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1 JOHDANTO 

Opinnäytetyömme nimi ”Metsä ei tarvitse ihmistä, mutta ihminen tarvitsee metsää” 
kuvastaa työmme kantavaa teemaa; ihmisten todettua ja sittemmin tutkittuakin 
tarvetta olla yhteydessä luontoon niin psyykkisistä kuin fyysisistäkin syistä. Luon-
non läheisyyden kaipuu pohjautuu evoluutiomme kautta ihmisen tiedostamattomiin 
tarpeisiin olla osa luontoa. 
 
Opinnäytetyössämme korostuu näkökulma siitä, kuinka kaikilla ihmisillä on koske-
tus arjessaan jollain tasolla luontoon sekä eläimiin. Haluamme omalta osaltamme 
tuoda esiin, että luonto- ja eläinavusteisuus voi olla sosiaali- ja terveysalan tavoit-
teellinen menetelmä ja siten paljon muutakin kuin arkista aherrusta. Tarkastelem-
me työssämme luonto- ja eläinavusteisuutta yleisellä tasolla ihmisen elämässä, 
sekä sosiaali- ja terveysalan näkökulmasta, mutta myös sen mahdollisuuksia osa-
na vankilan kuntouttavaa toimintaa. 
 
Luonto ja eläimet ovat voimavara, joka on kaikkien käytettävissä. Ne mahdollista-
vat vaikuttavuuden kokemuksia arkielämässä, näitä voimaannuttavia elementtejä 
käyttääkseen ei tarvita sosiaali- ja terveysalan asiakkuutta. Tämän vuoksi olemme 
käyttäneet työssämme monipuolisesti erityyppisiä lähteitä. Paitsi luonnon vaiku-
tuksia yleisesti, myös sosiaali- ja terveysalan ammatillisesta näkökulmasta aihetta 
on tutkittu verrattain vähän, mutta vaikuttavuudesta on kautta aikojen ollut paljon 
hiljaista tietoa. 
 
Luonto- ja eläinavusteiset menetelmät ovat kiinnostaneet meitä kumpaakin amma-
tillisesta näkökulmasta koko opintojen ajan ja aihe on kulkenut mukana erilaisissa 
tehtävissä opinnoissamme. Opinnäytetyö oli luonnollinen jatkumo, jolle oivallisen 
mahdollisuuden tarjosi yhteistyö Satakunnan vankilan Huittisten osaston kanssa. 
Huittisten osastolla on maa-, metsä- ja eläintaloutta ja näin ollen näiden elementti-
en hyödyntämiselle kuntouttavassa toiminnassa on hyvät mahdollisuudet.  
 
Osa opinnäytetyötämme keskittyy tutkimaan luonto- ja eläinavusteisten menetel-
mien soveltuvuutta vankilaympäristöön. Toiminnallisten havainnointipäivien annis-
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ta teimme vankilalle esitteen aiheesta ja havainnointimme tuloksista. Esitteeseen 
pohjautuen kokosimme lisäksi Power Point-esityksen Rikosseuraamuslaitoksen 
koulutuspäiville. Toinen osa opinnäytetyömme tutkimusta perustuu luonto- ja 
eläinavusteisuuteen perehtyneille sosiaali- ja terveysalan toimijoille lähetettyihin 
avoimiin kyselylomakkeisiin. Kyselyistä saatu työntekijöiden näkökulma täydentää 
havainnoinnista saatua asiakasnäkökulmaa, jotka molemmat ovat työssämme yh-
tä tärkeissä rooleissa. 
 
Opinnäytetyömme ensimmäisessä luvussa käymme läpi työmme taustaa ja tavoit-
teita sekä tutkimuksen toteutusta. Näiden jälkeinen opinnäytetyömme teoriaosa on 
tehty pohjustamaan tutkimuksesta saamiamme tuloksia. Tutkimustuloksissa esitte-
lemme luonto- ja eläinavusteisten menetelmien soveltuvuutta sosiaali- ja terveys-
alalla sekä vankilaympäristössä. Tuomme esiin myös luonto- ja eläinavusteisten 
menetelmien vaikuttavuutta sosiaali- ja terveysalan asiakkaisiin ammattilaisten 
näkökulmasta. Tulososiossa pohdimme myös luonto- ja eläinavusteisen toiminnan 
hyötyjä ja haasteita sosiaali- ja terveysalalla. Opinnäytetyömme kautta haluamme 
osaltamme lisätä luonto- ja eläinavusteiseen toimintaan liittyvää keskustelua. 
Opinnäytetyömme johtopäätökset -luvussa tarkastelemme keskeisiä tutkimustu-
loksia suhteessa työssä esitettyyn teoriatietoon. Pohdinnassa tuomme vielä esiin 
luonto- ja eläinavusteisen toiminnan nykytilaa ja tulevaisuutta sekä sosionomin 
(AMK) roolia ja osaamista näihin menetelmiin liittyen. Pohdinnassa arvioimme li-
säksi opinnäytyöprosessia kokonaisuutena. 
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2 OPINNÄYTETYÖN TAUSTA JA TAVOITTEET 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on lisätä luonto- ja eläinavusteisten menetel-
mien tunnettavuutta sekä toimia näiden menetelmien puolestapuhujana. Halusim-
me selvittää luonto- ja eläinavusteisten menetelmien vaikutuksia yksilön elämään 
havinnoimmalla ryhmää Satakunnan vankilan Huittisten osaston vankeja, sekä 
selvittämällä ammattilaisten ajatuksia luonto- ja eläinavusteisista menetelmistä 
sosiaali- ja terveysalalla. Tämän lisäksi tehtävänä oli tuottaa yhteistyökumppanil-
lemme Satakunnan vankilan Huittisten osastolle esite luonto- ja eläinavusteisten 
menetelmien hyödyistä. Seuraavassa luvussa kerromme opinnäytetyömme taus-
tasta sekä Satakunnan vankilan Huittisten osastosta yhteistyötahona. Esittelemme 
myös opinnäytetyömme tavoitteet ja tutkimuskysymykset. Luvun lopussa kerrom-
me vankilaan tekemästämme esitteestä (Liite 1). 

2.1 Opinnäytetyön tausta 

Luonto, eläimet sekä toiminnallisuus ovat asioita, jotka kiinnostavat meitä molem-
pia. Sosionomiopintojen myötä on herännyt kiinnostus myös luonto- ja eläinavus-
teisten menetelmien käyttöön sosiaalialalla ja kuntoutuksessa, sekä niiden käyt-
tömahdollisuuksiin sosionomin (AMK) työtehtävissä. 
Opintojen aikana tehdystä opintomatkasta Satakunnan vankilaan Huittisten osas-
tolle jäi kytemään ajatus yhteistyöstä. Vankila on paikka, jossa kärsitään rangais-
tusta, mutta kuntoutukseen ja vapautumiseen valmistavan toiminnan tulisi olla 
keskeisessä roolissa. Luonto- ja eläinavusteisten menetelmien käyttäminen näihin 
tavoitteisiin oli tutkimisen arvoista.  
Vankilamaailman lisäksi halusimme tutkia yleisesti luonto- ja eläinavusteisten me-
netelmien vaikutuksia sosiaali- ja terveysalan työssä, minkä vuoksi opinnäytetut-
kimuksessamme on selvitetty myös muutamien pääsääntöisesti sosiaali- ja terve-
ysalalla luonto- ja eläinavusteisten menetelmien parissa työskentelevien toimijoi-
den kokemuksia aiheesta. Työssämme haluamme yleisesti tuoda esiin luonto- ja 
eläinavusteisuuden hyötyjä ja mahdollisuuksia sekä perustella niiden käyttöä. 
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2.2 Tavoitteet ja tutkimuskysymykset 

Tutkimuksemme tarkoituksena on selvittää luonto- ja eläinavusteisuuden vaikutta-
vuutta sosiaali- ja terveysalan asiakkaisiin ammattilaisten näkökulmasta. Haluam-
me myös tutkia luonto- ja eläinavusteisten menetelmien soveltuvuutta toteuttavak-
si sosiaalialan yrityksissä, sekä vankilaympäristössä. Tavoitteenamme on lisäksi 
selvittää mitä hyötyjä ja haasteita luonto- ja eläinavusteisista-menetelmistä koe-
taan olevan sosiaalialan asiakkaiden kanssa toimiessa. Haluamme osaltamme 
herättää luonto- ja eläinavusteisuuteen liittyvää keskustelua sekä toimia menetel-
mien puolestapuhujana. 
Tutkimuskysymyksemme ovat: 
1.  Miten luonto- ja eläinavusteiset menetelmät käytännössä soveltuvat sosiaali- ja 
terveysalalle? 
2. Miten luonto- ja eläinavusteisten menetelmien vaikutukset näkyvät asiakkaan 
arjessa/elämässä? 
3. Miten luonto- ja eläinavusteinen toiminta soveltuu osaksi vankilan kuntouttavaa 
toimintaa? 
Tavoitteenamme oli myös tuottaa esite Satakunnan vankilan Huittisten osastolle 
luonto- ja eläinavusteisten menetelmien hyödyistä ja soveltuvuudesta vankilaym-
päristöön.  

2.3 Satakunnan vankila Huittisten osasto yhteistyötahona 

Opinnäytetyömme rakentui Satakunnan vankilan Huittisten osaston tarpeesta pe-
rustella vankilan luonto- ja eläinavusteisen toiminnan mahdollistamista ja aloitta-
mista myös maataloustyötoiminnan ulkopuolelle jääville vangeille. Näin ollen opin-
näytetyössämme on mukana tutkimuksellisen kehittämistoiminnan piirteitä. Toikko 
ja Rantanen (2009, 11) määrittelevät tiedontuotannon näkökulman tutkimukselli-
seen kehittämistoimintaan olevan sitä, että tutkimustiedon hyödyntäminen sekä 
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kehittämiseen liittyvien ilmiöiden käsitteellistäminen voivat auttaa kehittämistoi-
minnan toteutumista.  
Satakunnan vankila kuuluu Länsi-Suomen rikosseuraamusalueeseen ja se toimii 
kahdessa yksikössä, Huittisissa ja Köyliössä. Huittisten osasto on miesvankien 
avovankila, jossa vankipaikkoja on 102. Huittisten osastolla on suhteellisen iso 
maa- ja metsätaloustyötoiminta, jota pyörittävät maatalouteen perehtyneet vanki-
lan työntekijät työtoimintaan valittujen vankien kanssa. Toimintaan sisältyy nauta-
karjataloutta, peltoviljelyä ja metsätaloutta. Käytännön mahdollisuudet kuntoutta-
valle luonto- ja eläinavusteiselle toiminnalle ovat olemassa.  
Naudanlihantuotanto aloitettiin Huittisissa vuonna 1997. Kaikki lehmävasikat käy-
tetään emolehmiksi ja sonnit kasvatetaan teuraaksi tai myydään välitysvasikoina 
muille tuottajille kasvatettavaksi. Karjamäärä on nykyisellään 120 emolehmää. Ko-
ko peltoviljelyala, 215 ha on ollut luomutuotannossa vuodesta 1999. Pääviljelyla-
jikkeina ovat viljat, heinä, säilörehu, peruna ja avomaan vihannekset eri lajikkeilla. 
Metsätalous on laajentunut Köyliön yksikön metsätöiden tultua Huittisten työnjoh-
don ja valvonnan alaiseksi. (Satakunnan vankila, maatalous [viitattu 25.2.2016].) 
Vuonna 2006 voimaantulleessa vankeuslaissa (23.9.2005/767) vankilan tärkeim-
mäksi tehtäväksi määrittyy vangin kuntouttaminen takaisin yhteiskuntaan soveltu-
vaksi kansalaiseksi. Kurki, Kurki-Suutarinen ja Tarukorpi (2010, 13–14) esittävät 
kirjassaan niin tutkimuksissa kuin vankien kokemuksissakin esiin tulleen tiedon 
siitä, että vankila ei ”paranna” yksilöä. Vankila nähdään paikkana, joka ei itses-
sään tue hyvien valintojen tekemistä. Siellä koetaan niin epäoikeudenmukaisuutta 
kuin uhmaakin, ja siellä myös saatetaan oppia rikollista käyttäytymistä. Rikoksen-
tekijät tapaavat toisiaan ja voivat vankilassaoloaikana perustaa uusia järjestäyty-
neen rikollisuuden organisaatioita. Näin ollen vankilan voidaan siis nähdä olevan 
hyvinkin paljon ristiriidassa kuntouttamisnäkökulman kanssa. Kurki, Kurki-
Suutarinen ja Tarukorpi (2010, 60) pohtivatkin teoksessaan, kuinka vankiloissa 
pystyttäisiin vahvistamaan jokaisen vangin kykyä tehdä positiivisia valintoja elä-
mässään ja toisaalta, miten vankilassa olevia pystyttäisiin tukemaan hyvien ja 
merkityksellisten kokemusten saamiseksi. Nämä kokemukset voisivat osaltaan 
auttaa hyvien valintojen tekemisessä myöhemmin elämässä. 
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Vankiloissa järjestetään toimintaa, jonka tavoitteena on lisätä vangin sosiaalisia 
taitoja, arkielämän taitoja, auttaa ohjautumaan ammatillisiin opintoihin tai työelä-
mään sekä muuten valmistautumaan vapautumista varten. Toiminnalla pyritään 
tukemaan myös päihteettömän ja rikoksettoman elämäntavan omaksumista. Arki-
elämän perustaitojen lisääminen tarkoittaa omasta hyvinvoinnista ja kodista huo-
lehtimisen opettelua ja perusasioiden kuten ruoanlaiton ja taloussuunnittelun har-
joittelemista. (Rikosseuraamuslaitos 2013.) 
Arkielämän taitoja opetetaan kuntouttavilla osastoilla, kursseina tai taloushuollon 
yhteydessä. Vankiloissa järjestetään myös toimintakykyä ylläpitävää toimintaa lä-
hinnä niiden vankien aktivoimiseksi, joita on vaikea sijoittaa muuhun toimintaan. 
Toiminta voi sisältää puu- ja metallitöitä sekä työpaja- ja askartelutoimintaa. (Ri-
kosseuraamuslaitos 2013.) Ennakko-oletuksemme opinnäytetyöprosessin alkaes-
sa oli, että luonto- ja eläinavusteisella toiminnalla pystytään vaikuttamaan positiivi-
sesti vankien arkeen, elämänhallintaan ja motivaatioon tehdä positiivisia valintoja 
elämässään ja sitä oletusta halusimme tarkastella ja laajentaa yhteistyöllämme 
Huittisten osaston kanssa.  

2.4 Esite Satakunnan vankilan Huittisten osastolle 

Otimme osaksi opinnäytetyötämme esitteen tekemisen luonto- ja eläinavusteisten 
menetelmien hyödyistä ja niiden mahdollisuuksista Huittisten osastolla. Keskustel-
tuamme maataloustyötoiminnasta vastaavan henkilön kanssa yhteistyömme tar-
peista ja tavoitteista, totesimme esitteen olevan tärkeä väline vankilan henkilökun-
nalle esiteltäessä maa-, metsä- ja eläintaloustyötoimintaa ja perusteltaessa luonto- 
ja eläinavusteisen toiminnan hyötyjä. Esite syntyi Huittisten osastolle tekemiemme 
toimintapäivien annista, sekä julkaistuista tutkimuksista luonto- ja eläinavusteisten 
menetelmien hyödyistä. Esiteessä on paljon toimintapäivien aikana ottamiamme 
valokuvia. Esite (Liite 1) on lähetty Huittisten osastolle ja lisäksi on tehty pyynnöstä 
erillinen Power Point- esitys (Liite 2). Huittisten maataloustyötoiminnasta vastaava 
työntekijä käytti puheenvuoron Rikosseuraamuslaitoksen koulutuspäivillä Green 
Care-aiheesta käyttäen tutkimustamme ja toimintapäiviämme lähteenään.  
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3 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTUS 

Seuraavassa luvussa kerromme opinnäytetyössämme käytetystä laadullisesta 
tutkimuksesta sekä aineiston keruumenetelmistä. Sivuamme myös tutkimukselli-
sen kehittämistoiminnan teoriaa, toiminnassamme olevien kehittämispiirteiden 
vuoksi. Selvennämme lisäksi opinnäytetyömme aineiston analysointia, sekä tutki-
muksemme eettisyyttä ja luotettavuutta. 

3.1 Tutkimusmenetelmät 

Tutkimusmenetelmäksemme valitsimme kvalitatiivisen eli laadullisen tutkimuksen, 
sillä halusimme tuoda esiin ihmisten omia tuntemuksia ja kuvauksia koetusta to-
dellisuudesta. Laadullisen tutkimuksen lähtökohtana on todellisen elämän kuvaa-
minen ja kohteen kokonaisvaltainen tutkiminen, ei tilastollisten säännönmukai-
suuksien etsiminen. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 161–176.)Vilkka (2005, 
97–98) kuvaa laadullisten tutkimusmenetelmien mahdollistavan nimenomaan ih-
misten välisen ja sosiaalisten merkitysten maailman tarkastelun. Laadullisella tut-
kimusmenetelmällä tehdyn tutkimuksen tavoitteena ei ole totuuden löytyminen tut-
kittavasta asiasta, vaan tutkimuksen aikana ihmisten kuvaamien kokemusten ja 
käsityksien pohjalta luodut tulkinnat. Tuomi ja Sarajärvi (2009, 71) kertovat laadul-
lisen tutkimuksen yleisimpien aineistonkeruumenetelmien olevan haastattelut, ky-
selyt ja havainnoinnit. Näitä menetelmiä voidaan käyttää joko vaihtoehtoisesti, yh-
dessä tai yhdisteltynä riippuen tutkimusongelmasta ja tutkimusresursseista.  
Opinnäytetyössämme on myös tutkimuksellisen kehittämistoiminnan piirteitä. Toi-
kon ja Rantasen (2009, 56–63) mukaan kehittämistoiminnassa on mukana use-
ampia tehtäviä. Yhteistyössämme Huittisten osastolle toteutuvat perustelu, organi-
sointi sekä toteutus. Toikko ja Rantanen (2009, 57) selittävät perustelun olevan 
olennainen asia toiminnassa sillä on osattava vastata kysymykseen: miksi jotakin 
täytyy kehittää juuri nyt. Lähtökohtana voidaan pitää yleensä nykytilanteen ongel-
maa tai tulevaisuuden ihannevisiota. Omassa toiminnassamme lähtökohta oli Huit-
tisten osaston tarve uudistaa ja organisoida uudelleen työtoimintaa tulevien muu-
tosten ja lakkautusten vuoksi. 
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Toikko ja Rantanen kirjoittavat (2009, 58) kehittämistoiminnan organisoinnin ole-
van käytännön toteutuksen ja suunnittelun vaihe. Kyse on siis toimintasuunnitel-
masta konkreettisine tavoitteineen ja toimineen. Kehittämistoiminta saa Toikon ja 
Rantasen mukaan virallisen luonteen, kun se saa esimerkiksi rahoittajan tai orga-
nisaation johdon hyväksynnän. Työmme edetessä kerromme vaiheittain toimin-
tamme toteutuksesta ja työn lopussa ovat liitteinä niin tutkimuslupa (Liite 5) kuin 
sähköpostitse lähettämämme kyselykin (Liite 6), sekä vankien havainnointiin liitty-
vät lupa (Liite 4) ja ”fiilislomake” (Liite 3). 
Toteutus on Toikon ja Rantasen (2009, 60) mukaan ennen kaikkea konkreetista 
tekemistä, johon liittyy myös pohtiva ja analysoiva taso. Kehittämistoiminnassa 
joudutaan priorisoimaan asioita, sillä kaikkea mahdollista ja mielekästä ei voida 
toteuttaa. Omassa toiminnassamme aika oli rajattu muutamaan toimintapäivään ja 
siihen nähden pääsimme hyvin tavoitteeseemme todentaa luonto- ja eläinavustei-
sen toiminnan mahdollisuuksia Huittisten osastolla.  
Luonto- ja eläinavusteisuuden hyödyt kuvataan teoriassa niin kokonaisvaltaisesti 
hyvinvointiin vaikuttaviksi, että vaikutusten ilmentämiseen emme kokeneet riittä-
väksi pelkkää kyselyä. Toiminnallisuus ja osallisuus ovat myös olennainen osa itse 
menetelmiä. Tämän vuoksi työmme osana onkin käytetty myös laadullisen tutki-
muksen piiriin kuuluvaa osallistuvaa havainnointia. Osallistuvan havainnoinnin 
koimme olevan perusteltua myös siksi, ettemme ulkopuolisina henkilöinä todennä-
köisesti olisi saaneet vankien mielipiteitä esiin pelkästään haastattelemalla heitä. 
Koimme siis toiminnan lomassa tapahtuvan jutustelun toimivan aineistonkeruume-
netelmänä paremmin. Toiminnan ja keskustelun ohella havainnoimme sanatonta 
viestintää ja kehonkieltä, jonka avulla saimme arvokasta lisätietoa.  
Kielellinen ilmaisu on usein tietoista ja kontrolloitua. Ihminen on kokonaisuus ja 
koko keho osallistuu sosiaaliseen viestintään. Sanaton eli nonverbaalinen ilmaisu 
on useimmiten spontaania ja tiedostamatonta. Esimerkiksi äänensävyt, ilmeet ja 
eleet kertovat myös mielentilasta. Jos sanallinen ja sanaton viestintä ovat ristirii-
dassa, ihmiset uskovat helpommin nonverbaalin ilmaisun tulkintaa.(Sanaton vies-
tintä [viitattu 22.3.2016].) Havainnointimme antia kirjasimme päiväkirjaan, aina 
toimintatuokioidemme tauoilla ja toimintapäivien jälkeen. Yhdessä havainnoiden, 
pohtien ja muistellen saimme kerättyä tarvittavan aineiston.  
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Vilkka (2005, 120) kirjoittaa osallistuvan havainnoinnin olevan menetelmä, jonka 
avulla tutkittavasta saadaan tietoa niin yksilönä kuin yhteisönsä jäsenenä, että 
myös suhteessa tutkijaan. Se mahdollistaa tiedon saannin myös yhteisön sosiaali-
sista ja kulttuurisista piirteistä. Osallistuva havainnointi mahdollistaa tiedon keruun 
tutkittavasta ilmiöstä vuorovaikutuksessa tutkittavan kanssa. Osallistuva havain-
nointi mahdollistaa esimerkiksi ajattelu- ja toimintatapojen tutkimisen ja kehittämi-
sen. Metodin avulla voidaan samanaikaisesti saada tietoa tutkittavien omakohtais-
ten käsityksien ja kokemuksien lisäksi yhteisön käsityksistä, sekä näiden välisistä 
suhteista.  
Tuomi ja Sarajärvi (2009,81) perustelevat havainnointia tiedonhankkimismenetel-
mä, mikäli tutkittavasta ilmiöstä ei juurikaan tiedetä, eikä ole mielekästä valmistella 
teemahaastattelun edellyttämää teema-aluerunkoa etukäteen. Havainnointi voi 
myös kytkeytyä muita menetelmiä paremmin saatuun tietoon. On myös huomattu, 
että havainnointi tuo johonkin asiaan liitetyt normit hyvin esille tai paljastaa puheen 
sekä käyttäytymisen ristiriidat. Opinnäytetyössämme päädyimme osallistuvaan 
havainnointiin, jossa tutkijalla on rooli, jonka avulla hän tekee havaintoja vuorovai-
kutuksessa tutkittavan kanssa tutkittavasta ilmiöstä. 
Opinnäytetyössämme olemme käyttäneet lisäksi sähköpostitse lähetettyjä teema-
haastattelun periaatteita mukailevia lomakekyselyitä. Kysymykset olivat avoimia 
kysymyksiä ja kukin vastaaja sai kertoa aiheesta oman oleellisen näkemyksensä. 
Päädyimme tähän aineistonkeruutapaan, sillä kokemuksemme mukaan vastaajien 
on helpompi osallistua, pystyessään itse valitsemaan parhaan ajankohdan vas-
taamiselle. Mielestämme se, että vastaajat saavat rauhassa pohtia kysymyksiä, 
antaa vastauksille syvyyttä. Teemahaastattelun periaatteita noudattaen, valitsim-
me tutkimusongelmasta keskeisimmät aiheet ja teema-alueet, joihin pyrimme 
saamaan vastaajilta kuvauksen (Vilkka 2005, 101–102). 
Sapsford (1999, 4-5) kirjoittaa kyselytutkimuksen olevan toimiva tiedonkeruumene-
telmä, kun johdonmukaisiin kysymyksiin halutaan saada johdonmukaisia vastauk-
sia. Kyselytutkimuksessa tutkijan tarkoituksena on saada koottua tietyin kriteerein 
valitulta joukolta vastauksia samoihin kysymyksiin. Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara 
(2009, 190) näkevät kyselymenetelmän tehokkaana ja tutkijan aikaa säästävänä 
menetelmänä, jolla voidaan tavoittaa suurempiakin vastaajamääriä. Toisaalta ky-
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selyn haittana pidetään mahdollista vastaajakatoa ja sitä, että tutkija ei voi tietää 
vastaajan perehtyneisyyttä ja suhtautumista kyseiseen aiheeseen ja yleensä tut-
kimukseen. Tutkimuksessamme kyselyt kuitenkin lähetettiin sellaisille luonto- ja 
eläinavusteisuuden parissa toimiville henkilöille, joilla tiesimme olevan mielenkiin-
toa ja perehtyneisyyttä tutkimusaihettamme kohtaan. Näin pyrimme lisäämään 
tutkimuksemme luotettavuutta. 

