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1 JOHDANTO 

 

Luonto- ja eläinlähtöinen toiminta lisää kokemusten mukaan asiakkaan hyvinvointia. Se kohentaa 

sekä fyysistä kuntoa että parantaa sosiaalisia taitoja. Lisäksi sen on katsottu voimaannuttavan ja 

parantavan asiakkaan elämänhallintaa. Green Care -menetelmä sisältää muun muassa eläinten 

kanssa työskentelyä ja puutarhatöitä. Toimintaa voidaan räätälöidä eri-ikäisille sopivaksi ja se sopii 

monille erityisryhmille kuten kehitysvammaiselle. Ohjaajalla ja toiminnan ohjauksella on tärkeä mer-

kitys onnistumisessa. Mitä haasteellisempi asiakaskunta on kyseessä, sitä suurempi merkitys on oh-

jaajan ammattitaidolla. (THL 2015a.) 

 

Green Care -toiminta on lisäarvoa tuottava elementti hoiva-, hoito- ja kasvatuspalveluissa. Sen 

ydinelementtinä on luonto, johon englanninkielinen green-sana vahvasti viittaa. Green Care -mene-

telmässä luontoa käytetään helpottamaan ja vahvistamaan ohjauksellisia ja kuntouttavia tavoitteita. 

Käytännössä se tarkoittaa ohjaustilanteen tapahtumista luontoympäristössä tai luonnon eri element-

tien käyttöä. Green Care -menetelmälle on ominaista toimiminen luonnossa, luonnon kanssa tai 

luonnon hyväksi ja se voi parhaimmillaan lisätä ohjaus- tai hoitotilanteen vaikuttavuutta. Luonto toi-

mii tekemisen taustana ja tuo toimintaan virikkeellisyyttä. Toiminta, joka edellyttää silmän ja käden 

yhteistyötä tuo mielihyvää ja aktivoi ajattelua. Ihminen toimii luonnon kanssa aktiivisessa vuorovai-

kutuksessa. Green Care toiminnassa yhtenä pääpiirteenä on myös yhteisö, joka tuo ihmiselle osalli-

suuden tunteen. Osallistumalla ihminen kiinnittyy yhteiskuntaan ja toimii aktiivisena kansalaisena. 

Osallisuuden tuntu voi liittyä ihmisiin, mutta se voi liittyä myös yksittäiseen paikkaan luonnossa. 

(Soini, Ilmarinen, Yli-Viikari ja Kirveennummi 2011.) 

  

Opinnäytetyömme tavoitteena on lisätä kehitysvammaisten palvelukodin henkilökunnan Green Care 

-menetelmän osaamista ja antaa valmiuksia sen kehittämiseen sekä vahvistaa sitä kautta palveluko-

tiasukkaiden hyvinvointia, elämänlaatua ja osallisuutta. Opinnäytetyömme toimeksiantaja on yksityi-

nen kehitysvammaisten palveluasumisyksikkö, joka ei halua nimeään mainittavan. Esille nousi henki-

löstön kapea-alainen tietämys Green Care -menetelmistä ja niiden sovellettavuudesta päivätoimin-

nan toteuttamisessa. Opinnäytetyömme tarkoituksena on tuottaa työntekijöille perehdytysmateriaali 

yksikössä toteutettavasta Green Care -menetelmästä ja toteuttaa menetelmää noudattaen yksikön 

kehitysvammaisille asukkaille päivätoimintaa. Perehdytysmateriaalia voidaan käyttää tietolähteenä 

myös omaisille. Se antaa perustietoa menetelmästä, sen vaikutuksista ja käytännön esimerkkejä, 

miten kaupunkiyksikössä voidaan toteuttaa Green Care -menetelmän työtapoja. Opinnäytetyömme 

antaa valmiuksia toimeksiantajalle kehittää Green Care -osaamista työyksikössä ja vahvistaa asuk-

