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1 JOHDANTO 

 

Luontoympäristöllä on ollut kautta aikojen suomalaisten kokemuksiin erityinen merki-

tys. Tämä näkyy tarinoissa ja kansansaduissa, sananlaskuissa, suomalaisessa muotoi-

lussa, sekä lukuisissa luontometaforissa. Se näkyy myös tutkimustuloksissa, joiden 

mukaan elvyttävät luontokokemukset ovat yhteydessä elämäntyytyväisyyteen. Ihmi-

sen ja luonnon välistä ympäristösuhdetta on tutkittu paljon mm. eko- ja ympäristöpsy-

kologian keinoin. Ympäristöpsykologia nostaa esille ympäristösuhteen jatkuvan kehit-

tymisen ja ihmisen ja ympäristön vuorovaikutuksellisuuden. Ekopsykologian kiinnos-

tuksen kohteena on taas ympäristönsuojelu, luontoympäristö, sekä luonnon ja ihmisen 

yhteys. Erona ympäristöpsykologiaan nähden on se, että ekopsykologiassa ihmisen 

koetaan olevan osa luontoa, ei vain vuorovaikutuksessa luonnon kanssa. Luonnon 

terveysvaikutusten merkitys vain kasvaa tulevaisuudessa, koska yli puolet maailman 

ihmisistä asuu kaupungeissa. (Siitari & Siponen 2013, 11; Suvantola & Uosukainen 

2010; Tyrväinen 2014.) 

 

Käsittelen teoriaosuudessani terveyden edistämistä, kuntoutuksen näkökulmaa, sekä 

asiakaslähtöisyyttä ja hoitotyön laatua, koska nämä ovat asioita, joihin myös koko 

Akselin henkilöstö on sitoutunut. Akselin arjessa toteutetaan kuntouttavaa työotetta ja 

Hoivakymppi Oy:n koko organisaatiossa panostetaan myös asiakaslähtöisyyteen ja 

hoitotyön laatuun (Hoivakymppi Oy 2011.) Lisäksi sosiaali- ja terveyssektori on si-

toutunut palvelun tarjontaan, joka on erilaisten suositusten ja lainsäädännön mukaista. 

Asiakaslähtöisyyttä korostavat muun muassa Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta 

ja oikeuksista (Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 22.9.2000/812), 

Sosiaalihuoltolaki (Sosiaalihuoltolaki 17.9.1982/710), Terveydenhuoltolaki (Tervey-

denhuoltolaki 30.12.2010.1326), ja Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (Laki poti-

laan asemasta ja oikeuksista 17.8.1992/785). Lakeja käsittelen tarkemmin opinnäyte-

työni teoriaosuudessa (ks. alaluku 2.1; 3.3). Asiakaslähtöisyyden kehittämistä painot-

taa terveyden edistämisen ja hyvinvoinnin ohella myös Kansallinen sosiaali- ja ter-

veydenhuollon kehittämisohjelma. (Uosukainen & Hirvonen 2014, 32.) 

 

Teoriaosuudessani käsittelen myös taide- ja kulttuurilähtöisten menetelmien käyttöä 

hoitotyössä, sekä luonnon voimaannuttavaa näkökulmaa, koska luontokuvakansioni 

sisältää taidetta ja kulttuuria valokuvataiteen (luontokuvat) ja runojen, sekä laulujen 

sanojen muodossa. Taide- ja kulttuurilähtöisten menetelmien sovellusalue on laaja, 
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eivätkä ne ole sektori- tai ikäsidonnaisia. Lisäksi taiteen ja kulttuurin tulemista osaksi 

terveyden- ja sosiaalihuollon toimintoja on aktiivisesti tuettu erilaisten projektitoimin-

tojen ja hankkeiden avulla. Keskeistä näissä toiminnoissa on saada esiin se mikä kul-

lekin ihmisryhmälle tai henkilölle on itsetuntoa vahvistavaa, merkityksellistä ja voi-

maannuttavaa. (Taidelähtöiset menetelmät 2014.) 

 

Opinnäytetyön aiheena ja tavoitteena oli tuottaa luontokuvakansio Savonlinnan Hoi-

vakymppi Oy:n Villa Olavin Akselin asukkaille. Aiheeni pohjautuu Luontohoiva-

hankkeen Green Care -ajattelumalliin ja luonnon parantavaan voimaan. (Luontohoiva-

hankkeen hanke-suunnitelma 2011, 5.) 

 

Aiheen opinnäytetyöhöni sain Luontohoivahankkeelta. Sen tarkoituksena on ollut 

edistää hyvinvointipalveluja, sekä luontoon liittyvää liiketoimintaa erityisesti maaseu-

dulla (ks. alaluku 2.2) Kohderyhmänä hankkeessa ovat olleet muun muassa hoiva- ja 

hyvinvointialan eri yrittäjät ja työntekijät yrityksissä. (Luontohoiva 2014.) Päätös 

tuottaa luontokuvakansio Villa Olavin Akseliin kypsyi Villa Olavin tarpeesta. Tavoit-

teena oli, että Akselin asukkaat pääsisivät osallisiksi luonnon hyvinvointia ja sen ter-

veyttä edistävistä vaikutuksista. Luontokuvakansiossa käytän yksityisen henkilön ku-

vaamia luontokuvia. Aihe on ammatillisessa mielessä ajankohtainen ja koen tämän 

aiheen erityisen kiehtovana, koska tiedossani ei ole, että tämän hankkeen puitteissa 

olisi vammautuneille aiemmin suunnattu luontoaiheisia kansioita. 

 

Luontokuvakansio luo monia mahdollisuuksia Villa Olavin henkilökunnalle hyödyn-

tää kansiota omassa päivittäisessä työssään mm. kuntouttavan työotteensa apuvälinee-

nä viriketoiminnassa. Uskon Akselin asukkaiden hyötyvän luontokuvakansiosta, kos-

ka useimmilla on jonkinasteinen liikuntarajoite ja he eivät pääse luontoon helposti 

nauttimaan luonnon terveysvaikutuksista. 
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2 LUONTO VAMMAUTUNEEN HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ 

 

Fyysinen vammautuminen aiheuttaa psyykkisen, somaattisen ja sosiaalisen kriisin. 

Kokemiseen vammautumisesta vaikuttaa se, minkä ikäisenä vammautuminen on ta-

pahtunut. Aikuinen ja lapsi käsittelevät ja kokevat asiat eri lailla. Ensimmäisenä reak-

tiona on sokki, järkytys nostaa erilaisia tunteita esiin kuten: pelkoa tulevaisuudesta, 

tuskaa, surua, hätää, katkeruutta ja vihaa. Omaa elämää hallitsemaan tottunut ihminen 

masentuu voimattomuudesta. Vaikeasti vammautuneet kokevat yleensä syvimpiä ah-

distuksen tunteita. Selviytyminen on prosessi, johon kuuluu kaikki sellainen toiminta, 

joka poistaa tai vähentää tehokkaasti psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista uhkaa. Tärkeää 

selviytymisessä on saavuttaa uudelleen kyky kestää voimakkaita tunteita sekä psyyk-

kinen tasapaino. Se on potilaan kyky selviytyä terveyteen liittyvissä kysymyksissä 

arkipäivän elämästä joko avun turvin tai ilman. (Pietikäinen & Unga- Niva 2004, 3–

4.) 

 

2.1 Terveyden edistäminen 

 

Maassamme valvotaan terveyden edistämistä erilaisin laatusuosituksin, lain ja asetuk-

sin. Sosiaali- ja terveysministeriöllä (Terveyden edistäminen 2014.) on terveydenedis-

tämisestä yleinen valvonta- ja ohjausvastuu. Terveyden edistäminen on myös osa kan-

santerveystyötä ja perustuu kansanterveyslakiin. Keskeisin tavoite on terveyserojen 

kaventaminen. Eri puolilla Suomea asuvien ja eri sosiaaliryhmien terveyden olisi olta-

va hyvä ja yhdenmukainen. Terveyttä ei voida edistää ainoastaan terveydenhuollon 

keinoin, vaan siihen tarvitaan kaikkia sektoreja yhteiskunnassa. Terveysnäkökohdat 

on huomioitava yhteiskunnallisesti kaikessa päätöksenteossa. Myös kuntien on huo-

mioitava terveysnäkökohdat päätöksissään ja toiminnassaan.  

 

Huolehtiakseen siitä, että ihmiset saavat tarvitsemansa sosiaali- ja terveydenhuollon 

palvelut, voi kunta järjestää ne monella eri tapaa, kuten: tuottamalla niitä yhdessä 

muiden kuntien kanssa, itse tai olemalla mukana kuntayhtymässä. Toinen kunta voi 

myös tarjota palveluita toiselle kunnalle. Lisäksi palveluita voi hankkia valtiolta tai 

niitä voi ostaa yksityisiltä palvelun tuottajilta. Kunnan tehtävänä on varmistaa ostaes-

saan palveluita yksityiseltä palveluntuottajalta, että palvelut vastaavat tasoa jota kun-

nassa tuotetaan. (Holma ym. 2001, 63.)  
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Kunnan tehtävänä on myös huolehtia, että asumispalveluita tuotetaan sosiaalipalvelu-

lain 22 § mukaisesti ja tämän määrittelee sosiaalihuoltolaki. (Sosiaalihuoltolaki 

17.9.1982/710.) Asumispalveluita säätää lisäksi vammaispalvelulaki, jonka mukaisesti 

vaikeavammaiselle henkilölle on myönnettävä palveluasumista. Palveluasumista voi-

daan myöntää, mikäli henkilö tarvitsee sairautensa tai vammansa vuoksi toisen apua 

kokoaikaisesti päivittäisistä toiminnoista selviytyäkseen. (Laki vammaisuuden perus-

teella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 3.4.1987/380.) Vammaisten ihmisten 

asumispalveluita koskevassa laatusuosituksessa on määritelty se, että asiakaslähtöi-

syyden täytyisi näkyä käytännössä. Palvelun ostajan eli kunnan tulee suosituksen mu-

kaan kiinnittää huomiota palveluntuottajan asiakaspalvelujärjestelmiin, laadunvarmis-

tukseen ja henkilöstöpolitiikkaan. (Vammaisten ihmisten asumispalveluiden laa-

tusuositus 2003, 34.) Vuosina 2012–2014 on tehty valtakunnallinen valvontaohjelma 

vammaisten henkilöiden asumispalveluiden järjestämisestä. Ajatuksena oli, että vam-

maiset ihmiset saisivat yhdenmukaiset palvelut joka puolella Suomea. Ohjelman laati-

vat Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto ja aluehallintovirastot. Tavoitteena 

ohjelmalla oli, että painopistealue valvonnassa siirtyisi ennakoivaan valvontaan, sen 

kehittämiseen ja palveluntuottajien omavalvontaan. (Vammaisten henkilöiden ympä-

rivuorokautiset asumispalvelut 2012, 3.) 

 

2.2 Luontolähtöiset hyvinvointipalvelut 

 

Luontohoiva-hankkeen tarkoituksena oli tarkoitus edistää maaseutuympäristöön, 

eläimiin ja luontoon liittyvää liiketoimintaa erityisesti maaseudulla, sekä kehittää hy-

vinvointipalveluja tuottaen niitä uudella tavalla hankkeeseen osallistuvien hyvinvoin-

tialan yrittäjien ja muiden toimijoiden yhteistyönä. Hankkeen toteutusaika oli 

1.11.2011–30.9.2014. (LUONTOHOIVA-palvelukonseptien ja monitoimijaisten ver-

kostojen kehittäminen Etelä-Savossa 2014.) Hanke pohjautui Green Care -käsitteeseen 

ja siinä painottuivat luonnon hyvinvointivaikutukset, sekä terveyden ja hyvinvoinnin 

edistämisen näkökulmat. Green Care on maaseutuympäristöön ja luontoon liittyvää 

toimintaa, jolla edistetään ihmisten elämänlaatua ja hyvinvointia. Se kattaa monia me-

netelmiä, joita käytetään vastuullisesti ja tavoitteellisesti. Hyvinvointia lisäävät vaiku-

tukset syntyvät muun muassa luonnon kokemuksellisuuden, osallisuuden ja elvyttä-

vyyden avulla. Toiminta sijoittuu usein luonnonympäristöön tai maatilalle, mutta 

luonnon elementtejä voidaan käyttää ja tuoda myös laitos- ja kaupunkiympäristöön. 

