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Toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena oli järjestää asiakasta voimaannuttavaa ryh-

mämuotoista toimintaa luontolähtöisin menetelmin Keski-Savon Savoset monipalve-

lukeskuksen Pieksämäen yksikössä. Sen henkilökunnalle ja asiakkaille haluttiin esi-

tellä paikkakunnan tarjoamia mahdollisuuksia luontolähtöiseen ja eläinavusteiseen toi-

mintaan. Toimintaa pyrittiin myös juurruttamaan osaksi työtoimintaa. 

 

Savosetin asiakaskunta koostuu pitkäaikaistyöttömistä, vajaakuntoisista sekä henki-

löistä, jotka muutoin tarvitsevat tukea työllistymiseen. Keskeisin palvelu on työtoi-

minta, jonka tavoite on parantaa asiakkaan asemaa ja osallisuutta yhteiskunnassa, li-

sätä elämänhallintaa sekä ehkäistä syrjäytymistä. 

 

Green Care on hyvinvointia ja elämänhallintaa edistävää toimintaa, jota voidaan to-

teuttaa metsässä, maatiloilla ja puutarhassa sekä toisaalta kaupungissa ja sisätiloissa. 

Green Care -toiminta jaetaan Suomessa LuontoVoimaan ja LuontoHoivaan. Toimin-

nan vaikuttavuus perustuu sen antamiin mahdollisuuksiin rauhoittua, harjoittaa uusia 

taitoja ja osallistua. Menetelmät sopivat kaikenikäisille ja erilaisille kuntoutujille. 

Green Care -menetelmien avulla voidaan edistää yksilön kokonaisvaltaista hyvinvoin-

tia ja auttaa löytämään omia voimavarojaan, jolloin voimaantuminen on mahdollista.  

 

Savosetin asiakkaille järjestettiin kolme toiminnallista päivää, joiden sisältö liittyi 

luontoon ja eläimiin. Asiakkaita haastateltiin ja havainnoitiin toimintojen ohessa. Hen-

kilökunnalle toteutettiin sähköinen kysely sekä ideariihi. Aineiston analyysissä toimin-

tojen perusteella kerättyä aineistoa verrattiin teoriapohjaan. 

 

Green Care -ajattelun mukainen toiminta todettiin sopivaksi kohderyhmälle. Voimaan-

tumisen merkkejä, kuten myönteisyyttä, luottamusta ja arvostusta, oli havaittavissa vä-

littömästi. Henkilökunnan mukaan luontolähtöinen toiminta sopii osaksi työtoimintaa, 

jolloin se toimii kuntouttavana elementtinä. 

 

 

Asiasanat: eläinavusteisuus, Green Care, hyvinvointi, luontolähtöisyys, työtoiminta, 

voimaantuminen   
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The aim of the thesis was to arrange empowering activities for the clients of the prac-

tical work training center Savoset of Central Savo in Pieksämäki. The activities were 

implemented for groups by using Green Care approaches. For the clients and the per-

sonnel wanted to introduce the local possibilities of nature-based and animal-assisted 

activities. The aim was to implant activities for a part of the work activity. 

 

The clientele of Savoset consists of long-term unemployed people, the disabled and 

persons who need support to be employed. The most important service is work activity, 

whose aim is to improve the client’s position and involvement in society, increase life 

management and prevent social exclusion.  

 

Green Care activities advance well-being and life management. Activities can be ar-

ranged in a forest, on a farm or in a garden and on the other hand in a city or indoors. 

In Finland Green Care is devided into LuontoVoima and LuontoHoiva. The effective-

ness of the Green Care approaches is based on its possibilities to relax, develop new 

skills and participate. Approaches are suitable for various ages of rehabilitation per-

sons. With Green Care approaches is it possible to support overall well-being and help 

to find one’s resources, when empowerment is possible. 

 

For the clients of Savoset, three different kinds of days for recreation were arranged, 

which were linked to nature and animals. The clients were interviewed and observed 

within activities. For the personnel, an inquiry via internet and a brainstorming session 

were arranged. In the analysis the information based on the activities was compared 

with theory.  

 

Green Care approaches were found out to be suitable for the target group. Signs of 

empowerment, like positiveness, confidence and appreciation, was to be observed im-

mediately. According to the personnel, nature-based methods are suitable for work 

activity, and they can be rehabilitative elements. 

 

 

Key words: animal-assisted, empowerment, Green Care, nature-based, well-being, 

work activity 
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 JOHDANTO 

 

 

Luonto on ollut ihmiselle paikka hakea voimaa ja rauhoittua (Suomi & Juusola 2016, 

33). Työeläimiä on kunnioitettu ja niihin on jopa kiinnytty (Klemettilä 2013, 20). 

Luonnon ja eläinten kuntouttavia vaikutuksia on Suomessa kuitenkin alettu hyödyntää 

vasta viime vuosikymmeninä (Salovuori 2014, 8). Luonto- ja eläinavusteisesta hyvin-

vointityöskentelystä käytetään nimitystä Green Care (Salovuori 2014, 12). Green Care 

-toiminnassa oleellista on ohjattu luontokokemus, jolloin luonnon elvyttävyyttä sekä 

terveys- ja hyvinvointivaikutuksia hyödynnetään asiakkaan tavoitteiden saavuttami-

sessa (Green Care Finland 2018b, 9). 

 

Keski-Savon Savoset monipalvelukeskuksen Pieksämäen yksikön henkilökunnan toi-

veena oli toiminnallisten päivien järjestäminen asiakkaille. Käytämme jatkossa opin-

näytetyössämme nimitystä Savoset tarkoittaessamme edellä mainittua työelämäyhteis-

työkumppaniamme. Järjestimme Savosetin asiakkaille kolme toimintapäivää, joiden 

sisältö liittyi vahvasti luontoon ja eläimiin. Henkilökunnalle toteutimme sähköisen ky-

selyn ja ideariihen. Asiakkaita havainnoimme ja haastattelimme toimintojen ohessa. 

Näin saadun materiaalin keräämisen tavoitteena oli saada mielipiteitä toimintapäivistä 

sekä toiveita seuraavien päivien järjestämiseen. Halusimme saada myös ajatuksia ja 

ideoita, joiden avulla henkilökunta voisi jatkossa itse kehittää toimintaa. Toiminnal-

listen päivien aikana tarkkailimme erityisesti merkkejä asiakkaiden voimaantumisesta, 

sillä voimaannuttavan toiminnan järjestäminen oli keskeinen tavoite opinnäytetyös-

sämme. 

  

Omat tavoitteemme liittyivät Green Care -tietämyksen laajentamiseen ja menetelmien 

yhdistämiseen asiakastyöhön. Green Care -toiminnan kiinnostavuutta lisää, että se pe-

rustuu monelta osin tutkitun tiedon lisäksi mielikuviin ja yksilön kokemukseen erilai-

sista luontoympäristöistä ja eläimistä. Halusimme toiminnallisten päivien tarkalla ku-

vauksella tehdä näkyväksi, miten menetelmät toimivat työtoiminnan asiakkaiden koh-

dalla. Tämä työ kuvaa opinnäytetyö- sekä oppimisprosessiamme, jonka aikana näkö-

kulmamme Green Care -toiminnan vaikuttavuudesta on laajentunut kokemuksien 

myötä.  
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 OPINNÄYTETYÖN TAVOITTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖ 

 

 

2.1 Tavoitteet 

 

Työelämäyhteistyökumppanimme toivoi, että toisimme yksikköön asiakasta voimaan-

nuttavaa ryhmämuotoista toimintaa. Opinnäytetyöprosessin edetessä tavoitteeksi tar-

kentui tuottaa Savosetille voimaannuttavaa ja hyvinvointia tukevaa toimintaa, joka 

pohjautuu luonto- ja eläinavusteisiin menetelmiin. Opinnäytetyössämme hyödyn-

nämme olemassa olevaa tutkimustietoa Green Care -menetelmistä ja niiden vaikutuk-

sista kohderyhmälle. Pyrimme myös juurruttamaan niitä osaksi Savosetin toimintaa. 

Pääpaino opinnäytetyössämme on toiminnallisuudessa työelämäyhteistyökumppanin 

toiveesta. Halusimme esitellä Green Care -ajattelun mukaista toimintaa kuntouttavana 

elementtinä, jolloin se voi toimia osana työtoimintaa. 

 

Opinnäytetyömme tavoitteena oli vastata yksikön toiveeseen ja tutustuttaa henkilö-

kuntaa sekä asiakkaita mahdollisuuksien mukaan luontolähtöisen toiminnan mahdol-

lisuuksiin paikkakunnalla. Kartoitimme yhdessä henkilökunnan kanssa lähiseudun 

palveluntarjoajia, jotka sopisivat yhteistyökumppaneiksi. Tavoitteena oli tarjota työ-

toiminnan asiakkaille kontakteja erilaisiin eläimiin sekä juurruttaa Pieksämäen Kave-

rikoirien koirakoiden tapaamisia Savosetin säännölliseksi toiminnaksi. Toiminnan 

myötä haluamme innostaa asiakkaita hyödyntämään myös vapaa-ajalla paikkakunnan 

liikuntapalveluita ja -paikkoja. 

 

Henkilökunta halusi hyödyntää luontolähtöisyyttä myös myytävien tuotteiden valmis-

tamiseen. Luonnon voimaannuttavat vaikutukset voivat siirtyä itse kerättyjen materi-

aalien myötä myös konkreettisesti asiakkaan työpisteelle. Pohdimme yhdessä henki-

lökunnan kanssa ideoita, joissa asiakkaiden kanssa luonnosta kerättyjä materiaaleja 

voisi hyödyntää tuotteiden valmistuksessa. Vaalijalan osaamis- ja tukikeskus oli avan-

nut Pieksämäen keskustaan kahvila Linnan Cafén, jossa työskentelee myös työtoimin-

nassa olevia henkilöitä. Kahvilan tiloissa on tuotemyymälä, jossa esitellään ja myy-

dään esimerkiksi työtoiminnassa valmistettuja tuotteita. (Vaalijalan osaamis- ja tuki-

keskus.) 
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Toimintapäivissä käyttämiemme toimintamuotojen juurruttaminen osaksi Savosetin 

arkea on ollut tavoitteena koko opinnäytetyöprosessin ajan. Peltola ja Vuorento (2007, 

24–25) kuvaavat juurruttamista vuorovaikutteisena toimintana, sillä avoin yhteistyö 

kehittäjien, käyttäjien sekä muiden sidosryhmien välillä on välttämätöntä sen onnistu-

miseksi. On tärkeää huomioida, että juurtuminen etenee koko kehittämisprosessin ajan 

eikä vain sen loppuvaiheessa (Peltola & Vuorento 2007, 79). Haasteeksi voi muodos-

tua jatkuvat muutokset organisaatiossa. Hyväksi koetut käytännöt saattavat unohtua 

ajan kuluessa ja henkilökunnan vaihtuessa. Osallistamalla ja yhteistyössä on mahdol-

lista oivaltaa, kuinka vanhat ideat edelleen ovat käyttökelpoisia. Myös oikea-aikaisella 

markkinoinnilla on merkitystä niiden käyttöönoton onnistumiseksi. (Toikko & Ranta-

nen 2009, 63; Heikkilä 2010, 226–227.) Juurruttaminen onnistuu yleensä paremmin, 

kun kehittämistoiminta on lähellä organisaation perustoimintaa (Peltola & Vuorento 

2007, 74). Tavoitteemme oli esitellä luonto- ja eläinavusteisia toimintoja siten, että 

Savosetillä voidaan ottaa niitä luontevaksi osaksi arjen toimintaa.  

 

Laissa kuntouttavan työtoiminnan sisällöstä ei ole annettu tarkkoja määräyksiä, mutta 

sen tulee edistää elämänhallintaa ja työelämävalmiuksia. Kuntoutujan kohdalla voi-

daan ajatella, että elämänhallinnan ja toimintakyvyn parantumiseen ja positiiviseen 

kokemukseen vaikuttaa se, että työ- tai päivätoiminnan sisältö on suunniteltu vastaa-

maan yksilöllisesti osallistujien toimintakykyä. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.) 

Siitonen (1999, 189) liittää voimaantumisen kokemisen hyvinvoinnin kokemiseen. 

Hän pohtii ihmisen voimaantumista tämän omista lähtökohdista tietyissä tilanteissa, 

jolloin voimaantumisen kokemusta voi seurata myös hyvinvoinnin kokemus. Elämän-

hallinta ja hyvinvointi siis liittyvät käsitteinä hyvin vahvasti toisiinsa ja ovat tärkeä osa 

työtoiminnan tavoitteita. Suunnitellessamme toimintamme sisältöä meille oli tärkeää, 

että voimme toiminnallamme vahvistaa asiakkaiden kokemuksia voimaantumisesta ja 

hyvinvoinnista ja siten edesauttaa heidän elämänhallintaansa. 

 

 

2.2 Toimintaympäristö 

 

Savoset kuuluu Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksen avopalveluihin, ja sillä on yksi-

köt Pieksämäen lisäksi Mikkelissä, Juvalla ja Varkaudessa (Vaalijalan kuntayhtymä 

2018b). Yksikkö on perustettu vuonna 1983 nimellä Pieksämäen työkeskus ja se toimi 

aluksi suojatyöpaikkana (Marja-Kaisa Aaltonen, henkilökohtainen tiedonanto 
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18.6.2018).  Nykyään se on monipalvelukeskus, jonka palveluihin kuuluu laajasti eri-

laisia työtoiminnan ja kuntoutuksen palveluita (Vaalijalan kuntayhtymä 2018b). 

 

Savoset tarjoaa valmennusta ja kuntoutuspalveluja pitkäaikaistyöttömille, osatyöky-

kyisille tai henkilöille, jotka tarvitsevat tukea työllistymiseen. Työtoiminta on keskei-

nen osa yksikön toimintaa ja sen palveluihin kuuluu kehitysvammaisten työtoiminta, 

sosiaalihuoltolain mukainen työtoiminta sekä kuntouttava työtoiminta. Muita palve-

luita ovat tuettu työ, TE-palveluiden työkokeilu, työeläkekuntoutus, työhönvalmen-

nus, oppilaitosharjoittelut sekä palkkatukityö ja oppisopimukset. (Vaalijalan kuntayh-

tymä 2018b.) 

 

Savosetin yksikössä on menneinä vuosina toteutettu vireää lähiliikunta- ja luontotoi-

mintaa, josta yksikön johtaja kertoi tutustuessamme sen toimintaan. Myös yksikön pit-

käaikaiset työntekijät kertoivat toukokuussa 2017 pidetyssä suunnittelupalaverissä, 

että aiemmin työtoiminnan asiakkaiden kanssa on harrastettu liikuntaa ja tehty retkiä 

ympärivuoden lähiluontoon. Pihapelit, luontopolut, pilkkireissut ja mäenlasku ovat ol-

leet osa yksikön toimintaa. Viime vuosina toiminnan tavoitteet ovat siirtyneet tuotan-

nollisempaan suuntaan. Työntekijöiden mukaan asiakaskunta on muuttunut moninais-

ten ongelmien lisäännyttyä ja lakimuutokset ovat tuoneet lisää vaatimuksia työhön. 

Näin ollen virkistystoiminnalle ei ole jäänyt aikaa. Totesimme, että työntekijöillä on 

hyvät valmiudet ohjata luontotoimintaa, mutta he toivoivat uusia ideoita. 

 

 

 

 TYÖTOIMINNAN KUVAUS 

 

 

3.1 Työtoimintaa ohjaava lainsäädäntö 

 

Kuntouttavan työtoiminnan tavoitteena on vahvistaa pitkään työttömänä olleiden ase-

maa ja elämänhallintaa sekä ehkäistä heidän syrjäytymistään (Kemppainen 2012, 72; 

Virtanen 2014, 1). Lain mukaan pyrkimyksenä on parantaa pitkän työttömyyden pe-

rusteella työmarkkinatukea tai toimeentulotukea saavan henkilön mahdollisuuksia 

työllistyä avoimille työmarkkinoille, päästä koulutukseen tai julkisten 
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työvoimapalveluiden piiriin. Se asettaa myös elämänhallinnan tukemisen tavoitteeksi 

kuntouttavalle työtoiminnalle. (Laki kuntouttavasta työtoiminnasta 2001.) 

 

Vammaisille järjestetään työtoimintaa yleisimmin Kehitysvammaisten erityishuoltoa 

koskevan lain (1977) perusteella. Klemin (2013, 37) raportin mukaan palvelun käyttä-

jistä yli 90 %:lla työllistymistä haittaavana tekijänä on kehitysvamma, mutta heillä on 

myös mielenterveysongelmia, oppimisvaikeuksia sekä sosiaalisia ongelmia. Kehitys-

vammalain mukaan erityishuollon tarpeessa olevalle pyritään järjestämään työhönval-

mennusta, työtoimintaa tai muuta virikkeitä antavaa toimintaa. Työtoiminta vastaa lä-

hinnä aikuisiän palveluntarpeeseen ja merkityksellisen arjen haasteisiin. Avoimille 

työmarkkinoille sijoittuminen on harvoin tärkeimpänä tavoitteena. (Laki kehitysvam-

maisten erityishuollosta 1977; Klem 2013.)  

 

Sosiaalihuoltolain (1982) mukaan järjestetään vammaisten henkilöiden työllistymistä 

tukevaa toimintaa ja vammaisten henkilöiden työtoimintaa. Molempia palveluja tarjo-

taan kunnissa yleensä mielenterveyskuntoutujille. Toiminta on yleisimmin työtoimin-

taa ja se järjestetään kuten kehitysvammalain mukainen työtoiminta. Palveluiden tär-

kein tavoite on selkeästi toimintakyvyn ylläpito ja mielekkään tekemisen tarjoaminen. 

Toiminnan tavoitteena on mahdollisuuksien mukaan myös avoimille työmarkkinoille 

siirtyminen. (Klem 2013, 26-33; Sosiaalihuoltolaki 1982; Sosiaali- ja terveysministe-

riö 2014.) 

 

Työtoimintaa ohjaavan lainsäädännön lähtökohtana on Invalidihuoltolaki, joka kumot-

tiin kokonaisuudessaan vuonna 1987 (Edita; Leppälä 2014, 33). Suojatyö oli alkuaan 

tarkoitettu invalideille, mutta jo 1970-luvulla työvoimatoimistot ohjasivat niihin myös 

mielenterveys- ja päihdeongelmaisia sekä rikollisen taustan omaavia henkilöitä (Asp-

vik 2003, 25). Kehitysvammaisten asema työtoiminnassa otettiin puolestaan huomi-

oon erityislainsäädännössä (Leppälä 2014, 150). Suojatyön sijaan alettiin puhua työ-

toiminnasta 1980-luvulla, jolloin lainsäädännössä keskeisiksi tavoitteiksi tulivat nor-

maaliuden periaatteet ja ehkäisevät toimenpiteet (Hallituksen esitys eduskunnalle so-

siaalihuoltolaiksi 1981, 4; Sosiaalihuoltolaki 1982). 

