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Tiivistelmä 

 

Green care- toiminnalla tarkoitetaan erilaisia aktiviteetteja, jotka edistävät fyysistä ja psyykkistä terveyttä ja 
hyvinvointia luontoyhteyden keinoin. Siinä hyödynnetään maatiloja, puutarhoja ja muita ulkoilmatiloja 
terapeuttisina interventioina aikuisille ja lapsille. Green care sisältää maanviljelyä, terapeuttista 
puutarhanhoitoa, eläinavusteista terapiaa ja erilaisia tapoja hyödyntää luontoa.  
 
Tukihenkilötyö yhdistyksen toteuttaman selvitystyön tarkoituksena oli kartoittaa pääkaupunkiseudulla 
päihde- ja mielenterveysasiakkaiden ja vankilasta vapautuvien kanssa työskentelevien ammattilaisten ja 
vertaisohjaajien kokemuksia luontoavusteisten toimintojen hyödyistä asiakkaiden päihteettömyyden, 
hyvinvoinnin, kuntoutumisen ja voimaantumisen tukemisessa. Lisäksi selvitettiin millaisia tarpeita ja toiveita 
heidän asiakkaillaan on Tukihenkilötyö yhdistyksen luontoavusteisiin toimintoihin ja niihin osallistumiseen 
liittyen. Selvitystyössä kartoitettiin myös millaisia edellytyksiä tai reunaehtoja heillä olisi käyttää 
luontoavusteisia palveluita, mikäli Tukihenkilötyö yhdistys tuottaisi niitä Green care-hankkeessa. 
Selvityksessä haastateltiin 22 päihde- ja mielenterveyskuntoutujien ja vankilasta vapautuvien parissa 
toimivaa työntekijää tai vertaisohjaajaa. He edustivat 16 organisaatiota, yhdistystä tai hanketta.   
 
Useimpien haastateltujen tahojen asiakkaat ovat moniongelmaisia. Keskeisinä ongelmina ovat erilaiset 
päihteet ja niiden sekakäyttö, peli- ja muut riippuvuudet sekä rikollisuus. Päihdekäyttöön liittyvinä ongelmina 
ovat myös työttömyys, köyhyys, perhe- ja ihmissuhteiden rikkoutuminen, yksinäisyys ja syrjäytyminen. Lisäksi 
monilla asiakkailla on mielenterveysongelmia, aloitekyvyttömyyttä ja näköalattomuutta. Monet kärsivät 
fyysisen kunnon ja liikkumisen heikentymisestä tai rajoitteista. Työpaikan menettäminen, pitkään jatkunut 
työttömyys ja oma elämäntapa luovat toivottomuutta, turvattomuutta ja itsetunnon ja omatoimisuuden 
alentumista. Monilla on puutteita myös arkielämän taidoissa.  
 
Osana Asuvaksi- ja Avosetti- hankkeita on Tukihenkilötyö yhdistyksessä toteutettu luontoavusteisia 
toimintoja järjestämällä luonto-, metsä-, kalastus-, ja linturetkiä, palstaviljelytoimintaa, taimenten 
kutusoraikkojen rakentamista. Tulosten mukaan haastateltavat pitivät Tukihenkilötyö yhdistyksen 
järjestämiin luontoavusteisiin tapahtumiin osallistumista merkittävänä ja tarpeellisena osana heidän 
asiakkaidensa hyvinvoinnin ja päihteettömän elämän tukemisessa, voimaantumisessa ja kuntoutumisessa. 
Kaikilla haastatelluilla oli erittäin positiiviset kokemukset luontoavusteisten toimintojen vaikutuksista heidän 
asiakkaidensa elämään ja osana päihde- ja mielenterveystyön tavoitteiden toteutumista. Tulosten mukaan 
luonto-, maaseutu- ja eläinavusteisille toiminnoille on selkeä tarve päihde- ja mielenterveysasiakkaiden ja 
vankilasta vapautuvien ihmisten kuntoutukselle. 
 
Selvitystyön tulosten mukaan luontoavusteiset toiminnot tukevat asiakkaiden osallisuutta, oppimista ja 
tarjoavat onnistumisen kokemuksia. Erilaisiin luontoavusteisiin tapahtumiin osallistumisen nähtiin 
laajentavan asiakkaiden elämänpiiriä. Asiakkaat saavat tapahtumissa vertaistukea ja kokevat kuuluvansa 
yhteisöön. Tapahtumien ja retkien yhteydessä he voivat solmia uusia ihmissuhteita, kasvaa vastuuseen sekä 
rentoutua ja rauhoittua. Tapahtumiin osallistuminen vahvistaa päihteetöntä elämäntapaa, voimaannuttaa ja 
antaa uusia elämyksiä. Luontoavusteisten tapahtumien aikana työntekijän ja asiakkaan suhde vapautuu ja 
kontaktin luominen asiakkaisiin helpottuu. Uusissa ympäristöissä työntekijä voi arvioida asiakkaiden 
toimintakykyä, motivaatiota ja elämänasennetta paremmin kuin tavanomaisissa olosuhteissa. 
 

Haastatellut ammattilaiset ja vertaisohjaajat olivat tyytyväisiä Tukihenkilötyö yhdistyksen tähänastisiin 
luontoavusteisiin toimintoihin ja pitivät toiminnan jatkumista tärkeänä. He toivoivat Tukihenkilötyö 
yhdistyksen mahdolliselta Green care- hankkeelta tavoitteellisuutta, ja selkeää ohjelmarakennetta. 
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Hankkeelta toivottiin teemoittamista ja sellaisia toimintatapoja, jotka tukevat päihteetöntä elämäntapaa, 
elämänhallintaa, osallisuutta ja asiakkaiden kokonaisvaltaista kuntoutumista. Hankkeen toimintojen tulisi 
tukea myös elämänpiirin laajentumista, yhteisöllisyyttä ja vastuuseen kasvamista.  Tarjontaan tulisi sisältyä 
riittävä määrä valinnaisuutta huomioiden asiakkaiden fyysisen ja psyykkisen kunnon, motivaation ja 
kuntoutumisvaiheen. Tärkeänä pidettiin myös sitä, että Tukihenkilötyö yhdistys voisi tarjota riittävät 
varusteet, välineet ja tilat, jotka mahdollistaisivat asiakkaille osallistumisen.  
 
Tukihenkilötyö yhdistyksen tulisi hankkeessaan panostaa monikanavaiseen ja henkilökohtaiseen 
tiedottamiseen ja asiakkaiden motivointiin sekä luoda turvalliset puitteet erilaisten asiakasryhmien 
osallistumiselle. Asiakkaiden osallistumista helpottaisi se, että Tukihenkilötyö yhdistyksen työntekijät olisivat 
heille tuttuja, turvallisia ja helposti lähestyttäviä. Lisäksi työntekijöiltä odotetaan asiantuntijuutta sekä 
asenteellisia ja taidollisia valmiuksia toimia päihde- ja mielenterveyskuntoutujien kanssa myös vaativissa ja 
haasteellisissa tilanteissa. 
 
Tukihenkilötyö yhdistyksen toivotaan tarjoavan eri yhteistyötahojen ammattilaisille tietoa luontoavusteista 
toiminnoista ja niiden hyödyistä, jotta niitä voitaisiin soveltaa kunkin asiakasryhmän tarpeisiin nykyistä 
laajemmin. Lisäksi toivotaan Tukihenkilötyö yhdistyksen laativan luontoavusteisten toimintojen palautteen 
annon menetelmät ja vaikuttavuuden arviointiin erilaisia indikaattoreita. Hankkeelta odotetaan 
systemaattista ja vuorovaikutteista palaute- ja arviointijärjestelmää, jossa annetaan ja kootaan palautetta eri 
menetelmin ja asetettujen tavoitteiden toteutumista arvioidaan hankkeen eri vaiheissa.  
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1 Green care – luontoavusteinen toiminta 
 
 
Green care -toiminnalla tarkoitetaan erilaisia aktiviteetteja, jotka edistävät fyysistä ja psyykkistä terveyttä ja 
hyvinvointia luontoyhteyden keinoin. Green care -toimintojen keskeisimpiä sisältöjä ovat maatila- ja 
luontoympäristön käyttö, tunnetaitokasvatus ja erilaiset eläinavusteiset toiminnot, kuten ratsastusterapia ja 
sosiaalipedagoginen hevostoiminta. Toimintoja voidaan käyttää myös kaupunki- ja laitosympäristössä tai 
vaikkapa sisätiloissa taiteen keinoin. Luontoavusteisia menetelmiä voidaan käyttää terapian ja kuntoutuksen 
tarpeisiin. Green care -toiminnassa näitä tekijöitä hyödynnetään vastuullisesti, tavoitteellisesti ja 
pitkäjänteisesti ihmisen hyvinvoinnin edistämiseksi. Hoivalaitoksissa ja tuetun asumisen yksiköissä voidaan 
hyödyntää luonnon tarjoamia mahdollisuuksia asiakkaiden elämänlaadun parantamiseen ja 
omatoimisuuden tukemiseen. Sosiaalipalveluissa ja sosiaalisessa kuntoutuksessa luonnon voimavaroja 
voidaan käyttää monella tavalla toiminnan tukena. (Berget ym. 2010, Soini ym. 2011, Vihreää valoa 
vankiloihin, 2014,  http://www.gcfinland.fi/green-care, https://thl.fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-
ja-hankkeet/tyohon-kuntouttava-green-care-etela-suomessa/mita-green-care-on.) 
 
Yksi Green care -ajattelun taustalla oleva tieteenala on ekopsykologia. Ekopsykologian mukaan ihminen on 
osa luontoa. Ekopsykologian mukaan muutokset ihmisen luontosuhteessa vaikuttavat ihmisen psyykkiseen 
terveyteen ja hyvinvointiin. Ekopsykologian tavoitteena on nostaa ihmisen ja luonnon välinen suhde keskiöön 
ja virittää ihminen pohtimaan omaa luontosuhdettaan osana omaa hyvinvointiaan. Ekopsykologi-an 
menetelmiin sisältyy luonnossa tehtäviä harjoituksia, joiden tarkoituksena on muun muassa löytää omia 
voimavaroja ja tuottaa rentoutumisen tunnetta.  
(Nissinen, 2014, http://www.gcsatakuntasamk.fi/vihre%C3%A4-hoiva/luontoavusteisuus.) 
 
Luontoavusteisuus sopii erityisesti niihin tilanteisiin, joissa kommunikaatio ja luottamuksellinen 
vuorovaikutus on haasteellista tai lääketieteellisen hoidon ja ammatillisen keskustelun rinnalla halutaan 
saada toiminnallisuuteen ja yhteisöllisyyteen perustuvia keinoja. Toimintamallit ovat voimavarakeskeisiä. Ne 
mahdollistavat kuntoutusympäristöjen luomisen, joissa ihminen voi tulla esiin omana yksilönään. 
Ammattilainen saa puolestaan käyttöönsä omia toimintamahdollisuuksia laajentavia työvälineitä. 
Hyvinvointia lisäävät vaikutukset syntyvät muun muassa luonnon elvyttävyyden, osallisuuden ja 
kokemuksellisuuden avulla. Varsinkin sosiaalisen ja psyykkisen hyvinvoinnin ongelmissa tuloksellisuus syntyy 
aina kokonaisuuden tasolla. Luontoon ja eläimiin liittyvät menetelmät ovat tämän kokonaisuuden 
osatekijöitä, joiden kautta luodaan vuorovaikutukseen, kohtaamiseen ja omakohtaiseen oppimiseen 
soveltuvia tilanteita.  
(http://www.gcfinland.fi/green-care-,https://thl.fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-
hankkeet/tyohon-kuntouttava-green-care-etela-suomessa/mita-green-care-on.) 
 