Green Care -toimintamallin kehittämiseen oli nähty Etelä-Savossa erityisen hyvät 
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mahdollisuudet ja hankkeella oli yhtymäkohtia jo käynnissä oleviin rakennemuutok-

siin sosiaali- ja terveyspalveluissa. Hankkeen tarve nousi esille myös trendeistä, jotka 

ovat tällä hetkellä vallalla. Hidastaminen, downsifting ja kotoilu, käsitteillä kuvataan 

tämän päivän ihmisen kaipuuta yksinkertaisempaan ja hitaampaan elämään. Luonnos-

sa koettu osallisuus, luonnon elvyttävät vaikutukset ja kokemuksellisuus ovat hyvin-

vointia lisääviä elementtejä. (Luontohoiva-hankkeen hanke-suunnitelma 2011, 3–4.) 

Keskeisenä tavoitteena hankkeella oli luoda Etelä-Savon luontohoivan palvelukonsep-

teja, joita tuotteistetaan ja muotoillaan yrittäjien ja muiden toimijoiden kanssa yhteis-

työssä. Tärkeässä roolissa palvelukonseptien muotoilussa oli uuden Green Care -

tiedon tuottaminen, sekä olemassa olevan tiedon hyödyntäminen kehitettäviä toimija-

verkostoja ja palvelukonsepteja arvioimalla ja tutkimalla. Tavoitteena oli, että asian-

tuntijatahot, järjestöt, kunnat ja yrittäjät muodostavat vertais- ja kehittäjäverkostoja. 

Vertais- ja kehittäjäverkostojen oli puolestaan tarkoitus kehittää jo olemassa olevia 

luontohoivan tuotteita, sekä ideoida uusia. (LUONTOHOIVA-palvelukonseptien ja 

monitoimijaisten verkostojen kehittäminen Etelä-Savossa 2014.) 

 

2.3 Luonnon merkitys hyvinvoinnille ja terveydelle 

 

Luontoympäristöä on tutkittu paljon eri tieteenaloilla. Ympäristö liitetään usein seu-

raaviin tutkimuskohteisiin, kuten hyvinvointi, terveys, työviihtyvyys, tarkkaavaisuus-

häiriöt ja elämänhallinta. Ympäristö on huomioitu käytännössä myös yhtenä hoitome-

netelmänä. Ympäristö kytkeytyy hoitomenetelmiin myönteisten voimavarojen tutki-

misessa ja löytämisessä. (Siitari & Siponen 2013, 2.) 

 

Ympäristö-ekopsykologiset menetelmät ovat sovellusalueina yksi tunnetuimpia keino-

ja tutkia ihmisen ja luonnon välistä ympäristösuhdetta. Ympäristösuhteen tutkiminen 

ympäristöpsykologian avulla sai alkunsa, kun 1950-luvulla Harold Proshanskyn ja 

William Ittselsonin tutkimusryhmä otti Yhdysvalloissa selvittääkseen, mikä merkitys 

sairaalaympäristöllä on henkilökunnan ja potilaiden käyttäytymiseen. (Salonen. 2005, 

17–21.) Ekopsykologia taas käsittelee luonnon ja ihmisen välistä psyykkistä irralli-

suutta ja sen teorioiden mukaan kokemus irrallisuudesta on pitkälti aiheuttanut psyyk-

kisen huonovointisuuden ja maailman ympäristöongelmat. Ekopsykologisten mene-

telmien tärkein tehtävä on luonnon ja ihmisen psyykkisen yhteyden palauttaminen. 

Ekopsykologisen näkemyksen mukaan luonto ja ihminen ovat yhtä ja samalla puolel-

la. Vaikka ekopsykologia psykologisena koulukuntana ja käsitteenä onkin monelle 
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vieras ja uusi, on ekopsykologisia ajatuksia luettavissa ja kuultavissa eri yhteyksissä. 

Kirjoitusten henki voi olla ekopsykologinen, vaikka kirjoittaja ei olisi todennäköisesti 

pyrkinytkään siihen. (Salonen 2005, 22–23.) 

 

Psykologi Kirsi Salonen on kehittänyt ekopsykologisia menetelmiä elpymisen näkö-

kulmasta. Elementit Salosen mukaan ovat: lumoutuminen, arjesta irtautuminen, jatku-

vuuden ja yhteensopivuuden kokemus. Luontokokemuksien myönteisiä vaikutuksia 

kutsutaan elpymiseksi. Pelkän luonnon katselemisen on uskottu olevan ihmiselle hy-

väksi jo useamman vuosisadan ajan ja yksi näistä hyvistä vaikutuksista on stressistä 

toipuminen. Tunnusomaista elpymiselle ovat tarkkaavaisuusmuutosten lisäksi myön-

teiset tunnemuutokset, kuten esimerkiksi myönteisten tunteiden lisääntyminen ja vi-

han ja pelon tunteiden väheneminen. Fysiologisessa toiminnassa tapahtuu myös 

myönteisiä muutoksia, kuten lihasjännitysten vähenemistä ja verenpaineen laskua. 

Suomalaisista suurin osa tunteekin saavansa hyvinvointia luonnosta. (Siitari & Sipo-

nen 2013, 16–17; Salonen 2005, 71.) 

 

Lumoutuminen on tarkkaavuuden tahatonta kiinnittymistä johonkin ympäristön innos-

tavaan ja kiinnostavaan kohteeseen. Sitä voi kutsua myös tajunnantilaksi, joka on 

mahdollista saavuttaa myös hypnoosin, rentoutumisen tai meditaation avulla (transsi 

tai flow). Kohde voi olla näkymä, johon uppoutuessaan koko maailma tuntuu katoa-

van ja itse jopa myönteisellä tavalla unohtuu. Tämä mahdollistaa subjektiutta läsnä 

olevan kokemuksen eri tavalla. Lumoutumisen voivat saada aikaan monenlaiset luon-

toympäristöt.  Puunoksat, tähdet, nuotion liekit, pilvet, järvenpinnan väreily, vesiputo-

us tai auringonlasku voi vangita huomion antaen tilaa rauhoittumiselle niin, että mieli 

tyhjentyy luontaisesti. Tapahtuma tai paikka itsessään voi saada aikaan tunteen lu-

moutumisesta. Vesi ja vihreä kasvillisuus lumoavat. Tärkeintä tutkimusten mukaan 

elvyttävissä näkymissä on vesi ja vihreä kasvillisuus. (Salonen 2005, 64–67.) 

 

Arkipäivästä irtautuminen tarkoittaa kaikenlaisen huolehtimisen lakkaamista, sekä 

arjen vaatimuksista ja kiireistä pois pääsemistä. Arjen vaatimuksista, häiriöistä ja kii-

reistä irrottava paikka tarjoaa elpymisen mahdollisuuden. Se tarjoaa poikkeavia ko-

kemuksia arjessa. Vaikka tyypillisin esimerkki arjesta irrottavasta kokemuksesta on 

paikanvaihdos, voi irtautuminen tapahtua myös mielikuvien avulla tai käsitteellisellä 

tasolla. Irtautumisen voi saada aikaan pensas tai puu ikkunasta tai jopa valokuva tai 

mielikuva omasta mielipaikasta. Aina ei tarvitse lähteä kauas vaan arjesta voi irrottau-
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tua myös olemalla lähiympäristössään tai paikallaan. Jokin luontoympäristön sisällös-

sä tai rytmissä aiheuttaa elpymisen kokemuksen, johon on hyvä pysähtyä. (Salonen 

2005, 67.)  

 

Edelleen luontoympäristön hyvien terveysvaikutusten hyödyntämisen puolesta suoma-

laisessa arkielämässä puhuu Metsäntutkimuslaitoksen ja Lapin yliopiston luontomat-

kailun professori Liisa Tyrväinen. Hänen mukaansa ihmisten olisi ponnisteltava laajal-

la toimijakunnalla näiden vaikutusten puolesta. Suomen Metsäntutkimuslaitos tekee 

tällä hetkellä tutkimusta yhdessä Japanin metsäntutkimuslaitoksen kanssa. 

Tutkimuksen tarkoituksena on tutkia kuinka erilaiset kaupunkiluontoalueet vaikuttavat 

stressistä palautumiseen. Mukana tutkimuksessa ovat myös Tampereen yliopisto ja 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Tässä tutkimuksessa tarkasteltavia asioita ovat mm. 

mielialan, stressihormonitason ja sydämen sykkeen muuttuminen erilaisissa kaupun-

kiympäristöissä työpäivän jälkeen. Tutkimuksessa myös vertaillaan eri ympäristöjen, 

melun ja ilmansaasteiden vaikutusta ulkoilevaan ihmiseen. Länsimaissa ei vielä ole 

kovin syvällistä tietoa luonnon terveysvaikutuksista tutkimustiedon näennäisestä laa-

juudesta huolimatta. Suomessa luonnon terveysvaikutuksia ei ole juuri tutkittu lääke-

tieteen puolella. Painopiste lääketieteen tutkimuksissa on sairauksien hoidossa, ei en-

naltaehkäisyssä. Uusinta tutkimustietoa voidaan hyödyntää esimerkiksi kansanterve-

ystyössä, kaupunkisuunnittelussa, luontomatkailussa, ympäristöpalvelujen kehittämi-

sessä, ympäristönsuunnittelussa ja opetuksessa. (Tyrväinen 2014.)  

 

2.4 Luontolähtöiset menetelmät hoitokodissa 

 

Neuropsykologian erikoispsykologi Jaana Sarajuuren mukaan tunne-elämän säätely 

on keskeinen osa vammautumisen jälkeisissä muutoksissa. Tunne-elämän muutokset 

koskettavat pitempiaikaista mielialaa ja lyhytaikaista mielialaa. Yksi usein kuvatuista 

muutoksista on masennus. (Jokitalo 2002.) Luontoympäristön on todettu lisäävän po-

sitiivisia tunteita ja kohottavan mielialaa. Luontoympäristössä ulkoileminen myös 

elvyttää psyykettä. Lisäksi luonnon elvyttävät vaikutukset helpottavat masentuneen 

oloa lisäten hänen psyykkisiä voimavarojaan ja ulkoilua voidaan pitää yhtenä hoito-

muotona lääkehoitojen rinnalla. (Ohralahti 2010, 57.) 

 

Palautuminen luontoympäristöön voi alkaa myös sisätiloissa, koska ekopsykologisten 

menetelmien käyttö ei aina ole mahdollista luontoympäristössä ulkona. Mieltä voidaan 
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aktivoida tietyillä ärsykkeillä, jotka voivat olla, luontokuvia, linnunääniä avonaisesta 

ikkunasta, kasveja jne. Luontomateriaalit tarjoavat samaistumiskohteita ja vertausku-

via ja sisältävät ”tarjoumia” rajattomasti. Luonnon materiaalien eriytyvyys muihin 

materiaaleihin verrattuna kytkeytyy siihen, että jokainen kappale on täydellinen itses-

sään, ainutkertainen ja erilainen. Parhaimmillaan tämä tukee ajatusta ihmisen omasta 

ainutkertaisuudesta. Materiaali luonnosta antaa myös mahdollisuuden ottaa etäisyyttä. 

Kuva omasta mielipaikasta, paikassa jossa katse kohdistuu siihen helposti, tuottaa 

myönteisiä vaikutuksia jo sellaisenaan. Mielipaikan kokemusta voidaan vahvistaa, 

palauttaa ja ylläpitää konkreettisten luontoelementtien ja mielikuvien avulla. (Salonen 

2005, 95.)  

 

Salosen ajatukset mielen aktivoinnista kuvien avulla ovat käyttökelpoisia opinnäyte-

työssäni, koska kohderyhmän pääsy luontoon on hankalaa. Voidaankin ajatella, että 

luontokuvilla mahdollisesti voitaisiin näin myös lisätä asukkaiden hyvinvointia näiden 

ekopsykologisten menetelmien keinoin. 

 

Luonnon positiivisista vaikutuksista hoitotyössä löytyy paljon tutkimustietoa ja yksi 

näistä tutkimuksista on Pollarin & Rahikaisen ”Hyvinkin pienestä voi saada paljon 

aikaiseksi”- viherympäristöterapeuttisen hoitotyön merkitys potilaan hoidossa. Tutki-

muksessa selvitettiin viherympäristöterapeuttisen hoitotyön merkitystä hoitajien näkö-

kulmasta psykiatristen potilaiden sairaalahoidossa. Hoitajat totesivat potilaillaan tut-

kimuksessa muun muassa positiivisten tunteiden heräämistä, uusien voimavarojen ja 

vahvuuksien löytymistä, vastaanottokyvyn vahvistumista, innostusta, rauhoittumista ja 

levottomuuden lieventymistä. Hoitajat havaitsivat potilaissaan myös joitakin odotta-

mattomia muutoksia, kuten esimerkiksi potilaassa, jonka puhe oli sairauden vuoksi 

epäselvää. Tämä kyseinen potilas oli löytänyt ulkona ollessaan puheeseensa jälleen 

ymmärrettäviä sanoja. Hän oli ollut selvästi jälleen läsnä ympäristössään ja hänen ais-

tinsa olivat ikään kuin aktivoituneet. (Pollari & Rahikainen 2012, 20–24.) 

