
Luontoperustaisuus sosiaali- ja terveyspalveluissa
Luontoperustainen toiminta soveltuu terapiaan, kuntouttavaan toimintaan, oppimiseen, ennalta ehkäisevään toimintaan ja ma-
talan kynnyksen terveyttä tukeviin palveluihin. Kuntoutujille ja erityisryhmille luontoperustaiset toimintamuodot tarjoavat inter-
ventioita, jotka muun muassa tukevat ja vahvistavat osallisuutta, toimijuutta, fyysistä ja psyykkistä toimintakykyä sekä yleistä 
terveyttä ja hyvinvointia. Palveluita tuotetaan ammatillisesti ja tavoitteellisesti asiakkaiden kuntoutus- ja hoitosuunnitelmiin pe-
rustuen. Luontointerventioiden käyttöä on mahdollista lisätä monissa sosiaali- ja terveyspalveluissa.
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Mielenterveys- ja päihdekuntoutuksessa luontoa voidaan 
käyttää ahdistuksen, levottomuuden ja masennuksen lievit-
tämiseen sekä apuna tunteiden tunnistamisessa ja sanoit-
tamisessa.1 Sosiaalinen ja terapeuttinen puutarhatoiminta ja 
hoivamaatilatoiminta parantavat mielialan lisäksi vuorovai-
kutustaitoja ja arjenhallintaa.2

Vanhusten ja kehitysvammaisten hoivassa puutarhatoimin-
ta tai päivätoiminta maatilalla3 4 vahvistavat toiminnallista 
identiteettiä moniaistillisten  ja vuodenaikojen myötä muut-
tuvien tehtävien kautta.5 Luonnon tuottamat virikkeet herät-
tävät muistoja ja positiivia tunteita.6 Erityisen hyviä kokemuk-
sia luonnon, ja varsinkin eläinten, hyödyntämisestä on saatu 
muistisairaiden hoidossa.7

Eläinavusteista toimintaa käytetään lastensuojelun avohuol-
lon tai sosiaalihuoltolain mukaisena tukitoimena. Eläinvierai-
lut ovat usein osa hoivalaitoksen toimintakykyä ylläpitävää 
tai edistävää toimintaa.8 Eri eläinlajien käyttö on laajentunut, 
vaikkakin hevos- ja koira-avusteisuus on yhä yleisintä toimin-
taa. Ratsastusterapia painottuu fysio- ja toimintaterapiaan ja 
sosiaalipedagoginen hevostoiminta puolestaan sosiaaliseen 
ja psyykkiseen toimintakykyyn. Toiminta on vahvasti voima-
vara- ja ratkaisukeskeistä.9

ADHD-lasten keskittymiskyvyn on todettu paranevan luon-
nossa liikkumisen jälkeen selvästi enemmän kuin  sisätilois-
sa liikkumisen jälkeen.10  Luontopainotteiset päiväkodit, esi-
koulut ja koulut ovat yleistymässä. Eläinavusteinen opetus ja 
oppiminen soveltuvat sekä yleisen, tehostetun että erityisen 
tuen oppilaille.11

Oppimisympäristönä luonto on monipuolinen. Maatiloilla ta-
pahtuvassa ruokakasvatustutkimuksessa todettiin kaikkien 
oppilaiden hyötyvän aidosta oppimisympäristöstä.12  Luon-

nonympäristöjen käyttöä kuntoutuksessa on kehitetty eten-
kin elämyspedagogiikan13 sekä ekopsykologianharjoitteissa. 
Luontomateriaalit tarjoavat runsaasti mahdollisuuksia toi-
mintakykyä tukevaan käyttöön.14

Maahanmuuttajien kotouttamisessa uuden kotimaan luontoon 
tutustuminen voi helpottaa uuden kulttuurin ymmärtämistä ja 
siihen liittymistä. Luontoon kohdistuvat pelot hälvenevät, kun 
tietää, mitä siellä saa ja voi tehdä, mitä sieniä ja marjoja voi käyt-
tää ravinnoksi, ja mikä käärme, kasvi tai sieni on myrkyllinen. 
Omatoiminen luonnossa liikkuminen ja luonnontuotteiden hyö-
dyntäminen mahdollistuvat.15  16

Seinättömän työtoiminnan hyvä vaikuttavuus perustuu osal-
listujien luonnossa tapahtuvaan rentoutumiseen, konkreet-
tisten työntulosten näkemiseen ja mielekkääseen yhteiseen 
tekemiseen yhteiseksi hyväksi. Fyysinen tekeminen ulkoil-
massa herättää ruokahalun, terveen väsymyksen ja parantaa 
siten normaalin päivärytmin hallintaa, unta ja elämänlaatua. 
Nämä kaikki tekijät yhdessä edesauttavat osallistujien sitou-
tumista toimintaan ja nopeuttavat kuntoutustulosten saavut-
tamista.17 18  Patikointia sosiaalisen kuntoutuksen muotona on 
niin ikään toteutettu onnistuneesti.19 20

Osana 2-tyypin diabeteksen hoitoa on käytetty luontokäyntejä. 
Osaksi hoitoa luontokäynnit sopivat myös elämänhallintaongel-
mien, korkean verenpaineen, selkäongelmien, sepelvaltimotau-
din ja kiputilojen hoitoon, kun liikunnan lisääminen olisi tärkeää. 
Kun luonto vetää huomion puoleensa, liikunnan suorittaminen 
jää taustalle. Liikunnan suorittamisen tunteen vähetessä se tun-
tuu kevyemmältä.21  Luontoliikunnan tuloksen ylipainon hoidos-
sa ovat lupaavia.22
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