Varsinkin puutarhaterapian, eläinterapian ja eläinavusteisen toiminnan vaikutuksia ihmisten terveyteen ja 
sosiaaliseen kuntoutumiseen on tutkittu paljon, ja niillä on osoitettu olevan myönteisiä vaikutuksia eri 
asiakas- ja käyttäjäryhmissä. Luonnon rauhoittavista fysiologisista ja psyykkisistä vaikutuksista on 
tutkimuksellista näyttöä. Tutkimuksissa on osoitettu luontoympäristöjen ja luontoelementtien, kuten 
virtaavan veden äänen rauhoittavia vaikutuksia muun muassa sykkeen ja verenpaineen alenemiseen, 
lihasjännityksen ja elimistön stressihormonimäärän alenemiseen, parasympaattisen hermoston 
aktivoitumiseen ja sympaattisen hermoston toiminnan alenemiseen. Myönteisiä vaikutuksia on raportoitu 
myös positiivisten tuntemusten lisääntymisenä ja negatiivisten tuntemusten vähenemisenä sekä vilkkauden 
lisääntymisenä ja vihamielisyyden ja masentuneisuuden vähenemisenä. Fysiologisia muutoksia elimistössä 
on mitattu jo muutaman rauhoittavassa luontoympäristössä vietetyn minuutin jälkeen, joskin muutokset 
näyttävät tutkimusten mukaan syvenevän sitä mukaa, mitä kauemmin luonnossa oleillaan. (Salonen 2010, 
Soini ym. 2011, Hirvonen 2014.) 
 

http://www.gcfinland.fi/green-care
https://thl.fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/tyohon-kuntouttava-green-care-etela-suomessa/mita-green-care-on
https://thl.fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/tyohon-kuntouttava-green-care-etela-suomessa/mita-green-care-on
http://www.gcfinland.fi/green-care-
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Tutkimusten mukaan esimerkiksi vankeinhoidossa käytetyt puutarha- ja eläinavusteiset toiminnot ovat 
kasvattaneet vankien omanarvontuntoa ja vastuunkantoa sekä kehittäneet empatiakykyä. Empatian ja 
myötätunnon herääminen itseään kohtaan on yksi keskeisistä edellytyksistä oman kuntoutumisprosessin 
käynnistämiseksi. Tutkimukset ovat osoittaneet itsetuhoisen käyttäytymisen vähentyneen sekä toimijuuden 
ja pystyvyyden tunteiden kasvaneen. New Yorkin Riker ś Islandin vankilassa toteutettavassa Green-House -
ohjelmassa henkilökunta havaitsi myönteisiä muutoksia niiden vankien käytöksessä, jotka osallistuivat 
puutarhatoimintoihin. Vangit oppivat puutarhatöissä uusia taitoja, rikastuttivat elämäänsä ja rauhoittuivat. 
Sen lisäksi, että vangit hyötyvät luontoympäristöstä, voi henkilökuntakin siitä hyötyä. (Vihreää valoa 
vankiloihin, 2014, Rappe, 2015.) 
 
Juuret vapauteen -projektin toiminnot tukivat osallistujien hyvinvointia monipuolisesti. Luontoympäristön 
hyödyntäminen toi vaihtelua ja mielekkyyttä työhön, se motivoi ja lisäsi työssäjaksamista. Tulokset ovat 
yhtenäisiä stressitutkimusten kanssa, jotka ovat osoittaneet luontoympäristön vähentävän stressiä. 
Kansainvälisissä tutkimuksissa luontoavusteisten toimintojen on osoitettu vähentäneen uusintarikollisuutta. 
Luontoavusteiset toiminnot ovat lisäksi hyvin halpoja. Tiukassa taloustilanteessa Green care -toiminnoista 
voi saada rahalliseen panokseen nähden erinomaisen hyötysuhteen. (Vihreää valoa vankiloihin, 2014.) 
 
Rappen ym. (2008) tutkimuksessa tutkimukseen osallistuneet avohoitopotilaat tunsivat puutarhanhoidon 
ansiosta itsensä rauhallisemmiksi ja virkeämmiksi ja keskittämiskykynsä parantuneen. Ryhmän tuki ja 
hyväksyvä ilmapiiri vahvistivat heidän itsenäisyyttään ja selviytymistään. Tutkimustulokset osoittivat, että 
ryhmässä toteutettava puutarhanhoito voi edistää sellaisten terveiden yhteisöjen muodostumista, joissa 
ihmisillä on yhtäläiset mahdollisuudet elää arkeaan riippumatta heidän terveydellisestä tai sosiaalisesta 
asemastaan. Puutarha- ja viherympäristö voi elämyksellisyyden ohella tarjota työtä ja toimintaa erilaisten 
taitojen harjoittamiseen. (Rappe ym. 2008, http://www.gcfinland.fi/green-care-.) 
 
Rappen ym. (2016) tutkimuksessa puutarhanhoidon raportoitiin aktivoivan osallistujia, mahdollistavan 
tilanteita itsetunnon vahvistamiseen käyttämällä aikaisempia tietoja ja taitoja ja uutta oppimalla sekä 
vahvistavan uskoa selviytymiseen retkahduksen jälkeen. Sadonkorjuun myötä koettiin onnistumista ja 
pitkäjänteisyyden oppimista. Ryhmäaktiviteetit tukivat sosiaalista yhteenkuuluvuutta vankien keskuudessa 
sekä vankien ja henkilökunnan kesken. Saadessaan vertaisiltaan positiivista palautetta vangit tunnistivat 
tavoiteltavia ominaisuuksia itsessään, mikä edisti kahdenvälisiä suhteita. Puutarhanhoito mahdollisti 
kuntoutumista tukevien vertaissuhteiden solmimista vankilaympäristössä. (Rappe ym. 2016.) 
 
Clatworthy ym. (2013) kokosivat katsauksessaan tutkimustietoa kymmenestä tutkimuksesta, joista kaikki 
raportoivat puutarhan hoidon mielenterveyttä tukevana interventiona, joka vähensi masennusta ja 
ahdistusta. Osallistujat kuvasivat erilaisia tunne-elämän, sosiaalisia, ammatillisia, fyysisiä ja hengellisiä 
elementtejä. Kuitenkin he totesivat, että yksikään em. tutkimuksista ei täyttänyt koe-kontrolliasetelman 
vaatimuksia, joten tämän aihepiirin korkeatasoista tutkimusta tarvitaan edelleen. (Clatworthy ym. 2012.) 
 

2 Selvitystyön taustaa 
 

Vuonna 2001 perustettu Tukihenkilötyö yhdistys ry (THT) on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton. 
Yhdistys tukee päihde- tai mielenterveysongelman tai pitkäaikaistyöttömyyden vuoksi syrjäytyneiden 
henkilöiden ja heidän läheistensä arjessa selviytymistä. Yhdistyksen päämääränä on pyrkiä vähentämään 
päihde- ja mielenterveysasiakkaisiin kohdistuvia ennakkoluuloja ja parantamaan heidän elämänlaatuaan 
sekä tukemaan heitä kohti itsenäistä, vastuullista ja raitista elämää. 
 
Tukihenkilötyö yhdistys ry:llä on useiden vuosien kokemus luontoavusteisista toiminnoista.  Osana 
Avosetti- ja Asuvaksi -hankkeita on Tukihenkilötyö yhdistys, vuosien 2014— 2020 aikana, on tarjonnut 
päihde- ja mielenterveysasiakkaille luontoavusteisia toimintoja järjestämällä muun muassa luonto-, metsä-, 

http://www.gcfinland.fi/green-care-
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kalastus-, ja linturetkiä, palstaviljelytoimintaa ja taimenten kutusoraikkojen rakentamista. Yhteistyössä 
Keravan vankilan kanssa, on retkille osallistunut myös vankeja.  
 
Tukihenkilötyö yhdistyksen työntekijöillä on myös sosiaalialan ja päihdetyön ammatillista koulutusta ja 

monipuolista lisäkoulutusta. Projektivastaava Wesa Karsikas on suorittanut 100 tuntia kestäneen Mielen 

Avain- hankkeen kokemusasiantuntija -koulutuksen vuosien 2011—2012 aikana. Lisäksi hän on keväällä 

2012 suorittanut 40 tuntia kestäneeen, Diakonia ammattikorkeakoulun ja Sininauha-asunnot Oy:n 

järjestämän kokemusasiantuntija/-tutkija -koulutuksen. Toiminnanjohtaja Petri Pörhölä suorittaa 

koulutusta parhaillaan ja hän valmistuu keväällä 2020. 

 

Projektivastaava Wesa Karsikas ja kehittämiskoordinaattori, sosionomi (amk) Jenni Heikkilä suorittavat 

parhaillaan työn ohessa Green care -voimaa luonnosta- koulutusta etäopintoina Satakunnan ammatti-

korkeakoulussa. Koulutuksen kuluessa he laativat luontoavusteisten toimintojen turvallisuussuunnitelman. 

Koulutus päättyy keväällä 2020, jonka jälkeen yhdistys hakee Green care -laatusertifikaattia 

luontotoiminnasta. 

 

 

3 Selvitystehtävä  
 
Tukihenkilötyö yhdistys ry:n toimeksiantona selvitettiin syksyn 2019 aikana pääkaupunkiseudun päihde- ja 
mielenterveyskuntoutujien ja vankilasta vapautuvien parissa toimivien yhdistysten, yhteisöjen ja 
organisaatioiden ammattilaisten/työntekijöiden ja vertaisohjaajien näkemyksiä ja kokemuksia luonto-, 
maaseutu- ja eläinavusteisten toimintojen tarpeista, hyödyistä ja mahdollisuuksista heidän asiakkaidensa 
päihteettömyyden, voimaantumisen, hyvinvoinnin ja kuntoutumisen tukemisessa. 
 
Lisäksi selvityksessä kartoitettiin päihde- ja mielenterveystyötä tekevien työntekijöiden näkemyksiä siitä, 
millaisia hyötyjä he olivat tähänastisen kokemuksensa perusteella havainnoineet luonto-, maaseutu- ja 
eläinavusteisesta toiminnasta päihde- ja mielenterveysasiakkaiden ja vankilasta vapautuvien ihmisten 
kuntoutumiselle ja voimaantumisella ja millaisia mahdollisuuksia ja millä edellytyksiä heillä olisi käyttää 
luonto- ja eläinavusteisia palveluita, mikäli Tukihenkilötyö yhdistys tuottaisi niitä Green Care-hankkeessa.  
 
Selvitystyön tehtävänä oli 
 
1 kartoittaa päihde- ja mielenterveyskuntoutujien ja vankilasta vapautuvien asiakkaiden problematiikkaa  
 
2 selvittää päihde- ja mielenterveysasiakkaiden ja vankilasta vapautuvien asiakkaiden parissa toimivien 
ammattilaisten kokemuksia ja käsityksiä luonto-, maaseutu- ja eläinavusteisten toimintojen hyödyistä osana 
heidän asiakkaidensa ja kävijöidensä päihteettömyyden, voimaantumisen ja hyvinvoinnin tukemista ja 
kuntoutumista.  
 
3 selvittää, millaisia tarpeita, toiveita, mahdollisuuksia ja edellytyksiä ko. tahoilla olisi osallistua 
Tukihenkilötyö yhdistys ry:n mahdollisen Green care -hankkeen tuottamiin luonto-, maaseutu- ja 
eläinavusteisiin päihteettömyyttä, voimaantumista ja hyvinvointia tukeviin palveluihin.  
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4 Selvitystyön toteutus 
 
Tukihenkilötyö yhdistys ry antoi lokakuussa 2019 TtT, dosentti  Aune Flinckille tehtäväksi toteuttaa selvitystyö 
haastattelemalla pääkaupunkiseudulla toimivia päihde- ja mielenterveyskuntoutujia hoitavien ja heidän 
kanssaan eri tavoin työskentelevien tahojen ammattilaisia ja vertaistyöntekijöitä. Lisäksi selvityksen 
kohteeksi valittiin vankien ja vapautuvien vankien kanssa työskentelevien tahojen ammattilaisia ja 
vertaisohjaajia. 
 
Haastatteluihin valikoitui pääkaupunkiseudulla julkisella ja kolmannella sektorilla toimivia organisaatioita, 
yhdistyksiä ja hankkeita, joiden työn kohderyhmänä ovat päihde- ja mielenterveysasiakkaat, vangit ja 
vankilasta vapautuvat ihmiset. Haastattelut toteutettiin teemahaastatteluina 16 eri kohteessa loka-
joulukuun 2019 aikana. Haastateltavina olivat erilaisia ammattiryhmiä edustavat työntekijät ja 
vertaisohjaajat. Niihin osallistui yhteensä 22 päihde- mielenterveystyön toimijaa 16 eri organisaatioista, 
yhdistyksestä tai hankkeesta. Haastattelut nauhoitettiin ja niiden sisältö analysoitiin teema-
analyysimenetelmällä. Aineistoa kertyi yhteensä 44 sivua 1-rivivälillä kirjoitettuna. 
 

 

5 Asiakkaiden elämäntilanne 
 
 
Useimpien haastateltujen tahojen asiakkaat ovat moniongelmaisia. Haastateltavien mukaan keskeisinä 
ongelmina ovat erilaiset päihteet; alkoholi, huumeet, lääkkeet ja niiden sekakäyttö, peli- ja muut 
riippuvuudet sekä rikollisuus. 
 
Päihdekäyttöä edeltävinä, siihen liittyvinä tai siitä seuraavina ongelmina ovat muun muassa työttömyys, 
köyhyys, perhe- ja ihmissuhteiden rikkoutuminen, yksinäisyys ja syrjäytyminen. Lisäksi monilla on 
mielenterveysongelmia, masentuneisuutta, keskittymisvaikeuksia, aloitekyvyttämyyttä ja näköalattomuutta. 
Elämänpiiri on suppea ja rohkeus sen laajentamiseen puuttuu monilta. Osalla asiakkaista ei ole enää 
kuntoutumismotivaatiota. Moniongelmaisuuteen tuo lisäelementin rikolliset teot, rikostausta tai rikollinen 
elämäntapa ja sen seuraukset päivittäiseen elämään, sosiaalisiin suhteisiin ja yhteiskuntaan 
integroitumiseen, minkä seurauksena he jäävät helposti yhteiskunnan marginaaliin. 
 