 

Työtoiminnan järjestäminen on kuntien vastuulla (Klem 2014, 10). Sitä toteuttavat ja 

rahoittavat muun muassa kunnat, kuntayhtymät ja järjestöt sekä säätiöt. Ylipaaval-

niemi (2005, 16) käyttää käsitettä erityistyöllistämisen yksiköt, joita ovat 
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tuotannolliset työkeskukset, työpajat, työllistymisen monipalvelukeskukset, eri koh-

deryhmille suunnatut työtoimintayksiköt, tuetun työllistymisen yksiköt ja mielenter-

veyskuntoutujien klubitalot. Kuntouttavaa työtoimintaa ja työtoimintaa toteutetaan lä-

hinnä tuotannollisissa työkeskuksissa, monipalvelukeskuksissa sekä työtoimintayksi-

köissä. Työtoimintaa voidaan järjestää myös avotyötoimintana, jolloin henkilö työs-

kentelee tavallisessa työyhteisössä. (Ylipaavalniemi 2005, 20, 35–60.) 

 

Heikossa työmarkkina-asemassa olevan ryhmän työllistymisen mahdollisuuksia on 

selvitetty TEOS-työryhmässä, jossa tavoitteena on ollut työelämäosallisuutta tukevan 

palvelujärjestelmän ja lainsäädännön kehittäminen. Uusi erityislaki sisältäisi selvityk-

sen mukaan kaiken työtoimintaa, työhönvalmennusta ja suurelta osin päivätoimintaa 

koskevan ohjeistuksen, josta nyt säädetään useissa eri laeissa. Tulevaisuudessa puhut-

taisiin ilman ansiotarkoitusta suoritettavista työtehtävistä. Palvelut eroteltaisiin kah-

teen osaan eli kohti työelämää vievät palvelut ja muuta osallisuutta tukevat palvelut. 

Työelämävalmiuksia edistävä sosiaalinen kuntoutus keskittyisi edistämään henkilön 

valmiuksia työskennellä avoimilla työmarkkinoilla tai omassa yrityksessä. Osalli-

suutta tukeva sosiaalinen kuntoutus kohdistuisi henkilöihin, joilla avoimille työmark-

kinoille työllistyminen ei ole ensisijaisena tavoitteena. (Sosiaali- ja terveysministeriö 

2014, 30–40.)  

 

 

3.2 Työtoiminnan muodot ja asiakkaat 

 

Työllä on vahva merkitys yhteiskunnallisen osallisuuden saavuttamisessa (Särkelä-

Kukko 2014, 44). Siten myös työtoiminta on asiakkailleen monin tavoin merkityksel-

listä. Työtoimintaa säätelevien lakien puitteissa järjestettävä toiminta on yleisimmin 

työtoimintaa. Nimensä mukaisesti se tarkoittaa eri ammattialojen työtehtäviä, jotka 

suunnitellaan vastaamaan asiakkaan työ- ja toimintakykyä (Vaalijalan kuntayhtymä 

2018b). Ylipaavalniemen (2005, 20) määritelmän mukaan työtoiminta on eri kohde-

ryhmille suunnattua työorientoitunutta toimintaa, joka tapahtuu huoltosuhteessa ja 

josta maksetaan toimintaan osallistuvalle työosuusraha. Huoltosuhde tarkoittaa sosi-

aalihuollon asiakkuutta (Kairi, Nummelin & Teittinen 2010, 15). 

 

Työtoiminnan lähikäsitteitä ovat tuettu työllistyminen ja palkkatukityö. Tuetun työl-

listämisen kautta asiakas voi työllistyä avoimille työmarkkinoille tavallisiin 
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työyhteisöihin. Työhönvalmentaja tukee sekä työntekijää että työnantajaa. Työtoimin-

nasta se eroaa siten, että asiakas on työsuhteessa työnantajaan ja saa työstä palkkaa. 

(Ylipaavalniemi 2005, 21–24.) Palkkatuki on tarkoitettu tilanteisiin, joissa työllisty-

mistä vaikeuttaa jokin vamma tai sairaus tai puutteet osaamisessa. Sen tavoitteena on 

työllistää työtön avoimille työmarkkinoille. Palkkatukea myöntävät TE-keskukset. 

(Työ- ja elinkeinoministeriö 2018.) 

 

Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaiden tulonlähteenä on työmarkkinatuki tai toi-

meentulotuki. Heille ei makseta työosuusrahaa. (Laki kuntouttavasta työtoiminnasta 

2001, Ylipaavalniemi 2005, 24.) Työtoiminnan asiakkaat ovat useimmiten eläkkeellä, 

joka myönnetään työkyvyttömyyden perusteella. He saavat työosuusrahaa, jonka 

määrä vaihtelee eri paikkakunnilla. (Kairi, Nummelin & Teittinen 2010, 56.) Keski-

määrin se on viisi euroa päivässä (Verneri. net). Savosetillä voi työskennellä myös 

tuetun työn kautta, jolloin työstä maksetaan palkkaa (Vaalijalan kuntayhtymä 2018b; 

Ylipaavalniemi 2005, 24). 

 

Työtoimintaa toteutetaan jaksoissa, jotka ovat lähtökohtaisesti 3 – 24 kuukauden mit-

taisia. Lakimuutoksen johdosta kuntouttavaan työtoimintaan voi osallistua enintään 

neljänä päivänä viikossa. (Laki kuntouttavasta työtoiminnasta 2001.) Klemin (2013, 

50) raportista käy ilmi, että kuntouttavan työtoiminnan jatkaminen suunnitellun jakson 

jälkeen on hyvin yleistä. Toisinaan asiakkuudet kestävät useita vuosia, kun sopivaa 

siirtymäpaikkaa ei löydy. Työtoiminnan asiakkuus voi jäädä pysyväksi, kun kuntou-

tujalle ei pystytä tarjoamaan muita vaihtoehtoja työtoimintajakson päättyessä (Kairi 

ym. 2010, 23). ELY-keskusten ja TE-toimistojen rahoitus on vähentynyt, mikä osal-

taan on vaikuttanut työtoiminnan järjestämiseen (Vaalijalan kuntayhtymä 2017).  

 

Työtoiminnan asiakaskunta on hyvin moninaista. Taustalla on useimmiten kehitys-

vamma tai mielenterveysongelmat. Myös päihdeongelmat ja sosiaaliset ongelmat vai-

keuttavat työllistymistä avoimille työmarkkinoille. Pienellä osalla työtoiminnan asiak-

kaista on Klemin (2013, 55) raportin mukaan tuki- ja liikuntaelinsairauksia, aivovaurio 

tai muita sairauksia. Savosetin asiakaskunta mukailee Klemin raportin kuvauksia asia-

kaskunnan rakenteesta. Diagnooseilla ei opinnäytetyömme kannalta ole merkitystä, 

mutta asiakkaan fyysinen toimintakyky on huomioitava toimintoja suunnitellessa. Ikä-

jakauma on hyvin laaja alkaen 18-vuotiaasta eläkeikään saakka. Työtoiminnassa voi 

olla myös jo eläkeiän saavuttaneita (Laki kehitysvammaisten erityishuollosta 1977).  
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Osa asiakkaista tarvitsee tuekseen henkilökohtaisen avustajan, joka on mukana työtoi-

minnassa. Lain mukaan kunta on velvollinen järjestämään vaikeavammaiselle henki-

lökohtaista apua muun muassa päivittäisiin toimiin sekä työtä ja opiskelua varten vai-

keavammaisen tarpeista lähtien (Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä pal-

veluista ja tukitoimista 1987). Avustaja mahdollistaa vaikeavammaisen osallistumisen 

työtoimintaan yhdenvertaisesti. Useimmiten vaikeavammainen palkkaa avustajan itse, 

ja he määrittelevät tehtävänkuvan työsopimuksessa. Avustaja ei toimi työantajansa oh-

jaajana eikä päätä asioista tämän puolesta. (Julkisten ja hyvinvointialojen liitto.) 

 

 

3.3 Savosetin järjestämä työtoiminta 

 

Savosetin asiakas voi työskennellä joko sen työosastoilla tai ulkopuolisessa yrityk-

sessä. Työtehtävät ovat erilaisia kokoonpano- ja puualan tehtäviä, siivous- ja keittiö-

työtä, kiinteistönhoidon tehtäviä sekä autonpesu- ja puhdistustyötä. Kuntoutus- ja val-

mennuspalvelujen tavoitteena on edistää ja ylläpitää työ- ja toimintakykyä ja sitä 

kautta lisätä työllistymisen mahdollisuuksia. Ohjattuna tuottavaan työhön osallistumi-

nen toimii vahvana perustana työelämään kuntoutumiselle. (Vaalijalan kuntayhtymä 

2018b.)  

 

Työvalmentaja perehdyttää asiakkaan työtiloihin, -käytöntöihin ja -tehtäviin sekä oh-

jaa työtaitojen sekä yleisten työelämätaitojen oppimisessa. Valmentajan tehtävänä on 

myös kannustaa asiakasta ottamaan vastuuta omasta oppimisestaan ja auttaa tätä tie-

dostamaan omia kykyjään ja työssä kehittymistään. Yksilövalmennus tukee työval-

mennusta ja siinä käytetään menetelmänä myös ryhmämuotoista valmennusta. Arki-, 

työelämä- ja vuorovaikutustaitojen harjoittelussa voidaan hyödyntää toiminnallisia 

menetelmiä vertaisryhmissä. (Huumonen 2014, 24–25.) 

 

Käydessämme Savosetillä havaitsimme työtoiminnan merkityttävyyden asiakkaille. 

Monille oli tärkeää saada esitellä omaa työpistettään tai tehtäväänsä vierailijoille. 

Useimmat asiakkaat arvostavat työtään ja haluavat hoitaa sen huolellisesti ja vastuul-

lisesti. Työvalmentajien tuki ja arvostus asiakkaiden tekemää työtä kohtaan motivoi 

asiakkaita. Jollekin oma tehtävä oli niin tärkeä, että hän teki mieluummin työtehtä-

vänsä kuin osallistui järjestämäämme toimintaan. Monet halusivat näyttää tuotteita, 

joiden valmistamisessa olivat olleet mukana. Meille esiteltiin tekeillä olevaa 
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roskakatosta. Näytteillä oli muun muassa puunkantotelineitä, tontun ovia ja metalli-

töitä myyntiä varten. Yhtä mielellään asiakkaat kertoivat erilaisen pienrautatavaran 

pussittamisesta tai keittiötöistä. Saimme hyvän kuvan yksikön toiminnoista asiakkai-

den esittelyn perusteella.  

 

 

 

 VOIMAANTUMINEN 

 

 

4.1 Voimaantuminen käsitteenä 

 

Voimaantuminen on yksi keskeinen käsite opinnäytetyössämme. Voimaantumisen pe-

rusteita tutkinut Siitonen (1999, 61) kuvaa sitä ydinkäsitteellä sisäinen voimantunne, 

johon liittyy seitsemän kategoriaa: vapaus, vastuu, ilmapiiri, konteksti, myönteisyys, 

arvostus ja luottamus. Voimaantunut henkilö suhtautuu asioihin positiivisesti ja pyrkii 

tekemään parhaansa. Hänellä on kykyä ottaa vastuuta yhteisöstään ja sen jäsenistä, 

mikä liittyy turvalliseen ilmapiiriin ja kontekstiin eli toimintaympäristöön. Tällaisessa 

ilmapiirissä voi kokea arvostusta ja luottamusta, jolloin henkilö uskaltaa tehdä luovia 

ratkaisuja. Se puolestaan liittyy todelliseen vapauteen tehdä vastuullisia valintoja. (Sii-

tonen 1999, 61.) 

 

Englanninkielistä käsitettä empowerment on suomennettu muun muassa termeillä val-

taistuminen, voimaantuminen ja voimistuminen. Siitonen (1999, 83) päätyi professori 

Robinsonin kanssa käyttämään termiä voimaantuminen. Se kuvaa parhaiten prosessia, 

joka lähtee ihmisestä itsestään ja jonka tavoitteena on omien voimavarojen löytämi-

nen. Siihen liittyy kyky ymmärtää oma tilanteensa sekä pyrkiä tekemään itsenäisiä va-

lintoja, asettaa tavoitteita ja tehdä suunnitelmia. Päämäärään pyrkiminen on aktiivinen, 

jatkuva ja tietoinen prosessi, jossa yksilöllä on kykyä löytää toimintatapoja ongelmien 

ratkaisemiseksi tai asioiden eteenpäin viemiseksi. (Siitonen 1999, 117–118.) 

 

Siitonen (1999, 117) määrittelee: ”Voimaa ei voi antaa toiselle: voimaantuminen on 

henkilökohtainen ja sosiaalinen prosessi”. Hän tuo esille kuitenkin Heljä Robinsonin 

(1994) ajatuksen, jonka mukaan voimaa virtaa muista ihmisistä itseen ja näin ollen 

voimaantunut ihminen voi vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa vahvistaa 
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myös heidän itsetuntoaan. Toiset ihmiset, olosuhteet ja sosiaaliset rakenteet voivat 

edesauttaa elämänhallinnan ja toiveikkaan tulevaisuuden rakentamisessa, mutta suu-

rimman työn tekee ihminen, jonka motivaatiosta muutos on lähtöisin. Merkityksellisiä 

muutosta tukevia tekijöitä ovat toimintaympäristön ilmapiiri, arvostus ja turvallisuus, 

jotka johtavat toivottuun lopputulokseen todennäköisemmin. (Siitonen 1999, 94, 118.) 

Voimaantumisen tavoitteena on lujittaa ihmisen tunnetta elämänhallinnasta, osallisuu-

desta ja vastuusta (Räsänen 2014, 183). 

 

Salovuoren (2012, 82) tutkimuksen mukaan onnistumisen kokemukset lisäsivät asiak-

kaiden rohkeutta tehdä uusia asioita ja sitä kautta voimaantumista. Mesimäki (2011, 

55) kuvaa mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden lisääntynyttä motivaatiota. Hänen tut-

kimuksessaan asiakkaat kertovat onnistumisista ja uuden oppimisesta, mikä saa luon-

nossa toimimisen tuntumaan entistä mielekkäämmältä. Onnistumiset vahvistavat luot-

tamusta omaan selviytymiseen, kohottavat itsetuntoa ja tunnetta oman elämän hallin-

nasta. Green Care tarjoaa monenlaisia mahdollisuuksia hyödyntää kykyjään sekä mah-

dollisuuden valinnan vapauteen sekä kehittymiseen. Ne lisäävät itsenäisyyttä ja siten 

myös voimaantumista. (Sempik, Hine & Wilcox 2010,102.) 

 

Siitonen (1999) nimeää myönteisyyden yhdeksi voimaantumisen kategoriaksi. Sekä 

Salovuoren (2012) että Mesimäen (2011) tutkimuksissa luonto- ja puutarhatoiminnan 

vaikutuksia ovat myönteisyys ja positiivisuus. Selkeitä merkkejä voimaantumisesta 

ovat ilo, nauru, innostus ja aktiivinen tekeminen sekä vuorovaikutuksen lisääntyminen 

ja itsenäistyminen. Luonto auttaa käsittelemään toisaalta myös mielipahan ja surun 

tunteita. Yleisesti ottaen asiakkaat kokivat metsän ja luonnon rauhoittavana paikkana, 

jossa voi kerätä voimia. (Salovuori 2012, 92; Mesimäki 2011, 61.) 

 

 

4.2 Osallisuus ja elämänhallinta 

 

Osallisuus määritellään tunteeksi, joka syntyy, kun ihminen on osallisena jossakin 

yhteisössä. Siihen kuuluu arvostus, luottamus, tasavertaisuus ja vaikutusmahdolli-

suus yhteisön jäsenenä. Osallisuuden kokemusta voidaan tukea monin tavoin: l i-

säämällä taloudellista hyvinvointia, edistämällä työelämään pääsyä ja siellä pysy-

mistä, järjestämällä mielekästä elämänhallintaa tukevaa toimintaa tai uudelleen 

kouluttautumalla. Työ- ja toimintakyvystä huolehtiminen ja työntekijän 
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vaikutusmahdollisuudet työolojen kehittämiseen vahvistavat osallisuutta ja paran-

tavat voimavaroja. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2017.) 

 

Työtoiminnan keskeisiin tavoitteisiin kuuluu elämänhallinnan tukeminen. Se pitää si-

sällään arkisia asioita, kuten vastuun kantamista, ennakointia ja tulevaisuuden suun-

nittelua. Elämänhallinta voidaan määritellä siten, että ihminen voi luottaa mahdolli-

suuksiinsa vaikuttaa asioihin ja muokata olosuhteita itselleen hyödyllisiksi. Ihmisellä 

on tarve kontrolloida elämäänsä. Se perustuu yksilöllisyyteen, joka nostaa minän ja 

minun tarpeet merkittäviksi. Syynä voi olla myös ympäröivän yhteiskunnan lisääntyvä 

epävarmuus ja jatkuva muutos, jossa ihmisellä on tarve pystyä hallitsemaan edes jo-

tain. (Keltikangas-Järvinen 2008, 253–257.)  

 

Salovuori (2012) on tutkinut puutarhatoiminnan voimaannuttavia vaikutuksia ohjaa-

jien näkökulmasta. Mesimäen (2011) tutkimuksessa voimaantumista on kuvattu 

päihde- ja mielenterveyskuntoutujien luontokokemusten kautta. Molemmista tutki-

muksista löytyy yhteneväisyyksiä Siitosen (1999, 61) kuvaamiin voimaantumisen ka-

tegorioihin. Osallisuus puutarhatoiminnassa kehitysvammaisilla voi tarkoittaa yhteis-

kuntaan integroitumista työn kautta. Sosiaalinen osallisuus voi kehittyä, kun asiakas 

saa omassa tahdissaan ryhmäytyä. Erityisesti sillä voi olla merkitystä mielenterveys-

kuntoutujille. Päihde- ja mielenterveyskuntoutujille luontoretket ovat yhteistä teke-

mistä, joka tuottaa iloa ja hyvää mieltä. Arvostus ja vastuu yhteisössä lisäävät osalli-

suutta ja voimaannuttavat. (Salovuori 2012, 73; Mesimäki 2011,73.) The Health Be-

nefits of Green Care -työryhmän (Sempik ym. 2010, 100) raportissa puolestaan tode-

taan, että Green Care -toiminnan mukaisessa vihreässä ympäristössä ihmisellä on mah-

dollisuus kehittää taitojaan sekä saada sosiaalista tukea ja kannustusta. 