 

Luonnon positiiviset tuntemukset ovat viimeaikaisten tutkimusten mukaan voimak-

kaammat, jos luonnossa vietetään aikaa enemmän. Psyykkisiä hyvinvointivaikutuksia 

tavoiteltaessa viheraltistusta tulisi saada keskimäärin 20 minuuttia päivässä. Luonto-

kokemuksen täytyisi kestää noin 1,5 tuntia, jos stressioireita tai muita psyykkisiä oi-

reita on jo ehtinyt tulla. Luontokokemus vaikuttaa samalla tavalla, kuin luontomene-

telmät. Riittää, että ihmisellä on jokin aistihavainto luontoelementistä. Stressitilanteen 
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jälkeen luonnon katseleminen parantaa mielialaa ja edistää fysiologista palautumista 

suhteessa enemmän verrattuna kaupunkiympäristön katselemiseen. (Hintikka 2012, 

15–18.) Aistituntemukset voivat myös antaa kokemuksellisia elämyksiä, muun muassa 

kasvien värit voivat lumota. Tuomelan (2012, 70.) mukaan vanhukset ovat saaneet 

elvyttäviä kokemuksia esimerkiksi muistelujen kautta. Tuomela oli yllättynyt kuulles-

saan vanhusten ajatuksia ja tietämystä viherympäristöstä, luonnosta, sekä niiden hyvää 

tekevästä vaikutuksesta ja siitä, kuinka hyvin ne vastasivat tieteellisesti todistettuja 

teorioita. Vanhusten luontoon liittyvät kokemukset vastasivat täysin teorioissa kuvat-

tuja viherympäristön ja luonnon hyvinvointia edistäviä seikkoja.  

 

Myös Hintikan (2012, 32.) tutkimuksessa nousi esille luonnon positiiviset merkitykset 

mielenterveyskuntoutujien kokemana. Kuntoutujat kokivat, että luonnolla oli hyvin 

suuri merkitys heidän elämässään. Jokainen tutkimukseen osallistunut henkilö toivoi 

pääsevänsä luontoon vaikka ei tämän hetkisen kuntonsa vuoksi pystyisi luonnossa 

kovin paljon liikkumaan. Luonnon positiiviset merkitykset koettiin niin henkisellä 

kuin fyysiselläkin puolella. Luonnolla kerrottiin muun muassa olevan positiivinen 

vaikutus unenlaatuun ja nukahtamiseen.  

 

Tehostetun hoito- ja asumispalvelutoiminnan asukkaat ovat myös kokeneet selkeää 

tarvetta, sekä halua luonnossa tapahtuviin aktiviteetteihin. Peuraniemen tutkimukses-

sa: ”Luonnollista hyvinvointia -esisuunnitteluhanke Green Care -toimintamallin kehit-

tämisestä Muurutvirran hoitokodin kehitysvammaisille asukkaille” tuotettiin tietoa 

siitä, miten kehitysvammaisten asukkaiden Green Care -luontokuntoutusmenetelmiä 

tulisi kehittää tehostetussa hoito- ja asumispalvelutoiminnassa. Tutkimuksen erityis-

asiantuntijoista koostuva asiantuntijatyöskentely tuotti ratkaisumalleja mm. siihen 

miten kehitysvammaisten hyvinvointia kyettäisiin tukemaan asumispalvelussa Green 

Care -menetelmillä. Green Care -menetelmiin pohjautuvasta asumispalvelun mallista 

löydettiin mahdollisuuksia saada hoiva-alaa asiakaslähtöisemmäksi ja uudistaa laa-

dukkaita palveluja tuottavammaksi Suomessa. Tuntemukset luonnosta olivat positii-

vissävytteisiä, sekä hyvin merkityssuhteita kuvaavia. (Peuraniemi 2012.) 

 

Nykyisin hoito- hoiva- ja kasvatusalalla toimivilla on tietoisuus erityyppisten luontoon 

liittyvien interventioiden vaikuttavuudesta. Tilanne muodostuu haasteelliseksi silloin, 

kun asiakkaan liikuntakyky puuttuu kokonaan tai on rajallinen. Kuinka aikaansaada 

luonnon terveys- ja hyvinvointivaikutuksia laitosympäristössä tai sairaalassa? Nykyi-
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sin tästä on kuitenkin jo erityyppisiä kokemuksia, ja monet niistä ovatkin käytössä 

erilaisissa laitoksissa tai hoiva- ja hoitoyksiköissä. Mahdollisuuksia laitosympäristössä 

ovat erilaiset teknologiset keinot joilla tuoda luonto asiakkaan luo, erityisesti silloin 

kun asiakas on vuoteeseen sidottu. Kehitysvammaisten, sekä mielenterveys- ja päih-

deasiakkaiden erilaiset laitosmaiset hoito- ja hoivayksiköt mahdollistavat monipuoli-

sen laitosympäristössä tapahtuvan luontotoiminnan esimerkiksi luontoaiheista katse-

lukirjaa käyttämällä. Tavoitteena kirjan katselulla on muistella yhdessä luontoon liit-

tyviä tapahtumia, kokea hyvää oloa ja aktivoida mm. muistisairasta muistelemaan. 

Katselu- ja muisteluhetkeä varten kootaan pienryhmä esimerkiksi dementiaosastolta 

palvelukodista. Hetkessä olisi tärkeää antaa jokaiselle mahdollisuus muiste-

luun/katseluun ja riittävästi aikaa siihen. Lopuksi keskustellaan yhdessä mitä ajatuksia 

hetki herätti. Tämäntyyppiset harjoitteet ovat koettu soveltuviksi erilaisille ja eri-

ikäisille asiakasryhmille. Ilmapiirin tulisi olla ryhmässä hyväksyvä, ja jokaisen muis-

ton merkityksellinen. (Uosukainen 2014, 74.)  

 

2.5 Luontokuvien merkitys ihmisen hyvinvoinnille  

 

Luontokuvilla on tutkittu, miten sisätiloihin tuodut luontoelementit vaikuttavat ihmi-

siin. Aivojen aktiivisuustaso on erilaista luonto- kuin kaupunkikuvia katsellessa ha-

vaittujen uusimpien tutkimustulosten perusteella. Funktionaalisen magneettiresonans-

sikuvauksen (fMRI), mukaan luontokuvien katselu aktivoi tiettyjä aivoalueita, jonka 

perusteella tutkijat päättelivät luontokuvien katselun lisäävän tietoisuuden ja aktiivi-

suuden tasoa. Kaupunkikuvien katselu aktivoi puolestaan niitä aivoalueita, joiden alu-

een suurempi aktivaatiotaso on liitetty ahdistukseen tai pelkotiloihin liittyviin oireisiin 

autonomisessa hermostossa. Tutkijoiden päätelmien mukaan luonnon rauhoittava vai-

kutus ei myöskään perustu pelkästään luonnon hiljaisuuteen. (Jouhtinen 2012, 4.) 

 

Valokuvien merkitys nousi esiin myös Peuraniemen (2014, 44, 54) tutkimuksessa, 

jossa hän esitti vaihtoehtoja ja ehdotuksia, joilla olisi mahdollista tukea hoitokodin 

kehitysvammaisten asukkaiden hyvinvointia Green Care -toiminnoilla. Tutkimuksessa 

nostettiin esille mahdollisia menetelmiä, joilla kyetään saavuttamaan rentoutumisen ja 

rauhoittumisen elementtejä. Lempipaikan kuvaaminen ja valokuvaterapia oli yksi 

esimerkki, jota ehdotettiin. Tutkimuksessa huomioitiin mielipaikan merkitys, sekä 

mitä se tarkoittaa tilojen osalta toiminnallisesti. Tutkimukseen osallistuva hoitokodin 

henkilökunta korosti myös itsemääräämisen ja liikkumisen vaikutusta mielialaan. 



11 

Myös Marjo Jouhtisen Pro-gradu tutkielmassa: ”Luonnon elvyttävä vaikutus aktiivi-

suuden ja tarkkaavuuden häiriö ADHD:n hoidossa sisätiloissa”, tarkastellaan sisäti-

loissa olevien luontoelementtien (luontokuvat & viherkasvit) vaikutusta ADHD- las-

ten piirteisiin käyttäytymisen suhteen. Tapaustutkimuksen tulosten perusteella todet-

tiin vähintään suuntaa-antavasti, että luontoelementit vähentävät ADHD- lasten oireita 

kuntoutustilanteessa. Tutkimus toteutettiin Tampereen yliopiston tutkimusklinikka 

PSYKE: n ryhmäkuntoutuksen yhteydessä. (Jouhtinen 2012, 1.) 

 

Anu Viitasen tapaustutkimuksessa: ”Valokuva kehitysvammaisen elämässä”, valoku-

vaa lähestyttiin taas merkitysten näkökulmasta ja Viitanen totesi että kehitysvammai-

selle valokuvan merkityksellisiä tekijöitä olivat muun muassa mahdollisuus muistaa 

hänelle tuttuja paikkoja, tärkeitä tapahtumia, sekä psyykkisen hyvänolon ja fyysisen 

mielihyvän tunteen kokeminen. Tutkimuksen perusteella valokuvan käyttö kehitys-

vammatyössä kaipaa sen monipuolisuuksien tietoista huomioimista ja ensisijaisesti 

arvostamista. (Viitanen 2008.) 

 

2.6 Luonto, taiteet ja kuntoutuminen 

 

Rissanen kumppaneineen (2008, 286) puhuu kuntoutuksen järjestämisen hyödyllisyy-

destä vammautuneille mm. erilaisten terapioiden keinoin ja siteeraavat vuonna 1998 

Yhdysvalloissa kansallisen terveysjärjestön (National Institutes of Health, NIH) jul-

kaisemaa aivovammakuntoutusta koskevaa konsensuslausumaa. Lausuman mukaan 

kuntoutus tarkoittaa erilaisia mm. toimintakyvyn puutoksia kompensoivien järjestely-

jen käyttöönottoa, kognitiivisia terapiamuotoja ja psykoterapiaa. Kuntoutuksesta hyö-

tymisen edellytyksinä mainitaan sen systemaattisuus, suunniteltu rakenne, yksilölli-

syys ja tavoitteellisuus. Rissanen kumppaneineen ottaa esille edelleen, että tämän vai-

kuttavuustutkimuksen perusteella neuropsykologinen kuntoutus parantaa aivovamma-

potilaan kognitiivisia oireita, sekä psykososiaalista ja emotionaalista selviytymistä 

niin kroonisessa kuin akuutissakin vaiheessa. Aivovammapotilas näyttää hyötyvän 

kuntoutuksesta myös silloin, kun hän on vasta vuosien kuluttua vammasta päässyt 

systemaattiseen kuntoutukseen. Kuntoutuksen tarpeellisuuden arvioinnista keskuste-

lun painopiste onkin siirtymässä erilaisten kuntoutusohjelmien- ja menetelmien sovel-

tamiseen erilaisissa oirekuvissa. Puhtaasti toimintakyvyn kuntoutumisen lisäksi on 

alettu korostaa viime vuosina merkityksiä jotka liittyvät elämän laatuun. 
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Meistä jokaisella on olemassa määrätynlaiset voimavarat, joita pyrimme käyttämään 

kriisin sattuessa. Vammastaan huolimatta loukkaantuneella on tuettavissa olevat voi-

mavaransa. Tärkein ominaispiirre voimavarojen vahvistamisessa on valinnanvapauden 

kunnioittaminen. Voimavaroja vahvistetaan tarjoamalla tukea ja kuuntelemalla aktii-

visesti.  Useimmissa tutkimuksissa, jotka koskevat voimaantumista, korostuu pyrki-

mys auttaa ihmistä ottamaan vastuun omasta kasvustaan ja löytämään omat voimava-

ransa. (Pietikäinen & Unga Niva, 2004, 8.)  

