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LuoNa-hankkeessa (Luonnollista tukea elämään  
- Naturligt stöd för livet) koottiin keskusteluun tutki-
jaryhmä, jossa oli mukana Luonnonvarakeskuksen, 
Vaasan, Jyväskylän ja Itä-Suomen yliopistojen sekä 
Kokkolan Centria -ammattikorkeakoulun asiantun-
tijoita. Tutkijoiden mukaan eläin- ja luontoavustei-
suus voivat tarjota toimivia ja tehokkaita ratkaisuja 
useiden asiakasryhmien tarpeisiin, ja niiden käyt-
töönottoa tulisi lähteä määrätietoisesti ja tavoit-
teellisesti edistämään.  Samalla toimiala voi ottaa 
askeleita kohden kestävän kehityksen edistämistä. 

Sote-järjestelmä ja sen toimintatavat tarvitsevat 
uudistamista. Mielenterveys- ja päihdeongelmat 
ovat jatkuvasti lisääntyneet. Noin 700 00 suoma-
laista käyttää vuosittain mielenterveyslääkitystä.  
Lastensuojelun tarve on yleistä. Vuosittain toimialan 
kautta sijoitetaan 19 000 lasta ja nuorta. Yksinäi-
syys sosiaalisena ongelmana haastaa monen ihmi-

sen elämää.  Näillä kaikilla on suora yhteys ihmisen 
fyysiseen. Näillä kaikilla on suora yhteys ihmisen 
fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaalisen hyvinvointiin. 
Nykyinen keinovalikoima ei ole riittävä näiden ongel-
mien ratkaisemiseen ja vastaamaan ihmisten avun 
ja tuen tarpeisiin. Rinnalle tarvitaan uudenlaisia lä-
hestymistapoja. 

Suomessa käytettäviä luontolähtöisiä menetel-
miä ovat muun muassa ratsastusterapia, sosiaali-
pedagoginen hevostoiminta, seikkailukasvatus ja 
puutarhaterapia. Toimintatavat ovat käytössä sekä 
ennaltaehkäisevässä työssä että sosiaali- ja ter-
veyspalveluissa. Asiakkaiden näkökulmasta luonto-
lähtöisten palveluiden saatavuus saattaa kuitenkin 
olla edelleen heikkoa.  

Luontoa tarvitaan 
sosiaali- ja
terveyspalveluissa 

Kuva: Voimaraita 



LUONNONVARAKESKUS - KESKUSTELUPAPERI 16.8.2021

Luonto aktivoi ja  
voimaannuttaa 
Luonto- ja eläinavusteisten menetelmien vaikutta-
vuutta on tutkittu jo runsaasti, ja myönteisiä vaiku-
tuksia on todettu monissa asiakasryhmissä. Monet 
luontolähtöisen toiminnan vaikutukset näkyvät myös 
välittömästi ammattilaisten tekemien havaintojen ja 
asiakkaiden antaman palautteen kautta. Vaikutta-
vuustutkimusta tarvitaan kuitenkin lisää. Erityisesti 
diagnoosikohtaisten hoitosuositusten antamiseen 
tarvitaan vielä nykyistä vahvempaa tutkimusnäyttöä. 

Luontolähtöisyyden hyödyt tulevat esille asiakkaiden 
terveyden kokonaisvaltaisena vahvistumisena sekä 
heidän voimaantumisena oman elämänsä toimijoi-
na. Tärkeää on myös mahdollisuus rauhoittumiseen 
ja voimavarojen elpymiseen luonnon ja eläinten pa-
rissa. Fyysisen aktiivisuuden vähitellen lisääntyessä 
asiakkaiden kunto kohenee sekä ravitsemus ja unen 
laatu paranevat. Ryhmätoimintaan liittyvä sosiaali-
nen vuorovaikutus mahdollistaa osallisuuden ja mer-
kityksellisyyden kokemusten myötä tapahtuvan kas-
vun. Ongelmien sijaan keskiössä on ihminen monine 
vahvuuksineen, jolloin sairauksiin ja erilaisiin toimin-
takyvyn rajoitteisiin liittyvä stigma hälvenee.
 
