http://www.mua.fi/SIRA_Files/downloads/Arkisto/MUAfoorumi/2009/Yli-Viikari_MUAFoorumi.pdf
http://www.mua.fi/arkisto-mua-foorumi/2009/
http://www.mua.fi/SIRA_Files/downloads/Arkisto/MUAfoorumi/2009/MUAfoorum170909TIIVISTELMA_Merja_Isotalo.pdf
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/102903/soini.pdf?sequence=1
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/102903/soini.pdf?sequence=1
http://www.smts.fi/jul2010/esite2010/060.pdf
http://www.smts.fi/jul2010/esite2010/060.pdf
http://www.smts.fi/jul2010/mtpjul2010.html
http://www.smts.fi/jul2010/esite2010/059.pdf
http://www.smts.fi/jul2010/mtpjul2010.html
https://arkki.ramk.fi/RAMK/julkaisutoiminta/Julkaisut/RAMK%20C%2030%20Green%20Care%20hyvinvointia%20pohjoisen%20luonnosta.pdf
http://www.sitra.fi/luonto-ja-terveys
http://www.hameenlinna.fi/pages/402633/Maaseutuohjelma.pdf
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Osana Hämeenlinnan vuoden 2015 maaseutuohjelmaa, jossa on kartoitettu 

ja pohdittu maaseudun mahdollisuuksia. Green Care on huomioitu yhtenä asumisen 

mahdollisuutena (s.14,17 ja 27). GC on ollut ProAgrian Hoivayrittäjyys -hankkeessa 

yhtenä teemana (s.39,38 ja 41). Hankkeessa on järjestetty n.15 aiheeseen liittyvää 

koulutuspäivää, joissa osallistujina on ollut hoiva-alan yrittäjiä ja yrittäjyydestä kiinnos-

tuneita. 

 

Artikkeli: Green Care mahdollisuudeksi ja voimavaraksi Keski-Suomessa.  

Leader Keski-Suomen verkkosivujen arkistossa oleva juttu käsittelee vuonna 2012 

järjestettyä seminaaria, jossa aiheena oli suunnitella Green Care -toimintaa ja kuinka 

sen näkyvyyttä, tunnettavuutta ja koko GC -ajattelumallin valtavirtaistamista voitaisiin 

edistää Keski-Suomen alueella. 

 

Artikkeli: Vihreää hoivaa Kyrönmaalle 

Yhyres Kehittämisyhdistys ry:n uutiskirje 1/2013:ssa sivulla 3 kerrotaan Kyrönmaalla 

olevan tarvetta maaseudulle sijoittuvien yksityisten yrittäjien hoivapalveluille. 

 

Artikkeli: Maatiloja halutaan hyödyntää hoivapalveluissa 

Yle Pohjanmaa kertoo verkkosivuillaan 15.2.2012, että luontohoiva-ajattelusta hae-

taan lisäeuroja maaseudulle. 

 

Blogi: Green Care - hoiva-alan nouseva trendi (2011) 

Wellbeing Kainuu -sivulla Anitta Juntunen pohtii luonnon ja eläinten vaikuttavuudesta 

ja luonnon moninaisista resursseista. 

 

Julkaisu: Yhteisöllisyydellä hyvinvointia ja palveluja maaseudulle (2012) 

Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän julkaisussa pidetään luontoa ja yhteisöllisyyttä 

hyvinä resursseina vanhusten hoitoon ja asumispalveluihin. 

 

Blogi: Hyvinvoinnin ja terveyden viljelyä (2012) 

Kaarina Davis uskoo blogissaan GC:n ratkaisuksi maaseudun autioitumiseen. Hän 

kirjoittaa mm. että "Meillä on vanhassa valtavasti resursseja, jotka pitää vain oivaltaa 

uudella tavalla". 
  

 

Eläinavusteiset 

menetelmät 

 

Hevosavusteiset 

 

Koira-avusteiset 

 

Muut eläinavus-

teiset menetel-

mät 

 

Maatila-

avusteiset 

 

  

Eläinavusteisilla menetelmillä tarkoitetaan Green Care -muotoa, jossa eläimet ovat 

osana kokemusta. On tutkittu, että eläimen läsnäolo rauhoittaa ja voimaannuttaa 

ihmistä. Eläimestä huolehtiminen opettaa myös ottamaan vastuuta.  

 

Eläinavusteiset menetelmät jaetaan kahteen osaan: Eläinavusteiseen toimintaan, 

mikä voi olla maallikon vetämää ja eläinavusteiseen terapiaan, jolloin hoidosta vastaa 

alan ammattilainen. 

Sivun vasemmasta reunasta löytyvät omat alaryhmät hevos- ja koira-

avusteisille menetelmille, muille eläinavusteisille menetelmille, johon on listattuina 

mm. alpakat ja suomenkarjan lehmät sekä maatila-avusteiselle toiminnalle, jolloin 

kotieläimiä voi olla useammanlaisia ja toimintaan liittyy yleensä muutakin maatilan 

puuhaa kuin pelkkää eläinavusteista toimintaa. 

  

  

 

  

Eläinavusteiset mene-

telmät 

 

Hevosavusteiset 

 

Kotisivu: Suomen ratsastusterapeutit ry 

Ratsastusterapeuttien edunvalvontayhdistys, jonka sivuilta löytyy tietoa ratsastuste-

rapiasta ja mm. sen erosta sosiaalipedagogiseen hevostoimintaan. 

http://www.keskisuomenmaaseutu.fi/yleista/juttuarkisto/2012/green_care_mahdollisuudeksi_ja_voimavaraksi_keski-suomessa.755.news
http://storm6.kepit.fi/sites/yhyres.fi/files/Uutiskirje%201-2013-netti.pdf
http://yle.fi/uutiset/maatiloja_halutaan_hyodyntaa_hoivapalveluissa/6092963?origin=rss
https://wellbeingkainuu.wordpress.com/2011/08/16/green-care-hoiva-alan-nouseva-trendi/
http://www.maaseutupolitiikka.fi/files/2150/MMM_YTR_2012-WEB.pdf
http://www.kaarinadavis.com/2012/02/hyvinvoinnin-ja-terveyden-viljelya.html
http://www.virtuaali.info/opetusmaatilat/index.php?tila_id=47&prosessit&pid=390&aid=331
http://www.virtuaali.info/opetusmaatilat/index.php?tila_id=47&prosessit&pid=390&aid=331
http://www.virtuaali.info/opetusmaatilat/index.php?tila_id=47&prosessit&pid=390&aid=331
http://www.virtuaali.info/opetusmaatilat/index.php?tila_id=47&prosessit&pid=390&aid=331
http://www.virtuaali.info/opetusmaatilat/index.php?tila_id=47&prosessit&pid=390&aid=331
http://www.virtuaali.info/opetusmaatilat/index.php?tila_id=47&prosessit&pid=390&aid=331
http://www.virtuaali.info/opetusmaatilat/index.php?tila_id=47&prosessit&pid=390&aid=331
http://www.virtuaali.info/opetusmaatilat/index.php?tila_id=47&prosessit&pid=390&aid=331
http://www.virtuaali.info/opetusmaatilat/index.php?tila_id=47&prosessit&pid=390&aid=331
http://www.virtuaali.info/opetusmaatilat/index.php?tila_id=47&prosessit&pid=390&aid=331
http://www.virtuaali.info/opetusmaatilat/index.php?tila_id=47&prosessit&pid=390&aid=331
http://www.virtuaali.info/opetusmaatilat/index.php?tila_id=47&prosessit&pid=390&aid=331&kortti=3544&o=1220
http://www.suomenratsastusterapeutit.net/
http://www.suomenratsastusterapeutit.net/
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Hevosavusteiset 

 

 

Koira-avusteiset 

 

Muut eläinavusteiset 

menetelmät 

 

Maatila-avusteiset 

 

 

Kotisivu: Hippolis->Hevosavusteinen toiminta 

Hippolis - hevosalan osaamiskeskus ry:n sivulla on kerrottu ratsastusterapiasta, sosi-

aalipedagogisesta hevostoiminnasta ja muista hevosavusteiseen toimintaan soveltu-

vista menetelmistä. 

