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GREEN CARE                      LÄHDE: http://www.gcfinland.fi 

Green Care on luontoon ja maaseutuympäristöön liittyvää 

toimintaan, jolla edistetään ihmisten hyvinvointia ja elämälaatua. 

 

Hyvinvointia lisäävät vaikutukset syntyvät luonnon elvyttävyyden, 

osallisuuden ja kokemuksellisuuden avulla. Toiminta sijoittuu usein 

luonnonympäristöön tai maatilalle, mutta luonnon elementtejä 

voidaan tuoda ja käyttää myös kaupunki- ja laitosympäristöissä.  

 

Yksinkertaisimmillaan esim. erilaiset kuntoutusta tarvitsevat ryhmät 

vierailevat maatilalla, osallistuvat kykyjensä mukaan maatilan töihin 

tai eläinten hoitoon ja saavat siitä vaihtelua ja virkistystä 

elämäänsä. 
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Green Care on luontoon ja maaseutuympäristöön 

liittyvää toimintaan, jolla edistetään ihmisten 

hyvinvointia ja elämälaatua. Se kattaa monia 

menetelmiä, joita käytetään tavoitteellisesti ja 

vastuullisesti. 

 

Hyvinvointia lisäävät vaikutukset syntyvät muun 

muassa luonnon elvyttävyyden, osallisuuden ja 

kokemuksellisuuden avulla. Toiminta sijoittuu usein 

luonnonympäristöön tai maatilalle, mutta luonnon 

elementtejä voidaan tuoda ja käyttää myös kaupunki- 

ja laitosympäristöissä.  
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Green care -termin suomenkielisinä vastineina on alettu käyttämään vihreän 

hoivan ja vihreän voiman -käsitteitä.   

 

Vihreästä hoivasta on kysymys silloin, kun palvelut tuotetaan sosiaali- ja 

terveydenhuollon lainsäädännön alaisuudessa 

 

Vihreää voimaa ja virkistystä 

 

Suomalainen luonto tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet monenlaiseen luonnossa 

tapahtuvaan virkistymiseen, elpymiseen ja voimaantumiseen.  

Ennalta ehkäiseville ja terveyttä tukeville hyvinvointipalveluille on akuutti ja 

jatkuvasti kasvava tarve. 

 

Vihreän hoivan ja vihreän voiman suurin innovaatio on siinä, että ne tuovat 

terveydenhuollon käyttöön uusia toimijoita ja resursseja. 

 

http://www.gcfinland.fi/MitaOnGreenCarePaavalikko?name=toimialat&parentNam

e=MitaOnGreenCarePaavalikko&parentSubName=MitaOnGreenCarePaavalikko  

http://www.gcfinland.fi/MitaOnGreenCarePaavalikko?name=toimialat&parentName=MitaOnGreenCarePaavalikko&parentSubName=MitaOnGreenCarePaavalikko
http://www.gcfinland.fi/MitaOnGreenCarePaavalikko?name=toimialat&parentName=MitaOnGreenCarePaavalikko&parentSubName=MitaOnGreenCarePaavalikko
http://www.gcfinland.fi/MitaOnGreenCarePaavalikko?name=toimialat&parentName=MitaOnGreenCarePaavalikko&parentSubName=MitaOnGreenCarePaavalikko
http://www.gcfinland.fi/MitaOnGreenCarePaavalikko?name=toimialat&parentName=MitaOnGreenCarePaavalikko&parentSubName=MitaOnGreenCarePaavalikko
http://www.gcfinland.fi/MitaOnGreenCarePaavalikko?name=toimialat&parentName=MitaOnGreenCarePaavalikko&parentSubName=MitaOnGreenCarePaavalikko
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BIOTALOUS                 LÄHDE: Olli Hietanen, Turun 

Yliopisto, Tulevaisuuden 

tutkimuskeskus 

Erilaisten biomateriaalien käyttö lisääntyy tulevaisuudessa. 

Biomateriaalit tuotetaan maaseudulla, pelloilla ja metsissä. 

 

Tämä voi olla suuri merkittävää liiketoimintaa tulevaisuudessa. 

 

Tavoitteena on myydä maatalouden tuottamat raaka-aineet 

jalostetumpana ja siten tuottoisampana. 

 

Olli Hietanen  

http://www.maaseutu.fi/attachments/newfolder_25/neuvottelupaiv

at_4.-5.9.2012/6Alg23ahJ/Olli_Hietanen_sitran_biotalous.pdf  

http://www.maaseutu.fi/attachments/newfolder_25/neuvottelupaivat_4.-5.9.2012/6Alg23ahJ/Olli_Hietanen_sitran_biotalous.pdf
http://www.maaseutu.fi/attachments/newfolder_25/neuvottelupaivat_4.-5.9.2012/6Alg23ahJ/Olli_Hietanen_sitran_biotalous.pdf
http://www.maaseutu.fi/attachments/newfolder_25/neuvottelupaivat_4.-5.9.2012/6Alg23ahJ/Olli_Hietanen_sitran_biotalous.pdf
http://www.maaseutu.fi/attachments/newfolder_25/neuvottelupaivat_4.-5.9.2012/6Alg23ahJ/Olli_Hietanen_sitran_biotalous.pdf
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LUONNON- JA MAISEMANHOITO 