Haastateltavat kertoivat, että useilla heidän asiakkaistaan on aikaisemmin hankittu koulutus. Osalla on tai on 
ollut työpaikka tai he ovat mukana kuntouttavassa työtoiminnassa. Työpaikan menettäminen, pitkään 
jatkunut työttömyys ja oma elämäntapa synnyttävät toivottomuutta, turvattomuutta ja itsetunnon ja 
omatoimisuuden alentumista. Myös rikolliset teot ja rikolliset piirit astuvat helposti mukaan elämään, ja 
syrjäytyminen ja yhteiskunnallinen osallistumattomuus vieraannuttavat normaalista arjesta.  
 
Asumisen taidot ovat osalla asiakkaista heikot ja uhkana on asunnon menettäminen ja asunnottomuus. 
Monilla opinnot ovat jääneet kesken eikä heillä ole vaadittavia työelämä-, kuten digi- ja internetin 
käyttötaitoja tai vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, mikä rajoittaa heidän osallistumistaan työnhakuun tai 
muihin aktiviteetteihin.  Tavallista on myös, että normaalit arkielämän taidot, kuten ruuanlaitto, 
henkilökohtaisesta, vaatteiden ja asunnon puhtaudesta huolehtiminen ja asioiden hoito ovat huonosti 
hallinnassa. Osalla kirjoitus- ja lukutaitokin voi olla heikko.   
 
Moni asiakas kärsii fyysisen kunnon ja liikkumisen heikentymisestä tai rajoitteista. Elämäntapojen ja heikon 
itsehoidon myötä monella on fyysisiä ja psyykkisiä sairauksia ja erilaisia oireita. Useilla asiakkaista on kaksois- 
tai kolmoisdiagnoosi, ja monet ovat sosiaalitoimen ja Kelan pitkäaikaisia asiakkaita. Useiden asiakkaiden 
historiassa on erilaisia hoito- ja sosiaalityön kontakteja, katkaisuhoitoja tai päihdekuntoutusjaksoja. 
Hoitokontakteihin asiakkailla saattaa liittyä epäonnistumista, pettymyksiä ja retkahduksia. He voivat olla 
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pettyneitä saamaansa apuun ja kohtaamiinsa työntekijöihin. He myös ilmaisevat auktoriteetti- ja 
viranomaisvihaa, etsivät syitä itsensä ulkopuolelta ja ovat haluttomia ottamaan vastuuta omasta 
kuntoutumisestaan ja omista valinnoistaan.  
 
Joissakin selvitystyön piiriin kuuluneissa kohteissa on toiminnassa mukana myös asiakkaiden läheisiä, 
perheenjäseniä tai muita henkilöitä, jotka ovat esimerkiksi oman tai läheisen päihdehistorian vuoksi 
kiinnostuneet päihteettömästä vapaa-ajan toiminnasta ja toimivat kuntoutumisen ja päihteettömyyden 
tukemisessa. Joissakin paikoin myös päihdekäyttäjien lapset ja nuoret ovat aika ajoin mukana toiminnassa. 
Tavoitteena on, että he voisivat toiminnan ja keskustelujen kautta ymmärtää, että muillakin on samoja 
kokemuksia ja huolia, he eivät ole yksin läheisen tai perheen ongelman kanssa. 
 
 

 

6 Luontoavusteisten toimintojen merkitys asiakkaille 
 
Seuraavassa tarkastellaan haastatteluaineistosta nousseiden teemojen kautta luontoavusteisten toimintojen 
merkitystä osana hyvinvoinnin, päihteettömyyden, voimaantumisen ja kuntoutumisen tukemista. 
Haastateltujen autenttisia lainauksia esitetään runsaasti selvitystyön tulosten raportoinnin tueksi.   
 
Kaikilla haastatelluilla oli kokemuksia erilaisista luonto-, maaseutu- tai eläinavusteisista toiminnoista joko 
niin, että ne kuuluivat osana heidän yksikkönsä, organisaationsa tai hankkeensa toiminta-ajatukseen tai niin, 
että he olivat aikaisemmin osallistuneet muiden tahojen, pääasiassa Tukihenkilötyö yhdistyksen Avosetti- tai 
Asuvaksi -hankkeiden järjestämiin luonto-, kalastus-, lintu- yms. retkiin ja tapahtumiin.  
 
Osa oli myös itse järjestänyt erilaisia pienimuotoisia, luontoon liittyviä tapahtumia asiakkailleen. Vaikka vain 
harvoilla selvitystyössä haastatelluilla tahoilla oli itsellään mahdollisuuksia järjestää luonto- tai 
eläinavusteisia toimintoja henkilöstö- tai taloudellisten resurssien puuttuessa, he näkivät Tukihenkilötyö 
yhdistyksen järjestämiin tapahtumiin osallistumisen merkittävänä tukena heidän asiakkaidensa 
kuntoutumisessa, hyvinvoinnin ja päihteettömän elämän tukemisessa ja asiakkaidensa voimaantumisessa. 
Kaikilla haastatelluilla oli erittäin positiiviset kokemukset luonto- ja eläinavusteisten toimintojen 
vaikutuksista heidän asiakkaidensa elämään ja yhtenä päihde- ja mielenterveystyön tavoitteita tukevana 
osana.  

 
 
6.1 Osallisuus, oppiminen ja onnistuminen 
 
Ammattilaisten kokemusten mukaan luontoavusteisten toimintojen yhteydessä mahdollistuu erilaisten 
taitojen harjoittelu, oppiminen, harjaantuminen ja vahvistuminen. Osallistujille on voitu antaa turvallisia 
harjoittelumahdollisuuksia ja -tilaisuuksia. He ovat saaneet rakentavaa ja korjaavaa palautetta ja heitä on 
rohkaistu omatoimisuuteen. Osallisuuden koetaan antavan asiakkaille onnistumisen tunteita ja riittävyyden 
ja hyväksytyksi tulemisen kokemusta ja innostavan kokeilemaan ja jatkamaan tapahtumien yhteydessä 
koettuja toimintoja itsenäisesti.  
  
Erilaiset retket, tapahtumat ja luonnossa liikkuminen koetaan erittäin tärkeänä tukena päihteettömään 
elämäntapaan ja päihteiden käytöstä aiheutuvista ongelmista kuntoutumiseen. Järjestettyjen 
luontotoimintojen nähdään antavan mahdollisuuden, vaikka vain yhteenkin päihteettömään päivään, mikä 
vahvistaa kokemusta selviytymisestä ja antaa itseluottamusta.  
 
Itseluottamuksen kasvu saattaa alkaa vaikkapa siitä, että asiakas oppii tapahtumaan liittyen lataamaan 
matkakortin, käyttämään sähköpostia tai valmistamaan itselleen terveellistä ja edullista perusruokaa. 
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Itsetuntoa vahvistavina asiakkaat kokevat myös esimerkiksi onnistumisen lämmittäessään saunan tai 
toimiessaan grillimestarina tai palstavastaavana. Samalla myös muut osallistujat opettavat, innostavat ja 
rohkaisevat toisiaan ja oppivat asioita, joita voi siirtää omaan arkeen ja jatkaa omatoimisesti. Itseluottamus 
kasvaa vähitellen myönteisten kokemusten kautta.  
 

Asiakkaissa on monia, jotka on käyneet viimeksi 70-luvulla Helsingissä, olisi tärkeää, että 
opittaisiin liikkumaan julkisilla kulkuneuvoilla. 
 
He tarvitsevat tukea ja apua näissä asioissa, esim. tietokoneen käytön opettelua, apua löytyy 
moneen hommaan. Auttaja ja autettava saa aina jotain. 
 

Luonnon voimaannuttaviksi ja itseluottamusta vahvistaviksi elementeiksi koetaan, että luonnossa ei tarvitse 
suorittaa, luonto ei vaadi eikä tuomitse. Luonnossa syntyy vääjäämättä kokemus selviytymisestä, 
onnistumisesta, oppimisesta ja osallisuudesta. Omien kokemusten jakaminen, osallistuminen ja 
onnistuminen tuovat kokemuksen oman olemassaolon merkityksestä.  
 

Mitä enemmän saadaan matalan kynnyksen juttuja luotua, sitä enemmän asiakas saa 
selvinpäin ja turvallisesti luotua kontakteja - siitä jää jälki. Kun jälkiä tulee riittävästi, on 
parempi mahdollisuus kuntoutua normaaliin elämään. 
 
On korjattu oven saranoita ja veneen hankaimia. Ei se ole pakollista, kun sanoo, että tuo penkki 
pitäisi petsata, ei ne aina edes tiedä, mitä on petsi. Ensin ne sanoo, että en minä osaa, mutta 
rohkaisemalla se onnistuu ja ihminen saa onnistumisen kokemuksen. 
 
On avattava tietä ulospäin, pieniä onnistumisen iloja, työskentely vaatii kärsivällisyyttä, 
harvoin tulee pikavoittoja.  

 
 

6.2 Elämänpiirin laajentuminen, vertaistuki ja kuuluminen yhteisöön 
 
 
Haastateltavien mukaan luontoavusteisiin toimintoihin liittyvät tutustumiskäynnit, liikkuminen kaupungilla 
ja julkisissa liikennevälineissä, museoissa, puistoissa, erilaisissa tuki- ja palvelupisteissä laajentavat 
asiakkaiden elämänpiiriä ja vahvistavat arkielämän taitoja. Ryhmässä toimiessaan asiakkaat havainnoivat 
tilanteita, huomaavat toiset ja toisten tarpeet, auttavat ja tukevat toisiaan vertaisina. Itsekeskeisyydestä 
siirrytään kohti yhteisöllisyyttä, mikä on täydellinen muutos päihteiden käyttäjän ajatusmaailmaan. 
 
Luontoavusteisissa tapahtumissa eri alojen asiantuntijat ovat pitäneet alustuksia erilaisista asiakkaille 
kohdennetuista ja tarjolla olevista palveluista ja tukimahdollisuuksista. Asiakkaat voivat hyödyntää saamiaan 
tietoja kuntoutusjakson tai tuetun asumisvaiheen jälkeen tai siirtyessään itsenäiseen asumiseen. 
Kokemusasiantuntijoiden tai vertaistoipujien kertomukset ja neuvot auttavat suhteellistamaan omia 
ongelmia ja vahvistavat omakohtaisia selviytymisen mahdollisuuksia.  
 

Jos uskaltautuu jakamaan tuntojaan ja kokemuksiaan vieraiden ihmisten kanssa, se on ison 
kynnyksen ylitys. 
 

Tapahtumien yhteydessä toteutuva ryhmässä toimiminen mahdollistaa kokemuksen kuulumisesta 
yhteisöön. Yhteisöön kuulumista vahvistaa, kun saa jakaa omia tunteitaan ja kokemuksiaan ja sitä kautta 
kehittyy suhteellisuuden tajua omien ja toisten vaikeuksia ja selviytymistä verrattaessa. Asiakkaat voivat 
huomata, että muutkin ovat selviytyneet vaikeuksistaan. Asiakkaat voivat tiedostaa, että terve yhteisö tukee 
kuntoutumisessa, ja heille voi syntyä halua etsiä tervettä ympäristöä ja kontakteja välttääkseen retkahdukset 
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ja kiinnittymisen huonoon seuraan. Uusi ympäristö, tasavertaisena tietyssä ryhmässä oleminen, vastuun 
ottaminen ja yhteisöön kuuluminen tuottavat voimaantumista.  
 

Asiakkailla on paljon erilaista osaamista, esimerkiksi musiikkihuoneessa asiakkaat ottavat 
jutun käsiinsä oman osaamisensa, samoin meillä on ollut kokkeja, jotka tuovat osaamisensa 
esiin. 
 

Luonto-, maaseutu- ja eläinavusteisissa toiminnoissa pyritään lisäämään sosiaalisen kuntoutuksen 
elementtejä, rohkaistaan lähtemään kotoa liikkeelle, tutustutaan erilaisiin paikkoihin ja palveluihin. Kun tuki- 
ja jatkopalvelupaikat tulevat tutuiksi, asiakkaat voivat hakeutua niihin omatoimisesti ja jatkaa 
kuntoutumistaan.  
 

Rohkaisee ja madaltaa kynnystä, seuraavan kerran uskaltaa mennä asioimaan vaikka Kelaan. 
Uusien ihmisten kohtaaminen ei olekaan huono kokemus. 

 
Haastateltavat pitivät nykyajalle tyypillisenä ongelmana myös sitä, että asiakkaat eristäytyvät yhteisöstä 
helposti, kun ruokaa ja päihteitä voi tilata verkosta. Päihteitä ei enää välttämättä käytetä porukassa, vaan 
yksin.  Monelle motivaationa uuden elämän aloittamiselle on se, että pääsee kiinnittymään johonkin 
sellaiseen yhteisöön, jossa ei käytetä päihteitä. 
 