 

Luonto- tai eläinlähtöinen yhteisöllinen toiminta voi tarjota osallisuuden kokemuksia 

ja samalla lisätä toiminnallisuutta elämän muillakin osa-alueilla. Luontoympäristö voi 

tarjota paikan, jossa ihminen tuntee osallisuutta, ja johon liittyy muistoja ja merkityk-

siä, jotka ovat syntyneet toiminnan tai tunteiden kautta. Myös kielteiset tunteet ovat 

mahdollisia ja tällöin ne eivät toimi ratkaisuina hyvinvoinnin ongelmiin. Yhteisö ja 

osallisuus ovat yksilön hyvinvoinnin ja terveyden näkökulmasta merkittävä asia. Osal-

lisuus on keskeinen tekijä sosiaalisen eheyden ja sosiaalisen kestävyyden edistämi-

sessä. Jäsenyys erilaisissa yhteisöissä ja yhteiskunnassa edellyttävät, luovat ja vahvis-

tavat osallisuutta, hyväksyntää ja luottamusta. (Soini 2014, 21–24.) 
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Salovuoren (2012, 101) mukaan luonto on ohjaukselle erinomainen ympäristö jo sen 

terveyttä tukevien vaikutusten vuoksi. Lisäksi osallisuus ja toiminnallisuus luontoym-

päristössä yhdistyvät tavalla, jota pelkillä keskusteluilla ei saada aikaan. Ohjaaja on 

tärkeässä roolissa hakiessaan sopivia toimintaympäristöjä erilaisille kuntoutujille. (Sa-

lovuori 2012, 101–102.) Siitosen (1999, 94) mukaan voimaantunut henkilö voi vuoro-

vaikutuksessa toisten henkilöiden kanssa vahvistaa heidän itsetuntoaan, erityisesti kun 

ympäristö on otollinen. 

 

 

4.3 Hyvinvointi 

 

Hyvinvointi voidaan määritellä fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin ti-

laksi. Fyysinen ja psyykkinen terveys mahdollistavat riittävän toimintakyyn elää hy-

vää elämää. Materiaalinen hyvinvointi tarkoittaa taloudellista toimeentuloa. (Tervey-

den ja Hyvinvoinnin laitos 2015; Virtanen & Sinokki 2014, 197.) Koettu hyvinvointi 

tai elämänlaatu koostuvat tasapainoisesta elämästä, jossa sosiaaliset suhteet, itsensä 

toteuttaminen, onnellisuus ja sosiaalinen pääoma ovat tasapainossa (Terveyden ja Hy-

vinvoinnin laitos 2015). Sempikin ym. (2010) raportissa pohditaan oikean hyvinvoin-

nin olevan lähellä voimaantumisen käsitettä, joka pohjautuu yksilön itsenäisyyteen ja 

tunteeseen omasta hyvinvoinnistaan. 

 

Savosetin asiakkaille työtoimintaa voidaan pitää heidän päivätyönä. Näin ollen hyvin-

voinnin tarkastelu työhyvinvoinnin lähtökohdista voi antaa lisää näkökulmia. Työnte-

keminen aiheuttaa tunteita, joita voidaan kuvata virittyneisyydellä ja mielihyvällä. 

Tätä tunneskaalaa käyttämällä korkean ja matalan virittyneisyyden ja mielihyvän 

kautta pystytään havaitsemaan niin masennuksen kuin innostumisenkin tunteita. (Mä-

kikangas & Hakanen 2017, 104–105.) Ajattelemme, että tunteiden tiedostaminen ja 

niistä puhuminen voivat edesauttaa työhyvinvointia ja työssä jaksamista. 

 

Jyväskylän yliopiston tutkijat ovat kehittäneet luontolähtöisen Luonnosta Virtaa 

(LuoVi)-intervention, joka mittaa työhyvinvointia. Menetelmä on kolmiosainen ja pe-

rustuu tutkittuihin luonnon hyvinvointivaikutuksiin. Tutkimuksen tuloksista tärkeim-

pinä nousevat hyvinvointi eli koettu voimavarojen lisääntyminen, palautuminen eli 

koettu voimaavarojen palautuminen ja stressin väheneminen sekä kolmantena kogni-

tiiviset hyödyt eli ajatusten nollaaminen, idearikkaus ja ongelmanratkaisukyvyn 
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paraneminen. Kyselyyn vastanneet kokivat terveyden ja unenlaadun parantuneen. 

Luonto koettiin merkitykselliseksi ja tärkeäksi sekä luonnon katseleminen ja luonto 

paikkana elämää tasapainottavaksi elementiksi. (Salonen ym. 2018, 8, 35.)  

 

 

 

 GREEN CARE -TOIMINTA 

 

 

Green Care -termi on esitelty Suomessa vuonna 2006. Luontoa on hyödynnetty pitkään 

osana ihmisten hyvinvointia asiaa sen enempää pohtimatta. Green Care -termin käytön 

myötä luonnon hyödyntämisestä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi on tullut ta-

voitteellisempaa ja tietoisempaa. (Vehmasto toim. 2018, 26.) Green Care -toiminta on 

ammatillista toimintaa luonto- ja maaseutuympäristössä. Sen avulla edistetään ihmis-

ten hyvinvointia ja elämälaatua. Hyvinvointia lisäävät vaikutukset syntyvät luonnon 

elvyttävyyden, osallisuuden ja kokemuksellisuuden avulla.  Luonnon elementtejä voi-

daan hyödyntää myös kaupunki- ja laitosympäristöissä. (Green Care Finland. Mitä on 

Green Care?.) LuontoHoiva ja LuontoVoima ovat laatumerkkejä, joita Green Care 

Finland ry hallinnoi. Merkit voidaan myöntää palvelulle tai palvelukokonaisuudelle ja 

ne ovat voimassa kolme vuotta. (Vehmasto toim. 2018, 7.) Kuviossa 1. on esitelty 

toiminnan sisältöjä. 

 

LuontoVoiman palvelut ovat ohjattuja luontoperustaisia hyvinvointi-, kasvatus- ja har-

rastuspalveluja. Palveluiden järjestämisessä huomioidaan palvelun käyttäjien mahdol-

linen tuen tarve, joka voi vaatia erityisjärjestelyjä. Palveluiden tavoitteena on asiak-

kaiden yleisen hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Pitkäkestoisia hyvinvointivai-

kutuksia tavoitellaan asiakaslähtöisesti erilaisin motivoinnin ja ohjauksen keinoin. Pal-

velun tuottajan tai menetelmiä käyttävän ohjaajan on tunnettava luonnon hyvinvointi-

vaikutusten syntymekanismit ja häneltä edellytetään taitoja asiakkaan ohjaamisessa. 

(Green Care Finland 2018a.) LuontoVoima soveltuu myös itsehoitomenetelmäksi vah-

vistamaan itsetuntoa ja voimavarojen sekä luotoyhteyden syventämisen tueksi. Luon-

toavusteisesti työskentelevällä ammattilaisella pitää olla hyvät ihmisten ja eläinten 

kohtaamistaidot. (Suomi 2016, 94–96.)  

 



17 
 

 

LuontoHoivan palvelut ovat luontoperustaisia sosiaali- ja terveysalan palveluja. Luon-

toHoiva on ammatillista, tavoitteellista terapia- tai kuntoutustyötä. Terapeuttinen työ-

ote perustuu kokonaiskuntoutumisen tavoitteisiin, jotka sisältävät jatkuvan prosessin 

arvioinnin ja reflektoinnin. Palveluita käytetään pitkäjänteiseen työskentelyyn erityistä 

tukea tarvitsevien asiakasryhmien kanssa, jotka käyttävät kuntoutuspalveluja fyysi-

seen, psyykkiseen, sosiaaliseen tai ammatilliseen kuntoutukseen. Menetelmiä käyte-

tään asiakkaan hoito- tai kuntoutussuunnitelman mukaisesti terveyden, toimintakyvyn, 

osallisuuden tai arjen hallinnan vahvistumisen tueksi. (Green Care Finland 2018a; 

Suomi 2016, 94.) 

 

 

 

KUVIO 1. Luontoon perustuva toiminta jaetaan neljään pääluokkaan (Green Care Fin-

land 2018a, 5) 

 

 

Green Care -toiminta on kehittynyt ja järjestäytynyt Euroopan eri maissa hyvin eri 

tavoin. Käytössä olevien luontolähtöisten menetelmien muodot ja painopisteet vaihte-

levat luonto- ja elinkeinorakenteiden, sosiaali- ja terveyspalveluiden organisaatioiden 

kuin myös yksittäisten toimijoiden osaamisen ja kiinnostuksen mukaan. (Soini 2014, 

15.) Iso-Britanniassa on pääosin keskitytty sosiaaliseen ja terapeuttiseen 
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puutarhanhoitoon ja puutarhaterapiaan. Suomessa, Norjassa ja osin Saksassa ja Itäval-

lassa eläinavusteiset palvelut ovat yleisempiä. (Tuohimetsä & Rantanen 2018, 7.)  

 

Alankomaissa on ollut 1970-luvulta lähtien Green Care -muotoista toimintaa, joka on 

kohdentunut hoivamaatalouteen. Itävallassa painopiste on hoivamaataloudessa, kuten 

Saksassakin, jossa hoivamaatilat ovat järjestöjen ja säätiöiden perustamia suuria yksi-

köitä. Ruotsissa maataloustuottajat ovat tehneet maatilaympäristössä tapahtuvaa 

Green Care -toimintaa. ”Care farm” -tilat ovat tavallisia tuotantotiloja, jotka tarjoavat 

lisäksi terveys- ja sosiaalipalveluja. Termiä ”social farming” käytetään korostamaan 

toiminnan vuorovaikutteisuutta. Hollannissa ja Belgiassa hoivamaatalouteen on otettu 

monivaikutteisuuden näkökulma. Sveitsissä Green Care -käsitteellä tarkoitetaan mak-

sua vastaan tuotettavia, yleisiä terveys-, sosiaali- ja kasvatus-/koulutusalan palveluja, 

jotka toteutetaan luonnonläheisessä ympäristössä. Green Care on kattokäsite erilaisille 

interventioille, joita yhdistää luonnon ja ympäristön käyttö tavoitteellisesti ihmisen 

hyvinvoinnin edistämisessä. (Soini 2014, 15–16.; Tuohimetsä & Rantanen 2018, 7.)  

 

 

5.1 Luontotoiminta 

 

Luontoavusteisuus sopii asiakkaille, joilla toiminnallisuuden ja yhteisöllisten koke-

muksien avulla pystytään vaikuttaman kuntoutumisprosessiin. Menetelmien toimivuu-

desta on saatu hyviä kokemuksia kaikkien ikäryhmien ja monenlaisten kuntoutujien 

kanssa. Toiminta sopii myös asiakkaille, joilla kuntoutumiseen liittyy motivaation on-

gelmia tai tarvetta uudenlaisten ajattelu- ja toimintatapojen löytämiseen. Luontoym-

päristö tarjoaa mahdollisuuden uuden oppimiseen ja työtaitojen harjoitteluun. Kuntou-

tumisprosessin eteneminen voi nopeutua toimivan vuorovaikutussuhteen synnyttyä. 

Toiminnan ohessa keskinäistä luottamusta on mahdollista kehittää ja vahvistaa yh-

teisien kokemuksien avulla. (Green Care Finland. Mitä on Green Care?.) 

 

Luontoympäristössä tapahtuva toiminta on monipuolista eikä siihen osallistuminen 

vaadi suuria hankintoja. Patikoinnin ja retkeilyn lisäksi metsässä voi marjastaa tai sie-

nestää tai kerätä muita luonnonmateriaaleja esimerkiksi askartelua varten. Eri vuoden-

ajat tarjoavat erilaista tekemistä ja luonto näyttäytyy eri väreissä vuoden aikojen mu-

kaan. Talvisin liikkua voi hiihtäen, luistellen tai lumikengillä tavanomaisen kävelyn 

lisäksi. Vesistöt tarjoavat kesäisin paikan rauhoittumiseen kuin myös uimiseen, 
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melontaan ja kalastamiseen. Talvella jäätyneet järvet mahdollistavat liikkumisen jäällä 

ja talvikalastamisen. Myös luonnoneläinten käytös muuttuu vuoden aikojen mukaan. 

Luonnosta voi nauttia ihan vain seurailemalla sitä. 

 

Luonto ympäristönä tarjoaa mahdollisuuden vahvistaa toiminnallista identiteettiä vas-

tapainona sairauden tai elämäntilanteen antamalle määritelmälle (Salovuori 2014, 86). 

Paljon luonnossa liikkuvilla on havaittu vähemmän masennusoireita. Kivun hoidossa 

ja keskittymiskyvyn paranemisessa kasveilla ja viherympäristöllä on todettu olevan 

suotuinen vaikutus. Tuloksellisuus ei vaadi konkreettisesti luonnossa oleskelua. Luon-

tokokemuksia voidaan tuoda sisätiloihin ikkunanäkymää, äänimaailmaa tai kuvina 

tuotettua maisemaa hyväksi käyttäen, esimerkiksi aistihuoneiden avulla. (Juusola 

2016, 19–21; Green Care Finland 2018a.)  

 

 

5.2 Puutarhatoiminta 

 

Puutarhanhoitoa on käytetty kuntouttavana ja psyykkistä hyvinvointia elvyttävänä toi-

mintana sairaaloissa, hoito- ja kuntoutusyksiköissä ja oppilaitoksissa (Salovuori 2014, 

24–26). Kasvien hoitamisen on havaittu innostavan fyysiseen toimintaan. Toiminta 

kehittää koordinaatiota, tasapainoa, lihaskuntoa, kestävyyttä ja motoriikkaa. Puutar-

hanhoito tarjoaa mahdollisuuden sosiaalisten suhteiden ja yhteisöllisyyden vahvistu-

miselle sekä antaa oppimisen ja onnistumisen kokemuksia. Puutarhaympäristö tarjoaa 

mahdollisuuden moniaistillisuuteen, joka toimii voimaannuttavana tekijänä. (Yli-Vii-

kari ym. 2009, 22; Salovuori 2014, 23.) Viherympäristössä oleminen rauhoittaa ja las-

kee stressitasoa sekä antaa mahdollisuuden yksityisyyteen. Virherympäristö parantaa 

tarkkaavaisuutta ja auttaa keskittymään. (Salovuori 2014, 23.) 

 

Puutarhaympäristöjä on monenlaisia, kuten kaupunkien ja eri laitosten puistot ja puu-

tarhat, yksityiset puutarhat ja pihat. Metsäpuutarhat ja luonnonpuistot, joissa pääsee 

hyvin lähelle luontoa, ja luonnonkasvit kuuluvat myös rakennettuihin metsäpuutarhoi-

hin. Yhteisöpuutarhat, jotka ovat tietyn taloyhtiön, kaupunginosan tai kylän yhteistä 

viljelyprojektia joko avomaalla, kasvihuoneessa tai viljelylaatikoissa. Tärkeintä yhtei-

söpuutarhassa on, että se on kaikille avoin ja sinne voi tulla puuhastelemaan ajankoh-

taisia viljelytehtäviä tai jutustelemaan ihmisten kanssa yhteisöllisessä hengessä. (Tuo-

himetsä & Rantanen 2018, 30,45.) 
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Puutarhatoiminnassa eletään vuoden aikojen rytmin mukaan. Toiminnan yhtenä läh-

tökohtana onkin tuoda tutuksi kokemus vuoden kiertokulusta turvallisena elementtinä. 

(Salovuori 2014, 23–26.) Puutarhatoimintaa pystyy hyvällä suunnittelulla jakamaan 

koko vuodelle. Talvella voi suunnitella mitä kasveja tai kukkia halutaan keväällä is-

tuttaa ja millaisia huolto- ja muutostöitä puutarha kaipaa. Keväällä siemenet kylvetään 

ja taimet esikasvatetaan sekä koulitaan eli siirretään varovasti omiin ruukkuihin. Kas-

vuolosuhteissa eli valon ja lämmön säätelyssä pitää olla tarkkana, että taimien varsista 

tulee elinkelpoisia ja vankkoja. Materiaalien suunnittelu, viljely ja käyttö voivat muo-

dostavat jatkumon vuodenajasta toiseen. (Tuohimetsä & Rantanen 2018, 64–65.)  

 

Puutarhatoimintaa voi toteuttaa sisätiloissa tarkkailemalla ikkunasta puutarhan vai-

heita tai tuomalla puutarha sisälle kuvien ja kasvien muodossa. Puutarhan eri vaiheista 

voi pitää kuvapäiväkirjaa, josta voi muistella, mitä milloinkin on tehty. Sisällä voi 

maalata puutarhaan kiviä, tehdä nimikylttejä tai käyttää muita luonnonmateriaaleja as-

karteluissa tai tehdä asetelmia kukista ja muista luonnonmateriaaleista. (Tuohimetsä 

& Rantanen 2018, 65.) 

 

 

5.3 Eläinavusteinen toiminta 

 

Eläinavusteista toimintaa voi toteuttaa monenlaisten eläinten kanssa. Tärkeää on, että 

eläin ja sen luonne soveltuvat toimintaan ja sen riittävästä koulutuksesta on huoleh-

dittu. Yleisimpiä ovat koirat, kissat, lampaat, kanat ja alpakat. Hevosia toiminnassa on 

käytetty pitkään ja toiminnan vaikutuksia on tutkittu eniten. Sosiaalipedagogista he-

vostoimintaa voidaan käyttää syrjäytymisen ehkäisyyn, sosiaalisen kasvun ja hyvin-

voinnin tukemiseen tähtäävään toimintaan. Vaikutuksia syntyy ihmisen ja eläimen 

vuorovaikutussuhteen kautta, osallisuudesta koko talliyhteisöön sekä kokemukselli-

suudesta. (Sosiaalipedagoginen Hevostoimintayhdistys ry. 2015; Green Care Finland. 

