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Luontoperustaisten palveluiden 

tulevaisuus haastavan 

työmarkkina-aseman asiakkaille –
sosiaalinen kuntoutus, osatyökykyiset ja maahanmuuttajat

Aika: ke 11.3.2020 klo 9-15:30

Paikka: Rovaniemi, Pilke-talo, 2 krs. Tila: Kömmänä

Kenelle: Työpaja on suunnattu ko. palvelujen tulevaisuuden kehittämisestä kiinnostuneille 

tahoille, kuten hanketoimijoille, kehittäjäorganisaatioille ja alan yrittäjille. 
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Työpajan toteutuksessa mukana

KUPO - Kulttuurit yhteisellä polulla – luonto ja osallisuus 

hyvinvoinnin vahvistajina / Laura Jokela, Lapin AMK ja Marja Uusitalo, 

Luke https://www.lapinamk.fi/fi/Yrityksille-ja-yhteisoille/Tutkimus,-kehitys-

ja-innovaatiot/Hyvinvointipalveluiden-osaamisala/KUPO

LUONNOLLISESTI -valmennusmalli tuo Green Care menetelmät osaksi 

sosiaalista kuntoutusta / Kati Kärna, Lapin AMK

https://ksak.fi/hankkeet/luonnollisesti-valmennusmalli-tuo-green-care-

menetelmat-osaksi-sosiaalista-kuntoutusta

Vates-Säätiö / Kati Savela-Vilmari

https://www.vates.fi/vates/kehittamistoiminta.html

HyvinVoi-koordinaatio, Maaseudun hyvinvointiyrittäjyyden 

koordinaatiohanke / Taina Lilja ja Elina Vehmasto, Luke 

http://www.gcfinland.fi/hyvinvoi

https://www.lapinamk.fi/fi/Yrityksille-ja-yhteisoille/Tutkimus,-kehitys-ja-innovaatiot/Hyvinvointipalveluiden-osaamisala/KUPO
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fksak.fi%2Fhankkeet%2Fluonnollisesti-valmennusmalli-tuo-green-care-menetelmat-osaksi-sosiaalista-kuntoutusta%2F&data=02%7C01%7CKati.Karna%40lapinamk.fi%7Cdb06e1ef96c14bccede708d7a3f081c1%7C4c60a66f0a8d446e9ac0836a00d84542%7C0%7C0%7C637158125666725637&sdata=54wIG72HgskGaF%2F%2Bm8VH1awpUunOvxY6E16zGAnF6Y0%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vates.fi%2Fvates%2Fkehittamistoiminta.html&data=02%7C01%7CKati.Karna%40lapinamk.fi%7Cdb06e1ef96c14bccede708d7a3f081c1%7C4c60a66f0a8d446e9ac0836a00d84542%7C0%7C0%7C637158125666725637&sdata=cpve4XL7fq30i8TSJWNbO8SJXAUJGp6q1p4k5wsf%2BI0%3D&reserved=0
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Nykyhetken 

LUONTO-

perustaisuutta 

erilaisissa 

sote- ja hyte-

palveluissa 

& erilaisissa 

”luonnoissa”
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Parantaa

mielialaa

Automaattiset fysiologiset vaikutukset luonnossa 
∞ vähentää stressihormonien ∞ lisää mielihyvähormonien eritystä

∞ sydämen syke ja verenpaine alenevat ∞ lihasjännitys alenee

∞ monipuolistaa ihon ja suoliston mikrobikantaa

∞ lisää elimistön vastustuskykyä ∞ D-vitamiinin lisääntynyt saanti 

Tuo terveen 

ruokahalun & 

väsymyksen

Maatilaympäristö 

suojaa astmalta 

&  allergioilta

Tehostaa elimistön 

palautumista stressistä

Parantaa unta 

& päivä-

rytmiä

Elvyttää 

tarkkaavaisuutta

Metsä lisää 

verenvasta-

aineita

MIKSI?   Luontoaltistuksen hyvinvointivaikutuksia

©Luke: Vehmasto 2019
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Esimerkki  

vaikutusketjuista
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Päivän aikataulu

9:00 Ilmoittautuminen ja aamupalaa

9:30 Tervetuloa!

9:40 Osallistujat esittäytyvät: nimi ja mistä tulet 

9:50 Luontoperustainen työpajatoiminta nyt ja tulevaisuudessa?
Outi Hedemäki, Lapin työpajaverkoston ALU-koordinaattori, Meriva sr, KUPO-hanke

10:10 Luontoperustaisuuden mahdollisuudet haastavan työmarkkina-aseman 

asiakkaille?  Tuija Keihtä, johtava työllisyysasiantuntija, Lapin liitto

10:30 Tauko: kahvia ja hedelmiä

10:45 Työpajojen ohjeistus ja ryhmiin jako

11:00 Työpajaosuus 1 alkaa

12:30 Lounastauko

13:30 Työpajaosuus 2 

15:00 Purku, yhteenveto ja miten tästä eteenpäin?

15:30 Työpajapäivän päätös



9 9.4.20209 9.4.2020

Ennakointityöpajan tavoitteet

1) Verkottaa ko. asiakasryhmän palvelujen 

kehittämisestä kiinnostuneita toimijoita, ja edistää 

laajaa alan kehittämisyhteistyötä.