kaiden sekä omaisten luottoa toimintamallia kohtaan. Palvelukodin työntekijät saavat osallistua eri-

laisten Green Care -toimintojen suunnitteluun ja toteutukseen perehdytysmateriaalin luomisen 

myötä. Lisäksi prosessiin osallistuminen voi motivoida ja rohkaista heitä päivittäisten toimintojen 

suunnitellussa ja toteuttamisessa yksikössä. Perehdytysmateriaali voi myös antaa rohkeutta toimin-

nan jatkokehittämiselle ja suunnittelulle oman yksikön näkökulmasta tietämyksen lisääntyessä.  
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2 KEHITYSVAMMAISET OSANA YHTEISKUNTAA  

 

Suomessa noin 45 000 ihmistä on jollakin tavalla kehitysvammainen. Suuri osa tästä väestöryhmästä 

on päätynyt yhteiskunnassa näkymättömään yhteiskunnan marginaaliin. Kehitysvammaisten ihmis-

ten elämänhaasteisiin liittyy monesti syrjäytyminen työelämästä ja tietoyhteiskunnasta sekä tästä 

aiheutuva köyhyys. Tämä aiheuttaa kyseiselle väestöryhmälle jokapäiväisiä arjen ongelmia ja osalli-

suuden esteitä. Oppimisessa, ymmärtämisessä ja toimintakyvyssä voi myös olla rajoitteita, jotka li-

säävät elämän haasteiden määrää. Kehitysvammadiagnoosi on ollut stigmatisoiva ja on määrittänyt 

ihmisen elämän kulkua ja saatua kohtelua. Kehitysvammaisuuden perusteella tehdään helposti olet-

tamuksia ihmisen toimintakyvystä, voimavaroista tai tuen tarpeesta, käsittelemättä ihmistä sen 

enempää yksilönä. (Seppälä 2017, 9.)  

 

2.1 Kehitysvammaisuuden määritelmä 

 

Tässä opinnäytetyössä kirjoittaessamme kehitysvammaisista, tarkoitamme toimeksiantajamme asu-

misyksikön kehitysvammaisia asukkaita. Kehitysvammaisuuden määritelmä koskee kaikkia asumisyk-

sikön asukkaita. Henkilö, jonka kehityksessä tai henkisessä toiminnassa on häiriöitä tai estyneisyyttä, 

joko synnynnäisen tai kehitysiän sairauden, vamman tai vian vuoksi, on kehitysvammainen. Aivojen 

kuorikerroksessa on toimintahäiriö, mutta sitä ei voi paikallistaa tiettyyn aivojen rakenteeseen tai 

tiettyyn osaan. Kehitysvamma ilmenee ymmärryksen alueella ja henkilöllä on vaikeuksia oppia uusia 

asioita tai vaikeutta soveltaa aiemmin oppimaansa uusiin tilanteisiin. Kehitysvammaisella voi olla 

myös vaikeuksia hallita omaa elämäänsä. (Arvio ja Aaltonen 2011, 12.) 

 

ICD-10 luokituksen mukaan kehitysvammadiagnoosi voidaan asettaa, jos seuraavat kolme kriteeriä 

täyttyvät; älykkyysosamäärä psykologin testaamana jää alle 70:n, käsitteelliset, sosiaaliset ja käy-

tännölliset (adaptiiviset) taidot eivät kohtaa ikäodotuksia sekä vamma ilmenee kehitysiän vaiheessa. 

Yleensä kehitysvammadiagnoosi annetaan kouluikään mennessä, mutta viimeistään henkilön ollessa 

17-vuotias. Kehitysvamman ilmeneminen on laaja-alaista ja se on havaittavissa muun muassa sosi-

aalisten taitojen, kielellisten ja älyllisten taitojen heikkoutena verrattuna vammattomaan ikätoveriin. 