Eläinavusteiset menetelmät.) Eläinavusteinen toiminta jakautuu ammatilliseen kun-

touttavaan toimintaan, jossa ohjaajat ovat saaneet soveltuvan koulutuksen sekä vapaa-

ehtoistoimintaan, johon voi osallistua koulutustausta riippumatta. Eläinavusteisen toi-

minnan vahvuus on siinä, että se tarjoaa aktiviteetteja ympärivuoden. Toiminnassa on 

huomioitava eläinten vaatima päivittäinen hoiva ja huolenpito sekä eettiset kysymyk-

set. (Salovuori 2014, 53–54.) 
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Keskeinen osa toimintaa on mahdollistaa positiivisia tunteita sekä ilon ja onnistumisen 

kokemuksia. Eläimien kanssa vuorovaikutuksessa olemisella on positiivinen vaikutus 

muun muassa immuunijärjestelmän toimintaan ja kivun hallintaan, lisääntyneeseen 

luotettavuuteen sekä luottamukseen toisia henkilöitä kohtaan. On tutkittu, että lemmi-

kin omistajalla on keskimääräistä alhaisempi verenpaine ja sydämen syke kuin henki-

löillä, jotka eivät omista lemmikkiä. (Kahilaniemi 2016, 19.) Eläinavusteisessa toimin-

nassa vuorovaikutus ja kommunikaatio tapahtuvat ruumiinkielellä, joka tekee kohtaa-

misista aitoa ja suorempaa. Eläimet eivät arvioi tai luokittele ihmisiä sosiaalisen ase-

man tai ulkonäön perusteella. (Green Care Finland. Eläinavusteiset menetelmät.) Eläi-

met mahdollistavat surun sekä pettymyksen tunteiden käsittelyn. Eläimillä on kyky 

lohduttaa surevaa ja niille voi kertoa vaikeista asioista, joita ei ihmisten kanssa voi 

jakaa. (Salovuori 2014, 84.)  

 

Kaverikoiratoiminta alkoi Suomen Kennelliitossa vuonna 2001. Se määritellään 

eläinavusteiseksi toiminnaksi. Vuonna 2013 Suomen Kennelliiton kaverikoiratoiminta 

hyväksyttiin kansainvälisen eläinavusteisen toiminnan kattojärjestön AAII:n (Animal 

Assisted Intervention International) täysjäseneksi. Toimintamallin kautta tavalliset 

perhekoirat omistajineen voivat tuoda iloa ja lämpöä erityisryhmien, kuten vanhusten, 

vammaisten ja lasten arkeen. Vapaaehtoistoiminnalla on mahdollista tarjota mahdolli-

simman monelle koirien terapeuttiset vaikutukset, jotka voivat kohentaa asiakkaan elä-

mänlaatua ja vaikuttaa positiivisesti asiakkaan kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Koi-

ranomistajalta vaaditaan harrastukseen soveltuvan koiran ja tehtävään perehdytyksen 

lisäksi sitoutumista tehtävään. Toiminta on pitkäjänteistä ja käynnit tehdään käynti-

kohteiden toiveiden mukaan. Koiranohjaajat eivät ole tapaamisissa töissä eikä heillä 

ole terapeutin pätevyyttä. (Suomen Kennelliitto ry.b.) 

 

Pieksämäellä Kaverikoiratoimintaa on ollut epävirallisesti jo vuodesta 2000. Silloin 

kaksi koirakkoa aloitti vierailut Koivurannan vanhainkotiin. Jäsenistön kouluttautumi-

sen myötä vuonna 2005 aloitti toimintansa virallinen Pieksämäen kaverikoiraryhmä. 

Tällä hetkellä toiminnassa mukana on noin 20 koirakkoa eli ohjaajaa koirineen. Jokai-

selle käyntikerralle yhdistys pyrkii saamaan paikalle 4-5 koirakkoa. (Pieksämäen ka-

verikoirat.) Monet tapaamistamme koiranohjaajista työskentelevät sosiaali- ja tervey-

denhuoltolalla ja Savosetin asiakkaat tunsivat joitakin heistä entuudestaan. Osa koiran 

omistajista kertoi aloittaneensa käynnit eläköitymisen myötä. He kokivat saavansa si-

sältöä sekä mukavia kohtaamisia arkeensa harrastuksen myötä. Kaverikoiratoiminnan 



22 
 

 

ydinajatus on toimia pyyteettömänä vapaaehtoistoimintana, jossa empaattiset ja hy-

väntahtoiset koiranomistajat tarjoavat oman koiransa ystävyyttä myös muiden ihmis-

ten iloksi. (Suomen Kennelliitto ry.a.) 

 

 

5.4 Maatilatoiminta 

 

Maatiloilla järjestetään kuntouttavaa toimintaa, jossa ollaan kosketuksissa maatilan 

töiden ja eläinten kanssa. Toimintaa harjoitetaan tavoitteellisesti, vastuullisesti sekä 

ammatillisesti. Maatilatoimintaa kohtaan asiakkaalla pitää olla henkilökohtainen kiin-

nostus, että toiminnalla saavutetaan vaikuttavuutta ja tuloksia. Parhaimmillaan toi-

minta on silloin, kun asiakas saa valita itselleen sopivat työtehtävät ja kokee niissä 

onnistuvansa ja olevansa hyödyksi. (Tuohimetsä & Rantanen 2018, 18.) Maatilat voi-

vat tarjota myös vierailumahdollisuuksia, jotka voivat olla toiminnallisia. Sisältäen 

esimerkiksi eläintenhoitoa, perunannostoa, heinätöitä tai tietoutta maatilan toimin-

nasta. Salovuoren (2014, 68–69) mukaan viikoittaiset maatilavierailut vaikuttivat eri-

tyisopetuksen oppilaisiin. Yliaktiivisuus ja tarkkaavaisuushäiriöt vähenivät ja sosiaa-

liset taidot paranivat merkittävästi.  

 

Kuntouttavasta työtoiminnasta maatiloilla on hyviä kokemuksia. On tutkittu, että asi-

akkaiden itsetunnon kannalta on tärkeää, että hänen työpanoksensa koetaan tarpeel-

liseksi. Ulkona tapahtuva fyysinen työtoiminta auttaa vuorokausirytmin löytymiseen 

ja parantaa yöunen laatua. Vaikutukset kohdistuvat myös ravintotottumuksiin ja pai-

nonhallintaan. Työ koetaan usein keskeisenä elämänlaadun osatekijänä. Sopiva haas-

teellisuus, henkinen ja fyysinen ponnistelu on useille ihmisille palkitsevia ja hyvää 

oloa tuottava yhtälö. Maatiloilla voidaan käyttää sosiaalisen työllistämisen toiminta-

malleja, jotka on räätälöity esimerkiksi kuntoutujille. (Soini 2014, 64–65.) 

 

Maatilaympäristö sopii kuntoutukseen vaihtelevasti kohderyhmittäin. Mielenterveys-

kuntoutujia voi motivoida maatilalla tapahtuvan työn väljyys. Huonona päivänä on 

mahdollista työskennellä rauhallisemmin. Konfliktien syntymistä voi välttää vetäyty-

mällä yksinoloon. Maaseudun rauha ja maiseman avaruus osaltaan rauhoittavat. Käy-

töshäiriöistä kärsivät nuoret voivat hyötyä kohdatessaan auktoriteetteja sekä maatilan 

töiden selkeitä sääntöjä. Varsinkin ikääntyneillä miehillä voi olla tarve päästä 
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tekemään työtä, joka on heille merkityksellistä, kuten ruokkimaan eläimiä. Myös uu-

sien tai unohtuneiden taitojen löytyminen on tärkeää. (Soini 2014, 65.) 

 

 

5.5 Vaikuttavuus ja haasteet toiminnan yleistymiselle 

 

Green Care -toimintaa ei välttämättä pystytä mittamaan samoilla menetelmillä tai yh-

teismitallisella tunnusluvuilla. Keskeistä olisi ymmärtää mikä on luontolähtöisen toi-

minnan vaikutus tai vaikuttavuus palvelukokonaisuudessa yksilön ja yhteiskunnan 

kannalta. Green Care -toiminnan vaikuttavuuden ajatellaan koostuvan kolmesta ele-

mentistä (kuvio 2), joista luontoympäristö muodostaa luonnollisesti tärkeimmän pe-

rustan. Luontoympäristössä oleskelu tarjoaa virikkeellisen ympäristön monenlaiseen 

tekemiseen ja mahdollistaa aisteihin perustuvan vuorovaikutuksen luonnon kanssa. 

Luonto voi olla aktiivisen toiminnan kohde tai väline, kuten esimerkiksi luonnontuot-

teita keräiltäessä ja työstettäessä, maata viljeltäessä, puutarhaa hoidettaessa tai eläinten 

kanssa toimittaessa. (Soini 2014, 13–14, 21.) 

 

Soinin (2014, 23) tutkimuksessa todetaan, että luontolähtöinen yhteisöllinen toiminta 

voi tarjota osallisuuden kokemuksia. Yhdessä tekeminen ja yhteisiin tavoitteisiin pyr-

kiminen lisäävät osallisuutta. Mesimäki (2011,73) kuvaa yhteisön merkitystä yhteisen 

tekemisen kautta luonnossa hyvin merkitykselliseksi päihdekuntoutujille. Luontoym-

päristössä tai maatilalla toimiessaan ihminen voi kokea kuuluvansa muuhun yhteisöön, 

kuin sairauden tai vamman määrittämään rooliin ja ympäristöön. Esimerkiksi nuori 

kehitysvammainen voi hevosten kanssa kokea osallisuutta talliyhteisöön tai pihaistu-

tuksia suunnitteleva mielenterveyskuntoutuja voi kokea olevansa osa työyhteisöä. 

(Yli-viikari ym. 2009, 33; Salovuori 2014, 80.) 

 

 



24 
 

 

 

KUVIO 2. Green Care -toiminnan vaikuttavuus koostuu kolmesta elementistä (Soini 

2014, 21) 

 

 

Luontoympäristöön liittyviä hyvinvointivaikutuksia on tutkittu aktiivisesti viime vuo-

sikymmenten aikana. Tulevaisuudessa tutkimusta tarvitaan, jotta kokonaiskäsitys 

luontoympäristön merkityksestä kansanterveyden sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden 

näkökulmasta tarkentuisi. Eläin- ja luontoavusteisuuteen liittyviä vaikutusmekanis-

meja pyritään tunnistamaan vaikuttavuustutkimuksen avulla. Menetelmien tulokselli-

suudesta on näyttöä jo monien asiakasryhmien kohdalla, mutta tutkimustuloksissa on 

havaittavissa vaihtelua ja hajontaa. Menetelmällistä osaamista kehittämällä toimin-

nasta on mahdollista saada tasalaatuista. (Green Care Finland 2018b, 16.)  

 

Luonto- ja eläinavusteisuuden on havaittu sopivan erityisesti tilanteisiin, joissa kom-

munikaatio ja luottamuksellinen vuorovaikutus on haasteellista. Lääketieteellisen hoi-

don ja ammatillisen keskustelun rinnalla voidaan käyttää toiminnallisuuteen ja yhtei-

söllisyyteen perustuvia keinoja. Toimintamallit ovat voimavarakeskeisiä ja mahdollis-

tavat ihmisen näkemisen yksilöllisesti. Ammattilaisen näkökulmasta toimintamahdol-

lisuuksien moninaisuus laajenee. Luontoon ja eläimiin liittyvät menetelmät toimivat 

osatekijöinä, joiden kautta luodaan vuorovaikutukseen, kohtaamiseen ja omakohtai-

seen oppimiseen soveltuvia tilanteita. Varsinkin sosiaalisen ja psyykkisen hyvinvoin-

nin ongelmissa tuloksellisuus syntyy aina kokonaisuuden tasolla. (Green Care Finland 

2018b, 16.)  

 

Menetelmien tilanne- ja asiakaskohtainen toimivuus on tärkeää yleisen vaikuttavuu-

den ohella. Luonto- ja eläinavusteisessa toiminnassa välittömät vaikutukset ovat usein 
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todettavissa jo toiminnan aikana. Ohjaaja kanssa käyty reflektointi auttaa koetun pur-

kamisessa, tunteiden tunnistamisessa ja ilmaisemisessa. Reflektio lisää asiakkaan tie-

toisuutta ja on yhteydessä voimaantumisen kokemuksen kanssa. (Green Care Finland 

2018b, 16.) 

 

Luontoavusteiseen toimintaan voi liittyä haasteita. Toiminnan turvallisuutta suunnitel-

taessa liiallista varomista tulisi välttää, koska se voi estää asiakkaalle mielekkään ja 

hyödyllisen toiminnan. Omien pelkojen kohtaaminen luonto- ja eläintoiminnassa voi 

merkitä paljon. Nämä onnistumiset vaativat suunnitelmallisuutta ja herkkyyttä toimin-

nan ohjaajilta. Sairaudesta, yliherkkyydestä tai peloista kärsivän asiakkaan kanssa voi-

daan käyttää esimerkiksi kuvia. Myös työntekijöillä voi olla pelkoja tai ennakko-ole-

tuksia luonto- tai eläinavusteista toimintaa kohtaan. Työntekijöiden mahdollisuuksia 

muutoksiin voi hidastaa liian suuri työtaakka, jonka johdosta voimavaroja ei enää riitä 

uuden toimintamuodon käyttöön ottoon, vaikka kiinnostusta olisi. (Yli-Viikari 2018.)  

 

Kustannustehokkuusajattelu on keskittynyt ydintoimintojen kehittämiseen. Tuotta-

mattomat ja kustannuksia aiheuttavat toiminnot on lopetettu. Osa lakkautetuista tuki-

muodoista on tärkeitä toiminnallisuuden ja osallisuuden kannalta. Käytännön harjoit-

telutilanteita tarvitaan esimerkiksi vahvistamaan sosiaalista kanssakäymistä tai tunne-

taitoja. Luontoavusteisella toiminnalla voidaan saavuttaa kansantaloudellisia hyötyjä 

sekä sosiaali- ja terveyskustannusten vähenemistä. Vaikutukset ulottuvat kansansai-

rauksien vähenemiseen, eriarvoisuuden torjumiseen tai sosiaalisten ongelmien hallin-

taan. (Yli-Viikari 2018.) 

 

 

 

 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTUS 

 

 

Opinnäytetyön aihe hahmottui keväällä 2016 muihin opintoihin liittyvän kurssin yh-

teydessä, jolloin me opiskelijat ja työelämäyhteistyökumppanimme Savoset sovimme 

yhteistyöstä. Varsinainen yhteistyö alkoi elokuussa 2016, jolloin pidettiin ensimmäi-

nen suunnittelupalaveri Savosetin henkilökunnan kanssa. Kuvio 3. kuvaa opinnäyte-

työprosessin etenemistä. Toiminnalliset osuudet ovat toteutuneet kuvion mukaisessa 
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järjestyksessä, mutta opinnäytetyöraportin lopullinen muoto on kehittynyt koko pro-

sessin ajan.  

 

 

KUVIO 3. Opinnäytetyöprosessin kuvaus 

 

 

6.1 Toiminnan suunnittelu 

 

Mielestämme on tärkeää tuntea kohderyhmä, jotta toiminta voidaan suunnitella palve-

lemaan sen tarpeita. Olimme kuulleet Savosetin asiakkaiden toiveita ja mielenkiinnon 

kohteita jo aiemmilla tapaamisilla. Silloin he toivat selkeästi esiin kiinnostuksensa 

luontoa ja eläimiä kohtaan. Salovuori (2014, 96) toteaa, että asiakkaiden mukaan otta-

minen toiminnan suunnitteluun on olennaista. Kun heille annetaan mahdollisuus vai-

kuttaa sisältöön, se vahvistaa heidän haluaan osallistua varsinaiseen toimintaan. Asi-

akkaan ääntä tulee kuulla myös onnistumisen arvioinnissa. Arvostus ja asiakaslähtöi-

nen ote muodostuu kokonaisuudesta, jossa asiakkaan mielipide huomioidaan toimin-

nan joka vaiheessa. (Salovuori 2014, 96.)  
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Pyrimme saamaan Savosetin henkilökunnan mukaan ideointiin ja kokoonnuimme hei-

dän kanssaan kolmessa suunnittelupalaverissa. Palavereissa keskustelimme myös hen-

kilökunnan toiveista sekä resursseista, jotka vaikuttavat oleellisesti toiminnan järjes-

tämiseen. Pidimme Ideariihi-päivän, jossa pohdimme Savosetille toimivia ratkaisuja 

järjestämiemme toimintapäivien sisällöksi. Sen toteuttamisesta kerromme tarkemmin 

luvussa 6.3. Tapaamisten välillä olimme yhteydessä henkilökuntaan sähköpostin väli-

tyksellä.  

 

Suunnitellessamme toiminnallisten päivien sisältöä pyrimme löytämään Pieksämäen 

paikallisia mahdollisuuksia. Kävimme paikan päällä tutustumassa muutamiin vaihto-

ehtoihin, jotka vaikuttivat sopivilta tarkoituksiimme. Pieksämäen kaupunki on viime 

vuosina panostanut erityisesti luontomatkailun kehittämiseen. Vanhemmista ja uusista 

luontopoluista on rakennettu reitistö, jossa lähtö- ja taukopaikkoja on muutaman kilo-

metrin välein ja reitit ovat merkitty selkeästi kepein ja opastetauluin. Liikuntareitit ovat 

Pieksämäen lähiympäristössä tai pienen auto- tai pyöräilymatkan päässä. Reitit kulke-

vat vaihtelevissa maastoissa sisältäen harjumaisemaa sekä kangas- ja suomaastoa. 

(VedenjakajaReitistö 2018.) Tutustuimme myös Teittilän tallin toimintaan, jossa kä-

vimme tapaamassa tallin omistajaa. Siellä on mahdollisuus osallistua monin tavoin 

tallin toimintaan esimerkiksi eläinten hoitoon ja maatilan töihin. Luonnollisesti tallilla 

pääsee ratsastamaan ja talvella rekiajelu on mahdollista. (Päivi Manninen, henkilökoh-

tainen tiedoksianto 8.2.2018.) 

 

Etukäteen huomioitava asia oli osallistujien fyysinen ja psyykkinen kunto, joka saattaa 

vaihdella paljonkin. Retkiä ja maatilavierailuja suunnitellessa oli arvioitava maaston 

helppokulkuisuutta sekä levähdyspaikkojen sijaintia. Asiakkaiden työpäivän pituus 

ruokataukoineen tuli huomioida toiminnan suunnittelussa. Kaikessa toiminnassa oli 

pohdittava asiakkaiden psyykkistä sekä fyysistä turvallisuutta esimerkiksi tapaturmien 

tai pelkotilojen varalta. 

 

Henkilökunnan kanssa totesimme, että pelkkä lenkkeily ei riitä asiakkaille toimin-

naksi. Luonnon materiaaleja kerättäessä asiakkaiden tulee tietää, mihin niitä käytetään. 

Suunnitellessamme toiminnallisia päiviä pyrimme ottamaan nämä seikat huomioon. 

