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Tämä pieni vihkonen

On syntynyt LIVE-liiketoimintaa verkostoissa hankkeen tuotoksena. Hankkeen aikana on kohdattu 

yli 300 green care -yrittäjyydestä, liiketoiminnan kehittämisestä ja luontolähtöisistä menetelmistä 

kiinnostunutta toimijaa Hämeen, Uudenmaan ja Pirkanmaan alueelta. Olemme toteuttaneet 

matkan varrella kolme vihreän välittämisen innovaatioareenaa, joiden teemat risteävät tämän 

vihkosen kiteytyksissä. Teemoja areenoissa ovat olleet: 

Mistä green caren tulevaisuus on tehty?  

Reseptejä kestävään palveluliiketoimintaan 

Kestävää kumppanuutta rakentamassa. 

 

Areenoissa oivalluksiaan ja osaamistaan ovat olleet jakamassa Sam Inkinen, Katariina Heikkilä 

(Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto), Mari Mörö (Parafraasi), Saara Viteli, Jukka 



Teppo (SnowBrick), Heikki Savonen (PALMU), Satu Selvinen (Nuuksion Taika Oy), Jussi Peltonen 

(Hoivakoti Group Oy), Susanna Packalen (Ravuri Oy), Manne Pyykkö (Psychometrics Oy), Lea 

Konttinen (Sitra), Anne Bland (Network Oy), Tanja Tauria (Malike-keskus), Jari Lindgren (Lindabella 

Oy), Tuomo Salovuori (Sininauhaliitto ry), Päivi Ronkainen-Forsius ja Anna Pajari (Lahden 

ammattikorkeakoulu), Noora Raasakka ja  Eerika Tapio (Nature of North Oy). 

 

Tavoitteena vihreän välittämisen areenoissa on ollut luoda näkymää kiinnostaviin luontolähtöisiin 

innovaatioihin, välittää tuoretta tietoa luontolähtöisyydestä ja sen vaikutuksista hyvinvoinnille, 

vahvistaa osallistujien innovaatio-osaamista ja edistää green care -yrittäjien, julkisyhteisöjen, 

järjestöjen, kehittäjien ja oppilaitosten yhteistyötä. Areenat ja niiden innostavat puhujat, 

yritystapaukset ja -tarinat, työpajatyöskentely ja areenoiden vuorovaikutteisuus saivat osallistujilta 

kiitosta. Ammattikorkeakouluopiskelijat osallistuivat hankkeen tapahtumiin ja tilaisuuksiin sekä 

tuottivat uutta tietämystä hankkeelle opinnäytetöissään.



Tulevaisuuden luontolähtöisiä  
hyvinvointipalveluja luodaan jo tänään 

Luonnon hyvinvointivaikutukset ja green care -yrittäjyyden potentiaali on 
tunnistettu. Vaikka tulevaisuutta voidaan ennustaa ja ennakoida, on se kuitenkin 
epävarmaa.
 
Sillä, miten suhtaudumme tulevaisuuteen on merkitystä. Se ohjaa ajattelua ja 
toimintaa myös green care -yrittäjänä. Tulevaisuudenkuva tuottaa muistelua 
menneisyydestä, ymmärrystä nykyhetkestä ja mielikuvaa tulevasta. Vaikutamme 
tulevaisuuteen valinnoillamme ja teoillamme. Tulevaisuuteen on tartuttava ja 
ryhdyttävä sanoista tekoihin. Sitä luodaan jo tänään.



 
Tulevaisuuden siemen itää jo...



 
Millainen on 

tulevaisuudenkuvasi? 



Millaiseen nykyhetkeä ja menneisyyttä koskevaan ymmärrykseen,  
havaintoihin, tietoon, odotuksiin, toiveisiin, pelkoihin ja arvoihin  
tulevaisuudenkuva perustuu? 

Miltä tulevaisuus näyttää kiikareiden läpi? 

Entä panoraamakuvassa? 
 
Mikä on toivottua? Mikä tulevaisuudessa saattaisi yllättää? 

Miten riskeihin voisi varautua? 

Mikä on todennäköistä ja tavoiteltavaa?
      
Suhtautumistapansa tulevaisuuteen voi muuttaa jo tänään.