Omatoimisuus, tarkkaavuus, hahmottamiskyky ja motoriset taidot saattavat myös olla heikommalla 

tasolla vammattomaan saman ikäiseen ihmiseen verrattuna. (Arvio ja Aaltonen 2011, 12.) 

 

2.2 Kehitysvammaisten palvelut ja tukitoimet osallisuuden vahvistajina 

 

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista (3.4.1987/380) määrittää 

vammaisen henkilön sellaiseksi henkilöksi, joka vamman tai sairauden vuoksi kokee vaikeuksia sel-

viytyä elämän tavanomaisista toiminnoista. Kyseisen lain tarkoitus on edistää vammaisen henkilön 

edellytyksiä elää ja toimia yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä. Tavoitteena on ehkäistä ja pois-

taa haittoja, joita vammaisuudesta aiheutuu. Lain 3 pykälä määrittää, että kuntien on huolehdittava 

vammaisille tarkoitettujen palveluiden ja tukitoimien järjestämisestä. Palveluita tulee järjestää laa-

dultaan ja sisällöltään kunnan tarpeen mukaan. Lain 8 pykälän mukaan vammaisille tarjottavia pal-

veluita ovat esimerkiksi kuntoutusohjaus tai sopeutumisvalmennus. Vaikeavammaisille henkilöille on 
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turvattava kuljetuspalvelun mahdollisuus, mahdollisuus päivätoimintaan, henkilökohtaiseen apuun 

sekä palveluasumiseen, jos henkilö ei vamman tai sairautensa vuoksi selviydy ilman tukitoimia päi-

vittäisistä toiminnoistaan itsenäisesti. Palveluiden ja tukitoimien tarpeen selvittäminen on aloitettava 

viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä siitä, kun vammainen henkilö, avustaja, omainen tai muu 

henkilö on tehnyt yhteydenoton sosiaalipalveluista vastaavaan viranomaiseen.  

 

Vammaispalveluilla tarkoitetaan palveluita tai tukitoimia, joita järjestetään henkilölle vammaisuuden 

tai sairauden perusteella. Palveluiden tarkoitus on parantaa tasa-arvoa ja sopeutumista yhteiskun-

taan. (Valvira 2015.) Vammaisten palveluasumiseen kuuluvat asunto ja asumiseen liittyvät palvelut, 

jotka ovat asukkaan suoriutumiselle jokapäiväisessä elämästä välttämättömiä. Tällaisia palveluja 

ovat muun muassa asumiseen liittyvät toiminnot, kuten liikkumisen, pukeutumisen ja henkilökohtai-

sen hygienian avustus ja ne palvelut, joita tarvitaan asukaan terveyden, kuntoutuksen ja viihtyvyy-

den lisäämiseksi. Asukkaan näkökulmasta keskeisintä on palvelujen riittävyys, saumattomuus ja 

asiakaslähtöisyys. Palveluasuminen voidaan toteuttaa asiakkaan omassa asunnossa tai palveluta-

lossa. Palveluasumisessa olennaista on, että asukkaan asunto on toimiva ja hänen oikeutensa ja vel-

vollisuutensa toteutuvat ja hän saa riittävästi tukea ja palveluita. (THL 2015b.) 

 

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista (3.4.1987/380) lain 8 py-

kälän b-kohdassa sanotaan, että päivätoimintaa vammaisille on järjestettävä mahdollisuudet huomi-

oon ottaen siten, että vammainen henkilö voi osallistua järjestettävään toimintaan viitenä päivänä 

viikossa. Vammaisten päivätoiminta tukee itsenäistä suoriutumista ja sosiaalista toimintaa. Sen 

avulla vahvistetaan niitä taitoja, joita henkilöt tarvitsevat selviytyäkseen itsenäisestä elämästä mah-

dollisimman omatoimisesti. Päivätoiminnalla edistetään myös sosiaalista vuorovaikutusta, jolla pyri-

tään parantamaan elämän laatua ja ennaltaehkäisemään psyykkisiä ongelmia. Päivätoimintaa järjes-

tetään esimerkiksi palvelukodin erillisissä tiloissa ja se voi sisältää muun muassa ruoanlaittoa, liikun-

taa, retkeilyä, luovaa toimintaa ja erilaisten sosiaalisten taitojen harjaannuttamista. (THL 2015c.)  

