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”Green Care – hyvinvointia pohjoisen luonnosta” -julkaisussa haetaan näkökulmia
siihen, miten Suomessa ja maailmalla kasvussa olevia Green Care -menetelmiä ja
-ympäristöjä käytetään ja voitaisiin käyttää Lapissa tavoitteellisesti, vastuullisesti
ja ammatillisesti sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja kuntoutuspalveluissa sekä matkailussa. Luonnon hyvinvointivaikutukset - vihreä hoiva, voima ja virkistys - syntyvät
muun muassa luonnon elvyttävyyden, hoitavuuden, osallisuuden ja yhteisöllisyyden, virkistävyyden, toiminnan, kokemisen ja ihmiselämälle tärkeiden ekosysteemipalvelujen sekä työn ja toimeentulon kautta.
Ensimmäisessä luvussa luodaan Green Caren yleistä käsitteellistä viitekehystä;
toiminnan lähtökohtia, menetelmiä, suuntauksia, toiminnan elementtejä ja ehtoja.
Toisessa luvussa aihetta lähestytään terveyden edistämisen eri tasojen ja hyvinvointipalvelujen järjestämisen kannalta jäsentäen myös palvelumarkkinoita. Kolmas
luku tarkastelee Green Carea sosiaalityön mahdollisuutena tehden teoreettista paikannusta Green Caren ja sosiaalityön suhteesta. Sen jälkeen esitellään Green Caren
käytännön toimintaa Lapissa. Neljäs luku kertoo Green Care -toiminnan nykyisyydestä ja mahdollisuuksista Lapissa huomioiden matkailun. Viides luku esittelee
saunomisen vihreitä voimavaikutuksia. Kuudes, seitsemäs, kahdeksas ja yhdeksäs
luku kertovat Green Care -toiminnan käytänteistä ja kokemuksista terapia-, työhyvinvointi-, asumispalvelu- ja matkailutoiminnassa. Kymmenes luku tuo laajempaa
taustaa Green Caren ja muun luontoperustaisen palvelu- ja yritystoiminnan mahdollisuuksiin ja toimintaehtoihin tarkastelemalla teemaa ihmisten luonto- ja maaseutusuhteen sekä maaseudun kehitysnäkymien pohjalta. Ennen johtopäätöksiä
kerrotaan Lappilainen Green Care -hankkeen toiminnasta ja jatkosuunnitelmista.

Avainsanat: Green Care, luonto- ja maaseutuperustainen hyvinvointi, luonnon
hyvinvointivaikutukset, luontomenetelmät hyvinvoinnissa, luontoperustainen sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja kuntoutuspalvelu, hyvinvointimatkailu
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This “Green Care – Wellness from Northern Nature” publication explores viewpoints on how Green Care methods and environments – which are growing in popularity in Finland and around the world – are being used and could be used in social,
health, education and rehabilitation services and tourism in Lapland purposefully,
responsibly and professionally. The wellness-promoting effects of nature – green
care, strength and refreshment – spring from the invigorating, therapeutic, participative, communal and refreshing properties of nature; nature-oriented activities and
experiences; ecosystem services necessary for human life; and nature-based work
and livelihoods.
The first chapter creates a general conceptual framework for Green Care; the principles, methods, trends, elements and conditions of the activity. The second chapter
approaches the topic from the standpoints of different levels of health promotion and
arrangement of wellness services, while also outlining service markets. The third
chapter examines Green Care as a possibility in social work, theoretically analysing
the relationship between Green Care and social work. The chapter then presents
practical Green Care activity in Lapland. The fourth chapter describes the current
situation and possibilities of Green Care activity in Lapland, with an eye on tourism.
The fifth chapter presents green strengthening effects of sauna bathing. Chapters
six, seven, eight and nine cover Green Care practices and experiences in therapy, occupational wellness, housing service and tourism work. The tenth chapter provides
a broader background for the possibilities and operating conditions of Green Care
and other nature-based services and business by examining the theme from the perspectives of people’s relationship with nature and rural surroundings and the future
of rural development. Before concluding, the publication outlines the activities and
future plans of the Lappish Green Care project.

Key words: Green Care; nature- and rural-based wellness; wellness-promoting effects of nature; natural methods in wellness; nature
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Esipuhe
Green Care -toiminta on vahvassa kasvussa maailmalla ja Suomessa. Mitä se on käsitteenä ja toimintana yleensä? Mitä se on ja voisi olla Lapissa? Näihin on haettu vastauksia vuoden ajan Rovaniemen ammattikorkeakoulun ”Lappilainen Green Care” -esiselvityshankkeessa yhdessä eri toimijoiden kanssa. Samalla on valmisteltu toiminnan
kehittämistä hyödyntäen Lapin korkeakoulujen eri alojen osaamista, lappilaista hyvin toimivaa verkostoyhteistyötä pitäen tiiviisti yhteyttä Suomen muihin Green Care
-toimijoihin. Hanketta, jonka yhteydessä tämä julkaisu on tuotettu, ovat rahoittaneet
Maaseuturahasto ja Lapin ELY-keskus.
Suomessa Green Care on käsitteenä uusi, mutta toimintana palaamista osittain vanhaan. Luontoon ja maaseudun elementteihin nojaavaa hyvinvointi- ja kuntoutustoimintaa on harjoitettu muun muassa vanhus-, kehitysvammais- ja kasvatustyössä. Nyt
luonnon elementit ovat sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan lisäksi vahvasti mukana
myös hyvinvointimatkailussa ja työhyvinvoinnin osana.
Green Care -toiminta on luonnon ja maaseutuympäristön tavoitteellista ja ammatillista
hyödyntämistä ihmisten henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin ja elämänlaadun lähteenä. Green Care -elementtien käyttö lisääntyy myös laitos- ja kaupunkiympäristössä.
Lapissa luonto on jokaisen ulottuvilla ja sen resurssit ovat ihmisten elämisen ja elinkeinojen ehto. Luonnonvarojen ekologisen, sosiaalisen, kulttuurisen, ja taloudellisen
kestävän ja tasapuolisen käytön hallinta on keskeisellä sijalla maakunnallisessa ja
kunnallisessa päätöksenteossa. Tämä edellyttää päättäjiltä entistä parempaa tiedollista pohjaa, myös ekoinnovaatioita arvoissa ja ajattelussa.
Tässä julkaisussa voi tutustua yleisesti Green Care -toimintaan ja erityisesti lappilaisten toimijoiden Green Care -ajatuksiin, näkemyksiin ja toimintaan.
Hilkka Jankkila, yliopettaja, HTT
Rovaniemen ammattikorkeakoulu
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1 Green Care – hyvinvoinnin
luontolähtöistä tukemista
Anssi Tulkki
1.1 Johdanto
Luonnon terveyttä ja hyvinvointia edistävät vaikutukset eivät ole uusi asia. Tietoisuus
näistä vaikutuksista on vain unohtunut tai jäänyt vähemmälle huomiolle yhteiskunnan kehittymisen myötä. Yhteiskunnan kehitys ja modernisoituminen sekä siihen
liittyvän elämäntavan muutos on ollut prosessi, jossa ihmiset ovat irtaantuneet vähin
erin luonnosta. Suomessakin yhteiskunnan rakennemuutos ja maaseudun tyhjentyminen synnytti kaupungistuneen elämäntavan (Jokinen ja Saaristo 2006, 144–149),
jonka yleistymisen myötä luonto ja luontokokemukset ovat vähentyneet tai jääneet
kokonaan ihmisten arjen ja jokapäiväisen kokemusmaailman ulkopuolelle.
Luonnosta on muodostunut nykypäivän ihmiselle etäinen ja joissakin tilanteissa jopa
pelottava elementti. Ekopsykologisen näkemyksen mukaan luontoyhteys on nykyään
monilla ihmisillä heikentynyt ja tämä on ollut aiheuttamassa ympäristöongelmia sekä
psyykkistä huonovointisuutta. Luontoyhteyden heikkeneminen aiheuttaa ongelmia
siten, että sen myötä ihmiseltä katkeaa usein yhteys itseensä kokevana ja tuntevana
eettisenä toimijana. Ihminen alkaa toimia omaa arvomaailmaansa, omia tarpeitaan
ja omia toiveitaan vastaan, mikä alkaa näyttäytyä vähitellen kasaantuvana stressinä,
uupumisena ja psyykkisen huonovointisuuden kehänä (Salonen 2007, 51–52).
Sama kehityskulku voidaan löytää myös hyvinvointivaltion ja siihen liittyvien palveluiden sisällöllisessä kehittymisessä. Ihmisten hyvinvointia tukevia palveluita ja
niihin liittyviä työtapoja on kehitetty hyvinkin monimuotoisesti, mutta tässä kehitystyössä luonnon suomia mahdollisuuksia ei välttämättä ole osattu tai haluttu
hyödyntää. Modernisoitunut hoito, hoiva ja kasvatustyö ovat irtautuneet siitä luontoyhteydestään, jolle ne rakentuivat aiemmin.
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Suomessa, kuten myös monissa muissa Euroopan maissa, luonnon hyvinvointivaikutukset on tunnettu jo pitkään. Suomessakin luontoa ja luontoon liittyvää
toimintaa ja työhön osallistumista käytettiin aiemmin hoito-, kuntoutus- ja kasvatustoiminnan tukena monissa erilaisissa sosiaalisen huollon ja terveydenhoidon toimintojen järjestelyissä kunnalliskodeissa ja vammaistyössä (mm. Sempik et al. 2010,
13; Rinkinen 1989, 27–33; Vanhahanni 1988). Toisaalta tulee muistaa myös se tosiasia,
että aiemmin hoito- ja kuntoutuslaitokset olivat omia tuotannollisia yksiköitä, joissa
tuotettiin pääosin itse muun muassa tarvittavat elintarvikkeet. Toiminnan rahoitus
ja hoidettavien huolto perustui pitkälti omavarastalouteen, jolla taas pyrittiin minimoimaan kuntien köyhäinhoito- ja sairaanhoitokuluja. Toiminnan lähtökohdat
eivät olleet niinkään hoidollisia ja kuntoutuksellisia vaan ensisijaisesti taloudellisia.
(Pulma et al. 1994).
Kiinnostus luonnon suomiin mahdollisuuksiin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä on viriämässä uudelleen. Tämä kiinnostuksen viriäminen näyttäytyy laajana kansainvälisenä keskusteluna ja tutkimustoimintana 2000-luvun alussa, jolloin
kiinnostuksen kohteena on ollut luontoon ja sen suomiin erilaisiin elementteihin nojautuvien työmuotojen ja toimintatapojen esille nostaminen ja kehittäminen (esim.
Sempik et al. 2010; Yli-Viikari et al. 2009; Haubenhofer et al. 2010; Heiskanen & Kailo,
2007). Tämä keskustelu on kiinnittynyt Green Care - käsitteeseen, joka on rantautunut Suomeen vasta viime vuosina. Käydyssä keskustelussa käsitteellä tarkoitetaan
väljästi ottaen luonnon hyödyntämistä sekä sosiaali-, terveys- ja kasvatuspalveluissa
että laajemminkin hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyvissä palveluissa.
Suomessa Green Care -käsitteen lanseeraajina ja siihen liittyvän keskustelun avaajina ovat olleet pääosin erilaiset maaseudun kehittäjät, viranomaiset ja alan yrittäjät.
Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kasvatuksen ammattilaiset ovat nyt myös liittymässä mukaan tähän keskusteluun, joka tulee osaltaan vaikuttamaan alan työmenetelmien ja käytäntöjen kehittymiseen ja leviämiseen. Green Care - menetelmien
käytössä ja niihin pohjautuvien työmenetelmien kehittämisessä on nähty myös sosiaalisen innovaatioiden ulottuvuus (Soini K. et al. 2011, 326–328).
Tämän artikkelin tavoitteena on avata Green Care -käsitettä ja siihen liittyviä menetelmiä sekä toiminnan elementtejä ja toimintaa rajaavia ehtoja.

1.2 Green Care -toiminnan lähtökohtien hahmottaminen
Nykyisin Green Care ymmärretään eräänlaisena sateenvarjokäsitteenä useille luontoa ja luontoympäristöä hyväksi käyttäville menetelmille, joilla pyritään edistämään
palvelun käyttäjän hyvinvointia ja terveyttä. Yleisenä tavoitteena näiden luontoavusteisten interventioiden käytössä on edistää yksilön sosiaalista, fyysistä, psyyk-
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kistä ja koulutuksellista hyvinvointia. Luontoavusteisiksi menetelmiksi katsotaan
muun muassa hoivamaatalouden (care farming), eläinavusteiset menetelmät sekä
puutarhan terapeuttinen käyttö (Sempik et al. 2010; Heubenhofer et al. 2010).
Luontointerventioilla tarkoitetaan menetelmiä, joissa luontoympäristö ja luontoelementit tuodaan tietoisesti ja tavoitteellisesti jossain muodossa mukaan kuntoutus-,
terapia-, hoito-, hoiva- tai ohjausprosessiin. Näiden interventioiden tavoitteena on
helpottaa, vahvistaa sekä nopeuttaa niitä tavoitteita, joita terapiassa, kuntoutuksessa, hoidossa tai kasvatuksessa on yksilökohtaisesti asetettu (Salonen 2011).
Terapeuttisten menetelmien käyttö on ammatillista toimintaan, jossa terapeutin
tulee omata riittävät ammatilliset valmiudet toimintaa harjoittaessaan. Green Care
-menetelmät terapeuttisten tavoitteiden saavuttamisen apuvälineinä tarkoittavat
erilaisten luontoympäristöjen ja luontoelementtien hyödyntämistä. Sempik (2010,
21) puhuukin terapeuttisesta kolmiosta, jossa terapiaprosessin osina ovat asiakas, terapeutti ja käytettävät luontoelementit.
Green Care -menetelmien käytön kaikissa muodoissa painottuu luontolähtöisten
menetelmien tuottamat hyödyt erilaisille haasteellisissa elämäntilanteissa oleville
tai sosiaalisesti syrjäytyneille ihmisille. Green Care -menetelmien käytössä voidaan
erottaa erilaisia orientaatioita. Menetelmiä voidaan käyttää rajattujen yksilöllisten
kuntoutuksellisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Toisaalta tavoitteet menetelmien
käytössä voivat olla yleisempiä yksilön tai tiettyjen ryhmien hyvinvointia tukevia
ja edistäviä. Samoja menetelmiä voidaan siis käyttää sekä spesifien ja yksilöllisten
terapeuttisten tavoitteiden saavuttamiseen että yleisempien ennaltaehkäisevien ja
terveyttä edistävien tavoitteiden saavuttamiseen (emt. 21).
Creen Care voidaan ymmärtää lisäarvoa ja hyötyjä tuottavana elementtinä hoiva-,
hoito-, kuntoutus- ja kasvatustehtävissä. Sana ”Care” viittaa hoivan käsitteeseen, jolla tarkoitetaan ammatillista tai muihin ihmissuhteisiin perustuvaa kokonaisvaltaista toisesta ihmisestä huolehtimista silloin, kun tämän omat voimavarat evät riitä
itsenäiseen selviytymiseen (Soini et al. 2011, 323). Green Care -menetelmien käytön
ymmärtäminen ainoastaan hoivaan ja sen järjestämiseen liittyväksi toiminnaksi on
ehkä liian kapea käsitys.
Sempikin (2010, 22) mukaan Green Caren yhteydessä ”Care” tulee ymmärtää laajemmin terveydenhuollon, sosiaalisen kuntoutuksen, kasvatuksen ja työllistämisen
viitekehyksessä. Terveydenhuollossa kysymys on kuntoutuksesta, terapiasta ja spesifeistä menetelmien käytöstä terveyden palauttamisessa. Sosiaalisen kuntoutuksen
puitteissa menetelmiä käytetään elämänhallinnan lisäämiseen, arjen taitojen oppimiseen sekä yhteisöihin kiinnittymisen tukena. Kasvatuksessa menetelmien käyttö
mahdollistaa erilaisen ja uuden oppimisympäristön ja uuden oppimisen muun mu-
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assa eri ikäisille erityisryhmiin kuuluville henkilöille. Työllistämisen näkökulmasta
eri menetelmät tarjoavat mahdollisuuden työllistymistä tukevien polkujen rakentamiseen vaikeassa työmarkkina-asemassa oleville työttömille.
Green Care -käsitteen hahmottamiseksi on syytä pohtia käsitteen sisältöön liittyviä
rajauksia ja täsmennyksiä (Heubenhofer et al. 2010). Heidän mukaansa;
• Kaikki luonnossa oleminen ja sen kanssa tekeminen ei ole Green
Carea. Green Care -menetelmien käyttö on suunnitelmallista ja tavoitteellista (aktiivista) toimintaa hoivaan ja hoitoon liittyvien tavoitteiden saavuttamiseksi. Toiminnan eetoksena on käyttää luontoa ja
luontoelementtejä terveydellisten, sosiaalisten ja kasvatuksellisten
tavoitteiden saavuttamiseksi. Passiivista luontokokemusta tai luonnossa oleskelua ei voida pitää Green Careen kuuluvana toimintana.
Sempik (2010, 11) onkin osuvasti todennut, että ”kaikki mikä on vihreää, ei ole Green Carea”.
• Green Care ei ole vain hoivaa (care). Luontointerventioiden tavoitteena on terveyteen liittyen myös parantaa sekä tukea ja edistää terveyttä ja mahdollistaa sosiaalisen kuntoutumisen.
• Green Care liittyy luontoympäristöön, mutta sen ei tarvitse välttämättä tapahtua siellä. Luontomenetelmiä voidaan soveltaa myös sairaaloissa, hoivakodeissa ja jopa vankiloissa.
• Green Care liittyy kaikkiin luonnon elollisiin ja elottomiin (inanimants) elementteihin, mutta näitä elementtejä ei tarvitse välttämättä
kohdata luonnossa olemalla. Kasveja ja eläimiä voidaan tuoda tai
pitää tiloissa, joissa ihmiset asuvat ja oleskelevat. Esimerkiksi eläimiä
voidaan tuoda hoivakoteihin ja muihin laitoksiin.
• Green Care ei ole ainoa oikea menetelmä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa. Luontomenetelmien käytön soveltuvuutta voivat
rajata erilaiset palveluiden käyttäjään liittyvät seikat. Potilaalla tai
kuntoutujalla tulee olla jonkinlainen kiinnostus luontoa ja luontoelementtien käyttöä kohtaan. Tämän lisäksi asiakkaiden erilaiset
allergiat, pelot ja mahdolliset negatiiviset asenteet rajaavat luontoelementtien käytön mahdollisuutta.
• Green Care -menetelmien käyttö painottuu eri käyttöön eri tavoin eri
maissa. Englannissa Green Care -toiminnan painopiste on sosiaalisessa ja terapeuttisessa puutarhanhoidossa. Eläinavusteisia menetelmiä
hyödynnetään erityisesti Norjassa ja Suomessa sekä osittain myös
Saksassa ja Itävallassa. Hollannissa ja Belgiassa maatilojen kuntouttava käyttö (care farming) on laajamittaista ja menetelmällisesti kehittynyttä. Norjassa ja Italiassa maatilojen Creen Care -toiminnassa
yhdistyy enemmänkin perinteinen maataloustuotanto hoivan ja kuntoutuksen järjestämiseen. Tällöin Green Care -toiminta näyttäytyy
maatilan käytön monipuolistamisena ja ratkaisuna tilan liiketoimin-

Anssi Tulkki

17

nan vahvistamiseen. Saksassa care farming -toiminta on kytköksissä perinteisiin terveydenhuollon instituutioihin, joiden puitteissa on
hyödynnetty puutarhan- ja eläintenhoitoa osana hoitoa ja kuntoutusta.

1.3 Green Care -menetelmät ja niiden suuntaukset
Green Care -toiminta on kehittynyt kansainvälisesti monimuotoiseksi toiminnaksi,
josta on erotettavissa erilaisia suuntauksia ja painopisteitä. Karkeasti ottaen Green
Care -menetelmät voidaan jakaa kolmeen eri pääsuuntaukseen tai painopisteeseen,
joita ovat maatilojen käyttö kuntoutusympäristöinä, kasvien ja puutarhojen hyödyntäminen terapeuttisina elementteinä sekä erityyppiset eläinavusteiset terapioiden ja
toiminnat (Yli-Viikari et al. 2009, 10–11).
Green Care -menetelmien kirjoa on jäsennelty kuviossa (kuvio 1). Kuvion kautta jäsentyy useiden erilaisten menetelmien kirjo, joita kuitenkin yhdistää luonto ja sen
erilaisten mahdollisuuksien hyödyntäminen. Sempik (2010, 11) toteaakin, että Green
Care -toiminnalle on luonteenomaista erilaisten luontoympäristöjen ja luontoelementteihin nojaavien menetelmien aktiivinen ja tavoitteellinen käyttö.
Green Care - menetelmät ja käyttö
Luontoympäristön kokeminen

Luonnon katselu

terveyden
edistäminen

Hoitavat puutarhat /
Ympäristöt /
Maisema

Aktiivinen toiminta
luonnossa

Vihreä ulkoilu /
Green Excercise

Luontoelementtien käyttö
Aktiivinen
luontoelementtien käyttö

Eläinten
kanssa
toimiminen

Eläinavusteinen muu
toiminta

Terapeuttinen
puutarhanhoito

terapia

Vihreä ulkoilu /
Green Excercise
(kuntoutuksena)

Luontoterapia /
erämaaterapia

Ekopsykologia /
Ekoterapia

Puutarhaterapia

Eläinavusteinen
terapia

työn ja hoivan
yhdistäminen
Lähde: Haubenhofer D., Elings M., Hassink J ja Hine R., 2010

Kuvio 1. Creen Care -menetelmät ja niiden käytön kontekstit

hoivamaatilat

Eläinavusteiset
menetelmät
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Kuviossa on jäsennelty Hubenhoferia et al. (2010) lainaten Green Care -menetelmien
käyttöä kolmen eri tason kautta. Menetelmiä voidaan käyttää terveyden edistämiseen, terapiatoimintaan sekä aktiiviseen työtoimintaan (työhön kuntoutus, työvalmennus jne.), jossa toimintaan yhdistyy tarvittavan hoivan järjestäminen. Green
Care -menetelmien käyttöä terveyden edistämisen viitekehyksessä on avattu tämän
kirjan toisessa luvussa tarkemmin (Jääskeläinen ja Tulkki), joten tässä yhteydessä
siihen ei puututa tämän tarkemmin.
Hoivamaatila (care farming) voidaan ymmärtää toiminnaksi, jossa normaaliin maataloustuotantoon osallistuva tila toimii hoivan, kuntoutuksen ja kasvatuksen järjestämisen toimintaympäristönä ja jossa tilan tarjoamat resurssit ovat tavoitteellisen
toiminnan käytettävissä. Ideana on se, että tila tarjoaa puitteet ja mahdollisuudet
aktiiviselle tilan toimintaan osallistumiselle, jota kautta saavutetaan terveydellisiä,
sosiaalisia ja kasvatuksellisia hyötyjä. Tilalla toimiminen mahdollistaa myös työtoimintaan osallistumisen, jota kautta osallistujan voimavarat vahvistuvat ja valmiudet siirtyä kohti avoimia työmarkkinoita lisääntyvät.
Euroopassa hoivamaatiloja on eniten Hollannissa, jossa arvioidaan olevan likimain
tuhat tilaa tämän toiminnan piirissä. Belgiassa, Italiassa, Norjassa sekä Itävallassa
tilojen määrä on jo sadoissa, sen sijaan Suomessa tämän tyyppinen toiminta on nostamassa vasta päätään (Heubenhofer et al. 2010, 107–108).
Norjassa Green Care -toiminta nojaa pitkälti hoivamaatiloihin, jotka tarjoavat puitteet sekä kouluille mahdollisuuksina lasten kasvatukseen että sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvän toiminnan järjestämiselle. Tiloilla järjestetään monenlaisia palveluita, kuten lasten päivähoitoa, iltapäiväkerhoja, erilaisia lapsille ja koululaisille
suunnattuja teemaprojekteja sekä toimintaa erityislapsille, mielenterveyskuntoutujille ja kehitysvammaisille. Joillakin tiloilla on tarjolla palveluita myös dementoituneille vanhuksille (Haughan L. et al. 2006).
Suomessa maatiloja voidaan käyttää myös sosiaalisen kuntoutuksen ja työllistämisen välineinä. Tosin kuntouttavan työtoiminnan järjestämistä koskeva nykyinen
lainsäädäntö ei mahdollista toiminnan järjestämistä maatilalla. Laki ei mahdollista
toiminnan järjestämistä yksityisessä yrityksessä. Sen sijaan tila voi toimia sosiaalisena yrityksenä. Tehtyjen selvitysten mukaan maatiloilla on halua ja kiinnostusta
työllistää vajaakuntoisia ja pitkäaikaistyöttömiä henkilöitä. Kiinnostuksen taustalla
on mahdollisuus tarjota sopivaa työtä, työvoiman tarve ja taloudelliset tuet. Lisäksi
maatiloilla vallitsee myös erilaisuutta ja heikkoutta hyväksyvä kulttuuri, joka juontaa juurensa maatalouden perinteisiin juuriin. Taina Liljan (2011, 46–57) tapaustutkimuksen valossa maatilan toimiminen sosiaalisena yrityksenä on haasteellista.
Monimutkainen lainsäädäntö ja byrokraattisuus vaikeuttavat maatiloilla tarjolla
olevien mahdollisuuksien hyödyntämisen.
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Hoitavilla puutarhoilla tai ympäristöillä tarkoitetaan ympäristön soveltamista tiettyyn
tarkoitukseen soveltuvaksi. Hoitavat ympäristöt ja puutarhat on suunniteltu tukemaan hoito- ja kuntoutusprosesseja esimerkiksi sairaaloissa tai kuntoutus- ja hoivakodeissa. Hoitavat puutarhat ovat esteettisiä ja miellyttäviä paikkoja, joissa hyödynnetään esimerkiksi kukka-asetelmia, istutettuja kasveja, luonnon puita ja vettä.
Näissä puitteissa on kuntoutujalle tai potilaalle varattu paikkoja, joissa istahtaa ja
rentoutua tai niissä mahdollistuu myös aktiivinen toiminta yksin tai yhdessä muiden kanssa (Heubenhofer & all 2010, 108).
Hoitavan ympäristön käyttö soveltuu kokemusten perusteella hyvin sairaaloiden kuntoutusosastojen puitteisiin, hoiva- ja kuntoutuskoteihin, senioreiden asumispalveluihin sekä lasten hoitoa ja hoivaa järjestäviin palveluyksiköihin. Sen lisäksi että hoitavilla puutarhoilla ja ympäristöillä on todennettuja terveysvaikutuksia, ne tarjoavat myös
hyvät puitteet erityyppiseen sosiaaliseen vuorovaikutukseen kuntoutujien / potilaiden välillä samoin kuin heitä hoitavan henkilöstön ja vierailijoiden välillä (emt. 108).
Vihreä ulkoilu (Green excercise) tarkoittaa tiivistetysti aktiivista liikuntaa tai muuta toimimista luonnossa. Tyypillisiä toiminnan muotoja ovat kävely, vaeltaminen,
pyöräily, puutarhanhoito ja muu luonnossa toimiminen, johon liittyy luontoa kunnioittava asenne. Kaikella tällä näyttäisi tutkimustulosten mukaan olevan myönteisiä vaikutuksia yksilöön ja hänen terveyteensä. Havaintojen mukaan luonnossa
liikkumisella ja siellä toimimisella on psyykkistä hyvinvointia lisäävä vaikutus,
joka pohjautuu stressin vähentymiseen, mielialan kohentumiseen sekä ympäristön
voimaannuttavaan vaikutukseen, joka taas suojaa yksilöä tulevien stressitilanteiden
varalta. Vihreää ulkoilua voidaan kehittää myös terapeuttiseen suuntaan, jolloin
toiminta on enemmän ohjattua ja tavoitteellista ja, joissa hyödynnetään systemaattisesti luonnossa liikkumisen ja toiminnan myönteisiä vaikutuksia eri asiakas- tai
potilasryhmille (Sempik et al. 2010, 41–42; Heubenhofer et al. 2010, 108). Ulkoilulla
on myös ikääntyneiden kansalaisten hoivan tuottamisessa tärkeä merkitys. Ulkoilu
turvallisessa ympäristössä tukee myös aktiivista vanhuutta turvaten jäljellä olevaa
toimintakykyä, vähentäen ikääntymisen ja siihen liittyvien sairauksien tuottamaa
haittaa, tukien itsenäistä selviytymistä ja elämänhallintaa (Virtanen 2011).
Englannissa toteutettiin vuonna 2010 mielenterveyskuntoutujille suunnattu
Discovery Quest -projekti, jossa hyödynnettiin Green excercise ja Wilderness -terapioita. Projektin tulokset on arvioitu Essexin yliopiston toimesta. Päätuloksena projektiin osallistuneiden kohdalla oli mittaustulosten perusteella havaittu merkittävästi
parantunut yleinen hyvinvointi, itsetunto sekä kohentunut mieliala. Lisäksi laadullisen aineiston pohjalta saadut arviot tukivat mittaustuloksia (Hine R. et al. 2011).
Erämaaterapiassa (wilderness therapy) hyödynnetään perinteisiä terapiatekniikoita,
kuten ryhmäterapian muotoja luonnontilaisessa ympäristössä toimimisen lomas-
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sa. Tämän terapiamenetelmän teoreettiset juuret löytyvät psykoterapiasta ja menetelmä on varsin suosittu erityisesti Yhdysvalloissa. Keinona voi olla seikkailuterapia tai muut toiminnan muodot, joilla tavoitellaan kuntoutujan yksilöllistä kasvua.
Erämaaterapiaa käytetään useimmiten systemaattisena menetelmänä käyttäytymisongelmista kärsivien aikuisten kanssa. Menetelmän on katsottu soveltuvan myös
muiden ikäryhmien kanssa toimimiseen, kun tavoitteena on puuttua erilaisiin tunneperäisiin, käyttäytymis-, riippuvuus- tai muihin psykologisiin ongelmiin. Ohjelmien
puitteissa toteutetaan fyysisiä ja psyykkisiä harjoitteita vaellusten yhteydessä, yksilö ja ryhmäterapiainistuntoja, kasvatuksellisia toimenpiteitä, perustaitojen opetusta,
ryhmässä toimimisen taitoja sekä muita arkielämässä selviytymistä tukevien taitojen
harjoittamista (Sempik et al. 2010, 44–45; Heubenhofer et al. 2010, 109).
Puutarhaa on käytetty monimuotoisesti terapeuttisena elementtinä sairauksiin liittyvässä kuntoutustoiminnassa. Puutarhaterapia on terapiamuoto, jossa ovat ennalta
määritellyt tavoitteet toiminnalle. Kasveja käytetään ammatillisesti terapiatyön tukena kliinisten kuntoutustavoitteiden saavuttamiseksi. Kognitiivisena kuntoutuksena se mahdollistaa uusien taitojen oppimisen tai menetettyjen taitojen korvaamisen uusilla. Uutena puutarhaterapian muotona voidaan pitää sosiaalisterapeuttista
puutarhaterapiaa (Social and therapeutic Hortikulture – STH), jossa toiminnalla
pyritään lisäämään hyvinvointia sellaisissa yhteisöissä, jotka ovat haavoittuvia tai
joiden jäsenten elämätilanteet ovat vaarantuneet eri syistä (Sempik et al. 2010, 44–45;
Heubenhofer et al. 2010, 109). Tämä toiminta on erityisen suosittua Englannissa ja
näiden menetelmien käytöllä on saavutettu hyvinkin myönteisiä tuloksia muun muassa mielenterveyskuntoutujien kanssa tehtävässä työssä (Sempik et al. 2005).
Ekoterapia (Ecotherapy) kehitettiin 1990–luvun puolivälissä Australiassa. Ekoterapia
on toimintaa, jossa tuetaan haavoittuvissa elämäntilanteissa olevia ihmisiä kuten
vammaisia ja mielenterveysongelmista kärsiviä ja muita erityisryhmiä. Ideana on
luontoelementtien kanssa työskentely siten, että myönteisiä vaikutuksia saadaan aikaan osallistujien elämäntilanteissa ja samalla vaikutetaan ympäristöön. Työskentely
voi tapahtua kasvien kanssa tai eläinavusteisesti ammattitaitoisen terapeutin johdolla (Sempik et al. 2010, 39–41; Heubenhofer et al. 2010,109).
Englannissa on mielenterveyskuntoutujien tukijärjestön MIND:n puitteissa toteutettu yhdessä Essexin yliopiston kanssa tutkimushanke, jossa arviointiin ekoterapian menetelmien käyttöä mielenterveyskuntoutujien kohdalla. Laajan ja useita eri
menetelmiä hyödyntäen tehdyn tutkimuksen tulokset ovat ekoterapiamenetelmän
soveltuvuuden kannalta rohkaisevia. Ennen kaikkea osallistujien arviot toiminnasta ja siihen osallistumisesta ovat olleet myönteisiä (Mind week report, May 2007).
Ekoterapian taustalta voidaan löytää ekopsykologisia ajattelumalleja, joiden juuret
löytyvät Yhdysvalloista 1980-luvun virinneestä ekologisen liikkeen ja psykologian
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ammattilaisten vuoropuhelusta. Ekopsykologiassa on aineksia ekofilosofiasta, ekofeminismistä, ympäristöpsykologiasta, ympäristön suojelusta sekä ekopsykiatriasta.
Ekopsykologia pyrkii tuomaan esiin ihmisen ja luonnon suhteiden mieltämiseen integratiivista, yhteyksiä painottavaa otetta (Hirvi 2007, 11).
Hirven (2007, 12) mukaan länsimaisessa psykoterapiassa psyykkinen terveys ja sairaus on määritelty ensisijaisesti yksilön tasolla ja ongelmien ratkaisu on tämän ajattelun mukaisesti kohdistettu vain yksilöön. Ekopsykologian viesti on se, että rajoittuminen yksilöön ei riitä, vaikka psykologisen teorian ja hoidon piiriin otettaisiin
perhe ja lähiyhteisökin. Ekopsykologisen näkemyksen mukaan on otettava huomioon kulloisetkin sosiaaliset vuorovaikutusjärjestelmät ja kulttuurikontekstit kaikessa moninaisuudessaan. Aivan erityisen painotuksen saa ihmisen perustavanlaatuinen ja monitasoinen sidonnaisuus luonnon järjestelmiin, joiden osasena ihminen on
vuosimiljoonien pituisen evoluution tuloksena hioutunut toimimaan. Ei ainoastaan
ihmisen fyysinen olemus heijasta tätä kehityskulkua vaan myös ihmisen mieli on
kulloisenkin kulttuurin ja luonnonolosuhteiden välisen vuorovaikutuksen ja riippuvuuden elävä peilikuva. Kulttuurin evoluutio ei millään tavalla ole poistanut tätä
ihmisen ja luonnon välistä riippuvuutta ja yhteyttä. ekopsykologeille yhteinen katsomus on, että ihminen on vastavuoroisessa suhteessa luontoon. Mielenterveys on
toisin sanoen sidoksissa ihmisen ja luonnon välisen suhteen ”terveyteen”. Tätä voi
pitää ekopsykologian ydinajatuksena.
Green Care -menetelmiin liittyy myös eläinten käyttö eri tavoin avustajina tai terapioiden välineenä. Tätä toimintaa kutsutaan eläinavusteisten menetelmien käytöksi.
Eläinavusteisesta terapiasta puhutaan silloin, kun tavoitteellisen kuntoutuksen tai
terapian apuna käytetään elävää eläintä. Eläinavusteinen toiminta ei ole niin ammattispesifiä kuin terapiat, mutta tälläkin toiminnalla on terapeuttinen ulottuvuus
erilaisten asiakasryhmien kanssa toimittaessa.
Suomessa harjoitettu sosiaalipedagoginen hevostoiminta on esimerkki eläinavusteisesta terapiasta. Toiminnan avainsanoja ovat yhteisöllisyys, toiminnallisuus ja
elämyksellisyys ja menetelmä sopii monien erityisryhmien kanssa työskentelyyn
(Saastamoinen, K. 2007). Kaverikoiratoiminta on esimerkkinä eläinavusteisesta toiminnasta. Kaverikoiratoiminnassa yhdistyy vapaaehtoisjärjestön (koirakerho) rooli
Green Care -menetelmien toteuttajana.