3.2 Tutkimusaineiston kerääminen 

Havainnoimalla Satakunnan vankilan Huittisten osaston vankeja luonto- ja 
eläinavusteisten menetelmien parissa työskenneltäessä, saimme kerättyä tietoja 
teorian tueksi toimintaan osallistuvien näkökulmasta. Kesällä 2015 vietimme Sata-
kunnan vankilan Huittisten osastolla kaiken kaikkiaan neljä päivää, mukaan lukien 
tutustumispäivä keväällä 2015. Tarkoituksenamme oli tutustua Huittisten osaston 
maa-, metsä- ja eläintaloustyötoimintaan, sekä yleisesti vankilaan kuntouttavana 
ympäristönä. Samalla toimimme käytännön työtehtävissä yhdessä vankien kanssa 
ja kokeillen luonto- ja eläinavusteisia menetelmiä. 
Keväällä 2015 kävimme tutustumassa vankilan tiloihin ja sopimassa tulevasta toi-
minnasta. Käytännön toiminta määrittyi pitkälti vankilan tarpeista. Ensimmäisenä 
varsinaisena toimintapäivänä istutimme vankien kanssa yrttejä ja kasviksia vanki-
lan pihamaalle. Työtoiminnassa oli ennen ensimmäistä yhteistä toimintapäivääm-
me valmistettu kasveille kasvulaatikot ja mietitty valmiiksi kasvulaatikoiden paikat. 
Yrttien istutus aloitettiin mullan ja hevosenlannan lapioimisella ja tasoittamisella 
kasvulaatikoihin. Tämän jälkeen istutimme yrtit ja kasvikset laatikkoihin ja siistim-
me kasvulaatikkojen ympäristön. Toiminta herätti paljon keskustelua niin kasvien 
hoidosta kuin myös elämästä yleensä. Seuraavina toimintapäivinä maalasimme 
hevosaitauksiin lankkuja, totesimme istutusten onnistuneen ja pääsimme tutustu-
maan vankilan kahteen hevoseen. 
Kunkin toimintapäivän aluksi, ennen varsinaisen toiminnan aloittamista, tieduste-
limme toimintaan osallistuneilta vangeilta tuntemuksia ”fiilis-lomakkeiden” (Liite 3) 
avulla. Samanlaiset lomakkeet täytettiin myös toiminnan jälkeen.  Lomakkeet olivat 
yksinkertaiset, käsi- ja sormimerkein varustetut A4-kokoiset paperit, joihin vangit 
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rastittivat mielipiteensä tai tuntemuksensa, ensin tulevasta toiminnasta ja lopuksi 
menneen toiminnan jättämistä tuntemuksista. Lomakkeista voitiin tulkita kaikilla 
vangeilla olleen positiiviset odotukset ennakkoon ja positiiviset tuntemukset toi-
minnan jälkeen. Muutamat vangit myös kirjoittivat omin sanoin kommentteja ja ke-
huja lomakkeeseen.  
Yhdistimme lisäksi tutkimukseen sähköpostitse lähetettyjä kyselyitä. Valikoimme 
sellaiset haastateltavat, joiden tiesimme olevan luonto- ja eläinavusteisten mene-
telmien parissa työskenteleviä toimijoita. Lähetimme kymmenen kyselyä sähkö-
postitse, saimme viisi vastausta. Asiantuntijoilta ja ammattilaisilta saimme tietoa 
työntekijöiden näkökulmasta. Kysely löytyy opinnäytetyön lopusta (Liite 6). 

3.3 Tutkimusaineiston analyysi 

Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara (2009, 188–189) kirjoittavat kyselytutkimuksen pe-
rusteella kerätyn aineiston analyysin tapahtuvan yleensä kvantitatiivisia, eli mää-
rällisiä tutkimusmentelmiä noudattaen. Opinnäytetyömme lähtökohtana oli kuiten-
kin todellisen elämän kuvaaminen, joten halusimme analysoida kyselyiden vasta-
uksia syvällisemmin, kuvaten ihmisten kokemuksia ja käsityksiä. 
Tuomi ja Sarajärvi (2009, 91) toteavat laadullisen tutkimuksen perusanalyysimene-
telmän olevan sisällönanalyysin. He jatkavat sisällönanalyysin olevan kirjoitettujen, 
kuultujen ja nähtyjen havainnointien analyysien väljä teoreettinen kehys. Opinnäy-
tetyössämme aineiston analysointiin käytimme sisällönanalyysiä. Se on perintei-
nen menetelmä, jota voidaan hyödyntää kaikissa laadullisissa tutkimuksissa. 
Teemoittelussa aineisto ryhmitellään esiin nousseiden aihepiirien mukaisesti. Tällä 
tavoin voidaan vertailla teemojen esiintyvyyttä aineistossa. Tärkeää on pohtia, on-
ko analysoinnin ja tutkimuskysymysten kannalta oleellista etsiä aineistosta sa-
mankaltaisuuksia vai eroavaisuuksia, eli tunnistaa kyseessä olevan tutkimuksen 
kannalta tärkeät asiat (Tuomi & Sarajärvi 2009, 91, 93, 101). Tutkimuksessamme, 
halusimme tuoda esiin niin omia havaintojamme kuin myös kyselyistä nousseita 
näkökulmia. 
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Analysoimme aineistoa teemoittelemalla lähetyistä kyselyistä saadut vastaukset 
kunkin kysymyksen alle ja vertailemalla vastauksia keskenään. Totesimme vasta-
usten olevan monelta osin samankaltaisia. Kysymysten ulkopuolisia teemoja ei 
noussut esille. Lopulta kokosimme aineistosta johtopäätökset. Laadimme tutki-
muksen keskeisistä tuloksista lisäksi taulukon, jonka avulla pyrimme selventä-
mään tutkimustuloksia. 
Vankien havainnoinnista tekemämme päiväkirjamerkinnät teemoittelimme saman-
kaltaisten teemojen mukaan ja aineistosta erottui ne neljä pääteemaa, jotka esitte-
lemme tutkimustuloksissa. Vankien ”fiilis-lomakkeita” tarkastellessa teemoitteluun 
löytyi materiaalia vain positiivisen teeman alle.  

3.4 Tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus 

Tuomi ja Sarajärvi (2009, 127) kirjoittavat tutkimuksen eettisyyden pitävän sisäl-
lään tutkimuksen luotettavuuden, tutkimuksen laadukkuuden, sekä eettiset valin-
nat esimerkiksi tutkimuskysymyksissä.  
Tutkimuksen tekoon kuuluu monia eettisiä kysymyksiä, joita tutkijan on mietittävä 
tutkimusta tehdessään. Tutkijan omalla vastuulla on periaatteiden tunteminen ja 
toimiminen niiden mukaisesti. Eettisesti hyvässä tutkimuksessa noudatetaan hy-
vää tieteellistä käytäntöä. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 23.) 
Hirsjärven, Remeksen ja Sajavaaran (2009, 226–227) mukaan tutkimuksen luotet-
tavuutta arvioitaessa voidaan käyttää useita erilaisia mittaus- ja tutkimustapoja. 
Usein etenkin määrällisessä tutkimuksessa tutkimusta on arvioitu reliaabeliuden, 
eli mittaustulosten toistettavuuden sekä validiuden, eli pätevyyden käsitteillä. Laa-
dullisessa tutkimuksessa edellä mainitut käsitteet ovat saaneet erilaisia tulkintoja. 
Laadullisen tutkimuksen soveltuvuutta on kritisoitu luotetavuuden ja pätevyyden 
arviointien soveltumattomuudesta, sillä esimerkiksi ihmisiä koskevat kuvaukset 
ovat ainutlaatuisia. Joka tapauksessa terminologian epäselvyyksistä huolimatta, 
kaikkien tutkimusten luotettavuutta ja pätevyyttä tulee jollain tavoin arvioida. Esi-
merkiksi tutkijan tarkan selostuksen tutkimuksen vaiheista ja toteuttamisesta näh-
dään lisäävän tutkimuksen luotettavuutta. Osaltaan luotettavuutta laadulliseen tut-
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kimukseen tuo myös aineiston analyysivaiheessa tehtävän luokittelun perusteiden 
kertominen lukijalle. Työssämme olemme pyrkineet kuvaamaan tutkimusprosessin 
kattavasti ja selkeästi.  
Lähtökohtana tutkimusta tehdessä tulee olla ihmisarvon kunnioittaminen ja ihmis-
ten oikeus päättää haluavatko he osallistua tutkimukseen. Tutkimushenkilöille tu-
lee saattaa tiedoksi kaikki, mitä tutkimuksessa tulee tapahtumaan ja henkilöiden 
tulee olla kykeneviä ymmärtämään tämä informaatio. Näiden vaatimusten noudat-
taminen ei ole välttämättä helppoa tutkimustyössä. Esimerkiksi odotus kypsästä 
päätöksenteosta voi tiukasti noudatettuna sulkea esimerkiksi lapset tutkimukseen 
osallistumisen ulkopuolelle. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 25.) 
Opinnäytetyötutkimuksessamme vangit saivat jo etukäteen vankilan työntekijöiltä 
kuvauksen tulevista toiminnoista ja tapahtumista.  Vankilaympäristössä ihmisten 
itsemääräämisoikeutta on rajattu, mutta tutkimukseen osallistuminen oli vapaaeh-
toista. Kaikki pajatyötoiminnan vangit eivät osallistuneet projektiimme ja osallistu-
neilta pyydettiin kirjallinen lupa käyttää havainnointimateriaalia kuvineen tutkimuk-
semme tulosten raportoinnissa. Myös ryhmämme ulkopuolelta osallistui halukkaita 
osaan toimintaamme. Heiltä ei ollut mahdollista pyytää kirjallista lupaa ja näin ollen 
heitä ei kuvissamme esiinny.  
Luonto- ja eläinavusteisten menetelmien parissa työskenteleville toimijoille lähet-
tämämme kyselyt pyrimme toteuttamaan siten, että kysymykset olivat selkeitä ja 
ymmärrettäviä. Kuvasimme sähköpostiviestien saattesanoina keitä olemme ja mi-
hin tarkoitukseen kyselyt lähetimme sekä mitä opinnäytetyössämme tutkimme. 
Korostimme viestissämme, että vastaajat eivät ole tunnistettavissa opinnäytetyös-
tämme. Osaltaan tutkimuksen eettisyyttä ja luotettavuutta olemme pyrkineet to-
dentamaan työn lopussa olevien liitteiden avulla.  
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4 KUNTOUTUS 

Kuntoutus käsitteenä liittyy vahvasti opinnäytetyöhömme. Se on merkittävä, joskin 
hieman ristiriitaisenakin kuvattu osa vankilan toimintaa, mutta myös perusta luon-
to- ja eläinavusteisten toimintamenetelmien käytölle yleisesti sosiaali- ja terveys-
alalla. Tässä luvussa avaamme aluksi kuntoutusta yleisesti prosessina, jonka jäl-
keen pohdimme sosiaalisen kuntoutuksen käsitettä sekä kuntoutumista edistävää 
työotetta. Lopuksi kerromme toiminnan terapeuttisuudesta kuntoutuksessa. 

4.1 Kuntoutus prosessina 

Kuntoutus käsitteenä on laaja ja moniulotteinen. Karkeasti kuntoutus on jaettavis-
sa neljään erilaiseen osa-alueeseen, joita ovat lääkinnällinen kuntoutus, kasvatuk-
sellinen kuntoutus, ammatillinen kuntoutus ja sosiaalinen kuntoutus. Kuntoutuksel-
la tarkoitetaan yksilön itsenäisen selviytymisen ja hyvinvoinnin edistämistä sekä 
toimintakyvyn vahvistamista. Toimintakyky voidaan jakaa fyysiseen, psyykkiseen 
ja sosiaaliseen osa- alueeseen. Kaikki osa-alueet ovat kuitenkin jatkuvassa vuoro-
vaikutuksessa keskenään ja psyykkinen sekä sosiaalinen toimintakyky yhdistetään 
psykososiaalisen toimintakyvyn kokonaisuudeksi (Ihalainen & Kettunen 2011, 
165–166). 
Ihalainen ja Kettunen (2011, 168) jatkavat kuntoutumisen olevan usein pitkä, jopa 
elinikäinen prosessi, joka lähtee liikkeelle tarpeen tunnistamisesta. Kuntoutuksen 
tarve voi johtua esimerkiksi sairaudesta, vammasta, toiminta- tai työkyvyn heiken-
tymisestä, sekä elämänhallinnan ongelmista. Toisinaan ihminen ei itse tunnista 
tarvetta kuntoutumiseensa, jolloin palveluiden piiriin ohjaaminen on sosiaali- ja 
terveydenhuollon ammattilaisen tehtävä. 
Kuntoutuksen prosessiin liittyy kuntoutussuunnitelma, tavoitteet sekä palvelut nii-
den mukaan. Tärkeää on pohtia, millä keinoilla päämääriä kohti edetään. Mene-
telmät ovat tarkoituksen mukaisesti kuntoutujan fyysisiä tai psykososiaalisia voi-
mavaroja tukevia sekä lisäksi voidaan pyrkiä vaikuttamaan kuntoutujan toimin-
taympäristöön. (Ihalainen & Kettunen 2011, 168–169.) 
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Rissanen ja Aalto (2003, 1-3) selventävät monitahoisen ja monimutkaisen kuntou-
tusjärjestelmämme päärakenteiden olevan kuntoutusta ohjaava lainsäädäntö sekä 
sen pohjalta kuntoutuspalveluja tuottavat ja rahoittavat viranomaiset ja organisaa-
tiot. Väestön ikärakenteen sekä työelämän muutosten vuoksi kuntoutukselle on 
tarvetta yhä enenevässä määrin. Toisaalta, tehokkuutta ja taloudellisuutta vaali-
vassa yhteiskunnassamme kuntoutuksen vaikuttavuutta ja tavoitteiden toteutumis-
ta pyritään seuraamaan ja mittaamaan tarkoin, vaihtelevista ja keskenään hyvinkin 
erilaisista mittausmenetelmistä huolimatta. Rissanen ja Aalto mainitsevatkin kun-
toutuksesta olevan taloudellisesta näkökulmasta erilaisia seurauksia. Kuntoutuk-
sesta seuraa erilaisia hyödyllisiä vaikutuksia, mutta toisaalta kuntoutukseen käy-
tettyjä voimavaroja ja resursseja olisi voitu käyttää muihinkin tarkoituksiin.  

4.2 Sosiaalinen kuntoutus 

Ruisniemi (2003, 8) kuvaa sosiaalisen kuntoutuksen tarkoittavan yksilön toiminta-
kyvyn palauttamista suhteessa itseensä, lähiympäristöön ja yhteiskuntaan. Hän 
määrittää sosiaalisen kuntoutuksen lähtökohdaksi sosiaalisen toimintakyvyn, johon 
sisältyvät arkipäivän elämisen taidot sekä kyky toimia yhteiskunnan jäsenenä.  
Sosiaaliseen toimintakykyyn puolestaan kuuluvat yksilön aineelliset resurssit, so-
siaaliset resurssit sekä henkiset resurssit. Sosiaalisen kuntoutuksen tarve aiheu-
tuu, jos ihmisellä on puutteita jollain edellä mainituista osa-alueista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 1. Sosiaalinen toimintakyky (Aaramaa & Kivimäki 2015 ref. Ruisniemi 2003, 
8). 
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Vilkkumaa (2004, 28) erittelee sosiaalisella kuntoutuksella olevan kolme tasoa; 
sosiaalinen toisia ihmisiä koskevina havaintoina, mielikuvina ja vaikutuksina, sosi-
aalinen muiden ihmisten läsnäolona ja sosiaalinen yhdessä tekemisenä. Näin ote-
taan huomioon sosiaalisen perimän, läsnäolon ja toiminnan ulottuvuudet. Vilkku-
maa (2004,19) kirjoittaa, että ihmisen ruumiinosia ja fyysisiä toimintoja voidaan 
kuntouttaa luonnontieteellisin perustein, mutta ihmisen toimintaan on aina liitettävä 
se, mihin ruumiinosia ja fysiikkaa tarvitaan ihmisten keskinäisessä vuorovaikutuk-
sessa ja arjen toiminnoissa. Tällöin kuntoutuksesta tulee sosiaalista.  

4.3 Kuntoutumista edistävä työote 

Kuntoutumista edistävä työote tarkoittaa kuntoutujan tukemista olemassa olevan 
toimintakyvyn monipuoliseen käyttöön ja tunnistamiseen, sekä sen lisäämiseen. 
Kuntoutumista edistävä työote tähtää asiakkaan riippumattomuuden tukemiseen ja 
lisäksi pyritään vaikuttamaan myönteisesti asiakkaan minäkuvaan ja itsetuntoon, 
sekä edistämään osallisuutta erilaisissa elämän ja arjen toimissa ja sosiaalisessa 
elämässä. (Ihalainen & Kettunen 2011, 170.) 
Toiminnassa osallisuuden kokemus voi syntyä sekä vuorovaikutuksesta ihmisten 
kanssa, mutta myös eläinten, luonnon ja toimintaympäristön kautta (Ainasoja 
2014, 28). Esimerkiksi Forssan kaupunki on pilotoinut vuonna 2014 luontoavustei-
sia menetelmiä ja toimintoja osana kaupungin kuntouttavia työllistämisprosesseja. 
Kaksivuotinen prosessi on osa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Työhön kun-
touttava Green Care Etelä-Suomessa -hanketta. (Ainasoja 2014, 27.) 

4.4 Toiminnan terapeuttisuus kuntoutuksessa 

Pohjonen ja Harra (2003,15) tuovat esiin tekemisen ja toiminnan olevan kaksi 
ydinkäsitettä puhuttaessa toiminnan terapeuttisesta vaikutuksesta. Muutoksen 
mahdollisuus toiminnan avulla edellyttää heidän mukaansa teoreettista ymmärtä-
mistä, toiminnan moniulotteisuuden hahmottamista sekä toiminnan tietoista ja ta-
voitteellista käyttämistä kuntoutuksessa.  
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Erityisesti lapset ja nuoret motivoituvat toimintaan, mikäli se tuottaa heille mielihy-
vää. Aikuiset kykenevät yleensä sitoutumaan toimintaan myös muunlaisin motii-
vein. Toiminnan aikana koettu mielihyvä vahvistaa sitoutumista. Etenkin nuorten 
kohdalla on selkeämmin havaittavissa se, että mielihyvä toiminnan aikana helpot-
taa uskallusta kokeilla myös toiminnan tarjoamia haasteita (Pohjonen & Harra 
2003,19.) 
Lyytinen ja Ström (2003, 106–109) kertovat toiminnallis-terapeuttisesta LATE- 
ryhmästä, johon osallistui lastenkodeissa asuvia väkivaltaisesti käyttäytyviä nuoria 
poikia, jotka olivat kieltäytyneet kaikenlaisesta terapiasta ja terapeuttisista keskus-
teluista. Toiminnallisten menetelmien kirjo oli laaja sisältäen seikkailumenetelmiä, 
liikuntaa, taidetta ja konkreetista tekemistä esimerkiksi moottoriajoneuvojen paris-
sa.  Lyytinen ja Ström kirjoittavat, ettei toiminnallisia menetelmiä tavallisesti pidetä 
kovin hoidollisina, eikä LATEn toiminnallisia menetelmiä käyttävistä työntekijöistä-
kään juuri kukaan tehnyt ensisijaisesti terapiatyötä nuoriso- ja sosiaalitoimen pal-
veluksessa. Projektin tarkoituksena oli luoda edellytykset projektin jälkeiselle itse-
ään ja toimintatapojaan vahvistavalle kehitykselle ja katkaista kielteinen kehä. Lyy-
tinen ja Ström (2003,125) kirjoittavat tämän näkyvän nuorten elämässä hiljalleen, 
myöhempien toimintatapojen ja ratkaisujen myötä.  
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5 LUONTO- JA ELÄINYMPÄRISTÖT IHMISEN ELÄMÄSSÄ 

Seuraavassa luvussa käsittelemme luonto- ja eläinympäristöjä ihmisen elämässä. 
Aluksi kerromme hieman historiaa ihmisen suhteesta luontoon ja eläimiin, jonka 
jälkeen kerromme lyhyesti aiheestamme ympäristö-ja ekopsykologian näkökul-
masta. Luvussa pohdimme myös nykyihmisen suhdetta niin luontoon kuin eläi-
miinkin. 

5.1 Historiaa 

Ihmisen ja eläimen suhde on ikivanha. Ravintona ja muuna materiaalina eläimiä 
on alettu käyttää yli miljoona vuotta sitten. Kivikauden luola-asumusten seinämaa-
laukset kertovat ihmisen viettäneen paljon aikaa eläimiä tarkkaillen.  Ihmisen ja 
eläimen historian merkittävä käänne tapahtui, kun eläimiä alettiin hyödyntää apu-
reina. Samoihin aikoihin kun esi-isämme oppivat tulentekotaidon, alkoivat he käyt-
tää susia metsästyskumppaneinaan. Hevonen kesytettiin noin 4000 eaa. Ensim-
mäiset kotieläimet, lampaat ja vuohet kesytettiin 10 000 vuotta sitten. Muinaisessa 
Egyptissä kissat olivat paitsi tärkeitä jyrsijöiden torjujia, myös rakastettuja lemmik-
kejä sekä yleisen uskomuksen mukaan jumalten lähettiläitä. (Klemettilä 2003, 14–
18.) 
Antiikista 1800-luvulle eläimet ovat olleet suuressa roolissa maatalousvaltaisen 
yhteiskunnan pyörittämisessä. Ne olivat ruuan, raaka-aineiden, vaatteiden, lääk-
keiden ja työ- sekä kuljetusvoiman lähde. Työnsä osaavat eläinapurit olivat kalliita 
ja tärkeitä, eikä niitä kohdeltu huonosti. Monesti ihmiset myös kiintyivät niihin, eikä 
taloudellinen ajattelu ollut ainoa syy pitää hyvää huolta eläimistä. Antiikista alkaen 
filosofit, kirkko ja moralistit sekä lakiin kirjatut rangaistukset ohjasivat eläinten koh-
telua. (Klemettilä 2003, 20.) 
Vihreää hyvinvointia -julkaisussa pohditaan ihmisen ”solujen muistoja” evoluution 
aikaan saamasta levollisuudesta suojaisassa ja ravinnon hankintaan soveltuvassa 
ympäristössä. Vihreys ja veden läheisyys on tarkoittanut ruokaa ja suojaa. Viher-
ympäristön stressiä lievittävä vaikutus on nykyihmisellekin usein nopeaa vaikka 
tiedostamatonta. (Vihreää hyvinvointia [viitattu 19.10.2015].) Myös Salovuoren 
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(2014,78) mukaan kyse on biofilia -teoriasta, joka pohjautuu ihmisen geneettiseen 
perimän tarpeeseen olla osa luontoa ja jonka mukaan ihmisten yhteisessä muisti-
perinnössä nuotiotulet, suojaisat leiripaikat, avarat maisemat ja veden läheisyys 
ovat merkinneet mahdollisuutta turvaan, ravinnon ja veden saamiseen sekä rau-
halliseen, stressittömään yhdessäoloon.  