Kyllä meidän asiakkaat tästä hyötyisivät, kun löytyisi joku ryhmä, johon meidän asiakkaat 
voisivat kiinnittyä tällaisen toiminnan myötä. Yhdessä ihmiset toimivat.  

 
 

 

6.3 Sosiaalisten suhteiden solmiminen ja yhteiskuntaan integroituminen 
 
Tapahtumien ja retkien aikana asiakkaat voivat tavata vertaisia, jotka ovat sekä kokeneet takapakkeja että 
selviytyneet ongelmistaan; henkilökohtaisuus jättää pysyvämmän jäljen.  Tapahtumien aikana tutustutaan 
myös uusiin ihmisiin. Haastateltavien mukaan luontoavusteiset toiminnot voidaan joskus kokea 
tehokkaampana kuin päihdekuntoutusjaksot, sillä niiden myötä syntyneet mahdollisuudet ja uudet 
ihmissuhteet saattavat kantaa pidemmälle kohti päihteetöntä tulevaisuutta ja itsenäistä elämää kuin 
lyhytaikaiset kuntoutusjaksot.   
 
Erityisesti vankien kohdalla on havaittu, että osallistuminen luonto- ym. tapahtumiin synnyttää kokemuksen, 
että heihin luotetaan. Retkiin liittyvä vapaus saattaa jännittää vankeja, ja vapaus ja sen mahdollinen 
menettäminen pelottaa. Turvallisuuden tunteen kannalta heille on tärkeää tietää etukäteen, ketä 
tapahtumiin osallistuu ja mitä siellä tehdään. Luottamuksen kokeminen ja sen säilyttäminen edistää vankien 
ja vankilasta vapautuvien hyvinvointia ja integroitumista yhteiskuntaan.  
 

Vankilasta vapautuville on tärkeää ns. siviilielämän opettelu, heitä ohjataan uuteen elämään, 
lievennetään ja tuetaan siirtymistä vapauteen. Luonnolla on suuri merkitys näille ihmisille. 
 

Sosiaalisten ja perhesuhteiden vahvistamiseen tähtää myös läheisten tai perheenjäsenten osallistuminen 
luontoavusteisiin tapahtumiin tai retkiin. Näissä tilanteissa läheiset huomaavat, että tapahtumissa on 
turvallista olla, ja he voivat kannustaa läheisiään mukaan toimintaan. Vähitellen tämä voi kasvattaa 
luottamusta ihmissuhteissa ja perheen sisällä. Läheisten mukaan tuleminen voi myös häivyttää läheisten 
epäluuloja päihdekuntoutujia kohtaan. 
 

Pelkästään yhden päivän reissu, jossa saa tehdä ja olla mukana, se on luonnollista, se toimii.  
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Samankaltaisten kokemusten jakamiseen liittyy myös se, että voi ymmärtää, että jollakin toisella on mennyt 
vielä huonommin ja siitä huolimatta hänkin on selviytynyt. Vertaisuus ja vertaistuki, avoimuus, luottamus ja 
keskusteleva ote avaavat lukkiutuneita ihmissuhteita ja hälventävät ihmissuhteisiin liittyviä pelkoja. 
Avoimeen vuorovaikutuksellisuuteen pohjatuen jaetaan kokemuksia ja tuetaan toisiaan. 
 

Tutustuu uusiin ihmisiin, oman tilanteen auki purkamista on sekin, että huomaa, että millaista 
muilla on ja ymmärtää toisia. 

 
Vertaistuki kannustaa päihteettömyyteen, se on toisten tsemppaamista. Porukka on saman 
mielistä, se tuo iloa ja empowermenttiä. Vaikkapa kävelylenkillä asiakkaat juttelee keskenään 
eri tavalla. Kaveri kertoo toiselle vaikkapa hengästymisensä johtuvan ryyppäämisestä, ja 
toinen auttaa ja rohkaisee.  

 
 

6.4 Vastuuseen kasvaminen 
 
Luontoretkien ja erilaisten tapahtumien aikana osallistuminen esimerkiksi leirin rakentamiseen tai ruuan 
laittamiseen kasvattaa vastuuseen. Myös asiakkaille itsellään on erilaisten ammatillisten taustojen tai 
elämänkokemustensa kautta monenlaista osaamista. Heidän itsetuntoaan ja vastuullisuuttaan kasvattaa, 
kun he saavat mahdollisuuden tuoda esiin osaamistaan, vaikka toimien vertaisopettajina ja -ohjaajina. 
 

Luonnossa tulee oivallus omasta osuudesta. Kun tehdään pyttipannua, porukka tulee mukaan 
osallistumaan, vaikkapa pilkkomaan perunoita. 
 

Vastuun ottaminen rohkaisee ja avaa ymmärrystä siitä, että myös yhteiskunnassa jokaisella jäsenellä on 
oma paikkansa, tehtävänsä ja vastuunsa. Vastuun ottaminen tuo hyvää oloa.  
 

Hevosen karsinaa siivotessa he tajusivat, että heidän pitää siivota kotona ja petata sänky. He 
tajusivat ruuan tärkeyden ja unen merkityksen ja liikunnan tarpeen. Talli oli meidän 
miniyhteiskunta. 
 
Esimerkiksi siivous omalla pihalla, se on kunnia-asia, että oma ympäristö pysyy siistinä. Tää on 
meidän piha, pidetään siitä huolta. 
 

 
 

 6.5 Rentoutuminen ja rauhoittuminen 
 
Asiakkaat elävät hyvin päihdekeskeistä ja hektistä elämää. Heille luonnon rauhoittava vaikutus on tärkeää, 
se voi olla pysähtymistä, hiljentymistä ja rentoutumista tai vaikkapa luonnon äänien kuuntelua tai eläimen 
läheisyydessä tai kosketuksessa rauhoittumista.  
 
Aluksi keskittyminen, pysähtyminen ja omien tuntemusten kuuntelu ja itsen ja ympäristön havainnointi voi 
olla monelle hyvin vaikeaa ja sitä täytyy ensin ohjatusti harjoitella. Kun harjoittelu tehdään pienessä ryhmässä 
ja ohjatusti, vahvistuu myönteinen kokemus ja hyvät vaikutukset. Asiakkaat kuvailevat positiivisia 
tuntemuksia rauhoittumisen jälkeen, he kokevat, että luonto ja hiljaisuus rentouttavat. Rauhoittumisen 
myötä pintaan nousevia tunteita ei tarvitse säikähtää tai pelätä. Hiljaisuudessa voi kohdata itseään ja 
tunnistaa päihdekäyttäytymisen impulsseja ja työstää niitä.   

 
Heidän elämänsä on adrenaliinihyökyistä.  Toipuminen on rankkaa – kokopäivätyötä. He 
tarvitsevat rauhaa ja luontoa.   
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Meidänkin asiakasryhmä löytää rauhan luonnossa, kuten Stenbackassa, ollaan tontilla, ja 
käydään kävelemässä metsässä, saunotaan ja ollaan vaan siinä pihalla. Luontoa ei vain 
käytetä, vaan voidaan olla luonnon kanssa. 

 
Hiljaisuudesta saa voimaa, ja kukin voi tehdä sen omalla ja itselleen sopivalla tavalla.   
 

Luonnossa olemisen, hiljentymisen, läsnäolon harjoitusten tai puuhailun positiiviset vaikutukset voivat tulla 
esiin myös koko yhteisössä.  
 

Koko yhteisö on paljon rauhallisempi, kun ollaan siellä palstalla.  
 
Mitä tahansa luontojuttua tehdään, se on mindfullnessiä parhaimmillaan. Sielu ja aivot lepää 
siellä luonnossa. 

 
 
6.6 Päihteettömän elämätavan vahvistuminen  
 
Päihde- ja mielenterveysasiakkaiden kanssa työskentelevät ammattilaiset ja vertaisohjaajat kokevat luonto- 
ja maaseutuavusteisen toiminnan asiakkaitaan voimaannuttavana ja terapeuttisena.  
 
Monesti ongelmaksi päihdekuntoutujalle saattaa tulla ongelmaksi yksinäisyys, kun vanha, päihteitä käyttävä 
kaveripiiri jää pois. Ellei ole uutta elämäntapaa vahvistavia yhteisöjä, he palaavat vanhoihin porukoihin ja 
vanhaan käyttäytymismalliin. Vanhan porukan jättäminen ja uuteen yhteisöön kiinnittyminen on tärkeää 
muutoksen mahdollistamiseksi. Kun ihminen pääsee uusiin yhteisöihin, hän voi tavata uusia ihmisiä, saada 
vertaistukea ja päästä kiinni päihteettömään elämään ja päihteettömiin yhteisöihin. 
 

Pysähtyminen luonnon keskellä voi tarkoittaa, että siedän sen, että vaikka mitä tapahtuu mun 
ympärillä, minä pysyn selvinpäin. Jatkan raitista elämää itseni tähden.  

 
Vertaistuki kannustaa päihteettömyyteen, se on toisten tsemppaamista. 
 

Työntekijät kuvaavat näkyväksi hyödyksi luontoavusteisesta toiminnasta, että päihdekäyttäytymisen tilalle 
tulee päihteetöntä toimintaa, tasapainoa ja mielenrauhaa toipumiseen, uutta ajateltavaa ja uudenlaista 
toimintaa. Päihteiden käyttö jää vähäisemmäksi, kun on muuta tekemistä. Kun päihteet jäävät pois, pitää olla 
jotain tilalle.  
 
Luontotoiminnoista voi tulla vahva tuki päihteettömään elämään, siitä voi syntyä eräänlainen positiivinen 
riippuvuus.  Asiakkaat ovat voineet jatkaa omaehtoisesti toimintoja, joita on toteutettu ohjatusti ja ryhmässä.  
Siitä saa rakennettua uutta elämäntapaa, monet ovat lähteneet rakentamaan omaa arkeaan juuri tämän 
tyyppisiä luontoon liittyviä toimintoja omaksuen. Pieni alku voi olla siinä, että haluaa olla vaikkapa 
luontoretkeä edeltävän illan selvinpäin, kun tiedossa on huomiselle mielekästä tekemistä.  
 

On aina jotain, mitä odottaa, se tukee päihteettömyyttä. 
 
Kokemus selvinpäin on kaikista tärkein, positiivinen vahvistava kokemus päihteettömyydestä. 
Paras oivallus on se, että ymmärtää tällaisten asioiden onnistumisen ja hyvän olon 
kokemuksen ilman päihteitä.  
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Asiakkailla on ollut myös kokemuksia siitä, että unen laatu ja ruokahalu ovat luontoretkien ja luonnossa 
liikkumisen jälkeen kohentuneet eikä heidän tarvitse ottaa rauhoittavia lääkkeitä. Päivän jälkeen voi tuntea 
olevansa luonnollisella tavalla väsynyt, voi nukkua väsyneen ihmisen unta. 

 
 

6.7 Voimaantuminen ja elämysten syntyminen 
 
Päihteiden käytön tai masennuksen myötä monet ovat passivoituneet eivätkä osaa enää itse hakea 
kosketusta luontoon. Päihde- ja mielenterveyskuntoutujalla voi olla kyse myös fyysisestä ja henkisestä 
jaksamisesta. Päivittäinen jaksaminen saattaa vaihdella. Osallistumisen esteenä voi olla joskus heikko 
fyysinen kunto, mutta tavallisimmin apea mieliala on esteenä osallistumiselle. Luonnossa ajatukset 
kirkastuvat ja aistit herkistyvät.  
 

Jo se, että joku paistaa itselleen letun, se on jo valtava voitto. Kun joku huomaa, että osaa, 
uskaltaa jo ensi kerralla itsekin tehdä. 
 
Päihteiden käyttäjät ovat usein sumussa, värit, tuoksut ja maut katoaa – selvänä ne heräävät 
henkiin, monet kokevat sen merkitykselliseksi.  
 
Kun retkipäivän jälkeen aamulla herää, on kirkas olo, näkee värit. 
 

Luonto, metsät, puistot, joet ja järvet ja maaseutu ja luonnon eläimet tarjoavat asiakkaille voimaannuttavia 
elämyksiä ja voivat palauttaa mieleen monia muistoja. Saunominen, ulkoilu, kävely, luonnon ja eläinten äänet 
tai eläimen kosketus ovat monella tavalla asiakkaille merkityksellisiä. Liikunnan tuoma virkistyminen ja 
fyysinen rasitus lisäävät hyvinvointia. Pienten asioiden ja vaikkapa terveellisen ravinnon ja liikunnan kautta 
keho ja mieli virittyvät ja mieli—keho -akseli toimii. 

 
 Ympäristönvaihdos tuoksuineen ja äänineen palauttaa lapsuuteen. 
 

Monet kertovat kokeneensa unholaan jääneitä muistoja ja huomaavat, että tällainen on 
puuttunut mun elämästä. 
 
Puolijoukkueteltassa yön nukkuminen oli voimaannuttava, survival-kokemus, mä selvisin. 
 
Se vie mennessään, siinä on jotain maagista, kun näkee, mitä maasta nousee ja mitä muut 
siinä vierellä tekevät. 
 