Jotain vanhaa, jotain uutta ja jotain lainattua 
— luontolähtöisiä hyvinvointipalveluja syntyy uusilla 
yhdistelmillä

Luontolähtöisiä menetelmiä, palveluja ja palvelukokonaisuuksia luodaan 
menneisyydestä ammentaen ja yhdistäen tulevaisuustietoa nykytrendeihin. 
Ajatonta on kokemus siitä, että luonnolla on myönteisiä vaikutuksia ihmisen 
hyvinvoinnille ja elämänlaadulle. Näkemykset ja visiot siitä, mihin maailma on 
menossa, auttavat huomioimaan palvelujen kehittämisessä tulevaa elämän 
suuntaa. Tässä ajassa ympäröivä luonto osana hyvinvointipalveluja uudistaa ja 
luo uudenlaisia merkityksiä ja sosiaalista arvoa. Toiminnan tueksi tarvitaan tietoa 
hyvinvointivaikutuksista ja sen näkyväksi tekemisestä. 



Mitä tapahtuu, kun erilaisten ihmisten visiot 
tulevaisuudesta ja muistot menneisyydestä ja hyväksi 
havaituista toimintatavoista kohtaavat? Mikä on 
toivottavaa ja todennäköistä? 
 
Uuden luominen on arkista työtä ja ongelmien 
ratkaisua. Teknologinen kehitys luo lisäarvoa palvelujen 
kehittymiselle, tuo uusia käyttäjäryhmiä ja parantaa 
saavutettavuutta.  



 
Viitekehystä muuttamalla muuttuu myös ajattelu



Kävelet metsässä.

Entä, jos kädessäsi on...

kori
 

kartta
 
eväsleipä

puhelin
 

toinen käsi



Asioita yhdistelemällä syntyy uusia liike-ideoita 

luonto ja virkistys

luonto ja taide

luonto ja teknologia

luonto ja liikunta

luonto ja uni





Asiakasymmärryksen luominen aloitetaan 
asiakkaan arjesta

Astutaan ihmisten arkeen kuunnellen, ymmärtäen ja uutta tietoa omaksuen. Tähän 
on monta tietä. Kun tunnistetaan ihmisten inhimillisiä tarpeita, arjen käytäntöjä 
ja ongelmia, voidaan paremmin luoda uusia ratkaisutapoja. Emme voi myöskään 
tietää, mitä asiakkaat tarvitsevat ennen kuin se on kokeiltu. Käytäntö ratkaisee. 

Arjen käytännöistä löydetään yhteistä ja samankaltaisuuksia ihmisten toiminnassa. 
Olennaista ovat myös ihmisten toimintaa ohjaavat sosiaaliset suhteet ja niiden 
merkitykset.



Onko meillä oikea asiakas?

Onko meillä oikea ongelma?

Onko meillä oikea ratkaisu?





Yrityksen tarina antaa palvelulle sisällön ja 
sosiaalisen merkityksen

Kiinnostavan tarinan avulla yritys viestittää toiminnastaan, erottautuu muista 
ja jää ihmisten mieleen. Se voi peilata yrityksen historiaan, kiteyttää yrityksen 
mission ja ydinarvot, kertoa arkisesti yrityksen jokapäiväisestä toiminnasta, luotsata 
innostavasti tulevaisuuteen tai ilmentää asiakaskokemuksia. Olennaista on se, että 
tarina on aito ja todenmukainen. 
 
Mitä yrityksesi tarina viestittää? 



 Luonto osaksi elinympäristöä 

Luonnon ja sen elementtien vaikutukset ihmisen hyvinvointiin on yleisesti 
tunnustettu. Miten takaamme jokaiselle mahdollisuuden luontokokemuksiin? 
Miten käsitämme luonnon? Autenttinen luontoympäristö ei ole aina lähellä tai 
sinne ei ole mahdollisuutta mennä. Tuomalla luonnon lähelle, osaksi jokaisen arkea 
ja elinympäristöä, voimme antaa kokemuksen sen voimaannuttavista vaikutuksista 
myös niille, jotka ilman apua eivät sitä saisi.  
 
Nykyteknologia sekä erilaiset apuvälineet tuovat uusia ulottuvuuksia luonnon 
kokemiseen ja mahdollistavat sen saavutettavuuden. Asenteet, tahto ja tunteet 
vaikuttavat siihen, kuinka sosiaalinen esteettömyys käytännössä toteutuu. 