5.2 Ympäristö- ja ekopsykologia 

Ympäristöpsykologia tutkii ihmisen suhdetta fyysis-sosiaaliseen ympäristöön. Ta-
voitteena on tuottaa ympäristösuunnittelun käyttöön tietoa, joka edistää ihmisille 
parhaimpien mahdollisten ympäristöjen aikaansaamista eri tieteenalojen välisellä 
tarkastelulla. Rakennetut ympäristöt materiaaleineen ja esineineen, sekä luon-
nonympäristöt ovat ihmisen fyysistä ympäristöä. Sosiaalisen ympäristön muodos-
tavat ihmiset ja yhteisöt. Molempiin ympäristöihin liittyy symbolinen ympäristö, joka 
muodostuu kulttuurisista symboleista kuten kielestä, tavoista ja kirjoitetuista sekä 
kirjoittamattomista säännöistä. (Aura, Horelli & Korpela 1997, 15.) 
Aura, Horelli ja Korpela (1997, 98) tuovat esille erilaisia tutkimustuloksia, joissa on 
havaittu luonnonläheisyyden tai ikkunasta näkyvän luontomaiseman vaikuttavan 
positiivisesti ihmisiin. Näitä tietoja tulisi heidän mukaansa hyödyntää kaikenlaises-
sa rakentamisessa.  
Ihmisen ja luonnon välisen suhteen merkitystä korostetaan ekopsykologian tie-
teenalalla. Se luo keskeisen perustan kaikelle myöhemmin tässäkin työssä esitel-
tävälle Green Care -toiminnalle. Ekopsykologian mukaan ihmisen ja luonnon hy-
vinvointi ja pahoinvointi kulkevat käsi kädessä. Tieteenalan tavoitteena on ehkäis-
tä ihmisen vieraantumista luonnosta ja toimia apuna rakentamassa kestävän kehi-
tyksen mukaista elämäntapaa. Luonnon monimuotoisuus tukee kulttuurien moni-
muotoisuutta ja ihmisen joustavuutta ongelmatilanteissa. Ekopsykologia muistut-
taa siis nykyihmisen riippuvuussuhteesta luontoon, mutta myös ihmisen osallisuu-
desta ekosysteemiin sekä tämän osallisuuden mukanaan tuomasta vastuullisuu-
desta ympäristöä kohtaan. Se nostaa esiin myös ihmisen henkisen yhteyden luon-
toon. Nyky-yhteiskunnassa ulkoisen menestyksen ja materian tavoittelu vaikuttaa 
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ihmiseen negatiivisesti, esimerkiksi stressinä, työuupumuksena tai yleisenä psyyk-
kisenä pahoinvointina. (Yli-Viikariym. 2009, 18–19.) 

5.3 Nykyihmisen suhde luontoon 

Luontokokemukset lisäävät tyytyväisyyttä elämään. Luonto auttaa johdattamaan 
huomion pois negatiivisista ajatuksista, konfliktit helpottuvat ja asiat saavat hel-
pommin realistisemmat mittasuhteet. Myös lapsuuden luontokokemukset ovat 
merkittäviä, sillä ne muistetaan läpi elämän (Vihreää hyvinvointia [viitattu 
19.10.2015].)  
Koti- ja lemmikkieläimet liittyvät monien ihmisten rakkaimpiin lapsuusmuistoihin ja 
ovat tärkeä tuki ja turva vanhuudenkin päivillä. Sinkkosen (2003,37–43) mukaan 
onkin ihmeellistä, ettei eläinten vaikutusta lapsen psyykkiseen kehitykseen ole tut-
kittu enempää. Lemmikki jakaa omistajansa sensomotorisen ja emotionaalisen 
maailman ja on jatkuvassa ei-kielellisessä vuorovaikutuksessa hoitajansa kanssa. 
Lemmikki täyttää monenlaisia psykologisia tarpeita ja tunnetarpeita. Sinkkonen 
jatkaa kertomalla, kuinka kaltoinkohtelusta traumatisoituneet lapset saattavat suh-
tautua varauksellisesti ja jopa vihamielisesti ihmisiin, mutta eläimelle he pystyvät 
helpommin osoittamaan hellyyttä ja luottamusta. 
Kasveilla puolestaan näyttää olevan vaikutusta ihmisiin universaalisti. Se selittää 
ehkä kasvien ja kukkien tärkeää roolia ihmiselämän tärkeissä tapahtumissa ja juh-
lissa kuten häissä, hautajaisissa, syntymäpäivillä tai sairastaessa. Ihmiset myös 
pyrkivät luomaan lämpimän, kodikkaan ja kutsuvan ilmapiirin kotiin, työpaikalle ja 
juhliin käyttämällä kukkia sekä kasveja somisteena. (Wolverton 2008, 20.) 
Suomalaisille luontoympäristö on tärkeä voimavara ja kansalla on vahvaa koke-
mustietoa hyvinvointia edistävistä vaikutuksista. Salovuori (2014, 7) listaa suoma-
laisilla olevan yli 600 000 koiraa ja lukematon määrä muita lemmikkejä. Kesämök-
kejä on puoli miljoonaa. Puutarhanhoitoa ja veneilyä harrastaa noin miljoona suo-
malaista, hevosharrastajia on 20 000 ja kalastuslupia lunastetaan 270 000 vuosit-
tain.  
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Kaupunkiluonto ja ihmisten hyvinvointi -hankkeen osana tehty Metsäntutkimuslai-
toksen ja Tampereen yliopiston yhteistutkimus selvitti viheralueiden merkitystä 
kaupunkilaisille ja luonnon käytön vaikutusta koettuun terveyteen. (Tyrväinen ym. 
2007, 58.) Tuloksista selvisi, että yli 80 prosentin mielestä viheralueilla on suuri 
merkitys asumisviihtyvyyteen. Ainoastaan vajaa viisi prosenttia vastaajista piti 
merkitystä vähäisenä. Tutkimuksen mukaan oman asuinalueen viheralueet eivät 
vastaa riittävästi luontotarpeisiin. Valtaosalla vastaajista on tarvetta lisätä asuin-
alueensa ulkopuolisen luonnon käyttöä.  Tutkimuksessa selvisi, että viheralueiden 
käyttö lisäsi positiivisia tuntemuksia, mutta ei vaikuttanut negatiivisiin tuntemuksiin. 
Positiiviset tuntemukset olivat sitä voimakkaammat, mitä enemmän aikaa viher-
alueilla oli vietetty. (Tyrväinen ym. 2007, 58.) 
Kaupungin ulkopuolella olevien luontoalueiden käyttö vaikutti sekä negatiivisiin 
että positiivisiin tuntemuksiin. Eniten, eli yli kuusi käyntiä kuukauden aikana kau-
pungin ulkopuolisilla viheralueilla käyneet tunsivat selvästi muita vähemmän nega-
tiivisia tuntemuksia. Vastaavasti positiivisia tuntemuksia oli vähemmän niillä, jotka 
vierailivat kaupungin ulkopuolisilla luontoalueilla harvemmin kuin kerran kuukau-
dessa. (Tyrväinen ym. 2007, 59–64.) 

5.4 Eläimet nykyihmisen apuna 

Weisbord ja Kachanoff (2002, 5-7) kertovat koirista, joista on korvaamaton apu eri 
alojen ammattilaisille, sekä hädässä että päivittäisessä avuntarpeessa oleville ih-
misille. Poliisi- ja rajavartioviranomaiset sekä puolustusvoimat käyttävät menes-
tyksekkäästi niin koiria kuin hevosiakin monenlaisissa työtehtävissä. Weisbord ja 
Kachanoff listaavat erilaisia pelastus- ja vartiokoiria kuten vesipelastuskoirat, mii-
nakoirat ja eri tehtäviin erikoistuneet vainukoirat, jotka etsivät huumeita, tuhopolton 
jälkiä tai kadonneita ihmisiä. Toinen hyvin tunnettu ryhmä työkoiria ovat maatiloilla 
ja karjan parissa toimivat vahti- ja paimenkoirat. Erilaiset opaskoirat sokeille, kuu-
roille tai liikuntarajoitteisille ihmisille ovat myös yleisesti tunnettu koirien käyttö-
muoto. 
Weisbord ja Kachanoff (2002, 257–267) jatkavat kertomalla myös erikoisemmista 
koirien työkäytöistä, kuten koirista, joiden tehtävänä on vainuta ja paljastaa tiettyjä 



28 

 

lajeja, kuten termiittejä, käärmeitä tai haitallista hometta asuinrakennuksista. He 
kirjoittavat Etelä-Afrikan Pretoriassa sijaitsevasta poliisikoirakoulusta, jossa koulu-
tetaan koiria vainuamaan monenlaisia salakuljetettavia tavaroita, kuten sarvi-
kuononsarvia tai norsujen syöksyhampaita. He kertovat myös ekoagentista, koi-
rasta, joka on koulutettu kyseisessä poliisikoirakoulussa tunnistamaan erityisesti 
uhanalaista kotilolajiketta.   
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6 LUONTO- JA ELÄINAVUSTEISUUS SOSIAALI- JA 
TERVEYSALALLA 

Tässä luvussa käsittelemme luonto- ja eläinavusteisia menetelmiä osana sosiaali- 
ja terveysalan työtä. Syvennämme jo edellisessä luvussa aloittamaamme tarkaste-
lua luonnon ja eläinten ikivanhasta suhteesta ihmiseen kertomalla aiheesta ni-
menomaan sosiaali- ja terveysalan näkökulmasta. Tässä työssä se tarkoittaa kun-
touttavien, mutta myös ennaltaehkäisevien menetelmien käyttöä asiakkaiden ta-
voitteellisessa kokonaisvaltaisessa kuntoutumisessa. Historian katsauksen jälkeen 
kerromme siitä, kuinka nykypäivänä sosiaali- ja terveysalalla hyödynnetään luon-
toa ja eläimiä. Perehdymme myös luontoa tavoitteellisesti hyvinvoinnin ylläpitämi-
seen ja edistämiseen käyttävään Green Care -toimintaan. Green Care -
menetelmät jaetaan opinnäytetyössämme neljään kategoriaan: eläinavusteiset 
menetelmät, luontoavusteiset menetelmät, viherympäristöjen kuntouttava käyttö ja 
maatilan kuntouttava käyttö. Luvun lopussa kerromme vielä luonnon ja eläinten 
hyödyntämisestä osana työ- ja päivätoimintaa. 

6.1 Historiaa 

Salovuoren (2014, 12) mukaan luontoympäristöjen käytöllä sosiaali- ja terveysalal-
la on pitkät juuret. Jo muinaiset egyptiläiset hovilääkärit saattoivat määrätä her-
mostollisista oireista kärsiviä potilaita puutarhakävelyille. Luostarit ovat hyödyntä-
neet kautta aikojen viherympäristöjä ja luonnosta saatavia yrttipohjaisia lääkkeitä. 
Salovuori jatkaa kertomalla Belgiassa sijaitsevasta paikkakunnasta, jonne henki-
sesti ylirasittuneet pyhiinvaeltajat kokoontuivat 1300-luvulla maaseutuympäristöön 
voimaantumaan. Toipumista mitattiin säännöllisillä punnituksilla, sillä painon nou-
seminen oli merkki voimien palautumisesta. Belgian alueella on nykyisin noin 140 
erilaista hoivaa ja kuntoutusta tarjoavaa Green Care -farmia. (Salovuori 2014, 12.) 
Englannissa 1700-luvulla sijainneessa lepokodissa potilaat hoitivat eläimiä ja osal-
listuivat puutarhanhoitoon. 1800-luvun alussa maaseutuympäristöjen elvyttäviä 
vaikutuksia alettiin soveltamaan laajemmin, kun Benjamin Rush -niminen lääkäri 
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havainnoi, kuinka sairaaloissa työtätekevä rahvas toipui, toisin kuin joutilaina ma-
kaavat yläluokkaiset. (Salovuori 2014, 13.) 
Amerikassa perustettiin kuntouttava maatila Green Chimneys Farm vuonna 1947 
ja se toimii aktiivisesti edelleen. Maatilan perustajat huomasivat eläinten positiivi-
sen vaikutuksen lapsiin sekä nuoriin ja sittemmin Green Chimneyssä on kehitetty 
eläinavusteista terapiaa määrätietoisesti. Nykyään tilan koulussa käy lähes 200 
lasta päivittäin, heistä noin 100 asuu farmilla. Kotieläinten lisäksi farmilla on vil-
lieläinpuisto, jossa kuntoutetaan yli 1000 eläintä vuosittain. Villieläintarhan avulla 
lapset ja nuoret oppivat ymmärtämään ja varjelemaan luontoa, pystyvät samais-
tumaan loukkaantuneisiin ja kuntoutettaviin eläimiin, mutta saavat myös kokemuk-
sen autettavan sijasta auttajana olemisesta. (Salovuori 2014, 14–15.) 
Myös Suomessa luonto on näytellyt aina tärkeää roolia ihmisten elämässä. Salo-
vuori (2014, 8) muistuttaa, että jo vuosikymmeniä sitten psykiatriset sairaalat ja 
erilaiset parantolat oli sijoitettu maaseudulle tai maaseutumaiseen ympäristöön. 
Lisäksi esimerkiksi tuberkuloosipotilaiden kuntoutumisessa keskeisellä sijalla on 
ollut raitis ilma. Vaikka tuolloin ei ollut tieteellistä näyttöä luontoympäristön paran-
tavasta voimasta, hoitohenkilökunnalla oli hiljaista tietoa aiheesta. Salovuori kirjoit-
taa kokemustiedon joutuneen väistymään lääketieteellistymisen tieltä, huomion 
kiinnittyessä sairauden ja ongelmien hoitoon, voimavarojen ja terveyden vahvis-
tamisen sekä ennaltaehkäisyn jäädessä vähemmälle huomiolle. Salovuori (2014, 
17–18) toteaa luonnonläheisen hoivaympäristön merkityksen ymmärtämisen nä-
kyneen 1900-luvulla monien hoitolaitosten hoito-ohjelmissa. 1950-luvulle saakka 
sosiaalialan ammattilehdissä kirjoitettiin aiheesta säännöllisesti, mutta sen jälkeen 
niissä oli pitkä tauko. Luontoympäristöjen mahdollisuudet on löydetty uudelleen 
2000-luvulla.  

6.2 Luonnon ja eläinten hyödyntäminen sosiaali- ja terveysalan työssä 

Jo vuosisatoja sitten on siis havaittu, että luonto parantaa. Ihmiset toipuvat nope-
ammin ja tarvitsevat vähemmän kipulääkkeitä pelkän luontomaiseman katselemi-
sen avulla. Tämä antaa lukuisia soveltamismahdollisuuksia sairaaloissa ja terve-
yskeskuksissa. Myös psykososiaalisessa kuntoutuksessa on osattu jo vuosia käyt-
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tää eläimiä apuna muun muassa tarkkaavaisuushäiriöisten lasten parissa (Vihreää 
hyvinvointia [viitattu 19.10.2015]).  
Salovuori (2014, 8) viittaa Fiedmanin (1980) tutkimukseen lemmikkien vaikutuk-
sesta sydänpotilaiden kuolleisuuteen pohjustaessaan luonto- ja eläinavusteisuu-
den käyttöä terveysvaikutteisena menetelmänä. Tutkimuksesta kävi ilmi, että ne 
sydänkohtauksen saaneet potilaat, jotka omistivat lemmikin, säilyivät hengissä 
sydänkohtauksen jälkeen pidempään kuin he, joilla ei lemmikkiä ollut. Salovuoren 
(2014, 8) mukaan myös Ulrich (1984) on todistanut pelkän ikkunasta näkyvän 
luontomaiseman vaikuttavan merkittävästi sappikivipotilaiden toipumiseen. Nämä 
edellä mainitut tutkimukset ovat Salovuoren mukaan toimineet eräänlaisina pio-
neeritöinä, joiden ansiosta tutkijat ovat kiinnostuneet luontoympäristön merkityk-
sestä ihmisten hyvinvoinnille. Näin ollen luontoavusteisen toiminnan vaikuttavuu-
desta on vuosien saatossa saatu vahvaa näyttöä, niin kotimaisten kuin ulkomaa-
laisten tutkijoiden toimesta.  
Salovuoren (2014, 7–8) mukaan ihmisen joutuessa hoidon tai kuntoutuksen piiriin 
mahdollisuudet oman hyvinvoinnin ylläpitämiseen saattavat heikentyä. Luonto-
resurssien hyödyntäminen laitokseen muutettaessa usein vähenee, vaikka juuri 
terveytensä heikoksi kokevat ihmiset hyötyisivät luontoympäristön hyvinvointivai-
kutuksista kaikkein eniten. Salovuori (2014, 11) kirjoittaa olevansa sitä mieltä, että 
hoidon laatukriteereihin tulisi kirjata luontoyhteyden säilyttämisen mahdollisuus. 
Hän uskoo, että mikäli asiakkaalla on mahdollisuus valita menetelmiä oman kun-
toutumisensa tueksi, on luontoavusteinen toiminta hyvin kilpailukykyinen vaihtoeh-
to. Salovuori muistuttaa myös luontoulottuvuuden voimaannuttavasta vaikutukses-
ta henkilökunnalle ja toteaa elvyttävien ympäristöjen olevan tarpeellisia vaikeita ja 
kuormittavia asioita käsitteleville ammattilaisillekin. Esimerkiksi puutarhatoiminta 
voi olla virkistystoimintaa, terapeuttista puutarhatoimintaa tai kuntouttavaa työtoi-
mintaa, jolloin myös tavoitteet ovat erilaisia. (Salovuori 2014, 23–24.) 
Paloniemen sairaala on psykiatriaan erikoistunut sairaala, jossa sairaalahoidon 
lisäksi tärkeitä hoitomuotoja ovat perhe- ja verkostoselvittelyt sekä erilaiset toimin-
nalliset terapiat, kuten ratsastus-, liikunta- ja taideterapia (Paloniemen sairaala 
[viitattu 16.2.2016]). Paloniemen psykiatrinen sairaala on ainoa kunnallinen sairaa-
la Suomessa, joka käyttää ratsastusterapiaa psyykkisten ongelmien kuntoutuk-
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sessa. Toiminta alkoi vuonna 1997 ja sairaala-alueella on omassa tallissaan kaksi 
terapiahevosta. (Jalonen, 2009.) 

6.3 Green Care 

Ihmiset ovat kautta aikojen käyttäneet luontoa ja eläimiä osana hyvinvoinnin ja 
virkistäytymisen edistämistä. Tutkittua tietoa aiheesta on kuitenkin ollut saatavilla 
”hiljaisen tiedon” olemassaoloon nähden vähän aikaa. Käsitteenä luonto- ja 
eläinavusteista toimintaa tavoitteellisesti, ammatillisesti ja vastuullisesti hyödyntä-
vä Green Care on esitelty Suomessa vasta 2000-luvun puolessa välissä (Soini & 
Vehmasto 2014, 8). 
Green Care Finland ry on valtakunnallisesti toimiva yhdistys, joka on perustettu 
2010. Yhdistyksen tavoitteena on lisätä Green Care-toiminnan tunnettavuutta ja 
parantaa toimialan yleisiä edellytyksiä. Yhdistys on mukana tutkimus- ja kehittä-
mistoiminnassa, sekä kokoaa yhteen alan palveluita tarjoavia yrityksiä. Green Ca-
re Finland ry:n jäsenyritysluettelosta löytyy tällä hetkellä 77 yritystä, jotka hyödyn-
tävät luonto- ja eläinavusteisuutta tavoitteellisesti ja vastuullisesti sosiaali- ja ter-
veysalalla, kauneudenhoitoalalla, sekä matkailu- ja virkistystoiminnassa.  (Green 
Care Finland ry [viitattu 19.10.2015].) 
VoiMaa! -hankkeen opas Luonto hyvinvoinnin lähteenä -suomalainen Green Care 
(2013) määrittelee Green Caren olevan sateenvarjokäsite monille erilaisille tavoille 
toteuttaa luontolähtöistä hyvinvointitoimintaa. Green Care tarkoittaa toimintaa, jos-
sa luontoa käytetään tavoitteellisesti hyvinvoinnin ylläpitämiseksi ja edistämiseksi. 
Toiminta perustuu luontolähtöisiin menetelmiin, joita käytetään erityyppisissä ym-
päristöissä metsässä, puutarhassa tai maatilalla, mutta myös kaupungeissa tai 
sisätiloissa. Green Care -toiminta voi yhdistää eri elementtejään, ja se rakenne-
taan yksilön, ryhmän, yhteisön tai verkoston luovan toiminnan ja tieteellisten tutki-
musten tuloksena syntyneiden toimintaperiaatteiden mukaisesti. Hyvinvointivaiku-
tukset syntyvät luonnon elvyttävyyden, toiminnallisuuden ja yhteisöllisyyden kaut-
ta. Green Care -toimintaa harjoitetaan tavoitteellisesti, ammatillisesti ja vastuulli-
sesti. (Luonto hyvinvoinnin lähteenä 2013.) 
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Yli-Viikarin ym. (2009, 57) mukaan Green Care -toiminnassa on kyse myös sosi-
aalisesta innovaatiosta, joka on noussut toimintatavaksi yhteiskunnan muutoksien 
seurauksena yhdistäen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä maatalouden. Green 
Care -toiminta on maatalouden ja maaseudun resurssien eli luonnon, kotieläinten, 
kasvien sekä maataloustyön suunnitelmallista hyödyntämistä ihmisten hyvinvoin-
nin ja toimintakyvyn lisäämiseksi sekä ylläpitämiseksi. 
Green Care -toiminta on jaettavissa kahteen pääkategoriaan: luontovoimaan ja 
luontohoivaan. Luontohoivalla tarkoitetaan julkisten ja yksityisten palveluntuottaji-
en hoivan ja kuntoutuksen palveluita, joissa on mukana sosiaali- ja terveysalan 
koulutuksen omaavia toimijoita. Palvelun ostaja ja käyttäjä ovat usein eri tahoja ja 
toimintaa ohjaavat monet lait sekä säädökset. Asiakkaita luonnehtii usein jollain 
tavoin haavoittuva asema, kuten hoivan ja kuntoutuksen tarve. (Luonto hyvinvoin-
nin lähteenä 2013.) 
Luontovoimalla tarkoitetaan luontolähtöisiä hyvinvointipalveluita, harrastus-, kas-
vatus- ja opetuspalveluita. Asiakkaat eivät yleensä ole erityisen haavoittuvassa 
asemassa, palvelut eivät useinkaan kuulu julkisen sektorin järjestämisvastuulle, 
eikätoimintaa ei ole lainsäädännöllä tarkasti määritelty, kasvatuspalveluita lukuun 
ottamatta. Palvelun tuottajilla ei ole sosiaali- ja terveysalan koulutusvaatimuksia ja 
palvelun ostaja on usein yksityinen henkilö. (Luonto hyvinvoinnin lähteenä 2013). 
Salovuoren (2014, 22) mukaan luontoympäristöt tarjoavat paljon mahdollisuuksia 
ja lähes kaikkia luontoon liittyviä harrastuksia voidaan käyttää hoidon ja kuntou-
tuksen tukena. Salovuori esittelee yleisimmin käytetyiksi Green Care -
menetelmiksi ekoterapian, terapeuttisen puutarhanhoidon, viherympäristöjen kun-
touttavan käytön, eläinavusteisen toiminnan, kalastuksen, retkeilyn ja eräilyn, hoi-
vamaatalouden ja metsäympäristöjen käytön, luontoon liittyvät kädentaidot ja ym-
päristökasvatuksen. Green Care -menetelmät voidaan myös jakaa neljään selke-
ämpään pääkategoriaan: eläinavusteiset menetelmät, luontoavusteiset menetel-
mät, viherympäristöjen kuntouttava käyttö ja maatilan kuntouttava käyttö (Green 
Care Finland [viitattu 16.2.2016]). Työssämme Green Care-toimintaa käsitellään 
näiden edellämainittujen pääkategorioiden mukaan, joita seuraava tekemämme 
kuvio selventää. 
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Kuvio 2. Green Care-menetelmät. 