Luonnonhoitopalveluja 

 

Maisemanhoitopalveluja 

 

Luonnon käyttöön liittyviä palveluja 

 

http://www.maaseutupolitiikka.fi/teemaryhmat/luonto-

_ja_maisemapalvelut/aineistot  

 

http://www.maaseutupolitiikka.fi/teemaryhmat/luonto-_ja_maisemapalvelut/aineistot
http://www.maaseutupolitiikka.fi/teemaryhmat/luonto-_ja_maisemapalvelut/aineistot
http://www.maaseutupolitiikka.fi/teemaryhmat/luonto-_ja_maisemapalvelut/aineistot
http://www.maaseutupolitiikka.fi/teemaryhmat/luonto-_ja_maisemapalvelut/aineistot
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Hamppu on perinteinen yksivuotinen viljelykasvi, jota on 

kasvatettu Suomessa vähintään rautakaudelta asti. Suomessa on 

hampulle suosiolliset kasvuolot. 

 

Hyötyhamppu-hanke, Noora Norokytö 

www.hyotyhamppu.fi  

 

MAATILAMATKAILU 

 

http://www.hyotyhamppu.fi/
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Suomen itsenäisyyden juhlarahasto SITRA edistää kestävään 

hyvinvointiin tähtäävää liiketoimintaa. 

 

Maamerkit-ohjelmassa on pyritty tunnistamaan huomisen tarpeita 

ja etsimään uusia tapoja, joilla maaseutu voi vastata esim. 

ilmastonmuutoksen, liikkuvan elämäntavan ja kiihtyvän 

elämänrytmin haasteisiin. 

 

Tutkimus siitä, mitä kaupunkilaiset haluavat tulevaisuudessa 

maaseudusta. 

 



YRITYSPALVELUJA 

VAKKASUOMALAISILLE 

13.3.2013 

”Maaseutu on yksi suomalaisen hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn 

lähde. Maaseudun voimavarat, kuten tila, hiljaisuus, väljä asutus, 

puhdas luonto ja luonnonvarat sekä uusiutuva energia ja 

paikalliset ratkaisut sen hyödyntämisessä ovat tärkeitä 

kestävässä kehityksessä sekä vihreän ja luovan talouden 

kysyntään vastaamisessa.” 

 

Sitra on tutkimuksissaan selvittänyt, siis mitä maaseudulta 

tulevaisuudessa halutaan. Tavoitteena on tarjota kysyntälähtöisiä 

palveluja.  
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TUET INVESTOINTEIHIN, KEHITTÄMISEEN JA ENSIMMÄSIEN 

TÖYÖNTEKIJÄN PALKKAAMISEEN  

Investointitukea voidaan myöntää rakennuksen, rakenteen tai 

rakennelman suunnittelemisesta, rakentamisesta, 

laajentamisesta, korjaamisesta ja hankkimisesta sekä 

aineettomien oikeuksien, koneiden ja laitteiden tai muun 

yritystoiminnassa tarvittavan käyttöomaisuuden hankkimisesta 

aiheutuviin kustannuksiin. 

  

Tukea voidaan myöntää rakennuksen hankinnan yhteydessä 

maapohjan hankkimisesta aiheutuviin kustannuksiin. 
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TUET INVESTOINTEIHIN, KEHITTÄMISEEN JA ENSIMMÄSIEN 

TÖYÖNTEKIJÄN PALKKAAMISEEN  

Yrityksen kehittämistuki 

 

Kehittämistukea voidaan myöntää kehittämistyöstä ja sen 

suunnittelusta aiheutuviin kustannuksiin. Kehittämistukea voidaan 

myöntää yritykselle sellaiseen asiantuntija-apuun, joka hankitaan 

yrityksen ulkopuolelta ja jonka avulla yritys voi suunnitella 

toimintansa tehostamista, laajentamista tai uudelleen 

suuntaamista, etsiä uusia markkinoita, parantaa tuotteiden laatua, 

kehittää uusia tuotteita tai muuten parantaa liiketoimintaansa. 

 

Tukea voidaan lisäksi myöntää kehittämistyöstä yrityksessä 

aiheutuviin ylimääräisiin kustannuksiin. 
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TUET INVESTOINTEIHIN, KEHITTÄMISEEN JA ENSIMMÄSIEN 

TÖYÖNTEKIJÄN PALKKAAMISEEN  

Yritystoiminnan käynnistystuki ELI PALKKATUKI 

 

Käynnistystukea voidaan myöntää ensimmäisen 

tai ensimmäisten työntekijöiden palkkakustannuksiin. 

Tukea voidaan myöntää maatilalle silloin, kun maatilalla 

ryhdytään harjoittamaan muuta yritystoimintaa kuin maatalous tai 

tällaista yritystoimintaa merkittävästi laajennetaan. 

 

Mikroyritykselle tukea voidaan myöntää yritystoimintaa 

aloitettaessa tai merkittäväsi laajennettaessa. 

 

Lisätietoja Ulla Kallio 0440 344345 tai ulla.kallio@ukipolis.fi 