 

Voimaantuminen (empowerment) on yksi keskeinen teorioista terveyden ja hyvin-

voinnin edistämisessä. Positiivisen psykologian mukana tuli ihmisarvoisen voimaan-

tumisen teoria 1990-luvulla eri tieteenalojen, elämän hallinnan ja hallintosektoreiden 

alueille. Teoria soveltuu käytettäväksi niin kuntouttavassa-, korjaavassa toiminnassa, 

kuin ongelmien ennaltaehkäisyssä ja ennakoivassa tukemisessa sosiaali- ja terveyden-

huollossa. Elämänhallinta on voimaantumisen lähikäsite, joka kuvaa keinoja, joiden 

avulla elämän eri tilanteissa selviämme. Itsesäätelytaidot ovat oleellisia hallinnan tun-

teen kehittymisessä. Tarkoituksena itsesäätelyllä on psyykkisen tasapainon muodosta-

va psyykkinen työskentely, jossa mielipaha, sekä pettymys poistuvat. Jo varhaisvai-

heessa elämäämme alkaa kehittyä psyykkinen itsesäätely. Eri tavoilla voidaan tukea 

elämänhallintataitojen kehittymistä. Omien epäonnistumisten ja onnistumisten syy- 

seuraussuhteita, vastuunottoa, ja rajoja opetellaan myös terveen ja hyvän itsetunnon, 

sekä positiivisen minäkäsityksen pohjalta. Onnistuneissa luontoon liittyvissä interven-

tioissa yhdistyvät aktivoituminen ja rauhoittuminen, sekä erilaiset luontoympäristöt 

tarjoavat sopivat puitteet näille interventioille. (Uosukainen 2014, 28–29.) 

 

Saksalainen vammainen näyttelijä ja kirjailija Peter Radtke on pohtinut taiteen, luo-

vuuden ja kulttuurin yhteyksiä sekä kuntoutukseen että vammaisuuteen. Hän näki 

kaukaisena nykyaikaiseen opetukseen perustuvan kuntoutuksen: ”Luovuus uinuu jo-

kaisessa ihmisessä niin vammaisessa, kuin vammattomassakin, niin luovuutta ei voida 

herättää vaan se tulisi opettaa”. Radtke katsoi luovien terapioiden sivuavan ja mene-

vän päällekkäin kuntoutuksen kanssa, mutta totesi, ”että taide on aina terapiaa, mutta 

terapia ei koskaan taidetta”. Taideterapiat ovat tulleet osaksi kuntoutuksen kenttää 

viime vuosikymmeninä. Taideterapioiden perinteisimmät muodot ovat Suomessa ku-

vataide- ja musiikkiterapia. Vielä vähemmän tunnettuja terapeuttisin tavoittein toteu-

tettuja käytäntöjä meillä on mm. valokuva-, kirjallisuus- ja kasviterapia. Ripaus luo-
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vuutta ja humanismia ainakin kuntoutukseen on tuloillaan. (Rissanen ym. 2008, 683, 

698.) 

 

Tämän päivän yhteiskunnassa on kasvavassa määrin tutkittu taide- ja kulttuuriharras-

tusten hyvinvointi- ja terveysvaikutuksia. Terveyden edistämisessä onkin alettu kiin-

nittää huomiota myös vaihtoehtoisiin menetelmiin, vaikka edistyksellisen ja kehitty-

neen lääketeollisuuden asema terveydenhuollossa on edelleen merkittävä. Antiikin 

ajoista saakka on käytetty taidetta hoidon välineenä. Suomessa on pitkät perinteet ih-

misen parantamiseen taiteen ja kulttuurin avulla. Kerrotaan, että esimerkiksi Elias 

Lönnrot on Kalevalan runonkeruumatkallaan lausunut joskus jopa sairaan paranevan 

ja levon, toivon, tyytyväisyyden ja kohtuullisen ilon pitävän ihmisen terveenä. Hän on 

näin viitannut uskottavasti laajaan kokemukseensa runojen eheyttävästä voimasta. 

Lääketieteen, hoitotieteen ja sosiaalitieteiden juuret perustuvat arvoihin jotka ovat 

syvästi inhimillisiä ja osa humanistisen kulttuurin perintöä. Taiteen- ja kulttuuritoi-

minnan liittämistä osaksi potilastyötä voidaankin ajatella yksilön monipuolisten tar-

peiden huomioimisena ja tasa-arvokysymyksenä. Kulttuuri- ja taidetoiminnan on to-

dettu tutkitusti edistävän terveyttä. Kulttuuria ja taidetta harrastavat ihmiset jopa elä-

vät harrastamattomia pitempään ruotsalaistutkimuksen mukaan. Taide ja kulttuuri 

herättävät kokijassa ja sitä harrastettaessa myönteisiä tunteita mm. aktiviteetit kuten 

hyvän maalauksen katsominen, runon lukeminen, konsertissa käyminen ja kuorossa 

laulaminen tuovat tunteita, jotka ovat myönteisiä ja joiden on koettu olevan sidoksissa 

hyvään elämään. Kulttuuri ja taide liittyy vahvasti myös ihmisten välisiin sosiaalisiin 

suhteisiin. Yhteisön jäsenten koettu terveys on, sitä parempi mitä enemmän yhteisössä 

on kulttuurikokemuksien ja taide-elämysten rikastuttamaa sosiaalista tukea, luotta-

musta ja sosiaalista pääomaa eli osallistumista. Lisäksi kulttuuri ja taide auttavat arki-

sen elämän hallitsemista ja jäsentämistä ja vaikuttavat sosiaaliseen hyväksi koettuun 

elämään. Kulttuuri- ja taidetoiminnan me-hengen on myös todettu lisäävän sosiaalista 

pääomaa ja hyvinvointia. (Käsnänen 2013, 6–7.) 

 

3 PALVELUKOTI VILLA OLAVI JA VAMMAUTUNEIDEN YKSIKKÖ 

AKSELI 

 

Hoivakymppi Oy perustettiin vuonna 2007. Yrityksen omistaa Osuuskunta Kpy. Tällä 

hetkellä Hoivakymppi Oy:llä on neljä tehostetun palveluasumisen yksikköä, joista 

yksi sijaitsee Jyväskylässä, yksi Tyrnävällä ja kaksi Savonlinnassa. Hoivakymppi Oy 
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on terveys- ja sosiaalipalveluita tuottava vakavarainen yritys joka on keskisuuri. Yri-

tys on kasvava ja sen palveluksessa työskentelee 130 terveys- ja sosiaalialan ammatti-

laista. Kotipaikka yrityksellä on Savonlinnassa. (Aleksejev & Hirsikangas 2013, 1; 

Hoivakymppi 2014.) 

 

Palvelukoti Villa Olavin toiminta käynnistyi vuonna 2010. Villa Olavi on Hoivakym-

pin mielenterveyskuntoutujille ja vammautuneille tehostettua palveluasumista tuottava 

palvelukoti Savonlinnassa. Tehostettua palveluasumista tarjotaan henkilöille, jotka 

eivät tarvitse sairautensa vuoksi sairaalatasoista sairaanhoidollista osaamista, mutta 

hyötyvät palveluasumisen kautta saadusta muiden asukkaiden seurasta ja itsenäisyy-

destä. Asumismuoto on tarkoitettu monisairaille henkilöille, jotka ovat myös toimin-

nanvajeisia. Palvelukodissa henkilökuntaa on 24 (Aleksejev & Hirsi-kangas 2013, 1; 

Kärkkäinen & Sipilä 2011, 7.) Villa Olavi sijaitsee Savonlinnan keskussairaalan ja 

terveysaseman välittömässä läheisyydessä viihtyisällä omakotitaloalueella. Palveluko-

dissa tarjotaan tehostettua palveluasumista. Asukaspaikkoja vammautuneille palvelu-

kodissa on kaksikymmentä ja mielenterveyskuntoutujille kymmenen. (Hoivakymppi 

2014.) 

 

3.1 Akseli 

 

Villa Olavin vammautuneiden yksikössä Akselissa panostetaan asumisen ja ympäri-

vuorokautisten hoivapalveluiden laatuun tarjoamalla asukkaille kodinomaisia asumis-

palveluja. Akselissa pyritään edistämään jokaisen asukkaan itsenäisyyttä ja oman elä-

mänsä hallintaa ottaen hänen omat voimavaransa käyttöön. Omaiset ovat aina terve-

tulleita ilman vierailuaikoja Akselin jokaiseen kotiin. Kodeissa pidetään kaikki kevät- 

ja kesäjuhlat, pikkujoulut, sekä vietetään juhlapäivät. Asukkaaksi palvelukotiin voi 

tulla ympäri Suomen. Tuen tarve asukkailla on erilaista ja hoivaa lisätään tarpeen mu-

kaan. Jokaisessa kodissa on panostettu myös esteettömyyteen. Akselissa nuoret asuk-

kaat pääsevät harjoittelemaan ympärivuorokautisen tuen avulla itsenäistä asumista. 

Koti voi olla heille joko väliaikainen tai pysyvä. Osa asukkaista, kuten iäkkäät asuk-

kaat saavat palvelukodeissa turvaa ja hoivaa elämänsä viimeisiin päiviin saakka. Sai-

rauksista ja leikkauksista toipuvat voivat käyttää palvelukodin palveluja väliaikaisesti. 

(Hoivakymppi 2014.)  
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3.2 Akselin asukkaat 

 

Vammautuneiden yksikkö Akselissa asuu ihmisiä, jotka ovat vammautuneet eri tavoin 

elämänsä aikana. Asukkailla on erilaisia liikkumisen rajoitteita vammautumisen as-

teesta johtuen. Useimmat asukkaista tarvitsevat avustajaa ja erilaisia apuvälineitä liik-

kumiseen. Osa vammoista on aiheutunut mm. erilaisten neurologisten sairauksien joh-

dosta tai trauman aiheuttaman aivovamman seurauksena. (Hoivakymppi 2014, Korho-

nen & Krohns 2014.) 

 

Etenevistä neurologisista sairauksista tunnetuimpia ovat MS-tauti ja parkinsonismi. 

(Etenevät neurologiset sairaudet. 2014.) MS-tauti on nuorten aikuisten yleisin toimin-

ta- ja liikuntakykyyn vaikuttava keskushermoston sairaus. 700 henkilöä sairastaa sitä 

Suomessa. Tautiin sairastutaan yleisimmin 20–40-vuotiaana. Tauti on hyvin moni-

muotoinen ja oireet ilmenevät eri puolilla kehoa. Oireet johtuvat selkäytimen, näkö-

hermon ja aivojen paikallisista tulehdusmuutoksista (demyelinisaatioista). (MS-tauti 

(multippeliskleroosi) 2012.) Parkinsonismi -sanalla tarkoitetaan oireistoa, johon liittyy 

ryhdin muutoksia ja/tai vapinaa, lihasten jäykkyyttä ja liikkeiden hitautta. Tunnetuin 

parkinsonismin oireita aiheuttava sairaus on Parkinsonin tauti.  Parkinsonin tauti on 

etenevä ja parantumaton keskushermostosairaus. Oireet taudissa aiheutuvat her-

mosolujen tuhosta aivorungon mustassa tumakkeessa (substantia nigra). Keskeiset 

oireet taudissa ovat asennon ja tasapainon säätelyn vaikeus, lihasjäykkyys, liikkeiden 

hitaus, sekä vapina. Parkinsonin tauti vaikuttaa myös mielialaan fyysisten toimintaky-

kyä heikentävien oireiden lisäksi. Sairastuneista 40 prosentilla esiintyy ahdistusta ja 

masennusta. Yleisiä ongelmia ovat myös toimintakyvyn ja toimintatarmon heikenty-

minen.  Harvinaisempia parkinsonismi- sairauksia ovat mm. etenevä supranukleaari-

nen halvaus, monijärjestelmäsairaudet sekä kortikobasaalinen degeneraatio. Sairauk-

sista viimeksi mainituimmat ovat ajan kanssa vaikeutuvia, eikä syytä niiden syntyyn 

tunneta. Parkinsonismia voi esiintyä myös Alzheimerin taudissa. (Parkinsonin tauti ja 

parkinsonismi 2010.) 

 

Aivovammoista 65 prosenttia syntyy putoamis- ja kaatumistapaturmissa, 20 prosenttia 

liikenneonnettomuuksissa, 5 prosenttia väkivaltatapahtumissa ja loput erilaisista seka-

laisista syistä. Työikäisten vakavista vammoista 60–70 prosenttia johtuu liikenneon-

nettomuuksista. Kaatumiset ovat vanhuksilla vakavien vammojen tavallisin syy. Kaksi 

kolmas osaa kaikista vammoista sattuu miehille. Alle 45-vuotiaiden aikuisten yleisin 
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välitön kuolinsyy on aivovamma. Aivovamma syntyy aivoihin tai päähän kohdistuvan 

ulkoisen energian vaikutuksesta. Energia voi aiheuttaa erilaisia kudosvaurioita. Peräi-

sin energia voi olla joko aivokudokseen tunkeutuvasta vierasesineestä, suorasta iskus-

ta tai aivoihin kohdistuvasta hidastuvuusliikkeestä. Aivovamman oireita ovat ensisi-

jaiset oireet ja oireet, jotka ilmenevät myöhemmin (Aivovamman jälkitila). (Aivo-

vamman oireita 2014.) 

