
Mitä on Suomalainen Green Care ?



• 1958  Kunnallisten huoltolaitosten koristepuutarhat
"Hoidettu, käytännön tarpeita vastaava ympäristö lienee

• huoltolaitoksiakin koskeva oleellisin vaatimus. Siihen on helposti

• yhdistettävissä myös kauneus ja viihtyisyys

• mitkä harvoin vaativat ylivoimaisia taloudellisia uhrauksia", kirjoittaa

• puutarha-arkkitehti Katri Luostarinen.  Huoltaja 22/1958

• 1935 Huoltolaitosten pihamaat odottavat ehkä kukkasiaan
"Monin paikoin ovat huoltolaitoksemme johtokunnat olleet hyvinkin selvillä siitä, että puutarha ja kukkaviljelys 
ovat välttämättömiä asioita hoidokkien viihtyväisyyden kohottamiseksi. Ihminen ei kerta kaikkiaan nyt ole edes 
luotukaan pelkkää perunaa ja puuroa varten, vaan hänen sisäinen ihmisensä vaatii taidetta eri muodoissa", Ossian 
Gauffin kirjoittaa.
Huoltaja 6/1935

• 1932 Huoltolaitosten puutarha
"Kunnallisten kuin yksityistenkin huoltolaitosten menestykselliseen toimintaan kuuluisi näiden rivien kirjoittajan 
käsityksen mukaan välttämättömänä ja oleellisena osana myöskin asianmukainen ja riittävä puutarha", Ossian 
Gauffin kirjoittaa. Kirjoitus on ensimmäinen osa kolmen kirjoituksen sarjasta. Ensimmäisessä osassa tarkastellaan 
laitospuutarhan yleisiä suuntaviivoja.
Huoltaja 9/1932

• 1927 Puutarhanhoito huoltolaitosten tarkoitusperien edistäjänä

• "--kun laitokset saavat läheisyyteensä siistin puutarhan, ja tämä alkaa tulla tarjoamine hedelmineen, kaikkine 
arvonensa tunnetuksi kunnissamme, niin laitokset ikäänkuin nousevat kansan silmissä siitä ikävästä piirteestä, joka 
joskin väärin, on havaittavissa laitoksia vastaan, ja epäluulon, vastenmielisyyden sijalle kasvaa luottamusta", 
Ossian Gauffin kirjoittaa. Huoltaja 2/1927

• 1916 Köyhäintalojemme maanviljelystalous ja puutarhanhoito

• "Onkin suorastaan käsittämätöntä, etteivät läheskään kaikki köyhäintalokunnat ole vielä viime vuosinakaan 
oivaltaneet puu- ja kasvitarhanhoidon ilmeisiä etuja", kirjoitetaan Köyhäinhoitolehdessä vuonna 1916.

• Köyhäinhoitolehti 11/1916
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Green Care- terveyttä ja hyvinvointia maatilalta
• Green Care esiteltiin 

sosiaalisena innovaationa 2009 
ja ennustettiin sen olevan 
kymmenen vuoden päästä osa 
sote- kentän toimintaamme

• Kotimaisia pioneeri toimijoita 
ja – yrityksiä

• Psykiatrisissa sairaaloissa ja 
vankiloissa oli säilynyt 
luontoavusteista toimintaa

• Ratsastusterapia ja sos.ped. 
Hevostoiminta koulutukset

• Erja Rappen väitöskirja 2005

• Eurooppalaisia esimerkkejä



Sairastuessa, toipuminen nopeutuu kasvien osallistuessa hoitoon. Sairaalan sappikivi 
potilaat, joilla ikkunasta avautuu vihermaisema ulos, toipuvat nopeammin, käyttivät 
vähemmän kipulääkkeitä ja suhtautuivat henkilökuntaan myönteisemmin kuin ne potilaat, 
joilla ei tällaista näkymää ollut (Ulrich 1984). Puutarhaympäristöt voivat helpottaa myös 
monen sairauden oireita, kuten vaikkapa skitsofrenian (Son, Kwack 2002) tai dementian 
(Rappe 2005).



