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Luontolähtöisen toiminnan lähtökohdat 

Pyritään löytämään ja kehittämään hyvinvointia 
tukevia ja ongelmia ehkäiseviä menetelmiä sekä 
ratkaisuja ongelmatilanteisiin. 

Tärkeää ostopalvelutoiminnan laatu ja luotettavuus 
sekä ammatillinen osaaminen

Hinta-laatu-suhde ratkaiseva myös kuntien ja 
järjestöjen niukkojen resurssien vuoksi. 

Tärkeää erottaa virkistystoiminta, terapioista ja muista 
ammatillisista menetelmistä.

Luontolähtöiset palvelut osana kuntien ja järjestöjen 
palvelutarjontaa 



Esimerkkejä toiminnasta

* Oma toiminta ja ostopalvelut
 Järjestetään retkiä luontoon 
 Seurataan luonnossa tapahtuvia muutoksia 

(metsäpäiväkodit, lastensuojeluyksiköt, koulut)
 Ostopalveluna järjestetyt luontoretket (laavuretket, 

veneretket, hevosvaellukset, koirarekiajelut)
 Harrastukset (myös sosiaalipalveluiden maksamana), 

esimerkiksi partio, lintubongaus, kalastus, omat lemmikit, 
ratsastus, mökkeily…

 Sosiaalipedagoginen hevostoiminta
 Kaverikoirat ja -kissat yms. 



Elämyksien moninaisuus

Elina



Kaiken ikäisille, monenlaisiin tilanteisiin

Luontoa ja eläimiä on mahdollista havainnoida monin eri tavoin
- Näkemällä muodot, värit, liikkeet, koko, erilaisuus, tunnistettavuus
- Haistamalla erilaisia hajuja, maistamalla makuja
- Kokeilemalla käsin ja jaloin tai iholla erituntuisia materiaaleja
- Tuntea eläimen liike, lämpö, veden viileys, tuuli
- Vuodenajat, 
- -> tunnekokemukset, oppiminen, soveltaminen arkeen

-> hyödynnettävyys
- Aistivammat
- Tunneongelmat
- Käytöshäiriöt
- Keskustelun pohjana
- Toimintojen mahdollistajana
- Luontevana ympäristönä
- Siltana muistoihin



Luonnollista läheisyyttä
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Luontolähtöisen toiminnan merkitykset 
lapsille ja nuorille

 Myönteisten kokemusten merkitys
 Merkitys itsetunnolle ja identiteetille
- Onnistuminen rohkaisee
- Kiintymys ja tunteiden käsittely
- Vertaistuki, osallisuus ja sosiaalinen toiminta
- Oman toiminnan vaikutusten huomaaminen
- Selviytyminen koulussa ja arkielämässä vahvistuu



Ystävyyttä ja osaamista
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Merkitys julkisissa ja järjestöjen 
palveluissa

 Lisää menetelmiä työkalupakkiin. 
 Nopeavaikutteisuus, pitkäkestoisuus
 Apua monenlaisiin haasteisiin
 Kustannustehokkuus
 Säästää tulevissa suurissa kustannuksissa
 Inhimillinen hyöty ei rahalla mitattavissa
 Yhä enenevässä määrin hankittavissa



Esteenä etenemiselle

• Tiedon puute
• Asenne luontolähtöisiä palveluita kohtaan
• Hankkeita, tutkimuksia, tiedotusta ja rohkeutta 

tarvitaan
• Merkitys kasvaa tulevaisuudessa
• Tarvitaan vaikutusvaltaa ja puolesta puhujia
• Yhdessä eteenpäin!



Elina



KIITOS!
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