 

Oireita aivovammassa ovat mm.: 

 

• Epänormaali rasituksen sietokyky ja väsymys. 

 

• Keskittymisen ja tarkkaavuuden ylläpidon heikentyminen. 

 

• Häiriöt muistitoiminnassa, erityisesti lähimuistin heikentyminen. 

 

• Suunnittelu- ja aloitekyvyn heikentyminen. 

 

• Ajattelun ja toiminnan juuttuminen ja hidastuminen. 

 

• Sanattoman viestinnän ymmärryksen ja sanojen löytämisen vaikeus. 

 

• Vaikeus tunnistaa itse vamman aiheuttamia muutoksia ja oireita. (Aivovamman oi-

reita 2014.) 

 

• Käyttäytymisen, tunteiden ja toimintojen hallinnan vaikeudet, kuten äkkipikaisuus, 

ärsykeherkkyys, korostuneet mielialan vaihtelut, arvaamattomuus, luonteenpiirteiden 

latistuminen tai korostuminen, luonteen muutokset, kriittisyyden ja arviointikyvyn 

heikentyminen, ajattelun muuttuminen lapsenomaiseksi ja konkreettiseksi. 

 

• Erilaiset fyysiset oireet, kuten puheen vaikeudet, näkökenttäpuutokset, unihäiriöt, 

epilepsia, päänsärky, tasapainovaikeudet ja halvaukset. 
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3.3 Asiakaslähtöisyys ja hoitotyön laatu Villa Olavissa/ Akselissa 

 

Sosiaali- ja terveydenhuoltolain mukaiset palvelut väestölle varmistaa kunta. (Holma 

ym. 2001, 63). Keskeinen edellytys laadun kehittämisen kannalta on, että palveluyksi-

köiden työntekijät osallistuvat laadun kehittämistyöhön itse. Heille on annettava eri-

laisia keinoja oman työn suunnitteluun ja kehittämiseen, sekä vapaus ja vastuu. Kehit-

tämisen ja laadunhallinnan tulisikin olla osa arkityötä palveluyksiköissä. Toiminnalle 

raamit antaa laatutyöskentely. (Taipale ym. 2004, 233.)  

 

Asiakaslähtöisyyden ja hoitotyön laadun varmistaakseen jokainen Hoivakymppi 

Oy:ssä työskentelevä noudattaa laatupolitiikkaa ja toimii työssänsä laatutyön kritee-

reiden mukaisesti. Laatupolitiikkaa Hoivakympissä toteutetaan Profile -

laatujärjestelmän avulla, joka on sähköisessä muodossa kaikkien helposti saatavilla. 

Ennalta määritetyt laatumittarit ovat apuna kriteereiden tarkastelussa. Työtä paranne-

taan, arvioidaan, toteutetaan, sekä suunnitellaan systemaattisesti. Mahdollisimman 

laadukkaan palvelun tarjoaminen on kaiken toiminnan tarkoituksena. Tärkeimmät 

vaatimukset asiakaslähtöisyydessä ovat turvallisuus, inhimillisyys, läsnäolo, sekä yk-

silöllisiin tarpeisiin vastaaminen. Yksilölliset tarpeet huomioidaan ajan antamisella 

asukkaalle, sekä henkilökohtaisella ohjauksella. Asukkaan omaa aktiivisuutta tukee 

yksilöllinen hoito- ja palvelusuunnitelma. Asukkaat saavat tuoda esille omia ajatuksi-

aan toiminnan kehittämiseksi säännöllisesti pidettävissä asukaskokouksissa. Arjessa 

näkyy kuntouttava työote. Henkilöstömitoitus, joka on riittävä mahdollistaa ajan an-

tamisen ja läsnäolon asukkaalle. Turvallisuus ja inhimillisyys korostuvat asuinympä-

ristössä, joka on kodinomainen ja jossa on ajanmukainen vaatimukset täyttävä turval-

lisuusjärjestelmä. Ennaltaehkäisevä toiminta on asia johon panostetaan turvallisuudes-

sa. Erilliset toimintaohjeet määrittävät toiminnan erikoistilanteissa. (Hoivakymppi Oy 

2011.)  

 

Organisaation strategian ja vision toteuttamiseen antaa suuntaviivat Hoivakymppi 

Oy:n laatupolitiikka. Asiakkaiden ja sidosryhmien tyytyväisyyttä pyritään paranta-

maan laatupolitiikalla kehittäen arvojen mukaista palvelua ja hoitoa. Näistä sidosryh-

mistä tärkeimmät ovat sairaanhoitopiirit ja kunnat. Eri mittareilla mitataan Hoiva-

kymppi Oyn:n kehittämistä. Näitä mittareita ovat: 1) talous 2) asiakkaat 3) prosessit 4) 

kehittäminen. Tavoitteet mittareille määritetään yhdessä kyseessä olevan alueen vas-

taavan henkilön kanssa. Tavoitetasot mittareille päätetään yhteisesti. Näin henkilöstö 
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tiedostaa tavoitetasot, sekä sitoutuu työskentelemään niiden saavuttamiseksi. (Hoiva-

kymppi 2011.) Toiminnan kehittämistä ja mittareita käsitellään yhdessä talon yhteisis-

sä tiimipalavereissa. Työyksikössä tulee kehittää oman työn laatua järjestelmällisesti 

ja jokaisen työntekijän kuuluu toimia laatujärjestelmän mukaisesti. (Aleksejev & Hir-

sikangas 2013, 14–15.) 

 

4 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS JA TAVOITE 

 

Opinnäytetyöni tarkoituksena oli tuottaa luontokuvakansio Villa Olavin Akselin asuk-

kaille. Tavoitteena oli, että asukkaat pääsisivät osallisiksi luonnon hyvinvointia ja ter-

veyttä edistävistä vaikutuksista kuvia katsomalla. Tarkoituksena oli tehdä kansio koko 

Akselin henkilökunnan ja asukkaiden käyttöön. Palvelupäällikön ehdotuksesta kansi-

on esittely aiottiin tehdä virikevastaaville (neljä vastaavaa ohjaajaa) tai osalle heistä, 

koska virikevastaavat ovat vastuussa Akselin viriketoiminnasta.  

 

5 TUOTEKEHITYSPROSESSI 

 

Opinnäytetyötäni jäsensi tuotekehitysprosessi. Opinnäytetyön kohderyhmänä ovat 

Villa Olavin Akselin asukkaat. Keräsin aineistoa opinnäytetyöhöni teoriaosuuteen 

kirjallisuuskatsausta käyttäen. Kehittelin ja viimeistelin tuotteeni Akselin virikevas-

taavien palautteen avulla. Luontokuvakansioni kehittely eteni luonnosteluvaiheessa 

valitsemieni rajausten, periaatteiden ja ratkaisu-vaihtoehtojen aikataulun (kuvio 1) 

mukaisesti. (Jämsä & Manninen 2000.) 
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KUVIO 1. Opinnäytetyön aikataulu 

 

Tarkoituksenani oli tuottaa kansio, jossa on selkeitä luontokuvia jokaisesta vuoden-

ajasta neljä kappaletta. Kansion tuli olla myös helposti käsiteltävä ja kevyt. (Aleksejev 

2014.) Valitsin kuvien kokoamiseen laminoinnin, jotta ne olisivat mahdollisimman 

selkeitä, puhdistettavia ja kestäisivät pidempään, kuin esim. muovitaskussa olevat 

kuvat. Tarkoituksenani oli tehdä luontokuvakansio yhteistyössä Villa Olavin työnteki-

jöiden kanssa. Konkreettisten kuvien lisäksi ajattelin tallentaa kuvat myös digitaali-

seen muotoon Villa Olavin käyttöä varten. Villa Olavin palvelupäällikkö toivoi, että 

lisäisin kuvien joukkoon runoja tai pätkiä tunnettujen laulujen sanoista. Asiaa mietit-

tyämme päädyimme lisäämään niitä kuvien yhteyteen kuvista erilleen, jotta kuvia olisi 

mahdollista käyttää myös ilman niitä. Luontokuvakansion kuvien kohdalla päätin raja-

ta kuvat vuodenaikoihin ja pelkkiin luontokuviin. 

 

5.1 Ongelmien ja kehittämistarpeiden tunnistaminen 

 

Ongelmalähtöisten lähestymistapojen tavoitteeksi voidaan asettaa täysin uuden mate-

riaalisen tuotteen kehittäminen, joka vastaa uuden tai nykyisen asiakaskunnan tarpeita. 

(Jämsä & Manninen 2001.) 

 

Uuden tuotteen kehittäminen etenee Jämsän ja Mannisen 2001 mukaan: 

Loppuraportin esitys: Lokakuu 2014 

Tuotteen viimeistelyä/ loppuraportin kirjoittamista: Heinä- Syyskuu 2014 

Kansion palautekeskustelu virikevastaavien kanssa: Heinä-Elokuu 2014 

Kansion testaus: Kesä-Heinäkuu 2014 

Kansion esittely virikevastaaville: Kesäkuu 2014 

Kansion kasaus: Kesäkuu 2014 

Opinnäytetyön suunnitelma valmis: Kesäkuu 2014 

Ideavaihe: Aivoriihi pidetty ja ideapaperi hyväksytty: Toukokuu 2013.  
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KUVIO 2. Uuden tuotteen kehittäminen (Jämsä & Manninen 2001). 

 

Ongelmien ja kehitystarpeiden tunnistamisvaiheessa tutkiskelin saamaani aihetta luon-

tokuvakansio. Mietin kenelle ja minkätyyppiselle kohderyhmälle haluaisin kohdentaa 

luontokuvakansioni? Ketkä hyötyisivät tuottamastani luontokuvakansiosta parhaiten? 

Onko olemassa tarvetta tai ongelmaa, jonka ratkaisemista tuotekehitys auttaa? Tunnis-

tettuani kehittämistarpeen sain idean, että lähtisin tuottamaan luontokuvakansiota 

Hoivakympin Villa Olavin Akselin asukkaille, jotta he pääsisivät nauttimaan luonnon 

tutkituista terveysvaikutuksista sisätiloissa. Tämän jälkeen esitin saamani idean Villa 

Olavin palvelupäällikölle.  

 

5.2 Ideavaihe  

 

Ideointiprosessi eri vaihtoehtojen löytämiseksi käynnistyy, kun varmuus kehittämis-

tarpeesta on saatu. Vaihtoehdoilla ja innovaatioilla pyritään löytämään ratkaisu orga-

nisaatiokohtaisiin ja paikallisiin ongelmiin, jotka sillä hetkellä ovat ajankohtaisia. 

Ratkaisuja ongelmaan etsitään erilaisia työ- ja lähestymistapoja käyttämällä. Yleisim-

piä niistä ovat ongelmanratkaisun ja luovan toiminnan menetelmät. Sosiaali- ja terve-

ysalan ammattilaisille näistä soveltuvat muun muassa tuplatiimi ja aivoriihi. Ratkaisu-

vaihtoehtoja voidaan löytää myös käyttämällä benchmarkingia tai aloitteita ja palaut-

teita keräämällä ja tallentamalla niitä ideapankkiin. Aivoriihen (brainstorming) avulla 
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luodaan uusia toimintatapoja tai etsitään nimettyyn ongelmaan ratkaisuvaihtoehtoja. 

Tavoitteena on huumoria ja luovuutta hyödyntäen saada aikaan mahdollisimman mon-

ta ideaa (Jämsä & Manninen 2000, 35–43.)  