 

Kotisivu: Sosiaalipedagoginen Hevostoimintayhdistys ry 

Sivuilla kerrotaan toiminnasta ja koulutuksesta. 

 

Kotisivu: Suomen Ratsastajainliitto->Vammaisratsastus 

Tietoa vammaisratsastuksen monipuolisesta tarjonnasta. 

 

Esitys: Hyvinvointia Hevosista - Hevosavusteinen toiminta (2014) 

Esityksessä kerrotaan hevosavusteisen toiminnan organisaatiot Suomessa, termistöä 

ja hevosesta osana hyvinvointipalveluja. 

 

Esitys: Hevostoiminta muistisairaiden kuntoutuksessa (2014) 

Esityksessä kerrotaan hevostoiminnan mahdollisuuksista muistisairaiden hoidossa. 

 

Artikkeli: Hevonen kuntouttaa (2010) 

Teho -lehden artikkeli hevosen käytöstä kuntoutustyössä ja tehdyn Hevoset osana 

kuntoutuspalveluja -opinnäytetyön tulosten tutkiskelua. 

 

Artikkeli: Söpö #hyväteko: Minihevosen vierailu sai vaitonaisen vanhuksen puhu-

maan (2014) 

Ylen uutinen kertoo A-studion kampanjasta, jossa innostetaan tekemään lähihoivako-

deissa pieniä, hyviä tekoja 

 

Artikkeli: Hevonen on hoivatyön pyyteetön ammattilainen (2014) 

Suomalainen Maaseutu -lehden juttu perhekodissa asuvasta 16v. tytöstä, jota he-

vosavusteinen työskentely on auttanut elämässä eteenpäin. 

  

Video: Hyvinvointia hevosesta - malleja hevosavusteisesta toiminnasta (2013) 

Perustietoa ratsastusterapiasta ja sosiaalipedagogisesta hevostoiminnasta. 

 

Esitys: Ravuri OY:n erityisryhmien päivätoiminta ja asumisyksikkö Hiirulan Green 

Care -ideologia 

Esittelyssä vuonna 2004 käynnistynyt asumispalvelu ja päivätöiminta erityistä tukea 

tarvitseville henkilöille Hollolassa 

 

Video: Perhekoti Lilli (2014) 

Maaseudulla lastensuojelun perhekoti Lilli, jossa on elämyspedagogis-

ta hevostoimintaa. Video kertoo perhekodista ja hevosten hyödyntämisestä toimin-

nassa. 

 

Video: Koiramäen Perhekoti Oy (2014) 

Sosiaalipedagogista hevostoimintaa, horsebic-tunteja ja koirakavereita. 

  

  

Eläinavusteiset 

menetelmät 

 

Hevosavusteiset 

 

Koira-avusteiset 

 

Koira-

avusteiset 

menetelmät 

 

 

Kotisivu: Kennelliitto/kaverikoirat 

Paljon tietoa kaverikoiratoiminnasta ja tapahtumista. 

 

Kotisivut: VoimaTassu ky 

VoimaTassu tarjoaa eläinavusteisia palveluita, järjestää alan täydennyskoulutusta 

sekä myy alan materiaalia. 

 

Kotisivut: Suomen Karva-Kaverit 

http://www.virtuaali.info/opetusmaatilat/index.php?tila_id=47&prosessit&pid=390&aid=331&kortti=3544&o=1220
http://www.virtuaali.info/opetusmaatilat/index.php?tila_id=47&prosessit&pid=390&aid=331&kortti=3544&o=1220
http://www.virtuaali.info/opetusmaatilat/index.php?tila_id=47&prosessit&pid=390&aid=331&kortti=3544&o=1220
http://www.virtuaali.info/opetusmaatilat/index.php?tila_id=47&prosessit&pid=390&aid=331&kortti=3544&o=1220
http://www.virtuaali.info/opetusmaatilat/index.php?tila_id=47&prosessit&pid=390&aid=331&kortti=3544&o=1220
http://www.hippolis.fi/hevosetjakunta/hevoset_sosiaali-_ja_terveyspalveluissa/hevosavusteinen_toiminta/
http://www.hippolis.fi/hevosetjakunta/hevoset_sosiaali-_ja_terveyspalveluissa/hevosavusteinen_toiminta/
http://www.hevostoiminta.net/
http://www.ratsastus.fi/lajit/vammaisratsastus
http://www.tts.fi/images/stories/greencare/esitykset/AnneLaitinen.pdf
http://www.tts.fi/images/stories/greencare/esitykset/ElinaLukumies.pdf
http://www.tts.fi/images/stories/tiedostot/tutkimus_files/greencare/teho10-6-s38-39.pdf
http://www.suomalainenmaaseutu.fi/uutiset/hevonen-on-hoivaty%C3%B6n-pyyteet%C3%B6n-ammattilainen-1.65591
https://www.youtube.com/watch?v=jtzjrU_X_w8
http://www.tts.fi/images/stories/greencare/esitykset/vantaa_packalen.pdf
http://www.tts.fi/images/stories/greencare/esitykset/vantaa_packalen.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=jtzjrU_X_w8
https://www.youtube.com/watch?v=jtzjrU_X_w8
https://www.youtube.com/watch?v=o6OJGoUXVJU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Hc1LBL5VrdE
http://www.virtuaali.info/opetusmaatilat/index.php?tila_id=47&prosessit&pid=390&aid=331
http://www.virtuaali.info/opetusmaatilat/index.php?tila_id=47&prosessit&pid=390&aid=331
http://www.virtuaali.info/opetusmaatilat/index.php?tila_id=47&prosessit&pid=390&aid=331&kortti=3559&o=1221
http://www.virtuaali.info/opetusmaatilat/index.php?tila_id=47&prosessit&pid=390&aid=331&kortti=3559&o=1221
http://www.virtuaali.info/opetusmaatilat/index.php?tila_id=47&prosessit&pid=390&aid=331&kortti=3559&o=1221
http://www.virtuaali.info/opetusmaatilat/index.php?tila_id=47&prosessit&pid=390&aid=331&kortti=3559&o=1221
http://www.virtuaali.info/opetusmaatilat/index.php?tila_id=47&prosessit&pid=390&aid=331&kortti=3559&o=1221
http://www.kennelliitto.fi/kaverikoirat
http://www.voimatassu.fi/
http://www.voimatassu.fi/
http://www.suomenkarvakaverit.fi/


 Green Care -tietopankin luonti: Tiedon keruu ja järjestely Virtuaalikylään 

 

 

 

 

Muut eläinavustei-

set menetelmät 

 

Maatila-avusteiset 

 

Karva-Kaverit käyvät vapaaehtoistoimintana ilahduttamassa vanhuksia, kehitysvam-

maisia ja lapsia ja nuoria lastenkodeissa, päiväkodeissa ja erilaisissa tapahtumissa. 