Pohdimme erilaisia tehtäviä, jotka olisi helppo toteuttaa luonnossa liikkumisen ohessa 

ja Savosetin pihapiirissä. Tehtävärastien suunnittelussa oli tärkeää huomioida, että 

kohderyhmä koostuu aikuisista ihmisistä. Asiakkaiden leimautumisen pelko saattaisi 
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joillekin olla esteenä toimintaan osallistumiselle erityisesti, jos ohjelma vaikuttaisi 

liian lapsenmieliseltä. Halusimme tehtävien olevan riittävän haasteellisia, mutta ei 

liian vaikeita. Toisaalta halusimme toimintapäiviin myös sopivasti leikkimielisyyttä. 

Kyseessä on kuitenkin asiakkaiden virkistyminen, johon kuuluu ilo ja nauru. Ajatuk-

sena oli, että kaikkien olisi mahdollista osallistua toimintaan halutessaan.  

 

Toimintapäivien suunnitteluun liittyi haastattelun suunnittelu. Haastattelupaikan va-

linta on tärkeä osa onnistuneen haastattelun kannalta, sillä kyse on vuorovaikutustilan-

teesta, jota määrittää moninaiset sosiaaliset tekijät. Muutoinkaan haastattelutilanne tä-

män asiakasryhmän kanssa ei saa olla liian virallinen. (Eskola, Lätti & Vastamäki 

2018, 33.) Valitsimme haastattelun toteutusmuodoksi ryhmähaastattelun, jossa käytet-

tiin dialogista haastattelumenetelmää. Dialogisessa haastattelussa haastattelija osallis-

tuu aktiivisesti ja tasaveroisesti keskusteluun (Tuomi & Sarajärvi 2018, 91–92). Haas-

tattelua varten valitaan teemat, joiden perusteella suunnitellaan haastattelun runko. 

Teemahaastattelu on niin sanottu puolistrukturoitu haastattelu, jolloin vastauksiin voi-

daan esittää tarkentavia kysymyksiä. Kysymykset ovat hyvin joustavia, joten keskus-

telu voi edetä tilanteen mukaan tutkijan sopivaksi katsomalla tavalla. Haastattelijan 

tehtävänä on pitää keskustelu valitsemassaan viitekehyksessä, jotta hän saa tutkimuk-

sen kannalta olennaisen tiedon. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 88; Eskola, Lätti & Vasta-

mäki 2018, 29–30.)  

 

Teimme suunnitelmat havainnointia varten jokaiselle toimintapäivälle (liite 1). Ha-

vainnointia voidaan käyttää, kun tutkittava ei suullisesti voi tai halua kertoa haastatte-

lijan haluamaa tietoa. Havainnoinnilla voidaan myös täydentää kyselyllä tai haastatte-

lulla kerättyä aineistoa. Käytimme strukturoimatonta havainnointia, joka on tilantee-

seen mukautuvaa. Siinä hyödynnetään ilmiöstä etukäteen olevaa tietoa, jonka perus-

teella voidaan tehdä oletuksia tulevista tapahtumista. (Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 

2015, 114–117). Sanaton viestintä on olennainen osa ihmisen sosiaalisia taitoja, joita 

muut voivat tulkita ja saada käsityksen henkilön tunnetiloista. Ihmisen viestintä koos-

tuu laajasta kirjosta asentoja, eleitä ja ilmeitä. Eleiden ajatellaan paljastavan enemmän 

kuin puhutut sanat. Ihminen elehtii lisäksi kehollaan ja liikkumisellaan. Kosketusta voi 

myös havainnoida. (Kauppila 2005, 33–34.) Päivien aikana pyrimme havainnoimaan 

asiakkaiden keskinäistä vuorovaikutusta ja nonverbaalia viestintää. Seurasimme, 

kuinka he lähestyvät eläimiä ja koskettavat niitä.  
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Toivoimme, että järjestämämme toiminta herättäisi tunteita sekä ajatuksia, joiden kä-

sittelemistä olisi mahdollista jatkaa esimerkiksi työvalmentajien kanssa. Salovuoren 

(2014, 82–83) mukaan luonnossa olo useimmiten rauhoittaa ja kaoottiseltakin tuntuvat 

ajatukset selkeytyvät. Luontoympäristö voi herättää myös syvällisiä pohdintoja elä-

mästä ja omasta elämäntilanteesta. Mesimäki (2011, 67) toteaa tutkimuksessaan yllät-

tyneensä, miten syvällisesti kuntoutujat kokivat luonnon ja miten paljon tunteita se 

heissä herätti. Pohdimme, että vaikeassa elämäntilanteessa oleva asiakas voi tuolloin 

tarvita työvalmentajan tukea tunteidensa käsittelyyn.  

 

 

6.2 Toiminnalliset päivät 

 

Ensimmäisellä toimintakerralla alkusyksyllä 2017 veimme asiakkaat aamupäivällä tu-

tustumaan Pieksämäen VedenjakajaReitistöön kuuluvaan Kukkarojärven kierrokseen, 

jonka pituus on noin viisi kilometriä. Olimme suunnitelleet aamun luontoretken ja il-

tapäivän tehtäväpisteet niin, että päivästä muodostui ehjä kokonaisuus. Innostimme 

asiakkaita osallistumaan toimintapäivään etukäteen laatimalla ilmoituksen päivän oh-

jelmasta (liite 2). Retkelle lähti mukaan 15 asiakasta, yksi ohjaaja ja kaksi työvalmen-

tajaopiskelijaa Savosetiltä. 

 

Ennen patikointia kertasimme jokamiehen oikeuksia, koska tarkoituksena oli metsä-

retken aikana kerätä luonnonmateriaaleja iltapäivää varten. Jokamiehenoikeus tarkoit-

taa oikeutta liikkua Suomen luonnossa ja hyödyntää sen antimia eikä liikkumiseen tar-

vita maanomistajan lupaa (Suomen Metsäkeskus 2016). Olimme ohjeistaneet asiak-

kaita keräämään heille annettuun pussiin luonnosta löytyviä mielenkiintoisia asioita, 

joita jokamiehenoikeuksien puitteissa saa kerätä. Niinpä alkumatkan aikana jokamie-

henoikeudet puhuttivat ja yhdessä pohdimme, saako kiviä, tikkuja, kaarnaa tai käpyjä 

kerätä. 

 

Luontopolun puolessa välissä pysähdyimme taukopaikalle ihastelemaan maisemia ja 

juomaan mehua. Toteutimme mielipaikkaharjoituksen soveltaen Salosen (2010, 86–

88) ohjeistusta. Harjoituksessa annetaan osallistujille tehtäväksi etsiä ympäröivästä 

luonnosta mielipaikka tai muu mielenkiintoinen kohde, jonka voi kuvata halutessaan. 

Tavoitteena on löytää paikka tai maisema, jonka asiakas kokee mielekkäänä ja jonka 

katseleminen rauhoittaa ja antaa levollisen olon. Tarkoitus on, että ihminen keskittyy 
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luontoympäristöön hiljaisuudessa. Mielipaikan herättämistä tunteista ja ajatuksista 

keskustellaan pareittain tai ryhmässä. Kaikkien kokemukset omista mielipaikoista ovat 

yhtä arvokkaita. (Salonen 2010, 86–88.) Useiden asiakkaiden mielipaikka löytyi veden 

ääreltä. Asiakkaat etsiytyivät omannäköisiin paikkoihin ja kertoivat mielellään, mil-

laisia ajatuksia ne heissä herättivät. Autoimme kuvaamisessa heitä, joilla ei ollut mah-

dollisuutta siihen.  

 

Tauon jälkeen retki jatkui korpimaiseman lävitse ja Kukkarojärven kierroksen loppu-

osassa kuljimme pitkospuita suoalueen ylitse. Keskityimme aistimaan, kuinka paljon 

luonnossa on erilaisia tuoksuja ja eläinten ääniä. Salosen (2010, 61) mukaan luonto-

ympäristöllä ja -elementeillä on elvyttävä vaikutus, jolloin psyykkinen olotila kohenee 

ja stressihormonien taso madaltuu. Luonnon elvyttävät vaikutukset näkyvät hyvin no-

peasti, sillä jo 20 minuutissa saavutetaan tuloksia. Mitä pidempään luontokokemus 

kestää sitä voimakkaampia ovat sen positiiviset vaikutukset. (Salonen 2010, 59.) 

 

 

 

KUVA 1. Asiakkaiden tekemä Tilkkutäkki -taideteos (Kuva Sanna Inkiläinen 2017) 

 

 

Lounaan jälkeen monipalvelukeskuksen pihassa oli liikunnallisia tehtävärasteja: tikan-

heitto, mölkky ja frisbeegolf. Taidetta ja luovaa ilmaisua edusti Tilkkutäkki-taideteos, 

joka muodostui metsäretken aikana kerätyistä materiaaleista. Lopputuloksena raken-

nuksen pääsisäänkäynnin luona pihakoivun juurella oli näyttävän kokoinen tilataide-

teos, johon jokainen oli suunnitellut yhden ruudun. Tilkkutäkki-taideteoksen 



31 
 

 

toteuttaminen perustui luonnon herkkyyden kokemiseen. Väärämäki (2006, 1) toteaa, 

että tunteakseen vastuullisuutta luonnosta, ihminen tarvitsee kokemuksen ja aistien 

kautta tunnepitoisen suhteen luontoon. Herkkyyttä luontoon ja ympäristöön voi har-

joittaa monella tavoin. Väärämäki on koonnut oppaan, jonka tehtävät on suunnattu 

kouluikäisille lapsille. Herkkyysharjoitukset sopivat kuitenkin kaikenikäisille. (Väärä-

mäki 2006, 1, 4.)  

 

Iltapäivällä vieraaksi saapui neljä koirakkoa Pieksämäen Kaverikoirista. Koirien oh-

jaajat esittelivät itsensä ja koiransa. Koirat olivat olemukseltaan erilaisia: yksi viihtyi 

ohjaajan sylissä ja toinen rakasti rapsutuksia ja makaili maassa niitä vastaanottamassa. 

Kaverikoirien omistajat kertoivat Kennelliiton kaverikoiratoiminnasta ja Pieksämäen 

Kaverikoirat ry:n perustamisen vaiheista ja nykyisestä toiminnasta. 

 

 

 

KUVA 2. Pieksämäen Kaverikoirat ry:n koirakot vierailulla Savosetillä (Kuva Sanna 

Inkiläinen 2017) 

 

 

Toinen toimintapäivä järjestettiin marraskuun lopussa 2017 Savosetin tiloissa. Halu-

simme vahvistaa alkanutta yhteistyötä Pieksämäen kaverikoirien kanssa ja kutsuimme 

koirakot uudestaan vieraaksi. Kaikilla asiakkailla oli halutessaan mahdollisuus osal-

listua. Suurin osa heistä oli ollut ensimmäisessä toimintapäivässä mukana. Osa oli 

edellisellä kerralla seuraillut toimintaa lähinnä sivusta tai tullut Savosetin asiakkaaksi 
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syksyisen käyntimme jälkeen. Osallistujat jaettiin kahteen viiden hengen ryhmään, 

jotka noin puolen tunnin kuluttua vaihtoivat paikkaa.  

 

Ryhmässä muisteltiin syksyn retkeä ja toiminnallisia pisteitä PowerPoint valokuvaesi-

tyksen avulla. Kuvat herättivät paljon muistoja ja keskustelua. Toteutimme osana toi-

mintapäivän sisältöä asiakkaiden haastattelua ja havainnointia kysymällä osallistujilta 

ajatuksia liikuntaa, luonto- ja eläintoimintaa kohtaan sekä toiveita tulevan toiminnan 

osalta. Olimme etukäteen sopineet mihin kysymyksiin (liite 1) vastauksia ja mielipi-

teitä toivomme.  

 

Vaihdon jälkeen ryhmä siirtyi tapaamaan Pieksämäen Kaverikoirat ry:n koirakoita, 

joita oli saapunut neljä. Koirakoiden esittäytymiskierroksen jälkeen asiakkaat pääsivät 

tutustumaan koiriin. Osa tyytyi kuvaamaan koiria puhelimen kameralla. Monet paijai-

livat koiria ja juttelivat koiran ohjaajien kanssa.  

 

Iltapäivän ohjelmaan olimme suunnitelleet ulkoilua lähiympäristössä. Ajatus oli, että 

olisimme lähteneet lenkille tai sauvakävelemään. Huonon sään takia jäimme sisälle ja 

toteutimme varasuunnitelmana olleen luontoaiheisen visailun. Paikalla olleista seitse-

män osallistui visailuun.  

 

Kolmas toimintapäivä toteutui keväällä 2018 (liite 2). Toimintapäivään osallistui mei-

dän lisäksemme 25 henkilöä: 19 asiakasta, kolme avustajaa, kaksi työvalmentajaa ja 

yksi työvalmentajaopiskelija Savosetilta. Teimme Savosetin asiakkaiden kanssa tutus-

tumiskäynnin Iran Farmille, joka sijaitsee Haapakoskella. Iran Farmi on kesällä 2017 

avattu kotieläinpiha. Kotieläinpihan erikoisuutena ovat porot. Pihalta löytyy useita eri-

rotuisia kanoja, hanhia ja ankkoja. Fasaanit, riikinkukot ja helmikanat asustelevat sa-

massa tarhassa. Pihamaalla on tarhat vuohille, Suomen pystykorvakoirille sekä ka-

neille. (Iran Farmi, 2018). 

 

Ennen pihakierroksen aloitusta Iran Farmin emäntä ja yrittäjä Ira Honkonen ohjeisti 

ryhmää käyttäytymän rauhallisesti ja välttämään metelöintiä, koska eläimet voisivat 

stressaantua. Konkretiaa eläinten asemaan ja yrityksen ideologiaan antoi yrittäjän lau-

sahdus, jossa hän kuvasi, että olimme menossa vierailulle kotieläinpihaan, jossa häkit 

ja tarhat olivat eläinten koteja. Ympäristövastuullisuus eli ympäristön ja eläinten hy-

vinvoinnista ja turvallisuudesta huolehtiminen sekä ekologisuus ja eettiset hankinnat 
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ovat luonto- ja eläinavusteisen toiminnan keskiössä (Green Care Finland 2018b, 14). 

Havaitsimme kiertäessämme kotieläinpihalla, että nämä seikat näkyvät myös palvelu-

jen käyttäjille eläinten hyvinvointina ja ekologisesti kestävinä ratkaisuina. 

 

Ryhmä kiersi pihaa emännän kertoessa jokaisen tarhan ja häkin kohdalla yksityiskoh-

tia eläimistä. Vuohien aitaukseen oli mahdollista päästä sisäpuolelle ja vuohia ja po-

roja sai ruokkia. Emäntä kertoi porojen sarvien vaihtumisesta ja elämästä tarhassa. 

Kysymyksiä esitettiin tasaiseen tahtiin ja monet ottivat valokuvia. Monet asiakkaista 

olivat ensimmäistä kertaa käymässä Iran Farmilla ja useimmat eivät olleet ennen näh-

neet poroa. 

 

Lounaseväiden syönti toteutettiin Pieksämäen Nenonpellossa Vaalijalan osaamis- ja 

tukikeskuksen piha-alueen grillauspaikalla, jossa syötiin eväsleivät ja paistettiin mak-

karaa. Osalla asiakkaista oli työpäivä jo päättynyt, mutta he olivat vapaaehtoisesti osal-

listuneet toimintapäivään tietäen, että olisivat lopun päivää mukana omalla ajalla. 

Eväiden syönnin aikana juteltiin kotieläinpihalla nähdystä. Olimme varautuneet pitä-

mään leikkimielisen tietovisan liittyen Iran Farmin eläimiin. Siihen ei kuitenkaan ollut 

tarvetta, sillä keskustelua syntyi muutoinkin. 

 

 

6.3 Uuden toiminnan ideointia 

 

Toteutimme Savosetin työntekijöille kyselyn ensimmäisen toimintapäivän jälkeen 

syksyllä 2017 sähköisesti käyttäen Webropol-työkalua (liite 3). Päätökseen tehdä 

verkkokysely vaikuttivat haastateltavien parempi tavoitettavuus sekä tavoitteemme, 

että vastaaminen olisi mahdollisimman vaivatonta eikä veisi liikaa aikaa. Henkilökoh-

taisten haastattelujen ajankohdan sopiminen olisi ollut haastavaa. Haastattelu lähetet-

tiin sähköpostilla seitsemälle henkilölle, joista kaksi oli harjoittelujaksolla olevaa opis-

kelijaa. Vastausprosentti on yksi tutkimuksen luotettavuuden ilmaisin (Vehkalahti 

2008, 44). Saimme viisi vastausta, joten arvioimme vastauksien edustavan Savosetin 

yleistä mielipidettä suhteessa kysyttyihin asioihin. Laadullisessa tutkimuksessa on 

oleellista valita kyselyn kohteeksi henkilöt, joilta on mahdollista saada parhaiten tietoa 

kyseessä olevasta asiasta erityisesti, kun otanta on pieni (Tuomi & Sarajärvi 2011, 85).  
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Kyselytutkimuksella kerätään ja tarkastellaan tietoa muun muassa erilaisista yhteis-

kunnan ilmiöistä, ihmisten toiminnasta, mielipiteistä, arvoista ja asenteista (Vehkalahti 

2008, 11). Kysymyksien huolellinen tekeminen takaa perustan kyselyn onnistumiselle. 

Kysymykset eivät saa johdatella vastaajaa, vaan niiden tulee olla yksiselitteisiä. Tut-

kimusongelman tarkentuminen mahdollistaa tiedon siitä, mitä tietoa aineistonkeruulla 

pyritään löytämään. Kun aihetta tarkastellaan tiivistetystä näkökulmasta, säästytään 

turhilta kysymyksiltä ja toisaalta muistetaan kysyä kaikki olennainen. Kyselyn alussa 

voi olla taustakysymyksiä, joiden jälkeen tulee helpommat kysymykset. Vaikeat ja 

enemmän pohtimista vaativat kysymykset tulevat kyselyn loppupuolella. Lopuksi voi 

olla vielä pari helpohkoa kysymystä. (Valli 2007,103.) Saatekirje toimi kyselyn julki-

sivuna, jossa kerrotaan vastaajalle tutkimuksen perustiedot, mistä tutkimuksessa on 

kyse, kuka tutkimusta tekee ja mihin tutkimustuloksia käytetään. Hyvä saatekirje voi 

motivoida vastaajia täyttämään kyselyn. (Vehkalahti 2008, 47–48.) 