6.3.1 Eläinavusteinen työskentely 

Eläinavusteisiin aktiviteetteihin liittyy vahvasti elämyksellisyys. Elämyksellisyyden 
kautta oppiminen on ihmiselle mieluista ja luontaista. Elämyspedagogiikan eli kas-
vamisen itseoivaltamisen avulla saadaan parhaimmillaan aikaiseksi yksilön kasvua 
henkisellä ja fyysisellä tasolla sosiaalisena ryhmätoimintana (Vainionpää 2014, 
49). Ikäheimo (2013, 10) jakaa eläinavusteisen työskentelyn (Animal-
AssistedInterventions, AAI) eläinavusteiseen toimintaan (Animal-Assisted Activity, 
AAA), terapiaan (Animal-assistedTherapy AAT) ja opetukseen (Animal-Assisted 
(Special) Pedagogy, AAP). Kruger ja Serpell (2010, 34) huomauttavat termiä 
eläinavusteinen terapia käytettävän myös sellaisista toiminnoista, joita ei voida 
terapiaksi virallisesti luokitella. Alle olemme koonneet edellä mainituista termeistä 
keskeisimpiä toimintaa määrittäviä seikkoja. 
Eläinavusteisella toiminnalla mahdollistetaan motivointi sekä kasvatukselliset tai 
hoidolliset hyödyt, joiden tarkoituksena on lisätä yksilön tai ryhmien hyvinvointia. 
Eläinavusteinen toiminta painottuu spontaanisuuteen ja on usein vapaaehtoistoi-
mintaa, joka ei perustu ammatilliseen tavoitteellisuuteen. Ohjaaja voi olla koulu-
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tuksen saanut ammattilainen tai vapaaehtoinen, joka ei toimi sosiaali- ja terveys-
alalla. (Ikäheimo 2013, 10.) 
Vapaaehtoistoimintana eläinavusteisuus on tunnettua erilaisissa asumisyksiköissä 
ja hoitolaitoksissa, sillä Suomessa on ollut tuttu ilmiö 1990-luvun alusta asti koira-
vierailijat, jolloin toiminnan aloitti amerikkalaisperäisten työkoirarotujen harrasta-
jayhdistys. Halibernit aloittivat toimintansa vuonna 1999 ja sittemmin toimintaan on 
tullut mukaan Kennelliitto sekä muita järjestöjä. Nykyään koirakkovierailijoita on yli 
800 kappaletta ja terapiaeläinvalikoima on laajentunut Suomen terapia-alpakat ja 
laamat ry:n toiminnan johdosta. (Salovuori 2014, 21.) Suomen Karva-Kaverit ry:n 
toimintaan voidaan hyväksyä soveltuvuustestien perusteella mikä eläin tahansa. 
(Suomenkarva-kaverit [viitattu 24.10.2015]).  
Eläinavusteinen terapia on tavoitteellista toimintaa, jossa on asetettu selkeät ta-
voitteet ja edistymistä seurataan. Sen tavoitteena on edistää yksilön fyysistä, sosi-
aalista, emotionaalista tai kognitiivista hyvinvointia. Eläinavusteisessa terapiassa 
eläin on keskeisenä osana hoitoprosessia, ja sitä voidaan antaa yksilö- tai ryhmä-
terapiana. Terapiaprosessi dokumentoidaan ja arvioidaan, terapiasta peritään 
myös palkka tai palkkio, toisin kuin edellä esitellystä eläinavusteisesta toiminnasta, 
joka on maksutonta asiakkaalle. Eläinavusteisessa terapiassa eläimen ohjaajana 
toimii kasvatuksen tai sosiaali- ja terveysalan ammattilainen, jolla on alueen erityi-
nen asiantuntijuus sekä eläinavusteisen alan harjoitustutkinto, tai terapia on toteu-
tettu tällaisen henkilön ohjauksessa. (Ikäheimo 2013, 11.) 
Ratsastusterapia on yksi tunnetuimmista eläinavusteisen terapian muodoista. 
Suomessa ratsastusterapiaa on harjoitettu lähes kolmekymmentä vuotta ja näiden 
vuosien aikana on kertynyt osaamista, ammattitaitoa sekä tunnettuutta alalle run-
saasti (Mattila-Rautiainen 2011, 10).  Ratsastusterapia on ratsastusterapeuttikou-
lutuksen saaneen terveydenhuollon, sosiaali- tai opetusalan tutkinnon suorittaneen 
ammattilaisen antamaa hevosavusteista kuntoutusta. Ypäjän Hevosopiston ja 
Suomen Ratsastusterapeutit ry:n järjestämäkoulutus kestää kolme vuotta ja pää-
syvaatimuksena on vähintään AMK-tasonpohjakoulutus sekä ainakin kahden vuo-
den työkokemus oman ammattinsa käytännön kuntoutusalalta. Hakijalla on oltava 
vahva hevosalan perusosaaminen ja hyvä perusratsastustaito. (Hevosopisto Ypäjä 
2014.) 
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Selvinen (2011, 15) kirjoittaa ratsastusterapian olevan kokonaisvaltainen kuntou-
tusmuoto, jossa kuntoutuja, hevonen ja ratsastusterapeutti tekevät töitä yhdessä 
tavoitteiden saavuttamiseksi. Ratsastusterapiaa käytetään liikunta- ja kehitys-
vammaisten toimintakyvyn ylläpitämiseen ja lisäämiseen, erilaisten sairauksien ja 
onnettomuuksien vuoksi ja sillä voidaan saada aikaan myös kasvatuksellista sekä 
psykologista kehittymistä. Ratsastusterapia kuuluu vaikeavammaisilla Kela- kor-
vattavuuden piiriin. (Terapiat 2015). 
Eläinavusteinen (erityis)opetus on eläinavusteista terapiaa tai toimintaa, jota voi 
toteuttaa esimerkiksi kouluissa ja luokissa asianmukaisen koulutuksen saanut 
avustaja tai erityisopettaja, joka on perehtynyt myös käytössä olevaan eläinyksi-
löön. Tällöin toiminta on suunnitelmallista, tavoitteellista eläinavusteista terapiaa. 
(Ikäheimo 2013, 11.) 

6.3.2 Luontoavusteiset menetelmät 

Luonnossa kulkeminen on tehokas keino stressinhallintaan. Luontoa käytetään 
menestyksellisesti myös terapiaympäristönä hoidossa tai kuntoutuksessa (Green 
Care Finland [viitattu 16.2.2016]). 
Metsäympäristöt. Metsä- ja muita luonnonympäristöjä voidaan käyttää esimerkik-
si tavoitteellisesti seikkailuliikkumiseen, kiipeilyyn, melontaan, vaellukseen ja ret-
keilyyn. Näissä toimissa sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset joutuvat laittamaan 
myös itsensä likoon ja opettelemaan uutta, sekä sietämään epävarmuutta ollen 
siten ikään kuin samalla viivalla asiakkaiden kanssa. (Lyytinen & Ström 2003, 
112.) 
Kahdeksan museota tallensi kahden vuoden ajan aineistoa Suomen lasten ja 
nuorten luontosuhteesta ”Ihan pihalla!” -hankkeessa. Aineistoa kerättiin päiväkoti-
lapsista lukiolaisiin. Metsä osoittautui hyvin erityiseksi ympäristöksi. Kerätty aineis-
to osoittaa, että metsä on sekä innostava että rauhoittava ympäristö. Päiväkotien 
ammattilaiset raportoivat hankkeen aikana hyvinvointivaikutuksista, joita metsä 
päiväkotilapsille antaa. Metsä on kokemusten mukaan loputon mielikuvitusta inspi-
roiva paikka. Metsä vaikutti lapsiin monella tavalla. Metsässä on tilaa riehakkaa-
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seen menoon, sieltä löytyy tarpeeksi materiaalia ja riitelykin vähenee, kun on pal-
jon mahdollisuuksia yhteisiin puuhiin. Päiväkodin henkilökunnan mukaan esimer-
kiksi majojen rakentaminen yhdessä kasvattaa koko päiväkotiryhmän yhteishen-
keä. Metsä myös vapauttaa, hiljainen ja ujo lapsi saattaa osallistua ja puhua aktii-
visemmin metsässä. Metsässä lapset saattavat avautua huolistaan ja suruistaan 
helpommin kuin muussa ympäristössä. (Koponen 2016 [viitattu 8.2.2016]). 

6.3.3 Viherympäristöjen kuntouttava käyttö 

Puutarha- ja viherympäristöt tarjoavat elämyksellisyyden lisäksi työtä ja toimin-
taa. Terapeuttinen ja sosiaalinen puutarhatoiminta on elvyttävää ja voimaannutta-
vaa, se auttaa oppimaan monia taitoja ja tuottaauusia kokemuksia kasvien hoita-
misen avulla. Puutarhaterapiassa käytetään samoja toiminnallisia elementtejä kuin 
puutarhatoiminnassakin, mutta suunnitellusti osana potilaan terapiaa ja kuntoutus-
ta. (Green Care Finland [viitattu 16.2.2016]). 
Puutarhatoiminta voi olla terapeuttista puutarhatoimintaa, kuntouttavaa työtoimin-
taa tai virkistystoimintaa. Virkistystoiminnan tarkoituksena on nimen mukaisesti 
virkistyminen ja uusien virikkeiden saaminen. Kuntouttavana työtoimintana puutar-
hatoiminnan tavoitteet liittyvät pitkälti työn mukanaan tuomien rutiinien oppimi-
seen, työhön liittyvien voimavarojen arviointiin sekä yleisesti työtaitojen harjoitte-
lemiseen.  
Puutarhatoiminta ja esimerkiksi maatila tarjoavat mahdollisuudet eritasoisiin töihin, 
joiden avulla asiakas pystyy näkemään oman työnsä jäljen ja samalla hyötymään 
ympäristön positiivisista vaikutuksista. Terapeuttisessa toiminnassa tavoitteet poh-
jautuvat pääsääntöisesti puolestaan asiakkaan henkilökohtaiseen hoitosuunnitel-
maan, jolloin puutarhatoiminnalla pyritään vahvistamaan hoitosuunnitelmassa 
määriteltyjä tavoitteita. (Salovuori 2014, 24). 
Kasvien käyttö sisätiloissa. Kasvien ja kukkien kasvattaminen sekä käyttö toi-
minnallisena ja tavoitteellisena Green Care -menetelmänä onnistuu myös sisäti-
loissa. Wolverton (2008,10–20) huomioi, että nykytiede todentaa sitä, mikä on ollut 
hiljaista tietoa jo vuosikymmeniä; kasvattamalla kasveja voidaan parantaa henkis-
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tä ja fyysistä hyvinvointia samalla auttaen ympäristöä puhdistumaan. Etenkin ny-
kyaikana esiintyvien haasteiden, kuten rakennusmateriaaleista ja sisustustekstii-
leistä johtuvien sisäilman epäpuhtauksien vuoksi, Wolverton kirjoittaa myös kasvi-
en terveysvaikutuksista ihmisille ilmaa puhdistavan ominaisuutensa vuoksi. Keino-
tekoiset materiaalien on tutkittu vapauttavan ilmaan satoja erilaisia kemiallisia ai-
neita ja yhdisteitä ja näin ollen kasvien käyttö ilmanpuhdistajina on kannattavaa. 
Ympäri maailmaa on ollut jo 20 vuotta käytössä niin sanottuja viherseiniä, lähinnä 
silmänilona ja taideteoksina. Suomalainen Naturvention on ensimmäinen yritys, 
joka valmistaa päätarkoituksellisesti ilmanpuhdistukseen suunniteltuja seiniä. Na-
turvention on yksi yrityksistä, joka on saanut alkunsa kehitellessään ratkaisua ur-
baaniin ongelmaan; yhtiön mukaan nykyihmiset viettävät jopa 90 prosenttia ajas-
taan sisätiloissa, vaikka ihminen voi paremmin ollessaan ulkoilmassa. Yrityksessä 
on kehitetty monialaisia tutkijoita ja ammattilaisia apuna käyttäenviherseinätekno-
logia, joka tuo sisätiloihin tarkkaan suunnitellun ja toteutetun viherkasviseinämän 
avulla luonnollisen ilmaston, jollaiseen ihmiskeho on tuhansien vuosien aikana 
tottunut metsissä ja vuorilla. (Naturvention 2014). 

6.3.4 Maatilan kuntouttava käyttö 

Salovuori (2014, 16–20) mainitsee monissa Euroopan maissa hyödynnetyn maati-
loja kuntoutustoiminnan tukena jo kauan. Käsitteiksi ovat viime vuosina vaki-
intuneet Green Care, Farming for Health, Care Farms Social Farming, City Farms 
ja Inn påtunet.  
Maatilojen käyttö kuntoutumisympäristöinä on oleellinen osa eurooppalaista Green 
care -toimintaa ja ”hoivamaatalous” on tunnistettu menetelmä. Monissa Euroopan 
maissa maatiloja ympäristöineen käytetään monipuolisesti sosiaaliseen kuntou-
tukseen. Suomessakin on joitakin satoja monialaisia maatiloja, jotka tarjoavat hoi-
va- ja hoitopalveluita. Maatilalla luonto on mukana arjen rutiineissa, kuten eläinten 
hoitamisessa ja kasvukauteen liittyvissä töissä. Fyysinen ja yhteisöllinen tekemi-
nen sekä merkityksellisen päivärytmin noudattaminen tukevat kuntoutumista. Maa- 
ja metsätalouden töitä voidaan käyttää samassa tarkoituksessa kuin muitakin 
maatilan töitä. (Green Care Finland [viitattu 16.2.2016]). 
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Eläinavusteiseen toimintaan tuotantoeläimet soveltuvat yhtä monipuolisesti kuin 
lemmikkieläimet. Eläinten perushoidon kuten ruokinnan ja siisteydestä huolehtimi-
sen, sekä lajikohtaisten töiden kuten lypsyn ja keritsemisen lisäksi voidaan eläimiä 
rapsutella ja tarkkailla sekä ulkoilla niiden kanssa. Eläinten hoitoon liittyvät rutiinit 
auttavat elämänhallinnassa, aktivoivat muistia ja parantavat fysiikkaa (Lilja 2013 
[viitattu 30.1.16].) 
Tarkiaisen ym. (2014, 67–78) artikkelissa kotieläinavusteiseen toimintaan liittyen 
kerrotaan tuotantoeläinten käyttöön tuovan haastetta sen, että tuotantoeläimet 
ovat usein tottuneet vain omien hoitajiensa käsittelyyn. Asiakkaan tavoitteiden 
kannalta on tärkeää, ettei eläin toistuvasti pakene kontaktista tai käyttäydy ag-
gressiivisesti. Artikkelissa esitelläänkin tapoja mitata eläinten soveltuvuutta 
eläinavusteiseen toimintaan. 

6.4 Työ- ja päivätoiminta 

Ihminen elää ja kehittyy vuorovaikutuksessa ympäristöjensä kanssa. Päivätoimin-
nassa yhteisöllä on suuri merkitys. Yhteisön sosiaalista toimintaa käytetään päivä-
toiminnassa kuntouttavien tavoitteiden saavuttamiseksi. Yhteisössä jäsenet har-
joittelevat vastuun ottamista ja selviytymistä arkisista toiminnoista, saaden toisil-
taan palauteen lisäksi vertaistukea. Yhdessä olon ja yhteisten arkisten toimintojen-
tiedetäänluovan yhteenkuuluvuutta sekä antavan elämälle merkitystä ja sisältöä. 
Kuntouttavan yhteisön periaatteita ovat tasa-arvoisuus ja demokraattisuus, lämmin 
ilmapiiri, avoin kommunikaatio, palautteen antaminen ja saaminen sekä yhteisölli-
syys. Yhteisö tarjoaa monipuolisesti yhteenkuuluvuuden tunteita sekä samaistu-
mis- ja peilausmahdollisuuksia. Sen lisäksisen tulisi antaa hyväksyntää. Tämän 
yhtälön avulla voi vahvistaa itsetuntoa, oppia uusia käyttäytymismalleja ja kehittyä 
ihmissuhdetaidoissa. (Heikkinen-Peltonen ym. 2014, 250.) 
Työ merkitsee ihmisille paljon. Ajankäytön rakenteen, arjen sisällön ja toimeentu-
lon lisäksi työ merkitsee sosiaalisia kontakteja, sosiaalista asemaa ja identiteettiä. 
Työn kautta ihmiset saavat mahdollisuuden olla osallisena ja hyödyllisenä, sillä 
työllä on merkitystä myös yhteiskunnallisesti. (Luomanen 1999, 108.)  
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Erilaisista syistä johtuen kaikki eivät kykene työskentelemään päätoimisesti ja kun-
touttava työtoiminta on tarkoitettu pitkään työttöminä olleille henkilöille työllisty-
mismahdollisuuksien sekä elämänhallinnan parantamiseksi. (Terveyden ja hyvin-
voinnin laitos 22.9.2014). Jos itsensä yhteiskunnallisesti hyödyttömäksi kokeva 
ihminen vastaa esimerkiksi kaupungin ulkoalueiden siivoamisesta, tai viheraluei-
den rakentamisesta, toiminta vahvistaa Salovuoren (2014, 80) mukaan tunnetta 
osallisuudesta ja omasta merkityksellisyydestä. Luonto- ja eläinavusteista päivä-
toimintaa järjestetäänkin sosiaali- ja terveysalan yrityksissä erityistä tukea tarvitse-
ville ihmisryhmille kuten kehitysvammaisille, sekä päihde- ja mielenterveyskuntou-
tujille (Green Care Finland ry [viitattu 15.2.2016].) 
Salovuori (2014, 18–20) kirjoittaa luontoympäristöihin sijoittuvan toiminnan olleen 
pitkään Suomessa osana esimerkiksi joidenkin vankiloiden työtoimintaa ja kuntou-
tusta. Vilppulan ja Keravan vankiloissa voi myös opiskella vankeusaikana puutar-
ha- alan tutkintoja. Kuten edelläkin on mainittu, puutarhatoimintaa voidaan toteut-
taa joko virkistystoimintana, kuntouttavana työtoimintana tai terapeuttisena puu-
tarhatoimintana. Näistä terapeuttista puutarhanhoitoa sovelletaankin monissa lai-
toksissa kuten Lapinlahden, Kellokosken ja Pitkäniemen sairaaloissa. (Salovuori 
2014, 21–24.) 
Vainionpää (2014, 54–61) on tutkinut eläimiin liittyvää työtoimintaa Pelson vanki-
lassa vuonna 2009. Hän kertoo tulleensa tutkimuksessaan siihen tulokseen, että 
eläintenhoitotyö tukee rikosseuraamusviraston tavoitteita kuntouttamisesta, elä-
mänhallinnasta ja sijoittumisesta yhteiskuntaan. Vainionpää kirjoittaa tutkimuksen-
sa alusta lähtien olleen selvää, että eläimillä oli terapeuttinen vaikutus niitä hoita-
ville vangeille. Tutkimuksessa löytyi neljä kuntouttavaa tekijää; hoidettavat eläimet, 
maatilaympäristö, henkilökunta sekä toimipisteen työyhteisö. Vainionpää tuokin 
esiin, että vankien omasta mielestä eläimet olivat selkeästi tärkein heitä vahvistava 
tekijä ja merkittävin seikka oli mieltä rauhoittava vaikutus. Vainionpään mukaan 
vankien oli helppo näyttää tunteensa eläinten parissa ja eläimet muuttivat jopa 
kokonaisvaltaisesti ajatusmaailmaa. Vankien oli pakko opetella käsittelemään pet-
tymyksiä ja aggressioita rakentavammin. Lisäksi heidän tuli kyetä viemään asioita 
päättäväisesti, mutta lempeästi ja pitkäjännitteisesti läpi. Vainionpää toteaa myös 
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että eläinten vaikutus minäkuvaan, omaan rooliin ja tulevaisuuden perspektiiviin oli 
ilmeisen positiivinen.  
Kajos (2014) kirjoittaa puolestaan 2000 -luvun alussa A-klinikkatoimen ja A-kiltojen 
liiton selvittäneen kyselyssään asiakkaiden sekä työntekijöiden mielipidettä siitä, 
mitä uutta tarvittaisiin kuntoutus- ja katkaisuhoitoihin. Tuloksista selvisi, että teke-
mistä kaivattiin lisää. Sen myötävaikutuksesta syntyi Selvästi metsässä –projekti 
(2009–2011), jonka toiminta elää edelleenkin A-killoissa.  
Mesimäki (2013) kertoo, että toimintaan on koulutettu ohjaajiksi luontomenetelmiin 
perehdyttäen 150 henkilöä Kiltakoutseiksi ja osallistuneita kuntoutujia on ollut noin 
6000. Ihmisen luontoyhteyttä pidetään tärkeänä osana elämää ja kuntoutujat ovat 
kertoneet, että luontoyhteys on katkennut päihderiippuvuusaikoina, eikä luonnosta 
ole pystynyt nauttimaan tai ammentamaan voimavaroja. Kuntoutujien mukaan rait-
tiina pystyy palaamaan voimaannuttaviin kokemuksiin luonnon parissa ennen 
päihteidenkäyttämisen aikaa. Luonto myös mahdollistaa kuntoutujien mukaan ta-
savertaisemman kommunikoinnin, kun hoitajan ja hoidettavan sijasta nuotiolla is-
tuukin kaksi ihmistä.  
Kajos (2014) kirjoittaa kuinka laavulla passiivinenkin ihminen saattaa ottaa aktiivi-
sen toimijan roolin ja hakata halot sekä tehdä tulet. Toiminta antaa toisenlaisen 
mahdollisuuden toteuttaa itseään. Tekeminen, oppiminen ja onnistuminen vahvis-
tavat itseluottamusta. Niiden avulla opetellaan ja palautetaan päivärytmiä, arjen 
taitoja ja sosiaalisia taitoja. Myös muilla osallistujilla on suuri merkitys, sillä yhtei-
söllisyydellä on iso rooli päihdekuntoutuksessa. 
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7 LUONTO- JA ELÄINAVUSTEISEN TOIMINNAN VAIKUTUKSET 
YKSILÖÖN 

Seuraavassa luvussa jatkamme luonto- ja eläinavusteisen toiminnan pohdintaa 
kuvailemalla teoriatiedon avulla toiminnan vaikutuksia yksilön sosiaalisiin suhtei-
siin ja osallisuuteen sekä yleisesti hyvinvointiin. 