Karva-Kaverit olivat alkuun koiria ja kissoja, mutta nykyään mukana on myös marsuja 

frettejä, poni, minihevonen, possu ja alpakka. 

 

Kotisivut: Hali-Koira 

Hali-Koira on eläinavusteista terapiaa sekä iloa ja positiivista tuottavaa toimintaa. 

Sivuilla kerrotaan toiminnasta sekä paljon tutkimuksia, artikkeleja ja televisiojuttuja, 

joissa Hali-Koirat ovat olleet mukana. 

 

Kotisivut: Kaarinan kaupunki->Lukukoiratoimintaa Kaarinan kirjastossa (2014) 

Kaarinan kirjastossa ensimmäisenä Suomessa toteutettiin 2011 Luetaan koiralle -

projekti. Lapset, joilla on lukuvaikeuksia, innostettiin tarttumaan kirjaan ja lukemaan 

rauhallisesti kuuntelevalle koiralle. 

 

Artikkeli: Milli-koira parantaa autismiluokan opiskelutuloksia 

28.1.2015 Helsingin Uutiset kertoo Kallion ala-asteen kasvatus-kuntoutuskoira Millin 

työstä. 

 

Video: Koiramäen Perhekoti Oy (2014) 

Sosiaalipedagogista hevostoimintaa ja koirakavereita. 
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Koira-avusteiset 
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Artikkeli: Green care – vihreä hoiva valtaa alaa 

6-7/2010 Sosiaalitieto -lehden asiantuntija-artikkeli. 

 

Alkuperäisrodut: 

  

Julkaisu: Alkuperäiset kotieläinrotumme Green Care -toiminnassa (2014) 

MTT:n julkaisu alkuperäisrotujen käytöstä eläinavusteisissa menetelmissä. 

 

PowerPoint: Green care - Suomenlehmä terapeutteina ja kasvattajina 

MTT:n esitys. 

 

Esitelmä: Kyyttöjen soveltuvuus eläinavusteiseen Green Care -toimintaan: esitut-

kimus luonnetestimenetelmien kehittämiseksi 

Vuoden 2012 Maataloustieteen päiville tehty esiselvitys kyyttöjen soveltuvuudesta 

eläinavusteiseen toimintaan, mikä voisi olla ratkaisu alkuperäisrotujen geenien 

säilymiseen. 

 

Selvitys: Suomenkarjan erityisominaisuudet hyötykäyttöön (2013) 

Apurahan käyttöselvitys, jossa yhtenä hankkeen lopputuloksista oli Suomenkarjan 

GC -toiminta. 

Julkaisu: Alkuperäisrotujen säilyttämisen taloudelliset, sosiaaliset ja kulttuuriset 

lähtökohdat (2007) 

Vaikka tämä MTT:n julkaisu on jo useamman vuoden vanha, on tässä jo huomioitu 

lyhyesti sivulla 40 alkuperäisrotujen käytön mahdollisuus hoivamaataloudessa. 

  

Lampaat: 

 

Artikkeli: Eläinavusteista toimintaterapiaa lampolassa 

TTS:n Teho 6/2010 -lehden artikkeli Savikon tilan gc -toiminnasta. 

 

 

 

http://www.virtuaali.info/opetusmaatilat/index.php?tila_id=47&prosessit&pid=390&aid=331&kortti=3559&o=1221
http://www.virtuaali.info/opetusmaatilat/index.php?tila_id=47&prosessit&pid=390&aid=331&kortti=3559&o=1221
http://www.virtuaali.info/opetusmaatilat/index.php?tila_id=47&prosessit&pid=390&aid=331&kortti=3559&o=1221
http://www.hali-koira.fi/
http://www.hali-koira.fi/
https://www.kaarina.fi/kirjasto/lapsetjanuoret/fi_FI/tartu_tassuun/
http://www.helsinginuutiset.fi/artikkeli/262394-milli-koira-parantaa-autismiluokan-opiskelutuloksia
https://www.youtube.com/watch?v=Hc1LBL5VrdE
http://www.virtuaali.info/opetusmaatilat/index.php?tila_id=47&prosessit&pid=390&aid=331
http://www.virtuaali.info/opetusmaatilat/index.php?tila_id=47&prosessit&pid=390&aid=331
http://www.virtuaali.info/opetusmaatilat/index.php?tila_id=47&prosessit&pid=390&aid=331&kortti=3558&o=1223
http://www.virtuaali.info/opetusmaatilat/index.php?tila_id=47&prosessit&pid=390&aid=331&kortti=3558&o=1223
http://www.virtuaali.info/opetusmaatilat/index.php?tila_id=47&prosessit&pid=390&aid=331&kortti=3558&o=1223
http://www.virtuaali.info/opetusmaatilat/index.php?tila_id=47&prosessit&pid=390&aid=331&kortti=3558&o=1223
http://www.virtuaali.info/opetusmaatilat/index.php?tila_id=47&prosessit&pid=390&aid=331&kortti=3558&o=1223
http://www.virtuaali.info/opetusmaatilat/index.php?tila_id=47&prosessit&pid=390&aid=331&kortti=3558&o=1223
http://www.virtuaali.info/opetusmaatilat/index.php?tila_id=47&prosessit&pid=390&aid=331&kortti=3558&o=1223
http://huoltaja--saatio-fi-bin.directo.fi/@Bin/13a228924951eba2401d2847ab5ff171/1372406942/application/pdf/182907/Sosiaalitieto%206-7-2010.pdf
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-487-507-3
http://www.virtuaali.info/opetusmaatilat/21/file/kyytt%C3%B6workshopt%20ilman%20kuvia%20%5BYhteensopivuustila%5D.pdf
http://www.smts.fi/Posteri_Elaingeenivarat/Kyyttojen%20soveltuvuus.pdf
http://www.smts.fi/Posteri_Elaingeenivarat/Kyyttojen%20soveltuvuus.pdf
http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201401241281
https://jukuri.mtt.fi/bitstream/handle/10024/464980/met106.pdf?sequence=1
https://jukuri.mtt.fi/bitstream/handle/10024/464980/met106.pdf?sequence=1
http://www.tts.fi/images/stories/tiedostot/tutkimus_files/greencare/teho10-6-s34-36.pdf
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Artikkeli: Lammas on oiva terapeutti 

Kalevan artikkeli 23.11.2012 lehdessä lampaasta terapeuttina, jossa haastateltu 

Isokummun lammastilaa 

 

Alpakat ja laamat: 

  

Kotisivu: ALAT Terapia-alpakat ja -laamat ry 

Yhdistys kouluttaa terapiaeläinten ohjaajat, perehdyttää ammattiterapeutit alpakoi-

den ja laamojen käyttöön sekä tekee soveltuvuustestit eläimille. 