1.4 Green Care -toiminnan elementit ja ehdot
Green Care -toiminnan määrittelyn kannalta on tärkeää, että toiminnan keskeiset
elementit ja toimintaa ohjaavat periaatteet on kyetty rajaamaan. Tällä tavoin Green
Care -toiminta voi erottautua muusta luontoon liittyvästä ja luontoa hyödyntävästä
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toiminnasta. Green Care -toiminnan keskeiset toisiinsa kytkeytyvät elementit ovat
luonto, luonnossa tapahtuva tai luontoelementtejä hyödyntävä toiminta sekä yhteisö,
jonka puitteissa hyvinvointia tukeva toiminta tapahtuu.
Ensimmäinen ja välttämättömin elementti on luonto, jota käytetään helpottamaan,
vahvistamaan tai nopeuttamaan intervention terapeuttisia, kuntouttavia ja ohjauksellisia tavoitteita. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että terapia, hoito tai ohjaustilanne tapahtuu luontoympäristössä tai, että niissä käytetään tukena luontoelementtejä.
Luonto määrittyy aina tietyn sosiaalisen ja kulttuurisen kontekstin kautta, jota kautta
ihmiset luovat ja rakentavat luontosuhdettaan. Tämän konstrukstivistisen käsityksen
mukaan ihmiset kiinnittävät ympäristössään huomiota erilaisiin asioihin ja määrittävät luonnon ja sen ”hyvyyden” eri tavoin. Green Care -toiminnan kannalta ei ole
merkityksellistä tapahtuuko toiminta erämaaluonnossa vai hoidetussa viherympäristössä. Pienikin viheralue keskellä rakennettua ympäristöä saattaa tarjota merkittävän
luontoelämyksen. Luontokokemus ja sen merkitys vaihteleekin ja on riippuvainen yksilöstä ja hänen historiastaan ja elämäntilanteesta. (Soini K. et al. 2011, 323–324.)
Toinen Green Carea määrittävä elementti on toiminta ja sen kytkeytyminen luontoon. Toimiminen luonnossa ja luonnon kanssa tai luonnon hyväksi voi parhaimmillaan lisätä suunnitellun ja tavoitteellisen intervention vaikutusta. Luonto voi olla
tekemisen ja toiminnan tausta, jolloin se tarjoaa rauhoittavan, kokemuksellisen ja
esteettisen ympäristön. Luonto voi olla myös toiminnan kohde tai väline, jolloin ihminen on luonnon kanssa aktiivisessa vuorovaikutuksessa.
Kolmas tekijä, joka liitetään Green Care -toimintaa määrittäviin elementteihin, on
yhteisö, jossa toiminta tapahtuu. Yhteisöllä on hoito-, kuntoutus- ja kasvatusinterventioiden tavoitteiden toteutumisen kannalta keskeinen merkitys (Soini K. et al.
2011, 323–324). Yhteisö ja siihen kiinnittyminen luo edellytykset tavoitteelliselle
toiminnalle ja samalla se toimii sosiaalisena rakenteena, joka kannattelee ja tukee
yksilöä hänen pyrkiessään kohti asetettuja tavoitteita. Särkelä (2001, 48–53) puhuu
praktisista toiminnan areenoista, jotka tukevat ja mahdollistavat tiettyjen asioiden
toteutumisen. Toiminta-areenat ohjaavat ja tukevat toimintaedellytyksillään olennaisella tavalla ihmisten toimintoja. Yhteisöjen tarjoama sosiaalinen tuki on tärkein
ihmisen hyvinvointia lisäävä tekijä. Green Care -yhteisö voi toimia kannattelevana
ja kiinnipitävänä voimana, joka samalla tarjoaa osallistujalle muun muassa vertaistukea ja osallisuuden kokemusta.
Green Care -toiminta ei rakennu pelkästään toimintaa määrittävistä elementeistä.
Viimeaikaisessa keskustelussa (Soini K. et al. 2011, 325–326) siihen on liitetty myös
tiettyjä ehtoja, joiden tulisi täyttyä, jotta toiminnan kohdalla voitaisiin puhua Green
Caresta. Määritellyt ehdot liittyvät toiminnan ammatillisuuteen, tavoitteellisuuteen ja
vastuullisuuteen.
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Ammatillisuudella tarkoitetaan sitä, että toiminnan tulee noudattaa toimintaa harjoittavan henkilön ammattialaa liittyvää keskeistä lainsäädäntöä ja alan eettisiä
ohjeita. Lisäksi palvelun tarjoajalla tulee olla riittävä ammatillinen koulutus tarjottavaan palveluun ja käytettyyn menetelmään nähden. Ammatillisuuden vaatimus
tulee suhteuttaa tarjottavaan palveluun ja asiakkaiden tarpeisiin ja odotuksiin. ammatillisuus ei välttämättä tarkoita alalla suoritettuja tukintoja vaan osaaminen tulee
olla suhteessa tarjottavaan palveluun. Lisäksi ammatillisuuden vaatimus voidaan
täyttää toimimalla yhteistyössä eri alojen ammattilaisten kanssa (emt. 325).
Hetkellinen luentokokemus ei välttämättä tuota yksilön tai ryhmän hoito- tai kuntoutusintervention tavoitteiden mukaisia tuloksia. Toiminnan tulee olla suunnitelmallista ja ajallisesti pitkäjännitteistä, jotta tavoitteisiin olisi mahdollista päästä.
Tätä kautta muotoutuu Green Care -toiminnan tavoitteellisuuden vaatimuksen
ehto. Vastuullisuus liitetään palvelun laatu-ulottuvuuteen. Laadulla tarkoitetaan
useimmiten niiden ominaisuuksien muodostamaa kokonaisuutta, joiden toteutumisen kautta organisaatiolla on kyky täyttää siihen liittyvät odotukset ja vaatimukset.
Vastuullisuudella viitataan niihin tekijöihin, jotka määrittävät toiminnan ulkoisia puitteita ja toimintaprosesseja. Alla olevassa kuviossa (kuvio 2) on hahmotettu
Green Care -toiminnan elementtien ja ehtojen välisiä suhteita.

Vastuullisuus

yhteisö
toiminta

luonto

Tavoitteellisuus

Ammatillisuus

Lähde: Soini & kumpp. 2011

Kuvio 2. Green Care toiminnan elementit ja toimintaa rajaavat ehdot
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1.5 Yhteenveto
Green Care on vielä suhteellisen uusi asia maassamme. Siitä ollaan kovasti kiinnostuneita eri tahoilla ja sen ympärille virinnyt maassamme monenlaista toimintaa.
Green Care -toiminnassa nähdään mahdollisuuksia, joita hyödyntäen voidaan kehittää uutta palveluihin liittyvää elinkeinotoimintaa ja yrittäjyyttä. Toisaalta Green
Care -menetelmien kokeilu ja uusien soveltamismuotojen kehittely rikastuttaa jo olemassa olevia palveluita muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollossa. Lisäksi Green
Caren odotetaan tarjoavan mahdollisuuksia kehittää uudenlaista palvelutuotantoa
matkailutoimialalla.
Nykyisin Green Care ymmärretään luotoon ja maaseutuympäristöön tukeutuvaksi toi
minnaksi, jolla edistetään ihmisen hyvinvointia ja elämänlaatua. Green Care -toiminnassa yhdistyvät luonto, siihen liittyvä toiminta sekä yhteisö, jossa toiminta tapahtuu.
Yhteisöllisyys voidaankin nähdä yhdeksi Green Care -toiminnan voimavaraksi
luontoulottuvuuden lisäksi. Yhteisöllisyyden kautta tapahtuva toiminta mahdollistaa toimintaan osallistuva yksilön toimijuuden vahvistumisen.
Toimijuuden vahvistumisella tässä yhteydessä voidaan ymmärtää yksilön omaan
toimintaan ja elämänkulkuun liittyvien uusien valinnan mahdollisuuksien lisääntymisenä ja vahvistumisena. Yhteisöllisyyteen perustuva Green Care -toiminta tukee ja kannattelee yksilöä, vapauttaa hänen voimavarojaan sekä mahdollistaa uusien toiminta- ja käyttäytymismallien oppimista. Useat luontolähtöiset terapiamuodot
nojaavat juuri tähän yhteisöllisyyden tarjoamaan vahvuuteen.
Green Care -menetelmien tuntemus ja niiden käyttö on vielä vähäistä. Mielenkiintoisia
avauksia tällä alueella on kuitenkin tehty. Menetelmiä on kokeiltu ja käytetty niin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa kuin hyvinvointia tukevien matkailupalveluiden toimialalla. Tulevaisuudessa on panostettava menetelmien kehittämiseen, niiden
vaikutusten arviointiin sekä koulutukseen, jota kautta menetelmien käyttö arkipäiväistyy ja tulee eläväksi osaksi hyvinvointipalvelujen tarjonnan kokonaisuudessa.
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2 Green Care -toiminta
terveyden edistämisen ja
hyvinvointipalveluiden
järjestämisen näkökulmasta
Arja Jääskeläinen & Anssi Tulkki
2.1 Johdanto
Green Care -toiminnassa luonto on merkittävässä osassa yksilön kuntoutumisessa ja voimaantumisessa. Suomessa käsite nousi ensi kerran keskusteluun vuonna
2008 maaseudun hyvinvointipalveluiden tuottamiseen liittyen kuten muuallakin
Euroopassa. (Soini ym. 2011, 320.) Tavoitteena on ollut monipuolistaa ja mahdollistaa sosiaali-, terveys- ja kasvatuspalvelujen tuottamista maaseudulla luontolähtöisiä
menetelmiä käyttäen. Euroopassa maaseutuympäristön käyttöä on kehitetty esimerkiksi sosiaalisessa työllistämisessä ja kuntoutuksessa. Tässä artikkelissa luontolähtöinen hyvinvointitoiminta sijoitetaan terveyden edistämisen viitekehykseen.
Green Care -käsitteestä ja rajanvedoista keskustellaan vilkkaasti. Suomessa pidetään
tarpeellisena käsitteen soveltamista Suomen kulttuuriin, olosuhteisiin ja mahdollisuuksiin. Lappilainen Green Care -esiselvityksen mukaan esimerkiksi matkailun ja
Green Caren suhdetta on syytä pohtia tarkemmin. On myös esitetty, että Green Care
voidaan jakaa vihreään hoivaan ja voimaan, jossa hoiva tarkoittaa korjaavaa ja kuntouttavaa toimintaa ja voima ehkäisevää, virkistävää toimintaa (Soini ym. 2011, 330).
Green Care -menetelmät voidaan jakaa eläin- ja luontoavusteisiin menetelmiin sekä
viherympäristön ja maatilan kuntouttavaan käyttöön, joita käsitellään tarkemmin jo
julkaisun ensimmäisessä luvussa.
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Nykyinen laaja ajattelu Green Care -toiminnasta hoiva- ja kuntoutusmenetelmien
lisäksi voiman ja virkistyksen antajana luo mahdollisuuden pohtia luontoon tukeutuvia menetelmiä osana terveyden edistämisen toimintaa. Green Care on määritelty ammatilliseksi, vastuulliseksi ja tavoitteelliseksi toiminnaksi, jollaista terveyden
edistämisen toimintakin on. Artikkelin alkuosassa tarkastellaan Green Care -toimintaa terveyden edistämisen eri tasoilla. Terveyden edistämisen toiminnan tulee
olla näyttöön perustuvaa. Luontolähtöisten menetelmien tutkimusta on jo tehty,
mutta lisää kaivataan. Kokemuksellisen näytön lisäksi tarvitaan luonnontieteellisin
menetelmin tutkittua näyttöä.
Green Care -toimintaa tulee tarkastella myös terveyttä edistävien ja hyvinvointia
tukevien palvelujen tuottamisen näkökulmasta. Terveyden edistämisen viitekehys
tarjoaa myös puitteet Green Care -menetelmiä hyödyntävien palveluiden ja niihin
liittyvien markkinoiden tarkastelulle. Sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvä hoito ja
hoiva ovat selkeästi kunnan vastuulla olevia palveluita ja joiden järjestämiseen liittyy
runsaasti monia toimintaa ohjaavia säädöksiä. Sen sijaan ehkäisevään toimintaan,
primaaripreventioon liittyviä palveluita voivat tuottaa monet eri tahot, eikä niitä ole
lainsäädännöllä tiukasti määritelty. Green Care -menetelmin tuotettujen palveluiden
markkinat ovatkin vasta hahmottumassa. Green Care -menetelmien tuntemus on vähäistä ja niiden käyttö erilaisissa hyvinvointia ja terveyttä edistävissä palveluissa on
marginaalista. Artikkelin loppuosassa hahmotetaan näistä lähtökohdista Green Care
-menetelmin tuotettujen palveluiden markkinoita ja avataan markkinoiden erityispiirteitä. Markkinoiden jäsentely ja hahmottaminen on tärkeää, kun ajatellaan uusien
innovatiivisten terveyttä ja hyvinvointia edistävien palveluiden kehittämistä ja tuotteistamista sekä niihin liittyvän liiketoiminnan syntymistä muun muassa Lapissa.

2.2. Green Care terveyden edistämisen eri tasoilla
Green Care -toimintaa voidaan tarkastella terveyden edistämisen näkökulmasta.
Terveyden edistämiseen sisältyvät promotiivinen ja preventiivinen lähestymistapa.
Promotiivinen terveyden edistäminen tarkoittaa sellaisten mahdollisuuksien ja olosuhteiden luomista, jotka auttavat yksilöä ylläpitämään terveyttään. Promotiivinen
toiminta vahvistaa ja luo yhteiskunnallisia terveyttä edistäviä rakenteita. Primaari
preventio kohdistuu yhteiskuntaan ja yksilöön. Tavoitteena on ehkäistä sairauksia,
toimintavajauksia ja sairauksien riskitekijöitä. Sekundaari- ja tertiaaripreventiot
kohdistuvat yksilöön. Sekundaaripreventiolla vähennetään sairauksien riskitekijöiden vaikutuksia ja siten sairauden syntymistä. Tertiaaripreventio on kuntouttavaa,
toimintakykyä ylläpitävää ja sairauksien haittoja vähentävää terveyden edistämistä.
(Pelto-Huikko; Karjalainen & Koskinen-Ollonqvist 2006, 13; Sempik et al. 2010, 101.)
Terveyden edistämisen tavoitteena on muuttaa uskomuksia, asenteita ja käyttäytymistä terveyttä suojaavaan suuntaan. Luontolähtöisellä toiminnalla on mahdollista
edistää terveyttä kaikilla terveyden edistämisen tasoilla (kuvio 1).
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Kuvio 1. Green Care terveyden edistämisen näkökulmasta

2.3 Promotiivinen terveyden edistäminen
Promotiivinen terveyden edistäminen Green Care -toiminnan näkökulmasta merkitsee
luontokokemusten mahdollistamista esimerkiksi kaupunkiympäristön rakentamisessa. Korpelan (2007, 365) mukaan japanilaisissa tutkimuksissa on todettu kuolleisuuden olevan kaupungeissa sitä suurempaa, mitä vähemmän siellä on viherympäristöjä. Toisaalta harvaan asutuilla alueilla kuolleisuus on suurempaa siellä,
missä pelto- ja metsäalueita on enemmän. Kaupungeissa asuvista vain 5 %:lla asukkaista luonnolla ei ole erityistä merkitystä hyvinvoinnin rakentajana (Tyrväinen,
Silvennoinen, Korpela & Yle´n 2007, 74). Suurin osa (60 %) kaupunkilaisista pitää
mielipaikkanaan jotain luontokohdetta. Mielipaikkatutkimuksen perusajatuksena
on, että ihminen hakeutuu paikkoihin, jotka tuottavat mielihyvää, rauhoittumista
ja ajatusten selkeytymistä. (Korpela 2007, 369.) Kaupunkien rakentamisen suunnittelussa on tärkeää huomioida, että puistoja ja muita viherympäristöjä on riittävästi
helposti kuljettavien matkojen päässä.
Kaupunkien viheralueet houkuttelevat asukkaita ulkoliikuntaan. Liikunnan merkitys terveyden edistämiselle on sinänsä merkityksellistä, mutta luonnossa liikkumisesta saadaan lisäksi rauhoittava ja elvyttävä kokemus. Maaseudulla talven pimeänä
aikana luonnossa liikkumista mahdollistavat valaistut kävelyreitit. Luontomatkailua
varten rakennetut reitistöt palvelevat myös paikallisia asukkaita. Reitistöjen rakentaminen ja ylläpito vaativat eri tahojen yhteistyötä ja suunnittelua.
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Elon (2006, 141–142) pohjoissuomalaisten kotona asuvien ikääntyneiden hyvinvointia tukevaa ympäristöä koskevassa tutkimuksessa todetaan, että luonnonympäristö tukee ikääntyneen terveyttä monella tavalla. Kaupungissa asuvat kokevat luonnonympäristön, kaupunkien puistot sosiaalista kanssakäymistä mahdollistavina.
Maaseudulla asuvat pitävät luontoa liikkumiseen innostavana. Elo pitääkin mahdollisena, että toimivan viherympäristön rakentaminen on interventio ikääntyneiden
hyvinvoinnin tukemiseksi.
Asunnon ikkunasta näkyvät maisemat vaikuttavat asunnon valintaan yhtenä tekijänä. Mieluummin hankitaan asunto, jonka ikkunoista näkyy luontoa, kuin asunto,
josta näkyy vain rakennettua ympäristöä. Sairaiden, vanhusten ja liikuntarajoitteisten hoitopaikkojen ja asuntojen ikkunoista näkyvä luonto antaa mahdollisuuden
luontokokemukseen, vaikka asukas ei itse pääse liikkumaan luontoon.
Yhteiskunta voi mahdollistaa Green Care -menetelmien käyttöä alueiden käytön
suunnittelun lisäksi esimerkiksi laajentamalla Kansaneläkelaitoksen korvauksella
saatavien kuntoutusmuotojen kirjoa. Nykyisin on mahdollista saada Kelan korvauksella fysioterapeutin tai toimintaterapeutin tekemänä ratsastusterapiaa vaikeavammaisille (Kela).

2.4 Green Care primaaripreventiona
Primaaripreventiona eli sairauksia ehkäisevänä yksilöön kohdistuvana toimintana
luonnossa liikkuminen, luontokasvatus, eläinten hoito, pihojen virkistyskäyttö ja
luonnontuotteiden ja luonnosta saatavien materiaalien käyttö on todettu hyödyllisiksi.
Luonnossa oleskelun on todettu rauhoittavan, vähentävän stressireaktioita sekä parantavan keskittymiskykyä ja mielialaa (Yli-Viikari 2011). Mielialan paranemiseen vaikuttavat positiivisten tunnekokemusten lisääntyminen ja negatiivisten väheneminen.
Luonnon keskellä olevaan mielipaikkaan hakeutuminen antaa palauttavia kokemuksia enemmän kuin rakennetussa ympäristössä oleskelu (Korpela, Yle´n, Tyrväinen &
Silvennoinen 2010, 200-209). Positiivisia tuntemuksia syntyy kaupungin puistoissa ja
kaupungin ulkopuolisissa luontoympäristöissä oleskellessa. Kaupungin viheralueilla
ei ole negatiivisia tuntemuksia vähentäviä vaikutuksia samassa määrin kuin maaseudun luontoympäristöillä. (Tyrväinen ym. 2007, 73.) Jopa luontokuvien katselun on
todettu rauhoittavan mieltä (Korpela 2007, 367). Luonnontuotteista esimerkiksi marjoilla on todettu monenlaisia terveyttä edistäviä vaikutuksia (Erlund, Koli, Alftan,
Marniemi, Puukka, Mustonen, Mattila & Jula 2008).
Luontomatkailu virkistävänä ja voimaa antavana voidaan lukea primaariprevention
piiriin. Suomessa varsinkin Itä- ja Pohjois-Suomessa sekä saaristossa luontomatkailulla on suuri merkitys. Luontomatkailua ja luonnon virkistyskäyttöä on kehitetty vuon-
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na 2003 annetun valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti. Yhtenä tavoitteena
on maaseudun elävänä pitäminen. (Luonnon virkistyskäytön ja luontomatkailun kehittäminen.) Työhyvinvoinnin ja työhyvinvointimatkailun kehittämisessä luonnon
elvyttävyyttä on mahdollista yhä enemmän hyödyntää (Jänkälä, R., Kangasniemi, H.,
Rahkola, E., Tekoniemi-Selkälä, T. & Tolvanen, T. 2010; Lapin Yrityskunto).

2.5 Sekundaariprevention Green Care -menetelmiä
Sekundaaripreventio eli terveysriskien vaikutusten vähentäminen luontolähtöisillä
menetelmillä tarkoittaa esimerkiksi verenpaineen alentamista luonnossa liikkuen,
kasveja tai eläimiä hoitamalla tai kaverikoiratoiminnalla. Japanilaisten tutkimusten mukaan metsässä oleskelu parantaa elimistön immuunipuolustusjärjestelmää ja
vähentää stressihormonien eritystä. Se alentaa myös verenpainetta ja verensokeria.
”Metsäkylvyt” (forest bathing) tasapainottavat autonomisen hermoston toimintaa
lisäämällä parasympaattisen hermoston aktiviteettia ja vastaavasti vähentämällä
sympaattisen hermoston aktiviteettia. Vaikutukset säilyivät tutkimuksen mukaan
viikosta kuukauteen päivän kestäneen metsäretken jälkeen. (Qing Li, 2011.)

Kuva 1. Lemmikkieläinten seura parantaa alentunutta mielialaa. Eläimet voivat vähentää yksinäisyyden tunnetta ja ne hyväksyvät ihmisen sellaisenaan.
Niiden seurassa voi rentoutua ja saada uusia ystäviä (Kuva: Arja Jääskeläinen)
Ekopsykologisilla keinoilla voi myös parantaa mielialaa ja oppia itsetuntemusta.
Niissä yhdistyvät luonnon ja psykologian parantavat voimat. Ajatellaan, että ihminen on osa luontoa. Esimerkiksi mielipaikkaharjoituksen avulla voi oppia itsetuntemusta. Luontomielikuvien käytöllä voidaan ylläpitää luontokokemuksen tuomaa
myönteisyyttä muualla kuin luonnon keskellä (Salonen 2010, 82–84, 86–87, 93–95.)
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2.6 Tertiaaripreventiiviset Green Care -menetelmät
Tertiaaripreventioksi kutsutaan kuntouttavien ja korjaavien hoitomenetelmien käyttöä. Tutkimuksissa on Korpelan (2007, 365) mukaan saatu viitteitä siitä, että potilas
selviää vähemmällä kipulääkityksellä ja toipuu nopeammin, jos hänellä on mahdollisuus nähdä luontoa ikkunasta tai kuvista tai kuunnella luontoääniä. Samoin kivun
tuntemukset vähenivät tutkimustilanteessa, kun potilas sai katsoa luontonäkymää
tutkimustilaa suojaavassa verhossa ja kuunnella kuulokkeista luontoääniä.
Ratsastusterapia, sosiaalipedagoginen hevostoiminta ja puutarhaterapia ovat luontoon tukeutuvia kuntoutusmenetelmiä. Niiden käyttöön on olemassa täydennyskoulutuksia Suomessakin. ”Ratsastusterapia on ratsastusterapeutin ja koulutetun he
vosen yhdessä toteuttamaa kokonaisvaltaista kuntoutusta”(Ratsastusterapeutit ry). Sen
tavoitteena on kehittää kuntoutujan motoriikkaa, fysiologiaa ja vuorovaikutusta
yksilöllisesti. Sosiaalipedagogista hevostoimintaa käytetään psyykkisen ja sosiaalisen kasvun ja toimintakyvyn tukena esimerkiksi lastensuojelun perhekodeissa.
Puutarhaterapiaa käytetään muutamissa psykiatrisissa sairaaloissa ja vankiloissa
tällä hetkellä Suomessa. Puutarhan ja kasvien hoidon rauhoittava ja terapeuttinen
vaikutus on tunnettu jo varhain. Nykyisin sen merkityksen ymmärtäminen on uudelleen lisääntynyt. Puutarhan kauneuden ja levollisuuden kokemukseen lisätään
terapeuttiset keskustelut. Puutarhoja voidaan suunnitella myös eri aistein koettaviksi aistipuutarhoiksi esimerkiksi näkövammaisia ajatellen (Salovuori 2008, 21.)
Maatiloja käytetään monissa maissa kuntoutuksen toimintaympäristönä ja sosiaalisessa työllistämisessä. Euroopassa kuntouttava työtoiminnan järjestäminen
maatiloilla on mahdollista, kun taas Suomessa tälle toiminnalle on olemassa toistaiseksi lainsäädännölliset esteet (Laki kuntouttavasta työtoiminnasta 189/2001).
Erämaaterapia (Wilderness therapy) on Yhdysvalloista lähtöisin oleva ryhmäterapeuttinen toimintatapa, jota toteutetaan erämaaympäristössä. Sitä käytetään käyttäytymis-, tunne- ja riippuvuusongelmien hoitamisessa (Sempik ym. 2010, 44–45).
Suomessa ei tämäntyyppinen erämaaterapia ilmeisesti ole käytössä.
Erja Rappe (2005) on tutkinut viherympäristössä toimimisen hyötyjä pitkäaikaishoidossa olevien vanhusten koettuun hyvinvointiin. Tutkimuksessa todettiin kasvien kasvattamisen antavan vanhuksille mahdollisuuksia kognitiiviseen toimintaan,
virikkeisiin, tunteiden ja ajallisen jatkuvuuden kokemiseen. Viherympäristössä ulkoilun koettiin parantavan mielialaa ja lisäävän ulkoilun mielekkyyttä. Paljon ulkoilevat vanhukset säilyttävät toimintakykynsä pitempään kuin vähän ulkoilevat.
Ikäihmisten ulkona liikkumisen edistämiseksi on luotu suositukset (Ikäinstituutti).
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2.7 Green Care -palvelumarkkinoiden jäsentelyä
Kansalaisten hyvinvointia ja terveyttä edistävien palveluiden järjestämisen ja tuotannon voidaan katsoa jakautuneen kahdeksi erilliseksi ja toiminnan logiikaltaan
toisistaan poikkeaviksi markkinoiksi. Tällä on merkitystä, kun pohditaan Green
Care menetelmien hyödyntämistä hyvinvointipalveluiden tuottamisessa ja palveluiden tarjoamisessa kansalaisille. Hyvinvointipalvelumarkkinat jakautuvat ensinnäkin kuntien järjestämisvastuulla oleviin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden
tuotantomarkkinoihin ja toisaalta kansalaisten hyvinvointia ja terveyttä edistävien
palveluiden tuotantomarkkinoihin. Keskeisenä markkinoita erottavana tekijänä on
palveluiden käyttäjän rooli suhteessa siihen, miten itsenäisesti hän voi tehdä valintoja palveluiden käytön suhteen. Palveluiden käyttäjäksi tässä yhteydessä ymmärretään palveluiden käyttöön liittyvä valintoja tekevä kansalainen.
Julkisten sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden kohdalla kunnilla on lainsäädäntöön perustuva järjestämisvastuu. Kunnan tehtävänä on järjestää asukkailleen
heidän tarvitsemansa palvelut siten kuin voimassa oleva lainsäädäntö kuntia tässä velvoittaa. Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämisestä säädetään
vuonna 1993 voimaan tulleessa laissa sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta
ja valtionavustuksesta (733/1992). Tämän lain mukaan kunta voi järjestää palvelut
omana toimintana, sopimuksin muun kunnan tai kuntien kanssa, olemalla jäsenenä
kuntayhtymässä, hankkimalla palveluita yksityiseltä palvelun tuottajalta tai antamalla palvelun käyttäjälle palvelusetelin.
Julkisten sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden markkinoiden erityispiirre syntyy siitä, että kunta on palvelun käyttöön liittyvissä ratkaisuissa keskeinen toimija.
Ensinnäkin sosiaali- ja terveyspalveluiden käytön osalta kunta toimii palveluiden
järjestäjän roolissa, mutta toisaalta se on yksi palvelumarkkinoilla toimiva palvelutuottaja. Kunnat tuottavat edelleen pääosan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista
omana toimintana. Toiseksi kunta toimii palveluiden käytön osalta portinvartijana.
Se arvioi palvelun käyttäjän (asiakas / potilas) palvelun tarpeen, ratkaisee myönnetäänkö palvelu ja ohjaa hänet joko omien palveluiden tai yksityisten palveluiden
piiriin. Samalla kunta vastaa pääosin palveluiden tuottamisesta aiheutuneista kuluista. Näin toimivia markkinoita voidaan kutsua puolimarkkinoiksi, koska asiakas
ei voi toimia vapaita valintoja tekevänä kuluttajana tarvitsemiaan hyvinvointipalveluita hankkiessaan.
Toisaalta kansalaisten hyvinvointia ja terveyttä edistäviä palveluita tuotetaan nykyisin hyvinkin monimuotoisesti ja monenlaisiin yksilöllisiin tarpeisiin. Tämän päivän
kuluttajilla on halua ja kykyä panostaa sekä yksilöllisiin että lähiyhteisönsä hyvinvointia tukevien palveluiden käyttöön. Tämän tyyppisten yksilölliseen hyvinvointiin liittyvien palveluiden tarpeeseen vastataan hyvinvointipalvelumarkkinoilla.
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Hyvinvoinnista ja terveydestä on myös tullut megatrendi, joka on osaltaan luonut
laajat markkinat. Näillä markkinoilla kuluttajille tarjotaan monenlaisia hyvinkin
erityyppistä hyvinvointia ja terveyttä edistäviä palveluita ja tuotteita. Näillä palvelumarkkinoilla palveluiden käyttäjä toimii yksilöllisiä valintoja ja ostopäätöksiä tekevänä kuluttajana suhteessa yritysten palvelu- ja tuotetarjontaan.
Green Care -menetelmiä hyödyntävää hyvinvointipalveluiden tuotantomarkkinoita
voidaan tarkastella edellä esitettyä jäsentelyä hyväksikäyttäen oheisella mallinnuksella (kuvio 2). Mallissa hyvinvointimarkkinoiden ytimen muodostaa kunnan järjestämisvastuun piiriin kuuluvat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ja niiden tuottaminen. Green Care -menetelmiä käytetään tällöin monimuotoisesti erilaisissa ja
erityyppisissä kunnan järjestämissä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa. Vihreä
hoiva tarkoittaa tällöin sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten toteuttamaa ammatillista toimintaa, jonka tavoitteena on tarvittavan hoidon ja kuntoutuksen ja sosiaalisen
huolenpidon järjestäminen ja tarjoaminen palveluiden käyttäjille. Tavoitteena on lisätä
palvelun käyttäjän elämänhallintaa ja luoda turvallista ja toimivaa arkea sekä lisätä
palvelun käyttäjän toimintakykyä. Green Care -menetelmien käyttö tapahtuu tällöin
joko kunnan omissa palveluyksiköissä tai yrityksissä, joilta kuntaa ostaa palvelunsa.