 

Kehitysvammatyössä asiakkaan osallisuus on tärkeä osa. Osallisuudella tarkoitetaan asukkaan koke-

musta yhteisöön kuulumisesta ja sitä, että hän voi vaikuttaa itseään, yhteisöään tai yhteiskuntaa 

koskettaviin asioihin. Osallistuminen puolestaan kuvaa asukkaan mukaan lähtemistä eri toimintoihin, 

liittymistä muihin ihmisiin tai yleistä aktiivisuutta. Osallisuuden ja osallistumisen ero on siinä, että 

osallisuudessa asukkaiden mielipiteitä kuunnellaan jo suunnitteluvaiheessa, kun osallistuminen voi 

puolestaan tarkoittaa valmiiksi suunniteltuun toimintaan mukaan tulemista. (Ilonen 2014, 8.) 

Seppälän (2017, 41) mukaan vähäinen osallistuminen voi heikentää asukkaiden erilaisten roolien 

omaksumista ja syrjäyttää heidät ”kehitysvammaisen rooliin”. Erilaisten roolien vähäisyys kaventaa 

vuorovaikutussuhteiden määrää, heikentää osallisuuden kokemusta ja voi erottaa yhteisöllisestä toi-

minnasta. Virikkeellinen toiminta ja motivoiva ympäristö auttavat kehitysvammaista vuorovaikutuk-

sessa, toimintakyvyn aktivoinnissa ja tunne-elämän tasapainossa. Oppimista ja omatoimisuutta voi-

daan edistää niin arjen toimintatilanteissa kuin viriketoiminnan avulla. Toiminnalla voidaan harjoittaa 

niin yksittäisiä taitoja kuin vuorovaikutus- ja kommunikointitaitoja, jotka kehittyvät elämysten ja ko-

kemusten kautta. (Mäki s.a.) 

 



         

         9 (54) 

Opinnäytetyössämme toteutettava Green Care -menetelmiin pohjautuva päivätoiminta vahvistaa asi-

akkaan osallisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä parantaa tasa-arvoa ja auttaa yhteiskuntaan integroitumi-

sessa. Päivätoiminta on osa kehitysvammaisten asumisyksikön palveluita, johon asiakkaalla on lain 

mukaan oikeus. Kehitysvammayksikössä työskennellessä on tärkeä tietää, millaisia rajoitteita tai elä-

mänhallinnan haasteita kehitysvammadiagnoosi voi aiheuttaa. Asiakkaan toiminnalliset ja esimerkiksi 

älyllisen kehityksen haasteet tulee ottaa huomioon toimintaa suunnitellessa. 
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3 GREEN CARE 

 

Green Care -menetelmään pohjautuva toiminta on Suomessa vielä vähän tunnettu. Ulkomailla Green 

Care -menetelmästä sekä eläinten ja luonnon hyvinvointivaikutuksista on tehty enemmän tutkimuk-

sia verrattuna Suomeen. Muun muassa Glasgowin yliopistossa Mitchell ja Popham (2008) ovat tutki-

musten myötä todenneet, että viheralueiden saavutettavuus edistää terveyttä ja jopa pidentää elin-

ikää. Hollantilaisen tutkimuksen mukaan taas viheralueilla asuvien ihmisten terveydentila todettiin 

paremmaksi kuin ahtaammin asutetuilla alueilla. Molemmissa tutkimuksissa todettiin vaikutuksen 

olevan suurin alhaisen sosioekonomiseen ryhmään kuuluvien ihmisten keskuudessa. (de Vries, Ver-