 

 

Video: Ylitalon alpakat ja laamat (2013) 

  

video: Alpakka ja laama terapiaeläiminä (2011) 

Ylen aamuohjelmassa vieraina terapialaama ja -alpakka sekä kasvattaja ja toimin-

taterapeutti. 

 

Muut eläimet: 

 

Artikkeli: Maatiaiskana tuo iloa hoivakotiin 

Maaseudun tulevaisuus kertoo 6.2.2015 terapiakana Ruususen vierailusta iisalme-

laisessa vanhusten hoivakodissa. Hoivakoti sai samana päivänä uusiksi asukeik-

seen myös kissanpentuveljekset. 

 

Video: Ketolan strutsitila (2013) 

Ketolan strutsitilalla on GC -tyylistä maatilamatkailua 

 

Painettua materiaalia: Eläimet ovat yleistyneet vanhustyön apureina 

Anttila, K. Pohjolan Sanomat. 5.2.2015. 

 

Painettua materiaalia: Karvaterapiaa - Eläinavusteinen työskentely 

Oppikirja. Toimittanut Kaija Ikäheimo. 

Kustantaja: Solution Models House, Yliopistopaino Helsinki 2013.  

1. painos, 273 s. 

ISBN 978-952-99476-4-5 (nid.) 

  

  

  

Eläinavusteiset 

menetelmät 

 

Hevosavusteiset 

 

Koira-avusteiset 

 

Muut eläinavus-

teiset menetel-

mät 

 

Maatila-

avusteiset 

 

Maatila-

avusteiset 

 

 

 

Esitys: Green Care - Sosiaali- ja kasvatuspalveluita maatilaympäristössä 

Hoivamaataloudesta meillä ja muulla. 

 

Kotisivu: Maalle oppimaan 

Opettajille ja maaseutuyrittäjille tarkoitetut sivut. 

 

Julkaisu: Maalle oppimaan: Kestävää kehitystä koulujen ja lähimaatilojen yhteis-

työnä (2007) 

MTT:n opas koulu-maatilayhteistyöhön. 

Esitelmä: Maatilalla asuminen: Esimerkkejä suomesta, Itävallasta, Saksasta ja 

Sveitsistä 

Kerrottuna ja taulukoituna maatilojen asuttamismuodoista. 

2 Artikkelia: Green Care -toiminnasta hyvinvointia kansalaisille ja elinvoimaa maa-

seudulle, Maatilaleirillä hoidetaan eläimiä ja maalataan tauluja. 

Kevään 2012 Keskisuomen maaseutu -lehdessä ensimmäinen juttu sivulla 32 

käsittelee yleisesti hoivamaataloutta ja perään sivulla 33 on kerrottu Hakalan maa-

tilasta, jossa järjestetään luontokoulutoimintaa ja maatilaleirejä 

http://m.kaleva.fi/teemat/hyva-elama/lemmikki/lammas-on-oiva-terapeutti/613133/
http://www.alat.fi/
https://www.youtube.com/watch?v=v1ZLnH9MzRo
http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&v=iqHMUdp7zjo
http://www.maaseuduntulevaisuus.fi/maatiaiskana-tuo-iloa-hoivakotiin-1.85417
https://www.youtube.com/watch?v=PZiqoa_ME-I#t=46
http://www.virtuaali.info/opetusmaatilat/index.php?tila_id=47&prosessit&pid=390&aid=331
http://www.virtuaali.info/opetusmaatilat/index.php?tila_id=47&prosessit&pid=390&aid=331
http://www.virtuaali.info/opetusmaatilat/index.php?tila_id=47&prosessit&pid=390&aid=331&kortti=3572&o=1225
http://www.virtuaali.info/opetusmaatilat/index.php?tila_id=47&prosessit&pid=390&aid=331&kortti=3572&o=1225
http://www.virtuaali.info/opetusmaatilat/index.php?tila_id=47&prosessit&pid=390&aid=331&kortti=3572&o=1225
http://www.virtuaali.info/opetusmaatilat/index.php?tila_id=47&prosessit&pid=390&aid=331&kortti=3572&o=1225
http://www.virtuaali.info/opetusmaatilat/index.php?tila_id=47&prosessit&pid=390&aid=331&kortti=3572&o=1225
http://www.virtuaali.info/opetusmaatilat/index.php?tila_id=47&prosessit&pid=390&aid=331&kortti=3572&o=1225
http://www.virtuaali.info/opetusmaatilat/index.php?tila_id=47&prosessit&pid=390&aid=331&kortti=3572&o=1225
http://www.virtuaali.info/opetusmaatilat/index.php?tila_id=47&prosessit&pid=390&aid=331&kortti=3572&o=1225
http://www.virtuaali.info/opetusmaatilat/index.php?tila_id=47&prosessit&pid=390&aid=331&kortti=3572&o=1225
http://www.gcfinland.fi/file/original/maatilan+kuntouttava+k%C3%A4ytt%C3%B6.pdf?fileId=101288
https://portal.mtt.fi/portal/page/portal/Maalleoppimaan
http://www.mtt.fi/met/pdf/met112.pdf
http://www.mtt.fi/met/pdf/met112.pdf
http://www.gcfinland.fi/file/original/sch%C3%A4fer+yhteenveto+esitys+8.9.2011.pdf?fileId=9167
http://www.gcfinland.fi/file/original/sch%C3%A4fer+yhteenveto+esitys+8.9.2011.pdf?fileId=9167
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Artikkeli: Grön Omsorg - Vihreä hoiva Ruotsissa 

Teho 3/2011 -lehden artikkeli Ruotsin hoivamaataloudesta ja Högbyn tilasta. 

  

Artikkeli: Maatilat tuottavat sosiaalipalveluita Ruotsissa 

MAASEUTUplus 1/2011 -lehti kertoo sivuilla 24–25 Högbyn tilasta ja Ruotsin mal-

lista tuottaa hoivamaataloutta. 

 

Blogi: Hevonen herätti voimakkaita tunteita (2013) 

Työttömät nuoret keksivät vanhalle Könkkölän maatilalle uutta käyttöä viikon mit-

taisella Green Care -kokeilulla. 

  

Artikkeli: Onnistunut yritys: Luontoäiti hoivatyössä 

Savon Sanomat 5.6.2011. kertoo palvelukoti Veeruskasta. 

  

Artikkeli: Vihreä hoiva voimaannuttaa vankilassakin 

MTT kertoo 2.8.2012 puutarhan- ja eläintenhoidosta Keravan vankilan päihdekun-

toutuksessa. 

 

Video: Basaari: Tapolan kyläyhteisö (2008) 

 

Video in English: Social Farming in the UK (2010) 

 

Video på Svenska: Högby gård (2010) 

 

 

Puutarha-avusteiset 

menetelmät 

Tässä ryhmässä ei 

ole alaryhmiä eikä 

tietokortteja 
 

 

 

Esitelmä: Green Care mielenterveystyössä 

Vuoden 2010 Maataloustieteen päivillä pidetty esitys luontoympäristön vaikutuksis-

ta mielenterveystyössä. 