Green Care Finland ry
Perustettiin 2010
2017 :
-yli 400 jäsentä
-Koordinaatiohanke ( Luke)
Green Care –laatumerkit 
(Voima ja Hoiva )
Uudenlainen Green Care –portaali
-Korkeakoulutushanke
-Alueyhdistykset ja alueelliset 
FB -sivut
-Paikallisia hankkeita, uutta 
yritystoimintaa
-Menetelmäverkostoja
-Vuosittaiset Green Care päivät 



Luontotoiminnan vahvuudet

• Menetelmien runsaus ja sopivuus eri 
ikäryhmille.

• Motivoivia menetelmiä

• Toiminnallisuudet kautta 
saavutettavat hyödyt (psyykkiset, 
fyysiset ja sosiaaliset hyödyt) 

• Sopii myös toimintarajoitteisille

• Luonnon hyvinvointivaikutukset 
+liikunta ja  sosiaalinen tuki

• Esim. eläinavusteisuudella 
saavutetaan tuloksia, jotka eivät 
muuten ole mahdollisia

• Tulevaisuus?



Green Care -työtoiminnan 
uusi tuleminen osaksi 
kuntoutumista

• Luonnon hyvinvointivaikutusten 
hyödyntäminen

• Painopiste työn tuottavuudesta 
kuntoutumiseen ( = tuote)

• Toiminnallisuuden voiman hyödyntäminen; 
onnistumisen kokemukset - pystyvyyden tunne

• Uusien asioiden kokeilu ja oppiminen

• Pään tuulettaminen; vastapainona 
intensiiviselle prosessoinnille

• Fyysisen kunnon vahvistaminen – terve 
väsymys

• Työtaitojen harjoittelu



Kuntouttavaa työtä kaikille?
Vaali työn ulkopuolista intohimoasi

Anna pään levätä ja rasita ruumista
-psyykkiset hyödyt
-fyysiset hyödyt
-sosiaaliset hyödyt



Ikääntyvien teemalliset vanhainkodit

Oleminen, elvyttävät ympäristöt

Tekeminen, yhteisöllisyys



Oppimiseen liittyviä GC käytäntöjä Suomessa vähän

• Toiminnallisuus maatilalla oppimisen 
tukena erityisopetuksessa

• A 4-year trial of Animal assisted
therapy with Public School Special
Education Student (, Katcher, Teumer
2005)

• Erityisoppilaiden vieraillessa maatilalla 
kerran viikossa:

• Yliaktiivisuus, aggressiivisuus ja 
tarkkaavaisuus häiriöt  vähenevät 
huomattavasti

• Sosiaaliset taidot paranivat 
merkittävästi 

• Hyvä vaikutus näkyi vahvasti  
oppilaiden ollessa maatilalla ja vaikutus 
näkyi myös koulukäyttäytymisessä 
pitkällä aikavälillä.



TYÖHYVINVOINTI SOVELLUKSET 

• JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO 
Työsuojelurahasto  1.1.2016-
30.6.2018 

• Luontoympäristö työhyvinvoinnin ja 
työssä suoriutumisen voimavarana 

• Katriina Hyvönen (yliopistotutkija) 
ja Kirsi Salonen (projektitutkija), 
Jyväskylän yliopiston psykologia 
laitos 

• Kyselytutkimus ( n=3262), 
Interventio-ja haastattelututkimus

• Tutkimusryhmä: 

• Taru Feldt, Saija Mauno, Mari 
Huhtala, Ulla Kinnunen, Kalevi 
Korpela, Anja Yli-Viikari ja Kaisa 
Kirves 



Mukana olevat ammattialat:

• Insinööri- ja suunnittelupalvelut 8 % 

• Majoitus- ja matkapalvelut 12 % 

• Opetus- ja koulutusala 21 % 

• Sosiaali- ja terveyspalvelut 24 % 

• Kunta-ala 35 % 

-tuloksissa ei merkittäviä eroja

ammattialojen välillä

Alustavat tulokset kyselytutkimuksen jälkeen:

• Luonnossa ulkoilun käyntikerrat sekä niiden kesto olivat yhteydessä 
(taustamuuttujien ja työympäristöön liittyvien tekijöiden vaikutus oli huomioitu): 

• – yleiseen terveydentilaan, F(8,776) = 11,62, p < .000 

• – työn imuun, F(8,776) = 36,76, p < .000 

• –Mitä useammin ulkoilee ja mitä kauemmin ulkoilu kestää, niin sitä paremmaksi 
vastaaja arvioi terveytensä ja työn imunsa. 