 

Ideavaiheessa/tuotteen luonnosteluvaiheessa pidin Villa Olavin henkilökunnan kanssa 

aivoriihen, jossa mietimme yhdessä, kuinka saisimme mm. lisää virikkeitä asukkaiden 

kuntouttavaan päivittäiseen hoitotyöhön luontokuvakansiota hyödyntämällä. Aivorii-

hen pidimme Akselissa toukokuussa 2013. Tapaamiseen osallistuivat itseni lisäksi 

Akselin palvelupäällikkö, neljä palveluohjaajaa (lähihoitajia, joista kaksi virikevastaa-

vaa) ja vastaava sairaanhoitaja. Aluksi esittelin idean luontokuvakansiosta Akselin 

henkilökunnalle, jonka jälkeen kävin läpi Luontohoivahanketta ja sen taustaa. Kaikki 

olivat hyvin innostuneita ideasta. Tuloksena tapaamisesta sainkin monenlaisia ideoita 

asukkaiden huomioimiseksi ja luontokuvakansion kokoamiseen liittyen. Päällimmäi-

senä toiveena henkilökunnalla oli helppokäyttöinen luontokuvakansio, jota olisi nopea 

käyttää asukkaiden hyvinvoinnin lisäämiseksi arjessa. Ideoista nousi esille myös 

asukkaiden yksilöllinen huomioiminen erityyppisiä kuvia valitsemalla. Helppokäyttöi-

syyden puolesta puhuisi kuvien rajallinen määrä, kansion pieni koko ja kevyt painoi-

suus. Kansion tulisi olla myös helposti kaikkien saatavilla esimerkiksi henkilöstön 

toimistossa. Henkilökunta toivoi lisäksi kansiota, jota olisi mahdollisuus täyden-

tää/laajentaa kuvien ja muun materiaalin suhteen myöhemmin. 

 

5.3 Tuotteen luonnostelu 

 

Tuotteen luonnostelu käynnistyy, kun on päätetty, millainen tuote on aikomus valmis-

taa ja suunnitella. Ominaista luonnostelulle on analyysi siitä, mitkä eri näkökohdat ja 

tekijät ohjaavat tuotteen valmistamista ja suunnittelua. Tärkeimmät osa-alueet, jotka 

on selvitettävä suhteessa tuotteen laatuun luonnosteluvaiheessa ovat: tuotteen asiasi-

sältö, palvelujen tuottaja, rahoitusvaihtoehdot, asiantuntijatieto, arvot ja periaatteet, 

toimintaympäristö, säädökset ja ohjeet, sidosryhmät ja asiakasprofiili. Eri osa-alueiden 

ydinkysymykset huomioimalla turvataan tuotteen laatu. (Jämsä & Manninen 2000, 35 

–43.)  

 

Tuotteen luonnosteluvaiheessa (toukokuu 2013–toukokuu 2014) tein kirjallisuuskat-

sauksen eri tietolähteitä käyttämällä työni teoriaosuutta varten. Luin luonnon terveys-

vaikutuksiin liittyvää materiaalia, kirjoitin opinnäytetyöni suunnitelmaa, kävin sähkö-
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postikeskusteluja Villa Olavin henkilökunnan ja opettajien kanssa. Kävin myös ta-

paamassa Villa Olavin henkilökuntaa. Ensimmäisessä tapaamisessa paikalla oli kaksi 

palveluohjaajaa (sairaanhoitajia), joiden kanssa suunnittelimme teoriaosuuden koko-

naisuutta. Toisessa tapaamisessa kokosin yhteen toiveita Akselin henkilökunnalta yh-

dessä palvelupäällikön kanssa. Kolmannessa tapaamisessa suunnittelimme vastaavan 

sairaanhoitajan kanssa tuotteen kokoamiseen liittyviä asioita. Kävin läpi myös itsenäi-

sesti valokuvamateriaalia tuotetta varten. Tapaamisten kautta teoriaosuuden asiakoko-

naisuudet hahmottuivat ja hioutuivat tuotteen mukaiseksi. Opinnäytetyöni suunnitelma 

valmistui kesäkuussa 2014. 

 

5.4 Tuotteen kehittely 

 

Tuotteen kehittely etenee valittujen asiantuntijayhteistyön, rajausten, periaatteiden ja 

ratkaisuvaihtoehtojen mukaisesti, jotka on valittu luonnosteluvaiheessa. Monien tuot-

teiden alkuvaiheessa voidaan tarvita erilaisia tarvikkeita ja materiaalia. Varsinaisessa 

tekovaiheessa tehdään lopulliset tuotteen ulkoasua ja sisältöä koskevat valinnat ja 

tuotteen suunnittelu etenee tuotekehityksen vaiheiden mukaan. (Jämsä & Manninen 

2000, 55–56.)  

 

Kesäkuussa 2014 valmistin luontokuvakansion. Keräsin luontokuvien kuvamateriaalin 

vapaaehtoiselta valokuvaajalta ja kuviin soveltuvat runot, sekä laulujen sanat omiksi 

tiedostoiksi. Tulostin luontokuvat Akselissa, jonka jälkeen laminoin ne yhdessä Akse-

lin kahden palveluohjaajan kanssa. Valmiit laminaatit kokosin kevyeen vihreään muo-

vitettuun pahvikansioon. Valmiin kansion esittelin Akselin virikevastaaville koekäyt-

töä varten heinäkuussa 2014. Tämän jälkeen luontokuvakansio jäi Akseliin koekäyt-

töön.  

 

5.5 Viimeistely ja arviointi  

 

Tuotemuotojen kehittelyn kaikissa eri vaiheissa tarvitaan arviointia ja palautetta. Par-

haita keinoja on esitestata tai koekäyttää tuotetta sen valmisteluvaiheessa. Tuotekehi-

tysprosessiin osallistuvat tuotteen asiakkaat ja tilaajat voivat olla koekäyttäjinä. Palau-

te- ja tuotteen koekäyttötilanteiden olisi hyvä olla mahdollisimman todellisia tilanteita 

arjessa. Testaaja voi esittää ratkaisuvaihtoehtoja ja muutosehdotuksia. Tuotteen vii-

meistely käynnistyy koekäytöstä saatujen kokemusten tai palautteiden pohjalta. Vii-
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meistely sisältää muun muassa yksityiskohtien hiomista. (Jämsä & Manninen 2000, 

80–81.)  

 

Luontokuvakansion oltua Akselin työntekijöillä koekäytössä noin kaksi kuukautta 

pidimme virikevastaavien kanssa keskustelutuokion (elokuussa 2014), jossa kävimme 

läpi kokemuksia kansion suhteen. Tuokioon osallistuivat Akselin kaksi virikevastaa-

vaa ja minä. Kyselin tuokiossa virikevastaavien mielipidettä kansion ulkonäöstä ja sen 

käytettävyydestä. Virikevastaavien mielestä ulkonäkö ja käytettävyys olivat hyviä ja 

kansio oli helppokäyttöinen. Kävimme keskustelussa läpi, minkälaisissa eri tilanteissa 

virikevastaavat ja muut palveluohjaajat ovat käyttäneet kansiota. Kansiota oli käytetty 

lähinnä asukkaiden yhteisissä ryhmätuokioissa, yksi asukkaista oli katsellut kansiota 

itsekseenkin ja lauleskellut laulun sanoja. Ryhmätuokioissa oli katseltu kuvia yhteises-

ti ja keskusteltu kuvista. Asukkailta oli kysytty mitä kuvat esittävät ja minkälaisia 

mielikuvia kuvat asukkaissa herättävät. Mielikuvat ja vastaukset olivat hyvin erilaisia, 

joku koki jonkin maiseman tutuksi ja toiselle taas esimerkiksi valkovuokosta tuli mie-

leen joulutähti.  

 

Kuvien selkeydestä kysyttäessä virikevastaavat olivat sitä mieltä, että kansio sisälsi 

sopivia kuvia, koska osa kuvista oli hyvinkin selkeitä ja osa niistä taas hieman epäsel-

vempiä. Heidän mielestään erityyppiset kuvat sopivat hyvin tämäntyyppiseen kansi-

oon, koska hieman epäselvemmät kuvat herättivät asukkaissa enemmän keskustelua. 

Muun muassa kuva karhun tassun jäljestä oli puhututtanut kovasti, mitä kuva esittää? 

Virikevastaavien kokemus oli, että kansio soveltuu hyvin käytettäväksi vammautunei-

den yksikössä. He olivat testanneet kansiota ryhmätuokiossa myös Akselin viereisessä 

mielenterveyskuntoutujien yksikössä Eerikissä ja heidän kokemuksena oli, että kansi-

on kuvat herättivät enemmän keskustelua vammautuneiden asukkaiden parissa. Asuk-

kaiden kommentit kansiosta olivat olleet hyvin positiivisia ja he olivat toivoneet lisää 

eläimiä kuviin. Muutosehdotuksia kysyttäessä virikevastaavat myös toivoivat kansi-

oon lisää erilaisia kuvia. Keskustelussa heräsikin idea eri vuodenajoille tehdyistä 

omista erillisistä kansioista, joita olisi mahdollista täydentää eri kuvineen, liitteineen 

ja oheismateriaaleineen. Virikevastaavien palautteiden jälkeen totesin kansion olevan 

valmis käyttöä varten, kehitin tuotteeni loppuun ja viimeistelin tuotteeni (syyskuu 

2014).  
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Opinnäytetyöni luontokuvakansio kulki tuotekehitysprosessin aikana nimillä luonto-

kansio ja luontokuvakansio. Viimeistelyvaiheessa totesin luontokuvakansio nimen 

kuvaavammaksi, joten otin sen käyttöön työssäni. Lisäksi viimeistelyvaiheessa kes-

kustelin Villa Olavin palvelupäällikön kanssa ja päädyimme muuttamaan opinnäyte-

työni nimeksi Luontokuvat palvelukodin hyvinvoinnin edistäjänä - Luontokuvakansio 

Hoivakymppi Oy:n Villa Olavin Akseliin. Aikaisempi nimi työlläni oli Luontokuva-

kansio Villa Olavin Akselin asukkaiden hyvinvoinnin edistäjänä. Päädyimme nimi-

muutokseen, koska uusi nimi kuvasi mielestämme paremmin opinnäytetyöni kokonai-

suutta. Luontokuvakansion sisältö valokuvineen ja runoineen, sekä laulujen sanoineen 

on opinnäytetyöni liitteenä (liite 1). Loppuraportin tuotteestani opinnäytetyöhöni kir-

joitin tuotteen viimeistelyvaiheen jälkeen syys- ja lokakuussa 2014.  

 

Tuotteen loppuarviointina voisin todeta luontokuvakansion olevan virikevastaavilta 

saatujen palautteiden perusteella hyvin tavoitteiden mukainen. Se on tuonut lisää vi-

rikkeitä asukkaiden päivittäiseen kuntouttavaan hoitotyöhön. Lisäksi kansiosta tuli 

helppokäyttöinen, joka on myös helposti kaikkien saatavilla. Erityyppisiä kuvia valit-

semalla pystyttiin myös huomioimaan asukkaita yksilöllisesti. Kansio on myös suun-

niteltu niin, että kaikki palveluohjaajat voivat halutessaan laajentaa kansiota kuvien 

ym. suhteen. Koekäyttöaika kansiolla oli vielä kuitenkin suhteellisen lyhyt ja eri käyt-

tökokemuksia siitä varmasti syntyy edelleen jatkossakin. 

 

6  EETTISYYS JA LUOTETTAVUUS 

 

6.1 Eettisyys 

 

Tutkimuksen uskottavuuden ja luotettavuuden takaa parhaiten se, että noudatetaan 

hyviä tieteellisiä menettelytapoja. Eettisesti hyvä tutkimus edellyttää taitoja, tietoja ja 

hyviä toimintatapoja niin sosiaalisesti tiedeyhteisössä kuin tutkimuksen teossa ja suh-

teessa ympäröivään yhteiskuntaan. (Kuula 2011.) 

 

Opetus- ja kulttuuriministeriön Tutkimuseettinen neuvottelukunta pyrkii edistämään 

hyvää tieteellistä käytäntöä ja eettisesti hyväksyttävää tutkimusta. (Tutkimusetiikka 

2014.) Hyvään tieteelliseen käytäntöön kuuluu Tutkimuseettisen neuvottelukunnan 

ohjeen mukaan mm. seuraavat (Tutkimusetiikka 2014): 
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1. ”Tutkimuksessa noudatetaan tiedeyhteisön tunnustamia toimintatapoja eli re-

hellisyyttä, yleistä huolellisuutta ja tarkkuutta tutkimustyössä, tulosten tallen-

tamisessa ja esittämisessä sekä tutkimusten ja niiden tulosten arvioinnissa. 

2. Tutkimukseen sovelletaan tieteellisen tutkimuksen kriteerien mukaisia ja eetti-

sesti kestäviä tiedonhankinta-, tutkimus- ja arviointimenetelmiä. Tutkimukses-

sa toteutetaan tieteellisen tiedon luonteeseen kuuluvaa avoimuutta ja vastuul-

lista tiedeviestintää tutkimuksen tuloksia julkaistaessa. 