Luontolähtöinen toiminta kytkeytyy läheisesti myös 
ihmisen omaan arkeen, jolloin sitä on mahdollista 
jatkaa omatoimisesti asiakkuuden päätyttyä. Eläin- 
ja luontoavusteiset toiminnat rohkaisevat ja kan-
nustavat asiakkaita laajentamaan elämänpiiriään ja 
toimimaan omaa hyvin-
vointiaan vahvistavalla 
tavalla. 

Yhdenmukaisten palve-
lu- ja hoitokäytäntöjen 
ohella on tärkeää huo-
mioida yksilöllisen tuen 
tarve, jolloin asiakas 
nähdään omaehtoisena, 
aktiivisena ja ympäris-
töönsä kiinnittyneenä 
toimijana. Ympäristön 
kuntouttavia mahdol-
lisuuksia ns. tarjoumia 
käytetään tällöin jousta-
vasti, esiin tulevien tar-
peiden mukaisesti.  

• Rauhoittumisen ja psyykkisen turvan  
 kokeminen

• Tuki vuorovaikutukseen ja nähdyksi
  tulemiseen

• Oppimisen voimapolut: osallisuus,
 toiminnallisuus ja kehollinen kokeminen

• Tuki kokonaisvaltaiseen terveyteen

Luonto- ja eläinavustei-
suuden tarjoumat 

Sote- ja kasvatusalan ammattilaisten tavoitteita Green Care toi-
minnalle Vaasan yliopiston kyselytutkimuksessa (n=133). Ylilauri 
& Voutilainen 2021.
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Parhaillaan toteutettavan sote-uudistuksen keskei-
senä tavoitteena on vahvistaa perustason palveluja 
sekä siirtää painopistettä ehkäisevään työhön. Ta-
voitteena on varmistaa, että palvelut vastaavat ihmis-
ten tarpeisiin ja ongelmiin voidaan puuttua ajoissa.  

Yhteiskunnalta tarvitaan kykyä reagoida ajankoh-
taiseen muutokseen. Sosiaali- ja terveysministeriön 
ennusteen mukaan toimialan 
menot ovat edelleen kasvus-
sa. Kustannusten kasvua ai-
heutuu erityisesti iäkkäiden 
pitkäaikaishoidosta sekä 
nuorten syrjäytymisestä. Sa-
manaikaisesti kynnys var-
haisen tuen saamiseen näyt-
tää jopa kasvavan. Näin siitä 
huolimatta, että tutkimus-
näyttö on osoittanut yksise-
litteisesti sen tehokkuuden 
ja tuloksellisuuden.

Luontolähtöisyys tarjoaa ti-
lanteeseen ratkaisuja, joissa kustannustehokkuus 
on jo lähtökohtaisesti mukana. Toiminnassa hyö-
dynnetään monipuolisesti ja sektorirajat ylittäen 
paikallisia resursseja. Yksilötapaamisten rinnalle 
tuodaan ryhmämuotoista toimintaa. Ihminen saa 
kokonaisvaltaista tukea ongelmiinsa.  Suurimmat 

säästöt saadaan aikaan ongelmien varhaisen vai-
heen puuttumisen myötä. 

Palveluiden keskittyessä yhä suurempiin yksiköihin 
ja kaupunkeihin tuo Green Care mahdollisuuksia ha-
jautettuihin lähipalveluihin sekä maaseudun elinvoi-
maisuuden tukemiseen. Tuottamalla luontolähtöisiä 
palveluita lähellä asiakasta vähennetään terveyteen 

ja hyvinvointiin liittyvää eri-
arvoisuutta.

Luontoympäristöt voivat 
tukea myös ammattilais-
ten omaa työhyvinvointia ja 
työssä jaksamista. Tätä kaut-
ta on mahdollista vähentää 
työntekijöiden vaihtuvuutta 
ja innostaa uusia ihmisiä ha-
keutumaan sote-alalle. 

Green Care -toiminta on 
myös keino edistää kestä-
vää kehitystä sosiaali- ja 

terveyspalveluissa ja lisätä ympäristöarvojen huo-
miointia alalla. Suurimpia ekososiaalisen siirtymän 
esteitä on päätöksenteon pirstaloituminen. Talout-
ta, ympäristöä ja sosiaalisia kysymyksiä on jatkossa 
opittava käsittelemään yhtenäisenä kokonaisuutena.