• Luonnossa ulkoilun kesto oli yhteydessä tuottavuuteen, F(8,776) = 12,01, p < .000: 

• –Mitä kauemmin ulkoilukerta kestää, niin sitä paremmaksi vastaaja arvioi oman 
tuottavuutensa työssään. 



Olemisen ja tekemisen tasapaino

Esim. uupuneita kuntouttavia puutarhoja Ruotsissa
Haga Hälsoträdgård, Alnarp Rehabiliteringsträdgård!



• Yhdysvaltalainen verkkokauppajätti Amazon.com on avannut Seattleen sademetsän kaltaisen toimistotilan.
The Spheres -niminen toimistokompleksi koostuu kolmesta suuresta lasisesta kupolista, joiden sisään on mahdutettu 
yli 40 000 kasvia.
Tilasta on haluttu luoda perinteisen toimiston sijaan enemmänkin rentouttava kasvihuone, jossa työntekijät voivat 
käydä virkistäytymässä työpäivien keskellä. Tämän toivotaan lisäävän työntekijöiden työhyvinvointia ja ideointikykyä.
Tiistaina työntekijöille virallisesti aukeavassa The Spheresissä ei ole lainkaan kokoushuoneita tai työpöytiä, vaan tila on 
muodostuu käytävistä ja epätavanomaisista tapaamispaikoista, joihin voi istua keskustelemaan



Elvyttävien ympäristöjen rakentaminen
Koko yhteisö hyötyy: Asukkaat, vierailijat  ja henkilökunta



Tulossa?  Toiminnalliset reseptit terveyspalveluihin

Sipoon kunnan terveysmetsäprojekti:

-sosiaali-ja terveyspalveluiden 
asiakkaille

-7-8 ohjattua metsäretkeä noin puolen 
vuoden aikana eri reittejä ja paikkoja

-luontoelämyksiä lisääviä tehtäviä 
retkiruokailua yhdessä

Esimerkkejä tutkimukseen perustuvista 
resepteistä:

https://www.outsideonline.com/187036
6/nature-prescription

Artikkeli: A Prescription For Nature, By 
Daphne Miller, MD SF University prof.



Kävelypalaverit  
Tunnettuja kävelijöitä:

UT kertomukset

Monet filosofit: Aristoteles, Rousseau, 
Thoreau, Kant

Applen Steve Jobs oli tunnettu siitä, että piti 
monet palaverit kävellen.

Facebookin Mark Zuckerberg harrastaa 
aktiivisesti kävelypalavereja

Kävelyn ja luovuuden välillä on pystytty 
todistamaan selvä yhteys:

Stanfordin yliopisto (Opperzzo, M., Schwartz, 
D.L. (4/2014) Give Your Ideas Some Legs: 
The Positive Effect of Walking on Creative 
Thinking)

Tutkimukseen osallistuneiden koehenkilöiden 
luovuus lisääntyi kävellessä keskimäärin 
60 % verrattuna tilanteeseen, jolloin 
henkilö istui.

Lähde: Wong, May. "Stanford study finds
walking improves creativity" Stanford News, 
24.4.2014



Terapeuttisten 
metsien hyödyntäminen ?

• Metsäntutkimuslaitos 
( Luke)
• Metsästä hyvinvointia (HYV) 

2008–2013
• Voimametsä
• Korea,  Japani, terapeuttiset 

metsät
• Hankkeita: Mettäterapia, 

Selvästi metsässä 
• Metsäympäristö, osa 

suomalaisuutta. 
Tulevaisuuden GC-
sovelluksia.

• Espanja esim. 



Luonnon syvämerkitykset?

Pehmeä lumoutuminen ( soft fascination).

-elämänkysymysten jäsentyminen 

Kaplan ja Talbot ( 1983) ryhmittelivät erämaa olosuhteissa virinnyttä spiritualiteettia
seuraavasti: 
-tyyneys, rauha, hiljaisuus
-eheyden ja kokonaisuuden kokemus
-ykseys- tunne kuulumisesta universumiin.



Hiljaisuus, henkisyys, luonnonmukaisuus ja puhtaus. Tulevaisuuden 
megatrendejä? 
Lammaspaimeneksi haki 4 767  henkilöä, joista arvotaan 142 !
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Randy Glasbergen

Luonto on ollut hyvä ja vaikuttava yhteistyökumppani



Parantava kauneus.          Henkilökohtaistaminen-löydä oma juttusi    

Tätä