 

3. Tutkijat ottavat muiden tutkijoiden työn ja saavutukset asianmukaisella tavalla 

huomioon niin, että he kunnioittavat muiden tutkijoiden tekemää työtä ja viit-

taavat heidän julkaisuihinsa asianmukaisella tavalla ja antavat heidän saavu-

tuksilleen niille kuuluvan arvon ja merkityksen omassa tutkimuksessaan ja sen 

tuloksia julkaistessaan.” (Tutkimusetiikka 2014.) 

 

Lisäksi heidän ohjeessa kehotetaan huomioimaan mm.: ”tietoaineistojen tallenta-

minen, tutkimusluvat, tutkimusryhmien jäsenten oikeudet, rahoituksen läpinäky-

vyys ja mahdolliset esteellisyydet.” (Tutkimusetiikka 2014.) 

 

Ennen opinnäytetyöni alkua tiedotin Villa Olavin henkilökuntaa opinnäytetyöni ai-

heesta ja tekotavasta palvelupäällikön kautta ja yhdessä työntekijöiden kanssa pitä-

mässäni aivoriihessä. Huomioin myös koko opinnäytetyöni ajan tiedottamiseen liitty-

vät asiat hyvin Villa Olavin henkilökunnalle, jotta he pysyivät ajan tasalla ja olivat 

tietoisia työni etenemisestä. Ennen opinnäytetyöni alkamista hain myös luvan opin-

näytetyön tekemiseen Villa Olavin palvelupäälliköltä. Työtäni tehdessä olen noudat-

tanut tarkkuutta, rehellisyyttä ja huolellisuutta. Tiedonhankinta-, arviointi- ja tutki-

musmenetelmissäni olen lisäksi soveltanut tieteellisen tutkimuksen kriteerejä. Plagi-

oinnin välttämiseksi olen ottanut muiden tutkijoiden työt asianmukaisella tavalla 

huomioon kiinnittämällä huomiotani muun muassa viitteiden ja lähteiden merkitsemi-

seen. Huomioin, että toteutin työni tieteelliselle tiedolle asetettujen vaatimusten mu-

kaisesti. (Henkilötietolaki 1999; Hirsjärvi ym. 2004, 110; Kuula 2011.) 

 

6.2 Luotettavuus 

 

Olen suhtautunut kriittisesti tiedon hankintaa tehdessäni valmiina oleviin aineistoihin, 

koska monet tietokannat sisältävät eritasoista aineistoa. Käytän työni teoriaosuudessa 
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tieteellistä ja mahdollisimman luotettavaa tutkimustietoa aiheeseeni liittyen. Tieteelli-

sen tekstin tyypillisiä piirteitä ovat yleensä samantyyppinen kokonaisjäsennys, johon 

sisältyy mm. tutkimusteeman teoriatausta ja johdatteleva osuus, aineiston ja menetel-

mien esittely, tulosten esittely, tulosten jatkotutkimusaiheiden pohdiskelu, lähdeviit-

teet ja lähdeluettelo. Yleisesti voi luottaa tieteenalan arvostetuimpien tiedekustanta-

mojen ja lehtien julkaisujen tasoon, koska on syytä uskoa, että kustantaja joka on ar-

vovaltainen ei ota asiatarkastusta läpäisemätöntä tekstiä painettavakseen. Huomioin 

aineiston iän ja, jos aiheestani on julkaistu paljon suosin mahdollisimman tuoretta 

aineistoa aiheesta. Yleisesti katsotaan että monilla tieteenaloilla tutkimustieto muuttuu 

nopeasti ja uuteen tietoon on kumuloituneena aiempi tieto. (Valitse tieteellisiä ja luo-

tettavia lähteitä 2014; Hirsjärvi ym. 2004, 102.) 

 

Varmistaakseni, että työni aineisto täyttää tieteellisen kirjoittamisen kriteerit huoleh-

din tiedonhankintaa tehdessäni muun muassa, että keräsin aineistoni edellä mainittujen 

kriteerien mukaisesti. Käytin eri tietolähteitä ja tutkimuksissa myös ylemmän koulu-

tusalan tason tutkimuksia. 

 

7 POHDINTA 

 

Opinnäytetyöni tarkoituksena oli tehdä luontokuvakansio vammautuneille. Opinnäyte-

työni käynnistyi keväällä 2013 ja opinnäytetyö prosessini eteni aikatauluni (kuvio 1) 

mukaisesti. Akselin työntekijät olivat innokkaita kehittämään kanssani ideaa luonto-

kuvakansiosta heidän tarpeilleen sopivaksi. Keväällä 2013 pidetyn aivoriihen jälkeen 

alkoi tuotteeseen liittyvään teoriapohjaan perehtyminen. Opinnäytetyöni alkuvaihees-

sa aloin etsiä tietoa vammautuneista ja luonnosta. Nopeasti kävi ilmi, että tieto vam-

mautuneista ja luonnosta on erittäin rajallista. Tämä tekikin teoriaosuuden kirjoittami-

sesta erittäin haasteellista. Etsin tietoa useista eri tietokannoista myös koulumme in-

formaatikon avustuksella. Luonnon positiivisia vaikutuksia on tutkittu kuitenkin mo-

nissa muissa tutkimuksissa ja teoriatietoa luonnosta ja sen myönteisistä vaikutuksista 

löytyy erittäin paljon. Joten uskon, että luonto voisi olla myös vammautuneiden koh-

dalla yksi merkityksekkäistä hoitokeinoista.  

 

Kansion kehittely tapahtui kesä- heinäkuussa 2014. Luontokuvakansiosta saatujen 

palautteiden (ks. alaluku 4.6) avulla voin todeta, että luontokuvakansion on tarpeelli-

nen Akselin asukkaille. Koekäytön perusteella asukkaat, sekä heidän hoitajansa koki-
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vat luontokuvakansion positiivisena lisänä mm. heidän viriketoimintansa tuekseen. 

Uskon luontointerventioiden monipuolisen hyödyntämisen auttavan mm. vammautu-

misen aiheuttaman voimattomuuden vähentämiseen ja sitä kautta terveyden edistämi-

seen luonnon positiivisten vaikutusten kautta. Mielestäni erilaiset kuntoutusmenetel-

mät luontoa ja taiteita hyödyntämällä myös tukisivat osaltaan Akselin asiakaslähtöistä 

ja kuntouttavaa hoitotyötä, sekä auttaisivat tukemaan laadun varmistus- ja kehittämis-

työssä nyt ja tulevaisuudessa. Luontokuvakansio on mielestäni lisäksi yksi hyvä apu-

väline Akselin laadukkaassa hoitotyössä koska se sopii hyvin koko henkilöstön käyt-

töön arkityössä ja sen kautta asukkaalle voidaan mahdollisesti tarjota mm. lisää läsnä-

oloa ja vastata yksilöllisesti juuri hänen tarpeisiinsa. Loppukehitin ja viimeistelin tuo-

tokseni syys- lokakuussa 2014. 

 

Olen kokenut opinnäytetyötä tehdessäni lisätutkimusten tarpeellisuuden vammautu-

neisiin ja luontoon liittyen tärkeäksi. Tutkimuksia vammautuneista ei juuri ole tehty 

ainakaan Suomessa. Mielenterveyshoitotyössä ja vanhusten hoitotyössä tutkimustyötä 

on jo jonkin verran olemassa. Tutkimuskohteena voisivat olla vammautuneet ja luon-

to. Myös heidän kokemuksiaan luontoon liittyen voitaisiin tutkia. Lisäksi olisi mielen-

kiintoista kuulla vammautuneiden parissa työskentelevien mielipiteitä luontoelement-

tien käytöstä vammautuneiden kuntouttavassa hoitotyössä. Jatkokehitysideana luonto-

kuvakansiolle voisi olla henkilökunnan kanssa palautekeskustelussa herännyt idea, 

jossa olisi jokaiselle vuoden ajalle oma luontokansio, joka voisi sisältää kuvien lisäksi 

myös muuta oheismateriaalia luontoon liittyen. Jatkoa ajatellen luontokuvien hyödyn-

täminen musiikkiin ja esimerkiksi eri luonnon materiaalein voisi myös olla yksi hyvä 

kehitysidea.  
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Karhu nukkuu 

Karhu nukkuu, karhu nukkuu talvipesässään. Ei ole vaaraa kellään, 

näin sitä leikitellään. 

Karhu nukkuu, karhu nukkuu, 

eipäs nukukkaan!! 

 

Metsämiehen laulu (Aleksis kivi) 

Terve metsä, terve vuori, 

terve metsän ruhtinas. 

Täss' on poikas uljas nuori, 

esiin käy hän voimaa täys 

kuin tuima tunturin tuuli. 

Metsän poika tahdon olla, 

sankar jylhän kuusiston. 

Tapiolan vainiolla 

karhun kanssa painii käyn, 

ja maailma unholaan jääköön. 

Ihana on täällä rauha, 

urhea on taistelo. 

Myrsky käy ja metsä pauhaa, 

tulta iskee pitkäinen, 

ja kuusi ryskyen kaatuu. 

Viherjäisell lattialla, 

miss' ei seinät hämmennä, 

tähtiteltin korkeen alla 

käyskelen ja laulelen, 
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ja kaiku ympäri kiirii. 

Kenen ääni kiirii siellä, 

metsän immen lempeän. 

Liehtarina miehen tiellä 

hienohelma hyppelee, 

ja kultakiharat liehuu. 

Metsän poika tahdon olla, 

sankar jylhän kuusiston. 

Tapiolan vainiolla 

karhun kanssa painii käyn, 

ja maailma unholaan jääköön. 

 

Kaksi vanhaa tukkijätkää (Tapio Rautavaara) 

Kaksi vanhaa tukkijätkää istuu tummetessa illan 

Uitto hiljaa on ja tuntuu tuoksu herkkä niittyvillan 

Toinen polttaa piippunysää, jolla ikää paljon lienee 

Toinen puree mälliänsä. Muistot nuoruutehen vienee 

Muistatkos - kosket ne hurjimmat ennen, laskettiin pölkyllä vaan 

Toinen on hiljaa niin kauan ja vastaa: nyt ei ne nuoret 

nyt ei ne nuoret, kestä lautallakaan 

 

Kaksi vanhaa tukkijätkää, jätkää vain, ei mitään muuta 

Jostain soitta soi - se harmonikkaa on ja elokuuta 

Tikku siinä leimahdellen loistaa hetken - sammuu virtaan 

Lempi sammuu joskus myöskin. Muisto jää vain elon pirtaan 

Muistatkos - tytöt ne kauneimmat ennen, hurmattiin polkalla vaan 
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Nyt ei ne nuoret, nyt ei ne nuoret, pysty valssaamaankaan 

 

Kaksi vanhaa tukkijätkää. Lyyssin päällä pihkanuttu 

Työtä tehty on - ja paljon. Niin on - työ on jätkän tuttu 

Virta kulki, markka kulki. Jotkut siitä kyllä hankki 

Jätkä heilui, keksi heilui. Jätkän suu on jätkän pankki 

Muistatkos - lautat ne suurimmat ennen, varpattiin harteilla vaan 

Toinen on hiljaa niin kauan ja vastaa 

Nyt ei ne nuoret, nyt ei ne nuoret 

pärjää koneillakaan. 

 

Taitaa tulla Kesä (Mikko Alatalo) 

Aurinko paistaa ja 

Vettä sattaa, 

Taitaa tulla kesä. (kesä) 

Linnut ne laulaa ja 

Sirkat soittaa, 

Taitaa tulla kesä. 

 

Oli karvalakki hautonut 

Päätäni jo pitkään, 

Hiki valui virtanaan. 

Monot oli pienet, 

Oli lapasissa reikiä, 

Palelin toisinaan. 

Latu oli poikki. 
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Ja jäniksiä loikki, 

En kiinni saanut ainuttakaan. 

Jossain hangen alla 

Uinui karhu kankahalla, 

Se veti vielä sikeitään. 

 

Suvivirsi (Jo joutui armas aika, virsi: 571, sanat: I. Kolmodin) 

Jo joutui armas aika 

ja suvi suloinen. 

Kauniisti joka paikkaa 

koristaa kukkanen. 

Nyt siunaustaan suopi 

taas lämpö auringon, 

se luonnon uudeks' luopi, 

sen kutsuu elohon. 

 

Taas niityt vihannoivat 

ja laiho laaksossa, 

puut metsän huminoivat 

taas lehtiverhossa. 

Se meille muistuttaapi 

hyvyyttäs', Jumala, 

ihmeitäs' julistaapi 

se vuosi vuodelta. 
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Taas linnut laulujansa 

visertää kauniisti, 

myös eikö Herran kansa 

Luojaansa kiittäisi! 

