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Kouluttautuminen tukee kehittämistä ja luonnon potentiaalin 
käyttämistä

Green Care

• Perusta luontokokemuksilla ja 
luonnon 
hyvinvointivaikutuksilla, mitä 
tarkoittaa?

• Luonto, kokemuksellisuus ja 
osallisuus

Ohjaus

• Luontoympäristön 
huomioiminen ohjauksessa

• Kontaktin tasot fyysisessä ja 
sosiaalisessa ympäristössä

Laatu

• Laadukas Green Care –palvelu

•Mikä on keskeistä?

•Mihin kiinnittää huomiota?



Mitä tarkoittavat luonnon hyvinvointivaikutukset 
(omaehtoiset ja ohjatut)?

Omaehtoiset luontokokemukset: Luontoympäristö elvyttää ja 
tuottaa hyvinvointia paremmin kuin rakennettu ympäristö.(Mm. 
Berto 2005 Hartig et al. 2003;Kaplan 1995; Laumann et al. 2003; Ulrich et al. 1991).

Green Care –toiminnassa viitataan ohjattuihin
luontokokemuksiin eli luontointerventioihin.

Luontointerventioissa luontoympäristöä on yhdistetty pääasiassa 
stressioireita helpottaviin menetelmiin (Sahlin, Matuszczyk, Ahlborg & Gran 2012) 

tai tutkittu kognitiivisen käyttäytymisterapian vaikutuksia depressio-
oireiden vähenemiseen (Kim, Lim, Chung & Woo 2009). 

Luontointervention avulla koetaan saavan tukea mm. vaikeiden 
tunteiden prosessointiin, omien tarpeiden tunnistamiseen sekä 
reflektioiden ja elämäntilanteiden käsittelyyn symbolien avulla 
(Palsdottir, Persson, Persson & Grahn 2014).



Koetut vaikutukset: omaehtoiset ja ohjatut (Salonen, 2020)

• Elpyjät

• Tervehtyjät

• Ristiriitaiset

Omaehtoiset
luontokokemukset

(Salonen & Kirves, 2016, N=509)

• Elpyjät

• Tervehtyjät (+ psyykkinen prosessointi; tukea minäkuvan muutokseen

• Ristiriitaiset (suru, pettymys, huoli; ei luontoon liittyviä kielteisiä
tunteita)

• kiinnostujat

Green Care -toiminta
(N=54, Salonen & Törnroos, 2019)

Elpymisen tiedostaminen

Tervehtymisen tiedostaminen (psyykkinen prosessointi)

Ristiriitaisuus (intervention myötä väheni)

LuoVi-ryhmän erityispiirteet (myönteiset ja ristiriitaiset)

Luovi-ryhmät (N=121, 

Salonen, ym., 2019)



Green Care –toiminta

Luonto

• Tavoitteellisuus

• Ammatillisuus Mahdollistaa ja ohjata luontoyhteyteen

• Vastuullisuus

Kokemuk-
sellisuus

•Tavoitteellisuus

•Ammatillisuus Mahdollistaa ja ohjata kokemuksellisuuteen 

•Vastuullisuus

Osallisuus

•Tavoitteellisuus

•Ammatillisuus Mahdollistaa ja ohjata osallisuuteen (luonto ja ihmiset)

•Vastuullisuus



Luontokokemus ja koetut vaikutukset
(Salonen, ym., 2016)

Luontoyhteys

- Tervehtyjillä vahvempi 
luontoyhteys kuin elpyjillä ja 

ristiriitaisilla 

Hyväksyvä läsnäolo

- Tervehtyjillä enemmän hyväksyvää 
läsnäoloa kuin elpyjillä ja ristiriitaisilla 

Tilantuntu

- Ei erottele eri ryhmiä

Umpikuja

- Ristiriitaisilla enemmän kuin elpyjillä 
ja tervehtyjillä





Luontoympäristön huomioiminen ohjauksessa

•Ympäristön 
vaikutus 
ryhmään

• Sitoutuminen

• Motivoitumi-
nen, jatkuvuus

• Ympäristön 
vaikutus 
vuorovaiku-
tukseen/kon-
taktiin

• Luonnon 
hyvinvointi-
vaikutukset 
ohjattavaan/

• luontoyhteys

Yksilö
Ohjattava-

ohjaaja

Ryhmä
Ohjaus-
prosessi



Kontaktin eri tasot fyysisessä ja sosiaalisessa
ympäristössä

Yksilö ja ryhmä (sosiaalisen kontaktin taso)

Yksilö ja luonto (luontoyhteys-taso)

Yksilö, ryhmä ja luonto (sosiaalisen ja 
fyysisen ympäristön taso)



Laadun kannalta keskeistä

- Hoivan ja voiman erottaminen
- Keskiössä ovat kohderyhmän/yksilön tarpeet ja 

tavoitteet
- Valitaan menetelmät ja luontoelementit niiden 

mukaan
- Ohjauksen merkitys (luonto, kokemuksellisuus ja 

osallisuus)
- Tulosten ja vaikutusten systemaattinen seuranta 

ja niiden mukainen reagointi 



Huomioita

- Luonto; jää edelleen helposti taustalle, viitekehys; 
potentiaalia jää käyttämättä.

- Kokemuksellisuus: jääkö aistimiselle mahdollisuuksia, 
ja onko yksilöllä mahdollisuutta valita erilaisista 
toimintatavoista?

- Osallisuus: reflektoinnin merkitys; ei vain palautteita 
toiminnan päätteeksi. Myös reflektoinnin huomioiminen ja 
siihen reagoiminen. 

- Ohjaajan oman työn käsittely→ ammatillinen 
kehittyminen (esim. jos itselle jokin tärkeä/hankala 
luontokohde/-elementti, suuntaako se ohjausta?



Luontolähtöinen interventio kuntoutusmuotona 
masennuspotilailla https://projects.tuni.fi/luovikunto/

- Tutkimuksen päätavoitteena on selvittää Luonnosta Virtaa 
eli LuoVi-ryhmän tuloksellisuutta masennuksesta kärsivien 
työikäisten kuntoutuksessa. 

- Vastuuhenkilö ja toteuttava organisaatio:
Professori Kalevi Korpela, Tampereen yliopisto (TAU), 
yhteiskuntatieteiden tiedekunta, psykologia

- Tutkimusryhmä: Kirsi Salonen (JY ja TAU), Katriina 
Hyvönen (JY), Jane-Veera Paakkolanvaara (TAU), Taru 
Feldt (JY), Eija Räikkönen (JY) 

- Tutkimusta rahoittaa Kansaneläkelaitos (KELA) ajalle 
1.1.2019 -31.12.2021

-



LuoVi-kuntoutus masennuspotilaille

-

Mielen avautuminen  

HORISONTTI

Kohti uutta kasvua

VERSO

Oman polun tunnistaminen

POLKU