Artikkeli: Hyvinvointiraitti tuo iloa kaikille (2013) 

Hyvä Elämä Utajärvellä -lehdessä sivulla 6 oleva artikkeli kertoo GC -menetelmien 

konkreettisesta toteuttamisesta. Yhdistyksien ja eri tahojen asiakkaat istuttivat 

omia kasveja ja kukkia raitin varrella oleviin istutuslavoihin, joita raitin kulkijat pää-

sivät ihastelemaan kesän ajan. 

 

Artikkeli: Hämeenlinna palkitsi vanhusten elämyspuutarhan (2011) 

Yle Hämeen artikkelissa kerrotaan Hämeenlinnan palkinneen parhaita sosiaali- ja 

terveydenhuollon kehittäjiään. Palkittujen joukossa oli mm. Voutilakeskuksen elä-

myspuutarha sekä Hirsimäen päiväkodin metsäeskari. 

 

Artikkeli: Raitaharjuun elämyspuutarha talkoilla (2014) 

Hämeen Sanomat kertoo kuinka Raitaharjun vanhainkoti yrittää saada lahjoitusten 

ja talkoiden avulla kunnostettua ränsistyneen pihan omaksi elämyspuutarhaksi. 

 

Artikkeli: Hyvinvointia puutarhasta - virkistystä viherympäristöstä 

Teho 6/2014 -lehden juttu terapeuttisesta  

 

 

Webpage in English: Thrive, charity using gardening and horticulture to change the 

lives of disabled people 

Ingludes e.g. youtube video: Thrive video (2010). More videos about gardening for 

healt you can find under Thrives youtube profile. 

  

 

 

  

http://tts.fi/images/stories/tiedostot/tutkimus_files/greencare/teho11-3-s14-16.pdf
http://www.mua.fi/SIRA_Files/downloads/Markkinointi/Maaseutuplus_1_2011_sivut_13-25.pdf
http://www.sitra.fi/blogi/resurssiviisaat-kokeilut/hevonen-heratti-voimakkaita-tunteita
http://www.savonsanomat.fi/uutiset/talous/luontoaiti-hoivatoissa/1011148
http://mttelo.mtt.fi/vihrea-hoiva-voimaannuttaa-vankilassakin
http://yle.fi/elavaarkisto/artikkelit/basaari_tapolan_kylayhteiso_44988.html#media=44997
https://www.youtube.com/watch?v=71CA-kHonhI
http://vimeo.com/11319168
http://www.virtuaali.info/opetusmaatilat/index.php?tila_id=47&prosessit&pid=390&aid=332
http://www.virtuaali.info/opetusmaatilat/index.php?tila_id=47&prosessit&pid=390&aid=332
http://www.smts.fi/jul2010/esite2010/059.pdf
http://www.smts.fi/jul2010/mtpjul2010.html
http://vkkmedia.fi/web/wp-content/uploads/2013/06/hyva-elama-utajarvella-1-2013.pdf
http://yle.fi/uutiset/hameenlinna_palkitsi_vanhusten_elamyspuutarhan/2388221
http://www.hameenlinna.fi/Palvelut/Ikaihmisten_palvelut/Asuminen/Vanhainkodit/Voutilakeskus/Elamyspuutarha/
http://www.hameenlinna.fi/Palvelut/Ikaihmisten_palvelut/Asuminen/Vanhainkodit/Voutilakeskus/Elamyspuutarha/
http://www.hameenlinna.fi/Palvelut/Perheiden-palvelut/Esiopetus/Metsaryhmatoiminta/
http://www.hameensanomat.fi/uutiset/kanta-hame/258751-raitaharjuun-elamyspuutarha-talkoilla
http://www.tts.fi/images/stories/greencare/teho14-6_s40-42.pdf
http://www.thrive.org.uk/
http://www.thrive.org.uk/
http://www.thrive.org.uk/
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=fJQUJnQuGvc
https://www.youtube.com/channel/UCLr0rcVcxWnymVCzg1Bf6aw
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Luontoavusteiset 

menetelmät 

Tässä ryhmässä ei 

ole alaryhmiä eikä 

tietokortteja 
 

 

 

Luontoavusteisilla menetelmillä tarkoitetaan yleisesti metsän, muun maaston tai 

maaseutumiljöön hyväksikäyttöä Green Care -toiminnassa. Näitä elementtejä 

voidaan tuoda kuvin tai äänin myös laitosympäristöön. 

 

Raportti: Luonnontuotealan valtakunnallinen tutkimusseminaari (2013) 

MTT:n raportissa sivuilla 12–17  pohditaan mitä Lapilla on tarjottavana Green Care 

-toiminnalle ja kerrotaan Lappilainen Green Care -nimisestä hankkeesta. 

 

Esitys: Luontoliikuntalähtöiset palvelut hyvinvoinnin edistämisessä (2013) 

Sitran esitelmässä liikuntalähtöisten palvelujen vaihtoehtoja. 

 

Esite: Vihreää hyvinvointia (2013) 

Sitran esite luontohoivasta 

 

Artikkeli: Lappilainen Green Care - luontolähtöistä hyvinvointia Lapista 

1/2011 Luonnosta Sinulle -nettilehden artikkeli GC:stä ja Lappilainen Green Care -

esiselvityshankkeesta. 

 

Artikkeli: Luonto hoivaa pyyteettömästi 

Teho 6/2011 -lehdessä palvelukotiyksikön yrittäjän haastattelu. 

 

Artikkeli: Luonto kuntouttaa 

Maaseudun Tiede 3/2009 -lehden artikkeli sivulla 16 luontohoivasta ja hevosavus-

teisuudesta. 

  

Julkaisu: Elämyksiä hyvinvointimatkailusta (2013) 

TAMK:n hyvinvointimatkailun kehittämiskeskuksen toimintamalli toimijaverkoston 

yhteistyölle Pirkanmaalla. 

 

Artikkeli: Metsäeskarilaiset touhuavat päivät pitkät ulkona 

Maaseudun Tulevaisuus kertoi 8.4.2013 Hämeenlinnan varhaiskasvatuksen esi-

kouluryhmä Metsäilveksistä, joiden päiväkoti ja esikoulu ympäristö on luonto. 

 

Kotisivu: Metsäryhmätoiminta (2014) 

Hämeenlinnan kaupungin sivuilla kerrotaan kaupungin metsäeskaritoiminnasta ja 

olemassa olevista ryhmistä. 

 

Artikkeli: Metsäeskarissa opitaan tietoja ja taitoja 

Hämeen Sanomat kertoi 14.9.2012 Alvattulan metsäeskarin toiminnasta. 

  

Blogi: Masentunut nuori nuotiolla (2014) 

Metsähallituksen luontopalvelujen blogissa Oululaisen kuntoutusohjaaja Ville Haa-

nelan omakohtainen kirjoitus siitä, kuinka luonto vaikuttaa nuorten mielentervey-

teen. 