Mun sieluni, sä liitä 

myös äänes' kuorohon 

ja armon Herraa kiitä, 

kun laupias hän on. 

 

Hyvin hiljaa! (Petter Ohls) 

Hiljaa, hyvin hiljaa, nyt kuuluu keijujen äänet. 

He tanssivat taas koko yön laulaen, koko yön laulaen. 

Hiljaa, hyvin hiljaa, nyt syttyvät tähtöset pienet. 

Ne oottavat taas läpi yön loistaen, läpi yön loistaen. 

Hiljaa, hyvin hiljaa, nyt sammuu keijujen äänet. 

He liitävät taas ylös luo tähtien, ylös luo tähtien. 

 

Hämä-hämähäkki (Bergström, Matti) 

Hämä-hämähäkki kiipes langalle. 

Tuli sade rankka hämähäkin vei. 

Aurinko armas kuivas satehen. 

Hämä-hämähäkki kiipes uudelleen. 

 

Muura-muurahainen kortta kuljettaa. 

Ahkerasti aina työssä ahertaa. 

Kohta on valmis keko komea. 
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Muura-muurahainen kortta kuljettaa. 

 

Heinä-heinäsirkka soittaa viuluaan. 

Heinikossa hyppii sinne, tänne vaan. 

Pieni sinikello käypi nukkumaan. 

Heinä-heinäsirkka soittaa viuluaan. 

 

Sääski, sääski pieni surraa parvessaan 

suvipäivä kuluu siinä touhussaan 

illan varjot saapuu, siivet kimaltaa 

sääski sääski pieni surraa parvessaan. 

 

Hämä-hämähäkki kutoo verkkojaan. 

Lintu pieni lensi siihen katsomaan. 

Aurinko armas laski vuorten taa. 

Hämä-hämähäkki kutoo verkkojaan. 

 

Ihme ja kumma (Marjatta Pokela) 

Auringossa aina varjo seuraa kulkijaa. Kun päivä painuu pilveen, niin varjo katoaa. 

Maailmassa monta on ihmeellistä asiaa, se hämmästyttää, kummastuttaa pientä 

kulkijaa. 

 

Siilillä on piikit, linnulla on höyhenet, pupulla ja oravalla turkit pehmoiset. 

Maailmassa monta on ihmeellistä asiaa, se hämmästyttää, kummastuttaa pientä 

kulkijaa. 
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Muurahaiset aina rakentaa ja rakentaa, vaan eivätkö ne koskaan valmihiksi saa? 

Maailmassa monta on ihmeellistä asiaa, se hämmästyttää, kummastuttaa pientä 

kulkijaa. 

 

Matkamies käy rantaan lammen vettä juodakseen, niin peilikuva katsoo alta tyy-

nen veen. 

Maailmassa monta on ihmeellistä asiaa, se hämmästyttää, kummastuttaa pientä 

kulkijaa. 

 

Mitenkähän lumpeet kelluu veden pinnalla, ja yhtä kevyt korento on niiden rinnal-

la? 

Maailmassa monta on ihmeellistä asiaa, se hämmästyttää, kummastuttaa pientä 

kulkijaa. 

 

Kalat asuu vedessä ja kuu ja tähdet taivaalla, mut lapset voivat purjehtia unilai-

valla. 

Maailmassa monta on ihmeellistä asiaa, se hämmästyttää, kummastuttaa pientä 

kulkijaa. 

 

Jänis istui maassa (Alli Nissinen) 

Jänis istui maassa torkkuen, torkkuen. Mikä sul on jänönen, kun et enää 

hyppele? Hyppää pois, hyppää pois, hyppää pois. 

 

Varo metsäkoiraa jänönen, jänönen. Koira siit on iloinen, kun et enää 

hyppele. Hyppää pois, hyppää pois, hyppää pois. 

 

Jänikselle tuli tohtori, tohtori. Antoi sille lääkettä sekä kylmää 

käärettä, käärettä, käärettä, käärettä. 
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Jänis pisti päänsä pensaaseen, pensaaseen. Jokos terve olet nyt, 

lääkkeeseesi kyllästyt, kyllästyt, kyllästyt, kyllästyt? 

 

Jänöjussin mäenlasku (Georg Malmsten) 

Kun pikkupojat suksillaan 

laski mäessään, 

niin jänöjussi pensaastaan 

katsoi ihmeissään. 

Ja niin hän nauroi itsekseen, 

kun joku lensi pyrstölleen, 

niin huoleton, tuo leikki on 

ja aivan verraton. 

 

Jos mulla oisi sukset vaan, 

kyllä näyttäisin, 

mäkeä kuink' lasketaan 

ja kaikki voittaisin. 

Vaikk' hyppyri tuo katala 

on mulla liian matala, 

niin pilvihin mä hyppäisin, 

heille näyttäisin. 

 

Mutt' orava tuo oksaltaan 

silloin haastoi näin: 

Sä pullistelet varmaan vaan, 
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Jussi ystäväin. 

Et kyllä hyppää pilvihin, 

mä vaikka sua auttaisin 

ja vedon lyön, jos teet sen työn, 

niin häntäni mä syön. 

 

Jos Jussi vaikka yllättäis, 

se mistä tiedettiin, 

ja jotta kiista selviäis, 

sukset hankittiin. 

Ja kohta mäen huipulta 

Jussi huutaa hurjana: 

Pois alta vaan, nyt lasketaan, 

en pelkää ollenkaan! 

 

Ja niinkuin myrsky konsanaan 

hän syöksyi alaspäin, 

ei aavistanut ollenkaan, 

ett' vois käydä näin: 

Kas satakunta volttia 

hän teki ilman holttia 

ja vatsalleen hän kinokseen 

näin lensi suksineen. 

 

Mutt' orava hän hymyili, 

se oli miehen työ, 
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ja mulla säilyi häntäni, 

en sitä vielä syö. 

Kas muista, Jussi ystäväin, 

ei pilvet ole maassa päin, 

sä usko vaan, kun neuvotaan 

tai koeta uudestaan. 

 

Kevätsää (Säv: trad., Sanat: suom. Samppa P. Asunta) 

Kevätsää lämmittää, luonnon kaiken herättää. 

Katsokaa, sulaa maa, puut jo silmut saa! 

Lintusten nyt laulu soi, niityt kaikki vihannoi. 

Kevätsää lämmittää, luonnon herättää. 

 

Kenpä vaan voisikaan jäädä kotiin nukkumaan? 

Vuoretkin, laaksotkin kutsuu leikkihin. 

Kuulet huilun sävelen: käki kukkuu kultainen! 

Kenpä vaan voisikaan jäädä nukkumaan? 

 

Äidin sydän (Kansansävelmä: Viro. Koidula, Lydia) 

Maan päällä paikka yksi on, niin pyhä, armas verraton, 

mi tarjoo lemmen turvaisan ja kätkee onnen kalleimman. 

Vain sydän äidin, tunnut sen, näin hellä on ja lämpöinen. 

Se riemuitsee sun riemustas, se tuntee huoltas, tuskias. 

Kevätrunoja! 

Kun kevät kaunis tuli, 

Soi Luoja lämpöisen, 
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Maan silmästä jo suli 

Jääkyynel huurteinen, 

Taas päivän paistehessa 

jo linnut lauloivat 

Ja lapset lehtosessa 

Iloisna juoksivat. 

-Z. Topelius- 

 

Minä avaan syömeni selälleen 

ja annan päivän paistaa, 

minä tahdon kylpeä joka veen 

ja joka marjan maistaa. 

-Eino Leino- 

 

Nyt herää horroksista maa, 

nyt pääskyt, peipot palajaa, 

kun taittui talven valta. 

Nyt välkkyy vienot siniveet, 

ja elon uuden säveleet 

soi kirkkaat kaikkialta. 

-Immi Hellen- 

 

Kesäruonoja! 

 

Kukkaisniityt kuin keijusen tukkaa, 

sammalmättäät kuin pehmyttä nukkaa. 
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On korkean korkea taivaankaari 

taikaa täynnä on tämä satujen saari. 

  

Yölintu hiljaa armastaan huhuu 

senkin voi kuulla kun luonto puhuu. 

Nuotion liekkien sammuvan näemme. 

Hetkeksi yöttömään yöhön viel jäämme. 

-Eeva Peltosen runosta mukaeltu- 

 

Muumipeikon juhannusruno: 

Pään painan ruohikolle 

ja oion jalkojain. 

En jaksa pohdiskella,  

mä tahdon olla vain. 

Sen viisaammat voi tehdä,  

mä päivän kultaan jään.  

Mä tunnen kaikki tuoksut  

ja luonnon loiston nään. 

 

Voi leikitellä mielikseen,  

voi ottaa jättää paikoilleen  

tai olla niin kuin luonnostaan  

ja maata vaan. 

 

Mä peikko siihen uskoon jään,  

on maailmaa tää minkä nyt mä nään. 
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-Tove Jansson- 

 

Oi, katsokaa miten lainehet 

niin kauniisti rantoja kaulaa! 

Oi, kuunnelkaa, miten lintuset 

niin kauniisti lehdossa laulaa! 

Oi, ootteko nähnehet illan kuun 

ja kuullehet kuisketta metsän puun, 

min ylitse valkeat hattarat 

suvitaivaalla vaeltavat. 

-Eino Leino- 

 

Syysruno! 

 

Rouskut, tatit, vahakkaat, 

vanhat sekä nuorekkaat. 

Maasta ylös kurkottuu, 

nyt on metsän syyskuu. 

 

Talvirunot! 

Helmikuun-ilta 

 

Ja niin on lauha ja lämpöinen 

Tämä Suomeni talvinen ilta, 

Ja niin on hellä ja hiljainen 

Tuo tuiskukin taivahilta. 



LIITE 1(35). 

Luontokuvakansio 

 

 

Ne on keijuset keveät, pellavapäät, 

Jotka ilmassa ilakoivat, 

Ne tanssivat talven riemua näät 

Ja sen kauneutta karkeloivat. 

 

Ja tanssiessaan ne laulavat vaan: 

Me lapsia olemme Lapinmaan, 

Ja meitä on sangen monta! 

 

Nuo tuulettaret ja ilmattaret 

Ja satujen suopeat unettaret 

Ne meidän on siskojamme. 

Jos väsyi ken, me otamme sen 

Ja laskemme untuvapatjoillen – 

Ja peitämme pehmoisesti! 

 

Niin niin on lauha ja lämpöinen 

Tämä Suomeni talvinen ilta, 

Niin niin on hellä ja hiljainen 

Tuo tuiskukin taivahilta. 

 

Ne on keijuset keveät, pellavapäät, 

Jotka ilmassa ailakoivat, 

Ne tanssivat talven riemua näät 

Ja sen kauneutta karkeloivat. 



LIITE 1(36). 

Luontokuvakansio 

 

-Ilmari Calamnius-Hiljaisina hetkinä- 

 

TONTTU JA POSSU 

Tonttu häärää hämärässä,  

etsii joulupossua, 

missä on se kippurahäntä, 

jouluaattoa piileksimässä? 

 

Ruoka-aitassa tuo possu 

piilossansa röhnöttää, 

maistuneet on jouluomput, 

piparkakut, tähtitortut... 

 

Joulu se on oltava possullakin, 

tuumii tonttu hymyhuulin, 

laittaa sille piippalakin, 

vetää ylle tonttutakin. 

 

Possu on nyt valmis pöytään 

juhlaväen joukkoon syömään, 

pian jo laulaa koko sakki: 

Porsaita äidin oomme kaikki! 

-Pirjo Levo- 

 

Runo vuodenajoista! 

 



LIITE 1(37). 

Luontokuvakansio 

 

Tule kanssani syksyisiin hetkiin, 

sade ikkunaruutuun kun lyö, 

kun on puusta poissa jo lehdet 

ja hämärä valoa syö. 

 

Tule silloin kun talvikin saapuu, 

vetää riitteeseen lampien veet, 

lumeen valkeaan maiseman peittää 

jäätää järvien seljänteet. 

 

Tule kevään kirkkaisiin päiviin, 

silloin linnutkin palaavat taas, 

herää luontokin peipposten ääniin 

sinivuokkoja jälleen on maass`. 

 

Tule luokseni lämpimään kesään, 

täällä ihmeitä paljon sä näät, 

et voi milloinkaan pois sä mennä 

öitten valkeiden lumoon kun jäät. 

 

-Ella Pohjanen, Tornio- 

 

 

 

 

 