7.1 Luonnon vaikutukset yksilön elämään 

Luonto aktivoi kaikkia aisteja sekä lisää tarkkaavaisuutta. Samalla kun luonto saa 
ihmiset valppaiksi, se tehostaa parasympaattisen hermoston käyttöä ja lisää levol-
lisuutta. Luonnossa katsetta on ohjattava jatkuvasti eri etäisyyksille, lisäksi haju- ja 
tuntoaisti saavat monipuolisesti impulsseja. Luonnon ääniä kuunneltaessa kuulo 
joutuu tunnistamaan ääniä laajemmalla skaalalla kuin digitaalisia ääniä kuunnelta-
essa. Epätasaisessa maastossa tasapaino kehittyy ja luonto lisää innostuneisuutta 
liikkumiseen. On todennettu, että fyysinen suoritus ei tunnu ulkona yhtä raskaalta 
kuin sisällä. Samalla itse valittu kävelytahti on ulkona reippaampi kuin sisällä. (Vih-
reää hyvinvointia [viitattu 19.10.2015].) 
Nyky-yhteiskunnassa ihmisen suhde luontoon eroaa merkittävästi niistä ajoista, 
jolloin hengissä selviytymisen edellytyksinä olivat taito lukea luontoa ja sopeutua 
siihen. Kulutusyhteiskunnassa jatkuvasti kasvavan tuotannon, ja sitä myötä kulu-
tuksen, vaikutukset näkyvät selvästi luonnossa ja ympäristössämme. Kellertin ja 
Wilsonin (2003) mukaan myös nyky-yhteiskunnassa ihmisten tarve yhteyteen 
luonnon kanssa on edelleen vahva ja sitä selittää biofilia- teoria. Tästä merkkeinä 
ovat esimerkiksi lemmikkieläinten määrän kasvu sekä puutarhaharrastuksen ja 
mökkeilyn suosio. (Yli-Viikari ym. 2009, 18–19.) Luontoympäristöt tarjoavat pako-
väylän kaupunkiympäristöjen aiheuttamasta ärsykkeiden tulvasta (Salovuori 2014, 
78). 
Viherympäristöjen vaikutus tarkkaavaisuuden elpymiseen on Salovuoren (2014, 
79) mukaan yksi keskeisimpiä nyky-yhteiskunnassa hyödynnettäviä tietoja. Luonto 
elvyttää väsyneet ja levottomat aivot ja auttaa keskittymään. Tätä on testattu muun 
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muassa oikolukutehtävien avulla ja todettu luontoympäristössä oleskelleiden ryh-
mien löytävän virheet aina sisätiloissa oleskelleita ryhmiä tehokkaammin. Salovuo-
ren mukaan Norjassa tätä on hyödynnetty järjestämällä koulunkäyntiä maatilaym-
päristössä nuorille, joilla on vaikeuksia keskittyä ja pysyä paikallaan.  
Kaupunkilaisten saamalla luonto- ja viheraltistumisella on yhteys psyykkiseen hy-
vinvointiin. Luonnossa oleskelu vaikuttaa myönteisesti mielialaan lisäämällä posi-
tiivisia ja vähentämällä negatiivisia tunteita. Myönteiset tuntemukset lisääntyvät jo 
vähäisestä viheralueiden käytöstä. Selvä vaikutus on havaittavissa, kun lähiviher-
alueita käytetään yli viisi tuntia kuukaudessa, tai kun luonnossa vietetään aikaa 
kaksi–kolme kertaa kuukaudessa. (Tyrväinen ym. 2007, 73.) 
Ihmiset voivat nauttia ja saada hyötyä luonnosta ja viherympäristöstä, vaikka eivät 
haluaisikaan tehdä esimerkiksi varsinaisia puutarhatöitä. Luontoa ja viherympäris-
töjä voidaan hyödyntää kuntoutus- ja hoitotyössä tarjoamalla mahdollisuuksia te-
rapeuttiseen puutarhatoimintaa tai vahvistamalla yleisesti hyvinvointia luonnossa 
tai viherympäristöissä oleilemalla (Salovuori 2014, 23–24). 

7.1.1 Luonnon vaikutukset sosiaalisiin suhteisiin ja osallisuuteen 

Tervaskari ([viitattu 15.2.2016]) kirjoittaa senioreiden sosiaalisesta ympäristöstä ja 
itsenäisestä pärjäämisestä ja hänen mukaansa Suomessa on vähitellen opittu ar-
vostamaan pihoja ja puistoja kohtaamispaikkoina ja sosiaalisten suhteiden luojina 
sekä ylläpitäjinä. Hänen tekemänsä tutkimuksen seniorit kohtasivat naapureita ja 
ystäviään pihoilla, postilaatikoilla ja marjametsässä. Luontoavusteinen harrastus, 
kuten melko yleinen puutarhatoiminta, mahdollistaa helposti sosiaalisten suhteiden 
ja yhteisöllisyyden vahvistumisen sekä ylläpitämisen (Salovuori 2014,25). 

7.1.2 Luonnon vaikutukset hyvinvointiin 

Luontoympäristössä oleskelemalla koholla oleva verenpaine, syke ja lihasjännitys 
alenevat. Valkosolujen määrä veressä nousee parantaen vastustuskykyä ja stres-
sihormoni kortisolin määrä vähenee. Jo kahdenkymmenen minuutin luonnossa 
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oleskelun jälkeen havaitaan mitattavia hyödyllisiä vaikutuksia. Maksimivaikutus 
saavutetaan noin kahdessa tunnissa, ja se kestää useita päiviä. (Vihreää hyvin-
vointia [viitattu 19.10.2015]). Japanilaiset tutkijat ovat todenneet metsässä liikku-
misen kohottavan veren valkosolujen NK (naturalkillers) -vasta-aineita jopa viikoik-
si metsässä kuljeskelun jälkeen (Salovuori 2014, 73). 
Salovuori (2014, 23–24) listaa luontoavusteisen toiminnan lisäävän fyysistä kuntoa 
ja auttavan motoriikan harjoittamisessa, luovan mahdollisuuden sosiaalisille suh-
teille sekä yhteisöllisyydelle ja antavan oppimisen sekä onnistumisen kokemuksia 
vahvistaen itseluottamusta. Salovuori jatkaa luonnon rauhoittavan ja laskevan 
stressitasoa, mahdollistavan yksityisyyden, vahvistavan tarkkaavaisuutta ja autta-
van keskittymään. Puutarhatoiminta saa aikaan fyysisen kunnon ja motoriikan har-
joittelua, se rauhoittaa ja laskee stressitasoa, vahvistaa tarkkaavaisuutta ja auttaa 
keskittymään. Puutarhaharrastuksesta voi kehittyä yksilölle itsehoidon väline, jon-
ka avulla omaa hyvinvointia pystytään vahvistamaan. 
Terveyskirjasto Duodecimin sivustolla (2015) kerrotaan, että liikunta on yksi tehok-
kaimmista keinoista edistää terveyttä ja hyvinvointia, sekä ylläpitää toimintakykyä. 
Liikunnalla on todistetusti kymmeniä suotuisia vaikutuksia elimistön toimintoi-
hin. Liikunnan puute puolestaan on yhteydessä huonoon unen laatuun ja päiväai-
kaiseen väsymykseen. Liikunta tuottaa myös hyvän olon tunteen ja auttaa rentou-
tumaan. Säännöllisellä liikunnalla onkin suotuisia vaikutuksia mielenterveyteen ja 
henkiseen hyvinvointiin. Ilmiötä on selitetty sillä, että liikunta lisää mielihyvähor-
monien, kuten endorfiinien, tuotantoa tai pitoisuutta. Säännöllisen liikunnan rooli 
onkin vakiinnuttanut asemansa kansanterveytemme edistämisessä ja sairauksien 
ennaltaehkäisyssä, hoidossa ja kuntoutuksessa.  
 
Kun liikunnan avulla tavoitellaan parempaa fyysistä kuntoa, on kyse kuntoliikun-
nasta, ja silloin kun ensisijaisena tavoitteena on hyvä terveys, puhutaan terveyslii-
kunnasta. Esimerkiksi harrastuksiin tai työhön liittyvä ripeä liikkuminen, ulkoilu ja 
kodin sekä kesämökin fyysiset työt ovat usein hyvää terveysliikuntaa. Liikunnan 
myönteiset vaikutukset ovat tyypillisesti melko lyhytaikaisia. Liikunnasta ei siksi ole 
kunnolla hyötyä kuureina, tai satunnaisena toimintana. Terveyden ylläpitämiseksi 
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liikunnan on oltava säännöllisesti toistuvaa, koko ihmisiän yli jatkuva elämäntapa. 
(Terveyskirjasto Duodecim 2015.) 
 
Yle radio 1:ssä Professori Tyrväinen (16.2.2016) kertoi, että on pitkään tutkinut 
luonnon ja terveyden linkittymistä toisiinsa. Nyt hän tutkii yksilöllisiä eroja luonnon 
vaikuttavuudessa ja sitä, voiko luonto ehkäistä kansantautejamme. Hänen mu-
kaansa on mahdollista, että muun muassa masennusta, mielenterveysongelmia ja 
sydäntauteja voidaan ehkäistä vahvistamalla yhteyttä monipuolisesti luontoon. 
Hänen tutkimustensa mukaan jo muutama kerta viikossa luontoaltistusta pitää ih-
misen terveempänä.  
Tyrväinen kertoi tutkimusryhmästään, jossa oli mukana 90 ihmistä. Kokeessa oleil-
tiin työpäivän jälkeen 15 minuuttia puisto- tai metsäympäristössä ja sen jälkeen 
käveltiin puoli tuntia samoissa maisemissa. Tulos oli selvä, jo 15 minuutissa tapah-
tui elimistön elpyminen. Elpymistä mitattiin muun muassa ihon sähkönjohtamisen 
kyvystä, joka kertoo stressihormonintasosta. Tyrväisen mukaan vihreä ympäristö 
tasaa myös sosiaaliluokkien välisiä terveyseroja ollen näin tärkeä ja huomioon 
otettava sosiaalisen investoinnin mahdollisuus. (Tyrväinen, Yle radio 1, Tiedeyk-
könen 16.2.2016).  
Samassa radio-ohjelmassa emeritusprofessori Haahtela (16.2.2016) puhui siitä, 
kuinka ympärillämme oleva luonnon lajisto pienenee ja samalla muuttuu suppe-
ammaksi myös ihmisen iholla ja suolistossa olevan pieneliöstön, geneettisen ko-
konaisuuden eli mikrobiomin kirjo. Luonnon köyhtyminen siis johtaa Haahtelan 
tutkimusten mukaan ihmisen pieneliöstön heikkenemiseen ja vaikuttaa siten tuleh-
dusten ja sairauksien syntyyn, kuten astmaan, allergioihin, ylipainoonja jopa joi-
hinkin syöpiin. Haahtela painotti, että kaiken elävän tulee olla yhteydessä toisiinsa 
kyetäkseen elämään ja tämä yhteys takaa vaihtelun geenistössä. Haahtela muis-
tutti, että kaikki mitä kosketamme, syömme, juomme ja hengitämme on yhteydes-
sä ihmisen mikrobistoon. Haahtela selitti muun muassa siitepölyallergian olevan 
biologisesti järjetön ja johtuvan todennäköisesti siitä, että olemme menettäneet 
puolustusjärjestelmämme tasapainon maapallon mikro- ja makromekanismien 
köyhtymisen ja niille liian vähäisen altistumisen vuoksi. (Haahtela, Yle radio 1, 
Tiedeykkönen 16.2.2016.) 
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Ylen uutisissa on kahdesti kirjoitettu (15.8.2013 ja 25.2.2016) Etelä-Karjalan Aller-
gia- ja Ympäristöinstituutin johtaja Saarisen tutkineen ihmisten luontoyhteyden 
vaikutusta allergioihin. Rajala & Winberg (15.8.2013) kirjoittavat Saarisen tuoneen 
esiin sitä kuinka ihmiset viettävät valtaosan ajastaan luonnottomassa tilassa neljän 
seinän sisällä. Vieraantuminen luonnosta näkyy terveydessä sekä fyysisesti että 
henkisesti. He kirjoittavat Saarisen sanoneen, ettei immuunijärjestelmämme osaa 
sopeutua tällaiseen sivistyneeseen ja liian puhtoiseen ympäristöön ja käytännössä 
immuunijärjestelmä pitää uhkana jotakin luonnon täysin harmitonta asiaa, kuten 
siitepölyä. Tällaista tilannetta välttääkseen ihmisten pitäisi olla luonnon kanssa 
yhteydessä paljon enemmän. 
Tolppo (25.2.2016) jatkaa samasta aiheesta kirjoittamalla Ylellä Saarisen tutkittua, 
että allergiat ovat Imatra-Svetogorskin kaksoiskaupungin Suomen puoleisessa 
osassa selvästi yleisempiä kuin Venäjällä. Tutkimushankkeissa on kerätty näyttei-
tä ihmisten elinympäristöstä Venäjän ja Suomenpuolen kodeissa jääkaapeista, 
ruuasta, juomasta ja muusta arjen ympäristöstä. Näytteiden perusteella on saatu 
selville, että pystyäkseen toimimaan normaalisti ihmisen immuunipuolustusjärjes-
telmän pitää olla kosketuksessa monimuotoiseen luontoon. Yksipuolinen ja liian 
steriili ympäristö ei tarjoa immuunipuolustusjärjestelmälle riittävästi mahdollisuuk-
sia vahvistua. Seurauksena saattaa olla järjestelmän erehtyminen tehtävästään eli 
hyökkääminen elimistölle vaarattomia aineita, kuten siitepölyjä tai ruoka-aineita, 
vastaan. 

7.1.3 Luonnon vaikutus voimaantumiseen 

Salovuoren (2014, 80) mukaan luontoympäristössä toimiminen vahvistaa yksilön 
osallisuuden tunnetta. Salovuori mainitsee hoitopaikat, joissa asukkaat ovat mu-
kana esimerkiksi hoitopaikan piha-alueiden suunnittelussa ja puutarhatöissä. Täl-
löin ihminen voi tuntea olevansa muutakin kuin hoidon kohde, näin ollen hänen 
identiteettinsä muodostuu muustakin kuin tietystä ongelmasta tai vaivasta. Nämä 
identiteetin muutokset saattavat olla merkittävässä roolissa yksilön voimaantumi-
sessa ja toipumisprosessissa. 
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Karsikas (2005, 33–43) taasen näkee jo aiemmin opinnäytetyössä mainitun kun-
toutuksen yhtenä voimaantumisen mahdollistajana. Hän määrittelee empower-
ment-käsitettä sekä sen suomenkielisiä vastineita. Voimaantumiseen nähdään 
liittyvän pyrkimys sosiaaliseen tasa-arvoon, oikeudenmukaisuuteen, erilaisuuden 
kunnioittamiseen sekä yhteiskunnalliseen vastuuseen. Toisaalta kriittisessä ja ra-
dikaalissa sosiaalityössä työntekijöiden tehtävänä oli 1970-luvulla heikkojen ja alis-
tettujen ryhmien aseman parantaminen sekä heidän rinnalleen asettuminen ja toi-
mijuuden mahdollistaminen.  
Etenkin vankeinhoidossa voimaantumisen käsite nousee esiin erityisesti vankien 
ihmisarvon ja ihmisoikeuksien korostamisessa. Eri tutkijat määrittelevät käsitteen 
eri tavoilla, mutta Karsikkaan mukaan yksinkertaisimmillaan voimaantuminen voi 
tarkoittaa yksilön mahdollisuutta tehdä valintoja, yksilön sisäistä voimaantumispro-
sessia tai omasta elämästä vastuun ottamista. Karsikas näkee tietynlaiset toimin-
taympäristöt ja – tavat voimaannuttavampina kuin toiset. Esimerkiksi vankila- ja 
kuntoutusyhteisöissä tulisi tunnistaa niitä tekijöitä, joilla voidaan parhaiten lisätä 
yksilön positiivisen kasvun mahdollisuuksia sekä kehittää hänen voimavarojaan ja 
resurssejaan. Näin mahdollistetaan voimaannuttavien ympäristöjen synty. (Karsi-
kas 2005, 33–35.) 
Taruvuori (2010, 61–62) muistuttaa nykyisen vankeinhoidon yhden keskeisimmistä 
tavoitteista olevan vankien elämänhallinnan lisääminen. Hän ei mainitse voimaan-
tumisen tai empowermentin käsitteitä, mutta määrittelee elämänhallinnan tarkoit-
tavan esimerkiksi sitä, että ihminen tuntee voivansa päätöksillään ja toimenpiteil-
lään vaikuttaa omaan elämäänsä ja ympäristöönsä. Hän tulkitsee hallinnan tun-
teen limittyvän itseluottamuksen tunteeseen. 
Luontoympäristöt voidaankin helposti tutkimusten perusteella mieltää yksilöä voi-
maannuttaviksi ympäristöiksi. Luontoympäristöt tarjoavat ihmiselle esimerkiksi pai-
kan rauhoittumiselle ja omien elämänkysymysten pohtimiselle. Ihminen voi olla 
luonnon keskellä täydellisen läsnä nykyhetkessä, mutta pohtia samalla omia asioi-
taan. Tutkijat ovat nimenneet tällaisen hetken pehmeäksi lumoutumiseksi (soft 
fascination). (Salovuori 2014, 38.) Hard fascination tarkoittaa sen sijaan hetkeä, 
jolloin ollaan intensiivisesti läsnä nykyhetkessä, mutta toiminta vie kaiken huomion 
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eikä näin ollen mahdollista reflektointia, muun muassa urheilusta voidaan saada 
tämän kaltaisia reaktioita (Salovuori 2014, 82). 
Salovuori (2014, 39) kirjoittaa, että Tampereen yliopiston tutkimusten mukaan yli 
60 prosenttia suomalaisista löytää lempipaikkansa luonnosta. Mielipaikka tarjoaa 
mahdollisuuden tunteiden säätelyyn, elpymiseen ja ajatusten selkiyttämiseen ja 
sinne voi palata myös mielikuvaharjoitusten avulla. 

7.2 Eläinten vaikutukset yksilöön 

Pehmoisen eläimen silittäminen vähentää stressiä ja laskee sydämen sykettä, 
mutta samalla piristää ja aktivoi mieltä. Lemmikin läsnäolo usein myös lohduttaa 
surussa, lievittää ahdistusta ja masennusta sekä nopeuttaa sairauksista toipumista 
(Tommola 2016). Laukkasen (2013, 33–35) mukaan turvallinen läheisyys on jokai-
selle ihmiselle elintärkeä inhimillinen tarve, ja eläinten antamia hyötyjä selittää kiin-
tymys- ja mielihyvähormoni oksitosiini, jonka tuotantoa eläimen läheisyys lisää. 
Ihmisten välillä voi olla suuriakin eroja siinä, minkä eläinlajin läheisyys saa aikaan 
positiivisia tuntemuksia ja hyvää oloa. Usein näitä määrittävät varhaiset elämän-
kokemuksemme. Joku lapsena vihaista koiraa säikähtänyt saattaa tuntea aikuise-
nakin inhoa ja pelkoa koiria kohtaan, mutta tuntea olonsa turvalliseksi ja läheiseksi 
esimerkiksi kissan kanssa. Laukkanen korostaakin edellä mainitun lisäksi myös 
keho- ja tunnevasteiden eläinten läheisyydelle olevan hyvin yksilöllisiä, eivätkä 
kaikki ihmiset koe eläinten lähellä myönteisiä tunteita. Oikealla hetkellä koettu kat-
sekontakti eläimen kanssa voi kuitenkin antaa ihmiselle tunteen läheisyydestä ja 
yhteenkuuluvuudesta.  

7.2.1 Eläinten vaikutus sosiaalisiin suhteisiin 

Tutkimusten mukaan nisäkkäiden läheisyys vaikuttaa yksilön aivojen kemiaan, ja 
näin ollen koko hyvinvointiin erityisesti oksitosiinin kautta. Jos yksilön ihmissuhteet 
ovat olleet puutteellisia tai niihin on liittynyt traumaattisia kokemuksia, eläinten 
merkitys yksilön elämässä korostuu. (Laukkanen 2013, 22.) Laukkanen (2013, 28–
29)  toteaa oksitosiinin osallistuvan tunne-elämämme säätelyyn etenkin läheisissä 
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kiintymyssuhteissamme sekä lisääntymiseen liittyvissä vuorovaikutustilanteissa. 
Oksitosiini mahdollistaa pitkäaikaisen tunnesiteen muodostumisen. Oksitosiini 
myös auttaa yksilöä vastaanottamaan myönteisiä viestejä sosiaalisissa tilanteissa 
tehden samalla ihmissuhteet turvallisemmiksi. Näin ollen sisäinen turvallisuuden 
tunne lisääntyy, jolloin uhkajärjestelmän aktiivisuus vähenee. Samalla vähenevät 
myös hyvinvointiamme ja ihmissuhteitamme heikentävät ja toimintaamme vaikut-
tavat tunteet kuten ahdistus, pelko ja aggressiivisuus. 
Vainionpää (2014, 56) kirjoittaa, kuinka huomattava positiivinen merkitys eläinten-
hoitotyöllä vankilassa oli sosiaalisille suhteille. Luottamus itseensä ja muihin työ-
pisteen ihmisiin oli jotain sellaista mitä vangit eivät ehkä koskaan olleet aikaisem-
min elämässään kokeneet lapsuuden perheen traumojen, väkivallan, poikakotien 
ja rikollisten alakulttuurien maailmassa. 
Kosketus lisää ihmisen hyvinvointia todistetusti. Ihminen kaipaa kosketusta koko 
elämänsä ajan. Lista kosketuksen hyvinvointia lisäävistä vaikutuksista on pitkä; 
kosketus vähentää stressiä ja ärtyneisyyttä sekä levottomuutta. Kosketus parantaa 
unen laatua ja keskittymiskykyä, se rauhoittaa ja saa ihmisen tuntemaan olonsa 
tärkeäksi. Kosketuksen puutteen sen sijaan on todettu lisäävän keskittymisvaike-
uksia, aggressiivisuutta, ahdistuneisuutta, masennusta ja riippuvuutta nautintoa 
tuottaviin aineisiin. Aisteista kosketusaisti kehittyy ensimmäisenä ja se on aisti, 
joka säilyy pisimpään elämän loppuhetkille saakka. Iho on ihmisen suurin elin ja 
on fysiologisestikin ymmärrettävää, että sen kautta tulevat tuntemukset ovat mer-
kittäviä. (Kosketuksen merkityksestä [viitattu 9.4.2016].) 
Eläinavusteisuus muuttaa tehokkaasti Salovuoren (2014, 53) mukaan myös ryh-
män ilmapiiriä ja yksilötasolla eläinten vahvuus on myös siinä, etteivät ne luokittele 
ihmisiä diagnoosien ja sosiaalisen statuksen mukaan. Eläinten voidaan nähdä uu-
distavan ihmisten tavanomaisia toimintatapoja ja rooleja.  