heij, Groenewegen 2003.) Tanskalaisessa tutkimuksessa taas on tutkittu koirien vierailujen merki-

tystä palvelutaloissa. Tutkimuksessa käytettiin vertailukohteina pehmoeläintä ja robottihyljettä. Kuu-

siviikkoisen tutkimuksen alkuvaiheessa eroja elävän ja ei elollisen eläimen virkistysvaikutuksissa ei 

ollut. Tutkimuksen edetessä todettiin kuitenkin, että koiravierailujen aktivoiva vaikutus säilyi parhai-

ten. Pysyviä vaikutuksia ei tutkimuksen mukaan saavutettu millään toimintatavalla. (Thodberg ym. 

2016.) 

 

Helsingin yliopistossa on tehty tutkimuksia puutarhan terapeuttisesta käytöstä ja Itä-Suomen yliopis-

tossa on tutkittu sosiaalipedagogista hevostoimintaa sekä eläinten ja ihmisten välistä vuorovaiku-

tusta. Ensimmäiset hankkeet Green Care -toiminnasta käynnistyivät 2000- luvun puolivälin jälkeen. 

MTT:n ”Maatilat maaseudun palvelutoiminnassa” (2006–2009) sekä Keski-Pohjanmaan koulutusyh-

tymän ja Sedu aikuiskoulutuksen yhteistyöhankkeen esiselvityshankkeet toimivat ponnahduslautana 

eri puolelle Suomea syntyneisiin Green Care -kehityshankkeisiin. (Soini ja Vehmasto 2014.) Tulevista 

tai parhaillaan menossa olevista hankkeista mainittakoon Centria ammattikorkeakoulun hanke 

(2018–2020) ”Kehitysvammaiset osallisina Green Care -palveluiden kehittämisessä osaksi päivä- ja 

työtoimintaa” ja Ylä-Savon TOIMI- työvalmennussäätiön toteuttama: ”Eläin- ja luontoavusteinen val-

mennus ELLU” (2018–2020) -hanke. Molemmissa hankkeissa ovat mukana kehitysvammaisille sovel-

tuvat palvelut ja niiden kartoittaminen. (Green Care Finland s.a/a.)  

 

Toiminnallinen opinnäytetyömme pohjautuu olemassa olevaan tutkimus- ja teoriatietoon Green Care 

–menetelmistä. Teoriatiedon pohjalta rakensimme perehdytysmateriaalin henkilökunnalle ja suunnit-

telimme toiminnalliset osuudet.  

 

3.1 Luonto- ja eläinavusteisen toiminnan historia 

 

Euroopassa jo keskiajalla luostareissa, sairaaloissa, vankiloissa ja orpokodeissa tuotettiin ruokaa 

hyötypuutarhojen avulla. Mieltä hoitavia esteettisiä puutarhoja käytettiin 1800-luvun puolivälissä 

mielenterveyden hoidossa mieltä virkistävänä toimintamuotona. Puutarhatoiminta vakiinnutti paik-

kansa 1900 -luvun alkuun mennessä amerikkalaisissa psykiatrisissa hoitolaitoksissa. Vihreän hoivan 

vaikuttavuudesta kertoo jo ensimmäisessä maailmansodassa käytetty puutarhaohjelma, jonka avulla 

sotaveteraanien posttraumaattisia stressireaktioita pyrittiin hoitamaan ja lievittämään. Myös Suo-

messa luontoa on hyödynnetty monella tavalla. Hoitopuutarhoja ja kuntouttavaa ulkotoimintaa on 
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Suomessa hyödynnetty mielisairaaloissa, kehitysvammalaitoksissa, vankiloissa, päihdehuoltolaitok-

sissa sekä vanhainkodeissa.  (Suomi, Juusola ja Anundi, 2016, 23–25.)  