Oli ihan fantastista, kun oli pimeys ympärillä ja voimakas tuuli, ja kuuloaistin varassa voi 
rakentaa kuvaa, mitä ulkona tapahtuu. Puut kahisevat, laineiden kuohu, koko äänimaailman 
hahmottaminen, ei ole enää paha olo päällimmäisenä. 

 
Joskus tapahtuman aikana voi nousta ahdistus, mutta kun ympärillä on turvallisia ihmisiä, voi syntyä 
myönteinen kokemus: ei ole tarvinnut paeta ahdistusta, vaan on kestänyt. Myöhemmin voi kokea 
vahvistuneensa itselleen haastavassa tilanteessa. 
 

Kun on oltu laavuretkellä, niin heti seuraavan aamun aamuryhmässä kaikki kertovat, kuinka 
hyvin nukkuivat viime yönä, parempi uni, parempi mieli, myös ne, jotka eivät olisi halunneet 
lähteä, ovat usein kaikista tyytyväisimpiä. 
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Hyviä kokemuksia, lähtevät uudestaan, he saavat vaikka yön yli metsässä jälkeen ovat hirveen 
tyytyväisiä, luonto livauttaa ne ajatukset pois ongelmista. 

 
 
 

6.8 Asiakas-työntekijä -suhteen uudet mahdollisuudet 
 
Luontoavusteiset toiminnot tukevat myös ammattilaisten työlleen asettamien tavoitteiden saavuttamista. 
Tasavertainen kontakti asiakkaan ja työntekijän välillä voi helpottua luontoympäristössä. Uudessa, erilaisessa 
ja vapaamassa ympäristössä valtasuhteet asiakkaiden ja työntekijöiden välillä murentuvat, ja yhteistyö 
helpottuu. Tutuksi tulemisen kautta työntekijä saa paremmin kontaktin asiakkaaseen ja saa uutta tietoa 
asiakkaan taustoista, ajattelutavoista, elämänasenteesta ja voi arvioida asiakkaan toimintakykyä ja 
kuntoutusmotivaatiota. 
 

Siellä metsässä ollaan kavereita, ei ole sellaista ohjaaja-asiakas -suhdetta, siellä voi tulla joku 
uusi juttu ihmisestä esille.  
 
Ihmiset alkavat nopeasti jutella, saa nopeasti luotua suhteen, ammattilaiset ja asiakkaat ovat 
tasavertaisia, luonnossa ollaan samalla viivalla.  
 
Nuotiokahveilla tullaan tutuiksi, pääsee paremmin arvioimaan potilaiden toimintakykyä, joku 
näyttäytyy täällä ihan kyvyttömänä, osaakin siellä vaikka organisoida ja näyttää monenlaisia 
taitojaan. 
 
Kun monilla on kauhean kaoottista elämää ja raskasta, ei ole pakko, saa vaan olla ihmisten 
kanssa, jutellaan, se on hauskaa ja rentouttavaa. Myös työntekijä muuttuu, tulee vertaisuus, 
pois liikennevalojen takaa, saappaat jalkaan tai paljain jaloin työntekijäkin, on helpompi 
lähestyä. 
 

Työntekijöiden kokemusten mukaan luonnon rauhoittava vaikutus voi tulla esiin akuutissa kriisitilanteessa. 
Jos työntekijä pääsee tällaisessa tilanteessa asiakkaan kanssa luontoon, asiakkaan akuutti ahdistus voi 
helpottaa. Luontoympäristössä voidaan päästä puhumaan vapaasti asiakkaan tilanteesta. 
 

On ollut tilanteita, jolloin joku on kriisissä itsensä kanssa ja olemme sanoneet, että lähdetään 
palstalle ja siellä he alkavat ihan eri tavalla puhumaan. 
 

Asiakkaiden havainnoiminen uudessa ympäristössä auttaa asiakkaiden tarpeiden ja vahvuuksien, 
erityistarpeiden ja osaamisen kartoittamisessa ja erityistaitojen löytämisessä. Asiakkailla on monipuolisia 
taitoja, joista ammattilaiset eivät välttämättä tiedä. Luontotapahtumissa ne voivat tulla esiin.  Usein kuitenkin 
kuntoutumisen pitää olla jo niin pitkällä, että asiakkaat uskaltavat tuoda vahvuuksiaan esille. Retkillä ja 
uudessa ympäristössä tämä mahdollistuu.  
 

Se on meidän ammatti-ihmisten ammattitaitoa, miten esimerkiksi eri tekemisten kautta 
arvioidaan potilaan toimintakykyä. 
  

Ammattilaiset pitivät tärkeänä rohkaista asiakkaita lähtemään mukaan, tekemisen ei tarvitse aina olla vain 
jotain kivaa tai hyödyllistä. Luontoon lähteminen, siellä liikkuminen ja toimiminen hyödyttää ammattilaisia 
siten, että uudessa ympäristössä löytyy asiakkaista uusia ominaisuuksia. Kun luontoavusteiset toiminnot 
tulevat osaksi normaalia toimintaa, hyödyt tulevat selvemmin näkyviin. Myönteisten kokemusten jälkeen 
asiakkaat voivat lähteä helpommin uudestaan. Yksi kerta ei kuitenkaan aina riitä, mutta se voi olla hyvä alku.  
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Se on tasavertaisuutta asiakkaan ja ohjaajan kesken, mutta myös asiakkaiden kesken. 
Keskustelut ovat joskus hyvin raskaita. Luonnossa voidaan joskus ottaa rennosti, nauretaan, 
syödään hyvin ja saunotaan, se tekee hyvää myös ryhmälle. 

 
Kukaan ei ole koskaan tullut tapahtumista yksinomaan huonojen kokemusten kanssa. Kun 
tehdään yhdessä, tulee paljon syvempiä asioita esiin kuin työntekijän kanssa 
henkilökohtaisissa keskusteluissa.  
 
Ammattilaisten asiantuntijuutta on se, että uskaltaa tarvittaessa murtamaan ongelman 
kieltämisen tai asiakkaan valehtelun ja oikaisemaan reittiä.  
 

Asiakas voi saada luontotoiminnoista vahvan tuen toipumiselleen. Joillekin asiakkaille lähteminen uusien 
ihmisten pariin voi olla jännittävää, on turvallisempaa olla vain tutussa ympäristössä. Asiakkaat tarvitsevat 
motivoimista, oleellista on rohkaista ja innostaa heitä lähtemään mukaan. Tässä voi olla avuksi myös se, että 
työntekijä on itse saanut positiivisen luontokokemuksen osallistuessaan luontoavusteisiin tapahtumiin. 
Työntekijän on tärkeää selittää asiantuntevasti, mitä hyötyjä asiakkaille itselleen koituisi ja millaisia 
positiivisia muutoksia olla odotettavissa.   
 

Se, mihin pitää panostaa, on alkuvaiheen kontaktiin, on kuin saattaen hoitoon, näköalojen 
löytäminen tulevaan - nyt aletaan elää, koska sulla on vielä elämää jäljellä. 
 
Toiminnan lomassa käymään keskusteluja. On hyvä, että ne syntyvät toiminnan ohessa, se ei 
ole niin ahdistavaa, kun ei olla jossain piirissä, että nyt on sun vuoro sanoa jotain. 
 

Vaikka luontoavusteisuus olisi organisaation tai yhteisön toiminta-ajatuksessa – ja -suunnitelmissa, 
suunnittelu ja toteuttaminen vaativat resursseja. Retkiin liittyy aina toteutusta edeltävä suunnittelu, 
etukäteisjännityksen käsittely asiakkaiden kanssa ja jälkeenpäin palaute ja kokemusten jälkipuinti. 
Kokonaisvaltaiseen, tavoitteelliseen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin ei aina ole aikaa eikä 
mahdollisuuksia.  
 

Suunnitellaan pieniä asioita ja lähdetään niistä eteenpäin. Kun ollaan tekemisissä hauraiden 
ja heikkojen ihmisten kanssa, silloin ollaan välittämisen peruskivillä.  
 

Työntekijät kokivat luontotapahtumat myös itselleen voimaannuttavina ja virkistävinä. Luontoympäristössä 
myös työntekijät oivaltavat luonnon virkistävät ja voimaannuttavat vaikutukset. Retket koetaan asiakastyön 
mahdollisuuksia laajentavina ja tervetulleena vaihteluna työntekijöille. 
 

Myös meille ammattilaisille se on erittäin mukava työpäivä, se luontoympäristö ja ihana sauna, 
siinä sen parhaiden tajuaa, että kuinka tehokas se on, Irti siitä normaalista.  

 
 
 

7 Luontoavusteisten toimintojen tarpeet ja odotukset  
 
Selvitystyössä kysyttiin haastateltavilta heidän tarpeitaan ja odotuksiaan sekä niitä edellytyksiä ja 
reunaehtoja, joilla haastateltavia edustavat tahot voisivat käyttää ja hyödyntää Tukihenkilötyö yhdistyksen 
tuottamia luontoavusteisia toimintoja.  
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7.1 Teemoittaminen 
 
Haastateltujen ammattilaisten ja vertaisohjaajien mukaan luontoavusteiset toiminnot tulisi nähdä laajana 
kokonaisuutena. Tukihenkilötyö yhdistyksen tulisi asettaa toiminnalle selkeät tavoitteet ja valita sellaisia 
menetelmiä ja toimintatapoja, jotka tukevat asiakkaiden hyvinvointia, voimaantumista ja päihteetöntä 
elämäntapaa. Toimintojen tulisi tukea monipuolisesti asiakkaiden kokonaisvaltaista kuntoutumista ja vastata 
asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin ja ottaa huomioon asiakkaiden erilaiset kiinnostus- ja motivaatiotekijät sekä 
asiakkaiden fyysinen ja psyykkinen terveydentila ja kunto. Myös vuodenaikojen vaihtelu ja luonnon 
olosuhteet eri vuodenaikoina tulisi teemoituksessa ottaa huomioon ja hyödyntää tarkoituksenmukaisesti. 
Teemoitettuja tapahtumia tulisi rakentaa pitkäjänteisen, tavoitteellisen suunnitelman ja kuntoutumista 
tukevan ohjelman mukaan niin, että valitut kohteet ja toiminnot ovat vaikuttavia ja niitä arvioidaan.  
 
Teemoitettuihin toimintoihin tulisi piilo-opetussuunnitelman tapaan sitoa päihde- ja 
mielenterveysasiakkaiden sosiaalisuutta, osallisuutta, itsetuntoa, arkielämän taitoja, elämänhallintaa, 
itsetuntoa, oppimista, vastuullisuutta ja omatoimisuutta tukevia sisältöjä. Vaikka toimintojen tulee olla 
kuntoutuksellista, suoraa päihdeongelmaan paneutumista toimintojen yhteydessä kannattaa välttää, koska 
monet asiakkaat ovat jo työstämässä tai työstäneet ongelmaa toisaalla hoito- tai kuntouttavissa palveluissa. 
Luontoavusteisten toimintojen tavoitteena tulisi olla asiakkaiden auttaminen uuden, heidän hyvinvointiaan 
tukevan ja yllä pitävän elämäntavan alkuun. 
 

Joku teema pitää olla kullakin retkellä, joka pitää kasassa, esimerkiksi häpeän kokeminen, 
itsetunto-teema tai elämänhallintaryhmä. Se onnistuisi, kun se tapahtuisi siellä ikään kuin 
huomaamatta, mutta sitä ei kannata korostaa tai kertoa etukäteen. Ei kannata liikaa sorkkia 
ihmisten asioita. Jos koko ajan jauhetaan, ihminen tympääntyy ja alkaa taas juomaan. 

 
Pitäisi olla päihdekuntoutuksellista, on alettava rakentaa kuin omakotitaloa, ensin 
perustukset. 
 
Jos vähänkin haiskahtaa kuntoutukselliselta, niin joillekin nousee niskakarvat pystyyn. 

 
Enemmän suuntaa ulos päihteistä, pitäisi löytää jotain muita asioita, joista saa kiksejä, tarjota 
jotain muuta, ideoita tavalliseen elämään. Haluaisin että näille ihmisille kasvais joku muukin 
identiteetti kuin päihdeongelma.  

 
Joku idea tai punainen lanka voisi olla hyvä, esim. aikuisten partiotaidot, perussetti 
kaikenlaista, erätaidot tms. Teemajutuissa voisi olla perusvetäjän lisäksi joku ammattilainen. 
 
Retkien pitäisi tukea vangin voimavaraistumista, ei vaan retkeä - retkillä voisi olla joku teema, 
vaikka ei liian johdettua tai määriteltyä. 