Hyvinvointia ja terveyttä edistävät palvelut

Vihreä Voima
Matkailuyritys

SoTe-palvelut

Luontaishoitoyritys

Vihreä Hoiva
Maatila

Hevostalliyritys

GC-menetelmiä
käyttävä muu yritys
GC- Palveluiden käyttäjät ja tuottajat
-yritykset
-muut yhteisöt (säätiöt, järjestöt,
yms.)

GC-menetelmien käyttäjät ja
tuottajat
- kunta
- yritykset
- järjestöt

Kuvio 2. Green Care -menetelmät palvelutuotannon näkökulmasta
Esimerkiksi päivähoidon varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa Green Care -menetelmiä voidaan soveltaa monella tavalla. Esimerkkitapauksessamme päiväkodin
pihapiiriin tuotiin lampaita, joihin tutustuen ja joita hoitamalla kaupunkilaislapset
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voivat opetella vastuun ottamista ja kehittää luontosuhdettaan. Lisäksi erilaisissa
hoivayhteisöissä voidaan hyödyntää viherympäristöjä hoitavina ja kuntouttavina
elementteinä. Lapissakin on useissa hoivaa tuottavissa palveluyksiköissä kiinnostuttu tästä aiheesta ja niissä suunnitellaan hoivapalvelun sisällön kehittämistä tähän
suuntaan. Green Care -menetelmiä voidaan näin ollen käyttää sekä kunnan omassa
palvelutuotannossa että yksityissektorin palvelutuottajilta ostetuissa palveluissa.
Palvelumarkkinoiden mallinnuksen toinen kehä muodostuu hyvinvointia ja terveyttä edistävien hyvinvointipalveluiden markkinoista. Erityisesti matkailupalveluiden toimialalla hyvinvointia tukevien matkailupalvelutuotteiden kysyntä on viime
vuosina lisääntynyt ja niiden kysynnän uskotaan kasvavan tulevaisuudessa. Green
Care -menetelmiä voidaan käyttää monimuotoisesti kuluttajille suunnattujen hyvinvointipalveluiden tuottamisessa. Vihreä voima hyvinvointipalveluiden viitekyisenä tarkoittaa sitä, että palveluiden käyttö tuottaa asiakkaalle tai asiakasryhmälle
virkistäytymistä, voimaantumisen kokemuksia, edistää terveyttä sekä mahdollistaa
osallisuuden ja yhteisöllisyyden kokemuksen. Lisäksi Green Care -menetelmien
käytön katsotaan soveltuvan myös työhyvinvoinnin edistämiseen liittyvien palveluiden tuottamiseen. Palveluiden käyttäjinä ja asiakkaina voivat olla yksittäiset asiakkaat, asiakasryhmät, työyhteisöt ja erilaiset organisaatiot.
Green Care -hyvinvointipalveluiden tuottajina ja tarjoajina toimivat erilaiset yritykset, jotka käyttävät Green Care -menetelmiä asiakkailleen tarjoamissa palveluissa.
Kuluttajille voidaan tarjota esimerkiksi metsää ja siihen liittyviä aktiviteettejä terveyttä edistävänä palvelutuotteina. Toisaalta maatilat ja niissä järjestetyt matkailijoille
suunnatut palvelutuotteet ovat esimerkkinä Green Care -menetelmiä hyödyntävästä
uudesta maaseutuyrittäjyydestä. Esiselvityshankkeen aikana on tullutkin vastaan
mielenkiintoisia uusia maaseutuyrityskonsepteja, joissa maatilan sukupolven vaihdoksen yhteydessä maatilan uusi liiketoiminta rakentuu näille periaatteille. Vihreään
voimaan liittyvät Green Care -menetelmät ovat lisäksi osittain omatoimisesti toteutettavia, kuten luonnossa liikkuminen tai eläinten hoito. Matkailupalveluihin liittyvät Green Care -menetelmät voivat olla joko tuotteistettuja tai vapaasti käytettäviä
mahdollisuuksia matkakohteessa.
Green Care -menetelmien käyttö sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa näyttää olevan vielä marginaalista. Menetelmien tuntemus on vähäistä sekä alan ammattilaisten
että sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttöön liittyvien ostopäätöksiä tekevien viranhaltijoiden keskuudessa. Green Care Finland ry on teettänyt markkinaselvityksen, jossa kartoitettiin muun muassa kuntien ja yritysten ostopäätöksiä tekevien näkemyksiä
Green Care -menetelmistä ja palveluista (Pietiläinen & Ranta-aho, 2011). Selvityksen
mukaan kunnan sosiaali- ja terveyden huollon palveluiden ostopäätöksiä tekevistä viranhaltijoista 78 % ei tuntenut Green Care -palveluita. Vastaava luku yritysten työhyvinvoinnista vastaavien esimiesten kohdalla oli noin 90 %. Tosin maassamme on myös
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hyviä esimerkkejä menetelmien käytöstä ja sovellettavuudesta esimerkiksi lastensuojelun sijaishuollon palveluissa ja hoivapalveluiden tuottamisessa.
Lappilainen Green Care -esiselvityshankkeen aikana on eri toimijoiden kanssa käydyissä keskusteluissa ja johtopäätöksissä arvioitu menetelmien hyödynnettävyyttä erilaisissa kunnan järjestämisvastuulla olevissa sosiaali- ja terveyspalveluissa.
Sosiaalipalveluiden kohdalla erilaisten menetelmien katsotaan olevan hyödynnettävissä perhehoidossa ja perhekodeissa, asumispalveluissa erilaisten asiakasryhmien
kohdalla, laitoshoidossa sekä vammaisten työllistymisen edistämisessä ja heidän
työtoiminnassaan ja kuntouttavassa työtoiminnassa. Menetelmiä voidaan hyödyntää lisäksi varhaiskasvatuksessa, lastensuojelussa, kehitysvammaisten palveluissa
sekä perusterveydenhuollon kohdalla mielenterveys- ja päihdepalveluissa.
Menetelmien hyödyntäminen edellä mainituissa palveluissa edellyttää tietoisuuden
lisääntymistä Green Care -menetelmistä. Samalla on kehitettävä keinoja, joilla työntekijöiden Green Care -menetelmä- ja käyttöosaamista lisätään. Tämä mahdollistaa
jo olevien palveluiden tarjonnan monipuolistuminen ja vaihtoehtojen lisääntyminen.

2.8 Tietoa ja koulutusta tarvitaan
Green Care -menetelmien pohtiminen terveyden edistämisen ja hyvinvointia tukevien palvelujen tuottamisen näkökulmista selkeyttää Green Care -menetelmien sijoittumista palvelujärjestelmään. Luontolähtöiset, hyvinvointia tukevat menetelmät
laajentavat terveyden edistämisen menetelmien kirjoa. Ne antavat mahdollisuuden
parantaa toiminnan laatua ja lisätä asiakkaiden valinnanmahdollisuuksia. Green
Care -menetelmien vaikutuksista tehdään tutkimusta kaiken aikaa, muun muassa
metsäympäristön vaikutuksesta ihmisen hyvinvointiin. Näyttöä Green Care -menetelmien vaikuttavuudesta kaivataan kuitenkin lisää. Green Care -menetelmien
käyttömahdollisuuksista tulisi levittää lisää tietoa eri alojen toimijoille ja asiakkaille.
Menetelmien soveltaminen ammatillisesti, vastuullisesti ja tavoitteellisesti edellyttää laajaa koulutusta ja kehittämistyötä.
Koulutuksen ja kehittämistyön kautta mahdollistuu uusien Green Care -palveluinnovaatioiden syntyminen. Sosiaali- ja terveydenhuollon piirissä peräänkuulutetaan
uusia ennaltaehkäiseviä palveluita, joiden tuotekehittelyssä ja konseptoinnissa
Green Care -menetelmillä on todennäköisesti paljonkin annettavaa. Samoin hyvinvointia ja terveyttä edistävien uusien innovatiivisten ja asiakkaiden tarpeet paremmin tunnistaville matkailupalveluille on uskoaksemme tulevaisuudessa kysyntää.
Tämä kuitenkin edellyttää systemaattista uusien palvelutuotteiden ja sisältöjen tuottamiseen liittyvän osaamisen kehittämistä.
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3 Green Care sosiaalityön
mahdollisuutena – teoreettinen
paikannus
Armi Lehto
3.1 Johdanto
Luonto on luonnollinen osa ihmisen elämää ja ihminen on osa luontoa. Ennen elämäntapojen muotoutumista moderneiksi, urbaaneiksi sekä teknologia- ja lääketiedekeskeisiksi, luontoa on pidetty monin tavoin parantavana ja hyvinvointia edistävänä (ks. esim. Cooper Marcus & Barnes 1999). Nykyihmisen ja luonnon suhde on
kahtalainen. Yhtäältä ihminen on erkaantunut luonnosta ja omasta alkuperästään
(Yli-Viikari ym. 2009, 18–19; Salonen 2005). Toisaalta useat tutkimukset todistavat
luonnon yhä merkitsevän meille paljon (ks. esim.Ulrich 1999; Siltaniemi ym. 2007;
Järviluoma 2006; Eronen ym. 2002).
Arkitieto ja -kokemukset ovat pitäneet yllä käsitystä luonnon eheyttävästä voimasta.
Voidaan puhua luontosuhteen sosiaalisesta pääomasta, joka Juha Kuisman (2001, 115–
120) mukaan hiljaisella tiedollaan voi tarjota ihmiselle paljon. Tieteellinen maailma
on heräämässä luonnon hyvinvointivaikutuksiin. Sosiaalityön kontekstissa aiheeseen liittyvää teoriaa ei ole vielä suuremmin käsitelty.
Käsittelen luontoa ja luontoelementtejä hyödyntävän, ihmisten hyvinvoinnin edistämiseen pyrkivän konseptin, Green Caren (jäljempänä GC) mahdollisuuksia sosiaalityöl
le. Pyrin luomaan GC:lle ja sosiaalityölle yhteistä teoriapohjaa. Kysymykseni ovat: 1.
Voidaanko GC:sta ja sosiaalityöstä löytää yhteistä rajapintaa ja minkälaisia mahdollisuuksia
GC:sta voi sosiaalityölle nousta? 2. Löytyykö sosiaalityön ammatillisista lähtökohdista GC:lle
sopivaa paikkaa?
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Keskeisiä käsitteitä ovat Green Care (GC), sosiaalityö ja ekososiaalinen teoria, johon
liittyy GC:n teoriasta nykyaikaisen ekoterapian malli ja sosiaalityöstä ekososiaalinen lähestymistapa. GC:n ja sosiaalityön käsitteiden avaamisessa ja niiden keskinäisessä vertailussa käytän käsitettä elementit, joilla tarkoitan sellaisia periaatteellisia ja
inhimillis-toiminnallisia asioita tai ilmiöitä, jotka nousevat toiminnoissa keskeisiksi
ja vaikuttavat niiden taustalla.
Lisäksi käsitteet luonto, luontoelementit, maaseutu, maatalous, hyvinvointi, terapeuttisuus sekä kuntoutus ovat vahvasti mukana. Luonnolla tarkoitetaan luonnonympäristöä ja kaikkia luonnossa esiintyviä elementtejä, kuten kasvit, eläimet, vesi,
taivas, kivet ja niin edelleen. Luontoelementtejä ovat myös luontoon liitettävät äänet, kuvat sekä materiaalit (Salonen 2010, 63–65; Cooper Marcus & Barnes 1999, 5, 8;
Ulrich 1999, 53).
Muille käsitteille annan oman, väljän tulkintani ja laajahkot merkitykset runsaan
sekä vaihtelevan lähteistön johdosta. Vieraskielisessä kirjallisuudessa esimerkiksi terapia ymmärretään usein hyvin laaja-alaisesti. Suomalaisessa kirjallisuudessa
se voi näyttäytyä rajatummin. Myös hyvinvointi on erittäin moniulotteinen käsite.
Pyrin kuvaamaan nykytilannetta, jossa GC ja sosiaalityö ovat vielä keskenään jäsentymättömiä sekä tuomaan GC:n lähemmäksi sosiaalityötä ja katsomaan sitä sosiaalityön uutena mahdollisuutena.

3.2 Teoreettinen paikannus
3.2.1 Green Caren teoria ja nykyaikaisen ekoterapian malli
GC -toiminnan eri muodoilla ei ole merkitystä hyvinvointityössä, jos niillä ei ole
yhteyttä hyvinvoinnin suotuisaan kehitykseen. Siksi tarvitaan tutkimusta luonnon
hyvinvointivaikutuksista ihmiselle. Tähän myös GC nojaa. Tutkimuksellista näyttöä luonnon ja hyvinvoinnin yhteyksistä on jo olemassa (ks. esim. Bird 2007, 46–116;
Ulrich 1999, 30–31, 52–61; Salonen 2005, 65; Sempik ym. 2010, 113–114). Ongelmallista
on luonnon parannuskeinojen mieltäminen usein epätieteellisiksi. Systemaattisella
tutkimuksella voidaan vakuuttaa eri toimijoita ja päättäjiä ja kehittää toimintaa. GC
-tutkimuksessa ollaan paljolti vaiheessa, jossa pyritään tuomaan esiin GC- menetelmien vaikuttavuutta. (Cooper Marcus & Barnes 1999, 21; Relf 2006, 1–7; Ulrich 1999,
71–73; De Vries 2006, 27; Yli-Viikari 2011.)
Sempik ym. (2010, 71–96) ovat koonneet yhteen GC:n viitekehykseen liittyviä teorioita ja teoreettisia aihealueita. Ne sisältävät aspekteja monilta tieteenaloilta kuten
biologiasta, sosiologiasta, antropologiasta, lääketieteestä ja eri psykologian alueista.
Tässä keskityn sosiaalityön kannalta olennaiseen teoriaan.
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Ambra Pedretti Burls (2008, 228–241) on kehittänyt luontoa hyödyntävälle terapeuttiselle toiminnalle kokonaisvaltaiseen otteeseen pyrkivän teorian: nykyaikaisen
ekoterapian mallin (contemporary ecotherapy). Se mukailee muun muassa puutarhaterapian teoriaa laajentaen koskemaan sen yksilötasoa edemmäs. Puutarhaterapiassa
olennaisia ovat yksilön kokemukset, toiminta ja vuorovaikutus elävien kasvien sekä
toimintaa ohjaavan terapeutin kanssa. Terapeuttiset hyödyt ja vaikutukset syntyvät
tässä vuorovaikutuksessa.
Burlsin mallissa toiminnot koskevat puutarhaterapian ohella kaikkia GC:n toimintamuotoja ja siinä liikutaan mikrotason lisäksi makro- ja niiden välisillä tasoilla.
Tasoilla on myös psyykkinen, biologinen ja sosiaalinen ulottuvuus, mihin Burls
liittää ekologisen systeemiteoreettisen ajattelun. Systeemiteoreettisen ajattelun mukaan
merkitystä on yksilöllä, yhteisöllä, terapeutilla, luonnolla ja koko yhteiskunnalla laajemmassa mittakaavassa. Yksinkertaisimmillaan vuorovaikutuksessa ovat kuitenkin ihminen ja ympäristö. (Burls 2008, 228–241.)
Nykyaikaisen ekoterapian perusajatus pelkistetysti on, että kaikilla ihmisen ja ympäristön välisillä tasoilla on vaikutusta toisiinsa. Ne ovat interaktiossa keskenään
ja ne sisältävät keskinäisen hyöty- ja hoitosuhteen GC-prosesseissa. Mikrotasolla
yksilöt hyötyvät luonnosta esimerkiksi siten, että luonto heijastaa metaforamaisesti inhimillisiä asioita, kuten ihmissuhteita, toimien ikään kuin välineenä jäsentää omaa elämäänsä suhteessa muihin. Muutos ympäristössä auttaa muutokseen
omassa elämässä. Välitasoihin kuuluu muun muassa yhteisö, jossa yksilöt ovat
paitsi luonnon myös toistensa kanssa monensuuntaisessa vuorovaikutuksessa.
Makrotasolla luonnosta ja sen hyväksi toimimisesta hyötyvät kaikki, niin ympäristö kuin yhteiskunta. (Burls 2008, 228–241.) Pelkistettynä nykyaikaisen ekoterapian malli voi kuulostaa hieman ympäripyöreältä tai sekavalta. Mielestäni Burls saa
kuitenkin teoriassaan kytkettyä eri osat toisiinsa hyvin. Nykyaikaisen ekoterapian
mallissa yhdistyvät ihminen, luonto ja luonnon mahdollisuudet kokonaisvaltaisena ja monisyisenä systeeminä.
Sempikin ym. (2010, 43–44) mukaan nykyaikaisen ekoterapian teoreettinen viitekehys perustuu ekopsykologiseen teoriaan. Eko- eli luontopsykologia on uudehko
tieteenhaara, joka osaltaan tarjoaa GC:lle teoriapohjaa (Mitä on Green Care? 2011).
Ekopsykologian tutkimuskohteena on erityisesti luontoympäristö, sen merkitys ihmisen elämässä ja vaikutukset hyvinvoinnissa. Siinä on vaikutteita useista ympäristöön liittyvistä tieteenaloista ja filosofioista. Ekopsykologisessa ajattelussa ihminen
ja luonto ovat yhtä siten, että ihminen on osa luontoa ja ihmisellä sekä luonnolla
on synnynnäinen side toisiinsa. Kumpikaan osapuoli ei voi hyvin, jos toinen kärsii. (Salonen 2010, 82–83; Salonen 2007, 51–52; Salonen 2005, 13–14, 47–48; Wahlström
2007, 78–82; Hirvi 2007, 11–12.)
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Ympäristöpsykologialla on ekopsykologiaa pidempi historia ja silläkin on merkitystä
GC:lle, vaikka se Kirsi Salosen (2005, 13–18) mukaan on perinteisesti keskittynyt
lähinnä rakennetun ympäristön ja ihmisen välisten syy-seuraus -suhteiden tutkimiseen. Paitsi, että ympäristöpsykologiassa ympäristö käsitetään pitkälti ”mekaani
sena”, ihminen ja luonto käsitellään toisistaan erillisinä asioina, vaikkakin ne ovat
vuorovaikutuksessa keskenään.
3.2.2 Sosiaalityön ekososiaalinen lähestymistapa
Luonnolla on historiallisen katsauksen perusteella ollut Suomessa paikkansa sosiaalisen työn varhaisissa kehitysvaiheissa. Päämotiivit näyttävät olleen kurinpidollinen
ja työvoimapoliittinen. (ks. Pulma 1994, 15–70; Jaakkola 1994, 71–142; Urponen 1994,
163 – 260; Kauhanen 2005.) Luontoa ei sellaisenaan ole pidetty kuntouttavana tekijänä eikä siihen liittyviä menetelmiä kehitetty. Näin myöskään teoriaa aiheesta ei ole
muodostunut.
Luontoaspektin tieteellinen puuttuminen sosiaalityöstä ja sen metodeista johtunee ainakin kahdesta syystä. Yhtäältä luontomenetelmät yleensäkin ovat nousseet vasta viime aikoina tieteellisen tutkimuksen kohteeksi (Rappe 2003, 22). Toisaalta sosiaalityön
professionalisoituminen ja etenkin tieteellistyminen ovat myös uudehkoja ilmiöitä.
Teollisuuden tullessa pikkuhiljaa agraariajan rinnalle, on sosiaalisen työn ja sen tietopohjan kehitys vasta aluillaan (ks. Satka 1994). Olen kuitenkin pyrkinyt etsimään sosiaalityön teoriakirjallisuudesta yhteyttä luonnon osallisuuteen sosiaalityössä. Tässä lähimmäksi nähdäkseni tulee sosiaalityön ekososiaalinen lähestymistapa (Matthies ym. 2001).
Euroopassa suurelta osin vieraasta ekososiaalisesta lähestymistavasta on käytetty myös käsitettä ekologinen sosiaalityö (Matthies 1993). Aihetta on käsitelty jonkin
verran lähinnä Suomessa ja Saksassa (Matthies ym. 2001, 5). Ekososiaalisen lähestymistavan juuret ovat samoissa anglosaksisissa lähteissä kuin sosiaalityön perinteet yleisesti: Mary Richmondin ja Jane Addamsin malleissa. Richmondilta tulevat
systeemiteoreettinen ja ”ihminen ympäristössään” -ajattelutavat, erityisesti sosiaalisen ympäristön näkökulmasta. Addams käsittää ympäristön myös fyysisenä sekä
rakennettuna ja hän lähestyy aihetta kaupunkiekologisesta näkökulmasta. (Närhi &
Matthies 2001, 18–19, 38–39; Matthies 1993, 240–241.)
Ekososiaalinen sosiaalityö ei ole helppo määritellä. Jokainen tulkitsija käsittää ekososiaalisen omista lähtökohdistaan. Ekososiaalisesta lähestymistavasta erottuu kuitenkin selkeästi kaksi ulottuvuutta: ekologinen ja sosiaalinen. Ne kietoutuvat toisiinsa
muun muassa siten, että ympäristöekologiset kysymykset käsitetään myös sosiaalisiksi kysymyksiksi. Ongelmallisia ovat silti edelleen tulkintaerot. Esimerkiksi ym
päristö ja ekologinen voidaan käsittää eri yhteyksissä eri tavoin. (Okulov 1998, 16–20;
Närhi & Matthies 2001, 16–17; Matthies & Närhi 1998, 8–9; Matthies 1993, 231.)
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Tätä dilemmaa voi helpottaa se, että ekososiaalisesta suuntauksesta erotetaan kaksi pääsuuntaa: systeemiteoreettinen sekä ekokriittinen (Närhi & Matthies
2001, 16–17). Niissä sekä ympäristö että ekologinen saavat omat merkityksensä.
Systeemiteoreettiseen suuntaukseen liittyy sosiaalityön teoriassa laajalti käytetty systeemiteoreettinen ajattelu sekä ekosysteemin käsite. Käsitteet ovat jalostuneet luonnontieteistä ja ekobiologiasta pääasiassa sosiaalista ja kulttuurista ympäristöä koskeviksi.
Systeemiteoria mallintaa ihmisen ympärille rakentuvaa monimutkaista ja -tasoista
verkostoa, jonka kaikki osat ovat vuorovaikutuksessa toistensa kanssa vaikuttaen
toisiinsa. Ekosysteemiteoria muovautuu monimuotoiseksi ihmis- ja sosiaaliekologiaksi: ekosysteemi kuvastaa ihmistä ympäristössään ja tilanteessaan. (Compton ym.
2005, 23–24, 38–39; Matthies & Närhi 1998, 10.)
Systeemiteoriassa systeemit ovat osa suurempaa kokonaisuutta. Ne muodostavat kuitenkin aina rajat erottuakseen toisistaan. Näin systeemi ja sitä ympäröivät systeemit
ovat toisistaan erillisiä. Niiden välillä tapahtuu kuitenkin aina palauteviestintää ja
niihin reagoimista, riippuen lähinnä siitä, miten avoin tai suljettu kukin systeemi
on. Myös ihminen ja hänen ympäristö nähdään toisistaan erillisinä, mutta keskenään vuorovaikutteisina systeemeinä. (Preston-Shoot & Agass 1990, 43–49.)
Systeemiteoreettisessa ekososiaalisessa työssä sosiaalityö toimii ihmisen ja käsitteellisen ympäristön välillä tukien ihmisen selviytymistä ympäristössään muun muassa
poistamalla sen esteitä. Kritiikki ja muutospyrkimykset liittyvät lähinnä sosiaalisiin, alueellisiin ja fyysisiin rakenteisiin. (Närhi & Matthies 2001, 20–44; Matthies
1993, 231–232; Okulov1998, 21–23.)
Ekososiaalisen sosiaalityön ekokriittisessä suuntauksessa ympäristö tarkoittaa pääasiassa fyysistä ja biologista ympäristöä – rakennettua tai luontaista. Sosiaalisten kysymysten rinnalla merkittäviä ovat kestävän kehityksen tematiikka ja ekologiset kysymykset ja. Ihmisen ja luonnon katsotaan olevan toistensa kanssa riippuvuussuhteessa ja
ihmisellä on velvollisuus huolehtia itsensä lisäksi luonnosta. Ekokriittinen suuntaus
kritisoi vahvasti modernisaatiota ja sen mukanaan tuomia ympäristöongelmia, joiden taas nähdään tuottavan sosiaalisia ongelmia. Systeemiteoreettinen suuntauskin
voi sisältää poliittista vaikuttamista, mutta ekokriittinen suuntaus tässä suhteessa
radikaalimpi. (Närhi & Matthies 2001, 24–44; Matthies 1993, 236–239.)
Ekokriittisestä ekososiaalisesta työstä löytyy viitteitä esimerkiksi Kuopion Sirkkulan
puiston toimintayhdistyksestä. Se on syntynyt pitkälti niin sanotun oma-apu -toiminnan pohjalle. Toiminnan ekologisuus näkyy kestävän kehityksen vaalimisena
muun muassa kierrätystoimintana ja kriittisyytenä kasvu- ja kulutusyhteiskuntaa
kohtaan. Sosiaalista hyvinvointia edistetään yhteistoiminnalla omaksi ja ympäristön hyväksi. Tähän liittyy myös eräänlainen ”toiseus” viralliseen sosiaalityöhön
nähden. (Okulov 1998, 26–28.)
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3.2.3 Ekososiaalisen elementit
Sosiaalityön ekososiaalisuus on saanut määrityksensä pitkälti erilaisten käytännön
hankkeiden kautta (Okulov 1998, 20). Pyrin seuraavaksi avaamaan ekososiaalista sosiaalityön teoriaa tarkastelemalla ekososiaalisen toiminnan ominaisia piirteitä.
Matthies ja Närhi (1998, 8–15) toteavat sosiaalityön ekososiaalisen suuntauksen olevan systeemistä ja kokonaisvaltaista ajattelua, johon kuuluu muun muassa elinympäristön
kokonaisvaltainen analyysi käytännön ekososiaalisessa työssä. Tähän liittyy kirjoittajien mukaan vahvasti ”ihminen ympäristössään” -traditio ja yhteiskuntapoliittisuus
sekä toiminnallisuus. Poliittisuuteen liittyy ekologisten ja sosiaalisten ongelmien
yhteen liittäminen. Poliittinen ekososiaalisuus näkyy suomalaisessa sosiaalityössä
rakenteellisena vaikuttamisena ympäristötekijöihin. Toiminnallisuus näkyy kirjoittajien mukaan monissa käytännön ekososiaalisissa projekteissa. Ekososiaalinen toiminta voi olla myös kasvattavaa.
Työn poliittisuuden ja ympäristöasioihin vaikuttamisen rinnalla, ekososiaalisen sosiaalityön keskeinen tehtävä on auttaa ja tukea ihmisten elämää heidän omissa elinympäristöissään. Taustalla on myös aina heikompiosaisten äänen esille tuominen.
Rakenteellista ekososiaalista työtä nimitetään muun muassa yhdyskuntatyöksi, yhteissuunnitteluksi ja alueelliseksi sosiaalityöksi. Ekologisuus ja sosiaalisuus kytkeytyvät yhteen muun muassa paikallisuuden ja yhteisöllisyyden kautta. (Okulov 1998, 17–30.)
Ekososiaalisen sosiaalityön esimerkit ja alueellisen tason toiminnat näyttäytyvät
viralliselle sosiaalityölle vaihtoehtoisina toimintatapoina. Vaihtoehtoisuus on myös
vaihtoehtoisuutta vallitsevalle taloudellisen tehokkuuden ja kasvun politiikalle.
Vaihtoehtoisuudella ja epävirallisuudella voi olla suuri merkitys ekososiaalisen työn asiakkaille: heidän osallisuus mahdollistuu, kun ihmisen sallitaan olevan yhteisössä
oma itsensä, ilman niin sanotun virallisen sosiaalityön antamia kontrolloivia normeja. (Okulov 1998, 29–31.)
Myös GC:ssa luonnon on todettu tarjoavan ihmisille samanlaisen suvaitsevan tilan
mahdollistaen heidän toiminnan omista lähtökohdistaan. GC -toiminnot voivat myös
toimia vaihtoehtoisena asiakkaan voimaistajina ja elämän tukijana ilman esimerkiksi
työelämän suorituspaineita. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että ekososiaalisen työn ja
GC -menetelmien tulisi jäädä epäviralliselle tasolle. Virallinen sosiaalityö voi tunnustaa menetelmät omakseen niiden sisältöjen muuttumatta asiakkaan näkökulmasta.
Okulovin (1998, 31) mukaan sosiaalisen ja ekologisen yhteiseen toimintakenttään
sosiaalityössä kuuluu myös ennaltaehkäisevä näkökulma. Tässä korostuu hyvinvoinnin monisyinen rakentuminen ja muun muassa fyysisen ympäristön vaikutukset
ihmisen elämänlaadulle. Tässä lähestytään jo GC:n ideologiaa luonnon mahdolli-
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suuksista ihmisen hyvinvoinnille (ks. myös Närhi & Matthies 2001, 44, 46). Muutoin
ekososiaalinen lähestymistapa vaikuttaa keskittyvän enemmän ongelmiin mahdollisuuksien sijaan.
Maija Lummukka (1998, 153–175) käsittelee ekososiaalista lähestymistapaa erityisesti nuorten näkökulmasta. Esiin nousevat tutut elementit, kuten ennaltaehkäisy, osalli
suus, empowerment, alueellisuus sekä rakenteelliset tekijät. Lummukka on listannut myös
elementtejä, joita hänen työympäristössään ekososiaalisessa työssä on tarvittu. Yksi
niistä on toiminnan rakentaminen asiakkaan omista tarpeista ja lähtökohdista, minkä
tulisi tapahtua myös asiakkaan omassa arkiympäristössä, jolloin sosiaalityön on tultava asiakkaan luo. Näin asiakkaan osallisuus toteutuu aidosti. Hän myös korostaa
ammatillisuuden, verkostoitumisen, yhteistyön ja tutkimuksellisen tiedon tärkeyttä. Nämä
elementit esiintyvät hyvin pitkälti myös yleistason sosiaalityön ja GC:n periaatteissa.
3.2.4 Teorioiden arviointia
GC:n nykyaikaisen ekoterapian malli ja sosiaalityön ekososiaalinen teoria lähestyvät toisiaan niiden systeemisen otteen johdosta. Molemmat hyödyntävät ekosysteemiteoreettista käsitteistöä ja molemmilla on kokonaisvaltainen näkemys ihmisestä, tämän
ympäristöstä ja niiden välisestä vuorovaikutuksesta. Mutta nykyaikaisen ekoterapian malli koskee nimenomaan luontoa ja sen ympärillä toimimista, kun ekososiaalisessa lähestymistavassa luonto on vain yksi osa kokonaisuutta. Siinä ekologisen lisäksi on sosiaalinen, eikä ekologinenkaan ole yksiselitteisesti määriteltävissä. Toisaalta
ekososiaalinen viitekehys voi juuri siksi olla sosiaalityön ja GC:n yhteisen teorian
kannalta hedelmällisen. Sosiaalityössä ei kuitenkaan koskaan voida sulkea pois sosiaalisia kysymyksiä.
Ekososiaalisessa teoriassa on nähtävissä ympäristön mahdollisuuksien hyödyntäminen hyvinvointityössä. Silti se on nykyaikaisen ekoterapian malliin verrattuna
ongelmakeskeisempi. Ekokriittisenä se esimerkiksi peilaa sosiaalisia ja ekologisia
ongelmia, mutta jättää vähemmälle erityisesti luontoympäristön hyödyntämisen ihmisen hyvinvoinnin lähteenä.
Ekososiaalisen systeemiteoreettisessa suuntauksessa näen yhteyttä ympäristöpsykologi
aan. Molemmat painottavat ympäristön vaikutuksia ihmiseen ja ympäristö ajatellaan
abstraktisti. Ekososiaalisen ekokriittinen suuntaus viittaa ekopsykologiseen ajatteluun.
Molemmat pitävät ihmistä luonnon osana ja hyöty- ja vastuusuhdetta molemminpuolisena. Eroista huolimatta näistä mitään ei voida sulkea pois sosiaalityön ja GC:n
yhteisestä teoriapohjasta. Systeemiteoria ja ympäristöpsykologia tuovat kokonaisuuteen sosiaalista, ekokriittinen suuntaus ja ekopsykologia puolestaan ekologista. Jaot
ovat myös karkeita. Esimerkiksi ympäristö- ja ekopsykologia eivät todellisuudessa
ole niin kaukana toisistaan (Aura ym. 1997, 10–17; Hirvi, 2007, 12). Niin myös sosi-
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aalityön ekososiaalinen lähestymistapa on yleisesti ottaen holistinen, sosiaaliset ja
ekologiset kysymykset huomioiva suuntaus. (Matthies ym. 2001, 5–6).
Pohdittaessa millaisiin työorientaatioihin GC sosiaalityössä sopisi, esiin nousee erityisesti kuntouttava, mutta myös ennaltaehkäisevä sosiaalityö. Kun asiaa tarkastelee
ekososiaalisen sosiaalityön viitekehyksestä ja sen elementeistä, voi todeta GC -menetelmien sopivan myös muihin sosiaalityön ammatillisiin työotteisiin: yhteisölliseen,
rakenteelliseen sekä ennaltaehkäisevään.
Ekososiaalisen sosiaalityön elementtien sekä GC-toiminnan ja yleistason sosiaalityön
elementtien väliltä voi löytää yhteneväisyyksiä. esiin tulleet elementit ovat monissa
kohtaa ja monella tapaa samankaltaisia ja tuntuvat osin jopa toistolta. Voi jopa kysyä,
mitä uutta ekososiaalisessa suuntauksessa sosiaalityölle on (Matthies & Närhi 2001,
14–15). Uuden jäsennyksen sille mielestäni mahdollistaa GC:n tematiikka: ympäristö
nähdään paremmin mahdollisuuksien kautta ja erityisesti luontaisena ympäristönä.
Ihminen, ympäristö ja yhteiskunta ovat hyvinvointisuhteessa toisiinsa ja luonnolla
on yhä suurempi rooli myös sosiaalisen hyvinvoinnin lähteenä.
Ekososiaalinen sosiaalityön lähestymistapa voi toimia yhtenä siltana sosiaalityön ja
GC:n välillä, mutta yksin se jäänee kapeahkoksi. Se tarvitsee täydennystä ja edelleen
kehittämistä, mihin GC:n teoreettinen anti on oleellista. GC:n nykyaikaisen terapian
malli, eko- ja ympäristöpsykologia sekä sosiaalityön ekososiaalinen lähestymistapa
voisivat yhdessä muodostaa teoreettisen pohjan GC:n ja sosiaalityön yhteiselle teorialle.
Teorioita arvioitaessa on huomioitava, että tekemäni jäsennys on vain yksi avaava
näkökulma aiheeseen. Näkemyksiä käsitellyistä teorioista voi olla useita ja ne voivat saada toisenlaisen suhteen erilaisissa sosiaalityön ja GC:n konteksetissa GC:n
teoriassa on muitakin potentiaalisia teoreettisia aihealueita, jotka koskettavat myös
sosiaalityötä. Tässä päädyin edellä esiteltyihin teorioihin.