7.2.2 Eläimistä saadut terveysvaikutukset 

Headley ja Grabka (2011, 154–160) kirjoittavat kansainvälisistä tutkimustuloksis-
taeläinten omistajien ja eläinten parissa edes hetkellisesti oleskelevien parantu-
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neesta hyvinvoinnista. Heidän mukaansa on kansainvälisesti todettu eläinten pa-
rantavan ihmisten terveyttä ja aihetta on syytä hyödyntää sekä tutkia lisää paitsi 
yksilöiden hyvinvoinnin vuoksi, myös yhteiskuntien sosiaali- ja terveyspalvelukus-
tannusten näkökulmasta. Englantilaisessa tutkimuksessa tarkasteltiin ilman lem-
mikkiä olleiden henkilöiden hyvinvointia heidän oltuaan ilman lemmikkieläintä. 
Kymmenen kuukauden kuluttua uuden lemmikin saamisesta heidän hyvinvointiaan 
verrattiin verrokkiryhmän kanssa, joka ei ollut saanut lemmikkiä.  Eläimestä vas-
tuussa olleiden fyysinen ja psykologinen terveys ja itsetunto oli parempi, sekä lii-
kunnan määrä korkeampi.  
Tommola (2016) kirjoitti eläinten terveyshyödyistä toteamalla erityisesti koirien 
omistajien sairastavan muita vähemmän sydänsairauksia. Tommolan mukaan yk-
siselitteistä syy-yhteyttä ei ole osoitettu, mutta on mahdollista, että säännöllinen 
ulkoilu lemmikin kanssa vähentää riskitekijöitä. Koiraihmiset liikkuvat 54 prosenttia 
muita todennäköisemmin terveyssuositusten mukaisesti. Lemmikki ehkäisee myös 
korkeaa verenpainetta ja kolesterolia. 
Varhaisimmat tutkimukset Suomessalemmikkieläinten terveysvaikutuksista ovat 
1980-luvulta ja keskittyivät sydän- ja verisuonitauteja aiheuttavien vaaratekijöiden 
sekä jo todetun sepelvaltimotaudin ennusteen eroihin lemmikkien omistajien ja 
lemmikkejä omistamattomien kesken. Myös eläinten läheisyyden välittömiä vaiku-
tuksia verenkierron tilaan tutkittiin. Psyykkisellä ahdistuksella ja stressillä on tutkit-
tu olevan sydän- ja verisuonitapahtumia lisäävä vaikutus, johon muut riskitekijät, 
kuten tupakointi tai vähäinen liikunta eivät vaikuta. Lemmikkisuhteen on todettu 
vähentävän ahdistuneisuutta ja stressin tunnetta. Positiiviset vaikutukset saattavat 
näkyä myös verenpaineen tai rasva-arvojen alenemisena. (Laukkanen 2013, 30–
32.) 
Allergia ja astmaliiton mukaan (viitattu 15.2.2016) varhaiset eläinkontaktit ehkäise-
vät myös allergioiden syntymistä. Altistuminen koiralle torjuu hengitystietulehduk-
sia lapsen ensimmäisinä elinvuosina, mutta sietokyvyn kehittyminen on kuitenkin 
yksilöllistä. Koiran ja kissan allergialta suojaavan mekanismin arvellaan löytyvän 
niiden kuljettamista mikrobeista.  
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8 TUTKIMUSTULOKSET 

Tässä luvussa kerromme tutkimukseemme osallistuneista tahoista, sekä eritte-
lemme tutkimuskysymysten vastauksista ilmenneet teemat, joiden mukaisesti esit-
telemme tutkimustuloksia. Vankilaan liittyvät tutkimustulokset on analysoitu ha-
vainnoinnin sekä toiminnan lomassa syntyneiden keskusteluiden pohjalta. Luonto- 
ja eläinavusteisuutta yleisesti käsittelevät alaluvut pohjautuvat luonto- ja eläinavus-
teisuuteen perehtyneille toimijoille lähetettyihin kyselyihin. Tutkimusaineistosta 
esiin nousseet teemat esitetään luvussa tummennettuina. 

8.1 Tutkimukseen osallistuneet vangit 

Tutkimukseen osallistuneet vangit valikoituvat toimintaan mukaan oman vapaaeh-
toisuutensa ja vankilan pajatoiminnan kautta. Jokaisena toimintapäivänä vankeja 
oli mukana noin kymmenkunta. Toimintamme herätti kiinnostusta myös ryhmien 
ulkopuolelle jäävien keskuudessa, joten ryhmän koko vaihteli hieman päivien ai-
kana, joidenkin vankien osallistuessa vain johonkin päivän toimintaan.  Vangeista 
osa oli ensikertaa suorittamassa vankeusrangaistusta, jotkut olivat suorittaneet jo 
useita vankeusrangaistuksia niin muualla kuin Huittisten avovankilassakin. Vanki-
en taustoista emme kyselleet, tämän tutkimuksemme kannalta ne eivät olleet 
oleellista tietoa. Muutamat vangit kuitenkin kertoivat itse taustoistaan toiminnan 
ohessa. 

8.2 Vankien havainnointi luonto- ja eläinavusteisten menetelmien parista 

Havainnointia oli hyvä suorittaa kahden henkilön voimin. Oli tilanteita, joissa toinen 
pystyi ottamaan vastuun työn ohjaamisesta toisen havainnoidessa ja tarkkaillessa 
toimintaa. Lisäksi kaksi henkilöä pystyy vastaanottamaan tietoa enemmän kuin 
yksi henkilö ja näin ollen koemme, että saimme kattavammin tietoa parityöskente-
lyn avulla. Toiminnan lomassa tehdystä havainnoinnista nousivat parhaiten esiin 
osallisuuden, hyvinvoinnin, sosiaalisten suhteiden ja pelkojen teemat.  



52 

 

Osallisuuden vahvistuminen toiminnan kautta. Ensimmäisenä toimintapäivä 
kaikki tarttuivat reippaasti toimeen, kun aloitimme kasvien istutuksen. Kaikki vai-
kuttivat innostuneilta nonverbaalisesta kehonkielestä ja viestinnästä päätellen. Me 
olimme vankilan työntekijän kanssa toiminnassa alusta alkaen tukena ja apuna, 
mutta hyvin pian toiminnan alussa vangit alkoivat itse viedä keskustellen ja yhdes-
sä toimien asiaa eteenpäin. Ne, joilla oli kokemusta tai tietämystä kyseisenlaisesta 
toiminnasta, alkoivat selkeästi ottaa suurempaa roolia. Oli miellyttävää huomioida 
kuinka vangit saivat kokemuksen omasta päätöksenteosta ja asioiden aikaansaa-
misesta.  
Kolmantena toimintapäivänä viettäessämme aikaa vankilan hevosten parissa tuli 
ilmi yhden vangin osaaminen ja kokemus hevosista. Hän oli kyllä ahkerasti osallis-
tunut muuhunkin toimintaamme, mutta oli täysin omissa oloissaan ottamatta lain-
kaan edes katsekontaktia meihin, tai muihin vankeihin. Hevosten luo käveltäessä 
hän vielä tapansa mukaisesti jättäytyi omiin oloihinsa. Päästessämme hevosten 
luo hän tuli lähemmäs muita ja intensiivisesti katseli hevosia. Kulkiessamme he-
vosten kanssa takaisin pihaan hän kulki muiden mukana ja saapuessamme tallipi-
haan, alkoi hoitaa hevosia harjaten ja kavioita putsaten. Häntä kehuttiin selkeistä 
hevosmiesotteistaan ja mies kertoi olleensa paljonkin hevosten kanssa tekemisis-
sä. Tieto tuli uutena myös henkilökunnalle.  
Kyseinen vanki sai osakseen huomiota ja arvostusta muilta, pelokkaammilta van-
geilta, ja hän oli yhtäkkiä täysin erilaisessa roolissa kuin tavanomaisesti. Hän neu-
voi muita vankeja kuinka on parasta olla hevosen läheisyydessä. Kyseinen mies 
talutti lopuksi varmoin ottein toisen hevosen takaisin laitumelle ja sopi maatalous-
toiminnan johtajan kanssa osallistuvansa jatkossa hevostenhoitoon vankilassa. 
Takaisin vankilaa kohti kävellessämme kyseinen vanki käveli seurassamme ja jut-
teli koko matkan hevosista, koirista ja siviilielämän harrastuksistaan. Muutos hä-
nen koko olemuksessaan ja toiminnassaan oli huomattava. 
Yksi vanki toi esiin toistuvasti halukkuutensa osallistua vastaavanlaiseen toimin-
taan, tai innokkuutensa maataloustyötoimintaan. Hän jutteli maataloustoiminnan 
johtajan kanssa mahdollisuuksistaan osallistua maataloustyötoimintaan jatkossa.  
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Kuulimme vankilan henkilökunnalta myöhemmin kesällä, että kasveja ja vihannek-
sia oli hoitanut ja kastellut pääasiassa yksi vanki. Hän oli ottanut sen omaehtoises-
ti vastuulleen.  
Hyvinvointi. Osa vangeista toi esiin, kuinka pajatoiminnasta poikkeava fyysinen 
työ mahdollistaa unen tulon illalla paremmin. Vangit juttelivat myös siitä kuinka on 
mukava tehdä fyysistä työtä ja olla ulkoilmassa. Joku pohti sitä, että vankilan alu-
eella on käytössä kuntosali, mutta sen käytön lisäksi olisi hyvä, kun saisi tehdä 
fyysisesti rasittavaa työtä. Siinä kuntoilu tulisi ikään kuin vahingossa tehtyä.  
Eräs vanki sai murrettua ennakko-oletuksiaan fyysisestä työstä. Maa-ainesta lapi-
oidessamme kottikärryihin ja edelleen lapioitaessa vihannesten kasvulaatikoiden 
ympärille, hän kertoi tekevänsä ensimmäistä kertaa vastaavaa työtä. Hän kyllä 
kovasti voivotteli homman olevan raskasta, mutta oli yksi innokkaimmista osallistu-
jista.  
Eräällä vangilla oli takanaan iso leikkaus ja häntä varoittelimme tekemästä liikaa 
nostoja tai muuten raskasta työtä. Hän kuitenkin oli itse sitä mieltä, että tekee hy-
vää pistää lihaksia luonnollisesti töihin.  
Eräs vanki tuli toimintaan mukaan vain tutustuakseen hevosiin. Hän oli innokkain 
hevosten silittelijä ja hevosten kävellessäkin mies käveli vieressä pidellen kättään 
hevosen kyljessä kiinni. Hän silminnähden nautti saadessaan koskettaa hevosta.  
Vangit toivat esiin miten ”tekee päälle hyvää” päästä hetkeksi irti vankilan tyypilli-
sistä puheenaiheista ja voi ”luvan kanssa” puhua toisenlaisista asioista kuin taval-
lisesti vankilan arjessa.  
Sosiaaliset suhteet. Toimintapäivien aikana sosiaalisissa suhteessa tapahtui sel-
keästi avautumista ja laajentumista. Vangit eivät käsityksemme mukaan olleet pa-
jatoiminnan ulkopuolella toistensa kanssa paljoakaan tekemisissä, mutta pikkuhil-
jaa yhteisen toiminnan kautta ryhmän jäsenet vapautuivat ja keskustelua syntyi 
itse toiminnasta, mutta myös elämästä vankilan ulkopuolella.  
Vangit keskustelivat avoimesti itsestään, mutta olivat kiinnostuneita myös toisis-
taan. He kiittelivätkin sitä, kuinka virkistävää oli, kun sai ajatukset pois vankilakuvi-
oista ja suppeista puheenaiheista. Eräs vanki toi esille sen kuinka vankitovereiden 
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kanssa on tapana keskustella vain tietyistä puheenaiheista, ja ne liittyvät rikolli-
seen elämään sekä vankilan arkeen.  
Yhtenä toimintapäivänä mukaamme liittyi nuori mies, joka oli edellisenä päivänä 
saapunut ensimmäistä vankeusrangaistustaan suorittamaan. Hän pääsi ensitöik-
seen mukaan toimintaamme. Hän oli aluksi hiljainen ja syrjäänvetäytyvä. Toisen 
meistä mentyä hänen kanssaan maalaamaan samaan työpisteeseen, hän alkoi 
kertoilla itsestään kysyttäessä. Lopulta hän vaikutti rentoutuneemmalta ja otti 
enemmän kontaktiamyös muihin vankeihin. 
Vangit toivat esille, että heistä oli mukavaa, kun vankilan ulkopuolelta saapui ihmi-
siä järjestämään heille toimintaa. Lisäksi jotkut toivat esille sen, että on hienoa kun 
uusia ihmisiä kouluttautuu alalle. Eräs kyseli kiinnostuneena minkälaista työtä me 
valmistuttuamme teemme.  
Ennakkokäsitykset ja pelot. Hevoset herättivät osassa vankeja voimakkaitakin 
pelkoja. Jotkut toivat esille sen, että eivät missään nimessä tule lähelle hevosta, 
eivätkä halua edes silittää.  
Fyysinen työ ja etenkin lapiointi herätti epäluuloa yhden osallistujan mielessä. Hän 
ei suostunut aluksi vaihtamaan työvaatteitakaan päälleen. Myös toiminnan ulko-
puolella olevalta yhdeltä vangilta tuli epäluuloista palautetta työn fyysisyydestä, 
mutta lopulta hän halusi itsekin tulla kokeilemaan kottikärryjen työntämistä ja lapi-
oimista. Hän halusi lopulta työteliään hetken ikuistettavan kuvaksikin.  
Aloittaessamme istutusta osa vangeista epäili mahtaako työ tuottaa tulosta ja on-
nistuuko kasvien kasvu. Joku pohti, että mahtavatko muut vangit arvostaa kasvi-
maata ja epäili, että joku voi käydä virtsaamassa taimien päälle tai käyttää laatikoi-
ta tuhkakuppeina.  

8.3 Luonto- ja eläinavusteisten menetelmien soveltuminen vankilan 
kuntouttavaan toimintaan 

Havainnointimme perusteella luonto- ja eläinavusteiset menetelmät soveltuvat hy-
vin vankilan kuntouttavaan toimintaan. Vangit itse toivat esiin pelkästään positiivi-
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sia näkökulmia toiminnasta ja se näkyi myös havainnointimme sanattomassa vies-
tinnässä.  
Havainnointimme perusteella luonto- ja eläinavusteiset menetelmät voivat omalta 
osaltaan toimia mahdollisuuksien tarjoajana niin vankilan arjessa, kuin elämässä 
vankeusrangaistuksen jälkeen. Tämä perustuu siihen, että osalla vangeista aja-
tukset liikkuivat näin lyhyenkin toiminnan avulla menneisyyden ja mahdollisesti 
tulevaisuudenkin työ- ja harrastuskuvioissa.  
Luonto- ja eläinavusteiset menetelmät auttavat havainnointimme perusteella par-
haimmillaan hahmottamaan elämän jatkumoa ja palaamaan elämän perusasioiden 
äärelle. Eräs vanki kyseli ruuanvalmistuksen prosessista alkaen siementen kylvös-
tä. Hän pohti onko kasvisten kasvatus todella näin helppoa. 
Havainnoinnistamme voimme päätellä, että vankien kokemus hyödyksi ole-
misesta tukee luonto- ja eläinavusteisten menetelmien soveltuvuutta vankilan kun-
touttavaan toimintaan. Vangit toivat suoraan esille tyytyväisyytensä mielekkää-
seen, fyysiseen tekemiseen. Osasta vangeista pystyi näkemään suorastaan yl-
peyden siitä, että sai näyttää osaamistaan ja onnistumistaan. Vangit toivat toistu-
vasti esille innostusta vastaavaan toimintaan jatkossakin. 
Joidenkin vankien ennakkopelko siitä, että muut vangit eivät arvostatehtyä työtä, ei 
henkilökunnan mukaan näyttänyt toteutuvan. Kasvikset oli jätetty rauhaan jopa 
siinä määrin, että niiden syömiseenkin piti yhä uudelleen kehottaa.  
Eläimet voivat antaa väylän käsitellä pelon, avuttomuuden ja pienuuden tunnetta 
turvallisesti. Vankilassa voi olla vaikeaa puhua omista peloistaan ja heikkouksis-
taan ja näin ollen luonto- ja eläinavusteiset menetelmät antavat mahdollisuuden 
käsitellä myös sellaisia tunteita. 

8.4 Tutkimukseen osallistuneet sosiaali- ja terveysalan toimijat 

Käytämme tutkimustulosten esittämisessä myös avoimista kyselyistä poimittuja 
suoria lainauksia, jotka on sisennetty, sekä merkitty anonyymisti numeroimalla 
vastaajat. Kyselyihin vastaajiksi valikoitui sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia, 
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joiden tiedetään käyttävän työssään luonto- ja eläinavusteisia menetelmiä. Lisäksi 
yksi vastaajista työskentelee vankilassa ja yksi Green Care-toiminnan parissa mo-
nipuolisesti elintarvike- ja maatalousalan lähtökohdista. Sähköpostikyselyitä lähe-
timme kymmenen, vastauksia saimme viisi.  

8.4.1 Luonto- ja eläinavusteisen toiminnan vaikutusten näkyminen 
asiakkaan arjessa/elämässä 

Luonto- ja eläinavusteisen toiminnan vaikutukset näyttäytyvät vastausten perus-
teella kokonaisvaltaisina ja toisaalta myös moninaisina. Vastuksista nousi selkeäs-
ti esiin neljä teemaa: arjen hallinta, hyvinvointi, voimaantuminen ja osallisuus. 
Arjen hallinta. Vastaajat korostivat luonto- ja eläinavusteisen toiminnan vaikutuk-
sia nimenomaan arjen hallintaan. Arjen hallintataitojen vahvistuminen näkyy esi-
merkiksi säännöllisyytenä ja rutiineina, sekä vastuunottona. Toisaalta myös keskit-
tymiskyvyn nähtiin paranevan ja koordinaatiokyvyn aktivoituvan.  

Lisäksi koordinaatiokyky usein aktivoituu, mikä lisää toiminnallisuutta 
arkeen ja uskallusta kokeilla asioita, jotka ovat kömpelyyden tai her-
mostuneisuuden jälkeen jääneet pois. (H4) 

Keskittymiskyky paranee arjen toiminnoissa, kuten koulussa, töissä. 
Lapset ja kehitysvammaiset voivat siirtää tallilla opittuja asioita omaan 
arkeen (puhtaus, säännöllinen ruoka, liikunta ja riittävä lepo). (H2) 

Kuten teoriassa toimme esille, lapset ja erityisryhmät kaipaavat motiivikseen mie-
lekästä tekemistä. Arjen perusasioita voi eläintenhoidon avulla oppia huomaamat-
ta. Liikunta voi olla motorisesti epävarmoille ihmisille epämiellyttävää. Kulkeminen 
eläimen rinnalla voi rauhoittaa ja kiinnittää huomiota muualle, jolloin kehittyminen 
tapahtuu huomaamatta.  

Vaikutukset näkyvät yksilöllisesti riippuen asetetuista tavoitteista ja 
asiakkaan elämäntilanteesta. Vaikutukset usein kuitenkin näkyvät ko-konaisvaltaisesti asiakkaan arjessa. Me käytämme hevosia esimerkik-
si tunnetaitojen kehittämiseen, omien tunteiden tunnistamiseen, yh-
teistyötaitojen parantamiseen, elämänhallinnan opettelemiseen jne. 
Ihan konkreettisesti siis opetamme siivoamista, ruokkimista, huolenpi-
toa sekä riittävästä levosta ja liikunnasta huolehtimista. Nämä taidot 
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ovat suoraan siirrettävissä asiakkaan arkeen ja näiden taitojen opette-
lemiseen oman elämän kohdalla. (H5) 

Hyvinvointi. Vastaajat kertoivat luonto- ja eläinavusteisten menetelmien edesaut-
tavan etenkin fyysisen hyvinvoinnin parantumista ja ylläpitämistä. Kokonaisvaltai-
nen hyvinvointi tarvitsee fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kokonaisuuden tasa-
painoa ja nämä kaikki ulottuvuudet vaikuttavat toisiinsa. Vastaajien mukaan kaik-
kiin näihin osa-alueisiin pystytään vaikuttamaan positiivisesti luonto- ja eläinavus-
teisten menetelmien avulla.  

Lisäksi fyysinen kunto on yleensä kohentunut, koska luontointerventiot 
toteutetaan usein hieman fyysistä aktivointia vaatimalla tavalla. H4 

Luonnossa toteutettu toiminta voi madaltaa kynnystä myös lähteä ulos 
itsenäisesti ja sitä kautta lisätä fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia 
myös arjessa. (H4) 

Stressinsietokyky kehittyy, palautuminen stressaavista tilanteista pa-
ranee, resilienssi kehittyy, tunnetaidot lisääntyvät, fyysinen jaksami-
nen lisääntyy, unen laatu paranee, järjestelmällisyys lisääntyy, itsestä 
ja toisista huolehtimisen taidot kehittyvät, sosiaaliset taidot ja esim. 
neuvottelutaito lisääntyy, päätöksentekokyky kehittyy, vastuullisuus li-
sääntyy. (H5) 

 
Voimaantuminen, itsevarmuus ja –arvostus. Vastaajien mukaan luonto- ja 
eläinavusteisella toiminnalla on paljon itsevarmuuteen ja –arvostukseen vaikutta-
via ominaisuuksia. Tätä kautta asiakkaiden voimaantuminen voi tapahtua. Myös 
vertaistuen ja yhteisön merkitys on osana tässä osa-alueessa, samoin kokonais-
valtainen hyvinvointi linkittyy aiheen ympärille.  

Tekeminen ja sen lomassa keskustelu/vertaistuki tukevat kuntoutumis-
ta sekä kasvattavat rohkeutta ja kykyä sitoutua. (H3) 

Kuntoutujat saavat toisiltaan vertaistukea, peilaavat elettyä elämää ja 
luovat uusia unelmia. (H3) 

Tunnetaidot vahvistuvat. Itsevarmuus kasvaa. (H2) 
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Luonto aktivoi mieltä ja voi siten inspiroida ihmisiä palaamaan esimer-
kiksi pois jääneiden harrastusten pariin tai aloittamaan uutta.(H4) 

Ihmiselle on tärkeää päästä kokeilemaan muitakin rooleja, kuin sairauden, vam-
man tai tietyn statuksen aiheuttama rooli. Eläin ei välitä muusta kuin siitä, että ih-
minen kohtelee sitä hyvin ja reilusti. Myös se, että ihminen itse hahmottaa itsensä 
uuteen rooliin, on tärkeää voimaantumisen kannalta. 

Luonto ja eläin palkitsee hoitajansa taustasta riippumatta. (H1) 

Ohjattu toiminta hevosen kanssa mahdollistaa onnistumisen koke-
mukset, positiivisen palautteen, itsensä kokemisen tärkeäksi ja oman 
kädenjälkensä näkemisen.(H5) 

Osallisuus. Osallisuuden teema on etenkin sosiaalialalla tärkeä osa asiakkaiden 
palvelujärjestelmää, palveluita sekä koko elämää. Vastaajien kertoman mukaan 
luonto- ja eläinavusteisia menetelmiä hyödyntämällä asiakas voi tuntea itsensä 
osalliseksi omassa kuntoutusprosessissaan, siinä yhteisössä jossa toimintaa har-
joitetaan, mutta myös omassa arjessaan ohjatun toiminnan ulkopuolella.  

Arjessa vaikutukset näkyvät ihmisten aktivoitumisella myös muuhun 
tekemiseen ja esimerkiksi pitkäaikaistyöttömät tai vanhukset saattavat 
löytää uudestaan motivaation erilaiseen tekemiseen. Lisäksi luontoin-
terventioihin pyritään Green Care:n nimissä lisäämään yhteisöllisyyttä 
ja osallisuutta ryhmään, mikä madaltaa osallistumista ryhmätoimin-
taan myös Green Care-toiminnan jälkeen. (H4) 

(Toimintaan) Mukaan lähtijöille muodostuu äkkiä tietynlainen ryhmä-
henki ja toiminta on omaa, arjen ulkopuolelle sijoittuvaa elämänsisäl-
töä. (H3) 

Asiakkaalle tunne vastuunsaamisesta ja omien tekemisten, tai tekemättä jättämis-
ten todellisista vaikutuksista voi olla tärkeä kokemus. Kokemus oman toiminnan 
merkityksellisyydestä voi kannustaa vaikuttamaan muissakin yhteyksissä. 

Hyötyinä kuntoutujan kokema läsnäolo ja arvostus, osallisuus omassa 
elämässä. (H3) 

Kuntoutujat pääsevät työssä sovittamaan itselleen rooleja, joita heille 
ei asukasyhteisössä ole ehkä koskaan muodostunut. Esimerkiksi asu-
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kasyhteisössä syrjitty ja itsensä turhaksi kokeva asukas voi saada 
oman vastuualueen tai perehdyttää uutta osallistujaa.(H3) 

Luontointerventioiden tuloksena on huomattu, että asiakkaat aktivoitu-
vat yleisesti ei ainoastaan ohjatun toiminnan aikana. Tästä on esi-
merkkejä mm. pitkäaikaistyöttömillä käytettyjen kuntoutusjaksojen jäl-
keen, jotka ovat johtaneet asiakkaan hakeutumiseen esim. uudelleen 
opiskelemaan tai työelämän pariin. (H4) 

Vastaajien mielestä vastuunjako asiakkaille oli yksi osallisuutta vahvistavista teki-
jöistä. Myös itseluottamuksen ja uskon omiin kykyihin nähtiin toiminnan myötä 
kasvavan, kynnyksen osallisuuteen laskiessa. 

