
LUONNOLLISESTI

-valmennusmalli tuo Green Care –menetelmät osaksi 

sosiaalista kuntoutusta
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Perustietoa hankkeesta

Päärahoittajat: Euroopan sosiaalirahasto (ESR),

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne-

ja ympäristökeskus

- Kuusamon kaupunki

- Lapin AMK

- Ksakki ry

- KSAK Oy

Ohjelma: Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020

Suomen rakennerahasto-ohjelma
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Perustietoa hankkeesta

Toimintalinja: 5. Sosiaalisen osallisuus ja köyhyyden 

torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ-

ja toimintakyvyn parantaminen

Toteutusaika: 1.2.2019-31.7.2021

Toiminta-alue: Kuusamo, Rovaniemi, Taivalkoski ja 

Pudasjärvi (ylimaakunnallinen)

Budjetti: 670 000 €
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Hankkeen tavoitteena

• Hanke vahvistaa osallisuutta sekä työ- ja toimintakykyä 

luontolähtöisin menetelmin sekä kehittää palveluita 

syrjäytymisvaarassa oleville henkilöille ja parantaa 

Green Care –menetelmien käyttöön liittyvää osaamista 

sosiaalisessa kuntoutuksessa.
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4.3.20216

• Lisää sosiaaliseen kuntoutukseen liittyvien toimijoiden ja 
organisaatioiden sekä heidän kanssaan yhteistyöstä 
kiinnostuneiden Green Care –tietämystä

• Rakentaa toimijaverkosto/verkostot alueille

Osatavoite 1 
Lisätä Green Care -tietoa 

ja verkostoja

• Kehittää, pilotoida ja muotoilla valmennusmalli, jonka 
kautta lisätään toimijoiden luontolähtöisten menetelmien 
osaamista ja niiden soveltamista ammatillisesti, 
tavoitteellisesti ja vastuullisesti asiakastyöhön.

Osatavoite 2
LUONNOLLISESTI –

valmennusmalli 
sosiaalisen kuntoutuksen 

työntekijöille

• Green Care -menetelmiä ja valmennusmalli käyttöön 
asiakastyössä – Voimavaroja Luonnosta ryhmät

• Lisätä sosiaalisen kuntoutuksen asiakkaiden
osallisuutta, toimintakykyä ja mielekästä arkea.

Osatavoite 3 Green Care 
–toimintamallit yksilö- ja 

ryhmämuotoisen 
sosiaalisen kuntoutuksen 

asiakastyöhön
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Kohderyhmä ja määrälliset tavoitteet
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Eri ikäiset 

kuntoutujat 
mm. pitkäaikais-työttömät, 

mielenterveys- ja päihde-

kuntoutujat

Erityistukea 

tarvitsevat perheet

90 asiakasta vahvistaa omaa toimintakykyä ja osallisuutta 

luontolähtöisin menetelmin



Kohderyhmä ja määrälliset tavoitteet

4.3.20218

Sosiaalisen kuntoutuksen palveluja tarjoavat, luonto- ja 
luontomatkailutoimijat, ostaja- ja päättäjätahot sekä muut 

toiminnasta kiinnostuneet henkilöt

80 henkilöä kehittää palveluitaan ja parantaa 

osaamistaan Green Care -palvelutoiminnassa



Toimenpiteet
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Verkostojen 
luominen ja 
Green Care  

tunnetta-
vuuden

kasvattaminen

LUONNOL-
LISESTI 

Valmennus-
malli

Green Care 
asiakas-
ryhmät ja 
toiminnan 

kehittäminen

Hankkeen 
hallinnointi ja 

viestintä



Toimenpiteet

• Verkostojen luominen ja yleisen Green Care 

tunnettavuuden kasvattaminen

– Jalkautuminen yrityksiin ja toimijoihin

– Avoimet infotilaisuudet

– Ostajatahoille järjestettävät infot

– Some ja blogi päivityksiä

Tuloksena syntyy:

1. Verkostot ja verkostokuvaukset

2. Green Care  menetelmien -hyödyt esitys

3. Info- ja verkostoitumistilaisuudet

4. Ostajatahojen keskusteluhetket

4.3.202110



Toimenpiteet

• LUONNOLLISESTI –valmennusmali eli Green Care 

osaamista sosiaalisen kuntoutuksen toimijoille 

– Suunnittelu

– Pilotointi (n. 10 ryhmää)

– Muotoilu

Tuloksena:

1. 80 henkilön osaaminen on lisääntynyt

2. Dokumentoitu valmennusmalli

3. Toiminnan vaikutuksen kuvattu
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Toimenpiteet

• Green Care –asiakasryhmän ja toiminnan kehittäminen

– Green Care –ryhmien toteuttaminen heikossa työmarkkina-

asemassa oleville

– Green Care –toiminnan käynnistäminen moniongelmaisille 

perheille

Tuloksena:

1. 90 henkilön työ- ja toimintakyky sekä osallisuus on lisääntynyt

2. Henkilöstön osaaminen menetelmien käytöstä on vahvistunut

3. Palveluprosessi kuvattu

4. Hyötynäkökulmia arvioitu
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Pitkän tähtäimen tuloksena

• Saadaan tuotua sosiaalisen kuntoutuksen palveluiden 

rinnalla tai/ja vaihtoehdoksi osallisuuden, toiminta- ja 

työkyvyn lisäämiseksi luontolähtöisiä kuntoutuspalveluita 

ja menetelmiä

• Osaavaa henkilöstöä

• Valmennusmallin tuottaman osaamisen kautta 

sosiaalisen kuntoutuksen asiakkaiden kuntoutuminen 

tehostuu sekä sosiaalisen kuntoutuksen menetelmä- ja 

palveluvalikoima kasvaa.
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