 
Haastateltavat toivat esiin toiveen, että Tukihenkilötyö yhdistys voisi toteuttaa osahankkeen, jossa 
asiakkaista koottaisiin pienryhmänä. Pienryhmään kuuluville asiakkaille laadittaisiin pitkäjänteinen, 
teemoitettu suunnitelma, johon jäsenet sitoutuisivat esimerkiksi puolen vuoden ajaksi. Osallistujille 
tehtäisiin alku-, väli- ja loppuarvioit, jolloin toimintojen vaikuttavuutta ja asiakkaiden kokemuksia ja 
tyytyväisyyttä voitaisiin arvioida. Ryhmässä mahdollistuisi kokemuksellisuuden ja positiivisen historian 
kerääminen, sen hyödyntäminen. 
 

Jos olisi tämmöinen intensiivijakso, se olisi ehkä pienelle joukolle.  Voisiko toteuttaa niin, että 
osalle ennen kuin he tulevatkaan hoitoon, niin suunniteltaisiin, että heidän hoitojaksoonsa 
kuuluu tällaisia retki, loput tulisi talossa olevista. 
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Se pitäisi olla säännönmukaisesti koko ajan tai sitten olisi vaikka viikon intensiivijakso 
muutaman kerran vuodessa. Eikö kivampi olisi tehdä jotain kunnollista kuin jotain vain 
haaleissa vesissä. Näin olisi myös vaikuttavuuden arviointi mahdollista. 

 
 

7.2 Valinnaisuus 
 
Haastateltavat toivat esiin, että Tukihenkilötyö yhdistyksen tulisi ottaa huomioon päihde- ja 
mielenterveysasiakkaiden fyysiset ja psyykkiset rajoitteet ja kunto suunniteltaessa ja toteuttaessa erilaisia 
luontoavusteisia toimintoja. Asiakkaat ovat hyvin eri vaiheissa kuntoutumisessaan ja heillä voi olla hyvin 
erilaisia epäonnistumisen ja häpeään joutumisen pelkoja. Kaikki asiakkaat eivät pysty osallistumaan 
liikuntaesteidensä takia metsäretkille, silloin voisi olla vaihtoehtoina kaupunkipuistoihin, museoihin, ranta-
alueisiin, luontopolkuihin tai tuki- ja jatkopalvelupaikkoihin tutustuminen.  
 
Toisaalta osalle asiakkaista lähteminen esimerkiksi johonkin itselle outoon tutustumiskohteeseen, vaikkapa 
museoon, on aivan liian pelottavaa. Kaikki eivät myöskään halua telttaretkille tai yön yli retkille. Myös viikon 
eri päivinä, lauantait mukaan lukien tulisi olla tarjontaa. 
 

Vaikkapa paniikkihäiriöiselle olisi tärkeää saada kokemus olla bussissa toisten joukossa ja 
toisaalta oppia, miten bussilla kuljetaan. Osa ei ole kulkenut edes toiselle puolelle kaupunkia 
aikoihin. 

 
Retkien vaihtoehtoina haastateltavat toivat esiin voisi olla tutustumisen eläintieteelliseen museoon, 
taidenäyttelyyn, Heurekaan tai Korkeasaareen. Haastateltavat toivoivat retkiä erilaisiin vertaistukipaikkoihin, 
jotta asiakkaat oppisivat ”reitit ja paikat” ja voisivat itsekin hakeutua niihin. Samalla olisi mahdollisuus 
harjoitella liikkumista julkisilla liikennevälineillä, opetella matkakortin lataamista ja HSL:n reittiopas-
sovelluksen käyttöä.  
 
Toiminnoissa voitaisiin asiakkaita tukea siihen suuntaan, että he rohkaistuisivat liikkumaan myös omin 
neuvoin tai pienissä ryhmissä. Haastateltavat kuvasivat myös, että valinnaisuus auttaisi motivoinnissa, sillä 
joiden asiakkaiden kohdalla motivointiin pitää panostaa paljon.  
 

Aina ei tarvii olla metsässä, asiakkaamme tykkäävät mökkimaailmasta, eivät nuku mielellään 
teltassa. Jokainen on joskus ollut asunnoton, siksi metsä on vähän punainen vaate.  
 
Tilojakin löytyy, aina ei tarviis mennä ulos, vaan voisi olla välillä sisätiloissa. 
 
Että voisi itse valita, mikä kiinnostaa, kyllä jotkut tuntuu tarviivan jotain teemaa, jotkut haluaa 
vaan mennä metsään paistamaan makkaraa. 
 
Oodi-kirjasto, luontomuseo, julkiset, ilmaiset paikat, museot, Heurekan piha, Vantaan 
kaupungin museo, tässä ympäristössä on paljon paikkoja. Luonto-ohjelmien katsominenkin 
voisi olla teemaan liittyvää. 

 
Luontoteemaiset tapahtumat voitaisiin myös viedä erilaisiin yhteisöihin. Se voisi tarkoittaa vaikkapa oman 
elinympäristön siivoustalkoita, kukkien istutusta, pihan kunnostusta tai muuta sellaista, joka kasvattaisi 
vastuullisuutta ja omaan elinympäristöön kiinnittymistä. Pienimuotoisia työtehtäviä voitaisiin sopia vaikkapa 
kaupungin puutarhaosaston kanssa, se voisi olla esimerkiksi kesäkukkien istutuksessa avustamisessa. 
 

Kiinnitytään, tullaan yhteen, sitoudutaan. 
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Voisiko sitä luontoa tuoda tänne paikan päälle, tänne pihalle joku tapahtuma? Tehtäisiin 
kantarellipaistosta ja siihen samaan demonstraatiota ja sienten tunnistamista ja nuotion 
sytyttämisestä ja partiolaisten taitoja. 
 

Yhtenä ideana esitettiin myös naisille omaa ryhmää, koska monilla naisasiakkaista saattaa olla vaikeaa, 
väkivalta- tai hyväksikäyttöhistorian vuoksi, tulla mukaan samaan ryhmään miesten kanssa. Eläinavusteisia 
toimintoja kaivattiin myös vaihtoehtona, yksinkertaisimmillaan se voisi olla asiakkaiden tai ohjaajien 
lemmikkieläinten mukaan ottamista. 
 

Eläimet olis hyvä, jos se olisi mahdollista, kun saatais kesälampaat kissat ja koirat ja hevoset 
kehiin. 

  
Me ollaan toivottu jotain rollaattorikansalle.  

 
 

7.3 Elämänhallinnan vahvistaminen 
 
Haastateltavat toivoivat Tukihenkilötyö yhdistyksen järjestämiin tapahtumiin liitettävän sisältöjä, jotka 
tukevat ja vahvistavat asiakkaiden elämänhallintaa. Luontoavusteisten toimintojen avulla tulisi mahdollistua 
asiakkaiden tietojen ja taitojen karttuminen ja asenteiden ja elämäntapojen muutoksen käynnistyminen. 
Haastateltavien mukaan pelkät kivat kokemukset eivät kanna elämänmuutokseen, vaikka ovat toki 
virkistäviä.  
 
Uuden oppimista voitaisiin edistää esimerkiksi ulkopuolisten asiantuntijoiden, kokemusasiantuntijoiden tai 
vertaisasiakkaiden alustuksilla ja pienryhmätyöskentelyllä sekä osallistamalla asiakkaat tapahtumien 
toteuttamiseen. Alustusten aiheet eivät kuitenkaan saisi olla liian ”korkealentoisia”, vaan esimerkiksi tietoa 
terveellisestä ruuasta, digitaidoista, hyvästä unesta tai parisuhteen hoitamisesta.  
  

Sellainen tietty kepeys kuitenkin pitää olla, muuten asiakkaat voi ajatella, että miksi mulle 
puhutaan tällaisia, ovatko ne tarkastaneet mun tiedot etukäteen. 

 
Taitojen vahvistamista tukee myös yhdessä tekeminen ja käytännön arkielämän taitojen harjoittelu, vaikkapa 
ruuan valmistaminen, rahan käyttö, askartelu, ensiapu- ja erätaidot. Taitojen vahvistamista ja uuden 
oppimista tukee myös se, kun joku asiakkaista saa mahdollisuuden tuoda esiin omia taitojaan, vaikkapa 
musiikissa tai luonnon antimien tuntemisessa ja hyödyntämisessä.   
  

Kaarnalaivoja, kransseja, selviytymiskeinoja luonnossa, voi olla aikamoista tietämystä omalla 
porukalla, survival-juttuja, miten luonnosta saa ruokaa tms. luonnosta voi tehdä esineitä, tai 
jokin tietopaketti, esimerkiksi kylmällä suojautuminen tai miten saa nuotion syttymään.  
 
Rummutus-sessio voisi olla siisti, se vaatisi jonkinlaista osaamista ohjaajalta, leirinuotiolla 
yömyöhään, saisi itse tuottaa sisältä oman rytmin, rumpuhommia ei olisi vaikea itse tehdä. 
 
Jos vaan tulee joku mielekäs kiinnekohtaa elämään, se lisää raitistumisen mahdollisuutta, joku 
lapsuuden juttu voi aktivoitua, vaikka rakennetaan maja metsään, elvytetään lapsuuden 
taitoja. 
 

Asiakkaiden elämänhallintaa ja elämäntavan muutosta voitaisiin tukea siten, että tapahtumiin kytkettäisiin 
myös kulttuuri- ja taide-elementtejä, kuten ohjaamista kirjallisuuden, elokuvien, teatterin tai 
luontodokumenttien tai taidenäyttelyn pariin. Tällaisia toimintoja on voinut monella olla aiemmissa 
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elämänvaiheissa, mutta päihteiden ja mielenterveysongelmien he ovat passivoituneet ja osallistuminen on 
jäänyt unohduksiin.  
 
Monilla asiakkailla on myös itsellään erilaisia taitoja ja osaamista, joita voisi hyödyntää ja aktivoida. Tärkeinä 
elementteinä pidettiin myös luonnossa tapahtuvaa hiljentymistä, rauhoittumista, rentoutumista, kiitollisuus 
-harjoituksia, pysähtymistä ja ympäröivän luonnon kokemista eri aistein. Aina ei tarvitse olla tekemistä, myös 
olemista tulee harjoitella.  
 

Meidän pitää suodattaa, että ei aina tarvii lähteä, joku voi sellaisesta ahdistua.  
 
Että jokaiselle löytyisi oma talentti, että oppisi tuntemaan omaa erityisyyttään. 
 
Aika paljon myös tietoisuus -harjoituksia on käytetty, että tulee tietoisemmaksi omista 
päihdeimpulsseista. 

 
Jos toiminta on jotain muuta, mitä me pystytään arjessa näillä resursseilla tuottamaan, jos 
Tukihenkilötyön hanke pystyy tuottamaan jotain sellaista, mikä tuottaa meille lisäarvoa, silloin 
se olisi tarkoituksenmukaista. Joku, joka valmistelee, toteuttaa, tuottaa sellaista aktiviteettia, 
mitä me ei pystytä tekemään.  
 
 

7.4 Vastuuttaminen ja tulevaisuussuuntautuminen 
 
Haastateltavat pitivät tärkeänä vastuuttamista siten, että jokaiselle osallistujalle jaettaisiin hänen 
voimavaransa huomioon ottaen tapahtumien toteuttamiseen liittyviä tehtäviä. Vastuullisuuden tukemisessa 
ja vahvistamisessa ja rohkaisemisessa voisi käyttää myös kirjallisen osallistumistodistuksen antamista jonkin 
vastuutehtävän suorittamisesta.  
 
Vastuullisuutta ja tulevaisuussuuntautuneista tukevana ideana kuvattiin mahdollisuutta, että Tukihenkilötyö 
yhdistys etsisi jokin korjausta vaativan tai ennallistettavan kohteen, joka yhteisvoimin kunnostettaisiin ja siitä 
saatava hyöty tulisi asiakkaiden käyttöön.  Tämä vahvistaisi yhteisöllistä vastuuta.  
 
Vastuullisuuteen liittyy myös se, että luontotoimintoihin osallistumien ei saa mennä omien kuntoutus- tai 
hoitosuunnitelmiin kuuluvien asioiden, esimerkiksi korvaushoitojen ja lasten tapaamisten edelle. 
Vastuullisuutta on myös se, että luontotoiminnoissa tai retkille luodaan tietyt normit ja säännöt, joita 
jokaisen tulee noudattaa. Jos rajoja rikotaan, siitä annetaan rakentava ja korjaava palaute.  
 

Jos vaikka toimii hyvin nuotion ylläpitäjänä tai huolehtii hyvin luontopolusta ja pystyy 
pikkuhiljaa ottamaan vastuuta: Me ei edes tajuta, miten tärkeetä se on, että päästään 
täysivaltaiseksi osalliseksi. Ne, jotka on olleet mukana korjaamassa, eivät enää riko niitä 
kohteita.  
 
Tukihenkilötyö voisi osallistua noihin luonnonsuojeluyhdistyksen järjestämiin vieraslajien 
kitkemiseen ja luonnonsuojeluyhdistysten erilaisiin toimintoihin, oman elinympäristön 
hoitamiseen, tai kaupungin puutarhaosaston kanssa sopia ympäristön siivoamiseen. 
 