3.3 Lopuksi
GC on alkanut viritä Suomessa ja muualla Euroopassa. Sitä voidaan kuvata sosiaaliseksi
innovaatioksi ja -mahdollisuudeksi. GC -toiminnalle löytyy perusteita nykyisestä sosiaalisesta ja ekologisesta tilanteesta, ihmisten intresseistä luontoa kohtaan ja tieteen lisääntyneestä kiinnostuksesta luonnon hyvinvointivaikutuksia kohtaan. Aihe sinänsä
ei ole uusi, mutta tilannetta voi kuvata luontomenetelmien ”tieteelliseksi tulemiseksi”.
Sosiaalityö pyrkii kehittyvänä ja kunkin aikakautensa professiona löytämään vastauksia yhä vaikeampiin ja moninaisempiin sosiaalisiin kysymyksiin muun muassa laajentamalla ja selkeyttämällä toimenkuvaansa. Sen työorientaatioina halutaan
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nähdä muutakin kuin perinteisesti mielletyt alueet, kuten toimeentulotuki. Sen kehitysvaiheista voi löytää yhteyttä luontoon, mutta ei virallisena metodina.
Olen tarkastellut GC:a ja sosiaalityötä pyrkien löytämään niille yhteistä rajapintaa ja
teoreettista pohjaa. Seuraavaksi pyrin kiteyttämään, miten sosiaalityö ja GC voivat
jäsentyä keskenään teoreettisesti ja ammatillisesti.

Kuvio 1. Sosiaalityön ja Green Caren teoreettinen jäsentyminen
Sosiaalityö ja GC pyrkivät edistämään ihmisen hyvinvointia ja elämänlaatua.
Kumpikin toimii ihmisen ja ympäristön parissa, molemmat omista lähtökohdistaan.
GC tuo uutta potentiaalia sosiaalityön sosiaaliselle hyvinvointi- ja muutostyölle
luonnon toimiessa keskeisenä hyvinvoinnin lähteenä.
Luontopainotteisen sosiaalityön teoriapohja voi rakentua muun muassa sosiaalityön
ekososiaalisesta lähestymistavasta ja GC:n nykyaikaisesta ekoterapian mallista.
Niissä yhdistyvät sosiaalinen ja ekologinen, erityisesti luonnonmukaisen auttamistyön näkökulmasta. Yhteistä on myös systeemiteoreettisuus. Systeemin osat luonto,
yhteiskunta ja ihminen ovat vuorovaikutuksessa toisiinsa. Myös eko- ja ympäristöpsykologia liittyvät tähän kokonaisuuteen.
Sosiaalityön ja GC:n yhteisiä elementtejä ovat ainakin asiakaslähtöisyys, kokonaisvaltaisuus, ammatillisuus ja moniammatillinen yhteistyö, tasavertaisuus, yhteisöllisyys, empowerment, osallisuus sekä vaikuttavuus. GC:ssa erityisesti luonto ja
sen hyvinvointivaikutukset, toiminnallisuus sekä ekologiset arvot ovat olennaisia.
Ekososiaalisessa lähestymistavassa korostavat lisäksi rakenteellisen ja alueellisen
työn, poliittisuuden ja ennaltaehkäisyn näkökulmat.
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Sosiaalityön ja Green Caren ammatillinen jäsentyminen
Työote

Sosiaalityön orientaatiot

Green Caren toimintaluokat

Ennaltaehkäisevä
työote

Ennaltaehkäisevä, yhteisöllinen rakenteellinen

Vihreä voima
(vihreä virkistys)

Korjaava työote

Kuntouttava yhteisöllinen,
rakenteellinen)

Vihreä hoiva (vihreä voima)

Kuvio 2. Sosiaalityön ja Green Caren ammatillinen jäsentyminen
Taustalähteinä mm. Karjalainen & Sarvimäki 2005; Soini 2011

Sosiaalityön työorientaatiot ovat sovitettavissa GC:n monimuotoiseen toimintaan ja
toimintaluokkiin, erityisesti kuntouttavan sosiaalityön osalta. Ekososiaalisen lähestymistavan elementeissä on myös paljon yhteistä GC:n kanssa. Tällöin kyseeseen
tulee myös ennaltaehkäisevä, yhteisöllinen ja rakenteellinen työ.
Haasteena voidaan pitää muun muassa sitä, että rakenteellinen ja ekososiaalinen työ
nähdään tällä hetkellä sosiaalityössä marginaalisena tai epävirallisena. Myös GC:n
sisältymistä sosiaalityön ammatilliseen toimintaan voidaan pitää haasteellisena. GC
on kuitenkin muutakin kuin yhteisöllistä työtä tai terapiaa ja sille voi löytää paikan
sosiaalityöstä.
Myös ihmisten luontosuhde on yksi kysymys. Vaikka ihmisillä näyttää olevan vahva suhde luontoon, ollaanko sitä valmiita soveltamaan viralliseen sosiaalityöhön?
Toimijoita on monenlaisia ja sosiaalityön ammatilliset orientaatiot määrittyvät pitkälti yhteiskunnan reunaehdoista. Sosiaalista työtä luonnon parissa on kuitenkin
olemassa ja GC -tyyppisiä toimintoja kehitetään sosiaalityössä.
Juha Kuismaa (2001, 9) siteeraten voi todeta: ”Luontosuhteemme ratkaisu on yhteiskun
nassa, siinä millaiseksi järjestämme yhteiskunnan ja luonnon suhteen.”
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4 Green Care ja sen mahdollisuudet
lapissa
Arja Jääskeläinen
4.1 Luontolähtöisyyttä monilla toimialoilla
Lappilainen Green Care -hankkeen yhtenä tavoitteena oli kartoittaa, millaista Green
Care -tyyppistä toimintaa Lapissa oli jo olemassa hankkeen aikana. Tiedon keräämiseksi oltiin puhelinyhteydessä Lapin kuntien yleisestä elinkeinotoiminnasta ja maaseutuelinkeinosta vastaaviin työntekijöihin. Lisäksi haastateltiin kuntien vanhus- ja
vammaispalvelusta vastaavia työntekijöitä.
Kartoituksessa kysyttiin, mitä Green Care -tyyppistä toimintaa kunnassa jo oli olemassa. Toiseksi tiedusteltiin, onko haastateltavien mukaan kunnassa mahdollisesti aiheesta kiinnostuneita yrittäjiä tai kunnan työyksiköitä. Puhelinhaastattelujen
lisäksi järjestettiin seutukunnallisia verkosto-, työpaja- ja informaatiotapaamisia,
joissa kerrottiin hankkeen tavoitteista ja kartoitettiin jo olemassa olevaa toimintaa.
Työpajoissa ideoitiin Green Care -toiminnan mahdollisuuksia ja pohdittiin toiminnan edellytyksiä eri toimialoilla. Hanketyöntekijät olivat mukana myös muissa seutukuntien yrittäjien ja muiden toimijoiden tapaamisissa, joissa oli mahdollisuus kartoittaa tilannetta ja keskustella aiheesta. Tavoitteena ei ollut saada lukumääräisesti
tarkkaa kuvaa Green Care -menetelmien käytöstä. Tarkempi määrällinen kartoitus
tehtiin erikseen syksyllä 2011. Tässä artikkelissa kerrotaan haastattelujen ja työpajojen pohjalta Green Care -toiminnasta saadusta yleiskuvasta ja johtopäätöksistä.
Green Care käsitteenä oli lähes kaikille haastatelluille tuntematon. Käsitettä avattiin
tarkemmin keskustelun kuluessa. Sen jälkeen haastateltavat löysivät kunnistaan jo
monia toimintoja, joissa Green Care -tyyppisiä menetelmiä oli jo käytössä. Kuviossa
1 on esitetty toimintoja, joissa Green Care -tyyppisiä menetelmiä on kartoituksen
mukaan Lapissa käytetty.
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Kuvio 1. Havainnot Green Care -tyyppisestä toiminnasta Lapissa
Toiminta jakaantuu toisaalta hoitoon, hoivaan ja kasvatukseen liittyviin, enimmäkseen kunnan tuottamiin palveluihin ja toisaalta matkailupalveluihin. Kolmantena
palveluryhmänä ovat järjestöjen tuottamat luontolähtöiset palvelut, jotka ovat lähinnä kasvatukseen ja arkipäivän toimintaan liittyvää toimintaa.

4.2 Kuntien peruspalveluissa kiinnostusta ja uusia ideoita
Vanhuksille, kehitysvammaisille ja mielenterveyskuntoutujille tarkoitetut palvelut,
kuten palveluasuminen, laitoshoito, kotihoito ja päiväpalvelut ovat Lapissa useammin kuin muualla maassa kunnan itse tuottamia palveluja. Yksityisyrittäjyys on
kuitenkin Lapissakin laajenemassa. Vuonna 2008 oli sosiaalipalveluiden toimialakartoituksen mukaan Lapin ELY -keskuksen alueella 106 sosiaalipalveluyritystä
(Kettunen 2010, 24). Luvussa ovat mukana myös lasten päivähoitopalveluja tuottavat
yritykset. Sosiaalihuollon vanhuksille ja vammaisille tarkoitettuja laitospalveluyrityksiä oli 37 ja avohuollon palveluja tuottavia yksiköitä 23. Haastatteluissa saatujen
tietojen mukaan Green Care -menetelmien käyttöön vanhusten ja vammaisten palveluissa yhtenä seikkana vaikuttaa asiakkaiden toimintakyky. Palveluyksikön luonnonläheisellä sijainnilla on myös merkitystä. Ehkä tärkein menetelmien käyttöön
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vaikuttava asia on kuitenkin henkilökunnan määrä ja ennen kaikkea innostuneisuus menetelmien käyttöön.
Asiakasryhmistä mielenterveyskuntoutujien yleensä hyvä fyysinen toimintakyky
mahdollistaa esimerkiksi retkeilyn luonnossa. Kehitysvammaisilla ja iäkkäillä liikkuminen on usein rajoittunutta. Silloin palveluyksiköiden pihapiirit ja Green Care
-menetelmien tuominen sisätiloihin tulevat merkityksellisiksi mahdollisuuksiksi.
Asumisyksiköiden pihapiirejä ja sisäpihoja on hyödynnetty vaihtelevasti. Lapissa
monet asumis- ja laitoshoidon yksiköt sijaitsevat luonnonkauniissa ympäristöissä,
joissa luonnon näkyminen ikkunasta on usein mahdollista. Hoivapalveluyksiköiden
henkilöstö kokee työnsä kuormittavaksi, mutta henkilökunnan joukossa on usein
joku luonnon hoitavista vaikutuksista kiinnostunut työntekijä, joka voi olla aloitteentekijä Green Care -menetelmien hyödyntämisessä hoidossa. Palveluasumisessa,
laitoshoidossa ja päiväpalveluissa on mahdollisuus käyttää Green Care -menetelmiä
esimerkiksi viriketoiminnassa. Haastattelujen mukaan viriketoiminnassa on käytetty askartelussa luonnonmateriaaleja. Iäkkäiden säännöllisen ulkona liikkumisen
edistämiseen voidaan hyvin liittää Green Care -menetelmien käyttöä ohjattuna ulkoiluna (Ikäinstituutti).
Mielenterveyspalveluihin kuuluvaa ratsastusterapiaa tarjoaa Lapissa yksi palveluntuottaja (NorTher, Rovaniemen Norvajärvi). Vammaisratsastusta järjestetään lisäksi
ainakin kolmessa paikassa. Puutarhaterapian käytöstä ei löytynyt tietoja.
Sosiaalisessa työllistämisessä ja kuntouttavassa työtoiminnassa Green Care -tyyppisiä menetelmiä käytetään mm. Sodankylän Seita-säätiön toteuttamassa työ- ja yksilövalmennuksessa. Lähellä oleva luonto ja monimuotoinen luonnossa työskentely
muodostavat oppimisympäristön, joka mahdollistaa yksilön kuntoutumista tukevien
vuorovaikutussuhteiden syntymistä kuntoutujan ja yksilövalmentajan välillä. Tämän
lisäksi luonnossa toimiminen luo hyvät edellytykset kuntoutujalle kiinnittyä hänen
kuntoutumista edistäviin ja elämänhallintaa tukeviin uusiin sosiaalisiin yhteisöihin.
Koulu- ja päiväkoti-ikäisten luontokasvatus on pohja myöhemmille luontokokemusten hyödyntämiselle oman hyvinvoinnin tukemisessa. Lapissa meneillään oleva ELY
-keskuksen Luontokasvatus-hanke on menestyksellisesti järjestänyt luontotapahtumia ja opettajille koulutusta luonnon merkityksestä lapsen hyvinvoinnille. Hankkeen
toimesta on muun muassa järjestetty Suomen Ladun Metsämörriohjaajakoulutus ensimmäistä kertaa Lapissa. Koulutuksen tavoitteena on tutustuttaa lapsia luontoon ja
siellä liikkumiseen (Suomen Latu). Steiner-koulussa luonnon ja kasvun seuraaminen kuuluu opetukseen. Esimerkiksi viljaa kasvatetaan itse, se puidaan ja jauhetaan
jauhoiksi, josta tehdään leipää. Luonnonmateriaaleja käytetään askartelussa myös
paljon. Leirikouluja pidetään usein luonnon läheisyydessä olevissa leirikoulu- tai
lomakeskuksissa.
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Päivähoidosta löytyy useita esimerkkejä luontolähtöisestä toiminnasta. Rovaniemellä
on päiväkoti, johon on tehty lammasaitaus kesän ajaksi. Kokemukset lampaiden hoitamisesta ja elämän seuraamisesta osana päivähoitoa ovat olleet hyviä. Toisessa päiväkodissa on tehty pihalle kasvimaa, jota lapset ovat hoitaneet. Kasveja kasvatetaan
ajoittain myös sisätiloissa.

4.3 Luonto on perusta Lapin matkailulle
Lapissa matkailu on keskeinen elinkeino ja perustuu luonnon antamiin mahdollisuuksiin monella tavalla.

Kuva 1. Tunturipuro syksyisessä maisemassa (Kuva: Arja Jääskeläinen)

Työ- ja elinkeinoministeriön maaseutumatkailun toimialaraportin mukaan
Lapissa on 527 maaseutumatkailuyritystä (Ryymin 2008, 13). Maatilamajoitusta
markkinoi maatilamatkailu.fi -sivustolla 12 maa- tai porotilaa. Maatilamatkailu
mahdollistaa jonkin verran maatilan töihin osallistumista ja eläinten hoitamista.
Ulkoilumahdollisuudet ovat yleensä hyvät. Maatiloilla voi seurata maatilan elämää
ja jonkin verran osallistua sen toimintaan. Lisäksi Lapissa on maaseutumatkailuyrityksiä, joissa ei ole toimivaa maatilaa, mutta yritys toimii maaseudulla.
Lapin 4H-piirin vierailutilaverkosto-hankkeessa (2003—2006) tavoitteena oli monipuolistaa maatilojen ja maaseutuyritysten elinkeinotoimintaa. Hankkeen aikana
todettiin, että matkailu antaa uusia mahdollisuuksia vierailutilayrittäjien elinkeinon laajentamiseen. Hankkeessa määriteltiin lappilaisen vierailutilan arvot, visio ja
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laatu seuraavasti: ”Lappilainen vierailutila on ystävällinen ja kodikas. Asiakkaita
kohdellaan kuin odotettuja vieraita. Jokainen kohde on aito ja ”omannäköisensä”,
koska isäntäväki on rakentanut tilaansa rakkaudella tehdäkseen siellä elämäntyönsä.” (Lapin 4H -piiri.)
Lapissa on lähes yhtä paljon ohjelmapalveluyrityksiä kuin Uudellamaalla eli 235
yritystä (Harju-Autti 2010, 18). Lapin ohjelmapalveluyritykset tarjoavat luontoon liittyviä ohjelmia kuten poroajeluja, poronhoitoon tutustumista, ratsastusvaelluksia,
kalastusta, opastettuja luontoretkiä, koiravaljakkoajelua, kotailtoja, koskenlaskua ja
revontulien katselua.
Porotilamatkailu on lappilainen erityisyys. Meneillään olevassa Lapin yliopiston Porotilamatkailun laatu -porotilamatkailuhankkeessa on mukana 26 porotilaa, jotka haluavat kehittää toimintaansa laadukkaaksi matkailutuotteeksi
(Porotilamatkailuhanke). Laadun tärkeä tekijä on turvallisuus. Luonnonolosuhteet
ja pitkät välimatkat tuovat haastetta etenkin Lapissa. Hankkeessa on tuotettu turvallisuusopas, joka on tarkoitettu pienille ohjelmapalveluyrittäjille. Jo aiemmilla
Porotilamatkailun menestyksen eväät -hankkeilla on kehitetty porotilamatkailua
Lapissa. Porotilamatkailussa tyypillisiä toimintoja ovat tutustuminen porotilan toimintaan ja ohjelmalliset poroajelut.

Kuva 2. Pallastunturin poroja (Kuva: Arja Jääskeläinen)
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Koiravaljakkoajelun suosio on kasvanut viime vuosina. Porotilamatkailuyrittäjillä on
usein ohjelmavalikoimassaan myös koiravaljakkoajeluja. Koiravaljakkotoiminnan
laatua kehitetään myös Lapin yliopiston hankkeella (Koiravaljakkohanke). Siinä
hyödynnetään porotilamatkailuhankeen tuloksia. Turvallista toimintaa opetellaan
käytännössä pelastusharjoituksissa. Niissä panostetaan erityisesti kylmäsuojaukseen.
Kalastusmatkailua harrastetaan jonkin verran Meri-Lapissa Perämerellä, mutta jokivarsilla enemmän. Kemijärvellä, Inarinjärvellä ja pienemmillä tunturijärvillä on
kalastus- ja järvimatkailuun erikoistunutta yritystoimintaa.
Luontoa hyödyntävää työhyvinvointimatkailua on kehitetty Lapin yliopiston ja
Rovaniemen ammattikorkeakoulun Open Health ja Lapin yliopiston Lapin yrityskunto -hankkeissa (Lapin yrityskunto; Jänkälä, Kangasniemi, Rahkola, TekoniemiSelkälä & Tolvanen 2010, 37). Luonnossa liikkuminen ja luontoelämykset on yhdistetty keskusteluihin työhyvinvoinnista ja työn kehittämisestä.

Kuva 3. Kuukkeli tunturissa (Kuva: Arja Jääskeläinen)

4.4 Luonnontuotteista hyvinvointia
Lapin luonto tuottaa monia hyödyllisiä luonnontuotteita ja raaka-aineita hoitotuotteisiin. Mustikan, puolukan, karpalon, hillan, tyrnin, vadelman ja variksenmarjan
terveysvaikutuksista on tehty tutkimuksia, joista kooste löytyy esimerkiksi Arktiset
aromit -internetsivustolla. Lapin marjoja jalostetaan muun muassa mehuiksi ja hilloiksi. Lappilaisten luonnon raaka-aineiden, kuten katajan ja koivun hoitavien yhdisteiden pitoisuudet ovat Lapissa suurempia tai muuten erilaisia koostumukseltaan
kuin etelässä kasvaneiden kasvien (Peltola 2011, 7–8). Maaseudun yritystoiminnan
asiantuntijaorganisaatio ProAgria Lappi tuottaa MTT Rovaniemen hallinnoimal-
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le Lappi Luo -työohjelmalle sen luonnontuotealaan liittyvän kehittämistoiminnan
(MTT). Työohjelman tavoitteena on luonnontuotealan yleinen ja yhteistyön kehittäminen sekä rajapintatyön edistäminen. Työohjelmassa on mukana yhdeksän
hanketta, joiden avulla tavoitteisiin pyritään. Hankkeilla kehitetään luonnontuotealan verkostoitumista, koulutusta, tuoteideoita, lähiruuan käyttömahdollisuuksia
ja eläinten hyvinvointia. Luontaishoidon koulutus pilotoitiin Lapin ammattiopistossa vuosina 2009–2011 Lappi Luo -työohjelmaan kuuluvassa hankkeessa (LAO).
Koulutuksesta valmistui 10 luontaishoitajaa ja lähes saman verran opiskelijoita suoritti osia koulutuksesta.

4.5. Järjestöt kehittävät ja toimivat
Kansalaisjärjestöistä 4H, Martat ja Maa- ja kotitalousnaiset ovat toimialaltaan lähinnä Green Care -arvojen mukaan toimivia järjestöjä. Lapin 4H -piiri on aktiivisesti kehittämässä Lapin luonnontuotteiden hyödyntämistä osallistumalla Lappi Luo
-luonnontuote- ja elintarviketoimialojen työohjelmaan Luova -hankkeella. Järjestön
säännölliseen toimintaan sisältyy lapsille, nuorille ja aikuisille suunnattua toimintaa,
jossa muun muassa tutustutaan luontoympäristöön, hoidetaan eläimiä, kasvatetaan
kasveja ja opetellaan erätaitoja (Lapin 4H-piiri). Marttojen toiminta kotitalousneuvontajärjestönä liittyy Green Care -toimintaan luonnontuotteiden hyödyntämisen ja
perinteiden siirtämisen ja kunnioittamisen kautta. Pro Agriaan kuuluvalla Maa- ja
kotitalousnaisten järjestöllä on asiantuntijuutta maisemansuunnittelussa ja -hoidossa sekä laajat maaseudulla asuvien ja toimivien verkostot. Järjestö kehittää hankkeiden kautta maisemanhoitoa (Maisemat ruotuun -hanke, Ely-keskus) ja luonnontuotteiden käyttöä Lapissa (Luonnontuotteita Itä-Lapista).

4.6 Työpajoissa tuotettuja ideoita
Hankkeen järjestämissä työpajoissa Sallassa, Sodankylässä ja Rovaniemellä ideoitiin Green Care -menetelmien käytön mahdollisuuksia ja pohdittiin toiminnan edellytyksiä Lapissa. Työpajoissa suunniteltiin lisäksi konkreettisia Green Care -tuotteita. Työpajoihin osallistui yhteensä 75 henkilöä. Tässä luvussa olevat kursiivilla
merkityt lainaukset ovat työpajojen kirjatuista tuotoksista.
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Kuva 4. Matkailu ja Green Care -työpaja 10.11.2011 Vaattungissa (Kuva: Sanna
Vinblad)

4.7 Lapin maaseudun elävöittämistä
Green Care -toiminnalla on mahdollista työpajoihin osallistuneiden mielestä elävöittää Lapin maaseutua. Toiminnalla korostetaan maaseudun arvoa. Se voi lisätä
maaseudun asukkaiden mielekkyyttä ja motivaatiota työssään. Green Care -toiminta antaa uutta painoarvoa jo olemassa olevalla toiminnalle ja se voi olla peruste
rahoituksen saamiselle uuteen toimintaan maaseudulla. Luonto on ”olemassa oleva
resurssi, jota pitäisi hyödyntää”.
Luontolähtöisestä toiminnasta hyötyviä ja kiinnostuneita asiakasryhmiä ajateltiin
olevan vanhukset, vammaiset, kipupotilaat, matkailijat, luontaishoitomyymälät
ja -hoitajat, työhyvinvointitoimintaa toteuttavat yrittäjät ja palkintomatkalaiset.
Työpajoissa todettiin, että asiakasryhmiä on paljon ja on vaikeampi löytää ryhmää,
jolle luonnosta saatava hyvinvointi ei sovellu.
Green Care -menetelmiä on mahdollista soveltaa Lapissa monella lailla. Maatiloille
voidaan periaatteessa perustaa hoivapalveluyksiköitä ja tuottaa niitä osuuskuntatyyppisesti. Maatilojen yhteyteen perustettavat hoivapalveluyksiköt vaativat kuitenkin perusteellista suunnittelua ja yhteistyötä. Lapissa on maatiloja, joiden emännät
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ovat kouluttautuneita muihin ammatteihin kuin maataloustyöhön. Varsinkin hoitoalalla työskenteleville hoivapalvelujen tuottaminen maatilalla olisi mahdollista, jos
muut edellytykset antavat myöten.

4.8 Hoivapalveluihin monipuolisuutta
”Laitosasukkaiden vaatimukset ja tarpeet kasvavat ja monipuolistuvat” Green Care -toiminnalla on mahdollisuus parantaa hoivan laatua ja monipuolistaa palvelujen tarjontaa. Vanhusten, kehitysvammaisten ja mielenterveyskuntoutujien luontolähtöistä
päivätoimintaa pitäisi saada ostaa yrittäjiltä, jotka tuottavat niitä. ”Tassuterapiat” ja
kotieläinpihoilla vierailut ovat yhteistyöllä mahdollisia toteuttaa. Vanhuksille voidaan järjestää luontopäiviä ja -retkiä. Luonto voi olla kuntoutuksen toimintaympäristönä. Luonnossa liikkuminen vahvistaa terveyttä monella tavalla. Metsästä
voidaan kerätä luonnonmateriaaleja, joita voidaan käyttää tuotteissa ja palveluissa.
”Luonto toimintaympäristönä kuntoutuksessa, luonnossa liikkumista, materiaalien keräämis
tä, kalastus, perhonsidonta, retkeily, luontokuvaus” Aina on kuitenkin muistettava, että
asiakkailla ovat omat tarpeensa, eivätkä esimerkiksi kaikki ikäihmiset halua luontokokemuksia. ”Korpikylien vanhukset haluavat `cityyn kasinolle´ eli kuuntele asiakasta.”
Vanhusten, kehitysvammaisten ja mielenterveyskuntoutujien palveluasuntojen pihoja voidaan nykyistä paljon enemmän hyödyntää asukkaiden hoidossa. Pihojen
rakentaminen Green Care -periaatteiden mukaan antaa mahdollisuuden käyttää
Green Care -menetelmiä hoidon laadun monipuolistamisessa. Pihoille voi istuttaa
suunnitellusti kasveja, joita asukkaat voivat hoitaa ja joiden kasvua he voivat seurata. Lähiympäristöön voi tuoda eläimiä kuten lampaita, joiden elämää asukkaat
voivat seurata ja vaikkapa käydä silittämässä lampaan pehmeää villaa. Koirakerhon
kanssa voi luoda yhteistyötä, joka mahdollistaa koirien käyttämisen palvelukodissa
ilahduttamassa asukkaita. Kasveja voi kasvattaa sisällä, jos asukkaalla ei ole mahdollista päästä ulos.

4.9 Kasvatusta ja opastusta
Luonnossa liikkuminen ei ole nykypäivänä kaikkien taito. Perustaitoja ja ihan erämiestaitoja voidaan opettaa omana teemanaan esimerkiksi kurssilla. Luontokasvatus
lähtee jo päiväkodista ja koulusta, joissa pitäisi yhä enemmän opettaa luonnossa
kulkemista ja suunnistusta. Luonnonvaraoppilaitosten asiantuntemusta voisi enemmän hyödyntää luontotaitojen opetuksessa ja muussa toiminnan kehittämisessä.
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4.10 Luonnontuotteista hoivaa ja palvelukokonaisuuksia
Lapista saatavia luonnontuotteita on mahdollista yhä enemmän hyödyntää.
Luonnontuotteiden laatu ja turvallisuus on tärkeä varmistaa. Yhteisiä kriteereitä
tuotteille ovat aitous, luonnonmukaisuus ja lappilaisuus. Eri tuotteita voi yhdistää
kokonaisuuksiksi kuten yrtti- ja turvehoitoihin voi yhdistää villaa ”esim. polvessa tai
selässä käärettä tai haudetta lämmittämään”.