 

Kyselyn (liite 3) taustakysymyksenä oli, onko vastaaja osallistunut ensimmäisen toi-

mintapäivän tapahtumiin. Vastaajista kolme oli ollut mukana koko päivän ajan. Kysely 

jatkui avoimella kysymyksellä, jonka tavoitteena oli saada henkilökunnalta palautetta 

ja muutosehdotuksia toimintapäivän sisällöstä. Kyselyn vastaajista kaksi arvioi, että 

pienempi ryhmäkoko olisi mielekkäämpi. Vastaajien mielestä ryhmä pysyisi näin tii-

viimpänä ja olisi helpompi hallita. Vastaajat ehdottivat, että osallistujille voisi jakaa 

mukaan tehtävälomakkeet, joihin nämä voisivat kerätä havaintoja luonnosta ja eläi-

mistä rastittamalla sopivia vaihtoehtoja. Jokamiehen oikeudet voisi olla sanoin ja ku-

vin esitelty tehtävälomakkeessa, joka jäisi muistoksi luontoretkeltä.  

 

Seuraavat kaksi kysymystä koskivat Savosetin pihamaalla järjestämäämme toimintaa. 

Tilkkutäkkityön kiinnostavuudesta kysyimme monivalintakysymyksellä. Henkilö-

kunta oli siitä täysin yhtä mieltä. Se kiinnosti aluksi asiakkaita, mutta innostus laantui 

nopeasti. Avoimella kysymyksellä kartoitimme ajatuksia Kennelliiton kaverikoirien 

toimintaan tutustumisesta. Meitä kiinnosti myös, millaista palautetta asiakkaat ovat 

antaneet koirien vierailusta. Kaikissa vastauksissa tuli ilmi, että asiakkaat pitivät koi-

rien vierailusta kovasti. Yhdessä kyselyn vastauksessa arvioitiin säännöllisellä vierai-

lulla olevan kuntoutuksellista hyötyä. 

 

Kyselyn toisessa osassa kartoitimme ideariihtä varten henkilökunnan ajatuksia Luon-

tovoimaan ja eläinavusteiseen toimintaan liittyen. Myös ideoita ja ajatuksia 
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yhteistyökumppaneista ja toiminnan tavoitteista kysyttiin. Vastauksista kävi ilmi, että 

henkilökunta tunsi Creen Care Luontovoimaa käsitteen melko huonosti. Kaksi vastaa-

jaa halusi siitä lisää tietoa. Eläinavusteista toimintaa tunnettiin paremmin, mutta siitä 

ei juurikaan haluttu lisätietoa.  

 

Vastaajat ajattelevat luontoavusteisen toiminnan hyödyttävän monin tavoin työtoimin-

taa. Kuviossa 4 on kuvattu, mitä toiminnalle asettamiamme tavoitteita työntekijät ovat 

pitäneet tärkeinä. Toiminnan koetaan tuovan vaihtelua, virkistäytymistä ja uutta sisäl-

töä työpäivään sekä tarjoavan uusia kokemuksia ja elämyksiä asiakkaille. Tärkeäksi 

koettiin niin asiakkaiden kuin henkilökunnan työhyvinvoinnin koheneminen. Erään 

vastaajan mukaan luontoympäristö voi rohkaista hiljaista ihmistä puhumaan. Haittoja 

mainittiin hyvin vähän ja ne koskivat pelkästään eläimiä. Eläimille allergisen tai niitä 

pelkäävän on luonnollisesti vaikeampaa osallistua eläinavusteiseen toimintaan. Hen-

kilökunnan mukaan yhteistyökumppaneiksi voisivat soveltua maatilat, joilla mahdol-

lisia tehtäviä olisivat erilaiset maatilan työt sekä eläinten hoitaminen ja ruokkiminen. 

Hyödyllisiksi koettiin säännölliset luontoon ja ulkoiluun liittyvät. Muutoin halutaan 

hyödyntää paikallisia luonto-, retkeily- ja kalastusmahdollisuuksia. 

 

 

KUVIO 4. Keskeiset tavoitteet järjestämällemme toiminnalle (Henkilökunnalle tehty 

Webropol-kysely 2017)  

 

 

Viimeisessä kysymyksessä pyysimme vielä avoimella kysymyksellä mielipiteitä ja 

ajatuksia luontolähtöisestä ja eläinavusteisesta toiminnasta sekä järjestämästämme toi-

mintapäivästä: 

 

Ihminen tarvitsee luontoa ja eläimiä. 

Lisää ulkoilua. 
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Uusien päivätoimintojen juurruttaminen Savosetin arkeen on hyvä asia. 

 

Vastauksista käy ilmi, että Savosetin työtoimintaan kaivataan uutta sisältöä. Sen li-

säksi, että luontotoiminta virkistää kaikkia osapuolia, se myös mielletään vakavasti 

otettavaksi kuntoutusmuodoksi. 

 

Eläimiin ja luontoon liittyvät teemat monipuolistavat asiakkaiden työtoi-

mintaa ja toimivat erinomaisena kuntoutusmuotona.  

 

Työntekijöille järjestimme loppuvuodesta 2017 iltapäivällä ideariihen. Tarkoituk-

semme oli kertoa henkilökunnalle suunnatun kyselyn tuloksia ja suunnitella yhdessä 

toimintaa, joka tukisi ja virkistäisi Savosetin asiakkaiden työpäiviä. Neljä työntekijää 

ja yksi työvalmentajaksi opiskeleva opiskelija osallistuivat ideariihen. Aloitimme pa-

laverin näyttämällä kaksi aiheeseen johdattavaa videota YouTubesta: Luonto liikutta-

maan ja Vihreän veräjän Luontotoimintaa mielenterveyskuntoutujille. Olimme koon-

neet Power Point -esityksen kyselyn tuloksista. Henkilökunta oli monipuolisesti kyse-

lyn vastauksissa tuonut esille tietämystään ja ajatuksiaan luonto- ja eläinavusteisen 

toiminnan hyödyistä ja mahdollisuuksista. Nämä lähtökohdat olivat pohjana seuraa-

vassa vaiheeseen, jossa ennakkoluulottomasti oli tarkoitus ideoida uutta toimintaa yk-

sikköön.  

 

Käytimme aivoriihi -menetelmää, joka sopii hyvin ideointiin. Aivoriihen periaatteena 

on, että määrä tuottaa laatua. Mitä enemmän ideoita on, sitä todennäköisemmin niissä 

on toteuttamiskelpoisia ideoita. Vahvuutena menetelmässä on ideoiden runsaus ja se, 

että toisten ideoinnin pohjalta voi syntyä uusia ideoita ja opitaan uusia tapoja lähestyä 

tarkasteltavaa asiaa. Aivoriihellä on vetäjä ja noin 5–12 hengen ryhmä, joka ideoi. 

Aluksi osallistujille esitellään kohteena oleva aihe ja kerrotaan aivoriihen perussään-

nöt. (Innokylä 2018.) 

 

Seuraavaksi määritellään ratkaistava ongelma ja rajataan se (Innokylä 2018). Tässä 

tapauksessa toivoimme uusia ideoita luonto- ja eläinavusteisen toiminnan kehittä-

miseksi Savosetille. Jaoimme Post-it lappuja jokaiselle nipun ja annoimme tehtäväksi 

kirjoittaa kaikkea mitä mieleen tulee aiheesta eläinavusteinen toiminta. Seuraavaksi 

pyysimme kirjoittamaan ideoita luontotoimintaan liittyen. Jokainen suoritti ideoiden 

ja ajatusten kirjoittamisen itsenäisesti, koska työyhteisön pieni koko rajoitti ryhmien 

muodostamista.  



37 
 

 

Ideointi ja irrottelu vaativat aikaa, koska ajatukset vapautuvat sovinnaisista ratkai-

suista hitaasti. Vapautumisen myötä luovuus kasvaa. On todettu, että vasta tunnin jäl-

keen alkaa syntyä luovia ratkaisuja. Aivoriihen tarkoitus on nostaa esille hyvinkin eri-

koisia ideoita, joten ryhmän vetäjän tulee kannustaa vapaaseen ideointiin, kehittele-

mään ideoita eteenpäin tai yhdistelemään niitä toisiinsa. (Innokylä 2018.) Innostimme 

osallistujia kirjoittamaan mahdottomankin idean lapulle, koska toiminta voi jäsentyä 

aluksi mahdottoman tuntuisesta ajatuksesta toimivaksi tuotteeksi tai ideaksi. Aivorii-

hessä tätä prosessia tyypillisesti tarvitaan, jotta löydetään mahdollisimman hyviä rat-

kaisuja (Innokylä 2018). 

 

Tavoitteenamme oli löytää aivoriihessä sellaisia ideoita, joita työntekijät voivat jatko-

jalostaa tai käyttää sellaisenaan. Ideoita kertyi paljon, mukana oli helposti toteutettavia 

sekä haastavampia suunnitelmia. Myös vuodenajat oli huomioitu. Ideariihen loppu-

puolella osallistujat pääsivät kunnolla vauhtiin ja heiltä alkoi löytyä hyvää yhteistä 

näkemystä ja jatkojalostettavia ideoita. Ongelmakohtia pystyttiin käsittelemään ja 

miettimään, mitä pitäisi tehdä eri tavalla kuin aiemmin. Menetelmä opettaa yhteisten 

ratkaisujen tekemistä, jolloin opitaan kommentoimaan rakentavasti toisten näkemyk-

siä (Innokylä 2018). 

 

Arviointivaiheessa ryhmitellään ja läpikäydään syntyneitä ideoita. Voidaan esimer-

kiksi äänestää parhaat vaihtoehdot ja ideat. (Innokylä 2018.) Tulevalle keväälle kirjat-

tiin monta toteuttamiskelpoista suunnitelmaa: istutuslaatikoiden tekeminen omaan 

käyttöön ja myytäväksi, kasvatettavien tuotteiden jatkojalostaminen, mansikkamaan 

perustaminen ja olemassa olevien maalaustelineiden käyttö taiteiluun sisällä ja ulkona. 

Syksylle suunniteltiin metsäretkeä, missä kerätään luonnonmateriaaleja ja sen jälkeen 

toimintakeskuksessa tehdään tuotteita, joissa hyödynnetään luonnonmateriaaleja. 

Eläintoiminnan puolella pohdittiin paikkoja, mihin eläimiä voisi mennä tapaamaan tai 

mistä niitä voisi kutsua käymään toimintakeskuksessa.  

 

Yhteistyön alkuvaiheessa suunnittelimme kattavaa ideapakettia toiminnan tueksi, jo-

hon olisi kerätty erilaisia ideoita tuotteiden valmistukseen, elämänhallintaan ja hyvin-

vointiin liittyen. Koska opinnäytetyömme painottui toiminnallisuuteen, emme pysty-

neet toteuttamaan suunnitelmaa alkuperäisessä laajuudessa. Keräsimme tapaamisista 

Savosetilla ideoita tiedostoon, joka on opinnäytetyössä liitteenä (liite 4). Samaan tie-

dostoon on koottu myös ne ideat, joita olemme prosessin aikana löytäneet eri lähteistä. 
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KUVA 3. Istutuslaatikot Savosetin pihapiirissä (Kuva Sanna Inkiläinen 2017) 

 

 

6.4 Toiminnan arviointi 

 

Havainnointi oli meille tärkeä menetelmä hankkia tietoa. Toteutimme sen osallistu-

vana havainnointina. Se antoi meille mahdollisuuden päästä syvällisemmin asiakkai-

den tunne- ja elämysmaailmaan, jota emme pelkillä haastatteluilla olisi tavoittaneet. 

Esimerkiksi Tilkkutäkki taideteoksen koostamisessa pystyi havaitsemaan selkeitä 

eroja työtavoissa ja intensiteetissä tekemistä kohtaan. Jotkut asiakkaat keskittyivät eri-

tyisesti tunnustelemaan luonnonmateriaaleja rakentaessaan taideteosta. Havainnointi 

täydensi hyvin haastattelemalla saatua informaatiota erityisesti kohtaamisista eläinten 

kanssa. Havainnoinnit toimivat osaltaan palautteena toimintapäivistä. Havainnoimalla 

voidaan saada arvokasta tietoa silloin, kun ennalta kohteesta on vain vähän tietoa 

(Grönfors 2015, 146). Kauppilan (2005, 103–104) mukaan vuorovaikutuksen havain-

noinnissa tarkkaillaan ja tulkitaan ryhmän jäsenten toimintoja, tekoja, aikomuksia, 

tunnetiloja ja viestintää. Vuorovaikutuksen määrä vaikuttaa ratkaisevasti havainnoin-

nin tulokseen.  

 

Saamamme palautteen ja havainnoinnin perusteella totesimme, että eläimiin liittyvät 

toiminnat olivat onnistuneita. Eläimet kiinnostivat kaikkia järjestämissämme toimin-

noissa mukana olleita, vaikka kaikki eivät niitä halunneet tai uskaltautuneet tulla kos-

kettamaan. Joillekin riitti eläinten kuvaaminen. Kaverikoiria tuli rapsuttelemaan lo-

pulta myös asiakkaita, jotka eivät olleet alun perin ilmoittautuneet mukaan 
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toimintaamme. Jo toimintapäivänä saimme palautetta, että kaverikoiratoimintaa toi-

vottaisiin säännölliseksi.  

 

Havainnointimme perusteella retkellä mukana olleet osallistuivat innokkaasti materi-

aalien keräämiseen Tilkkutäkki taideteosta varten ja käyttivät taiteellista silmää teok-

sen tekemiseen. Innokkuudesta kertoi, että eräs asiakas halusi vielä viime hetkellä en-

nen kotiinlähtöään tehdä oman osuutensa Tilkkutäkki taideteoksesta. Asiakkaiden per-

soonallisuus tuli esille päivän aikana, sillä osa suoriutui tehtävästä hyvin nopeasti ja 

osa keskittyi asetteluun huolellisesti. Suunnitelmallisuus näkyi jo materiaalia kerä-

tessä. Vaikka taideteos ei jäänyt elämään puheissa pitkäksi aikaa, koimme kuitenkin, 

että tämä tehtävä täydensi päivän ohjelmaa visuaalisella sisällöllään. Myös luontoa tuli 

retkellä katseltua eri tavalla, kun tavoite oli löytää mielenkiintoisia luonnonmateriaa-

leja. Tilkkutäkki-maataide soveltui mielestämme hyvin toteutettavaksi kohderyh-

mämme kanssa. Sen avulla luontoretki ja luova työskentely yhdistyivät mukavaksi toi-

minnaksi Savosetin pihalla. 

 

Haastatteluja varten valitsemamme ratkaisut osoittautuivat toimiviksi. Teemahaastat-

telu toteutettiin toisena toimintapäivänä. Suunnittelimme haastattelurungon tietoisesti 

melko löyhäksi, jotta haastattelu olisi mahdollisimman keskustelunomaista. Pyrimme 

välttämään haastattelutilanteiden muodostumista virallisen oloisiksi, sillä sana haas-

tattelu selkeästi aiheutti jännitystä asiakkaissa. Lieventääksemme jännitystä ker-

roimme asiakkaille, että kyseessä on tavallinen keskustelu. Toimintakeskus oli luon-

nollinen ympäristö asiakkaiden haastatteluun, koska se on paikkana heille tuttu. Haas-

tattelun perusteella saimme palautetta toimintapäivistä ja keräsimme asiakkaiden toi-

veita vietäväksi henkilökunnan kanssa toteutettavaan ideariiheen.  

 

Dialogi on tavallisen keskustelun omaista, mutta haastattelija voi tehdä aloitteen kes-

kustelun käynnistämiseksi. Haastattelijan ennakko-oletukset toimivat keskustelun 

avauksena. Kun haastateltava on saanut kertoa kokemuksensa, haastattelija voi luon-

tevasti lopettaa keskustelun. Yhteiset kokemukset luovat syvyyttä keskusteluun ja hel-

pottavat haastattelijaa ymmärtämään vastauksia, vaikka ne olisivat lyhyitäkin. (Tuomi 

& Sarajärvi 2018, 91–93). Tässä tapauksessa dialogi toimi hyvin menetelmänä, kun 

asiakkailla ja meillä haastattelijoilla oli yhteinen kokemus toimintapäiviin osallistumi-

sesta ja osittain yhteisiä muistoja jaettavana.  
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Järjestämämme toiminta oli suurelta osin ryhmätoimintaa. Asiakkaiden oli toimittava 

yhdessä sekä huomioitava muita eli ryhmäkommunikaation oli toimittava. Kauppilan 

(2005, 100–101) mukaan ryhmä koostuu erilaisista persoonista, joista osa saattaa hal-

lita ryhmää olemalla paljon äänessä tai toimimalla itsenäisesti ja eri aikaan muun ryh-

män kanssa. Haasteita ryhmän toimintaan voi tuoda erilaiset puhetavat esimerkiksi 

hiljainen ja vaikeaselkoinen puhetapa. Pyrimme huomioimaan erilaiset osallistujat ja 

ohjailemaan toimintaa tarpeen tullen. Tavoitteemme oli, että kukaan ei joudu pitkiä 

aikoja olemaan yksin. Autoimme ryhmiä tarvittaessa muodostumaan ja innostimme 

asiakkaita olemaan toiminnassa mukana loppuun saakka. Asiakkaille on työtoimin-

nassa muodostunut erilaisia rooleja, mutta järjestämissämme toiminnoissa heillä oli 

mahdollisuus ottaa erilainen paikka ryhmässä.  

 

Yhteinen ideointi Savosetin henkilökunnan kanssa tuotti hyviä tuloksia jatkoa ajatel-

len. Mielestämme ideariihen aikana työntekijöiden välinen dialogi kehittyi ja he esit-

tivät omia ideoitaan rohkeasti. Keskustelussa todettiin, että huolellinen suunnittelu ja 

aikataulutus mahdollistavat toiminnan toteuttamisen. Työntekijät oivalsivat, että aikai-

semmin järjestetyn kaltaista luontotoimintaa sekä olemassa olevia tarvikkeita on mah-

dollista hyödyntää uudella tavalla.  

 

 

6.5 Eettiset näkökulmat ja luotettavuus 

 

Niin havainnointi kuin kysely ja haastattelu edellyttävät lupaa organisaatiolta sekä tut-

kittavilta (Grönfors 2015, 154–155). Pyysimme lupaa Vaalijalan kuntayhtymän avo-

palveluiden johtajalta vapaamuotoisella hakemuksella sähköpostitse kesällä 2017. 

Tutkimusaineiston keräämisessä, säilyttämisessä ja julkaisemisessa tulee huomioida 

tietosuoja (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2009, 8). Vaikka emme keränneet tun-

nisteellista tietoa, käsittelemme saamaamme tietoa kuin se olisi luottamuksellista. 