8.4.2 Luonto- ja eläinavusteisten menetelmien käytännön soveltuvuus 
sosiaali- ja terveysalalle 

Sähköpostikyselyihimme vastanneiden toimijoiden mielestä luonto- ja eläinavus-
teiset menetelmät sopivat yleisesti sosiaali- ja terveysalalle erittäin hyvin. Näiden 
menetelmien avulla on helppo asettaa konkreettisia tavoitteita, jotka tukevat asiak-
kaiden muutosta, arjenhallintaa ja kuntoutumista. Vastaajat ottavat kuitenkin huo-
mioon yksilöiden erilaisuuden ja tarpeet. Kaikki toiminta ei sovi kaikille asiakkaille. 
Vastaajat korostavat myös ammattilaisten roolia ja osaamista kyseisistä menetel-
mien käytöstä. 

Sopii hyvin, jos ohjaajalla on koulutus myös luonnonvara-alalta tai hy-
vä käytännön kokemus.(H1) 

Eläinavusteisuus perustuu usein myös terapeuttiseen osaamiseen, jo-
ka vaatii erillisen koulutuksen. Eläinavusteisuutta voi kumminkin to-
teuttaa myös ilman erillistä koulutusta, mutta tällöin toiminnassa mu-
kana oleva eläin tulee olla todettu sopivaksi toimintaan. Eläinavustei-
suuteen on olemassa runsaasti koulutusta, minkä hyödyntäminen on 
kumminkin aina suositeltavaa.(H4) 

Sosiaali- ja terveysalalla palvelut saattavat olla enemmänkin palvelu-kuin asiakas-
lähtöisiä, jolloin asiakas joutuu mukautumaan palveluun. Palvelu ei siis niinkään 
mukaudu asiakkaan tarpeisiin. Luonto- ja eläinavusteiset toimintamuodot ovat hel-
posti muokattavissa asiakkaiden tarpeita ja toimintakykyä vastaaviksi. 
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(Sopii) Erittäin hyvin. Kuntoutujaan saa erilaisen kontaktin ja toiminta-
kyvyn arviointi vaihtelevissa tilanteissa on helpompaa. Toki sijoittami-
nen alalle on haastavaa, vastuukysymykset ja resurssit vaikuttavat tu-
lokseen. (H3) 

Luontoavusteisuuden sopiminen kuntoutukseen on aina asiakaskoh-
taista. Luontoelementtien hyödyntämisessä on todella laajasti vaihto-
ehtoja ja niiden käyttöä on hyvä arvioida aina tavoitteisiin perustu-
en.(H4) 

Kaiken kaikkiaan luontoavusteisuus sopii eri asiakasryhmille ja eri 
käyttötarkoituksiin, koska menetelmävalikoima on hyvin laaja ja moni-
tasoinen. Yleisesti luonto on hyvinvointia parantava elementti ja esi-
merkiksi parantumista edistävä tekijä, mutta on hyvä tiedostaa, että 
kaikille se ei sovi.(H4) 

 
Asiakkaiden ennakko-oletukset ja mahdolliset pelot. Ennakko-oletuksista ja 
peloista vastaajilla oli erilaisia näkemyksiä. Toiset eivät olleet kohdanneet niitä 
lainkaan, tai hyvin vähän ja toisille ennakko-oletukset asiakkailta olivat tutumpia. 
Jotkut kertoivat kohdanneensa ennakko-oletuksia oman alansa muilta toimijoilta 
tai asiakkailta, jotka eivät ole osallistuneet luonto- ja eläinavusteisiin toimintoihin. 
Vastaajat kuitenkin korostivat avoimen keskustelun ja rauhallisen toimintaan tutus-
tumisen helpottavan pelkoja, jännitystä ja ennakkokäsityksiä. Vastaajat myös 
muistuttivat toiminnan antavan mahdollisuuden käydä asiakkaan pelkoja ja jänni-
tystiloja rauhallisesti läpi. 

Luonto on ympäristönä ja ”välineenä” sellainen, johon kaikilla ihmisillä 
on suhde. Kun suhde on positiivinen tai neutraali voidaan usein luon-
toavusteisuutta hyödyntää melko laajasti asiakkaiden kanssa, vaikka 
ennakkoluuloja olisikin.(H4) 

Emme ole havainneet asiakaskunnassamme ennakko-
oletuksia/odotuksia/pelkoja, joillakin voi kuitenkin aluksi olla ratsastus-
ta kohtaan jännittyneisyyttä, joka kuitenkin hälvenee kurssin edetes-
sä.(H2) 

Jotkut asiakkaat ovat pelänneet hevosia joko niiden koon takia tai 
huonojen kokemuksien vuoksi. Hevosen suuren koon (n. 500kg) nä-
emme positiivisena asiana; se herättää kunnioitusta eikä hevosen 
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kanssa voi toimia ”pakolla” vaan yhteistyöllä. Ihminen ei siirrä hevosta 
väkisin mikäli hevonen itse ei halua siirtyä. (H5) 

Vastaajat kuitenkin näkevät eniten ennakkoluuloja ja -käsityksiä olevan henkilöillä, 
jotka eivät entuudestaan tunne luonto- ja eläinavusteista toimintaa. 

Luontoavusteisuus voi herättää usein ennakkoluuloja ja epäuskoisuut-
ta, jos menetelmät eivät ole ennalta tuttuja. (H4) 

Ennakko-oletuksia on lähinnä asukkailla, jotka eivät ole mukana toi-
minnassa. Tähän liittyy yleensä myös jonkinasteista mielenkiin-
toa/kateutta. (H3) 

Olennaista on tunnistaa ennakkotilanne ennen toiminnan aloittamista 
esimerkiksi keskustelemalla asiakkaan kanssa hänen ajatuksistaan 
eläimiä tai luonnossa oleskelua kohtaan. (H4) 

Enemmän olemme törmänneet ennakkoluuloihin muiden kuin asiak-
kaiden kanssa. Esimerkiksi alan ammattilaiset ovat sanoneet, että 
kaikkihan nyt paskaa osaavat lapata. (H5) 

Viimeisin lainauksista kertoo vastaajan sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten ta-
holta kohtaamasta epäluuloisuudesta. Mielestämme tämä kuvastaa yleistä sosiaa-
lialan haastetta joutua perustelemaan erilaisten arkisten toimintojen hyvinvointia ja 
osallisuutta lisäävää vaikutusta tavoitteellisessa, ammatillisessa ja ohjatussa toi-
minnassa.  
 
Toiminnan vaatimukset. Haastateltavat olivat yksimielisesti sitä mieltä, että luon-
to- ja eläinavusteisten menetelmien käyttö antaa enemmän kuin se vaatii. Suuris-
sa määrin toteutettuna ne vaativat toki soveltuvat ympäristöt, tilat ja eläimet. Sosi-
aali- ja terveysalalla asiakkaiden motivointi on yksi tärkeimmistä lähtökohdista 
muutokselle ja onnistuneelle palvelun käytölle. Luonto- ja eläinavusteinen toiminta 
on motivoivaa jo itsessään, jolloin työntekijän rooli asiakkaan motivoimisessa voi 
olla pienempi. 

Kaikki on mahdollista, kysymys on vain miten. (H3) 



62 

 

Vaatimuksena näen lähinnä kuntoutujan oman motivaati-
on/mielenkiinnon sekä ohjaajalla kyvyn nähdä kuntoutuja uudessa 
roolissaan. (H3) 

Ammattitaitoinen henkilökunta. Turvallinen ympäristö. Positiivinen ja 
oppimiseen kannustava ilmapiiri. Toimintaan sopiva miljöö ja puitteet. 
Hyvinvoivat ihmiset ja eläimet sekä hyvinvoiva luonto. (H5) 

Luontoavusteisuus ei välttämättä vaadi luontoalan ammattilaisuutta, 
vaan luontoa voi käyttää esimerkiksi muun toiminnan ympäristönä tai 
materiaalina. (H4) 

Kaikenlaisten sosiaali- ja terveysalan menetelmien on oltava tavoitteellisia ja nii-
den vaikuttavuutta on pystyttävä seuraamaan, mittaamaan sekä raportoimaan, 
joten kyseiset menetelmät eivät siltä osin poikkea muista. Luonto- ja eläinavustei-
seen toimintaan pätevät muutenkin samanlaiset periaatteet kuinmuuhunkin toimin-
taan, kuten asiakkaan yksilöllinen huomiointi, tarvittavat ja turvalliset välineet, sekä 
kannustavan ja positiivisen ilmapiirin luominen ja henkilökunnan kyseessä olevaan 
menetelmään liittyvä ammattitaito. 

Luontoavusteisuuden vaatimukset ovat usein pienemmät kuin siitä 
saatava hyöty.(H4) 

Olennaista toiminnan järjestäjälle on tiedostaa riskit mitkä toimintaan 
liittyy. (H4) 

Jokaisen asiakkaan yksilöllisten ominaisuuksien ja taitojen huomioi-
minen. Raportointi ja prosessin seuraaminen sekä analysointi. (H5) 

Toiminnan hyödyt. Luonto- ja eläinavusteisten menetelmien hyödyt yksilölle ovat 
tulleet esiin monimuotoisesti, lisäksi haastateltavien vastauksista nousi esiin am-
matillisesti ja yhteiskunnallisesti tärkeitä vaikutuksia, kuten asiakkaiden palvelun 
tarpeen lyheneminen sekä keventyminen.  

Meidän sosiaalipedagogisella hevostoiminnalla on todistetusti pystytty 
välttämään sijoitus ennaltaehkäisevän työn keinoin. (H5) 

Parhaassa tapauksessa luonto- ja eläinavusteinen toiminta voi olen-
naisesti lyhentää asiakkaan kuntoutustarvetta ja saada pysyviä vaiku-
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tuksia aikaan. Lisäksi toiminta voi vähentää muun toiminnan tai lääki-
tyksen tarvetta, mikä säästää kaikkien resursseja. (H4) 

Hyötynä monien ongelmien ennaltaehkäisy, kuten huostaanotto, syr-
jäytyminen, tunteiden ilmaisun helpottuminen jne.(H2) 

Yleisesti luonto- ja eläinavusteisten menetelmien hyödyt koettiin merkittävämpinä 
kuin toiminnasta aiheutuvat vaatimukset. Toiminnan nähtiin myös olevan tehokas 
ennaltaehkäisevä toimintamuoto. Pitkällä aikavälillä toiminnan vaikutukset näkyvät 
joidenkin vastaajien mukaan myös kustannustehokkuutena. Kaiken kaikkiaan vas-
taajat toivat esiin luonto- ja eläinavusteisten menetelmien olevan yksilön elämälle 
merkityksellisiä ja lisäävän elämänhallintataitoja.   
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9 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tässä luvussa kokoamme yhteen tutkimustulokset ja vertaamme niitä teoriatie-
toon. Käsittelemme tutkimustuloksia tutkimuskysymysten mukaisesti. 
Luonto- ja eläinavusteisen toiminnan käytännön soveltuvuus sosiaali- ja ter-
veysalalle. Havainnointimme perusteella ennakkokäsitykset ja pelot kuuluvat 
luonto- ja eläinavusteiseen toimintaan. Toiminnan kaikki muodot eivät sovi kaikille. 
Lyhyenkin toimintamme aikana huomasimme kuitenkin, että on voimaannuttavaa 
kun onnistuneesti tekee jotain oman mukavuusalueen ulkopuolelta. Hieman epä-
varma vanki sai onnistumisen kokemuksen uskaltautuessaan muiden kannusta-
mana silittämään hevosta. 
Laukkasen (2013) korostamat aikaisemmat elämänkokemukset näyttäytyivät sel-
keästi eläinten kanssa toimittaessa; osa vangeista ei suostunut tulemaan lähelle-
kään hevosta, kun taas muutama tunsi eläimen ja tilanteen heti tutuksi ja turval-
liseksi. Pitkällä aikavälillä toiminnan avulla voisi käsitellä pelkoja ja saada suuriakin 
onnistumisen kokemuksia, esimerkiksi lievittää pitkäjännitteisellä työllä eläinpelon.  
Huittisten osastolla teimme havainnon toimintaan osallistumattomien vankien 
asenteellisuudesta. Jotkut vangit vaikuttivat suhtautuvan toimintaamme yliolkai-
sesti. Myös kyselyymme vastanneet toimijat toivat esiin, että ennakkokäsitykset 
luonto- ja eläinavusteisia menetelmiä kohtaan ilmenevät lähinnä toimintaan osallis-
tumattomien asiakkaiden kohdalla. 
Kyselyymme vastanneet toimijat näkivät luonto- ja eläinavusteisen toiminnan hyö-
dyt kokonaisuudessaan suurempina kuin toiminnasta aiheutuvat vaatimukset. 
Myös opinnäytetyömme esittelemämme teoriatieto tukee kyselyyn vastanneiden 
näkökulmaa. Teoriaosuudessa luonto- ja eläinavusteisen toiminnan positiiviset 
vaikutukset nähdään yksilön elämään ja hyvinvointiin kokonaisvaltaisesti vaikutta-
vina. Kyselyyn vastanneet toimijat toivat lisäksi esiin asiakkaan motivaation sekä 
hänen yksilöllisten tarpeidensa huomioimisen merkityksen luonto- ja eläinavusteis-
ta toimintaa järjestettäessä. Tutkittuamme teoriatietoa ja analysoituamme kyselyi-
den vastaukset sekä vankien havainnoinnin, voimme niiden perusteella ajatella 
luonto- ja eläinavusteisten menetelmien soveltuvan sosiaali- ja terveysalalle hyvin. 
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Vaikutukset kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ovat merkittävät ja tapahtuvat nope-
asti.  
Luonto- ja eläinavusteisten menetelmien vaikutusten näkyminen asiakkaan 
arjessa. Teoriaosuudessa luonto- ja eläinavusteisen toiminnan vaikutukset asiak-
kaaseen nähdään kokonaisuudessaan positiivisina ja kokonaisvaltaisina. Salovuo-
ri (2014, 79) toi esiin luontoympäristöjen positiivisten vaikutusten olevan ihmisten 
arkikokemuksissa havaittuja, ilman tutkimuksiakin. Monille on hyvä kokemus rasit-
taa itseään fyysisesti raittiissa ulkoilmassa, näin untakin saa helpommin ja koke-
mus terveellisyydestä on tuttu. Tämä huomio sai konkreettisen vahvistuksen toi-
mintapäiviemme aikana vankilassa, kun osa toimintaan osallistuneista vangeista 
keskusteli unen tulevan paremmin fyysisen työn päätteeksi. 
Niin Vainionpää (2014, 56) kuin Salovuorikin (2014, 53) korostivat eläinavusteisen 
toiminnan positiivisia vaikutuksia paitsi sosiaalisille suhteille, mutta myös luotta-
muksen kokemuksille sekä ryhmän ilmapiirille. Muuten luonnon vaikutuksista sosi-
aalisiin suhteisiin teoriatietoa löytyi varsin vähän, mutta havainnointimme perus-
teella voidaan sanoa, että osallisuus vahvistui silminnähden niiden muutamien 
vankien kohdalla, jotka tiesivät entuudestaan joistakin toimintapäiviemme töistä 
enemmän. He pääsivät nousemaan ryhmästä yksilöiksi ja ottamaan erilaista sekä 
vastuullisempaa roolia. Myös haastatteluiden perusteella osallisuus yhteisössä ja 
suhteessa omaan elämään vahvistuvat luonto- ja eläinavusteisen toiminnan myö-
tä. Havaintojemme perusteella luonto- ja eläinavusteinen toiminta voi lisätä sosiaa-
lisia suhteita ja parantaa niitä. Toimintapäiviemme aikana huomasimme vankien 
kommunikoivan keskenään enemmän ja uudella tavalla. Voimme sen perusteella 
päätellä vastaavan toiminnan ollessa pitkäkestoisempaa ryhmäytymisen ja yhtei-
söllisyyden paranevan enemmän. Vangit voivat saada toiminnasta arkeensa sisäl-
töä niin ihmisistä kuin eläimistäkin. Työskentely-yhteisö saa aikaan voimaannutta-
via kokemuksia. Myös kyselyyn vastanneet ammattilaiset nostivat sosiaalisten 
suhteiden ja osallisuuden teemat esiin vastauksissaan. 
Ikäheimo (2013, 10) toi esiin eläinavusteisen toiminnan mahdollistavan motivoin-
nin ja kasvatukselliset sekä hoidolliset hyödyt, joilla pyritään vaikuttamaan yksilön 
tai ryhmän hyvinvoinnin lisääntymiseen. Samat teemat näyttäytyivät myös kyselyi-
den tuloksissa.  
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Luonto- ja eläinavusteisen toiminnan soveltuvuus osana vankilan kuntoutta-
vaa toimintaa. Havainnoituamme vankilaa kuntouttavana ympäristönä totesimme 
työtoiminnan olevan oleellinen osa vankien toimintakyvyn ylläpitämistä ja lisäämis-
tä. Huittisten osaston työtoiminnat kuten metallituotteiden valmistus, ikkunoiden ja 
ovien entisönti sekä maa-, metsä- ja eläintaloustoiminta ovat toimivia ja hyviä rat-
kaisuja. Teoriaosuudessa esittelemämme kokonaisvaltaista hyvinvointia lisäävät 
eläin- ja luontoavusteiset menetelmät esimerkiksi työpajatoiminnan rinnalla sopisi-
vat mielestämme vankilaolosuhteisiin hyvin, etenkin osallisuutta ja onnistumisia 
lisäävien mahdollisuuksien vuoksi. Erityisen tärkeitä taitoja siviilielämässä ovat 
sosiaaliset taidot ja elämänhallintataidot, joita luonto- ja eläinavusteiset toiminnat 
lisäävät myös haastatteluihimme vastanneiden sosiaali- ja terveysalan ammatti-
laisten kokemusten mukaan.  
Hyvinvointiin voimme havainnointimme perusteella liittää fyysisen työn hyödyt se-
kä kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kannalta tärkeät kommunikoinnin muiden kans-
sa, sekä kosketuksen. Ne vangit, jotka hevosen lähelle menivät, nauttivat selvästi 
kommunikoidessaan eläimen kanssa ja saadessaan silitellä ja koskettaa hevosia. 
Kuten jo teoriaosuudessa mainitsimme, ihminen kaipaa kosketusta koko elämänsä 
ajan ja ihmiset kaipaavat kosketusta sekä silittelyä voidakseen hyvin (Kosketuksen 
merkityksestä [viitattu 9.4.2016]). Vankilaympäristössä koskettaminen ja koskete-
tuksi tuleminen eivät kuulu arkielämän normeihin. Tätä inhimillistä perustarvetta 
voivat eläinavusteiset toiminnat osaltaan mahdollistaa.   
Ennakko-oletuksemme tutkimuksen alkaessa oli, että luonto- ja eläinavusteisella 
työtoiminnalla pystytään vaikuttamaan positiivisesti vankien arkeen, elämänhallin-
taan ja motivaatioon tehdä positiivisia valintoja elämässään. Ajattelimme luonto- ja 
eläinavusteisten menetelmien sopivan sosiaalisten taitojen ja arkielämäntaitojen 
harjaannuttamiseen sekä vastuunottamisen opetteluun ja olevan toimiva mene-
telmä puu- ja metallitöiden, sekä työpaja- ja askartelutoiminnan rinnalle. Teoriatie-
don pohjalta, tutkimuksemme ja havainnointiemme perusteella voimme olettaa 
ennakko-oletukset oikeansuuntaisiksi. Esimerkiksi Karsikas (2005, 33–35) toi esiin 
tietynlaisten toimintaympäristöjen ja –tapojen merkityksen vankien voimaantumi-
sessa. Aihetta olisi mielenkiintoista tutkia perusteellisemmin. 
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Luonto- ja eläinavusteisen Luonto- ja eläinavustei-
sen  Luonto- ja eläinavusteisen 

toiminnan vaikutukset toiminnan soveltuvuus toiminnan hyödyt   
    vankilan toiminnassa 
          
Arjen hallintataitojen Asiakkaan huomioiminen Hyvinvointi   
vahvistuminen yksilönä     
    Uusia puheenaiheita 
Kokonaisvaltainen Asiakkaan motivointi     
hyvinvointi Sosiaalisten suhteiden  
  Asiakkaiden pelot ja  paraneminen   
Voimaantuminen ja ennakko-oletukset     
aktivoituminen Uusia mahdollisuuksia 
  Sosiaalialan toimijoiden     
Itsevarmuus ja itsearvos-
tus ennakko-oletukset Elämän perusasioiden  
    äärelle palaaminen 
Osallisuus Vaikutukset ongelmien      
  ennaltaehkäisyyn 

Ylpeys omasta osaamises-
ta 

      
  Ammattilaisen rooli ja  Pelot   
  osaaminen   
    Ennakkokäsitykset 
      
          
 
Kuvio 3. Keskeisimmät tutkimustulokset. 
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10  POHDINTA 