Kuva 5. Lapin lampaita (Kuva: Sanna Vinblad )

Yrteillä on paljon käyttömahdollisuuksia lähiruuan tuotannossa. Villaa voi jalostaa
lappilaislähtöisesti moneen muotoon. Sitä voi värjätä lappilaisilla kasveilla ja käsityöyrittäjä voi edelleen valmistaa siitä vaikkapa villaisia vaippahousuja kestovaippoja
käyttäville. Villasta voi valmistaa lämpötyynyjä, stressipalloja, tuoksuvia yrttityynyjä, pehmusteita varpaiden väliin, kengänpohjallisia ja pehmoleluja. Saunahoidoissa
ja kylvyissä lappilaiset yrtit ovat luonnollinen valinta. Toiminnallisena tuotteena
villan kerintä, huovuttaminen tai värjääminen, kasvien kerääminen ja niiden jatkokäsittely voi olla kuntouttavaa ja toimintakykyä vahvistavaa eri asiakasryhmille.
Luonnontuotteisiin liittyvissä tuotteissa ja palveluissa tulee huomioida yhtenäinen kokonaisuus ja toiminnan kiireettömyys. ”Valaistus, tuoksu, lämpö, visuaalisuus,
ääni, liike, tunne…moniaistillisuus”.”Eri aistien herättäminen ja aistimusten yhdistämi
nen”. Usein pienet yksityiskohdat ja asiat ovat merkityksellisiä hyvän mielen tuojia.
Osallistuvuus ja toiminnallisuus ovat tärkeitä palvelujen toteuttamisessa. Ruokaa
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voi valmistaa itse kerätyistä raaka-aineista. Luonnon kosmetiikkaa voi myös ohjattuna valmistaa itse. ”Kerätään esim. marjat, yrtit. Koe luonto ja sen voima, tuotteista ja
valmista itse, kokeile, aisti ja maista tuote”.
Yksi tuote/palvelu ei yksinään riitä, esim. jalkakylpy, vaan siihen on yhdistettävä useita ko
kemuksia /palveluita. Palvelukokonaisuudet voidaan tarjota vaikkapa kokousten ja
kurssien yhteydessä. Kokonaisuuteen kuuluvat ainakin tuotteet, palvelut, majoitus,
kuljetus, tavoitettavuus ja markkinointi. Saunapalvelut yhdistettynä muihin tuotteisiin on yksi lappilainen erityisyys ja liian vähälle huomiolle jäänyt matkailutuote.
Paikallisesti tuotetuista raaka-aineista valmistetun lähiruuan tarjontaa ravintoloissa pidettiin tärkeänä osana palvelukokonaisuutta. ”Lapin lihat ja riista (hirvi, poro, met
sälinnut), kalat, juurekset, sienet, marjat”.
Matkailussa voi yhä enemmän käyttää luontoon liittyviä aktiviteetteja kuten ”hei
nänteko, haasiointi, niitto, retkeily, suunnistus, tulenteko, käsityöt, villasukan teko, karva
kengät, ruokakurssit, perinneruuat, wellness-ruoka, yrtit, marjat, revontulimatkailu, tähtien
tarkkailu”. Toisaalta hiljaisuuden löytäminen ja markkinointi on mahdollista ja toivottavaa Lapin matkailussa.

4.11 Osaamista tarvitaan
Green Care -toiminta vaatii erityistä osaamista. Palveluntuottajalla tulee olla toimintaan soveltuva ajatusmaailma ja arvot. Luonnon kunnioitus ja ymmärrys luonnon
hyvinvointivaikutuksista ja halu tuottaa sitä kautta hyvinvointia muillekin. Hänellä
tulee olla kiinnostusta luonnon ja ihmisen hyvinvoinnin vaalimiseen. Hänen on
hyvä tuntea paikalliset kulttuuriperinteet ja -tavat. Hän kantaa vastuun asiakkaista
ja luonnosta. Green Care -menetelmien käyttö vaatii menetelmän osaamista. Hoitoja terapiatoiminnassa on oltava ammattialan perusosaaminen. Toisaalta vaaditaan
lisäksi luonto-osaamista. Yrittäjänä toimiminen vaatii liiketoimintaosaamista kuten
tuotteistamiseen ja markkinointiin liittyvää osaamista. Toimintaan liittyvä lainsäädäntö ja turvallisuus on oltava hallinnassa.
Menetelmiin liittyvää erityisosaamista on esimerkiksi taito valmistaa ruokaa luonnon
antimista, eläinten käsittelytaito ja luonnossa liikkumisen taito. Luonnontuotealan
ja matkailun yhdistelmäkoulutuksella olisi kysyntää. Toivottiin koulutusta myös
ratsastusterapiasta, sosiaalipedagogisesta hevostoiminnasta, puutarhaterapiasta,
verkostoitumisesta ja luonnon materiaalien hyödyntämisestä käsitöissä. Green Care
-osaamisen lisäämistä tarvitaan lähihoitajan, sairaanhoitajan ja sosionomin koulutuksiin. ”Mitä on Green Care” -koulutusta toiminnan perusteista tarvitaan vielä paljon asian tunnetuksi tekemiseksi.
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4.12 Yhteistyö toiminnan kivijalkana
Luontolähtöisten tuotteiden ja palvelujen tuottaminen ja markkinointi vaatii yhteistyötä. Ehyttä palvelukokonaisuutta ei yksi yrittäjä voi hallita. ”Verkostoituminen tär
keää, yksin harva pärjää” Toivottiin, että keskinäinen kateus saataisiin vähenemään ja
ryhdyttäisiin yhteistyöhön. Samanhenkiset toimijat saisivat yhteistyökumppaneina
aikaan ehyen palvelukokonaisuuden. Maatilat, porotilat ja matkailuyritykset saavat
uusia mahdollisuuksia toiminnalleen yhteistyöstä. (Kuvio 2).

TOIMIJAT
TILAT

MATKAILUYRITYKSET

POROTILAT

YHTEISTYÖ

MAATILAT

RAHOITUS

ARVOT
ASIAKKAAT

Kuvio 2. Sodankylän työpajassa tuotettu yhteistyön malli

4.13 Toiminnan markkinointiin tukea kriteereistä ja rahoituksesta
Luontolähtöisten palveluiden kaupallistamisen ja markkinoinnin tueksi toivottiin
lisää näyttöä siitä, että toiminta on kannattavaa. Lappilaisia luonnontuotteita kuten
villaa, yrttejä ja marjoja on tärkeää käyttää mukana palvelujen kuvauksissa. Lisäksi
”hinnoitteluun on kiinnitettävä huomiota, osattava arvostaa omaa osaamista ja tuotteita myös
hinnoittelussa”. Yhtenä hyvänä keinona markkinoinnissa ehdotettiin toiminnan kuvatallennusta, jonka avulla on mahdollista konkreettisesti esitellä toimintaa. Green
Care -arvoihin toimintansa perustavien yritysten tiedot pitäisi saada näkyville verkkoon. Se edellyttää kuitenkin toiminnan kriteerien laatimista.
Etenkin yrittäjät toivoivat toiminnan laatukriteerien luomista. Kriteeristö varmistaa
toiminnan laadun säilymisen ammatillisena, vastuullisena ja tavoitteellisena. Ilman
kriteerejä on mahdollista lähes minkä tahansa toiminnan nimittäminen Green Care
-toiminnaksi. Silloin sen erityisyys menettää merkityksensä.
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Yhteistyön tueksi ”rahoituksissa pitäisi ottaa huomioon lappilainen monielinkeinotoimin
ta”. Luontolähtöinen toiminta on todennäköisesti osa monimuotoyrittäjyyttä, tukielinkeino. Todettiin, että ”maatila ei voi olla suuri, jos sitä käytetään matkailutoiminnassa”.
Luontolähtöisestä toiminnasta kiinnostuneella, yrittäjäksi aikovalla nuorella on vaikea päästä alkuun ilman ulkopuolista rahoitusta.
Green Care -toiminnan yleistyminen vaatii myös valtakunnallisesti tietoisuuden
lisääntymistä ja toiminnan mahdollistamista. Green Care -menetelmien käytön
tulisi olla yksi rahoituksen myöntämisen peruste yritystoimintaan ja hankkeille.
Avainhenkilöiden kuten hoitolaitosten johtajien kouluttaminen todettiin tärkeäksi.
Uusien toimintatapojen tuominen hoitoon ja hoivaan vaatii johdon hyväksynnän
ja mahdollistamisen. Ympäristöjen rakentaminen Green Care -toimintaa tukevaksi
edellyttää myös kunnan rakennustoiminnasta vastaavan ymmärrystä asiaan.
Lappi ja sen luonto hyvinvointi- ja matkailupalvelujen toimintaympäristönä mahdollistaa luontevasti Green Care -menetelmien monipuolisen käytön. Luonnon suomia mahdollisuuksia hyödynnetään jo monissa hyvinvointipalveluita tuottavissa
lappilaisissa yrityksissä ja kunnissa. Haasteena on saada Green Care -periaatteet näkyviksi toimintaa ohjaaviksi periaatteiksi. Jatkotyöskentelyssä painopiste on Green
Care -menetelmien ja arvojen tunnetuksi tekeminen ja luontolähtöiseen hyvinvointiin liittyvän osaamisen lisääminen maakunnassa.
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5 Saunomisesta vihreää voimaa
Rauni Koukkula
5.1 Johdanto
Terveyden edistämisen näkökulmasta Green Care -menetelmiä voidaan käyttää
kaikilla terveyden edistämisen tasoilla (Jääskeläinen & Tulkki, 2011). Maailman terveysjärjestön mukaan terveyden edistäminen on toimintaa, joka lisää ihmisten mahdollisuuksia terveytensä hallintaan ja sen parantamiseen (Terveyden edistämisen
keskus 2010). Tässä artikkelissa käsitellään saunomisen terveysvaikutuksia.
Green Care -toimintaa sovelletaan Suomen kulttuuriin, olosuhteisiin ja mahdollisuuksiin. Lindforsin (2007) mukaan kulttuurilla tarkoitetaan jaettuja ja opittuja
ajattelumalleja ja käyttäytymistä, joka välittyy sukupolvelta toiselle ja jonka tarkoituksena on yksilöllinen ja yhteisöllinen kasvu ja mukautuminen. Kulttuuri on monimutkainen kokonaisuus, joka sisältää tiedon, uskon, taiteen, moraalin, lait, tavat
sekä kaikki muut ihmisen yhteiskunnan jäsenenä omaksumat taidot ja tottumukset
eli sosiaalisesti välitetyt käyttäytymismuodot (Lindfors, 2007, 21–37).
Luonto, lappilaiset luonnon raaka-aineet ja hoitotuotteet sekä niiden käyttö mahdollistavat ja vahvistavat luontoavusteisten menetelmien käyttöä Green Care -toiminnassa vihreän voiman lähteinä Lapissa. Lappilaisesta Green Care -hankkeen
kartoituksesta ilmenee, että luontaishoitoja ja luonnontuotteita tarjoavaa palvelua
on jo saatavilla Lapissa luontaishoito- ja matkailupalveluyrityksissä (Jääskeläinen
& Tulkki, 2011). Myös kehitystyötä tehdään alueellamme suunnitelmallisesti. Muun
muassa Lapin ammattiopiston hallinnoimassa Luontaishoidon palveluita Lapista
ammattitaitoisesti ja turvallisesti 2009 – 2011 -hankkeessa toteutui luontaishoitopalveluiden ja luonnon raaka-aineita käyttävien hoitojen tuotekehitysprosesseja (Lapin
ammattiopisto 2010).
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Yhtenä kehitetyistä luontaishoitopalveluista oli saunahoito, jossa hyödynnettiin koivua eritavoin. (Kuva 1.)

Kuva 1. Luonto, lappilaiset luonnon raaka-aineet ja koivua sisältävät hoitotuotteet vihreän voiman lähteinä saunahoidossa (Kuvat: Petri Allen 2010)
Saunahoito pilotoitiin pienryhmissä saunoen rovaniemeläisen matkailuyrityksen
saunatiloissa Ounasjoen rantamaisemassa. Hoidon toteutti kaksi Lapin ammattiopiston luontaishoidon koulutuksen opiskelijaa. He toimivat saunottajina.
Saunottajan rooliin kuului mm. johdatella saunojat tarinoiden saunomisen saloihin
ja auttaa heitä peseytymään. Saunomiseen liittyi Lapissa kasvanut koivu sekä luonnon raaka-aineena että hoitotuotteissa. (Kuva 2)
Kutsu saunomaan esitettiin
Sirkku Lehdon sanoin:
”Kirahtaa vesi kivellä
kutsuen koko kehoa
vihta vaivat lähettääpi
lämpö lempeä lievittääpi
siloitellen sielun sopet
pehmitellen koloisat kohdat”
Kuva 2. Saunottajat saunan vilvoittelutilassa valmistautumassa ottamaan
vastaan asiakkaansa (Kuva: Petri Allen
2010)
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Saunahoidon tuotekehitystyön ydinryhmä muodostui projektin toimijoista, saunahoidon asiantuntijasta, hoitoja toteuttaneista Lapin ammattiopiston luontaishoidon
opiskelijoista ja tutkimusapulaisina toimineista Rovaniemen ammattikorkeakoulun sairaanhoitajaopiskelijoista. Tuotekehitysryhmä konsultoi saunomisen ja luontaishoitotuotteiden asiantuntijoita sekä Lappi Luo -työohjelman lääketieteellistä
asiantuntijaryhmää (Hongisto & Pihlajamäki 2010, Tommila 2010, Lappi Luo -lääketieteellinen asiantuntijaryhmä 2010). Tuotekehitysprosessiin liittyvä tutkimusaineisto kerättiin sekä laadullisin että määrällisin menetelmin ammattikorkeakoulun
opiskelijoiden opintoina.
Saunahoitoon osallistujat olivat työikäisiä henkilöitä. Saunahoidon keskeisenä tavoitteena oli, että asiakkaat kokevat rentouttavan hetken saunoessaan pienryhmänä. Heidän kokemuksiaan saunahoidon vihreästä voimasta kuvaillaan osittain tässä
artikkelissa.

5.2 Saunominen virkistää
Luontaishoidon palveluita Lapista ammattitaitoisesti ja turvallisesti 2009–2011
-hankkeen tuotekehitysprosessissa tutkittiin kokemuksia saunahoitopalvelusta.
Hyvinvointia edistävänä palvelutuotteena saunahoito koettiin sisällöllisesti hyvänä, jopa odotukset ylittävänä. Saunahoidosta jäi hyvä mielikuva ja se oli ollut ainutlaatuinen kokonaisvaltainen kokemus. ”En tiiä voiko sitä kovin erotella mikä se oli, joka
vaikutti eniten, kokonaisuus se oli”. Saunahoidossa koettu rentoutuminen oli osan mielestä verrattavissa pitkään lomaan. Rentoutuminen koettiin erityisesti saunomista
seuranneen yön parantuneena unen laatuna (Kortesalmi & Väärälä 2011, 20–23).
Saunomisen terveysvaikutuksia on tutkittu erityisesti Suomessa, Japanissa ja
Saksassa. Tutkimuksen systemaattisuuden puutteista huolimatta on voitu nimetä
saunomisen terveyteen liittyviä hyötyjä. Ensimmäinen saunan terveysvaikutuksia tutkinut julkaisu on vuodelta 1765. Tuolloin kuvattiin kymmenen johtopäätöstä,
joista neljä on edelleenkin nykykäsityksen mukaan oikeaa. Positiiviset vaikutukset
verenkiertoon ja sydämen toimintaan, ihon lämpötilan nousu ja lihasten rentoutuminen ovat kertaluonteisen saunomisen vaikutuksia (Viinikka 2008, Kukkonen Harjula 2007, 1592–1596; Kukkonen – Harjula & Kauppinen 2006, 193–208).
Suomalaisen kansanperinteen ja kokemuksen mukaan jo tiedetään, että sauna rentouttaa. Saunomisen fysiologisten muutosten yhteydet hyvinvoinnin tuntemuksiin
ovat toistaiseksi epäselviä. UKK-instituutin vanhempi tutkija Katriina KukkonenHarjula pohtii artikkelissaan, mikä on eri hormonien mahdollinen yhteys saunomisen usein tuottamaan rentoutumiseen ja hyvinvoinnin tunteeseen. Hänen mukaansa yhtenä mahdollisena välittäjäaineena on pidetty oksitosiinia, jolla on todettu
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olevan yhteyttä stressin ja ahdistuneisuuden vähenemiseen ja kipukynnyksen nousuun sekä kasvuun ja kudosten paranemiseen (Kukkonen - Harjula 2007, 1592–1596).
Saunominen parantaa yöunen laatua, helpottaa nukahtamista ja lisää syvää unta.
Saunomisen mahdollisista unta edistävistä vaikutuksista ei ole uutta tutkimustietoa. Saunomisen vaikutukset yöuneen selittynevät suurimmaksi osaksi lämpötilan
muutosten kautta, joskaan vaikutusmekanismia nukkumiseen liittyen ei tunneta
tarkoin. Lämpötilan nousu lisää serotoniinin aineenvaihduntaa. Noradrenaliini vaikuttaa myös keskeisesti unen rakenteeseen. Lämpötilan noustessa aivojen noradrenaliinin määrä vähenee, mikä liittyy vireystason laskemiseen ja syvän unen lisääntymiseen (Viinikka 2008, Kukkonen - Harjula 2007, 1592–1596).
Kuumassa saunassa ihmiselle syntyy henkiinjäämiskamppailun kaltainen fyysinen stressireaktio, jolloin hikoilu käynnistyy. Fyysinen stressi on usein hyvää stressiä. Sopiva määrä hyvää stressiä on hyväksi ihmiselle, se virkistää elintoimintoja
ja edistää toimintakykyä (McEwen 1998, 33–44). Hikoilu puhdistaa ihoa, vahvistaa
hiussuoniverenkiertoa ja vilkastuttaa sen myötä aineenvaihduntaa (RumjantsevaEnkovaara 2002, 222–228). Saunominen parantaa myös ihon läpäisyestettä siten, että
saunojan iho ei kuivu niin helposti kuin saunaa välttävän (Hannuksela 2010).
Suomalaisessa kulttuurissa saunomiseen liittyvä vaivojen ja sairauksien parantamisen perinne on säilynyt vuosituhansien ajan kokemukseen perustuvan tiedon varassa. Saunassa on puhdistauduttu, kaunistauduttu, synnytetty ja hoidettu sairauksia.
Jo Väinämöinen loitsujen ohella lämmitti saunan pelastaakseen Kalevalan väen uhkaavilta taudeilta. Saunomisen merkityksen terveyden ylläpitäjänä voi löytää myös
kansamme suussa elävistä sananlaskuista (Viinikka 2010, Tuomola 1998, 13).

5.3 Koivusta vihreää voimaa
Kansanperinne pohjautuu luonnon parantavaan ja eheyttävään voimaan. Koivua
on käytetty Suomessa vuosituhansia erilaisiin käyttötarkoituksiin. Ulkoisesti sitä
on käytetty kansanlääkinnässä mm. kääreinä, hauteina ja kylpyinä reumatismin ja
lihaskipujen hoidossa (Lindberg, 1993).
Luontaishoidon palveluita Lapista 2009 – 2011 -hankkeessa kehitettyyn saunahoitopalveluun kuului koivun käyttö ulkoisesti vastana, jalkakylpynä ja hoitotuotteina.
Saunahoito vahvisti positiivisia käsityksiä luontaishoidoista ja luonnon raaka-aineiden mahdollisuuksista edistää terveyttä. Saunahoitoon osallistuneet korostivat saunomisen ja vastan käytön olevan meille suomalaisille niin tuttua, että sitä ei mielletä
edes luontaishoidoksi. Saunahoitoon liittyvät hoidot ja tuotteet tekivät siitä ainutlaatuisen kokonaisvaltaisen kokemuksen saunojille. Koivumateriaalien keskeisiä
koettuja vaikutuksia olivat aineenvaihdunnan kiihtyminen, ihon ja hiusten pehme-
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ys sekä kokonaisvaltainen virkistyminen ja rentoutuminen (Kortesalmi & Väärälä
2010, 20–33).
Vasta kuuluu olennaisena osana suomalaiseen saunomiseen. Aiemmin vastaa on
käytetty peseytymisvälineenä saippuan sijaan. Saunahoidossa vastomiskokemukset poikkesivat saunojien aikaisemmista tottumuksista. Saunahoidossa vastominen
eteni tarinaa myötäillen pareittain toteutettuna. Koivun tuoksu tuli esille miellyttävänä. Vastomisella koettiin olevan rentouttava vaikutus (Kortesalmi & Väärälä 2010,
20–33).
Jalkakylpyjen viileä vesi yllätti saunojat. Lämpimässä saunassa kokemus viileästä
koivunlehtiä ja koivunlehtiuutetta sisältävästä jalkakylvystä ja samanaikaisesta päähän laitetusta viileästä myssystä oli miellyttävä. Viileässä kylvyssä koivun tuoksu ei
päässyt esille. Odotuksia vahvemmasta koivun tuoksusta jalkakylvyn yhteydessä
esitettiin. ”Niin, minä odotin, että se olisi semmoinen jalkakylpy, että sieltä nousee jotakin
aromeja.” (Kortesalmi & Väärälä 2010, 20 - 33).
Peseytyminen tapahtui pesupenkillä maaten. Pesuun käytettiin lappilaista koivua
sisältävää sampoota ja saippuaa. Saunottajan toteuttama pesutapahtuma koettiin
ainutlaatuisena elämyksenä ja osana suomalaista perinnekulttuuria. ”Ei kait minua
oo kuin äiti lapsena viimeksi pessyt, mutta toisaalta rentouttava kokemus”. Osa koki pesun
miellyttävänä, osalle toisen ihmisen kosketus pesutilanteessa oli vieraampaa. ”Minä
en ole tottunut semmoiseen toisten ihmisten kosketteluun, et aluksi oli vähän hankalaa et toi
nen pesee”. Koivutuotteet koettiin turvallisiksi, koska raaka-aineita pidettiin puhtaina ja läheltä saatavina. Kokemus oli motivoinut saunojia koivutuotteiden käyttöön
jatkossakin (Kortesalmi & Väärälä 2010, 20– 33).
Saunavastan käytön ansiosta koivua voitaneen pitää Suomen yleisimmin käytettynä rohdoskasvina. Tuoreita koivunoksia on murrealueesta riippuen kutsuttu joko
vihdaksi tai vastaksi. Vasta luovuttaa itsestään monia eteerisiä öljyjä ja tuoksuja.
Koivuvasta on kestävä, luja sekä joustava. Se tuo talven pakkasillakin kesän tuoksuineen saunaan (Hongisto & Pihlajamäki, 2008, 33). Kansantiedosta saatujen kokemuksien perusteella koivunvihta puhdistaa ja elvyttää ihoa, nuoren koivun pihkamaisilla aineilla on tulehdusta poistava vaikutus ja lisäksi ne rauhoittavat ihoa,
rentouttavat lihaksia ja hoitavat niveliä (Rumjantseva-Enkovaara 2002, 222–228).
Koivun lehdet sisältävät haihtuvaa öljyä, jonka määrä ja koostumus vaihtelevat
alueittain ja vuodenajoittain. Eniten sitä on hiirenkorvissa (Piippo 2005, 461–462).
Koivun lehdet irrottavat kuona-aineita, mikä tuntuu iholla puhtautena. Ulkoisesti
käytettynä koivu soveltuu hiustenlähdön ehkäisemiseen, hilseen poistoon ja ihovaivojen hoitoon. Koivua käytetään myös lääkesaippuoissa sekä kylpy- ja hiusvesissä
(Piippo 2005, 461–46 ; Sankelo & Siivari 2001–2003,19–26).
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Koivun lehdissä on runsaasti flavonoideja. Flavonoidiyhdisteiden on havaittu ehkäisevän sydän- ja verisuonisairauksia (Nijveldt, van Nood, van Hoorn, Boelens,
van Norren, & van Leeuwen 2001, 418–425), ne voivat suojata ihoa UV-säteilyltä
(Casagrande 2006, 21–17, Ong & Hoon-Eng 1997, 121–126) sekä ehkäistä ihosyövän muodostumista (Middleton, Kandaswami & Theoharides 2000, 673–751).
Koivunlehtien edullisista vaikutuksista kylpyhoidoissa on niukasti materiaalia vertaisarvioiduissa julkaisusarjoissa, mutta erilaisia ulkoiseen käyttöön tarkoitettuja,
hoitavia flavonoidivalmisteita on patentoitu suuria määriä (Peltola 2011, 8).

5.4 Saunahoito edistää yhteisöllisyyttä
Suomalaisessa saunakulttuurissa perhe on perinteisesti saunonut yhdessä. Eri alojen
tutkimukset viittaavat siihen, että yhteisöllisyydellä olisi positiivinen vaikutus terveyteen. Tutkijat korostavat yhteisöllisyyden monimuotoisuutta ja sen kompleksista
suhdetta terveyteen. Uskomukset ja merkitykset vaikuttavat yhteisön jäseniin hyvän
olon välittäjäaineita aktivoiden. Pirjo Lindforsin (2007) mukaan Charles Mugerwa
Pretorian Yliopistosta luonnehti parannusmenoja luennollaan 17.11.2006 Jyväskylän
yliopistossa seuraavasti: ”Perinteisissä parannusmenoissa terveyhdyttävää on mm. hiljai
sen tiedon levittyminen, yhteenkuuluvuuden kokeminen ja kulttuurin siirto sukupolvelta toi
selle”. Yhteisöllisyys ja kulttuuri ovat elintärkeitä ihmiselle. Yhteisöllisyys voidaan
määritellä pysyväksi ja pitkäkestoiseksi kuulumiseksi johonkin ihmissuhdeverkostoon. Sosiaalisiin verkostoihin kuuluminen muodostaa ihmisen identiteetin, sosiaalisen olemassa olon perustan. Verkoston jäsenet jakavat yhteistä kulttuuria. Tällaisia
verkostoja ovat muun muassa perhe, sukulaiset, ystävät, työ- harrastus- ja uskonnolliset yhteisöt (Lindfors 2007, 21–37).
Saunahoito toteutettiin pienryhmissä, jotka muodostettiin satunnaisotannalla valituista henkilöistä harkinnan perusteella, jolloin kriteerinä oli henkilön kuuluminen
mahdollisimman tiiviisti saunaryhmän lähityöyhteisöön. Saunominen tapahtui 3 –
4 henkilön ryhmissä. Mukana oli sekä nais- että miesryhmiä. Kokemukset saunahoitopalvelun yhteisöllisyydestä olivat positiivisia. ”Tunnelma oli hyvä. Kyllä se oli vähän
niin kuin joukkuepeliä”. Ryhmän välinen vuorovaikutus koettiin hyväksi (Kortesalmi
& Väärälä 2011, 20–33).
Hyvään vuorovaikutukseen kuuluu positiivinen sosiaalinen kontakti, jonka muodostumisen edellytyksenä on, että toinen henkilö tulkitsee toisen kontaktipyrkimyksen. Joustavalle vuorovaikutustyylille on tyypillistä kohteliaisuus, kiireettömyys ja toisen huomioon ottaminen vuorovaikutustilanteissa sekä rentous. Hyvään
vuorovaikutukseen kuuluu myös keskinäistä luottamusta (Kauppila 2005, 57–70).
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Saunahoidossa yhteistoiminta saunomisen aikana oli hyvin luontevaa. Saunottajien
ammattitaito tuli hyvin esille saunahoidon kuluessa. Keskustelun vuorovaikutteisuus näkyi osallistujien puheen ja kuuntelun vuorottelemisena ja siihen liittyvinä
sanattomina toimintoina, kuten ilmeinä ja eleinä. Saunottajan ja saunojien välillä oli
keskustelua, kysymyksiä ja hiljaisiakin hetkiä rentoutumiseen. Saunottajat antoivat
tilaa saunojien väliselle keskustelulle. Vuorovaikutus oli enemmän ryhmävuorovaikutusta. Yhteistoiminta ja keskustelu saunomisen aikana olivat hyvin luontevaa
myös vieraampien saunojien kesken.” Ei tarvinnut jännitellä eikä miettiä voiko jotain
sanoa. Niin kuin oltais saunottu ennenkin yhdessä”. Saunomisseuralla tutkimushenkilöt kertoivat olevan suuren merkityksen. Riippuen tilanteesta, saunominen voi olla
mukavaa yksin, kaksin tai isommassa porukassa (Kortesalmi & Väärälä 2011, 20–33).
Tiiju Konttilan (2011) keräämistä saunatarinoista voi tunnistaa saunaympäristön ja
saunomisen tuottaman vahvan kollektiivisen kokemuksen. Saunan ahtaus ja hämärä valo tiivistää tunnelmaa antaen tilaa toisen huomioon ottamiselle. Koska saunan
on ajateltu olevan hiljentymisen ja rauhoittumisen paikka, niin siellä ei ole ollut tapana riidellä eikä huutaa. Ehkä juuri tästä syystä sauna tarjoaa hyvän tilaisuuden
puhua myös vaikeasti esille otettavista asioista ja tilaisuuden ihmissuhteiden lujittumiselle (Konttila 2011, 19).
Yhteisöllisillä interventioilla nähdään olevan terveyskäyttäytymistä tukevia ja terveyttä edistäviä vaikutuksia (Kumpusalo 1991). Yhteisöllisyyden edellytyksenä on,
että ihmisillä on riittävästi yhteistä jaettavaa, jotta he kokevat voivansa jossain määrin samastua toisiinsa. Yhteistä voi olla esimerkiksi samankaltainen tausta, samat
arvot tai kulttuuri. Kulttuurimme on business-ajattelun ja teknologian kehityksen
myötä vaarassa kuihtua yltiöyksilöllisyyteen ja yksinäisyyteen. Yhteisöllisyyden
murenemiseen näyttäisi liittyvän sekä fyysisen että psyykkisen oireilun ja sairastamisen lisääntyminen (Lindfors 2007, 21–37).