Tärkeetä olisi huolehtia jatkuvuudesta ihmisten elämässä, miten jatkossa tuetaan, pitäisi 
löytää kunkin elämään jatkuvaa tuki. Tavoitteena oman elinpiirin laajentaminen, että ihmiset 
lähtisivät liikkumaan kodistaan. 
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Haastateltavat pitivät myös tärkeänä, että Tukihenkilötyö yhdistyksen toiminnoilla tuettaisiin asiakkaiden 
päihteetöntä tulevaisuutta tekemällä tutustumiskäyntejä pääkaupunkiseudulla oleviin palvelu- tai 
toimintapisteisiin tai muihin kohteisiin. Näin rakennettaisiin verkostoja, ja asiakkaiden olisi helpompi 
myöhemmin itsenäisesti hakeutua niihin, kun paikka ja siellä toimivat ihmiset on tulleet tutuksi.  
 
Tulevaisuussuuntautuneisuuden osaksi katsottiin myös se, että vankien kohdalla ”otettaisiin asiakkaista 
koppi” jo vankeusaikana siten, että vapautuvan vangin siirtymävaiheessa olisi jo jokin yhteisö, johon voisi 
kiinnittyä vapautumisen jälkeen.  
 

Uuden elämäntavan oppiminen ja omien kuoppien loiventaminen tuettuna ja pikkuhiljaa, 
myös läheiset otetaan huomioon, vahvemmin kohti ihmisen kuntoutumista. 
 
On tärkeää kuunnella sitä kaveria, joka ei ole koskenut sählymailaan viiteen vuoteen. Saada 
motivoitua, jos on jonkinlainen luotto itseen tai ryhmän toimintaan, hän lähtee uuteen juttuun. 

 
 
 

7.5 Kustannukset, ruokailu, varusteet ja kuljetukset 
  
Jotta päihde- ja mielenterveyskuntoutujia tukevissa ja hoitavissa yksiköissä olevien ja käyvien asiakkaiden 
osallistuminen olisi mahdollista, Tukihenkilötyö yhdistyksen järjestämien luontoavusteisten toimintojen tulisi 
olla joko kokonaan maksuttomia tai niissä voisi olla vain nimellinen osallistumismaksu. Jonkinlaista 
omavastuuta pidettiin hyvänä, sillä pieni omavastuu voi osallistujille merkitä myös laatua. Maksullisuus voi 
myös tukea asiakasta oppimaan suunnitelmallista rahan käyttöä.  
 
Lämmin ruoka päivän aikana on monille tärkeä. Tämä voisi toteutua niin, että ruoka suunnitellaan ja 
valmistetaan yhdessä ottaen huomioon kustannus- ja terveysnäkökulmat.  Useimmilla on kokemusta ruuan 
laitosta, vaikka ruokavalio voi olla liian yksipuolinen.  Ruuan laittamiseen toivotaan liittyvän arkielämän 
taitoja vahvistavia elementtejä, kuten ruokatarvikkeiden hankintaa, ruuan taloudellisuuden ja 
terveellisyyden suunnittelua ja arviointia, ruuan valmistukseen liittyvien työtehtävien jakamista ja astioiden 
pesun ja jälkisiivouksen. 

 
Ei liian valmista, ei valmiita kattauksia Tehdään yhdessä tai mennään metsään, kerätään sieltä 
ainekset ja syödään niitä. 
 
Lämmin, terveellinen ruoka tukee kuntoutumista, verensokerin lasku voi käynnistää 
juomishalun. 

 
Monilla luontotapahtumiin osallistuminen esteenä voi olla myös tarpeellisten varusteiden puute. Olisi 
tärkeää, että Tukihenkilötyö yhdistys voisi hankkeessaan tarjota luontoretkien ja -tapahtumien vaatimaa 
perusvälineistöä, kuten sadetakkeja, kumisaappaita, telttoja, makuupusseja, puutarhanhoitoon tarkoitettuja 
työkaluja sekä tarvittaessa varata sopivia tiloja ja välineitä.  
 

Joskus voi olla kiinni varusteista, kumisaappaista, sadetakista. Pienestä voi olla kiinni 
lähteminen. Nää on pääasiassa city-ihmisiä, ei näillä ole, osalla ei ole edes kotia. Ois hyvä, että 
talo tarjoaa kumpparit tai makuupussin. 

 
Useimmilla haastatelluista tahoista ei ole käytössään ajoneuvoja asiakkaiden kuljettamiseen. Toivottavaa 
olisi, että Tukihenkilötyö yhdistys järjestäsi kuljetukset niin, että osallistujat haettaisiin kunkin yksikön pihalta 
tai jostain sellaisesta paikasta, johon asiakkaiden on helppo tulla.  
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Osalla toimijoista on mahdollisuus antaa asiakkaille matkakortti julkisella liikkumista varten, mutta osa 
asiakkaista ei osaa käyttää julkisia liikennevälineitä. Kuitenkin haastateltavat näkivät, että olisi hyvä liittää 
julkisilla liikennevälineillä kulkemista. Omaehtoinen liikkuminen lisääntyisi, jos taidot olisivat hallinnassa eikä 
julkisilla välineillä liikkumista tarvitsisi jännittää eikä omaa osaamattomuutta hävetä.   
 

Julkisella matkustaminen voisi tehdä hyvää. 
 
Omasta pihasta hakeminen saa suuremman joukon osallistumaan. 

 
 

7.6 Asiantuntijuus, turvallisuus, tuttuus ja viestintä 
 
Mielenterveys- ja päihdeasiakkaat ovat toipumisessaan hyvin eri vaiheissa ja heidän yksilölliset tarpeensa, 
toimintakykynsä ja kuntonsa vaihtelevat. Haastateltavien mukaan on tärkeää, että Tukihenkilötyö 
yhdistyksen retkistä vastaavat työntekijät ovat alansa ammattilaisia ja ymmärtävät päihde- ja 
mielenterveysongelmaisten ihmisten problematiikkaa ja asiakkaiden käyttäytymistä. Heiltä edellytetään 
oikeaa asennetta, inhimillistä työotetta, hienotunteisuutta, ihmisarvon kunnioittamista ja kykyä toimia 
yllättävissä tai haastavissa tilanteissa.  
 
On tärkeää, että Tukihenkilötyö yhdistyksen järjestämistä luontoavusteisista tapahtumista ja retkistä 
vastaavat työntekijät uskovat muutokseen, ovat aitoja, mutkattomia ja helposti lähestyttäviä. Myös 
mahdollisuus tutustua ennakkoon tapahtumista vastaaviin ja toteuttaviin ihmisiin olisi tärkeää ja loisi 
turvallisuuden tunnetta. Tukihenkilötyö yhdistyksen työntekijöiden odotettiin vierailevan säännöllisesti eri 
toimipaikoissa, tulevan esittelemään etukäteen toimintaansa ja tutustuvan asiakkaisiin. Asiakkaat 
motivoituvat mukaan helpommin, jos he tuntevat tapahtumien järjestämisestä vastaava ihmiset ja heille on 
selvillä, ketä muita ihmisiä ja mistä tahoista on tapahtumissa mukana.   
 
Monet haastatelluista näkivät hyvänä toimintatapana, että mahdollisuuksien mukaan asiakkaan oma ohjaaja 
osallistuisi retkiin ja muihin tapahtumiin. Se lisäisi myös asiakkaan turvallisuuden tunnetta, sillä osa 
asiakkaista rohkaistuu paremmin lähtemään ensikertalaisena mukaan, jos tuttu omahoitaja on mukana. Se 
lisäisi myös asiakkaan turvallisuuden tunnetta.  
 

Se auttaa, jos on tutut kasvot, että tuntee ihmiset. On helpompi lähteä, kun tutustuu vetäjiin. 
Myös se on tärkeää, jos oma työntekijä voi tulla mukaan ikään kuin työpariksi.  Tärkeä luoda 
tasavertaisuuden tunne – he nopeasti huomaavat, jos olet liian virallinen, minä olen tulkki ja 
käännän asioita asiakkaan kielelle 

 
Oma hoitaja voi olla hyvä olla mukana, porukat ovat vähän edestä johdettavia, Jos sanotaan, 
että menkää, ne eivät oikein lähde. Kun sanotaan, että tulkaa mun kanssa, niin sitten ne 
tulee paremmin.  

 
Tietysti vakuutusasiat ja muut sellaiset turvallisuuskysymykset kannattaa miettiä. 
 
Se olisi aivan huikeeta, jos pääsis potilaiden kanssa laavulle yöksi, sairaanhoitaja varmaan 
pääsisi mukaan, koska pitää ottaa lääkkeet.  

 
Turvallisuuden kannalta selkeä logistiikka, vakuutukset, etukäteistieto siitä mitä kunkin tapahtuman 
yhteydessä tehdään, mitä tapahtuu, mitä asiakkailta odotetaan, ketä muita osallistuu, onko päihteettömyys 
edellytyksenä osallistumiselle. Turvallisuuteen kuuluu myös varautuminen ensiapua tai lääketieteellistä apua 
vaativiin tilanteisiin. 
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Turvallisuutta lisää myös hyvä tiedottaminen eri kanavia käyttäen. Parhaana tapana tiedottaa pidettiin 
henkilökohtaista kohtaamista. Pelkkä tiedote sosiaalisessa mediassa, verkkosivuilla tai ilmoitustaululla ei 
motivoi asiakkaita lähtemään mukaan.  
 

Tältä alalta puuttuu markkinointiosaaminen, uusasiakashankinta on lapsen kengissä. Ei riitä, 
että sä suunnittelet ryhmän, jopa toteutat sen, vaan suurin työ on, että sä houkuttelet, 
motivoit ja kannustat ihmiset osallistumaan ja teet sen homman niin, että ne tulee toisenkin 
kerran. Ei riitä, että sä teet vaan A4 ilmoitustaululle.  

 
 

7.7 Verkostoituminen ja yhteistyö  
 

Haastateltavat pitivät hyvänä myös sitä, että Tukihenkilötyö yhdistys toisi luontoavusteisiin toimintoihin 
liittyvää asiantuntijuuttaan yhteistyötahojen ammattilaisten, vertaisohjaajien ja organisaation tai hankkeen 
hallinnossa toimivien tiedoksi.  Samalla tällaiset tapahtumat mahdollistaisivat verkostoitumista, edistäisivät 
ammattilaisten välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä. Ammattilaisille tulisi kertoa luontoavusteisten 
toimintojen hyödyistä, käyttömahdollisuuksista ja vaikuttavuudesta päihde- ja mielenterveystyössä. 
Toteutustapana voisi toimia parhaiten ammattilaisille järjestettävä luontopäivä.  
 

Pitäisi myös suunnata muille ammattilaisille tietoa, ja mukaan johto- tai ohjausryhmään 
ihmisiä, päättäjiä mukaan nuotiolle istumaan ja lehdistö paikalle esittelemään tehtyä työtä. 
 
Ammattilaisille voisi kertoa luontohankkeista ja mihin näillä tähdätään, ettei tämä ole vaan 
kivaa makkaranpaistoa. 

 
Työntekijöitä pitäisi herätellä, luontoarvoja, kentällä liikkumista, motivointia, ulos klinikalta-
työtapoja, ihmisen elämään tulemista – näitä pitäisi opettaa työntekijöille, uuden työtavan 
näkyväksi tekemistä.  

 
Ammattilaisten luontopäivä- ihan loistava idea, olemme monesti miettineet, että jos me itse 
järjestetään, mutta se teettää ison työn.   

 
Toimijoiden välinen informaatio: yhteistyötä voisi olla enemmän, sellaista esimerkiksi, että 
Tukihenkilötyö voisi tulla puhumaan työntekijöiden tiimiin hankkeesta ja jutuista, oppisi 
tuntemaan toisiaan ja toistensa tekemistä. 

 
Tukihenkilötyö yhdistyksen työntekijöiden toivottiin kouluttavan muiden yhdistysten, hankkeiden ja 
organisaatioiden edustajia luontoavusteisten toimintojen toteutustavoista, hyödyistä ja mahdollisuuksista. 
Koulutuksen kautta tieto leviäisi, ja kukin yhteisö voisi laatia omia sovelluksiaan. Ammattilaisten 
luontopäivän nähtiin estävän eri tahojen lokeroitumista ja lisäävän pyrkimystä yhteisiin tavoitteisiin. Lisäksi 
asiakkaat hyötyisivät välillisesti siten, että eri tahojen ammattilaiset voisivat kertoa ja ohjata asiakkaita 
hakeutumaan omatoimisesti erilaisiin päihteettömyyttä ja mielenterveyttä tukeviin paikkoihin ja 
toimintoihin. 
 
 

7.8 Palautteen antaminen ja vaikuttavuuden arviointi  
 
Haastateltavat pitivät tärkeänä, että Tukihenkilötyö yhdistys rakentaa toimivan tavan palautteen antamiseksi 
kunkin tahon työntekijöille ja asiakkaiden ohjaajille siitä, miten heidän asiakkaidensa osallistuminen on 
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sujunut. Palaute tukisi asiakkaiden kuntoutus- tai palvelusuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden 
toteuttamista ja arvioimista. Palautteen antaminen tulisi kuitenkin tapahtua salassapito- ja 
tietosuojasääntöjen rajoissa. Jos palautetta annetaan henkilötasolla, siihen tulisi kysyä asiakkaiden lupa tai 
muussa tapauksessa palaute annettaisiin yleisellä tasolla.  
 