Vihreys yksin ei riitä – illalla täytyy olla enemmän rahaa 
kuin aamulla

Yrityksen kannattavuuden eteen on tehtävä työtä ja aikaansaatava myyntiä. Se ei 
synny lentävistä liikeideoista, vaan käytännön työstä, toisinaan puurtamisestakin. 
Päämäärä pysyy kirkkaana, kun keskittyy olennaiseen. Toisinaan tarvitaan rönsyjäkin. 
Niiden avulla yrityksen toiminta virtaa uusille alueille. 





Kestävää kumppanuutta 
rakentamassa

Kestävä kumppanuus kantaa ja kannattaa. 
Yhdessä toimimalla, voimavaroja ja osaamista 
yhdistämällä voidaan saavuttaa enemmän 
kuin yksin. Toiminnan kentät ja mahdollisuudet 
laventuvat ja horisontti avartuu maailmalle. 
Toimivien kumppanuussuhteiden rakentaminen on 
pitkäjänteistä toimintaa ja resurssiviisautta, mitä ei 
synnytetä hetkessä.



Yhteistä hyvää syntyy monin tavoin, väljissä 
verkostoissa, yhteisyrittäjyydessä, kahdenkeskisissä 
ja monen osapuolen kumppanuuksissa. 

Julkisissa hyvinvointipalveluissa yhteinen 
arvonluonti voi mahdollistua julkisen sektorin, 
järjestöjen ja yhteiskunnallista tehtävää hoitavien 
yritysten välisessä kumppanuudessa.



Mikä on kumppanuuden yhteinen horisontti?  
 
Millaiselle kumppanuudelle yhteistoiminta rakentuu?  
 
Millaisia mahdollisuuksia kumppanuus avaa luontolähtöiselle yrittäjyydelle ja 
palvelukokonaisuuksille?



Jos haluat kulkea nopeasti, 
kävele yksin.  
Jos haluat päästä pitkälle, 
kulje yhdessä toisten kanssa,  
sanotaan afrikkalaisessa 
sananlaskussa. 





Vastuullinen yrittäjyys

Yritykset toimivat vastuunkantajina. Niillä on vastuuta sosiaalisesta, ekologisesta 
ja taloudellisesta kestävyydestä. Toiminnan läpinäkyvyys ja yhteiskunnallisten 
vaikutusten seuraaminen ja niistä viestiminen vahvistavat yritysten 
yhteiskuntavastuuta. Yhteiskuntavastuu on arjen toimintaa, jolla on jatkuvuutta.



Green care -yrittäjän polulla tarvitaan

•	 kauas katsomisen ja lähelle näkemisen taitoa 
yritystoiminnassaan

•	 kestäviä kumppanuussuhteita
•	 palveluja, jotka luovat merkityksiä
•	 asiakkaita, jotka ovat osallisia yrityksen palvelujen 

kehittämisessä
•	 toiminnallista ja taloudellista kestävyyttä
•	 yhteiskuntavastuuta



Yrittäjyydellä on arvoa

Hankkeen aikana olemme saaneet vahvistusta sille, että luonto 
toimintaympäristönä on voimavara, joka mahdollistaa uudenlaisten, 
yhteiskehittelyllä tuotettavien palveluiden luomisen.  Luonnon 
hyvinvointivaikutuksista on jo todisteita nyky-yhteiskunnassakin. Niitä pitäisi tehdä 
näkyväksi päätöksenteossa. 
 
Julkisissa hyvinvointipalveluissa kysymys kuuluu, miten yhteiskuntavastuun 
ja sosiaalisten näkökulmien huomioiminen julkisissa hankinnoissa voisi tukea 
eettisesti kestävää luontolähtöistä yrittäjyyttä? 



Tekijät:

Päivi Mäntyneva, HAMK 
Sari Rämö, HAMK 
Riikka Kekäläinen-Alkio, HAMK
 
Kuvat:  
Riikka Kekäläinen-Alkio 
Päivi Mäntyneva 
Helka Yletyinen

 
Vihkonen on toteutettu LIIKETOIMINTAA VERKOSTOITUMALLA Maaseudun luontoresurssit
Green care -yrittäjyyden voimavarana -hankkeessa (LIVE-hanke).
Työtehoseuran koordinoimassa hankkeessa kumppaneina olivat Lahden ammattikorkeakoulu, 
ProAgria ja Hämeen ammattikorkeakoulu.
Hanketta rahoittivat Hämeen, Pirkanmaan ja Uudenmaan ELY-keskukset osana Manner-Suomen maaseudun 
kehittämisohjelmaa.

Hankeaika oli 1.2.2013-31.12.2014. 

 