 

Päätös: Voimametsäpolun rakentaminen Suojalammenpuistoon (2011) 

Mikkelin kaupungin teknisenlautakunnan hyväksytty päätös antaa Mikkelin AMK:n 

perustaa voimametsäpolun, joka liittyy GC -hankkeeseen. 

 

Artikkeli: Vihreä terapia tuli Apukkaan 

5.6.2012 Lapin Kansassa julkaistu artikkeli kertoo vihreästä hoivasta Lapissa ja 

MTT: tutkimuskeskus Apukassa. 

 

 

Painettua materiaalia: Luonto kuntoutuksen tukena. 

Kirjoittanut Tuomo Salovuori 

Kustantaja: Mediapinta 2014 

http://www.virtuaali.info/opetusmaatilat/index.php?tila_id=47&prosessit&pid=390&aid=333
http://www.virtuaali.info/opetusmaatilat/index.php?tila_id=47&prosessit&pid=390&aid=333
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-487-438-0
http://www.metsa.fi/sivustot/metsa/fi/Hankkeet/Rakennerahastohankkeet/Luontoliikuttamaan/Ajankohtaista/Documents/Lea_Konttinen__Luontojahyvinvointi_seminaari_syyskuu2013.pdf
http://www.sitra.fi/julkaisut/Esitteet/2013/Vihreaa_hyvinvointia.pdf
http://www.arktisetaromit.fi/nettilehti/artikkeli.php?aid=169&lid=17
http://www.tts.fi/images/stories/tiedostot/tutkimus_files/greencare/teho11-6-s34-37.pdf
https://jukuri.mtt.fi/bitstream/handle/10024/475809/mtt-mt-v66n03.pdf?sequence=1
http://www.tamk.fi/cms/hakumm.nsf/lupgraphics/B52_Elamyksia_hyvinvointimatkailusta.pdf/$file/B52_Elamyksia_hyvinvointimatkailusta.pdf
http://www.maaseuduntulevaisuus.fi/mets%C3%A4eskarilaiset-touhuavat-p%C3%A4iv%C3%A4t-pitk%C3%A4t-ulkona-1.36825
http://www.hameenlinna.fi/Palvelut/Perheiden-palvelut/Esiopetus/Metsaryhmatoiminta/
http://www.hameensanomat.fi/uutiset/kanta-hame/215875-metsaeskarissa-opitaan-tietoja-ja-taitoja
http://www.hameensanomat.fi/uutiset/kanta-hame/215875-metsaeskarissa-opitaan-tietoja-ja-taitoja
http://blogi.luonnonvoimaa.fi/2014/12/10/masentunut-nuori-nuotiolla/
https://webdom.mikkeli.fi/kunnari/internet_mikkeli.nsf/64436ab8f406db5ac225657c0062b8ac/4d9ba33c884da808c2257951002c3cd8?OpenDocument
http://www.lapinkansa.fi/Lappi/1194746319900/artikkeli/vihrea+terapia+tuli+apukkaan.html
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1. painos, 101 s.  

ISBN: 9789522357991 (nid.) 

  

  

Päätuotteet 

Tässä ryhmässä ei 

ole alaryhmiä eikä 

tietokortteja 
 

 

 

Green Care -toiminnan päätuotteet ovat GC -toiminta eli toimijat, jotka tuotta-

vat GC -toimintaa ja -palveluja.  

Alle on listattu, hieman ryhmiteltynä Suomessa toimivia Green Care -yrityksiä 

ja -maatiloja. 

 

 

Green Care -toimijoita Suomenkartalle sijoitettuna 

 

Green Care Etelä-Savo 

Etelä-Savon GC -yrittäjien ja toimijoiden yhteinen sivu 

 

 

Perhe- ja hoivakoteja: 

  

Perhekoti Toiska 

GC -perhekoti 13–21 -vuotiaille tytöille. 

 

Koiramäen perhekoti, Reisjärvi, Pohjois-Pohjanmaa 

6-paikkainen perhekoti maaseudulla lapsille ja nuorille. Koiria, hevostoimintaa, mo-

tocrossia, musiikki- ja bänditoimintaa sekä puitteet metsästykselle, retkeilylle, kalas-

tukselle ja erilaisille urheilumuodoille. 

 

Koivikon tukikoti oy 

Päivä- ja työtoimintaa, asuinvalmennusta GC -menetelmin. 

 

Perhe- ja palvelukodit Suomalainen Oy 

Autettua ja ohjattua asumista kehitysvammaisille GC -palvelukodeissa. 

 

Kaunummen koti 

Kehitysvammaisten GC -ryhmäkoti maaseudulla. 

 

Mielenpesä 

Tehostetun palveluasumisen yksikkö muisti-, neurologis- ja mielenterveyspotilaille. 

 

Hiirula ja Ravuri 

Asumispalveluita Hiirulassa ja päivätöimintaa Ravurissa erityistä tukea tarvitseville 

henkilöille. 

 

 

GerTime 

Esteetöntä, kuntouttavaa ja toiminnallista palvelutalojen pihaympäristön suunnitte-

lua. Yhteistyötahona Green Care Finland. 

 

Eläinavusteinen toiminta ja -terapia: 

 

Ylitalon alpakat ja laamat 

Eläinavusteista toimintaa ja terapiaa. 

 

Sirpucan alpakat 

Alpakoiden kasvatusta terapiaeläimiksi. 

 

ALAT Terapia-alpakat ja -laamat 

Yhdistys kouluttaa terapiaeläinten ohjaajat, perehdyttää ammattiterapeutit alpakoi-

http://www.virtuaali.info/opetusmaatilat/index.php?tila_id=47&prosessit&pid=390&aid=334
http://maps.google.fi/maps/ms?oe=UTF8&ie=UTF8&msa=0&msid=209740333964558486435.0004baa7970a5317da057
http://esavogreencare.ning.com/
http://esavogreencare.ning.com/
http://www.perhekotitoiska.fi/
http://www.perhekotitoiska.fi/
http://www.koiramaenperhekoti.fi/
http://www.koivikon.fi/etusivu/
http://www.koivikon.fi/etusivu/
http://www.kotisuomalainen.fi/fi/yrityksen-toiminta
http://www.kaunummenkoti.fi/yritys
http://www.mielenpesa.fi/
http://www.ravurioy.fi/
http://gertime.omasivu.fi/
http://www.ylitalonalpakat.fi/
http://www.sirpucca.fi/toiminta/
http://www.alat.fi/
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den ja laamojen käyttöön sekä soveltuvuustestaa eläimet. 

 

Lumotarha 

Eläin-, luonto-, ja maaseutuavusteista GC -toimintaa tarjoava alpakan kasvattaja. 

 

AulisPalvelut 

Terapia lampola ja toimintaterapiaa. 

 

Jyskynvirrantila 

Eläinavusteista toimintaa ja sosiaalipedakogista hevostoimintaa. 

 

Oivalluksen Helmiä 

Tarjoaa ennaltaehkäisevää ja kuntouttavaa arjen- ja elämänhallinnan ohjausta ja 

valmennusta eri asiakasryhmille. mm. eläinavusteinen valmennus ja GC -toiminta 

yhteistyössä hevostaitokouluttajan kanssa. 