Ehdottomasti palaute asiakkaiden onnistumisesta. olisi hyvä kuulla, miten on sujunut, myös 
siitä, että kuullaan, jos joku ryhmän jälkeen on käynyt Tukihenkilötyön toiminnassa mukana – 
jos rakennetaan mallinnus ottaen huomioon tietosuojakysymykset, anonymiteetti ja 
kirjaaminen – mitä kirjataan ja miten ja kuka? 
 
Palautteen antaminen on a ja o.  

 
Tärkeänä pidettiin myös sitä, että osallistuvien tahojen ammattilaiset saavat antaa palautetta Tukihenkilötyö 
yhdistykselle luontoavusteisten toimintojen järjestämisestä, toteuttamisesta ja tiedottamisesta sekä työn 
vaikuttavuudesta.  
 

Tärkeetä olis saada vaikuttavuus näkyviin, pienet askeleet arjessa pitäisi sada tulevaisuudessa 
näkyviin, sekä meille että näille ihmisille, mitä kannattaa kehittää, miten kannattaa toimia, 
mikä tuottaa muutoksia ja niitä pieniä askeleita. 
  

Asiakkailta tulisi kerätä toiveet luontoavusteisten tapahtumien sisällöstä ja toteutuksesta ja 
asiakastyytyväisyydestä. Asiakkaiden valmiudet palautteen antamiseen vaihtelevat, joten arviointia tulisi 
tehdä eri tavoin ja eri vaiheissa, alku- väli- ja loppuarviointina, käyttäen keskustelevaa palautetta ja erilaisia 
mittareita. Joissakin tilanteissa nähtiin viisaana toteuttaa arviointi verhoiltuna. Haastateltavat totesivat, että 
asiakkaat eivät aina jaksa paneutua tai eivät rohkaistu palautteen antamiseen.  Myös arviointia voisi tehdä 
pareittain, se olisi hedelmällisempää, sillä monille voi olla vaikeaa ilmaista henkilökohtaisesti mielipidettään. 
Tärkeänä pidettiin myös sitä, että tapahtumiin osallistuville itselleen annettaisiin palautetta.  
 

Jos jokin tärkeä tieto jää saamatta, se jättää myös asiakkaalle pelaamisen varaa – puhuu 
yhdessä paikassa yhtä ja toisessa toista. 
 

Arvioinnissa tulisi myös ottaa huomioon tapahtumien ja arvioinnin välinen aikajänne ja yksilölliset 
kokemukset ja niiden merkitykset. Usein on välittömästi vaikea arvioida kokemusten merkityksellisyyttä ja 
vaikutuksia.  
 

Tarkkoja kysymyksiä, mitä toivot lisää, toivotko tällaista, osaatko arvioida tukisiko tämä sinun 
selviytymistäsi. 
 
Ymmärretään esimerkiksi, jos tulee askeleita eteenpäin tai taaksepäin, tulee joku erikoinen 
tilanne, ymmärretään, että se johtui siitä ja siitä. 
 
Nämä retket ovat myös osa kuntoutusta, on viisasta pyytää asiakkaan lupa tietojen vaihtoon. 
Ei petetä luottamusta. 
 
Keskustellen arviointi ei ole oikein luotettavaa, sillä nämä ovat usein laumasieluja, kun joku 
sanoa jotain, muuta komppaa. Ne ovat myös kovin kilttejä. 
 

Haastateltavat pitivät tärkeänä myös luontoavusteisen toiminnan vaikuttavuuden ja merkityksellisyyden 
arviointia tutkimuksen keinoin. Olisi tärkeää saada tutkittua tietoa Green care -toiminnan vaikutuksista. 
Tukihenkilötyö yhdistyksen tulisi arvioida toimintaa ja toiminnan vaikutuksia pitkäjänteisellä seurannalla: 
mitä tapahtuu projektin jälkeen, jäävätkö sen aikana syntyneet ideat ja valmiudet elämään asiakkaiden 
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elämässä.  Vaikuttavuuden arvioinnin kautta nähtiin tärkeänä luoda strategia siitä, miten luontoavusteiselle 
toiminnalle asetettuihin tavoitteisiin parhaiten päästään.   
 

Pitäisi olla myös vaikka kolmen kuukauden, seitsemän kuukauden ja vuoden jälkeen seuranta 
arviointi. Pitäisi myös arvioida, mihin muihin ryhmiin asiakkaat kiinnittyvät, kuinka moni on 
raittiina vuoden kuluttua. 

  
Jälkiseuranta olis tärkeä ja miten saatais vaikka viiden viikon setti ja sitten saatais seurattua, 
miten asiat edistyi, kun ois projekti, pystyi kokeilemaan eri variaatioita. 

 
 
 

8 Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset 
 
Luonto-, maaseutu- ja eläinavusteisille toiminnoille osana päihde- ja mielenterveysasiakkaiden ja vankilasta 
vapautuvien asiakkaiden kuntoutumisen, elämänlaadun ja hyvinvoinnin tukemisessa, on selkeä tarve.  
 
Kansainvälisissä ja suomalaisissa tutkimuksissa on saatu selkeää näyttöä luonto-, maaseutu- ja 
eläinavusteisten toimintojen merkityksestä päihde- ja mielenterveysasiakkaiden ja vankilasta vapautuvien 
kuntoutumiselle, voimaantumiselle, hyvinvoinnille ja elämänlaadun parantumiselle. Myös empiirisesti on 
luontoavusteisista toiminnoista osoitettu monipuolisia positiivisia vaikutuksia asiakkaiden päihteettömän 
elämän tukemisessa. Vaikutusten osoittaminen vaatii toiminnoilta tavoitteellisuutta, suunnitelmallisuutta. 
toistuvuutta, pitkäjänteisyyttä ja arviointia.  
 
Tukihenkilötyö yhdistyksen tuottamilta Green care -hankkeelta odotetaan ammatillisuutta, vastuullisuutta ja 
tavoitteellisuutta. Tavoitteet tulee määrittää hankkeen suunnitteluvaiheessa ja kuvata ne yhteistyötahoille. 
Tavoitetasoa ja toimintamuotoja tulee suunnitella, mitoittaa ja mukauttaa asiakkaiden fyysisen ja psyykkisen 
kunnon ja kulloisenkin kuntoutumisvaiheen mukaan. Tavoitteita tulee tarkistaa hankkeen edetessä ja 
arvioida tavoitteiden saavuttamista yhdessä asiakkaiden ja heidän taustayhteisöjensä edustajien kanssa. 
Tavoitteellisuus tarkoittaa asiakasryhmäkohtaisten suunnitelmien laatimista ja toteuttamista ja sitä, että 
toiminta on pitkäjänteistä ja loogista suhteessa valittuihin tavoitteisiin. Myös asiakkaiden yksilöllisiä tarpeita 
ja kuntoutumistavoitteita tulee mahdollisuuksien mukaan ottaa tavoitteiden määrittelyssä ja toimintojen 
suunnittelussa huomioon. Asiakasryhmäkohtaisia tavoitteita tulee tarkistaa yhteistyössä asiakkaiden 
taustayhteisöjen työntekijöiden kanssa. Palvelun tarjoajan tulee olla sitoutunut tavoitteiden saavuttamiseen, 
mutta hyvien tuloksien saavuttamiseksi tarvitaan kuitenkin myös asiakkaiden ja heidän taustayhteisönsä 
sitoutumista. 
 
Green care -hankkeessa tulee olla sellaisia valinnaisia ja teemoitettuja toimintoja, jotka kehittävät ja 
vahvistavat asiakkaiden elämänhallintaa ja pyrkimystä päihteettömään elämäntapaan. Teemallisissa luonto-
, maaseutu- ja eläinavusteisissa toiminnoissa voidaan hyödyntää vuodenaikojen vaihtelua ja tarjota 
konkreettisia arkielämän taitoja, sosiaalisia suhteita ja kulttuuritaitoja vahvistavia toimintoja siten, että 
osallistujat rohkaistuvat jatkamaan toimintoja myös omatoimisesti. Tärkeää on tuottaa kokemuksia 
riittävyydestä, nähdyksi ja hyväksytyksi tulemisesta, oppimisesta ja onnistumisesta. Kokemukset syntyvät 
osallisuudesta, vertaisuudesta, vastuun ottamisesta ja tulevaisuuteen suuntautumisesta. Toimintoihin tulee 
sisällyttää myös elementtejä, joissa sosiaalinen ja vertaistuki mahdollistavat haavoittavien kokemusten 
jakamisen, tunteiden ilmaisemisen, lohduttamisen, rentoutumisen ja rauhoittumisen.  
 
Tukihenkilötyö yhdistyksen tuottamissa Green care -palveluissa tulee tarjota päihde- ja 
mielenterveysasiakkaille ja vankilasta vapautuville osallistumisen mahdollistavat fasiliteetit, kuten 
kuljetukset, ruokailu ja varusteet mahdollisimman edullisesti tai maksuttomina. Asiakkaiden osallistumista 
tukee myös se, että Tukihenkilötyö yhdistyksen työntekijät ovat helposti lähestyttäviä ja tuttuja asiakkaille. 
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Heidän toivotaan vierailevan usein eri toimipisteissä, tutustuvan asiakkaisiin ja tiedottavan tapahtumista 
henkilökohtaisissa ja ryhmätapaamisissa, jotta osallistumisen kynnys olisi mahdollisimman matala ja 
asiakkaat voisivat kokea osallistumisen turvalliseksi. 
 
Luontoavusteisten toimintojen järjestämisessä tulee noudattaa ammattialan lainsäädäntöä, kuten 
tietosuoja- ja asiakasturvallisuutta koskevia säädöksiä ja eettisiä ohjeita. Tukihenkilötyö yhdistyksen 
työntekijöillä tulee olla riittävä ammatillinen koulutus siihen palveluun tai menetelmään, jota yhdistys 
tuottamassaan palvelussa käyttää.  Ammatillisuuden vaatimukset tulee suhteuttaa tarjottavaan palveluun ja 
asiakasryhmän tarpeisiin ja odotuksiin. Oleellista on, että ammatillinen osaaminen on riittävää suhteessa 
tarjottuun palveluun. Toiminnan tulee täyttää laatukriteerit ja sen tulee olla vastuullista asiakkaiden 
erityispiirteet huomioiden. 
 
Tukihenkilötyö yhdistyksen tulee jakaa Green care -toimintoja koskevaa tietoutta myös alan ammattilaisille 
ja päättäjille. Tietoutta, yhteistyötä ja verkostotumista voidaan edistää järjestämällä luontopäivä 
yhteistyöverkoston työntekijöille.   
 
Green care -toiminnan vaikutusten ja vaikuttavuuden arviointiin tulee luoda monipuolisia menetelmiä ja 
indikaattoreita. Yhtenä systemaattisena vaikuttavuuden arvioinnin keinona on koota asiakkaista ryhmä, jolle 
palveluita tarjotaan intensiivisesti esimerkiksi puolen vuoden ajan ja arvioidaan heidän kohdallaan 
toimintojen vaikutusta asiakkaiden voimaantumiseen, hyvinvointiin ja kuntoutumiseen.  
 
Palautetta tulee koota sekä asiakkailta että heidän taustayhteisöiltään hankkeen eri vaiheissa. Palautteen 
antamisen ja vaikuttavuuden arvioinnin tulee olla vuorovaikutteista siten, että palautetta kootaan 
tapahtumakohtaisesti sekä osallistujilta että heidän taustayhteisöjensä työntekijöiltä. Myös Tukihenkilötyö 
yhdistyksen työntekijät antavat palautetta luontoavusteisiin toimintoihin osallistuville ja heidän 
taustayhteisöilleen.  
 

 

Toimenpide-ehdotukset 

 

1. Laaditaan hankesuunnitelma, jossa määritellään Green care -hankkeen tavoitteet, hankkeen 

asiakasryhmät ja luonto-, maaseutu- ja eläinavusteiset toiminnot ja menetelmät. Suunnitelma esitellään 

aiesopimuksen laatimisen yhteydessä niille tahoille, joille luonto-, maaseutu- ja eläinavusteisia palveluita 

tarjotaan. 

2. Laaditaan Green care -toimintojen turvallisuussuunnitelma ja laatukriteerit. 

3. Laaditaan suunnitelma viestinnästä, tiedottamisesta ja palautteen koonnista ja arvioinnista. 

4. Luodaan indikaattorit hankkeen vaikutusten ja vaikuttavuuden arviointiin. 

5. Laaditaan suunnitelma Green care -toimintoihin osallistuvien tahojen välisestä verkostoyhteistyöstä ja 

ammattilaisille, vertaisohjaajille ja päättäjille toteutettavasta luontopäivästä. 
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