5.5 Yhteenveto
Ekopsykologisen näkemyksen mukaan ihminen tarvitsee tiedon lisäksi rikkaita,
arjen välttämättömissä toiminnoissa kehittyviä suhteita luontoon ja ympäristöön
sekä huolenpitoa, kiintymystä ja kokemuksellista oppimista. Maaseutu ympäristönä, luonto, lappilaiset luonnon raaka-aineet ja hoitotuotteet sekä niiden käyttö mahdollistavat ja vahvistavat luontoavusteisten menetelmien käyttöä Green Care -toiminnassa vihreän voiman lähteinä Lapissa. Luontaishoidot tarjoavat huolenpitoa ja
kokemuksellista oppimista. Luontaishoitojen taustalla on kokonaisvaltainen käsitys
ihmisestä ja niiden tavoitteena on kokonaisvaltainen mielen, kehon ja tunteiden tasapaino. Saunahoito ammatillisesti, tavoitteellisesti ja vastuullisesti toteutettuna luontaishoitona tarjoaa virkistystä ja voimaannuttavia rentoutumisen kokemuksia sekä
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osallisuutta ja yhteisöllisyyttä vahvistavia mahdollisuuksia saunomaan osallistujille. Inhimillisen vuorovaikutuksen mahdollistava pienryhmässä saunominen tarjoaa varteenotettavan mahdollisuuden työhyvinvoinnin edistämiseen. Pysähtyminen
hektisessä työkulttuurissa ja tilaisuuden järjestäminen sallivalle keskustelulle työyhteisön haastavistakin asioista mahdollistuu saunan kiireettömässä ja tasavertaistavassa tilassa. Palvelua voidaan tarjota matkailupalveluna kertaluonteisena kokemuksena tai paikalliselle väestölle kohdennettuna terveyteen liittyvää hyvinvointia
ja yhteisöllisyyttä edistävänä pitkäkestoisempanakin palveluna. Saunominen on
turvallista, sitä pidetään riskittömänä terveille ihmisille, ja siihen liittyy vähän rajoituksia, mikäli saunomisaika ja lämpötila ovat kontrolloituja.
Suomen ja erityisesti Lapin luonto tarjoaa korkealaatuisia raaka-aineita hyvän olon
hoitoihin. Saunahoidossa oleelliseksi osaksi saunomista on mahdollista liittää erilaisten luonnon raaka-aineiden perinteinen monimuotoinen käyttö hoidoissa ja
hoitotuotteina. Vanhojen hoitotapojen avulla perinteiseen saunomiseen on sopivaa
liittää luonnon raaka-aineet siirtämään arvokasta perinnekulttuuriamme edistämään nykyihmisten terveyteen liittyvää hyvinvointia ja tukemaan omahoitoisuutta.
Raaka-aineiden jalostaminen hoitotuotteiksi ja palvelutuotteiksi tuo työtä koko tuotantoketjulle keräämisestä ja viljelystä tuotteiden valmistamiseen ja myymiseen asti.
Sauna on ollut aina osa maalaiselämää. Maaseutuympäristö tarjoaa onnistuneet
puitteet saunapalveluille. Saunomiseen liittyvässä haastattelututkimuksessa ilmeni, että saunomisympäristöllä, saunan sijainnilla ja saunatyypillä on suuri merkitys
saunojille. Suosituinta olisi saunominen rantamaisemassa. Hyvän saunomisympäristön tulisi olla riittävän tilava ja avoin. Materiaaleina parhaita olisivat luonnonmukaiset materiaalit ja värit (Kortesalmi & Väärälä 2011, 20–33).
Saunan ja saunomisen asema suomalaisessa kansanperinteessä on ollut merkittävä.
Suomalaiset eivät ole kadottaneet saunomisen perinnettä. Iäkkäämmällä ja maaseudulla asuvalla väestöllä on edelleen kokemuksia kansanomaisten ja luonnonmukaisten hoitomuotojen käytöstä, joskin nuoremman sukupolven vieraantuminen
luonnonmukaisesta elämäntavasta ja luonnon tarjoamista mahdollisuuksista on
tunnistettavissa. Nykyään ihmiset etsivät vaihtoehtoja ja arvostavat valintamahdollisuuksia terveytensä ylläpitämiseksi. Suomalaisille sauna on edelleen luonnollinen
hyvän olon latauspaikka. Maailmalla sana ”wellness” eli ”hyvinvointi” liitetään
kiinteästi saunomisen yhteyteen sekä itsehoitoon.
Maassamme saunomiskulttuuria viritellään aktiivisesti eri puolilla. Saunominen
on suomalaisessa kulttuurissa vahvana elävä perinne, joskin sen muodot ovat moninaistuneet. Mediaa seuraamalla voi havaita saunomisteeman olevan yksi hyvinvointiin ja matkailuun yhdistetty innovaatio- ja kehittämiskohde. Muun muassa
muodostetaan saunakyliä, kootaan alueellisesti yrittäjien järjestämiä teemapäiviä
saunatapahtumien ympärille ja järjestetään harvaanasutulla seudulla säännöllisiä
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”saunapäiviä” ikäihmisten tapaamistilaisuuksiksi ja yhteisöllisyyden tukemiseksi.
Lappilainen Green Care voisi tulla tietoisesti ja vahvasti keskusteluun mukaan ja
löytää omaleimaista näkökulmaa kansalliseen saunainnostuksen nostattamiseen ja
-kulttuurin säilyttämiseen. Green Care -saunahoito voisi herättää tutut ja turvalliset
kotisaunan löylyn lämpöön liittyvät tunteet voimaannuttaviksi mielikuviksi lapsuudesta tutun suomalaisen kansanlaulun sanoin.
”Lapsoset ketterät kotihaasta koivusta oksat taittaa. Noistapa nopsilla käsillänsä sau
nahan vihdat laittaa. Lauteilla saunan kotoisen taas illalla kylpy maittaa.”
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6 Puutarhaterapia
kehitysvammaisten arjen tukena
Maria Kerola
Ohjasin Kolpeneen palvelukeskuksessa Rovaniemellä opinnäytetyönä puutarhakerhon kehitysvammaisille kuntoutujille kesän 2011 aikana. Toiminnallisessa opinnäytetyössä käytettiin puutarhaterapiaa hoitotyön menetelmänä. Lähtökohtana opinnäytetyölle oli kuntouttava ja valmentava arki kehitysvammaisille kuntoutujille.
Opinnäytetyö liittyy Lappilainen Green Care -hankkeen esiselvitystyöhön.
Opinnäytetyössä arvioidaan kuntoutujille asetettujen tavoitteiden toteutumista puutarhaterapian keinoin. Kolpeneen palvelukeskuksen hoitohenkilökunta asetti puutarhakerhoon osallistuville kuntoutujille tavoitteet, joiden toteutumista arvioitiin.
Puutarhakerhoon osallistuminen oli kuntoutujille vapaaehtoista. Kuntoutujien suljettu ryhmä muodostui heidän oman kiinnostuksen mukaan. Hoitohenkilökunnan
edustaja oli läsnä puutarhakerhoissa. Puutarhakerho kokoontui kuusi kertaa ja kerho oli kestoltaan tunnin mittainen.
Puutarhaterapia on ammatillisesti johdettua asiakaslähtöistä toimintaa, jossa käytetään puutarhanhoidollisia keinoja osana osallistujan tietyn terapian ja kuntoutuksen
tavoitteiden saavuttamiseksi. Päämääränä on parantaa asiakkaan sosiaalista, fyysistä ja/tai psykologista toimintakykyä ja/tai kohentaa yleistä hyvinvointia (Haller,
Kramer 2006, 5). Keskeisintä puutarhaterapiassa on kasvien ja ihmisen välinen vuorovaikutus. Tämä vuorovaikutus koetaan hyvänä ja rauhoittavana sekä mieltä hoitavana kokemuksena (Nikkilä 2003, 5–6). Puutarhaterapialla pyritään parantamaan
osallistujien hyvinvointia (Simson, Straus 1998, 44).
Puutarhakerhossa toivottiin käytettävän syötäviä kasveja, joita kuntoutujat käyttivät ruoan valmistuksessa. Suunnittelin puutarhakerhon toiminnalle rungon toivo-
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musten pohjalta ja laadin aktiviteetit käytettävien kasvien mukaan. Puutarhakerhot
nimesin aktiviteettien pohjalta. Puutarhakerhon tapaamiset olivat nimeltään
Keittiöpuutarha, Ruukkupuutarha, Oma kukkaketo, Yrtit tutuksi ja oma herneviljelmä, Viherkasveja kotiin, sekä Kukkakimppu ja seppeleen koristelu. Kerhojen
aikana kylvettiin siemeniä ruukkuihin, istutettiin taimia, tehtiin kukka-asetelmia
luonnonkasveista, tutustuttiin kasvaviin yrtteihin, otettiin lehtipistokkaita ja istutettiin juurtuneita pistokkaita, tehtiin kukkakimppuja ja koristeltiin seppele kukilla
ja varvuilla.
Havaintojen perusteella kuntoutujat kehittyivät ja saavuttivat asetettuja tavoitteita
(ryhmätyöskentelytaitojen ja keskittymiskyvyn kehittyminen, pitkäjänteisyyden lisääminen ja sitoutuminen kasvien hoitoon). Puutarhakerhon aikana huomioin värien merkityksen kuntoutujille, mullan käsittelyn kiehtovuuden, kasvun seuraamisen
ja kasvien hoitamisen ilon. Kuntoutujat oppivat uusia taitoja ja harjoittivat muistia,
joka ilmeni muun muassa kylvöjä tehdessä. Kuntouttajat käyttivät eri aistejaan esimerkiksi tutustuessaan yrtteihin niitä keräämällä ja maistamalla.
Puutarhakerhon toiminta ulottui kokoontumisten ulkopuolelle kuntoutujien hoitaessa kasveja ja nauttiessaan itse kasvatetusta sadosta asumisyksiköissään. Hoitajan
mukaan puutarhakerhon vaikuttavuus kokoontumisten ulkopuolella esiintyi muun
muassa kuntoutujien rauhallisuutena kerhon jälkeen. Kolpeneen puutarhakerhon
havaintojen ja kokemusten perusteella puutarhaterapiaa voidaan käyttää kehitysvammaisten kuntoutujien arjen tukena.
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7 Green Care erityisryhmien
asumispalveluissa
Anu Karinen
Vihreää hoivaa voidaan hyödyntää monin tavoin erilaisten erityisryhmien, kuten vanhusten, mielenterveyskuntoutujien ja kehitysvammaisten asumispalveluissa. Usein
vain mielikuvitus, luovuus ja viitseliäisyys ovat rajana Creen Care -ajatusten käytölle.
Asumisyksiköiden arki on kiireistä ja rutiineja tarvitaan, mutta luonto- ja eläinpainotteiset elämykset osana virike- ja työtoimintaa voivat tuottaa asukkaalle tehokasta
kuntoutusta ja irtiottoja laitosmaailmasta. Luonto- ja eläinelämyksillä voidaan asukkaille tuoda arkeen elementtejä, jotka tekevät elämisestä elämisen arvoista ja auttavat
asukasta taistelemaan oman kuntonsa ja hyvinvointinsa puolesta. Luontoa ja eläimiä
ei helposti yhdistetä steriiliin laitosmaailmaan, vaikka yleisesti tunnustetaan, että
luonnossa liikkuminen ja eläinten kanssa toiminta vähentävät stressiä ja tuottavat onnistumisen elämyksiä, joita laitosmaailmassa kaivataan kipeästi.
Näkemykseni perustuvat asiakastyöhön Simon Palvelukodilla, Saarentiekodilla ja
Totontien Palvelukodilla, joissa tuotetaan mielenterveysasiakkaiden ja kehitysvammaisten asumis- ja lomapalveluja.
Pidämme tärkeänä palvelukotiasukkaiden mahdollisuutta päästä ulos vuodenajasta riippumatta. Ulkoilu parantaa tasapainoa, terästää muistia ja virkistää mieltä.
Ulkona liikkuminen on iäkkäiden ja muidenkin asukkaiden mieluisin harrastus.
Siinä on myös kuntoutuksellinen näkökulma, koska kävelykyky säilyy vain kävelemällä. Ulkona liikkuminen vaikeutuu monella 75-80 vuoden iässä tai jonkun muun
syyn, kuten mielenterveydellisen sairauden, vamman tai kehitysvamman vuoksi.
Syinä voivat olla heikentynyt lihasvoima ja tasapaino, suunnistamisen tai liikenteen
seuraamisen vaikeudet sekä ympäristön haasteet.
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Kävelykaverin puute voi jättää vajaakuntoisen ihmisen kotinsa tai palvelukodin vangiksi. Palvelukodeissa ulkoilua rajoittavat myös vastuukysymykset. Vaikka asukas
osaisikin liikkua yksin ulkona, häntä ei aina uskalleta päästää tai ainakaan kannustaa
ulkoiluun, jottei sattuisi vahinkoa. Suomesta löytyy myös edelleen asumisyksiköitä
ja laitoksia, joissa osa asukkaista ei pääse ulos virkistymään lainkaan. Yksikköön on
voinut vuosien saatossa muodostua organisaatiokulttuuri, jossa ulkoiluun ei kannusteta ja sitä pidetään epäsuotavana. Hoitajat saattavat istua vuoronvaihdon aikana 2–3
tuntia lasikopissa juttelemassa, vaikka siinä olisi hyvää aikaa piipahtaa pihalla vaikka juomassa päiväkahvit asukkaiden kanssa. Uusia hoitajia katsotaan kieroon tai vähätellään, jos he vievät asukkaita luontoon. Tällaisissa yksiköissä sälyttäisin johdolle
vastuun asukkaiden elämänlaadusta. Ulkoilun tulisi olla osa yksikön toimintasuunnitelmaa ja sen toteutumiseen tulee etsiä aktiivisesti resursseja.
Ylläpitämissämme asumisyksiköissä huonokuntoisimpien asukkaiden eli ei-itsenäisesti ulkoilemaan kykenevien ulkoilua seurataan ulkoilulistoilla. Näin voidaan
osoittaa myös omaiselle ja palvelun maksajalle, että viriketoimintaan panostetaan.
Vanhemmissa yksiköissä, joissa toimintakulttuuri on vakiintunut, ei ulkoilulistaa
enää tarvita vaan luonnossa liikkuminen on itsestäänselvyys. Esimerkiksi haastavasti käyttäytyvien ja eniten valvontaa tarvitsevien autistien yksikössä Simossa hoitajat ja asukkaat reissaavat muun muassa laavuilla, tapahtumissa, eläinpuistossa ja
lähimaastossa ulkoilemassa päivittäin. Heidän kohdallaan ei- motivoituneen hoitajan olisi helppo perustella, ettei asukkaan kanssa voi mihinkään mennä.
Turvallinen ja aidattu palvelukodin piha on paras tae ulkoilulle ja vuodenaikojen
vaihtumisesta nauttimiselle. Palvelukodin resurssit ovat yleensä suhteellisen tiukat,
mutta omalle pihalle voi mennä. Sinne ei tarvitse lähteä. Pihalla on helppo grillata ja
järjestää vaikka haravointitalkoot, joihin voivat osallistua myös huonokuntoisimmat
asukkaat.
Jokaisella toimintayksiköllä ovat omat tapansa tuottaa Creen Carea riippuen yksikön resursseista ja asiakasryhmästä. Maalla sijaitsevissa palvelukodeissa Green Care
voi merkitä hieman eri tavoin järjestettyjä luontoelämyksiä asukkaille. Esimerkkinä
on Joutsijärven mielenterveyskuntoutujien asumisyksikkö Kemijärvellä. Talon elämänrytmiin kuuluu luonnollisena osana kevyt työ- ja viriketoiminta perunamaalla,
mansikkamaalla, sieni- tai marjametsässä. Itse hoidetuista ja poimituista tuotteista
pääsee myös nauttimaan, mikä tuo onnistumisen tunteita ja hyvää mieltä kroonisesti sairaalle ihmiselle, joilla ei välttämättä ole muita kiinnostuksen kohteita elämässä
kuin tupakalla käynti ja makoilu omassa huoneessa. Ulos luontoon pääsee suoraan
kotiovesta ilman suuria järjestelyjä. Kaupunkialueiden palvelukodeissa Green Care
voi taas olla enemmän kerho- tai retkimuotoista.
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Keskustelin Vammaispalvelujen kehittämishankkeeseen osallistuvien asumisyksiköiden johtajien kanssa Green Caresta. Aihe oli monelle outo, mutta käsitteen
avauduttua jokainen löysi omasta asumisyksiköstään Green Carea ulkoilutoiminnan lisäksi. Esimerkiksi kemiläiset olivat käyneet melomassa, torniolaiset linturetkellä, ylitorniolaiset maatalousnäyttelyssä ja Pohjantähden Palvelukoti oli tilannut
hevosen rekineen kotipihalle asukkaiden iloksi. Omissa yksiköissämme olemme
panostaneet ulkoilutoiminnan lisäksi pienimuotoiseen retkitoimintaan, käsityö- ja
puutarhakerhoon neljä kertaa viikossa, luonto- ja eläinelämyksiä tarjoaviin avoimiin
ulkoilutapahtumiin, arkipäivien miestenryhmään, jossa on työ- ja erähenkistä toimintaa sekä pidettyyn heppakerhotoimintaan, joka on aktivoivaa ja yhteisöllisestä
puuhaa tallilla, ei niinkään varsinaista terapiaratsastusta.
Monessa asumisyksikössä tehdään jo nyt Green Carea. Sen merkitystä asumispalveluissa ja kotiin vietävissä palveluissa on hyvä korostaa edelleen sosiaali- ja terveysalan toimijoiden piirissä. Palvelu- ja ryhmäkotien hoitajat vievät varmasti Vihreää
hoivaa innolla eteenpäin oman yksikkönsä laatutekijänä, etenkin jos Green Care
-ajatukset saavat entistä enemmän arvostusta kuntoutus- ja viriketoiminnan muotona. Asukkaiden elämään ne kyllä tuottavat iloa.
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8 Peurasuvannon lomakylän arvot
pohjautuvat Green Care -ajatteluun
Annukka Rantalainen
”Peurasuvanto on luontoihmisen lomapaikka”, alkaa Peurasuvannon Lomakylän
esittely nettisivuillamme. Tähän kiteytyy myös koko liikeideamme: ”tuottaa laa
dukkaita, yksilöllisiä ja luonnonläheisiä palveluita niin ravitsemus-, majoitus-, kuin myös
ohjelmapalveluiden muodossa”. Luonnonläheisyyttä kuvastaa sijaintimme KeskiLapin erämaa-alueiden, Pomokairan ja Koitelaisen kairan välissä. Paikka on 50 km
Sodankylästä pohjoiseen E75-tien varrelle, 80 km etelään Saariselältä, Madetkosken
kylässä Kitisen joen rannalle.
Asiakkaiden yksilöllinen palvelu ja jokaisen asiakkaan tarpeiden huomioiminen
toimintamme A ja O. Ryhmäkoot ovat pieniä ja henkilökuntamme on myös pieni
ja dynaaminen; omistajat ovat mukana käytännön työssä eli palaute tulee suoraan
asiakkailta yrittäjille. Näin pystymme heti puuttumaan mahdollisiin puutteisiin ja
kehittämään palveluitamme. Pystymme räätälöimään palveluitamme vastaamaan
asiakkaan toiveita ilman suurten organisaatioiden jäykkyyttä. Laadukkuutta mittaamme muun muassa asiakaspalautekyselyiden, suullisen palautteen ja vieraskirjaan jätetyn palautteen muodossa. Asiakaspalautteen myötä olemme lisänneet ohjelmapalveluitamme asiakkaidemme toiveiden mukaisesti. Esimerkiksi ensi talvena
uusia ohjelmapalveluita ovat kotakokkaus ja lumiluolan rakennus.
Peurasuvannon Lomakylässä on 12 hyvin varustettua perinteistä hirsimökkiä.
Mökkien terassilta avautuvat maisemat Kitiselle, johon voi pulahtaa laiturilta saunan jälkeen virkistäytymään. Lomakylän pihapiirissä ovat myös paikat matkailuautoille ja -vaunuille. Pihan keskellä ovat yleiset huoltotilat pesukoneineen, suihkut,
WC:t ja supisuomalainen puusauna. Yksi mökeistämme on varustettu inva-WC:llä
ja suihkulla.
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Ohjelmapalvelumme toteutetaan ympäröivässä luonnossa: maastopyöräilyä metsäautotiellä, melontaa kanooteilla Kitisellä, kalastusta ja patikointia Pomokairassa.
Talvella opastamme moottorikelkkaretkiä, joihon sisältyy kodassa valmistettu lounas tulilla, pilkkimistä, lumikenkäilyä ja murtomaahiihtoa omalla ladullamme.
Meillä on myös kesällä opastettu 4 km pituinen luontopolku, jonka pitkospuita ollaan kunnostamassa tänä syksynä. Luontopolun varrella on opastauluissa kerrottu
paikallisesta luonnosta ja eläimistä.
Ravintolassamme lähtökohtana ovat paikalliset raaka-aineet ja perinteiset lappilaiset reseptit: poronliha tulee paikalliselta poromieheltä ja vuohenjuusto lähiluomutilalta. Lohen, siian ja raudun savustus omassa savustusuunissa on yksi tärkeimmistä
ravintolan palveluista kesällä. Nykyisen ”slow life” -ajattelun mukaisesti ”tavoitteemme on, että matkailijoiden aika pysähtyy luonnon keskellä Peurasuvannossa”.

8.1 Matkailuyrityksen näkökulma Green Care -ajatteluun
Matkailuyrityksen rooli voidaan joskus nähdä ristiriitaisena Green Care -ajattelulle.
Yrityshän on yleensä voittoa tavoitteleva ja luonnon resursseja kuluttava yksikkö.
Varsinkin suurten matkailuyritysten roolia Green Care -ajattelumalliin nojaavana on
kyseenalaistettu. Toisaalta matkailuyrityksellä on myös vastuu ympäröivästä luonnosta ja sen hoitamisesta, jotta toiminta olisi pysyvää ja hyväksyttyä. Omassa yrityksessämme luomme puitteita, jotta asiakkaat voivat nauttia luonnosta ja sen tuomista mahdollisuuksista, kuitenkin niin ettemme sitä tuhoaisi tai roskaisi. Moottorikelkkailuun
käytämme vain siihen tehtyjä reittejä, jätteiden kierrätyspiste on parkkipaikallamme,
kompostoimme ravintolajätteet ja pyydämme myös asiakkaitamme keräämään roskansa ja varjelemaan luontoa myös omalla esimerkillämme.
Etenkin kaupunkilaiset ovat jo osin vieraantuneita luonnosta ja osa pelkää liikkua
yksin luonnossa ja he tarvitsevat opastusta luonnossa. Lisäksi on paljon ihmisiä, jotka eivät tunne paikallista maastoa, eivätkä välttämättä omista esimerkiksi kanoottia tai venettä, jolla pääsisivät nauttimaan jokimaisemista. Siksi matkailuyrityksen
tärkeä rooli Lapissa on olla ”mahdollistaja” luonnosta ja sen antimista nauttimiseen.
Kaupungissa ikänsä asunut ihminen ei välttämättä osaa liikkua yksin metsissämme
tai edes tietäisi tulla nauttimaan Lapin luonnosta ilman ohjelmapalvelutuotantoa
ja palveluidemme markkinointia. Myöskään esimerkiksi eläkeläinen ei välttämättä
pysty itse lähtemään luontoon ilman kuljetusta ja opastusta saati nauttimaan savustetusta kalasta ja luonnon marjoista, jos kunto ei enää riitä kalastamiseen tai
marjojen poimimiseen. Meillä on ainutlaatuisia marjoja kuten hillat, sekä loistavia
kalavesiä, joita ei eteläisestä Suomesta samassa mittakaavassa löydy. Matkailuyritys
järjestää puitteet ja mahdollistaa luonnosta nauttimisen sekä markkinoinnillaan tuo
palveluita kuluttajien tietoon.

82

Peurasuvannon lomakylän arvot pohjautuvat Green Care -ajatteluun

8.2 Green Care -kokemukset Peurasuvannossa
Tutustuttuani Green Care -ajatteluun, ymmärsin kuinka moni palvelumme on jo nyt
Green Care -ajatteluun pohjautuvaa. Olemme muun muassa toteuttaneet yhteisöille
ja ryhmille virkistyspäiviä, jolloin osa asiakkaista voi käydä kiertämässä luontopolun, osa käy melomassa ja kaikki osallistuvat yhteiseen jousiammunta- ja mölkkykilpailuun. Ohjelmaan kuuluu usein saunominen ja uiminen virkistävässä Kitisessä
sekä ravintolaillallinen paikallista poroa tai lohta herkutellen.
Ranskalaiseläkeläisistä koostuvalle karavaanariryhmälle olemme järjestäneet muun
muassa vuotuisen kesäillan. He pysähtyvät Peurasuvantoon nauttimaan kalastuksesta, luontopolulla patikoinnista, saunasta ja ”Lapin yöttömästä yöstä” sekä syömään paikallista uunituoretta savukalaa ja käristystä omasta metsästä poimittujen
puolukoiden kera. Jälkiruoaksi tarjoamme paikalliselta luomuvuohitilalta ostettua
leipäjuustoa paikallisten hillojen kera. Ulkomaalaiset asiakkaat osaavat erityisesti
arvostaa paikallisia raaka-aineita.
Pyrimme tarjoamaan elämyksiä, jotka liittyvät aina paikalliseen luontoon ja paikallisiin raaka-aineisiin. Lisäksi kerromme asiakkaille paikallisesta kulttuurista,
Madetkosken kylästä sekä paikan historiallisesta merkityksestä esimerkiksi tukkilanssin paikkana. Sijaintimme saamelaiskulttuurin rajalla on myös tärkeä elementti
toiminnassa. Esimerkiksi Peurasuvannon Pilheissä eli Poro- ja possujuhlissamme
elokuussa esiintyi saamelaisyhtye Somby, joka laulaa rockia saamenkielellä.
Myymme myös saamelaisten ja lappilaisten taidetta ja käsitöitä. Talvella ohjelmaamme kuuluu porotilalla vierailu, jossa tutustumme poroelinkeinoon ja sen ”vuoden
kiertoon” luonnon ja vuodenaikojen vaihteluiden mukaan. Pihallamme on myös
rakennettu kota, joka ensi kertaa tänä kesänä oli asiakkaiden suosima yöpymismuoto. Kotayöpyminen ei kuluta sähköä ja on luonnonläheisin vaihtoehto yöpymiseen.
Myös paikallisten kyläläisten kanssa tehtävä yhteistyö on elävöittänyt kyläläisten
yhteistoimintaa: muun muassa Peurasuvannon Lomakylässä järjestetyt pikkujoulut,
kyläkokoukset kodalla ja kirpputori kyläläisille ja ohikulkeville matkailijoille.

8.3 Tulevaisuuden tavoitteet ja mahdollisuudet
Tulevaisuudessa pyrimme lisäämään palveluitamme Green Care -ajattelun mukaisesti. Tavoitteena on saada ravintolaamme pyörätuoliluiska ja parantaa yhden
mökkimme ja eri tilojen edellytyksiä invalidiasiakkaille. Yhteistyössä paikallisen
palveluyhteisön kanssa järjestämme mahdollisesti virkistyspäivän mielenterveyspotilaille ja pitkäaikaistyöttömille. Tavoitteenamme on lisätä yhteistyötä erilaisten yhteisöjen ja yritysten kanssa. Voimme yhteistyössä suunnitella erilaisia oh-
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jelmapalveluita luonnon keskellä ottaen huomioon asiakaskunnan erityistarpeet.
Ohjelmapalveluidemme sisältöä ja monimuotoisuutta kehitämme jatkuvasti asiakkailtamme tulleen palautteen mukaisesti.
Matkailuyrittäjän näkökulmasta Green Care -jatkohankkeessa on tarpeen ottaa
huomioon yrittäjien kiireiset sesonkiajat. Esimerkiksi joulukuusta maaliskuulle ja
kesäkuusta elokuulle matkailuyrittäjän mahdollisuus osallistua hankkeeseen on
vähäisempi. Jatkohankkeessa on myös tarpeen päästä konkreettisen toiminnan tasolle: miettiä tuote- ja palvelukokonaisuuksia yhteistyössä muiden sidosryhmien
kanssa. Kysymykset rahoituksesta, tuotteista, hinnoista ja markkinoinnista voidaan
ratkaista yhteistyössä ja mahdollisesti yrityksissä paikanpäällä, jotta nähdään toimintaympäristö ja sen luomat mahdollisuudet. Ohjelmien tuotteistaminen eli niiden saaminen markkinoitavaan muotoon on myös tärkeä vaihe suunnittelussa.
Tulevaisuudessa Green Care -toiminta on entistä tarpeellisempi ihmisten kiireen,
työn kuormittavuuden ja esimerkiksi mielenterveysongelmien lisääntyessä. Green
Care -toiminnalle ja yhtenäistämille on tilaus.
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9 Islanninhevospalvelut vanhan
Niskalan malliin ovat kokonaisia
kokemuksia
Kati Kärnä
Wanhan Niskalan Issikat on vuonna 2008 toimintansa käynnistänyt 10 hevosen islanninhevostalli Rovaniemellä. Tarjoamme asiakkaillemme kokonaisvaltaisia kokemuksia islanninhevosilla rauhallisessa talliympäristössä. Toimintamme avainsanoja
ovat laatu, yksilöllisyys ja turvallisuus. Keskeisiä tekijöitä palvelussa ovat mukavat,
asiakastyöhön soveltuvat hevoset sekä toimintaympäristö eli tunnelmallinen vanha
pihapiiri ja ympäröivä luonto. Ne mahdollistavat arjesta irtautumisen.
Osallistuin syyskuussa 2011 Rovaniemen ammattikorkeakoululla järjestettyyn
”Luontolähtöistä hyvinvointia Lapista – Green Care verkottumis- ja työpajapäivään”.
Järjestäjä pyysi minua kertomaan tilaisuudessa meidän Green Care -toiminnasta. Olin
ihmeissäni, kun olin itse tulossa tilaisuuteen saamaan lisätietoa kiinnostavasta aiheesta. Kuultuani Green Care -toiminnan määritelmästä, totesin toimintamme olevan aikalailla sen mukaista ja lupauduin kertomaan siitä ja aloin tutustumaan tarkemmin
Green Care -toiminnan sisältöihin ja määrittelyihin. Aihe on kiinnostanut minua pidempään. Käsitykseni toiminnasta on kuitenkin ollut kapea-alainen. Olen yhdistänyt
Green Care -toiminnan lähinnä kuntoutustoimintaan ja sosiaaliseen työllistymiseen,
joista olen saanut käytännön tietoa mm. Hollannissa toimivalta tallilta.
Green Care -toimintaa koskeviin määrittelyihin on ollut antoisa tutustua ja suhteuttaa
niitä omaan toimintaan. Koko aihealue on Suomessa vielä uusi. Määritelmät ja käytännön toiminta tarkentunevat ajan myötä. Käsitteiden tunnetuksi tekeminen on kaikkien yhteinen etu. Tietoisuuden lisääntyessä on tärkeää, että tiedetään, mistä puhutaan.
Yrityksemme toiminnan keskeinen periaate on kokonaisvaltaisuus. Tallitoimintamme
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perustuu yhteistoimintaan eläinten kanssa. Hevoset ovat työkavereita, joiden hyvinvointi on meille tärkeää. Tarjoamme monipuolisia islanninhevospalveluja. Meillä hevonen ei ole ”kone”. Emme tarjoa pelkkää ratsastusta vaan haluamme tarjota myös
mahdollisuuden oppia tuntemaan millainen eläin hevonen on, miten se käyttäytyy
ynnä muuta. Hevostaidot sisältyvät luontevasti kaikkeen asiakastoimintaamme.
Hevoset elävät kotipihassamme pihatossa laumassa lajinomaisissa elinolosuhteissa ja saavat seurustella toistensa kanssa vapaasti. Tämä poikkeaa selvästi normaalista talliympäristöstä. Pihapiiri on rauhallinen ja asiakkaat pääsevät seuraamaan
myös hevosten laumaelämää. Liikumme pääasiassa maastossa ympäröivän luonnon tarjotessa vuodenaikojen mukaan vaihtelevan maiseman arjesta irtautumiselle.
Toimintaympäristön merkitys on suuri. Miellyttäviä kokemuksia antava ympäristö
viimeistelee toiminnan kokonaisvaltaisuuden.
Laaja-alaisen hevostiedon ja -taidon ohella asiakkaamme saavat mahdollisuuden tutustua paremmin omaan itseensä ja käyttäytymiseensä esimerkiksi koululuokassa
tai työyhteisössä. Hevoset opettavat meille läsnäolon tärkeyttä, samalla kun voimme
havainnoida omaa kommunikaatiotamme. Hevosten kanssa opittuja asioita voimme
soveltaa myös ihmisten välisiin vuorovaikutustilanteisiin. Tärkeitä työkaluja työskentelyyn saamme meneillään olevista ”EASEL® - Kokemuksellisen tunnetaitovalmennuksen” -opinnoista, joiden sisältö tukee toimintaamme. Paljon esillä oleva termi tunneäly kuvaa henkilön kykyä ja taitoa tunnistaa ja säädellä omia tunteita sekä
rakentaa ja ylläpitää toimivia ihmissuhteita. Kokemuksellisen tunnetaitovalmennuksen tavoitteena onkin vahvistaa asiakkaan itsetuntemusta, itsehallintaa, sosiaalista tilannetajua, vuorovaikutustaitoja ja vastuullista päätöksentekoa sekä mahdollistaa esteettisten vaikuttavien kokemusten synnyttämä ilon kokemus. Asiakkaille
tarjotaan työkaluja, joiden avulla vähennetään epätarkoituksenmukaista käytöstä ja
opitaan tilalle uusia parempia toimintatapoja. (www.easeltraining.fi)
Asiakasryhmämme ovat aina pieniä ja kaikki toimintamme on ohjattua. Tallilla on
pääasiassa vakituinen asiakaskunta, joka koostuu pitkälti paikkakuntalaisista aikuisista hevosystävistä. Osa ratsastavista aikuisista on palannut vanhan harrastuksen
pariin, osa on lähtenyt tutustumaan kokonaan uuteen maailmaan. Hevosharrastus
antaa asiakkaillemme sekä virkistäytymistä että hyvinvointia. Tarjoamme harrastusmahdollisuuden myös erityisnuorille. Mahdollisuus hevosten kanssa toimimiseen
tulee olla kaikkien kiinnostuneiden saatavilla. Vastuullisuus on keskeinen periaate
kaikkien asiakkaiden kanssa. Erityisesti erityisasiakkaille kerromme selvästi, mitä
tarjoamme ja vastuuhenkilöiden osaamis- ja koulutustaso on toiminnan mukainen.
Yksityisasiakkaiden ohella meillä käy ryhmiä. Vanhassa Niskalassa on järjestetty
muun muassa erilaisia virkistys- ja kehittämispäiviä, joiden ohjelma suunnitellaan
ryhmän toiveiden mukaan. Kokemukset ovat olleet myönteisiä. Ainutlaatuinen
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vanha pihapiiri tarjoaa oivan paikan yhdessäololle. Vanha tupa toimii innoittavana
aivoriihenä. Yhteisten asioiden käsittely muualla kuin työpaikalla tuo usein esille
aivan uusia näkökulmia. Työasioiden käsittelyn ohella yhteinen uusi kokemus hevosmaailmasta on mukava yhdistävä tekijä henkilökunnan kesken päiväohjelman
täydentyessä mahdollisesti vielä saunalla, kylpytynnyrillä ja ruokailulla.
Koko toiminnassamme keskeisinä ovat koulutetut ja helposti käsiteltävät hevoset. Ne
valitaan asiakkaan kokemuksen/tilanteen mukaan eläinten hyvän kohtelun ollessa
kaiken yhteistyön perusta. Eläinten moninaiset vaikutukset ihmisten hyvinvointiin
ovat tulleet viime aikoina entistä enemmän yleiseen tietoisuuteen ja keskusteluun
– asia, jonka jokainen eläinten kanssa toiminut on varmasti itse kokenut. Eläin rauhoittaa ylivilkasta ja saa ujonkin puhumaan. Kokonaisuudessaan vaikutukset ovat
kuitenkin laaja-alaisempia, mitä tukevat jo monet tutkimukset.
Määritelmän mukaan Green Care on luontoon ja maaseutuympäristöön liittyvää
toimintaa, jolla edistetään ihmisten hyvinvointia ja elämänlaatua. Se kattaa monia
menetelmiä, joita käytetään ammatillisesti, tavoitteellisesti ja vastuullisesti. Omasta
toiminnastamme kertoessani ymmärrän nyt toimintamme olevan Green Care määrittelyn mukaista. Erityisesti Katariina Soinin luokittelu Green Care -toiminnalle on itselleni käsitettä avaava: vihreä hoiva, voima ja virkistys kuuluvat kaikki
Green Care -toimintaan.
Käsitteen laaja-alaisempi tulkinta on ollut antoisaa ja herättää kysymyksiä. Voisiko
Green Care olla tulevaisuudessa myös myyntivaltti? Voisimmeko jatkossa myydä
Green Care -painotteisia islanninhevospalveluja? Näen kiinnostavana edelleen myös
alkuperäisen käsitykseni mukaisen suppeamman Green Care -toiminnan. Voisiko
tallilla vierailla tulevaisuudessa säännöllisesti yhteistyötahon asiakkaista koostuva
kuntoutuva ryhmä? Mahdollisuuksia on monia. Tärkeätä on saada eri toimijoiden
välinen yhteistyö toimimaan. Toiminnan vakiinnuttaminen edellyttää myös rahoitusmuotojen löytämistä. Pelkällä hyvällä tahdolla ei yritystoimintaa voida hoitaa.
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10 Luontoperustaisen palvelu- ja
yritystoiminnan kehityksen ehtoja
Hilkka Jankkila
10.1 Johdanto
Green Caren, kuten muunkin luontoperustaisen, usein pienimuotoisen, palvelu- ja
yritystoiminnan edellytykset ja mahdollisuudet liittyvät laajempaan maaseudun ja
ihmisen koko elinympäristön kehitykseen. Etenkin luonnonvarojen käytöstä riippuvaisessa Lapissa ihmisten elämisen ja elinkeinojen tulevaisuus riippuu siitä, miten
toimintaympäristön ekologiset, taloudellis-teknologiset ja sosio-kulttuuriset ulottuvuudet ja niiden keskinäiset riippuvuudet ja kestävän kehityksen näkökulma huomioidaan politiikassa ja päätöksenteossa. Kysymyksen ajankohtaisuutta lisää tietoja elämysyhteiskunnan kehittyminen merkitysyhteiskunnaksi, jossa talouskasvun
ehdot arvioidaan uudelleen ja toimintaa arvioidaan ihmisen henkisen hyvinvoinnin
sekä elpyvän luonnon mittareilla (vrt. Hienonen 2011, 13, 14 ).
Tarkastelen tässä artikkelissa Green Caren ja laajemmin luontoperustaisen palvelu- ja yritystoiminnan mahdollisuuksia ja toimintaehtoja ihmisten luonto- ja maaseutusuhteen, maaseudun kehitysnäkymien sekä kehittämisstrategioiden pohjalta
yleensä ja erityisesti Lapin näkökulmasta.