 

Luontoavusteinen toiminta ja terapia: 

Puuristella 

Tarjoaa avo- tai varhaiskuntouttavaa luontotoimintaa, jossa hyödyntää eko- ja ym-

päristöpsykologisia menetelmiä ja elämyspedagogisia menetelmiä. 

 

Kaunelan hyvinvointipalvelut 

Tarjoaa työnohjausta ja työyhteisöjen prosessikonsultaatiota, työhyvinvointikoulu-

tusta, räätälöityjä työhyvinvointipäiviä luontoympäristössä, rentoutusryhmiä ja elä-

mänhallintakursseja ja -ryhmiä. 

 

Hyvän MielenTila 

Monipuolisia eko- ja ympäristöpsykologisia palveluja. 

 

Vihreä Hyvinvointi Oy 

Tarjoaa kuntoutus-, asiantuntija ja koulutuspalveluita sosiaali- ja terveyspalvelualalle 

käyttäen hyvinvoinnin edistämiseen eko- ja ympäristöpsykologistisia sekä luonto-

avusteisia menetelmiä. 

 

Ekohoitola ja -puoti VitaRosa 

Luonnollisen kauneuden ja hyvinvoinnin hoitohuone. 

(kotisivut hieman keskeneräiset) 

 

Hyvinvointimatkailua: 

 

Elontila 

Järjestää luontokouluja ja elämyksellisiä luontoretkiä Kolissa. 

 

Veranatura 

GC -luonto- ja hyvinvointimatkailua Suomessa ja Italiassa. 

 

Katinkontti 

Green Care -asiantuntijuuteen erikoistunut yritys. 

 

Ruoveden luontokoulu 

Tarjoaa luontokoulupäiviä sekä virkistys- ja retkipäiviä monenlaisille ryhmille. Myös 

oma kotieläinpiha. 

 

Villa Westergård 

Kurssikeskus- ja majoitustoimintaa, luomumatkailua, terapia-, kurssi- ja koulutus-

toiminta. Tarjoaa mm. eläin- ja puutarhaterapiaa, mielenterveys- ja burnoutkuntou-

tusta. 

http://www.lumotarha.fi/toiminta.php
http://www.lumotarha.fi/toiminta.php
http://www.aulispalvelut.fi/Aulispalvelut/Etusivu.html
http://www.jyrskynvirta.fi/
http://oivalluksenhelmia.blogspot.fi/
http://www.puuristella.fi/index.php?page=luontokuntoutus
http://kaunelanhyvinvointipalvelut.fi/
http://www.psykologihyvanmielentila.fi/
http://vihreahyvinvointi.fi/
http://ekohoitolavitarosa.blogspot.fi/
http://www.elontila.fi/p/elontila.html
http://www.katinkontti.fi/
http://www.katinkontti.fi/
http://www.ruovedenluontokoulu.fi/
http://www.ruovedenluontokoulu.fi/
http://www.villawestergard.net/
http://www.villawestergard.net/
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Varamummola Kurkikorpi 

Maatilamatkailu- ja Green Care -hyvinvointipalveluyritys.   

  

  

Sivutuotteet 

Tässä ryhmässä ei 

ole alaryhmiä eikä 

tietokortteja 
 

 

  

Green Care -toiminta on päätuote, jolloin kaikki hankkeet ja aiheesta tehdyt tai 

siihen liittyvät opinnäytetyöt ja pro gradu-tutkielmat ovat sivutuotteita, jotka 

ovat syntyneet GC -toiminnan seurauksena tai sen tueksi. 

 

 

Hankkeet: 

 

 

Työhön kuntouttava Green Care Etelä-Suomessa (2013–2014) 

 

Vihreä Veräjä (2011–2014) 

 

VoiMaa! (2011–2013) 

 

Senni: Sosiaalialan yrittäjyys- ja tuotekehitysprojekti Green Care -

menetelmin (2011–2014) 

 

Hyvinvointia luonnosta Keski-Suomessa - Green Care -esiselvityshanke (3013) 

 

Luonnostaan hyvinvoiva (2012–2014) 

 

MaiE (2011-2013 

 

Green Care Etelä-Pohjanmaa (2011–2013) 

 

CareVA (2009–2012) 

 

Green Care -palvelutoiminnan mahdollisuudet Etelä-Savossa esiselvitys (2010–

2011) 

 

Suomen Lehmä -brändi (2009–2012) 

 

Lisää hankkeita on listattuna Green Care Finlandin Hanke-sivustolla. 

 

Opinnäytetyöt ja pro gradut: 

  

  

Green Caren toteutus Suomessa. (2014) 

Koukkunen, Miia, Karelia-ammattikorkeakoulu 

Green care - ajattelumallin hyödyntäminen koulutuksessa ja ohjauksessa (2011) 

Kangasniemi, Jouko; Koivuniemi, Teija, Tampereen AMK 

 

Opas Green Care -palveluiden tuottajalle (2014) 

Hirvinen, Suvi; Juola, Sonja; Mäki, Jenna, Centria AMK 

 

Green Care sosiaalityön mahdollisuutena (2011) 

Suopanki, Armi, Lapin yliopisto 

 

Hyvinvointia maaseudulta: Toimintamalliopas Green Care -yrittäjille (2012) 
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Mensonen, Niina, Lahden AMK 

Maatilaympäristöstä vihreää voimaa ja virkistystä (2014) 

Vattinen, Leenamaija, Hämeen AMK 

"Tos tulee enemmän sitä elämisen makuu.": Maatila toimintaterapian ympäristö-

nä (2011) 

 Saukko, Elisa; Warsell, Martina, Metropolia AMK 

 

Palaudu metsässä: luontointerventio hyvinvointipalveluna (2014) 

Ronkainen-Forsius, Päivi, Lahden AMK 

 

Luontomenetelmät erityisryhmien kuntoutuksessa (2014) 

Lebedeva, Tatiana; Matikka, Riitta; Päivätie, Natalia, Mikkelin AMK 

 

Green care -yrittäjyys sosiaalisena innovaationa ja uravalintana sosiaali- ja terveys-

alalla (2014) 

Huttunen, Kati, Tampereen yliopisto 

 

GREEN CAREA JA KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ - HOIVAYRITTÄJÄN 

TULEVAISUUTTAKO?: Visioissa oma yritys (2011) 

Kyllönen, Anne, Jyväskylän AMK 

Luonnon ja ympäristön hyödyntäminen ikääntyvien hoivatyössä (2012) 

Tikkanen, Marja; Mielonen, Anne, Mikkelin AMK 

 

Vihreä hoiva osana iäkkäiden asumispalveluita (2011) 

Harjula, Hanna-Maria; Yli-Eerola, Neija, Jyväskylän AMK 

 

Elvyttävä elämyspuutarha: viherympäristöstä hyvinvointia vanhuksille (2012) 

Tuomela, Minna, Seinäjoen AMK 

 

Luontohoiva vanhustyössä: Luontolähtöinen vuosikello -kansio hoitotyön tuke-

na (2014) 

Pernu, Leena; Välitalo, Mari, Lapin AMK 

 