Olemme informoineet näin organisaatiota sekä kaikkia haastateltavia. Siten pyrimme 

varmistamaan osaltamme opinnäytetyön läpinäkyvyyttä ja luottamuksellisuutta. 

 

Täysi-ikäisten henkilöiden haastatteluun riittää kohtelias pyyntö suullisesti, kunhan 

haastateltavan vapaaehtoisuus on varmistettu (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 

2009, 4). Haastatteluissa emme kysyneet lainkaan henkilökohtaisia tai yksilöitävissä 

olevia tietoja, mutta arvioimme olevan mahdollista, että asiakkaat niitä kertovat. Siksi 
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mielestämme oli hyvien käytäntöjen mukaista pyytää suostumus kirjallisesti haastat-

teluun osallistuvilta. Suunnittelimme lomakkeen myös luvan kysymiseen huoltajalta 

tai edunvalvojalta, koska haastatteluun osallistuneista henkilöistä useilla oli fyysisiä 

tai psyykkisiä toimintarajoitteita. Tätä lomaketta ei kuitenkaan käytetty.  

 

Savosetin asiakaskunta on hyvin moninainen ja ikäjakauma on suuri. Joukossa on nuo-

ria, joilla työkokemusta ei ole juuri lainkaan. Mukana on kehitysvammaisia sekä 

päihde- ja mielenterveyskuntoutujia. Toisaalta toiminnassa on myös pitkän ja hyvä-

palkkaisen työuran tehneitä henkilöitä. Henkilökunta toi esille joidenkin asiakkaiden 

pelon leimautumisesta, joka tulee huomioida erityisesti, kun suunnitellaan toimintaa 

työtoimintayksikön ulkopuolelle. Toimimme osittain hyvin haavoittuvan asiakasryh-

män kanssa, minkä vuoksi on oleellista ottaa huomioon tutkimusetiikan näkökulmat. 

Asiakaskunnan loukkaamattomuus ja koskemattomuus sekä itsemääräämisoikeuden 

kunnioittaminen on oleellista koko tehtävän kannalta (Tutkimuseettinen neuvottelu-

kunta 2009, 7; Talentia 2017, 12).  

 

Laadullisessa tutkimuksessa tarkastellaan tuloksien vakuuttavuutta. Tutkimuksen tu-

loksien vakuuttavuus voidaan todentaa tekemällä tehdyt valinnat ja tulkinnat näky-

viksi. Lisäksi on pystyttävä osoittamaan tutkimuksen johdonmukaisuus, joka on kes-

keinen luotettavuuden osatekijä. Tutkimuksen arvioinnin tulisi olla puolueetonta ja 

objektiivista. Tuloksien arvioinnissa on kuitenkin vältettävä liian optimistisen kuvan 

antamista arvioitavasta toiminnasta. Tutkimuksen tekijöiden tulee kyetä arvioimaan 

toimintaansa rehellisesti ja kriittisesti. Kehittämistoiminnassa usein kehittäjät osallis-

tuvat toimintaan ja toimijat kehittämiseen muodostaen sosiaalisen prosessin. Toimi-

joiden sitoutumisen vaihtelulla kehittämisprosessin aikana voi olla vaikutusta lopullis-

ten tulosten luotettavuuteen. Osapuolten tavoitteena on tuloksellinen toiminta, mutta 

arvioitaessa tavoitteisiin pääsyä näkemyseroja voi ilmetä. Toimintaa ja sen tuloksia 

tulisi arvioida myös palvelun käyttäjien näkökulmasta. (Toikko & Rantanen 2009, 

123–129.)  

 

Olemme pyrkineet huomioimaan niin asiakkaiden kuin työntekijöidenkin näkemyksiä 

kaikissa opinnäytetyöprosessin vaiheissa, jolloin vakuuttavuuden arviointikin on mie-

lestämme realistisempaa. Asiakkaat ovat tietoisia, että käytämme heiltä saamiamme 

tietoja ainoastaan opinnäytetyössämme. Olemme korostaneet, että heidän mielipi-

teensä on meille arvokasta tietoa. Henkilökunta on saanut luettavaksi kaikki 
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opinnäytetyöprosessin vaiheiden tuotokset ja tapaamisten muistiot. Näin olemme pyr-

kineet varmistamaan tietojen oikeellisuuden ja ajantasaisuuden. 

 

 

 

 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

 

Opinnäytetyössämme yhdistyi toiminnallisuus sekä kehittämistyö. Hyödynsimme sen 

tekemisessä laadullisen tutkimuksen elementtejä. Toiminnallisuus näkyy työssämme 

toimintapäivien suunnittelemisena ja järjestämisenä. (Opinnäytetyön pohjana on teo-

reettinen viitekehys.) Laadullisen tutkimuksen luonne tulee esille siten, että tutkimuk-

sen eri vaiheet ja tutkimustehtävä jäsentyvät lopulliseen muotoonsa tutkimuksen ku-

luessa (Kiviniemi 2018, 73). Kiviniemi (2018, 73) kirjoittaa ilmiön selittämisestä ja 

ymmärtämisestä, jota tapahtuu vähitellen tutkimuksen edetessä.  

 

Teoreettiseen viitekehyksen perusteella tuotetut toiminnalliset päivät Savosetin asiak-

kaille, asiakkaille tehdyt haastattelut ja havainnointi, työntekijöille tehty sähköinen ky-

sely ja ideariihi ovat analysoitavaa aineistoa. Teorialähtöisessä analyysissä aineistoa 

tarkastellaan teoriasta käsin (Toikko & Rantanen 2009, 140). Aineiston analyysissä 

käytimme menetelmänä sisällönanalyysia, koska aineisto on usealla tavalla kerättyä. 

Luokittelun avulla aineisto jäsennellään pienempiin ryhmiin, joista uudelleen koottuna 

muodostuu yhtenäinen kokonaisuus. Tulkinta ja päättely ovat olennainen osa analy-

sointia. Yhdistämällä ja vertaamalla niitä teoriaan voidaan muodostaa uutta teoriaa ja 

johtopäätöksiä tutkittavasta kohteesta. Analysoinnin tavoitteena on luoda sirpaleisesta 

aineistosta selkeää tekstiä. (Tuomi & Sarajärvi 2011, 108–113).  

 

Asiakkaille tehdyt haastattelut ja havainnoinnit koottiin yhteen luokittelemalla ne tee-

moittain. Aineisto oli selkeää jakaa eläimiä ja luontoa koskevaan materiaaliin. Työn-

tekijöiden kyselyn ja ideariihen luokittelussa oli kolme pääkohtaa: eläimiä koskeva 

aineisto, luontoa koskeva aineisto sekä luonnonmateriaalien hyödyntämistä koskeva 

aineisto. Eläimiä sekä luontoa koskeva aineisto koostuu niin asiakkaiden kuin työnte-

kijöiden kertomuksista ja kokemuksista sekä havaitsemistamme tunteista ja reakti-

oista. Luonnon materiaalien hyödyntämistä koskeva aineisto perustuu työntekijöiden 

kyselyyn sekä pohdintoihin ideariihessä ja yhteisissä palavereissa. Yhdistimme 
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asiakkailta ja työntekijöiltä saamaamme tietoa ja tarkastelimme sitä teoreettisesta nä-

kökulmasta. Näin saatoimme tehdä johtopäätöksiä toiminnan sopivuudesta ja vaiku-

tuksista kohderyhmälle. Hyödynsimme haastattelemalla ja havainnoimalla saa-

maamme tietoa lopullisen opinnäytetyön johtopäätösten tekemiseen sekä prosessin ai-

kana toimintapäivien suunnitteluun.  

 

Savosetin asiakkaat kertoivat pitävänsä eläimistä ja erilaisten eläinten näkeminen oli 

heille mieluista. Ensimmäisenä toimintapäivänä eniten kyselyä ja mielenkiintoa herätti 

Kennelliiton kaverikoirien vierailu, jota odotettiin kovasti. Monille ne toivat mieleen 

muistoja elämän varrella mukana olleista eläimistä. Heillä oli entuudestaan kokemuk-

sia erilaisista eläimistä esimerkiksi lapsuudenkodistaan, mutta omaan lemmikkiin ei 

ollut tämän hetkisen elämäntilanteen vuoksi mahdollisuuksia. Koirien ja muidenkin 

eläinten koskettaminen vaikutti olevan useimmille luontevaa. Asiakkaat myös käyt-

täytyivät eläinten lähellä ollessaan hyvin rauhallisesti. Eläimille puhuessaan heidän 

äänensävynsäkin muuttui hiljaisemmaksi ja hellitteleväksi. Eläimet, joita oli mahdol-

lista koskettaa, tuntuivat olevat mieluisimpia. Kaverikoirien ympärillä liikkui koko 

vierailun ajan runsaasti iloisia asiakkaita. Heidän ilmeissään näkyi hellyyttä ja ihaste-

lua. Asiakkaat kuvailivat koirien kohtaamista seuraavasti: 

 

 Koirat ovat lämpöisiä. Silittämisestä tulee hyvä mieli. 

Ne on niin herttaisia. 

 

Retket ja ulkoilu olivat monelle asiakkaalle mukavaa vaihtelua, sillä vapaa-ajalla he 

kertomansa mukaan käyvät harvoin retkillä. Järjestämämme luontoretki oli asiakkai-

den mielestä sopivan mittainen. Henkilökunta yllättyi, että kaikki luontoretkelle osal-

listuneet jaksoivat kävellä pitkähkön reitin. Toimintapäivinä asiakkaista löytyikin yl-

lättävää potentiaalia, jota henkilökunta ei ollut tiedostanut. Rauhoittuminen luonnossa 

oli asiakkaille tärkeää. He nauttivat maisemista ja veden äärellä olemisesta. Järjestä-

mämme ohjelma innosti asiakkaita tarkkailemaan luontoa tarkemmin. Eräs heistä lau-

sahti: 

 

 Miten kauniisti puut heijastuvat vedestä. 

 

Luontoretkellä eväät ovat oleellinen osa matkan nautintoa. Parhaita retkieväitä asiak-

kaiden mielestä ovat sämpylä, makkara ja kahvi. Lyhyemmälläkin matkalla on hyvä 

olla mehua ja jotain naposteltavaa. Viimeisenä toimintapäivänä pääsimme 
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toteuttamaan nuotiopaikalla kunnon eväshetken makkaranpaistoineen, joka erään osal-

listujan mielestä oli jopa koko vuoden kohokohta. 

 

Green Care -ajatteluun pohjautuvan toiminnan järjestäminen osoittautui niin asiak-

kaita kuin henkilökuntaa hyödyttäväksi. Havaitsimme, että toimintapäivien aikana oli 

läsnä ilo, nauru ja yhteishenki. Ne herättivät positiivisia tunteita ja myönteisyyttä koko 

työyhteisössä. Sempikin ym. (2010, 114) raportin mukaan parhaan käsityksen toimin-

nan tuloksista saa kuuntelemalla asiakkaiden kokemuksia ja näkemyksiä. Toisaalta 

asiakas voi kokea olonsa onnelliseksi, mutta voidaanko todentaa, että vaikutus on pe-

räisin osallistumisesta Green Care -toimintaan. (Sempik ym. 2010, 114.) Meidän ko-

kemuksemme mukaan voimaantumisen merkit olivat selkeästi järjestämiemme Green 

Care -toimintojen seurausta. Havaitsimme asiakkaiden hakeutuvan luontevasti toimin-

taan, joka mahdollistaa parhaiten voimaantumisen kokemuksen. Esimerkiksi eräs asi-

akkaista viihtyi kaverikoirien luona sen sijaan, että olisi kilpailuhenkisesti heittänyt 

tikkaa. Jotkut nauttivat rauhallisesta luonnossa kävelystä ja joillekin reipas vauhti oli 

mielekkäämpää. 

 

Tavoitteenamme oli tutustuttaa henkilökuntaa ja asiakkaita paikallisiin luontolähtöi-

sen toiminnan mahdollisuuksiin sekä esitellä mahdollisia yhteistyökumppaneita. Hen-

kilökunnalle ja osalle asiakkaista paikkakunnan luontoreitit ja eläintoiminta oli tuttua. 

Kohteiden yhteinen pohtiminen henkilökunnan kanssa avasi uusia näkökulmia niiden 

hyödyntämiseen osana Savosetin kuntouttavaa toimintaa. Tavoitteemme ei kuitenkaan 

toteutunut siinä mittakaavassa, mitä olimme suunnitelleet. Aikataululliset päällekkäi-

syydet esimerkiksi estivät talvipäivän toteutumisen, joka olisi tarjonnut asiakkaille ko-

kemuksen luonnon erilaisuudesta. Opinnäytetyön puitteissa emme voineet järjestää 

useita samankaltaisia toimintapäiviä, koska halusimme esitellä luonto- ja eläintoimin-

taa mahdollisimman laajasti. Toimintapäivät vahvistivat tietoisuuttamme siitä, että toi-

minnan juurruttaminen vaatii pitkäjänteistä työtä ja toistoja. 

 

Eläinavusteisen toiminnan hyödyt ovat selkeitä ja nähtävissä heti, kun asiakkaat tapa-

sivat eläimiä toimintapäivänä. Myös luonnon hyvää tekevät vaikutukset olivat havait-

tavissa välittömästi. Havaintojemme perusteella ilmeet, eleet ja käyttäytyminen muut-

tuivat eläinten lähellä ja luonnossa liikkuessa. Asiakkaiden rauhoittuminen ja keskit-

tyminen tilanteeseen oli selvästi nähtävissä. Pitkän aikavälin hyötyjä meillä ei tämän 

opinnäyteyön puitteissa ole mahdollisuutta tarkemmin arvioida. Toisaalta 
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aikaisemmat tapaamisemme tuntuivat säilyneen asiakkaiden mielissä melko tarkasti-

kin ja he kertoivat niistä yhtä ihastuneina vielä kuukausien kuluttua kuin välittömästi 

tapahtumien jälkeenkin.  

 

Asiakkaille oli tärkeää saada toiminnastamme jotain konkreettista ja näkyvää. Kohtei-

den kuvaaminen oli osa järjestettyä toimintaa, mutta monille luonnon ja eläinten ikuis-

taminen oli muutoinkin hyvin merkityksellistä. Heistä oli mukavaa muistella aikai-

sempia tapaamisia valokuvista, joita olimme ottaneet. Savosetin henkilökunta pohti-

kin, voisiko valokuvia myöhemmin hyödyntää myös työtoiminnassa. 

 

Taloudelliset näkökulmat tulivat esille keskusteluissa henkilökunnan kanssa. Niu-

koista resursseista johtuen henkilökunta arvostaa toimintaa, jota voidaan järjestää pie-

nillä kustannuksilla. Mielialaa kohottava ja elämähallintaa tukeva toiminta ei välttä-

mättä vaadi isoja resursseja ollakseen vaikuttavaa. Yhteisissä palavereissa saatujen 

ideoiden pohjalta ja eri lähteistä kokosimme tiedoston (liite 4), jossa on vinkkejä sekä 

luontoliikuntaan että luonnonmateriaaleja hyödyntävien tuotteiden valmistamiseen. Jo 

nyt he ovat innostuneet muun muassa kukkien kasvattamisesta ja ötökkähotellien val-

mistamisesta. Luonnonmateriaaleja sekä itse kasvatettuja kukkia halutaan hyödyntää 

enemmän myytäviin tuotteisiin. Myös asiakkaille se voi olla merkityksellistä. Savoset 

Monipalvelukeskuksen Pieksämäen yksikön vastaava ohjaaja Marja-Kaisa Aaltonen 

(henkilökohtainen tiedonanto 8.5.2018) toteaa, että oman pihan kukista sidotun kim-

pun saaminen myyntiin voi olla asiakkaalle hyvinkin palkitsevaa.  

 

 

 

 POHDINTA 

 

 

Opinnäytetyöprosessin aikana totesimme, että kohteeksi valikoitunut asiakasryhmä ja 

toteutettava toiminta sopivat hyvin yhteen. Työntekijöiden vahva tietopohja luonnon 

kuntouttavista vaikutuksista edesauttoi toiminnan suunnittelussa. Myös heidän pitkä 

työhistoriansa Savosetillä oli eduksi. Saimme työntekijöiden kautta käyttöömme niin 

sanottua ”hiljaista tietoa” Savosetin aiemmasta virkistystoiminnasta ja toimivista käy-

tänteistä sekä toisaalta asioista, jotka eivät kiinnosta asiakkaita. Aaltosen (Henkilökoh-

tainen tiedonanto 8.5.2018) mukaan suunnittelemamme toiminta sopii erityisesti 
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Kehitysvammaisten erityishuoltolain ja Sosiaalihuoltolain mukaisen työtoiminnan asi-

akkaille. Työntekijöillä on jo tälläkin hetkellä hyvät valmiudet ohjata luontotoimintaa. 

Tietoisuuden lisääminen on tärkeää toiminnan kehittämisen kannalta.  

 

Osallistuminen toimintapäiviin oli asiakkaille vapaaehtoista, ja yllätyimmekin osallis-

tujien määrästä. Mielestämme se kertoo asiakkaiden innokkuudesta luontoa ja eläimiä 

kohtaan. Toisaalta se voi olla merkki siitä, että asiakkaat kaipaavat vaihtelua arkeen. 

Green Care -toiminta sisältää pehmeitä arvoja, jotka meidän mielestämme sopivat hy-

vin kohderyhmällemme. Työtoimintaan osallistuminen voi olla mahdollisuus tai 

pakko, sillä osallistujat tulevat erilaisista elämäntilanteista. Lähtökohtana onnistu-

neelle yhteistyölle on työntekijöiden hyvät vuorovaikutustaidot ja asiakkaan kokemus 

kohdatuksi tulemisesta. Työtoiminnassa kävijöiden pitäisi kokea olevansa osa työyh-

teisöä, jossa heidän mielipiteitään arvostetaan. Omassa toiminnassamme pyrimme ot-

tamaan huomioon asiakkaiden toiveita ja mielipiteitä, jotta järjestämämme toiminta 

olisi heille mielekästä ja innostavaa.  