2) Luoda pohjaa luontoperustaisten sotehy-palveluiden 

tulevaisuuden mahdollisuuksien kehittelylle 

valtakunnallisesti.

3) Yhteiskehitellä ideoita koskien mahdollisia 

tulevaisuuden luontoperustaisia palveluita ko. 

asiakasryhmälle ja pohtia mahdollistavia tekijöitä. 
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Ennakointityöpajasarja 

vuosi 2020

Sosiaalinen kuntoutus, 

osatyökykyiset ja 
maahanmuuttajat

Asiakasryhmä-
kohtaiset ennakointi-
työpajat

Mielenterveys- ja 

päihdekuntoutus

Kehitysvammaisten 

päivätoiminta

Ikäihmisten virkistys-, 

aktivointi- ja 

päivätoimintapalvelut

Lasten, nuorten ja perheiden 

liikunta- ja harrastuspalvelut

Varhaisen tuen palvelut, 

lastensuojelu, nuorten 

syrjäytymisen ehkäisy, I

Varhaisen tuen palvelut, 

lastensuojelu, nuorten 

syrjäytymisen ehkäisy, II

Työikäisten virkistys- ja 

liikuntapalvelut

Työhyvinvointi- ja 

työuupumus
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Yhteen-

veto 

asiakas-

ryhmä-

pajoista

Käytetään 

skenaario-

työpajan 

lähtökohta-

materiaalina
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Delfoi-

kysely 

Kutsu-

skenaario

työpaja: 

luonto & 

sotehy-

palvelut 

2040 

Yhteen-

veto 

delfoista

& 

skenaario

-pajasta

Skenaariotyöpaja

kevät 2021

Yhteen-

veto 

2020
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Tietosuoja & työpajan tuotosten käyttölupa -lomake
Työpajassa koostetaan äänitteitä ja valokuvia, sekä kirjallisia ja piirrettyjä tuotoksia. 

Tarkoituksena on edistää vuorovaikutusta sekä laajentaa yhteisten tuotosten käyttöä 

luontoperustaisten sosiaali-, terveys-, työllisyys- ja hyvinvointipalveluiden valtakunnallisessa 

kehittämisessä ja tutkimuksessa.

Tietosuojalain mukaisesti, mitään sellaista tietoa ei kerätä eikä jaeta tässä työpajassa eikä sen jälkeen, joka: 

vahingoittaa osallistujien tai heidän edustamiensa organisaatioiden yksityisyyden suojaa, ja / tai on luonteeltaan 

luottamuksellista tietoa.

Hyväksyn työpajan tallenteiden ja tuotosten keräämisen, säilyttämisen ja käytön seuraavissa 

tarkoituksissa:

a) osana työpajan tuotosten julkistettavaa koostetta tai raporttia,

b) käytettäväksi, analysoitavaksi ja julkistettavaksi Luken tutkijan toteuttamassa 

luontoperustaisten sote-palveluita koskevassa tutkimuksessa.

Nimeni saa näkyä osallistujalistassa työpajan tuotosta esittelevässä raportissa tai julkaisussa: K / E 
HyvinVoi-koordinaatiohankkeen tietosuojailmoitus: https://www.gcfinland.fi/tiedostopankki/729/HyvinVoi-koordinaatiohankkeen-

henkilotiedot-tietosuojailmoitus.pdf

https://www.gcfinland.fi/tiedostopankki/729/HyvinVoi-koordinaatiohankkeen-henkilotiedot-tietosuojailmoitus.pdf




AJATELLAAN TÄNÄÄN:

ENNAKKO-

LUULOTTOMASTI

ROHKEASTI

LUOVASTI
MAHDOLLISTAVASTI

VILLISTI

TULEVAISUUS-

SUUNTAUTUNEESTI

AVOIMESTI

ERITAVALLA
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125 M€

Liikevaihto

52 M€
Ulkopuolinen rahoitus

73 M€
Valtion budjettirahoitus

25
Toimipaikkaa Suomessa

Pääkonttori Helsingissä

Läsnä 12 kampuksella yliopistojen, 

tutkimuslaitosten ja ammatti-

korkeakoulujen kanssa.

1288
Työntekijää

46 tutkimusprofessoria

622 tutkijaa

Olemme yksi Suomen neljästä

tilastoviranomaisesta.

Kiitos!
elina.vehmasto@luke.fi

MISSIO

Tuotamme

tutkimuksella
ARVOA JA 

RATKAISUJA 

asiakkaillemme  

– vastaamme haasteisiin 

lähellä ja globaalisti

CO2

N2O Ilmasto-

viisas

hiilenkierto

CH4
Kannattava

ja vastuullinen

alkutuotanto

Sopeutumis- ja 

palautumiskykyinen 

biotalous

Osaava 

henkilöstö ja 

kannustava 

organisaatio

Tieto-

varannoista 

ratkaisuja 
Yhteistyö

tieteiden ja 

toimialojen

välillä

Modernit

tutkimus-

ympäristöt

VISIO

Hyvinvointia ja 
kestävää 

tulevaisuutta

UUSIUTUVISTA 

LUONNON-

VAROISTA

Biokiertotalous

Luke lyhyesti