"KYLLÄ MÄÄ SYDÄMESTÄIN TOIVON, ETTÄ TÄLLÄÄSIÄ PAIKKOJA TULIS 

ENEMPI": Maaseutuympäristö lisäarvona vanhusten perhehoidossa(2013) 

Leino, Päivi; Tolvanen, Elina, Kymenlaakson AMK 

 

Viherympäristön vaikutus kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten kehitykseen ja hy-

vinvointiin (2014) 

Sipilä, Maija, Hämeen AMK 

 

Mieleni metsään menköhön: Luonto osaksi mielenterveyskuntoutusta (2013) 

Siponen, Anniina; Siitari, Nea, Mikkelin AMK 

 

"Elämä vihertää ja paistetta kukille"; puutarha- ja vihertyöskentelyn vaiku-

tukset mielenterveyskuntoutujien koettuun elämänlaatuun heidän itsensä, 

ohjaajien ja hoitajien kuvaamana (2011) 

Virtanen, Heidi, Tampereen yliopisto 

 

Maatilamaisen asumisympäristön vaikutus haastavasti käyttäytyvään kehitysvam-

maiseen (2013) 

Bergström, Francesca, Lahden AMK 

 

Luontokotouttamisopas: Green Care -aktiviteettien hyödyntäminen maahanmuutta-

jien luontokotouttamisessa (2014) 
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Backman, Heidi, Yrkeshögskolan Novia 

 

Eläinavusteinen toiminta ja eläinavusteinen terapia: Systemaattinen kirjallisuuskat-

saus (2013) 

Färm, Mia, Saimaan AMK 

 

Green Care ja sosiaalipedagoginen hevostoiminta: Hevostoiminta psyykkisen ja 

sosiaalisen hyvinvoinnin tukena (2010) 

Alasaari, Johanna; Ala-Nissilä, Hanna, Vaasan AMK 

 

Hevosavusteisten menetelmien käytön edellytykset ihmisen hyvinvoinnin tukemi-

sessa (2013) 

Mämmelä, Katri, Rovaniemen AMK 

 

Kaverikoiratoiminta erityislasten terveyden edistäjänä (2013) 

Oikarinen, Kati, Rovaniemen AMK 

 

Koira-avusteisen toiminnan lisääminen sosiaalisen työllistymisen työpajalle - vaikut-

tavuus työyhteisössä (2013) 

Ristola, Milla, Kymenlaakson AMK 

 

Alueellisesti aihetta käsittelevät: 

Luonnontuotteiden käyttö Green Care -toiminnassa (2013) 

Anttila, Emmi, Rovaniemen AMK 

Luontolähtöisten hyvinvointipalvelujen kehittäminen Karigasniemellä (2013) 

Parkkonen, Anne, Rovaniemen AMK 

 

Seniori-ikäisille matkailijoille suunnatut luontolähtöiset hyvinvointipalvelut Rovanie-

men alueella (2013) 

Veteläinen, Henna-Emilia, Rovaniemen AMK 

 

Green Care osaksi sosiaalityötä? – Luontoon tukeutuvat työmenetelmät ja paikalli-

nen erityisyys. (2012) 

Lehto, Armi, Lapin yliopisto 

Luontolähtöiset saunapalvelut hyvinvointimatkailussa Rovaniemellä (2013) 

Fredriksson, Mari, Rovaniemen AMK 

 

Etelä-Pohjanmaan Green Care -strategia 2015 – 2020 (2014) 

Anu Aalto; Anne Matilainen; Maria Suomela, Seamk 

 

Lumoa luonnosta: Luontolähtöisen työllistämisen kartoitus Jyväskylän seudul-

la (2014) 

Era, Taina; Puromäki, Henna, Jyväskylän AMK 

 

Luonto ja hyvinvointi yrittäjyyden mahdollisuutena: Green Care Satakunnas-

sa (2014) 

Iijolainen, Marika, Satakunnan AMK 

 

Green Care -opintomatkan suunnittelu satakuntalaisille yrittäjille (2015) 

Säilä, Heidi, Satakunnan AMK 

 

Satakunnan alueen potentiaalisten Green Care -yritysten haastattelututkimus (2014) 

Koivisto, Emma, Satakunnan AMK 

 

Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan nykytilanne Forssan seutukunnassa (2014) 
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Kotinoja, Anna-Kaisa, Hämeen AMK 

  

Yrityksille räätälöidyt työt: 

Luonto työkaverina ympäri vuoden: opas Green Care -menetelmien hyödyntämi-

seen asiakkaan kuntoutuksessa (2013)  

Pölönen, Jenni, Karelia-ammattikorkeakoulu 

 

Vankien kokemuksia eläinavusteisesta työtoiminnasta (2011) 

Vainionpää, Anna-Maria, Jyväskylän AMK 

 

"Mikä ihmeen Green Care?": luonnon ja eläimien merkitys vankeinhoidossa (2013) 

Kajander, Heidi, Diakonia-ammattikorkeakoulu 

  

Luonnollista hyvinvointia: esisuunnitteluhanke green care- toimintamallin kehittämi-

sestä Muurutvirran hoitokodin kehitysvammaisille asukkaille. (2012) 

Peuraniemi, Teemu, Turun AMK 

 

Ohjauksella kiinni green care -toimintaan.: Vehkakodin kehitysvammaisten asukkai-

den ohjaajien kokemuksia green care -toiminnasta ja käsityksiä ohjaustilanteen 

onnistumisesta green care -toiminnassa. (2014) 

Rissanen, Elise, Savonia-ammattikorkeakoulu 

 

Palvelukeskus Jokirannan piha-alueen ja terapiapihan suunnittelu (2014) 

Törmälehto, Tia; Syrjälä, Anniina, Oulun AMK 

  

Green Care -toiminnan huomioiminen pihasuunnittelussa: -Case Lamminniemen 

Hyvinvointikeskus (2012) 

Nybacka, Virpi, Hämeen AMK 

 

 "Metsä ei ole koskaan loppuun leikitty": Green Care -menetelmien ja -tietoisuuden 

lisääminen päiväkoti Peppiinan varhaiskasvatukseen (2012) 

Lumme, Suvi; Wester, Hanna, Turun AMK 

 

Viherpalvelut hyvinvoinnin lisäämisen välineenä: Green Care- toiminnan sovellus 

Sirkkavuori Oy:lle (2014) 

Saari, Sanna, Hämeen AMK 

  

 

  

Jätteet, päästöt, ym-

päristövaikutukset 

Tässä ryhmässä ei 

ole alaryhmiä eikä 

tietokortteja 
 

 

 

Green Care -toimintamalli syntyy ihmisen ja luonnon vuorovaikutuksesta. Se on 

kokonaisvaltaista toimintaa, jossa on jo lähtökohtaisesti otettava huomioon asiakak-

kaan lisäksi ympäristön ja mahdollisen toiminnassa mukana olevan eläimen hyvin-

vointi. Green Care -toiminta kunnioittaa kestävän kehityksen ajattelumallia. 

  

Yritystoiminnan jätehuolto 

  

Opinnäytetyö: GREEN CAREA JA KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ - HOIVAYRITTÄJÄN 

TULEVAISUUTTAKO?: Visioissa oma yritys (2011) 

Kyllönen Anne, Jyväskylän AMK 
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