Luonto- ja eläinavusteiset menetelmät ovat kiinnostaneet meitä jo opintojen alusta 
alkaen. Tämä juontaa juurensa myös molempien henkilökohtaisista kokemuksista 
luonnon ja eläinten hyvinvointia lisäävistä vaikutuksista. Opinnäytetyöprosessin 
edetessä olemme huomanneet kuinka Green Care –ideologia on terminä yllättä-
vän tuntematon. Yleisesti tiedetään kyllä luonnon ja eläinten positiivisista vaikutuk-
sista hyvinvointiin, mutta sosiaali- ja terveysalan tavoitteellisena menetelmänä ja 
tutkittuna tietona ne ovat melko tuntemattomia. Luonto- ja eläinavusteisen toimin-
nankin sosiaalisia hyvinvointivaikutuksia on haasteellista näyttää toteen. Vaikutuk-
sia voidaan terveydenhuollon puolella mitata konkreettisemmin, kuten mittaamalla 
ja vertaamalla elimistön toimintoja ennen ja jälkeen luontoaltistuksen. 
Ennen ihmiset olivat lähellä luontoa ja osa luontoa. Nyky-yhteiskunnassa luonto, 
sen moninaisuus ja eläimet ovat kauempana monien ihmisten arjesta. Ennen ih-
misten aika meni maatiloilla töitä tehdessä ja eläimistä huolehtiessa, nykyään on 
paljon työttömyyttä ja juurettomuutta. Yhteiskunnan on keksittävä erilaisia päivä-
toimintakeskuksia virikkeineen monien ihmisten arjen sisällöksi. Ympäröivää luon-
toa ja eläinten tervehdyttäviä vaikutuksia on hyödynnetty oikeutetusti tähän tarkoi-
tukseen yhä enenevässä määrin.  
Luonto- ja eläinavusteisuus on Suomessakin nousemassa varteenotettavaksi työ-
kaluksi sosiaali- ja terveysalalla, vaikka se on edelleen liian vähän hyödynnetty 
voimavara. Menetelmien käyttö ja Green Care -yritysten määrä näyttää kasvavan 
jatkuvasti. On olemassa myös yrityksiä, joissa luonto- ja eläinavusteista toimintaa 
on käytössä jossain mittakaavassa, mutta sitä ei määritellä, eikä se välttämättä ole 
kovinkaan tavoitteellista ja suunnitelmallista. Luonto- ja eläinavusteisuuden hyö-
dyntäminen on edullista, ekologista ja vaikuttavaa niin ennaltaehkäisyn kuin kun-
toutuksenkin näkökulmista.  
On selvää, että yksityiselämässä lemmikkieläin tarjoaa seuraa, puuhaa ja sisältöä 
arkeen. Eläimen läsnäolo edistää tutkimusten mukaan myös ihmistenvälistä vuo-
rovaikutusta ja helpottaa tutustumista. Tätä kaikkea on järkevää hyödyntää myös 
ammatillisesti sosiaali- ja terveysalalla, niin yksilö- kuin ryhmätoiminnoissa. Eläin-
ten kanssa työskentely on hieno mahdollisuus sosiaali- ja terveysalan kuntoutuk-
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sessa. Eläimen läheisyys voi olla korvaamatonta ihmisille. Eläin on mahdollista 
tuoda asiakkaan läheisyyteen, ilman että se vaatisi paljon voimavaroja tai toimin-
takykyä asiakkaalta. Opinnäytetyöprosessin aikana olemme mielenkiinnosta vie-
neet omille sosiaalialan työpaikoillemme lemmieläimiämme vierailuille. Eläimellä 
näyttää olevan suuri merkitys ihmisten vireystilaan ja ryhmän dynamiikkaan. Eläi-
men läsnäolo saa helposti syrjäänvetäytyvän ihmisen aktiiviseksi ja kontaktia ha-
kevaksi.  
Toisaalta eläinavusteisten menetelmien parissa työskenneltäessä sosiaali- ja ter-
veysalan ammattilaisen tulee kiinnittää huomiota siihen, että eläimestä ei muodos-
tu asiakkaan ihmissuhteita syrjäyttävä tekijä. Nykypäivänä on havaittavissa ihmis-
ten taipumus inhimillistää eläimiä liiaksi. Koirista on kautta aikojen puhuttu ihmis-
ten parhaana ystävänä, mutta liiallinen yhteen asiaan keskittyminen voi kaventaa 
elämää ja sosiaalisia suhteita. 
Tutkimusaiheemme ajankohtaisuudesta kertoo luonto- ja eläinavusteisten mene-
telmien lisääntynyt esilläolo sosiaali- ja terveysalalla. Vuonna 2015 on käynnisty-
nyt Green Care -koulutusmalli korkea-asteelle. Hankkeessa kehitetään Green Ca-
re -koulutusmallia vuosina 2015–2018 yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yh-
teistyönä. Koulutus suunnataan Green Care -alan asiantuntijoille, palvelujen tuot-
tajille sekä työntekijöille, opettajille, ohjaajille, kouluttajille, neuvojille sekä korkea-
koulutuksessa oleville opiskelijoille. (Lapin AMK [viitattu 17.3.2016].) Kyseessä on 
noin 30 opintopisteen laajuinen koulutus ja se jakautuu 5-10 opintopisteen koko-
naisuuksiin, jotka painottuvat Green Caren -perusteisiin, luonto- ja eläinavusteisiin 
menetelmiin, toimintaympäristöihin, asiakas- ja ohjaustyöhön ja yrittäjyyteen. (La-
pin AMK [viitattu 17.3.2016].) 
Opinnäytetyötä kirjoittaessamme huomasimme työpaikkailmoituksen, jossa Juuan 
Hoito ja Hoiva Oy haki ohjaajaa terapiakoiralle. ”Haettavalla henkilöllä voi olla lähi-
hoitajan tai hoiva-avustajan tutkinto, tai hän voi suorittaa tutkinnon työn ohessa 
oppisopimuksella. Koiran kanssa työskentelyyn suunnitellaan erillinen koulutus. 
Valittava henkilö työskentelee vanhus- ja mielenterveysasukkaidemme parissa 
hoitokodillamme ja pitää koiraa työssä työparinaan osassa työvuoroista. Tera-
piakoira majoittuu ohjaajan kotona ja hän sitoutuu kouluttamaan koiraa edelleen 
terapiatyöhön.” (TE-palvelut, avoimet työpaikat [viitattu 23.2.2016].) 
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Sosionomin (AMK) työ on usein toiminnallista ja asiakkaan arkeen läheisesti liitty-
vää. Koemme, että luonto- ja eläinavusteiset menetelmät soveltuvat hyvin osaksi 
korkeakoulutetunkin sosiaali- ja terveysalan ammattilaisen tavoitteellista asiakas-
työtä. Sosionomien (AMK) kompetensseista ja osaamisesta korostuu luonto- ja 
eläinavusteisia menetelmiä käyttetäessä mielestämme erityisesti innovaatio-
osaaminen, yrittäjyysosaaminen, laadunhallintaosaaminen, sosiaalialan eettinen 
osaaminen, asiakastyön osaaminen, kriittinen ja osallistava yhteiskuntaosaami-
nen. Opinnäytetyöprosessi opetti tutkimuksellista kehittämisosaamista. 
Luonnon elvyttävyys ja etenkin eläinten terapeuttinen vaikutus voisivat olla yksi 
työkalu nyky–Suomenkin ajankohtaiseen haasteeseen, turvapaikanhakijoiden ko-
touttamiseen ja kuntouttamiseen.  Salovuori (2014, 14) kertoo kuinka eläimiä on 
hyödynnetty jo toisen maailmansodan veteraanien kuntouttamiseen. Salovuoren 
mukaan edelleen eläimet auttavat ihmisiä pääsemään yli sodan kauhujen. Esimer-
kiksi Yhdysvalloissa on kuntoutuskeskus, jossa eläimillä on keskeinen rooli Afga-
nistanissa ja Irakissa traumatisoituneiden sotilaiden kuntoutuksessa.  
Pohdittaessa nykyihmisen suhdetta luontoon voidaan kiinnittää huomiota muuttu-
vaan yhteiskuntaan ja sen arvoihin myös siitä näkökulmasta, että luonto- ja 
eläinavusteisuuden haasteena voivat olla asenteet. Luontoa ei välttämättä arvos-
teta tarpeeksi, tai ainakaan sitä ei muisteta hyödyntää, sillä siitä on vieraannuttu. 
Haahtela (16.2.2016) pohti radiohaastattelussaan sitäkin, joko ihminen alkaa pian 
vieraantua luonnosta niin, ettei tarvitse sitä voidakseen henkisesti hyvin. 
Haahtela (16.2.2016) epäili, että kehityksen jatkuessa nykyisen kaupungistumisen 
ja sisätiloissa olemisen- kulttuurina joskus tulevaisuudessa voi olla olemassa kau-
punki-ihminen, joka ei pärjäisi luonnossa. Elimistön mikrobiomisto olisi muokkau-
tunut niin suppeaksi, ettei se kestäisi normaaleja luonnon mikrobeja. Haahtela kui-
tenkin jatkoi ihmisten vaistomaisesti tajunneen, että luontoa pitää saada lähem-
mäs ja monet trendit ovat syntyneet tiedostamattomasta tarpeesta. Ihmisellä on 
kuitenkin geneettinen tarve saada luontoa lähelle. Tällaisina Haahtelan mainitse-
mina trendeinä voimme ehkä pitää Green Care –ideologian nykyistä nousukautta 
tai esittelemiemme viherseinien markkinointia. 
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Haasteita luonto- ja eläinavusteisen yritystoiminnan käynnistämiseen, tai ylläpitä-
miseen voivat olla esimerkiksi allergiat, jotka voivat joidenkin asiakkaiden kohdalla 
estää toimimisen eläinavusteisten menetelmien parissa. Allergiat myös vaikuttavat 
puutarhatyöskentelyyn ja ehkä jopa luonnossa liikkumiseen. Haasteina voivat olla 
myös ideologian markkinointi kunnalle tai muulle asiakkaan palvelusta maksavalle 
taholle, mahdollinen asiakkaiden puuttuva kiinnostus menetelmiä kohtaan tai toi-
mipisteiden sijainti. Myös työntekijöiden puutteelliset motiivit tai taidot voivat rajoit-
taa menetelmien käyttämistä. Yrityksessä, joka käyttää luontoavusteisia menetel-
miä tavoitteellisesti, on kaikkien sitouduttava siihen.  
Aktiivisessa ja eläimiin liittyvässä toiminnassa on myös kohonnut tapaturmariski. 
Sen lisäksi, että yrityksen täytyy käyttää luonto- tai eläinavusteisuutta tavoitteelli-
sesti toiminnassaan ollakseen Green Carea, täytyy ottaa huomioon toiminnan tyy-
pistä riippuen mahdollisesti sen vaatimat erityiset ilmoitukset, luvat, lainalaisuudet 
ja vakuutukset. Sosiaali- ja terveyspalvelut, sekä eläimiin liittyvät elinkeinot ovat 
luvanvaraisia. Ammattikunnilla on myös omat eettiset ohjeensa ja lisäksi Green 
Care Finland ry on listannut eettiset periaatteet, jotka koskevat kaikkia Green care 
-palveluntarjoajia. 
Pohdittaessa opinnätetyöprosessiamme voimme todeta sen olleen pidempi kuin 
olimme kuvitelleetkaan. Parityöskentely oli hyvä valinta, sillä mielestämme täy-
dennämme toinen toisiamme. Olemme myös sitä mieltä, että yhdessä tekeminen 
on luonnollinen tapa sosiaali- ja terveysalalla, sillä yhteistyö ja moniamattilisuus 
ovat avainasemassa työelämässä. Tietoa täytyy osata jakaa ja vastaanottaa muil-
ta. Yhdessä pohtiessa erilaisia näkökulmia löytyy helpommin.  
Pitkässä prosessissa tulimme huomanneeksi, miten tärkeää on, että tutkimusaihe 
vastaa hyvin omia mielenkiinnon kohteita. Meille oli hyvä tapa valita aiheeksi sel-
lainen, joka on kiinnostanut koko opintojen ajan. Yhteistyötahomme ja konkreetti-
sen esitteen tekemisen vuoksi koemme, että prosessi oli merkityksellinen myös 
muille kuin meille itsellemme.  
Halusimme saada Huittisten osastolle tekemästämme esitteestä lyhyen ja ytimek-
kään sekä helppolukuisen kokonaisuuden. Halusimme siihen sopivassa suhteessa 
teoriatietoa aiheesta sekä analyysiä ja kuvamateriaalia toimintapäiviemme annista. 
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Toivoaksemme sitä voidaan hyödyntää perusteltaessa luonto- ja eläinavusteisen 
toiminnan pysyvyyttä tai sen lisäämistä ammattihenkilöstölle. Nähdäksemme esite 
toimii myös osana vankilan esittelyä ja sen avulla voidaan nopeasti todentaa Huit-
tisten osastolla toteutettavan rikosseuraamuslaitoksen edellyttämiä tavoitteita ja 
arvoja.  
Toimintamme ja esitteemme pohjalta Huittisten osastolta pyydettiin Power Point- 
esitystä rikosseuraamuslaitoksen koulutuspäiville. Pidämme tätä merkkinä siitä, 
että työpanoksemme on ollut onnistunut ja siitä syntynyt tuotos on tarpeellinen.  
Jatkotutkimusta ajatellen toiminnan tulisi olla pitkäkestoisempaa ilmentääkseen 
paremmin hyvinvointivaikutuksia sekä yleisesti toiminnan vaikuttavuutta. Tässä 
tutkimuksessamme tutkimuskysymyksemme liittyikin luonto- ja eläinavusteisen 
toiminnan soveltuvuuteen vankilan olosuhteisiin. Kuitenkin hyvinvoinnin teema 
nousi esiin, mutta ilman pitkäkestoista ja siten pätevää näyttöä. Pohdimme oli-
simmeko voineet ottaa tutkimukseemme mukaan verenpainemittauksen vangeilta 
ennen ja jälkeen toimintatuokioita todentaaksemme fyysisiä hyvinvointivaikutuksia. 
Tulimme kuitenkin siihen tulokseen, että se olisi sopinut paremminkin terveyden-
hoitoalan opinnäytetyössä vaikuttavuuden mittariksi. Tässä opinnäytetyössämme 
keskityimme menetelmien soveltuvuuden tarkailun lisäksi kokonaisvaltaiseen ja 
sosiaaliseen hyvinvointiin.  
Kokonaisuutena arvioimme, että luonto- ja eläinavusteiset menetelmät voivat ke-
hittää sosiaali- ja terveysalan toimijoiden ammatillisuutta ja ovat ekologisuutensa 
vuoksi kestävän kehityksen malliesimerkkejä. Luonto- ja eläinavusteiset menetel-
mät ovat samaan aikaan inhimillisiä ja kustanannustehokkaita. Niillä on merkitystä 
yksilöiden elämään, mutta ne ovat myös yhteiskunnallisesti merkittäviä kokonais-
valtaisen hyvinvoinnin ja ennaltaehkäisevien vaikutustensa ansiosta.  
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LIITE 1. Esite 

Luonto- ja eläinavusteinen toiminta 
vankilaympäristössä
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Maatila kuntouttavana ympäristönä 
 

 Fyysisen toimintakyvyn ja hyvinvoinnin lisääntyminen 
 Osallisuus yhteisössä 
 Sosiaalisten taitojen merkittävä paraneminen 
 Yliaktiivisuuden, aggressiivisuuden ja tarkaavaisuus-

häiriöiden väheneminen 
 Pitkäjännitteisyyden kehittyminen 
 Elämysten kokemisen ja itse tekemisen riemu 
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Luonnon ja viherympäristöjen vaikutukset hyvin-
vointiin 

 Henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin lisääntyminen 
 Rauhoittava ja stressioireita lievittävä vaikutus, jän-

nittyneisyyden, pelkojen ja aggressioiden vähenemi-
nen 

 Verenpaine laskee ja sydämen syke rauhoittuu 
 Pettymysten sietokyky ja kärsivällisyys kasvavat 
 Yksilön kokonaisvaltainen voimaantuminen 
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Eläimet kuntoutumisen tukena  
 Eläimet alentavat ihmisen stressitasoja, ihminen rau-

hoittuu. 
 Eläin on eräänlainen peili ja harjoituskumppani sosiaa-

lisissa vuorovaikutustilanteissa. 
 Eläinten kanssa kommunikoidaan pääasiassa ilman sa-

noja, kehonkielellä, jolloin toiminnan kautta pystytään 
saamaan tietoa ihmisen tunnetasosta. 

 Eläin mahdollistaa sen, että ihminen voi tulla nähdyksi 
ja kuulluksi omana itsenään ilman rooleja tai statuksia. 

 Eläin voi toimia muu-
toksen käynnistäjänä 
ja aktivoijana, sekä 
auttaa katkaisemaan 
esimerkiksi vaikean 
elämäntilanteen. 

 Kosketuksen ja hel-
lyyden saamisen ja 
antamisen mahdolli-
suus. 

 Ihmisen psyykkinen 
tila paranee, kun hän saa hoivata ja ottaa vastuuta 
elävästä olennosta. 
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Luonto- ja eläinavusteisen toiminnan hyödyt van-
kien kuntouttamisessa 
(Otteita Anna-Maria Vainionpään tutkimuksesta eläinavus-
teisen työtoiminnan mahdollisuuksista vankien kuntoutta-
misessa, 2014) 
Tutkimuksessa tuli esille eläinten vahva, positiivinen vaiku-
tus henkisessä ja fyysisessä hyvinvoinnissa, merkittävim-
pänä eläinten rauhoittava vaikutus. Vangit oppivat käsitte-
lemään pettymyksiä, aggressiota ja vihaa rakentavammin. 
Eläimet opettivat viemään asioita rauhallisesti ja pitkäjän-
teisesti sekä lempeästi eteenpäin. 
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Eläimet auttoivat oppimaan siviilielämän tärkeitä taitoja, 
kuten asettumista toisen asemaan ja huomioimaan tunneti-
loja, sekä näyttämään omia positiivisia tunteita. 

 Eläimet opettivat kohtaamista yksilöinä ja kiinnittämään 
huomiota kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Eläintenhoito 
antoi järjestyksen ja hallinnan tunnetta, sekä kokemuksen 
syy- seuraussuhteista. 
Vangit kokivat onnistumisen tunteita huomatessaan eläi-
men kiintyvän ja luottavan heihin. Myös vartijoiden ja 
työnjohdon osoittamalla luottamuksella oli suuri merkitys 
itsetunnolle. 
Monet vangeista löysivät itsestään uusia taitoja ja voima-
varoja. He toivat esiin kyvyttömyyttään toimia toisten ih-
misten kanssa. Lisäksi he toivat esillevoimaantumisen tun-
netta siitä, että eläinten kanssa ”on lupa” toimia intuitiolla 
ja kommunikoida muutoin kuin puhumalla. Vangit kokivat 
eläinten parissa mahdollisuuden näyttää tunteensa ja peh-
meän puolensa, sillä eläinten parissa ei tarvitse olla karski, 
kuten usein muurien sisäpuolella.  
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Eläintenhoito loi omalta osaltaan tulevaisuuden perspektii-
viä ja ajatusta siitä, että vaikka elämässä välillä vastustaa, 
on asioita joita pitää ja kannattaa hoitaa. 
Tutkimuksen perusteella voidaan arvioida, että eläinten-
hoitotyö tukee Rikosseuraamusviraston tavoitteita vankien 
kuntouttamisesta, elämäntaitojen kartuttamisesta, elä-
mänhallinnan lisäämisestä ja sijoittumisesta yhteiskuntaan.  

 

FYYSINEN PSYYK-
KINEN 

SOSIAA-
LINEN 

HYVIN-
VOINTI 

Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin eri osa-alueet tu-
kevat toisiaan.  
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Satakunnan vankila Huittisten osasto 
 

Luonto- ja eläinavusteisen toiminnan vaikutuksista sosiaa-
lialalla ja kuntoutuksessa tehdyn ammattikorkeakoulun 
opinnäytetyön osana tehtiin käytännön kokeilu luonto- ja 
eläinavusteisen toiminnan käytännön soveltuvuudesta Sata-
kunnan vankilan Huittisten osastolle.  

 
 

 
 
 
 
 
 

Työpajatoiminnassa olleiden vankien kanssa tehtiin alku-
kesästä vihannesten ja kasvisten laatikkokasvatukseen so-
pivat kehikot. Kasvikset istutettiin ja vangeille mahdollis-
tettiin niiden hoitaminen ja kasvun seuraaminen.  
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Myöhemmin kesällä havainnoitiin kasvisten voivan hyvin ja 
olevan valmiita syötäviksi. Vankien kanssa maalattiin lank-
kuja hevosaitausta varten ja käytiin tutustumassa vankilan 
kahteen hevoseen.  
Tarkoituksena oli Huittisten osaston näkökulmasta tarkas-
tella miten vangit suhtautuvat työtoimintaan, joka suun-
tautuu työpajoista ulkoilmaan. 
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Havainnoinnin tuloksia; 
 Vankien motivaatio ”oikeisiin töihin”. 
 Tarve tehdä fyysistä työtä. 
 Innostuneisuus konkreettista ja näkyvää työtä kohtaan. 
 Tyytyväisyys toiminnan vaihtelevuuteen. 
 Monien toiveissa maataloustoimintaan osallistuminen. 
 Tarve päästä hetkeksi eroon vankilamaailman puheenai-

heista. 
 Toiminta näytti herättävän kiinnostusta myös projektin 

ulkopuolella olevissa vangeissa. 
 Jo yksi toimintakerta hevosten kanssa sai vankeja in-

nostumaan, avautumaan sekä rentoutumaan. 
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Toiminnan mahdollisuudet; 
 

Rikosseuraamusviraston näkökulmasta tavoitteena on edis-
tää vangin elämänhallintaa ja sijoittumista yhteiskuntaan. 
Luonto- ja eläinavusteinen työtoiminta vankilassa tukee tä-
tä päämäärää.  
Luonto- ja eläinavusteinen toiminta on hyvä keino ylittää 
itsensä ja oppia uutta, vangin saadessa itsetuntoa kohotta-
via onnistumisen kokemuksia. 
Toiminta voisi vähentää aggressiivista käyttäytymistä ja 
turhautumista, jolloin vankilan arki voisi sujua rauhallisem-
min.  
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Huittisten osastolla olisi melko vaivatonta hyödyntää maa- 
ja metsätaloustoimintaa myös vangeille, jotka eivät voi 
osallistua varsinaiseen maataloustyötoimintaan. 
Eläin- ja luontoavusteisuuden hyvinvointivaikutukset voivat 
vähentää terveyspalveluiden käyttöä ja kustannuksia. 
Vankilamiljöössä riittää ylläpidettävää ja kunnostettavaa, 
tätä työtä olisi hyödyllistä ja kuntouttavaa teettää van-
geilla.  
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Maa- ja metsätaloustoiminnan rinnalle voisi kehittää uusia 
tapoja hankkia varoja. Huittisten vankilan alueella on paljon 
potentiaalia ja tilaa erilaisten mahdollisuuksien hyödyntä-
miseen. Voisivatko esimerkiksi pienempien maatilan eläin-
ten kasvatuksesta hyötyä niin vangit kuin vankilakin? Esi-
merkkeinä luomumunatuotanto, lampaiden kasvatus, välit-
täminen, keritseminen, villan hyödyntäminen? 
Mahdollisuus kouluttautua vaikkapa hevosenkengittäjäksi? 
Maataloustoiminta sisältää paljon työtä ja organisoitu 
konkreettinen apu työnjohtajille olisi kaikkien etu. Eikä pi-
dä unohtaa luonto- ja eläinavusteisten menetelmien positii-
visia vaikutuksia myöskään henkilökunnan omassa toimen-
kuvassa. 
 
 

  



14(15) 

 

Toiminnan vaatimuksia; 
Toiminnan uudistaminen ja eläinavusteisuuden lisääminen 
vaatii investointeja (mahdolliset tilat, varusteet, koneet), 
sekä toimintoihin koulutetun henkilökunnan työpanosta. 
Jos uusia eläimiä hankittaisiin toimintaa varten, niiden hy-
vinvoinnista vastaavalla henkilöllä tulee olla riittävät tie-
dot, taidot ja kokemus. Työnjohtajilta ja henkilökunnalta 
eläin- ja luontoavusteinen toiminta vaatii innostusta, halua 
kokeilla ja kehittyä. 
Allergiat, esteet ja pelot tulee selvittää ja huomioida toi-
mintaa suunniteltaessa ja tarvittavat välineet, sekä suoja-
varusteet on hankittava. 
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LIITE 2. Esitys. 
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Liite 3. ”Fiilis-lomakkeet” 
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Liite 4. Havainnointi-/valokuvauslupa  
 
 
HAVAINNOINTI/HAASTATTELU/ -LUPA 
 
Nimi:  _______________________________ 
 
Annan suostumukseni havainnointiin/haastatteluun Seinäjoen ammattikorkeakou-
lun sosiaalialan koulutusohjelman opinnäytetyötä varten. Opinnäytetyötä varten 
kerätyn aineiston tutkimustulokset esitetään valmiissa työssä siten, että yksittäiset 
henkilöt eivät ole tunnistettavissa. 
 
Huittisissa  _____/______ 2015  
 
Allekirjoitus: 
 
 

 
_____ Annan luvan valokuvieni käyttöön 
_____ En anna lupaa valokuvieni käyttöön 
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Liite 5. Tutkimuslupa 
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Liite 6. Kysely 
 
Miten arvioit eläin- ja/ luontoavusteisuuden vaikutusten näkyvän asiakkaan arjes-
sa/elämässä? (yleensä vaikuttavuus, hyödyt?) 
Miten mielestäsi luonto- ja eläinavusteiset menetelmät käytännössä soveltuvat 
sosiaali- ja terveysalalle?  

Onko asiakkailla paljon ennakko-oletuksia/odotuksia/pelkoja luonto- 
ja/ eläinavusteista toimintaa kohtaan? 
Kokemuksesi mukaan, aktivoiko luonto- ja eläinavusteinen toiminta 
asiakasta myös ohjatun toiminnan ulkopuolella? 
Vaatimukset ja hyödyt?  

Miten luonto- ja eläinavusteiset menetelmät sopivat mielestäsi vankilaympäris-
töön? 
 
 
 
 
 
 
 


