
Green Care tarkoittaa luontoelementtien käyttöä kuntoutumisen ja oppimisen 

tukena. Se on ammatillista, tavoitteellista ja pitkäjänteistä. Green Care -

menetelmien keskeistä sisältöä ovat

Maatila – ja luonto ympäristöjen 

hyödyntäminen sekä

Eläinavusteiset aktiviteetit
Terapeuttinen 

puutarhanhoito

Eläinavusteiset 

toiminnat



Green Care Finland ry
• GC- toiminta kasvaa Suomessa voimakkaasti 

ruohonjuuritasolla

Haaste hallinnolle, valvonnalle ja laadunkehittämiselle

• Yhdistys perustettu v. 2010, jäsenmäärä yli 200. 

• Kokoaa ja kehittää Green Care -toimintaa Suomessa

• http://www.gcfinland.fi/home, viikoittain 700-800 kirj.

• Jäseninä alalla toimivia tai alasta kiinnostuneita yrityksiä, 

oppilaitoksia, kuntia, kehittäjiä, yksityishenkilöitä 

• Eettiset ohjeet, laadun kehittäminen yhteistyössä THL:n

kanssa. Valtakunnalliset koordinaatio- ja koulutushankkeet, 

teemallisia tapahtumia

• 2 alueyhdistystä
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Green Care Norja
• Norjassa on noin 900 Green 

Care -maatilaa, mikä vastaa 
2,1 prosenttia Norjan 
maatiloista. Toimintaa 
harjoitetaan

• Inn på tunet –tuotemerkin 
alaisuudessa.

• Living learning -ohjelma 
kouluille.

• Valtion budjetti tähän 
toimintaan vuosille 2010–
2012 oli 18 miljoonaa NKR. 
Norjan hallitus on määritteli 
toiminnan kehittämisen 
yhdeksi painopisteekseen. 
Tavoitteena on lisätä Green 
Care -palveluiden määrää. 
aada kunnat huomioimaan 
tämä omassa toiminnassaan.



Luontoaktiviteetteja kasvatukseen

Eläimet oppimisen tukena lastensuojelussa ja erityisopetuksessa

• A 4-year trial of Animal assisted
therapy with Public School Special
Education Student (, Katcher, 
Teumer 2005)

• Erityisoppilaiden vieraillessa 
maatilalla kerran viikossa:

• Yliaktiivisuus, aggressiivisuus ja 
tarkkaavaisuus häiriöt  vähenevät 
huomattavasti

• Sosiaaliset taidot paranivat 
merkittävästi 

• Hyvä vaikutus näkyi vahvasti  
oppilaiden ollessa maatilalla ja 
vaikutus näkyi myös 
koulukäyttäytymisessä pitkällä 
aikavälillä.

• Pilotti toiminnalliseen 
erityisopetukseen?



Mixed model? Green Care
• ”Tutkitaan mahdollisuus siirtyä 

sosiaali- ja terveyspalveluiden 
järjestämisessä Ruotsin mallin 
mukaiseen mixed model -
toimintamalliin, joka lisää 
toiminnallisten ja elvyttävien 
palveluympäristöjen käyttöä. 

• -Esim. sosiaalitoimi huolehtii 
asiakkaiden ohjaamisesta ja 
maatilayritys tarjoaa 
toimintaympäristön palvelua 
varten”. 

• Yhteys luontoon 
hoitosuosituksiin

• Luontoyhteys – osa hyvää 
elämää 

• Toiminnallinen kuntoutus 
arvoonsa. 

20.11.2015



Valinnan mahdollisuus tärkeää 

-palveluseteli palvelujen 

ostoon

-hoitopaikkojen sijoittaminen 

taajamien ulkopuolelle niille 

jotka haluavat 

luonnonläheisempää, 

toiminnallista ympäristöä

-tukea esim. lyhyille 

eläinavusteisille 

interventioille 

(ratsastusterapia)

-toiminnallisten reseptien 

käytön laajentaminen

20.11.2015



Maahanmuuttajien luontokotoutuksesta hyvät kokemukset

esim. Gråsten Tanja & Iina Hokkanen. 2014. Green Care -

Nature Assisting Integration of Aging Somali Women.



Pilotit ja tutkimus tervetullutta
• GC- toiminnan uusi 

tuleminen paljolti myös 
tutkimustoiminnan ansiota

• Joskus eteneminen hyvät 
käytännöt edellä 

• Puutarhaesimerkki;

• Englannissa 950 
kuntouttavaa STH-projektia 
vuosittain, Saksassa 
käytössä noin 400 yksikössä

• Tutkimusta paljon, silti koko 
ajan uutta tietoa

• Esim. Maassa oleva 
Mycobacterium vaccae
bakteeri löydös:(serotoniini, 
kognitiiviset kyvyt, syövän 
ehkäisy?)



Green Care farmien asiakasryhmät Hollannissa

Client groups data 2005 (Haubenhofer et al., 2008)

Nr of farms                     Nr of clients

Total 591 9908

Other 128 647

Burn-out 39 109

Elderly with dementia 50 220

Long-term unemployed 50 230

Substance abuse 80 262

Childcare 43 388

Physically challenged 38 398

Special education 57 493

Adolescents 87 587

Elderly 64 654

Autism 217 898

Psychiatric patients 221 1322

Learning disabilities 452 3700

*farms can have

clients in various client



Green Care
• Huomio rajoitteista 

voimavarojen 

vahvistamiseen ja 

olemassa olevan 

toimintakyvyn käyttöön.

• Onnistumisia ja 

oppimisen iloa.

• Mahdollisuuksia jopa 

identiteetin muutoksiin 

toiminnan kautta. 

• Luonnon 

hyvinvointivaikutusten 

hyödyntäminen