Green Care tarjoaa 
uudenlaisia ekolo-

gisesti, sosiaalisesti 
että taloudellisesti 

kestäviä tapoja tuot-
taa hyvinvointia

Monta hyötyä yhteiskunnalle 

Kuva: Laura Syrén 
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Sipoon terveyskeskus ja Luonnontie-yritys tar-
joavat pitkäaikaissairaiden terveyttä vahvistavaa 
Terveysmetsä- nimistä luontotoiminta. 

MLL:n Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiö käyt-
tää seikkailukasvatuksen menetelmiä neuropsy-
kiatrisesti oireilevien lasten ja heidän perheidensä 
tukemiseen.  

Luontoavusteisia menetelmiä käytetään vaikea- 
hoitoisten psykiatristen potilaiden kuntoutuksessa 
Vanhan Vaasan sairaalassa. 

Toiskan perhekodissa sosiaalipedagoginen hevos-
toiminta on keskeinen osa lastensuojelun avo-pal-
veluiden ja perhekodin toimintaa.

Alkumaan Tila tarjoaa maatilaympäristössä mm. 
neuropsykiatrista Nepsy-valmennusta lapsille ja  
nuorille. 

Seikkailukasvatuksen menetelmät ovat keskeinen 
osan Etappi ry:n  nuorten työpajatoimintaa. 

Kruunupyyn kansanopisto järjestää seikkailu- 
painotteista 10-luokkien toimintaa.
 
Folkhälsan kouluttaa vertaisohjaajia perheiden 
luontoretkeilyn tukemiseen.

Keski-Pohjanmaan sairaanhoidon kuntayhtymä  
(Soite) tarjoaa maksusetelien kautta Green Care  
- työtoimintaa kehitysvammaisille ja mielenterve-
yskuntoutujille. 
 
”Mettäterapia” on Samisoster ry:n ja Enontekiön  
kunnan kehittämä päihdekuntoutuksen muoto.

Lahden Sininauhan toiminnassa luontolähtöi- 
syyttä käytetään vaikeasti työllistyvien miesten 
tukena.

”Kämppäkuntoutus” on Kainuun sosiaali- ja ter-
veydenhuollon kuntayhtymän kehittämä päih- 
dekuntoutuksen muoto. 

Aikuissosiaalityöhön otettiin koiraryhmät Mikke-
lissä ja hevostoiminta mukaan Pieksamäellä.

Esimerkkejä luonto- ja eläinavusteisesta
toiminnasta

Kuva: Talli Taitavat Kaviot. Aku Laatikainen.Kuva: Sininauhaliitto, Skatan tila.

https://terveysmetsa.fi/
https://www.lastenkuntoutus.net/saatio/kehittamistoiminta/isat_ja_pojat_puussa
https://www.haaste.om.fi/fi/index/lehtiarkisto/haaste22018/oikeuspsykiatrisenpotilaanhoitoonkokonaisvaltaista.html
https://www.toiska.net/
https://www.alkumaa.fi/
https://trety.org/
https://kvarnen.fi/fi/kvarnen-kronoby-folkhogskola/base-camp/
https://www.folkhalsan.fi/kampanj/naturkraft/
https://palse.fi/?page=svc&inst=250000000&orgpalv=20
https://palse.fi/?page=svc&inst=250000000&orgpalv=20
https://www.lapinamk.fi/loader.aspx?id=bd58b633-19b4-40af-a5cc-3bcdb39baa37
https://www.lapinamk.fi/loader.aspx?id=bd58b633-19b4-40af-a5cc-3bcdb39baa37
https://www.youtube.com/watch?v=mel37MyHGWM
https://sote.kainuu.fi/sites/sote.kainuu.fi/files/documents/library/2020-05/VOIMAA%20RYHM%C3%84ST%C3%84%20k%C3%A4sikirja.pdf
https://sote.kainuu.fi/sites/sote.kainuu.fi/files/documents/library/2020-05/VOIMAA%20RYHM%C3%84ST%C3%84%20k%C3%A4sikirja.pdf
https://www.isonet.fi/iso-toiminta/kehittamishankkeet/paattyneet-hankkeet/iso-sos-hanke.html
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Tutkijaryhmän suositukset toimialan 
kehittämiseen 

Vahvistetaan paikallisten Green Care -toimijoiden 
verkostoitumista sosiaali- ja terveysalan kanssa 
alueellisten ja valtakunnallisten kehittämishank-
keiden kautta. Kokeiluhankkeiden kautta voidaan 
murtaa rutinoituneen tekemisen rajoja. Pyritään 
irrallisesta hankekehittämisestä pysyvien toimin-
tamallien tasolla tapahtuvaan muutokseen.    