 

Koemme onnistuneemme ryhmämuotoiseen voimaannuttavan toiminnan toteuttami-

sessa, koska arvostus, myönteisyys sekä luottamus ryhmässä kuvaavat voimaantu-

mista. Asiakkaat työskentelevät eri osastoilla ja heille on muodostunut erilaisia rooleja 

työtoiminnassa. Toimintapäivinä he toimivat ryhmänä, jossa kaikki tulivat kuulluksi 

ja nähdyksi. Ryhmän jäsenistä huolehdittiin ja jäsenten erilaisuus hyväksyttiin. Esi-

merkiksi luontoretkellä hitaammin kulkevia odotettiin ja siirtymätilanteissa pidettiin 

huolta, että kaikki ovat paikalla. Tilkkutäkki-taideteosta tehdessä havaitsimme, että 

yhteistyö toimi hyvin ja toisen tekemää työtä arvostettiin. Kokemuksemme perusteella 

ryhmänohjaajat voivat auttaa kuntoutujia voimaantumaan luontoympäristön toimin-

nallisuutta ja osallisuutta tukevassa ilmapiirissä.  

 

Mielekästä opinnäytetyön kannalta oli, että yhteistyö työelämäyhteistyökumppanin 

kanssa alkoi heti prosessin alusta. Saimme olla mukana suunnittelemassa ja toteutta-

massa toimintaa, jolla on merkitystä työtoiminnassa käyville asiakkaille. Prosessin ai-

kana syntynyt vuorovaikutussuhde asiakkaiden kanssa oli suuri voimavara ja suunnan-

näyttäjä. Keskustelut Savosetin työntekijöiden kanssa antoivat uskoa tekemiseen.  

 

Yhteistyöhön on liittynyt myös haasteita. Työntekijät kertoivat Savosetin yksikön toi-

minnan muutoksen vaiheista ja näkemyksistä, joita työtoiminnan kehittämiseen on 
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kuluneina vuosina kohdistunut. Työntekijät kokevat, että toiminnan pitää olla tuotta-

vaa eikä asiakkaille jää riittävästi aikaa. Ymmärsimme prosessin aikana työelämänyh-

teistyökumppanimme hankaluuden ottaa Green Care -toimintaa yksikön arkeen. Toi-

minta on monipuolista ja tuotteiden tilaajia sekä palveluiden ostajia pitää palvella toi-

minnan ohessa. 

 

Jo prosessin alussa tiedostimme, että pitkät välimatkat tulisivat vaikuttamaan työsken-

telyyn. Kumpikaan meistä ei asu Pieksämäellä. Lyhyempi välimatka olisi mahdollis-

tanut useampien ohjaushetkien järjestämisen. Olisimme myös voineet työskennellä 

enemmän pienryhmissä. Kolmeen toimintapäivään kohdistui suuria toiveita sekä Sa-

vosetin henkilökunnan, että asiakkaiden kuin meidänkin osalta. Toivoimme mahdolli-

simman paljon osallistujia, että toiminta tulisi tutuksi. Haasteeksi muodostui kahden 

hengen opiskelijaryhmämme, sillä koimme sen usein liian pieneksi asiakasmäärään 

nähden. Kahdestaan emme pystyneet esimerkiksi tekemään havainnointia niin laajasti 

kuin olisimme halunneet. Paikallistuntemus olisi ollut eduksi niin ideoinnissa kuin to-

teutuksessakin.  

 

Uskomme, että Green Care -toiminnan hyödyntäminen Savosetillä lisääntyy tulevai-

suudessa, kun myönteiset vaikutukset tiedostetaan palveluiden ostajien keskuudessa. 

Tulevaisuudessa Green Care -osaaminen tuo Savosetin toimintaan lisäarvoa. Pitkällä 

aikavälillä katsottuna uusien menetelmien tuominen arkeen voi vähentää työtaakkaa 

ja edesauttaa osaltaan asiakkaiden kuntoutumista. Pieksämäen seutu alueena antaa 

mahdollisuudet monenlaiseen toimintaan. Verkostoitumalla paikallisten toimijoiden 

kanssa Savosetin on mahdollista monipuolistaa toimintaansa ja saada uusia yhteistyö-

kumppaneita. Eläinavusteinen toiminta voi tulla osaksi työtoimintaa joko vapaaehtois-

työnä tai ostopalveluna, jolloin vastuu tästä osa-alueesta ei niinkään kohdistu työnte-

kijöihin. Olisi mielenkiintoista selvittää vuoden tai kahden päästä uudella kyselyllä 

luontotoiminnan vaikuttavuutta ja juurtumista yksikköön. Miten se on kehittynyt ja 

millaisia vaikutuksia on havaittavissa? Kuinka moni asiakkaista osallistuu luontoläh-

töiseen toimintaan, kun sen järjestäminen on säännöllistä? 

 

Eläinten tapaamista suunnitellessamme ajattelimme, että toiminta sopisi Savosetin 

työtoiminnan tueksi. Opintoihin liittyvän aikaisemman yhteistyön pohjalta tiesimme, 

että asiakkaat pitävät eläimistä. Paikallinen kaverikoiratoiminta ei Savosetillä ollut tut-

tua. Sovimme ensimmäisen tapaamisen nähdäksemme, miten toiminta soveltuu 
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yksikköön. Kaverikoirien tapaaminen oli onnistunut, mikä oli pääteltävissä asiakkai-

den innostuneista reaktioista koiria odotellessa sekä niiden vierailun aikana. Henkilö-

kunnalta saimme kaverikoirien vierailusta myönteistä palautetta. Koska koirien sään-

nöllisellä vierailulla koettiin olevan kuntoutuksellista hyötyä, oli luontevaa pyrkiä 

juurruttamaan kaverikoitatoimintaa osaksi Savosetin toimintaa. Toisen tapaamisen jäl-

keen henkilökunta otti vastuun tapaamisten sopimisesta.  

 

Olemme opinnäytetyöprosessin aikana oppineet suunnittelemaan toimintaa Savosetin 

monimuotoiselle asiakasryhmälle, etsimään menetelmiä ja soveltamaan niitä sopivaksi 

kohderyhmälle. Meille merkittävää on ollut ryhmän ohjaamisen taitojen harjoittelu ja 

osallistujien huomioiminen. Asiakkaiden toimintaan innostaminen ja eettiset arvot, 

kuten tasa-arvoinen ja kunnioittava kohtaaminen ovat meille tärkeitä. Yhteistyössä Sa-

vosetin henkilökunnan kanssa olemme pyrkineet vuorovaikutteisuuteen ja avoimuu-

teen. Opinnäytetyön aikana saadut kokemukset ja lisääntynyt tietoisuus Green Care -

toiminnan mahdollisuuksista ja vaikutuksista on antanut varmuutta käyttää menetel-

miä useiden asiakasryhmien kanssa erilaisissa harjoittelu- ja työpaikoissa. Työntekijän 

näkökulmasta luontotoiminta vaati hyvää etukäteissuunnittelua ja toimintaan liittyy 

haasteita turvallisuuteen ja logististikkaan liittyen. Mielestämme onnistuneen luonto- 

tai eläintoiminnan voimaannuttava vaikutus asiakkaisiin ja työntekijöihin on ilmeinen.  

 

Kokonaisuudessaan opinnäytetyöprosessi on ollut opettavainen ja tukenut ammatil-

lista kasvua. Opinnäytetyön sisällön suunnittelussa ja raportin kirjoittamisessa olemme 

saavuttaneet asettamamme tavoitteet. Toiminnallisuuden ja raportin kirjoittamisen yh-

distäminen on ollut laaja kokonaisuus, jonka tekeminen on vaatinut meiltä paljon re-

sursseja. Toiminnallisten päivien raportoinnin opinnäytetyön vaatimalla tavalla 

olemme kokeneet haasteelliseksi. Havaintojen kuvaamisella saimme tuotua esille, mi-

ten luontolähtöiset menetelmät vaikuttivat asiakkaisiin. Työn edetessä olemme löytä-

neet kuvailevan tavan tuottaa tekstiä, joka tekee opinnäytetyöstä tekijöidensä näköi-

sen. 

 

Koemme, että olemme pystyneet suunnittelemaan ja toteuttamaan toimintaa onnistu-

neesti niissä raameissa, jotka meillä on ollut käytettävissä. Kohdallamme onnistunut 

toiminnan kehittäminen tarkoittaa sitä, että olemme pystyneet löytämään menetelmiä, 

jotka toimivat Savosetin arjessa ja tuovat lisäarvoa toimintaan. Osallistumalla toimin-

taan sekä havainnoinnin ja haastattelun avulla olemme pystyneet luomaan 
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luottamuksellisen suhteen asiakkaisiin. Siten olemme saaneet kerättyä materiaalia, jota 

muutoin ei olisi ollut mahdollista saada. Mielestämme olemme saaneet opinnäyte-

työstä yhtenäisen kokonaisuuden, jonka osatekijät vastaavat työelämäyhteistyökump-

panin toiveisiin.  
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LIITE 1. Havainnointi- ja haastattelurunko 

 

 

Havainnointirunko: Teemoja toimintapäivien havainnointiin  

 

- Millä mielellä asiakkaat osallistuvat toimintaan? 

- Miten asiakkaat suhtautuivat meihin opinnäytetyöntekijöihin? 

- Kuuntelivatko ja seurasivatko asiakkaat annettuja ohjeita? 

- Miten asiakkaat huomioivat toisensa toimintapäivien aikana? 

- Miten asiakkaat suhtautuivat luonnossa liikkumiseen? 

- Miten fyysinen rasitus vaikutti asiakkaiden mielialaan? 

- Miten asiakkaat käyttäytyivät kohdatessaan eläimiä? 

- Miten asiakkaat pystyivät keskittymään ja olemaan läsnä toiminnan aikana? 

- Miten toimintaympäristö vaikutti asiakkaiden puheliasuuteen ja äänensävyyn? 

- Pystyivätkö asiakkaat näyttämään tunteitaan? Millaisia tunteita he näyttivät?? 

 

 

Haastattelurunko: Kysymyksiä Savosetin asiakkaille 28.11.2018 

 

- Mikä tämän päivän toiminnassa oli mukavaa? Mistä et pitänyt lainkaan?  

- Mitä harrastat?  

- Pidätkö luonnossa liikkumisesta? Käytkö usein ulkoilemassa?  

- Minkälaisista eläimistä pidät? Mitä pidit koirien vierailusta teillä? Millaisia 

ajatuksia se herätti?  

- Haluaisitko että retkiä luontoon tehtäisiin useammin? Minkälaisesta talvi-

liikunnasta ja ulkoilusta pidät?  

- Mikä sinut saisi innostumaan ulkoilusta ja liikunnasta? Mikä on erityinen 

haaste?  

- Käytkö mieluummin yksin vai kavereiden kanssa ulkoilemassa? Miksi?  

- Pidätkö pienviljelystä ja kasvien kasvatuksesta? Millaisia kokemuksia sii tä 

on? Mikä siinä on mukavinta?  

- Mitä ajattelet, kun tekemisiäsi ja kasvattamiasi tuotteita ja kasveja myy-

dään? 
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LIITE 2. Ensimmäisen ja kolmannen toimintapäivän ohjelmat 

 

 

Ensimmäisen toimintapäivän ohjelma 

 
 

 

Kolmannen toimintapäivän ohjelma 
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LIITE 3. Palautekysely 

 

 

Palautekysely 16.8. toimintapäivästä ja alkukartoitus ideariiheen 

 

Teemme opinnäytetyötä, jonka tavoitteena on löytää työtoiminnan tueksi Green Care 

menetelmiä, erityisesti Luontovoiman ja eläinavusteisen toiminnan keinoin. Ke-

räämme palautetta järjestämästämme toimintapäivästä 16.8. ja alkukartoitamme mie-

lipiteitänne Luontovoima ja eläinavusteisesta toiminnasta tulevaa ideariihi-päivää var-

ten. 

Palaute ja mielipiteesi on meille tärkeää opinnäytetyön etenemisen kannalta, vastaa-

miseen menee noin 10 minuuttia. 

 

TOIMINTAPÄIVÄ 

1. Osallistuin toimintapäivän tapahtumiin?  

  Osallistuin 

  En osallistunut 

 

2. Kuvaile omin sanoin, mitä ideoita ja muutosehdotuksia luontoretkeen liittyen on 

tullut mieleen?  

 

3. Millaisen vastaanoton Tilkkutäkki-taideteos on saanut? Kerro omat ja asiakkailta 

kuulemasi kommentit.  

  Innostuneen, sitä on käyty katsomassa ja siitä on puhuttu. 

  Herätti kiinnostusta hetken aikaa, mutta sen olemassaolo unohtui nopeasti. 

  Saman tyylistä taidetta on toivottu lisää. 

  Se ei ole kiinnostanut ketään. 

  Siitä on vaan haittaa. 

 

4. Mitä ajatuksia Kennelliiton kaverikoirien tapaaminen herätti? Millaista palautetta 

osallistujat ovat antaneet?  
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ALKUKARKOITUS IDEARIIHEN SUUNNITTELUUN 

 

5. Tunnetko Green Caren Luontovoima-toimintaa?  

  Tunnen hyvin 

  Jonkin verran 

  En ollenkaan 

  Olen kiinnostunut saamaan lisää tietoa aiheesta 

 

6. Tunnetko eläinavusteista toimintaa?  

  Tunnen hyvin 

  Jonkin verran 

  En lainkaan 

  Olen kiinnostunut saamaan lisää tietoa aiheesta 

 

7. Mitä hyötyjä ja/tai haittoja luontoympäristön ja eläinavusteisen toiminnan hyödyn-

täminen voi tuoda eteen yksikössänne?  

 

8. Mitkä ovat mielestäsi keskeisiä tavoitteita järjestämässämme toiminnassa?  

  Asiakkaiden virkistyminen 

  Motivaation ja työtehon paraneminen 

  Luonnon materiaalien jatkojalostaminen myytäväksi 

  Muu, mikä? 

 

9. Millaisia ajatuksia sinulla on yhteistyöstä paikallisten toimijoiden kanssa luontoon 

ja eläimiin liittyen? Minkälainen toiminta voisi olla mielekästä Savosetin näkökul-

masta?  

 

10. Mitä muuta haluat kertoa meille?  

 

Kiitos vastauksestasi! 
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LIITE 4. Vinkkejä luonto- ja eläintoimintaan sekä tuotteiden valmistamiseen 

 

 

Ötökkähotellin valmistaminen  

Ötökkähotelli on laudasta rakennettu pienoistalo, jossa etuosa on auki. Luonnonmate-

riaalit asetellaan erikokoisiin lokeroihin, joita rakennelmassa on ja lopuksi etuosa pei-

tetään katiskaverkolla. Tuotos sopii koristeeksi ulkotiloihin ja samalla kerää oikeasti 

hyönteisiä talvehtimaan. 

Toteutus:  

1. kerta  

-Mitä tehdään, hieman avataan toteutuskertojen 

 sisältöjä  

-Miten tehdään, yksin vai pareittain,    

-Työnjakoa, kuka tekee rungot, yhdessä valitaan  

pari mallia, joista osallistujat voivat valita mielei-

sen.  

Kuvassa Savosetin pihaan val-

mistettu ötökkähotelli.         

(Kuva Sanna Inkiläinen 2017) 

2. kerta 

-Toteutetaan metsäretki, jossa osallistujat keräävät luonnon materiaaleja. (Materiaaleja 

voi myös tuoda kotoa) Retken päätteeksi materiaalit laitetaan kuivumaan.  

-Ötökkähotellin runkojen mallin suunnittelu ja rakentaminen  

3. kerta  

-Täyttäminen kerätyillä materiaaleilla ja viimeistely katiskaverkolla.  
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Eläintoiminta: 

• Työntekijöiden omat lemmikit ja eläinkontaktien hyödyntäminen 

• Vaalijalan Nenonpellon alpakat, lampaat jne. (mahdollisuus harjoitella pai-

kallisbussin käyttöä kohteeseen mentäessä) 

• Kivisalmen hoitokoti, jossa erilaisia maatilan eläimiä 

• Jäppilässä ylämaankarjatila 

• Teittilän ratsastustalli 

• Iran farmi 

Käsityöpajat:  

• kierrätysmateriaalit käsitöissä  

• huovutustyöt  

• heittoseinä omaan käyttöön tai myyntituotteeksi (ks. Power Point)   

• viherseinän suunnittelu ja toteuttaminen   

• Eläin- ja luontotoiminta taiteeksi ja kuviksi, kangaspainatuksiksi jne. (Taide-

näyttelyn voisi järjestää esimerkiksi Linnan Cafe:ssa)  

Puutarhatoiminta  

• Istutuslaatikot omaan käyttöön ja myyntiin   

• Kasvatettavien tuotteiden jatkojalostaminen  

• Mansikkamaan perustaminen 

• Maalaustelineiden hyödyntäminen taiteiluun niin sisällä kuin ulkona 

Retkeily ja luonnossa liikkuminen  

• Retkeilyä voi yhdistää enemmän tavoitteellisesti materiaalien keräämiseen. 

Esimerkiksi joulun töihin voi kerätä käpyjä jo elokuussa edeten suunnitelmal-

lisesti vuodenaikojen mukaan  

• Liikkuminen ja uusien lajien kokeileminen, lajin harjoittelu ohjaajan opastuk-

sella  

• Lajeja voi olla sauvakävely, frisbeegolf, uinti, punttisali, jalkapallo ja paljon 

muita vaihtoehtoja.  

• Toiminta voi olla lyhyitä kokeilukertoja radalla, jossa on eri pisteitä ja niissä 

ohjaajat. Tai yksi pidempi kerta, jossa syvennytään yhteen lajiin.   
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• Ympäristössä liikuttavia ideoita voisivat olla erilaiset tehtävärastit, valokuva-

suunnistus ja perinteiset pihapelit.  

Yhteistyö paikallisten yhdistysten ja vapaaehtoisten kanssa:  

• Luontoyhdistyksestä henkilö mukaan metsäretkelle 

• Liikunta ja terveystieto painotteiset vierailijat esimerkiksi lähi- tai sairaanhoi-

tajaopiskelijat, vapaaehtoiset tai terveydenhoitaja 

• Yksikköön vierailemaan vapaaehtoisia, jotka voivat esitellä omaa kiinnostuk-

sen aihettaan. Esimerkiksi tuoda jonkun lemmikkieläimen, opettaa kädentai-

toja, laulaa tai musisoida 

• Tarinat, historia ja kirjallisuus  

• Kuvataiteilijan vierailu  

Keskustelukortit: 

Mahdollista tulostaa ja askarrella käytettävään muotoon. 

https://www.vahvike.fi/sites/default/files/perussivu-pdf/Talvikysymykset_4.pdf   

https://www.vahvike.fi/sites/default/files/perussivu-pdf/Kevatkysymykset_3.p 

https://www.vahvike.fi/sites/default/files/perussivu-pdf/Kesakysymykset_2.pdf  

https://www.vahvike.fi/sites/default/files/perussivu-pdf/Syksykysymykset_0.pdf  
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