10.2 Ihmisten luonto- ja maaseutusuhde luontoperustaisen
palvelu- ja yritystoiminnan perustana
10.2.1 Luontoyhteys taustalla
Ihmisille luontoyhteydet sinällään ovat jo tärkeät (Sempik et al. 2010, 9). Suomessa
luonto on kaikkialla (pinta-alasta on metsää 80 %) ja ihmisten suhde luontoon ja
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osuus luonnonantimista on taattu jokamiehenoikeuksilla. Luonto on kansaa yhdistävä asia. Kaupunkilaisistakin vain viisi prosenttia katsoo, ettei luonnolla ole heille merkitystä. Suomen brändi-työryhmän mukaan luontokeskeinen kulttuurimme
erottaa maamme muista läntisistä hyvinvointivaltioista. Puhtaaksi miellettävästä
luonnosta on tullut kansainvälisen Suomi-kuvan selkein ja vahvin erottava tekijä,
vaikka todellisuudessa Suomen luonto on pitkälti valjastettu hyötytarkoituksiin.
Brändi-työryhmän valitsemista kolmesta suomalaisen identiteetin prioriteettialueista yksi onkin luonto. (Tehtävä Suomelle 2010, 119, 127, 135, 353.)
Alueen kiinnostavuus, maine ja kilpailuidentiteetti yleensä muodostuvat alueen
ainutlaatuisuudesta, kulttuurista, historiasta, perinteistä, tavoista ja neroudesta
(Starry 2011). Lapin tulevaisuuskuvissa ja brändityössä pohjoinen luonto, kulttuuri
ja ihmiset ovat vahvasti mukana. Tämä näkyy brändin valmistelutyön toimeksiannoissa ja aihetyöryhmissä: Katse tulevaisuuteen (nuoret, kehittäjät, tutkijat), Asumhan
(paluumuuttajat, osaava työvoima ja maahanmuuttajat), Kulttuuritarjonta-maisemaympäristö (kulttuurin ja politiikan, elämysteollisuuden ja uskonnon kysymyksiä),
Luonto ja hyvinvointi (urheilu, kunnonkohotus, virkistäytyminen ja matkailu luonnossa), Uudistuva luonto (metsä- ja kaivosteollisuus, vesirakentaminen ja luonnonsuojelu), Aito Lappi (kylät, ruoka, käsityöt, saamelaisuus, porotalous, eläimet, elämystuotanto) ja Lappi lisäarvona yritysmaailmalle. (Starry 2011.)
Lapin kehityksen luonto- ja kulttuurisidonnaisuus näkyy myös maakunnan arvoihin ja tahtotilaan perustuvassa kehitysvisiossa vuodelle 2030: ”Lappi on vetovoimainen
195 000 asukkaan pohjoinen menestyjämaakunta, joka tunnetaan luonnoltaan ja kulttuuril
taan rikkaana, luovana ja kansainvälisesti arvostettuna kasvavien investointien alueena. Lappi
antaa elämänvoimaa” (Lapin liitto). Poliittiset päätökset ja käytännön toiminta määrittävät maakunnan talouden kasvun todelliset ehdot. Globaalitaloudessa päätökset
eivät kuitenkaan ole enää yksin maakunnan tai Suomen käsissä. Suomalaisten ja
lappilaisten positiivinen luontosuhde ja ymmärrys luonnon ja luonnonvarojen merkityksestä elämisen ja elinkeinojen ehtona sekä ulkomaalaisten arvostus Suomen
luontoa kohtaan luovat yleistä perustaa niin Green Care- kuin muulle luontoperustaiselle elinkeino- ja palvelutoiminnalle sekä toimijana että asiakkaana.
Valtaosalle suomalaisista luonto antaa henkistä ja ruumiillista hyvinvointia. Luon
non virkistävästä ja stressiä vähentävästä vaikutuksesta on lukuisia todisteita
(Tehtävä Suomelle 2010, 119, 127, 173). Hyvinvointia ja luontokokemuksia tuovat
luonnon elämykset, kokemukset, sosiaaliset suhteet, kunnon kohentuminen ja luonnosta saatavat tuotteet (Savolainen, R & Taivainen, J. 2011, 119). Usein ne tulevat arkisista teoista, kuten luonnossa kävelemisestä, puutarhan vaalimisesta tai mökkeilystä
(Hienonen 2011, 48). Green Care -periaatteilla toimittaessa luontoa ja maaseutuympäristöä hyödynnetään tavoitteellisesti ja ammatillisesti ihmisten hyvinvoinnin ja
elämänlaadun lähteenä ja vahvistajana (Soini ym. 2011, 329).
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Ihmisen elämänlaatu ja hyvinvointi rakentuvat monista, objektiivisesti ja subjektiivisesti mitattavista tekijöistä, arvostuksista ja tuntemuksista, kuten todellinen ja
koettu fyysinen ja psyykkinen terveys, elinolot, turvallisuus ja turvallisuuden tunne, sosiaaliset suhteet, vapaus ja arvostus, hyvä ympäristö sekä työ- ja toimeentulo
(Lapin hyvinvointiohjelma, 7). Lapissa luonnon roolia hyvinvointia ja elämänlaatua
edistävänä tekijänä pidetään tärkeänä sekä suoraan vaikuttavana tekijänä että välillisesti luontoon perustuvien elinkeinojen tarjoaman työn ja toimeentulon kautta.
Hyvinvoinnin rakenteellisiksi tekijöiksi luetaan muun muassa puhdas ja monipuolisesti hyvinvointia tukeva luonnonympäristö ja turvallinen elinympäristö. Näitä
tukevat lappilainen kulttuuri, perinteet ja identiteetti, toimiva kolmas sektori sekä
julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin välinen hyvä yhteistyö. (emt. 20.)
Ihmisten hyvinvointiin kaikkialla vaikuttavat ratkaisevasti ekosysteemipalvelut,
jotka ovat ihmiskunnan maasta ja luonnosta saamia aineettomia ja aineellisia ilmaispalveluja ja -hyötyjä. Tällaisia ovat puhtaan veden tuotanto, hiilen sidonta ja ilman
puhdistus, metsän tuottamat tuulisuuden ja lämpötilan säätelyt, ravinteiden kierrätys, luonnon monimuotoisuus, maisema, historia ja kulttuuri (Savolainen 2011, 129;
Sempik et. al. 2010, 108; Hiedanpää ym. 2010, 13; Wascher & Pedroli 2008; Jäppinen
ym. 2004, 5). Näillä hyödyillä on erilaisia arvoja, vaikka kaikilla niillä ei olekaan
markkinoilla määräytyvää hintaa (Sempik et al. 2010, 106–107; Leskinen ym. 2011, 62;
Hiedanpää ym. 2010, 15). Usein niiden kustannukset kattaa yhteiskunta, mutta nyt
taloustieteilijätkin ovat alkaneet pohtia luonnon resurssien ja yhteis-/julkishyödykkeiden hallintaongelmia kiinnittäen huomiota tuotannon kustannuksiin ja siihen,
kuka maksaa tämän yhteisen hyvän (Tehtävä Suomelle 2011, 135).
Kokonaisvaltainen ihmisen elinympäristötarkastelu, ekosysteemipalveluiden turvaaminen, maan- ja luonnonvarojen käytön yhteensovittaminen sekä näiden sovittaminen yhteiskunnan päätöksentekoon on ihmisten moniulotteisen hyvinvoinnin ja
elinehtojen kannalta ajankohtaista (vrt. Vihervaara el al 2010, 199–201) erityisesti luonnonvarojen varassa elävässä Lapissa. Ratkaisevassa asemassa ovat alueellinen maankäytön ja toiminnan suunnittelu ja maankäytöstä ja kaavoituksessa vastaavat kuntaja maakuntapäättäjät, joilta edellytetään entistä laajempaa ja syvällisempää tiedollista
perustaa. Luonto- ja ympäristöasioiden tarkasteluun liittyvät ja päätöksentekoon vaikuttavat kulttuuriset, taloudelliset ja poliittiset tekijät: Mitä vaikutuksia toiminnalla
on, miten se vaikuttaa muiden toimintaedellytyksiin, ketä tai mitä ryhmää asia koskee
tai, mikä tämän ryhmän asema on yhteiskunnassa (vrt. Haila ym. 2010, 159–163)?
10.2.2 Kaupunki-maaseutu -suhteella merkitystä
Green Carea voidaan toteuttaa myös kaupunkiympäristössä ja laitoksissa käyttämällä toiminnassa luonnon elementtejä. Tämä tuo tarkasteluun toiminnan kaupunki-maaseutu -ulottuvuuden ja -vuorovaikutuksen. Luontoperustaisen palvelu- ja
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yritystoiminnan kehittämisen kannalta on tärkeää maaseutu- ja kaupunkikulttuurien lähentyminen ja kahtiajaon heikkeneminen. Maaseudulle on uutta kysyntää
ja maaseutuoptimismi, etenkin maaseudulla, on kasvamassa, mutta myös itsensä
kaupunkilaiseksi tuntevat uskovat maaseudun muuttuvan oleellisemmaksi osaksi
Suomea (Nieminen-Sundell, 2011, 10).
Kaupunkien elämäntapaan on tullut maaseutumaisia piirteitä ja maaseudulla monenlaisten elämäntapojen ja kulttuurien kirjo kasvaa (Hienonen 2011, 7, 8).
Maaseudulle ennakoidaan syntyvän erilaisia suomalaisia elämäntyylejä, mikä voi
todentua muun muassa inhimillisessä mittakaavassa toteutettuna ekologisena elämäntapana ja pohjoisena, omaperäisenä kulttuurina. (Hienonen 2011, 7). Lapin monikulttuurisuuteen kuuluu saamelaisuus. Saamelaiset ovat EU:n ainoa tunnustettu
alkuperäiskansa, jolla on myös Suomen perustuslakiin vuonna 1995 kirjattu oikeus
kehittää kieltään ja kulttuuriaan sekä siihen kuuluvia perinteisiä elinkeinojaan.
Saamelaisilla on vahva luontosuhde ja saamelaiskulttuurilla on paljon annettavaa
luontoperustaisten elinkeinojen ja palvelujen kehittämiseen.
Lappi sisältää jo nyt monia erilaisia yhteisöjä, identiteettejä, kulttuureja sekä tapoja
elää (Lapin toimintaympäristön nykytilanne, 2011, 4). Pohjoisessa kulttuurien moninaisuuteen, paikalliseen ajatteluun ja päätöksentekoon tuovat oman leimansa Lappiin
suuntautuva vahva kansainvälinen matkailu ja sen palveluvaateet, mutta myös ympäristövaateet. Suomen matkailustrategian mukaan yksi vahvistuva matkailuun vaikuttava päätrendi on ympäristötietoisuus sekä kestävän kehityksen ja ekologisuuden
vaateet. Muita trendejä ovat muun muassa teema- ja lähimatkailun kasvu.
Ulkomaan kansalaisten määrä kasvaa Lapissa noin 10 %:n vuosivauhdilla ja on viimeisen kymmenen vuoden aikana lähes kaksinkertaistunut. Vuoden 2010 lopussa
ulkomaan kansalaisten osuus oli 1,7 % Lapin väestöstä. Maahanmuutolla on merkitystä osaavan työvoiman saamisessa. (Lapin toimintaympäristön nykytilanne 2011,
2.) Omat kulttuurivaikutteensa tuo myös ulkomaisten marjanpoimijoiden mahdollinen integroituminen alueelle ja paikallisuuteen. Uusia vaikutteita myös pohjoiselle
maaseudulle tuo ennakoitava tietoyhteiskunnan vaihtuminen merkitysyhteiskuntaan, jolle ovat ominaisia vihreä informaatio- ja palvelutalous, hyvinvointivaltion
uusi vaihe ja monikulttuurisuus (Hienonen 2011, 48, viittaus Himanen 2010).

10.3 Maaseutu palvelu- ja yritysympäristönä
Yksinkertaistettuna maaseuduksi määritellään alue, joka ei ole kaupunkia (Hienonen
2011, 7). Yli 60 % EU:n 27 jäsenmaan väestöstä asuu maaseudulla tai maaseutumaisilla alueilla, mikä on 90 % jäsenmaiden koko alueesta. Maaseudun kehittäminen onkin
yksi EU:n tärkeimmistä politiikan sektoreista. (Wascher & Pedroli 2010, 4.) Suomen
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väestöstä vuonna 2009 asui maaseudulla 36 %. Lapin väestöstä 20 % asuu kylissä ja
maaseudulla (Lapin toimintaympäristön nykytilanne 2010, 2). Maaseudulle on uutta
vetoa. Noin 35 prosenttia 15–24 -vuotiaista uskoo asuvansa maalla pääasiallisesti tai
osittain kymmenen vuoden kuluttua, kun nyt luku on 20 %. Samasta ikäryhmästä
joka viides uskoo tekevänsä työtään osittain tai pääasiallisesti maaseudulla kymmenen vuoden kuluttua luvun ollessa nyt viisi prosenttia. (Nieminen-Sundell 2011, 17.)
Maaseudusta on tullut heikko signaali. Sille nähdään uudenlaista kysyntää, joka
voi muuttaa laajemminkin käsityksiä hyvinvoinnista ja kestävyydestä. (NieminenSundell 2011, 9.) Maaseutuympäristöstä haetaan yksilöllistä, maaseutuympäristöön
perustuvaa hyvinvointia ja hyvän elämän tekijöitä, mutta toisaalta maaseudulta odotetaan uutta vihreää liiketoimintaa ja ratkaisuja globaaleihin vihreän talouden haasteisiin, ilmasto-ongelmiin ja väheneviin luonnonvaroihin (emt. 9, 11). Potentiaalista
huolimatta suomalainen maaseutu ei kuitenkaan vielä näyttäydy vahvasti ihmisten
arjessa mahdollisuuksien ympäristönä (Hienonen 2011, 26).
Suomalaisen maaseudun nykykuvaa muovaat vakituisen ja loma-asumisen monipaikkaisuus, monipuolinen elinkeino-, yrittäjyys- ja innovaatiotoiminta, monituloisuus, mutta toisaalta palvelujen vähentyminen, joskin perusinfrastruktuuri on vielä
suhteellisen hyvässä kunnossa (Ponnikas 2011, 4; Hienonen 2011, 8). Turvalliseksi
koettavan maaseudun rooli rauhallisempaa, luovaa elämänrytmiä tai etätyöskentelymahdollisuutta hakevien tai erilaisten kohtuullistajaryhmien ja ikääntyvien joukossa kasvaa. Maalla on mielikuvien mukaan hyvä elää. (Hienonen 2011, 8;
Nieminen-Sundell, 2011, 9.) Vain noin 10 %:lle suomalaisista maaseudulla ei ole mitään erityistä roolia heidän elämässään (mm. Nieminen-Sundell 2011, 21).
Maaseudun kehitys ei ole enää maatalousjohtoista, joskin maataloudella voi
olla suuri merkitys joillakin alueilla (Ponnikas ym. 2011, 4; Hienonen 2011, 8).
Innovatiivisuuden kannalta maaseutukuva on ristiriitainen. Sitran tutkimuksen
mukaan vain kolmannes suomalaisista pitää maaseutua modernina. Sitä ei mielletä myöskään kekseliäiden työtapojen tai teknologiayritysten paikaksi (NieminenSundell 2011, 9), kun toisaalla on tutkimuksia ja todisteita maaseudun innovatiivisuudesta (mm. Storhammar–Virkkala 2003).
Innovatiivisuuspotentiaalia ja -odotuksia kuitenkin on. Maaseudun tulevaisuutta
arvioineet asiantuntijat katsovat, että maaseutua on kehitettävä monipuolisemmin
hyvinvoinnin lähteenä ja nähtävä maaseutu myös uudenlaisena matkailu-, huvinvointi- ja terveysalojen liiketoimintamahdollisuutena (33 % vastaajista) ja, että
maaseutua pitäisi hyödyntää innovatiivisemmin luonnonvarojen suhteen (esim.
biotalous ja lähiruoka) ja huomioida kestävään kehitykseen liittyvät liiketoimintamahdollisuudet (35 %) (Hienonen 2011, 34). Myös Suomen brändi-työryhmä nosti
suomalaisen identiteetin prioriteeteiksi luonnon ja ympäristökysymysten ohella in-
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novaatiot, osaamisen ja luovuuden sekä luotettavuuden ja rehellisyyden (Tehtävä
Suomelle, 351). Innovaatiomahdollisuuksissa nousevat keskiöön maaseudun vahvuudet eli luonnonvarojen käyttö, tila, luontokokemukset, hyvinvointi. Toisaalta
vaarana nähdään maaseudun rakentuminen vain luonnonvaroja hyödyntävän teollisuuden varaan (Hienonen 2011, 26, 34).
Lappi on valtaosin harvaanasuttua maaseutua. Vain Rovaniemi, Kemi ja Tornio ovat
kaupunkimaisia ja niiden ympärillä on kaupunkien läheistä maaseutua (Ponnikas
ym. 2011, 8-9). Nykyluokituksen mukaan Lapista puuttuu ydinmaaseutu, jossa on
vahvaa alkutuotantoa, mutta myös teollisuuskeskittymiä. Huomioiden Lapin matkailun ja kaivannaistoiminnan laajuuden, sijoittumisen ja suunnitelmat Tunturi-,
Pohjois- ja Itä-Lapissa, tämä ei vastanne todellisuutta. Yleistä maaseutuluokitusta
on tarpeen ja ollaankin uusimassa.
Suomen parhaiten voivaksi aluetyypiksi arvioidaan kaupunkien läheinen maaseutu, koska siellä ovat monipuoliset kehittämismahdollisuudet ja sinne syntyy uusia
yrityksiä ja kaupungissa on työpaikkoja ja lähimarkkinoita maaseutuyrityksille
(Ponnikas ym. 2011, 4, 9). Lapissa tällaisia ovat kolmen kaupungin läheiset alueet.
Mielenkiintoinen tulevaisuuden kysymys on, muodostuuko matkailu- ja kaivannaistoiminnan keskittymistä periferian mittakaavassa kaupunkien lähiseutuun verrattavia alueita? Osaltaan tähän vaikuttaa se, miten näiden keskittymien tarjoamia
uusia elinkeino- ja palvelumahdollisuuksia kyetään hyödyntämään ja, mitä palveluja niiden ympärille rakentuu. Toisaalta ympäristökritiikitön toiminta voi pilata ympäröivän alueen muita elinkeinollisia mahdollisuuksia.
Lappi on muuta Suomea maaseutuvaltaisempi. Maaseudun tulevaisuus onkin
maakunnalle muuta Suomea suurempi kysymys. Maaseutuelinkeinojen merkitys
Lapissa on viime vuosikymmenten isoista muutoksista huolimatta edelleen merkittävä (Lapin toimintaympäristön tulevaisuus 2011, 7). Kaksi kolmannesta (vrt. koko
maa 1/3) Lapin maaseudun työpaikoista on luontoon perustuvissa tai siihen läheisesti sidoksissa olevassa tuotannollisessa toiminnassa, kuten maa-, poro- ja metsätaloudessa ja kalastuksessa sekä laajenevassa kaivostoiminnassa. Palveluihin luettava
matkailu on Lapissa muuta maata merkittävämpää. (Vihinen 2011, 8.) Lapin maaseudun uhkatekijä on monista tekijöistä johtuva maatalouden ja maaseudun yritystoiminnan väheneminen. Toisaalta tuotannon lopettavilla tiloilla on uuden yritystoiminnan aloittamiseen tai toimialan muuttamiseen paljon mahdollisuuksia, kuten
yrittäjän ammattitaito ja osaaminen sekä toiminnan fyysiset perustat eli rakennukset, koneet ja kalusto (Kuha 2011, 3).
Lapissa toimii hieman yli 11 400 yritysten toimipaikkaa ja niiden henkilöstömäärä on
yhteensä lähes 38 500. Lapin yritysrakenne on mikroyritysvaltainen. 94 % Lapin yrityksistä työllistää alle 10 henkilöä. Niiden henkilöstömäärä on yhteensä lähes 38 500.
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(Lapin toimintaympäristön kehitysnäkymät 2011, 9.) Perinteinen maaseudun monialayrittäjyys ja monituloisuus, joka on välissä hiipunut, on vahvistumassa. Alueen ihmisten osaamiselle ja jäljellä oleville fyysisille rakenteille voi tulla uudenlaista käyttöä esimerkiksi raaka-aineiden jalostuksessa ja uudenlaisessa palvelutuotannossa,
mitä luonnontuoteala ja Green Care edustavat. Ihmisten muuttunut maaseutusuhde
voi olla uhka ja mahdollisuus. Väestön keskittyessä taajamiin ja kaupunkeihin, maaseutu voidaan kokea yhä enemmän raaka-ainetuottajana ja luontoon perustuvien
virkistyspalvelujen jakajana (vrt. Kuha 2011, 3), jolloin maaseudusta tulee vain muun
väestön ja matkailijoiden toiveiden ja vaateiden objekti.
Lapin elinkeinorakenteessa palveluilla on suuri rooli (v. 2008 lopussa; Lappi 72,9 %,
Suomi 71,6 %) ja sektori tarjoaa uusia työ- ja tulomahdollisuuksia edelleenkin.
Jalostuksen osuus on Lapissa 20,4 %, (23,9 %). Lapin alkutuotanto-osuus on 5,5 %
(Suomi 3,7 %). Alkutuotantovaltaisimmat seutukunnat ovat Itä-Lappi (14,1 % elinkeinoista) ja Torniojoki-laakso (13,6 %). Alkutuotantovaltaisuuden voi nähdä myös mahdollisuutena, kun huomioi, että ruokaperunan osalta Lapin omavaraisuus on vain
25 %, lampaan lihan osalta 72 % ja naudanlihan osalta 95 %. Poronlihaomavaraisuus
on noin 300 %. Lapin osuus Suomen metsän kasvusta on 13 % ja kerättyjen luonnontuotteiden ja marjojen määrästä 45,3 %. (Lappi lukuina 2010–2011.) Lähiruoalla
on kysyntää perusväestön ja matkailijoiden keskuudessa. Lapin matkailun tulovirta
vuonna 2009 oli 595 M€ ja työllistävyys noin 5500 htv Lapin kokonaistyövoiman
ollessa 83 595 henkilöä. Lapin matkailu kasvoi tasaisesti 2000‐luvulla ja notkahduksen jälkeen on taas kasvussa (Lapin toimintaympäristön kehitysnäkymät 2011, 7).
Kasvuodotukset perustuvat vetovoimaiseen luontoon, ohjelmapalveluiden lisääntymiseen, hyviin ulkoilumahdollisuuksiin sekä riittävään majoitus‐ ja ravintolakapasiteettiin (emt. 30).
Alueen vahvuuksia ja mahdollisuuksia, myös alkutuotannon mahdollisuudet, aiotaan hyödyntää muun muassa Koillismaalla ja Itä-Lapissa. Suomen ensimmäisessä
maakuntarajat ylittävässä elinkeinostrategiassa (Koillis-Suomen elinkeinostrategia
2011–2015) alueen tavoitetilan määrittelevä visio on: ”Pohjoisen luottamuksen, luontoosaamisen ja perheyrittäjyyden menestystarina”. Keskeisten strategisten hankkeiden
joukossa ovat Koillis-Suomen mineraalialan kehittämisohjelma ja luonnontuotealan
kehittäminen sisältäen lähiruokakonseptit.