Ostopalvelujen hankkimiseen liittyvä byrokratia on 
muodostanut yhden esteen Green Care -palvelui-
den käyttöönotolle. Helpotetaan tilannetta henki-
lökohtaisen budjetoinnin ja palvelusetelien kautta, 
mikä mahdollistaa asiakkaiden yksilölliset valin-
nat. Kehitetään edelleen palvelusetelien tavoitteel-
lista hyödyntämistä luontolähtöisten palveluiden 
saatavuuden parantamiseksi. 

Sote-johtajat tarvitsevat tietoa ja ymmärrystä 
luontolähtöisyyden ja Green Care -toiminnan kes-
tävän kehityksen tuottamista hyödyistä. Organi-
saatioissa avataan mahdollisuuksia uusien toi-
mintatapojen kokeiluille ja yhteiskehittämiselle 
asiakkaiden kanssa.  

Sote-alan nykyisessä rahoitustilanteessa tarvi-
taan myös uusien rahoittajien saamista varhaisen 
vaiheen tuen ja voimavaralähtöisten palveluiden 
tuottamiseen. Lisätään yksityisten palveluntuot-
tajien, järjestöjen ja julkisen sektorin yhteistyötä. 
Kehitetään ministeriöiden välistä yhteistyötä toi-
minnan edistämiseksi (STM, YM, MMM, TEM).

Yksityisten palveluntuottajien rooli sekä luonto-
lähtöisten palvelujen asema osana sosiaali- ja ter-
veydenhuollon järjestelmää vaatii osaltaan lain-
säädännön ja viranomaissäätelyn kehittämistä. 
Vain osa nykyisistä palveluista on ALV-vapauden 
piirissä. Arvonlisäveron vapautus helpottaisi olen-
naisesti luontolähtöisten palvelujen hankintaa.

Vahvistetaan alan tutkimustoimintaa. Selvitetään 
luontolähtöisten menetelmien vaikuttavuutta sekä 
määrällisin että laadullisin menetelmin. Tuotetaan 
määrällistä ja laadullista tutkimusta luontolähtöis-
ten menetelmien vaikuttavuudesta. Mallinnetaan 
käytänteet, joilla voidaan lisätä tukipalveluiden 
vaikuttavaa käyttöä osana peruspalveluja. Pää-
töksenteon tueksi tarvitaan myös tietoa toimin-
nan talousvaikutuksista. Tuotetaan tutkittua tietoa 
luontolähtöisten menetelmien talousvaikutuksista 
(terveystaloustiede).

Sisällytetään luontolähtöinen osaaminen osaksi 
sote-ammattilaisten koulutusta. Luonnon hyvin-
vointivaikutuksiin liittyvä perusosaaminen tulee 
saada osaksi kaikkia sote-alan tutkintoja, samoin 
kuin sisällyttää se myös vertaisohjaajien koulutuk-
seen.   

Tuodaan kestävän kehityksen tavoitteiden ohella 
luonto toimintaympäristönä ja -menetelminä mu-
kaan kansallisiin ja tulevien hyvinvointialueiden 
kehittämisstrategioihin. 

Kuva: Laura  Syrén.
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LuoNa-hanke (Luonnollista tukea elämään - Naturligt stöd för livet) on Euroopan Maaseutura-
haston rahoittama hanke, jonka toteutettiin vuosina 2017-2021 Vaasan yliopiston Innolabin 
yhteistyönä Centria-ammattikorkeakoulun, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän (Kpedu) 

ja Luonnonvarakeskuksen kanssa.

Mukana toteutuksessa oli myös Luonnonvarakeskuksen RIBS-hanke (Ekosysteemien ja 
biokiertotalouspalveluiden innovaatiot). 

Luonnonvarakeskus 2021
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