10.4 Green Care palvelu- ja yritystoimintana
Green Caren tyypillisiä toimintasektoreita ovat terveydenhoito, sosiaalinen kuntoutus, kasvatus ja työllistäminen (Sempik et al. 2010, 22). Lapissa tätä edustavat palveluasuminen, mielenterveyspalvelut, laitos- ja kotihoito, päihdehuolto sekä erilaiset
koulu- ja päivähoitopalvelut. Usein niillä on yhteyksiä matkailuun. Lapissa Green
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Care -käsitettä voikin perustellusti laajentaa luontoa ja maaseudun mahdollisuuksia hyödyntävään matkailuun esimerkkinä luonnon tarjoamia mahdollisuuksia
hyödyntävä työhyvinvointimatkailu. Siinä työhyvinvointia edistäviin toimintoihin
liitetään terveysmatkailun, luonto-, liikunta-, seikkailu- ja kulttuurimatkailun elementtejä, jotka tuottavat elämysten ja oppimisen kautta positiivisia muutoksia asiakkaassa (Jänkälä ym. 2010, 32, 41). Green Care -ulottuvuuksia löytyy myös kalastus-,
porotila-, maatila- ja maaseutumatkailusta sekä luontoa hyödyntävistä majoitus- ja
ohjelmapalvelusta, joihin voi liittyä muun muassa lähiruoka, luonnontuotteet ja
luontoishoidot, kuten Lapista ja tästä julkaisusta löytyy esimerkkejä. Myös perinteisissä hoito- ja viihdekylpylöissä on Green Care -elementtejä. Suomalaisilla Green
Care -tuotteilla nähdään jopa vientituotteen mahdollisuuksia (Ponnikas ym. 2011).
Yksi Green Care -toiminnan ulottuvuus on kuntouttava työ ja sosiaalinen yritystoiminta. Luontoperustaisesta yritystoiminnasta löytyy tavanomaisen liiketoiminnan
ohella myös sosiaalista ja yhteiskunnallista yritystoimintaa ja yrittäjyyttä (social
firm / enterprise, social entrepreneurship ), joissa taloudellisen kannattavuuden lisäksi toiminta on arvopohjaista, yhteisöllistä ja vaikuttavuutta mitataan yhteiskunnallisesti. Voitto menee yrityksen edelleen kehittämiseen. Yhteiskunnallisen yrityksen toiminnan yksi lähtökohta on ympäristö ja siitä huolehtiminen. Tämä voi
jopa mullistaa perinteisen tavan ratkaista sosiaalisia tai ympäristöongelmia ja se voi
sopia muunnettuna erilaisiin kulttuureihin ja ympäristöihin. (Suomen yhteiskunnallisten yritysten yhdistys.)
Sosiaalisessa palvelu- ja yritystoiminnassa hyvinvointivaikutukset voivat toteutua
vajaakuntoisten tai vammaisten tehdessä voimaannuttavaa, terapeuttista ja kuntouttavaa työtä ja saadessa toimeentuloa. He voivat olla myös toiminnan asiakkaina.
Työ voi tapahtua vaikkapa työkeskuksissa, kuten Seitasäätiö Sodankylässä tai luonto-, kalastusmatkailu- tai maaseutumatkailuyrityksissä, jotka tuottavat tuotteita ja
palveluita erilaisille asiakasryhmille. Usein yhteiskunnan marginaaliryhmiä koskevan sosiaalisen yritystoiminnan kehittymisen haasteena on, miten yhteiskunnan
yleinen arvo-, päätöksenteko- ja rahoitusjärjestelmä suhtautuvat siihen.
Lapissa hyvinvointipalvelujen tuottamisessa ja elinmahdollisuuksien turvaamisessa
elinkeino- ja yleinen kehittämispolitiikka sekä hyvinvointipolitiikka kulkevat käsi
kädessä. Niissä tarvitaan erilaisia julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin verkostoja, asiakaslähtöisiä palveluprosesseja sekä sosiaalisia ja teknologisia innovaatioita
sekä yritystoimintaa eri toimialoille ja niiden rajapinnoille (vrt. Lapin hyvinvointiohjelma, 3, 6) huomioiden luonnon kestävän käytön mahdollisuudet ja ehdot.
Lapin hyvinvointiohjelman (s. 7). tavoitteet ovat haastavat: varmistaa palvelujen
saatavuus koko maakunnan väestölle, ehkäistä tehokkaasti syrjäytymistä ja edistää
väestön kokonaisvaltaista hyvinvointia. Huomioiden moniulotteisen hyvinvoinnin
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tavoitteet, sopii luontoperustainen palvelu- ja yritystoiminta hyvin maakunnallisen
elinkeino- ja hyvinvointipolitiikan kokonaisuuteen. Asiakas- ja kohderyhminä voivat olla paikalliset ja matkailijat. Jo nyt matkailualueilla on paikallisia, yksityisiä ja
julkisia palveluja täydentävää terveyspalvelutarjontaa. Green Care -toiminta, joka
on kuviossa 2 sovitettu kokonaisvaltaiseen elinympäristömalliin, on maakunnan
ihmisten hyvinvoinnin ja elämisen ehtojen kannalta huomattava ja kehitettävä mahdollisuus. Sen perusta on luonnossa ja luonnonvarojen kestävässä käytössä ja se tähtää ihmisten hyvinvointiin ja elämisen laatuun.
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vastuu luonnosta, sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä.
Globaalitaloudessa päätösvalta ei ole enää vain maan ja maakunnan rajojen sisällä,
mutta ympäristö on paikallinen ja sen mahdollisuudet, muutokset ja uhkat koetaan
paikallisesti (vrt. Haila ym. 2010, 166). Tämä ja asioiden monimutkaisuus edellyttävät
päättäjiltä entistä laajempaa, syvällisempää ja tiederajat ylittävää tietoperustaa.
Eri toimijat määrittävät pohjoisen luonnon kestävän käytön käsitteen, sisällön, tavoitteet, toiminnan ja sen vaikutusten arviointiperusteet omista lähtökohdistaan.
Siksi tarvitaan yhteisesti ymmärrettäviä käsitteitä, tavoitteita, mittaristoa, tietoa ja
hyväksyntää eri elinkeinojen arvo- ja arvostusperusteita sekä sopimista yhteistoimintatavoista ja intressien yhteensovituksesta. Nämä tulee tuoda entistä olennaisemmaksi osaksi kunnallista ja maakunnallista päätöksentekoa. Lapin ulkoiseen
kilpailukykyyn vaikuttaa vahvasti alueen sisäinen toimijoiden ja toimintojen riippuvuus toisistaan sekä elinympäristöstä. Eri toimialoja joutuu tarkastelemaan kokonaisuutena ja arvoketjuina sekä riippuvuus- ja ohjaussuhteina ihmisen kokonaisvaltaisen elinympäristön mallin pohjalta ja kautta.
Strategiatasolla luonnon merkittävyys nähdään ja myönnetään alueellisesti ja globaalisti. Lapin vahvuuksien hyödyntäminen kestävällä tavalla on tulevaisuuden haaste.
Keskeisiksi vahvuuksiksi nostetaan monet luontoon liittyvät tai siitä riippuvat tekijät:
rikkaat luonnonvarat, energiaomavaraisuus ja runsaat uusiutuvat energiavarat, puhdas
ruoka ja puhtaat vedet, lappilaisuus, arktinen sijainti, turvallinen elinympäristö monipuolinen kulttuuritarjonta (Lapin toimintaympäristön kehitysnäkymät 2011, 20–21).
Myös koko Suomen talous perustuu poikkeuksellisen vahvasti luonnonvaroista
saatavaan arvonlisään ja luonto ja luonnonvarat ja niiden kestävä käyttö ovat tulevaisuuden avain. (Tehtävä Suomelle, 155). Sitran luonnonvarastrategian mukaan
tulevan nousun lähtökohtana ovat runsaat uusiutuvat luonnonvarat, niiden kestävä
käyttö ja hyödyntämisessä käytettävän modernin teknologian kehittäminen. Vaikka
Suomessa tieteellinen ymmärrys luonnosta on huippuluokkaa ja suomalaisilla on
vahva luontoside, ei Suomi ole vielä onnistunut rakentamaan kestävää yhteiskuntaa. Luonnonvarojen ja energian kuluttajana Suomi on maailman kärkeä. (Tehtävä
Suomelle 2010, 119, 173).
Myös EU:n tuleville vuosikymmenille ulottuvassa ”Eurooppa 2020” -kasvustrategiassa kestävä kasvu nousee tärkeäksi. EU:sta halutaan älykäs, kestävä ja osallistava
talous, minkä pohjalta jäsenmaat voivat saavuttaa korkean työllisyyden, tuottavuuden ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden. Kestävällä kasvulla tarkoitetaan resurssitehokkaamman, vihreämmän ja kilpailukykyisemmän talouden rakentamista. Tähän
liittyvät vihreiden teknologioiden ja tuotantomenetelmien kehittäminen, energiatehokkaat sähköverkot, pk-yritysten liiketoimintaympäristön parantaminen ja kuluttajien auttaminen tekemään ekologisesti perusteltuja valintoja. (Eurooppa 2020.)
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Samanlaisia kestävän kehityksen ja luonnonvarojen kestävän käytön haasteita ja
ekoinnovaatioiden ja siihen perustavan liiketoiminnan kehittämistarpeita on maailmanlaajuisesti. Ekoinnovaatiolle ominaista on se, että se parantaa tai kehittää ympäristöllistä suorituskykyä, tuotosta ja tuotteiden / palvelujen jakelua mahdollisimman
vähäisellä resurssi- ja ympäristökäytöllä (Carrilo-Hermosilla et al. 2009, ix, 4).
Suomen brändi-työryhmän mukaan suomalaisessa kansanperinteessä olevat niukkuus ja nuukuus käyvät hyvin yhteen kestävän kehityksen ja ympäristöystävällisyyden kanssa (Tehtävä Suomelle 2010, 153). Maaseudulla nämä kansanperinteiset hyveet ovat aina olleet arvossa. Siinäkin mielessä maaseutu ja sen monenlainen anti on
– nyt vielä – heikko signaali tulevaisuuden rakentamisessa. Tämä luo mahdollisuuksia niin Green Caren kuin muun luontoperustaisen palvelutoiminnan kehittämiselle
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11 Lappilainen Green Care -hanke
selvitti luontolähtöisen
hyvinvontitoiminnan edellytyksiä
Sanna Vinblad
Vuoden 2011 aikana toteutettiin ”Lappilainen Green Care” -esiselvityshanke. Sen tavoite oli selvittää, luoda edellytyksiä ja sisältöjä Green Care -periaatteisiin nojaavalle
hyvinvointi- ja hyvinvointimatkailupalveluiden tuottamiselle lappilaisessa toimintaympäristössä (Tulkki & Määttä 2010, 6).
Suomessa ihmisen hyvinvointia edistävää luonto- ja maaseutulähtöistä toimintaa
on toteutettu jo ennen kuin Green Care -ideologia on rantautunut Pohjolaan. Muun
muassa vankiloissa on kasvatettu karjaa ja hoitolaitoksia on sijoitettu luonnon läheisyyteen. Erityisesti Pohjois-Suomessa matkailu on perustunut luontoon ja luonnossa
toimimiseen. Ihmiset ovat etääntyneet luonnosta nykypäivän kiireisen kulutusyhteiskunnan ja tehotalouden aikakautena ja luontolähtöisen toiminnan ja eri elinkeinojen yhteys on vähentynyt.
Green Care -käsite on tullut Euroopasta Suomeen 2000-luvulla. Samaan aikaan on
ollut näkyvissä muun muassa slow life -trendin, luomun ja ekologisuuden nousu,
jonka voi nähdä lisänneen kiinnostusta luonnon ja luontoympäristön tarjoamiin
mahdollisuuksiin ja niiden hyödyntämiseen. Edellytyksiä luontolähtöisen hyvinvoinnin kehittämiseen on koko maassa, myös Pohjois-Suomessa. Green Care -käsite
ei kuitenkaan ole vielä kovin tunnettu Suomessa, eikä sille ole muodostunut vakiintunutta suomenkielistä vastinetta.
Green Care -toiminnan lisääntyessä Suomessa, myös Lapissa nähtiin tarpeellisena
Green Care -toiminnan nykytilan ja kehittämisen mahdollisuuksien selvittäminen.
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Toukokuussa 2010 lappilaisia toimijoita kutsuttiin koolle keskustelemaan asiasta. Jo
tällöin todettiin, että
”lappilaisella maaseudulla on monipuolisia mahdollisuuksia kehittää ja tuottaa erilaisia
kansalaisten hyvinvointia tukevia palveluita. Green Care on yksi mahdollisuus tuottaa
palveluita omalle alueelle ja muiden kotimaisten ja ulkomaistenkin asiakkaiden tarpei
siin” (Tulkki & Ojala, 2011).
Mitä Green Care on? Mitä se tarkoittaa? Mitä se voisi olla lappilaisessa toimintaympäristössä? Onko Lapissa Green Care -toimintaa? Ketä kuuluu lappilaiseen Green
Care -verkostoon? Kaikkiin näihin kysymyksiin ei löytynyt vastauksia toukokuun
2010 kokouksessa, joten eri alojen toimijoiden yhteinen näkemys oli, että Lapin ja
lappilaisten tulee olla mukana rakentamassa monialaista Green Care -toimintaa yhdessä Suomen muiden toimijoiden kanssa.
Rovaniemen ammattikorkeakoulussa (RAMK) valmisteltiin monialaisena yhteistyönä Lappilainen Green Care -esiselvityshanke, jolle Lapin elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskus (Lapin ELY-keskus) myönsi 100 % hanke rahoituksen Euroopan
maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta. Hanke on Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007–2013 mukainen. Se liittyy toimintalinjaan kolme, toimenpiteeseen 321 selvittämällä, arvioimalla ja kehittämällä maaseudun Green Care
-palveluita.

11.1 Toimijoita ja yhteistyötä – Kehitetään yhdessä Lappilainen
Green Care
Lappilainen Green Care -hankkeen toiminta-alueena oli 100 569 km2 laaja Lappi,
sen 21 kuntaa ja 6 seutukuntaa (Lappi.fi.2010). 13 kuukautta eli 1.1.2011–31.1.2012
kestänyt hanke suunnattiin maaseudun hyvinvointi- ja hyvinvointimatkailupalveluita tarjoaville yrittäjille ja yrityksille sekä muille Green Caresta kiinnostuneille.
Hanketta hallinnoi RAMKn hyvinvointialat. Toteutuksessa olivat mukana myös
RAMKn luonnonvara- ja matkailualat. Lisäksi eri toimialojen osaamista hyödynnettiin laaja-alaisesti.
Tälle hankkeelle ja Green Care -toiminnalle on ominaista moniammatillinen, useiden toimialojen osaamista ja ammattitaitoa hyödyntävä yhteistyö. Toiminnan ja
menetelmien ytimessä ovat luonto, maaseutuympäristö, yhteisöllisyys ja toiminta.
Green Care -ajattelu soveltuu useille toimialoille. Esiselvityshankkeessa on keskitytty terveys- ja sosiaalipalveluihin, maa- ja metsätalousalaan sekä matkailuun, joiden
kombinaatiosta muodostuu lappilaisen Green Care -toiminnan ydin.
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Hankkeen ydintiimiin kuuluivat RAMKn hoitotyön koulutusohjelman lehtorit Anssi Tulkki ja Arja Jääskeläinen sekä maaseutuelinkeinojen yliopettaja Hilkka
Jankkila. Tiimiä täydensivät maaseutuelinkeinojen hanketoimija Sanna Vinblad sekä
hyvinvointialojen hanketoimija Marju Määttä ja hanketaloushallinnosta Sari Tervo.
Lisäasiantuntemusta saatiin myös muun muassa Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutista (MTI).
Aihepiiriin liittyvistä sidosryhmistä ja alan toimijoista koostuneen hankkeen ohjausryhmän jäsenet seurasivat ja ohjasivat hankkeen toimintaa ja toivat asiantuntemusta hankkeeseen. Ohjausryhmään kuuluivat: Anu Karinen (Meri-Lapin hoiva
Oy ja Saarentien koti Oy), Rainer Peltola (Lappi Luo-hanke, MTT), Aini Ojala (LAO),
Merja Koikkalainen (MTI), Kerttu Oikarinen (RAMK), Arja Kilpeläinen (MYR ja
LaY) ja Eeva-Liisa Karén (Seita-säätiö) sekä rahoittajan edustajana Anne Ristioja
(Lapin ELY-keskus, puheenjohtaja).
Hankkeen sisäisiä sidosryhmiä olivat RAMKn henkilöstö ja opiskelijat. Hankkeen
rahoittajan, Lapin ELY- keskuksen kanssa on ollut erittäin tiivis vuorovaikutussuhde. Ulkoisia sidosryhmiä olivat alueen muut koulutusinstituutiot, kuten Lapin yliopisto, Lapin ammattiopisto ja Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu sekä maaseudun
elinkeinotoiminnan kehittäjät ja edistäjät, kuten ProAgria Lappi, MTK Lappi sekä
Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT) ja Lapin 4H –piiri ja Seita-säätiö.
Hankkeen tähdätessä alueen elinvoimaisuuden lisäämiseen ovat kyläyhteisöt ja -toimikunnat tärkeitä yhteistyökumppaneita. Myös Creen Care Finland ry:n ja VoiMaa!
-hankkeen sekä Lapin luonnontuote- ja elintarvikealojen työohjelman (LAPPI LUO)
kanssa on ollut tiivistä vuorovaikutusta.
Yhteistyötä on toteutettu useiden hyvinvointipalvelu-, maaseutu- ja matkailuyritysten sekä toimijoiden kanssa. Heidin Mummola Ky, Hopeaharjun vanhainkoti ja palvelukoti, Meri-Lapin hoiva Oy, Wanhan Niskalan Issikat, Loma-Vietonen,
Oivallusvalmennus Rohkia, Lempeän Suvanto, Peurasuvannon lomakylä sekä monet muut lappilaiset yrittäjät ja toimijat ovat olleet mukana.
Yhteistyössä on selvitetty muun muassa pihaympäristöjen toimivuutta palveluasumisessa, matkailu- ja kävelyreittien soveltuvuutta hyvinvoinnin edistämiseen,
yritysten toimintojen ja kiinteistöjen mahdollisuuksia Green Care -toimintaan, kaverikoiratoimintaa, ratsastustallien monimuotoisia toimintoja, kiertävien terapiatoimintojen mahdollisuuksia sekä asiakkuuksia ja toimintamalleja. Yhteistyössä on
etsitty ja löydetty hyviä Green Care -käytänteitä ja -toimijoita sekä kehityskohteita.
Hankkeen toteutuksen keskiössä ovat olleet lappilaiset toimijat, joilla on tieto oman
alueen Green Care -toiminnan kehittämistarpeista ja mahdollisuuksista. Hankkeen
sloganiksi muotoutuikin: “Kehitetään yhdessä Lappilainen Green Care!”
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11.2 Tavoitteita ja toimintaa luontolähtöisen hyvinvoinnin kehittämiseksi
Lappilainen Green Care -hankkeen tavoite oli määritellä Green Care -käsite ja
sen lappilaisia erityispiirteitä sekä kartoittaa Green Care -toimijoita ja -toimintaa.
Tavoitteena oli selvittää myös Green Care -toimintaan liittyvää osaamisperustaa ja
markkinoita. Hankkeen keskeiset tavoitteet ja tulokset ovat kuviossa 1. (Tulkki &
Määttä 2010, s.6.)

TAVOITTEET
KÄSITEANALYYSI JA
LAPPILAISET ERITYISPIIRTEET

TOIMIJOIDEN KARTOITUS

GREEN CARE
-OSAAMISPERUSTAN
KARTOITUS

GREEN CARE -PALVELUJEN
MARKKINOIDEN SELVITYS

TULOKSET
SELVITYS /
JULKAISU

SUUNNITELMA
JATKOHANKKEESTA

TOIMIJAVERKOSTO

Kuvio 1.
1. Lappilainen
Lappilainen Green
GreenCare
Care -hankkeen
-hankkeenkeskeiset
keskeisettavoitteet
tavoitteetjajatulokset
tulokset
Kuvio
Care -tunnettuuden
-tunnettuudenlisäämiseksi
lisäämiseksi
sekä
toimijoiden
ja yhteistyökumppaneiGreen Care
sekä
toimijoiden
ja yhteistyökumppaneiden

den kokeman tiedon tarpeen vuoksi nähtiin hyödylliseksi kehittää oma lappilaisen
Green Care -toiminnan tiedonvälityskanava ja tuotemerkki. Internet-sivut löytyvät
Green
Care -toiminnan -osoitteesta.
tiedonvälityskanava
ja tuotemerkki.
löytyvät
www.greencarelapland.fi
Valtakunnallisen
Green Internet-sivut
Care Finland ry:n
tuotemerkkiä mukailevassa Green
Care Lapland
-tuotemerkissä
onCare
hyödynnetty
www.greencarelapland.fi
-osoitteesta.
Valtakunnallisen
Green
Finland maary:n
kunnallisia elementtejä. Se toteutettiin yhteistyössä Green Care Finland ry:n kanssa.
tuotemerkkiä mukailevassa Green Care Lapland -tuotemerkissä on hyödynnetty
Näin alueellinen kehittämistyö yhtyy tiiviisti yhdistyksen valtakunnallisiin kehittämaakunnallisia
Se toteutettiin
yhteistyössä Green Care Finland ry:n
mistavoitteisiin elementtejä.
(Green Care Finland
ry, 2011).

kokeman tiedon tarpeen vuoksi nähtiin hyödylliseksi kehittää oma lappilaisen

kanssa. Näin alueellinen kehittämistyö yhtyy tiiviisti yhdistyksen valtakunnallisiin
kehittämistavoitteisiin (Green Care Finland ry, 2011).
Green Care Lapland -tuotemerkit ovat:
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Useissa kunnissa toteutettiin informaatiotilaisuuksia, joissa välitettiin tietoa Green
Caresta ja esiselvityshankkeesta. Tilaisuuksiin osallistui kunta-alan toimijoita, maaseutuyrittäjiä, luonnontuotealan toimijoita, hyvinvointiorganisaatioiden edustajia,
hoito- ja hoivahenkilöstöä, matkailuyrittäjiä, koulutusorganisaatioiden edustajia,
opiskelijoita, puutarha-alan yrittäjiä, talliyrittäjiä, järjestöjen edustajia, hanketoimijoita sekä muita Green Care -asiasta kiinnostuneita. Tilaisuuksien yhteydessä koottiin toimijaverkostoa, jonka kanssa käsiteltiin lappilaisen Green Care -toiminnan
nykytilaa ja kehittämistavoitteita. Toimijoiden kiinnostus lisääntyi, kun tieto Green
Caresta ja sen mahdollisuuksista kasvoi, mutta samalla he kokivat, että Green Care
-käsite, -raamit ja -kriteerit tulee määrittää ja avata vielä nykyistä tarkemmin.
Saadun palautteen ja toiveiden pohjalta järjestettiin teemapäiviä. Rovaniemellä
22.9.2011 pidetyn teemapäivän aihe oli ”Luontolähtöistä hyvinvointia Lapista”.
10.11.2011 pidettiin valtakunnallinen kehittämispäivä yhdessä VoiMaa! -hankkeen (MTT) ja Green Care Finland ry:n kanssa teemalla ”Green Care -matkailun
liiketoiminnan uusi suunta”. Erilaisille messuille ja tapahtumiin osallistumalla
välitettiin Green Care -tietoa ja tuotiin toimintaa laajemmin tunnetuksi. Hanke
osallistui muun muassa Rovaniemellä järjestettyyn ”Hyvinvointia Lapin luonnosta”- tapahtumaan 5.5.2011, ”Voimistuvat kylät” tapahtumaan 27.5.2011, Pellon
Maaseutunäyttelyyn 13.–14.8.2011, Tervolan ”Maaseudulta käsin” -messuille 27.–
28.8.2011, Hyvinvointimatkailumessuille Rovaniemellä 21.–22.9.2011 sekä Luonnon
tuotepäiville 4.–6.10.2011.
Hankkeen aikana järjestettiin ja osallistuttiin kaikkiaan yli 30 tilaisuuteen, joiden
pääpaino oli hankkeen esittelyssä, verkostoitumisessa ja Green Care -toiminnan kehittämisessä. Suurin osa tilaisuuksista toteutettiin Lapissa, mutta hanketoimijat ovat
osallistuneet myös valtakunnallisiin Green Care -tilaisuuksiin verkostoitumisen ja
yhteisen kehittämistoiminnan edistämiseksi. Syntyneen verkoston kanssa jatketaan
yhteistyötä jatkohankkeessa sekä muiden Green Care -kehittämistoimien kautta.
Hankkeeseen on aluekehittämistavoitteiden mukaisesti kytketty tiiviisti alueen oppilaitokset ja niiden henkilöstö ja opiskelijat, jotka ovat muun muassa hankkineet
tietoa, tehneet selvityksiä ja tutkimustyötä. Sairaanhoidon opiskelija Maria Kerola
hankki tietoa puutarhaterapian käytöstä palvelukeskustoiminnassa suorittaessaan
AMK-opintoihinsa kuuluvaa työharjoittelua. Hänen 22.9.2011 Green Care -teemapäivänä pitämän puheen mukaan puutarhaterapia antaa paljon asiakkaille, luo hyvinvointia edistäviä toimintamuotoja ja henkilökunnalle jaksamisen edellytyksiä.
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Lapin yliopiston sosiaalityön opiskelija Armi Lehto (Suopanki) on tehnyt kandidaatin tutkielman aiheesta ”Green Care sosiaalityön mahdollisuutena”. Työssään hän
toteaa sosiaalityön ja Green Caren yhteisiksi elementeiksi ainakin asiakaslähtöisyyden, kokonaisvaltaisuuden, ammatillisuuden, moniammatillisen yhteistyön, tasavertaisuuden, yhteisöllisyyden, empowermentin, osallisuuden sekä vaikuttavuuden
(Suopanki 2011, 33).
Green Care -toiminnan osaamisperustaa selvitettiin kysymällä, mitä tietoja, taitoja
ja ammattivaatimuksia lappilaisilla Green Care -toimijoilla ja palvelutarjoajilla jo on
ja, mitä he vielä tarvitsevat voidakseen toimia Green Care -metodien mukaisesti.
Green Care menetelmien hallinta, perusosaaminen ammattialalta ja luonto- sekä
yritystoiminnan osaaminen nousivat monilta osin esille yhteistyökumppaneiden ja
selvitystyön kautta.
Osuuskunta ProTokka teki yhdessä hankehenkilöstön kanssa markkinakartoitusta,
jossa selvitettiin matkailuyrittäjien ja maaseutu- ja kuntatoimijoiden näkemystä sekä
nykytietoa Green Caresta. Työssä käytettiin kyselyitä ja haastatteluita. Matkailun
ja Green Care -toiminnan rajapintoja kartoitettiin muun muassa MTI:n opiskelijoiden kirjallisuusselvitysten avulla. Selvitystöiden tuloksena voidaan sanoa, että kartoitukseen osallistuneet uskovat pääsääntöisesti markkinoilla olevan tilaa Green
Care -toiminnalle. Kuitenkin selvityksistä nousi esiin Green Care -tiedon vähäisyys. Tähän pyritään vastaamaan jatkohankkeen toiminnoilla. Tulosten perusteella
markkinoiden laajemmalle selvitystyölle on suuri tarve. Tarkemmin tulisi määritellä
muun muassa Green Careen liittyviä asiakkuuksia, kysyntää ja tarjontaa.

11.3 Toiminnasta tuloksiin – Green Care osana lappilaisia
elinkeinoja
Green Care -toiminnan lappilaisten piirteiden kartoituksen, teemasta eri tahojen
kanssa käytyjen keskustelujen ja teoreettisen pohdinnan tuloksena on päädytty seuraavanlaiseen määritelmään:
”Lappilainen Green Care -toiminta on Lapin luonnon ja sen erityispiirteiden tarjoami
en resurssien tunnistamista ja hyödyntämistä hyvinvointia tuottavaksi elinkeino- ja
matkailutoiminnaksi” (Tulkki & Jääskeläinen, 2011).
Green Care on moniulotteinen käsite. Green Care -periaatteisiin nojaavaa toimintaa
ja menetelmiä voidaan hyödyntää ja soveltaa niin julkisen, yksityisen kuin kolmannen sektorin toiminnassa. Tuotteet ja palvelut sijoittuvat usein monille toimialoille, eri
elinkeinoihin sekä niiden rajapinnoille. Selvityksen perusteella Lapissa on yli 300 yritystä ja toimijaa, jotka liittyvät suoraan tai rajapintojen kautta Green Care -toimintaan.
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Lapissa Green Care -toimintaa löytyy erityisesti eläinavusteisen toiminnan ja palveluasumisen sektoreilta. Useilla Green Care -verkoston toimijoilla on yhteistä rajapintaa matkailusektorin kanssa. Valtakunnallisessa Green Care -kehitystyössä matkailu liitetäänkin erityisesti lappilaiseen Green Care -kontekstiin.
Hankkeen tuottaman tiedon ja kokemusten perusteella voi todeta, että Green Care
-toiminta tarjoaa mahdollisuuksia uuden tyyppisten hyvinvointi- ja muiden palveluiden tuottamiselle, parantaa palvelujen tasa-arvoista saatavuutta ja antaa elinvoimaa pohjoiselle maaseudulle. Sillä on myös merkittävä rooli alueellisena työllistäjänä ja yrittäjyyden edistäjänä. Se vahvistaa toimijoiden ja yrittäjien osaamista,
edistää heidän työllistymistään sekä työssä jaksamista. Se edistää toimialat ylittävien kumppanuuksien syntymistä, mistä Lapissa nousee erityisesti esiin matkailun ja
Green Care -toiminnan yhdistäminen.
Lappilainen toimijakenttä on hyvin kiinnostunut Green Care -toiminnasta ja haluaa
aiheesta lisää tietoa ja käyttöön uusia toimintamalleja. Tämä kannustaa jatkamaan
Green Care -toimintaan liittyvää tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa yhteistyössä lappilaisten, pohjoissuomalaisten ja valtakunnallisten toimijoiden kanssa.
Lappilainen Green Care -esiselvityshanke on saavuttanut toiminnassaan sille asetetut tavoitteet; on selvitetty, luotu edellytyksiä ja sisältöjä Green Care -periaatteisiin no
jaavalle hyvinvointipalveluiden ja hyvinvointimatkailupalveluiden tuottamiselle lappilaisessa
toimintaympäristössä (Tulkki & Määttä 2011. 6). Hankkeen keskeisiä tuloksia on koostettu tähän julkaisuun ja Green Care -kehittämistarpeiden määrittelyjen pohjalta on
tuotettu jatkohankesuunnitelma.
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Hilkka Jankkila
Uudeksi sosiaaliseksi innovaatioksi ja mahdollisuudeksi luonnehdittu Green Care
-toiminta on kasvussa Euroopassa, Suomessa ja Lapissakin. Nykyinen sosiaalinen
ja ekologinen tilanne, ihmisten lisääntynyt kiinnostus ja arvostus luontoa kohtaan,
palvelutuotannon haasteet ja tieteen lisääntynyt kiinnostus luonnon hyvinvointivaikutuksia kohtaan luovat uutta pohjaa Green Care -toiminnalle ja kaikelle luontoperustaiselle palvelu- ja yritystoiminnalle niin sosiaali- terveys-, kasvatus- kuin
matkailutoiminnassa rikastuttaen samalla jo olevaa toimintaa. Nyt voidaan puhua
jopa luontomenetelmien ”tieteellisestä tulemisesta”. Asiana Green Care ei ole uusi onhan Suomessakin käytetty maatiloja, eläimiä ja puutarhatöitä muun muassa kehitysvammais- ja vanhustyössä.
Green Care ymmärretään ”luontoon ja maaseutuympäristöön tukeutuvaksi toiminnaksi,
jolla edistetään ihmisen hyvinvointia ja elämänlaatua”. Suomalaisessa keskustelussa ja
teorianmuodostuksessa Green Care jaetaan kolmeen kategoriaan: vihreä hoiva, vihreä
voima ja vihreä virkistys. Tätä luokittelua voidaan soveltaa erilaisten Green Care -toimintojen tarkastelussa. Luontoulottuvuuden lisäksi Green Caressa toiminnan voimavarana ovat yhteisöllisyys ja toisaalta yksilöiden oman toimijuuden korostaminen.
Green Care -toimintaan liittyy vahva ammatillisuus ja tavoitteellisuus.
Green Care -menetelmien tuntemus ja käyttö on Suomessa ja Lapissa vielä vähäistä.
Mielenkiintoisia avauksia on kuitenkin tehty. Menetelmiä on kokeiltu ja käytetty
sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa, kasvatus- ja opetustyössä sekä hyvinvointia tukevassa matkailussa. Vuoden 2011 aikana toimineen Lappilainen Green Care
-esiselvityshankkeen selvitysten tuloksena todettiin, että Lapissa on yli 300 yritystä
ja toimijaa, jotka liittyvät suoraan tai rajapintojen kautta Green Care -toimintaan.
Useat näistä toimivat matkailun rajapinnalla.

Hilkka Jankkila

107

Lapissa Green Care -toiminnalla nähdään olevan vahva yhteys sosiaali- ja terveysalojen lisäksi elinkeinotoimintaan, mikä näkyy alan määrittelyssäkin:
”Lappilainen Green Care -toiminta on Lapin luonnon ja sen erityispiirteiden tarjoami
en resurssien tunnistamista ja hyödyntämistä hyvinvointia tuottavaksi elinkeino- ja
matkailutoiminnaksi”.
Green Care -toiminnan kehittäminen on Lapissa alkutaipaleella. Jatkossa tarvitaan
panostuksia Green Care -menetelmien kehittämiseen, niiden vaikutusten arviointiin, koulutukseen ja menetelmien käyttömahdollisuuksista tiedottamiseen eri
alojen toimijoille ja asiakkaille, jotta menetelmien käyttö arkipäiväistyy ja tulee näkyväksi osaksi hyvinvointi- ja matkailupalvelujen tarjontaa. Lapin elämisen ja elinkeinojen kriittinen tekijä on luonto ja sen kestävä käyttö, mikä korostaa kaikenlaisten luontoon perustuvien palvelujen ja tuotteiden kehittämistä.
Green Care -menetelmien tarkastelu terveyden edistämisen ja hyvinvointia tukevien palvelujen näkökulmista selkeyttää niiden sijoittumista palvelujärjestelmään,
laajentaa palvelujen ja menetelmien kirjoa, parantaa toiminnan laatua ja lisää asiakkaiden valinnanmahdollisuuksia.. Myös sosiaalityön työorientaatiot, erityisesti
kuntouttavassa sosiaalityössä, ovat sovitettavissa Green Caren monimuotoiseen toimintaan. Haasteena on se, että rakenteellista ja ekososiaalista työtä pidetään vielä
sosiaalityössä marginaalisena tai epävirallisena.
Green Care -menetelmien soveltaminen ammatillisesti, vastuullisesti ja tavoitteellisesti edellyttää laajaa koulutusta sekä kehittämis- ja neuvontatyötä. Ne kaikki lisäävät palvelu- ja yritysinnovaatioita, joita tarvitaan yleensäkin, jotta Lapin hyvinvointi- ja elinkeinojen kehittämistavoitteet toteutuvat.
Luontolähtöisten palveluiden kaupallistamisen ja markkinoinnin tueksi tarvitaan
lisää näyttöä Green Care -toiminnan hyvinvoinnillisesta, taloudellisesta ja työllistävyysvaikuttavuudesta yksilö-, yhteisö- ja aluetasolla. Green Gare -toiminnan ammatillisuuteen, vastuullisuuteen ja laatutekijöihin tulee kiinnittää erityistä huomiota. On hyvä, että erityisesti yrittäjät odottavat toiminnan laatukriteerien luomista.
Kaikki tämä edellyttää resursointia, mikä tulee huomioida kehittämisrahoituksessa.
Etenkin yrittäjäksi aikovilla nuorilla on vaikea päästä alkuun ilman ulkopuolista
rahoitusta. Lapin yritykset ovat jo nyt pieniä ja monielinkeinoisuuden osuus yritystoiminnassa on kasvussa. Luontoperustainen yritys- ja palvelutoiminta on todennäköisesti osa monimuotoyrittäjyyttä ja/tai tukielinkeino. Toimijoiden yhteistyötä ja
verkostoitumista tuleekin tukea eri tavoin.
Lappi ja sen luonto hyvinvointi- ja matkailupalvelujen toimintaympäristönä mahdollistaa luontevasti Green Care -menetelmien monipuolisen käytön. Luonto ja
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luonnonvarat ja niiden ekologisesti, sosiaalisesti, kulttuurisesti ja taloudellisesti kestävä käyttö ovat maakunnan ihmisten hyvinvoinnin ja elinkeinojen kehittämisen
kriittiset menestystekijät. Maahan ja luonnonvaroihin kohdistuvien erilaisten intressien ja käyttötarpeiden yhteensovitus on suuri haaste. Globaalitaloudessa, johon
Lappi matkailun ja kaivostalouden kautta entistä vahvemmin liittyy, ratkaisut eivät
ole enää yksin maakunnan käsissä, vaikka vaikutukset näkyvät aina paikallisesti.
Nyt tarvitaan kaikilla politiikan ja päätöksenteon tasoilla kehittämisajattelun ja
arvostusten ekoinnovaatioita, uusia hallinnan menetelmiä, lisää mahdollisuuksia
paikalliselle kansalaisuudelle sekä nykyistä parempaa tiedollista perustaa päätöksenteolle.

Teoksen kirjoittajina ovat ammattikorkeakoulun asiantuntijat,
yliopiston ja ammattikorkeakoulun opiskelijat sekä alan hyvinvointipalveluja tuottavat lappilaiset yrittäjät. Artikkelijulkaisu
soveltuu alan kehittämisestä kiinnostuneiden sekä yritystoiminnan ja koulutuksen kehittäjien tiedon lähteeksi ja toiminnan
tueksi.

GREEN CARE – HYVINVOINTIA POHJOISEN LUONNOSTA

Artikkelijulkaisu on kooste Green Care -alan esiselvityshankkeen
tuloksista; vihreän hoivan toimintamahdollisuuksien nykytilan ja
uusien mahdollisuuksien väylistä Lapissa. Teoksen asiantuntijaartikkelit esittelevät, mitä on Green Care ja mitä se Lapin maaseudulle ja yritystoiminnan kehittämiselle tällä hetkellä merkitsee. Aihetta pohditaan tarkemmin eri näkökulmien kautta, kuten
sosiaalityön ja matkailun yhteistyönä ja kehittämisen osaalueina. Lisäksi teoksessa tuodaan esille Creen Care -toiminta
terveyden edistämisen ja hyvinvointipalvelujen monipuolistajana.
Artikkeleissa esitelläänkin niin lappilaisia sauna- kuin puutarhaja ratsastusterapian palveluja.
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Green Care – hyvinvointia pohjoisen luonnosta -julkaisu
osallistuu ajankohtaiseen keskusteluun luontoon ja maaseutuun
nojaavan hyvinvointi- ja kuntoutustoiminnan kehittämisestä.
Teos tuo valtakunnalliseen vihreän hoivan kehittämiseen erityisesti matkailun ja työhyvinvoinnin ulottuvuuksia.
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