 

Ihmisen ja eläimen yhteiselämä on alkanut jo yli 50 000 vuotta sitten ja eläinten kesyyntyminen ko-

tieläimiksi noin 15 000 vuotta sitten. Eläimet ovat toimineet ihmisen apuna muun muassa metsäs-

tyksessä ja vartioinnissa. Nykypäivänä eläin on tärkeä osa perhettä ja lasketaankin monesti yhdeksi 

perheenjäseneksi. Eläimen ja ihmisen suhde on siis vanha, mutta vuosisatojen tai -tuhansien saa-

tossa se on muovaantunut aivan uudenlaiseksi. Modernin hoitotyön ja eläinavusteisen toiminnan 

syntyyn vaikutti 1800 -luvulla Florence Nigtingale, joka ymmärsi eläinten käytön potentiaalin kuntou-

tustyössä. Hän totesi lemmikkieläinten käytön vähentävän muun muassa psykiatrisissa hoitolaitok-

sissa olevien lasten ja aikuisten ahdistusta. 1930 -luvulla taas Sigmund Freud alkoi käyttää terapiais-

tunnoissa apuna omaa koiraansa. Freud huomasi, että useat asukkaat pystyivät kommunikoimaan 

koiran kautta ja siten koiran mukanaolo helpotti myös terapeutin ja asiakkaan vuorovaikutusta. (Ikä-

heimo 2013, 5; Kahilaniemi 2016, 18.) Myös B. Levinson esitteli Amerikan psykologisen yhdistyksen 

vuosikokouksessa 1961 koira-avusteista toimintaa. Hän havaitsi Freudin tavoin, että vakavasti häi-

riintyneet ja sulkeutuneet lapset alkoivat puhua koiralle jäätyään kahden eläimen kanssa. (Altschiller 

2011, 3.) 

 

Green Care käsitteenä tuli Suomeen ensimmäisen kerran vuonna 2008. Tällöin keskusteltiin kansain-

välisesti luonnon hyödyntämisestä kasvatus- sekä sosiaali- ja terveysalalla. Pikkuhiljaa Green Care 

käsite muotoutui aktiiviseksi interventioksi, joka sisälsi luonnon ja ympäristön käytön. Käsitteenä 

Green Care sisältää interventioina muun muassa hoivamaatalouden, eläinavusteisuuden ja puutar-

han terapeuttisen käytön. (Soini ym. 2011.) 

 

Suomalainen Green Care -toiminta on kehittynyt 2010 -luvulla, kun katsotaan erilaisten hankkeiden 

ja tilaisuuksien määrää sekä yrittäjien ja median kiinnostusta. Luontolähtöisille palveluille on siis ollut 

jo piilevää kysyntää, jonka media on tuonut eri yritysten myötä esille. Suomalaisille luonto ja sen 

läheisyys ovat asioita, jotka ovat aina olleet olemassa, mutta niiden hyödyntäminen Green Care toi-

mintana hyvinvointipalveluissa on vielä uutta. Eri hankkeiden mukaan toiminnalle on kuitenkin tilaus 

ja luontoläheisen toiminnan kehittäminen on tulevaisuutta. (Soini ja Vehmasto 2014.) Luonto- ja 

eläinavusteisuudesta on tehty tutkimuksia ja havaintoja jo vuosisatojen ajan ja Green Care -toimin-

taan lukeutuvia menetelmiä on käytetty muun muassa lasten kanssa työskennellessä, vankien ja 

mielenterveyspotilaiden hyvinvoinnin kehittämisessä sekä ikääntyneiden kanssa, mutta kehitysvam-

maisten osalta on tutkimustietoa vielä verrattain vähän. Edellä mainitut käynnissä olevat hankkeet 

ovat ensimmäisiä, missä toiminnan soveltuvuutta kehitysvammaisten kanssa työskennellessä tarkas-

tellaan. 
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3.2 Green Care sosiaalisena innovaationa  

 

Sosiaalityössä työmuodot pohjautuvat teorioihin, joissa korostuu asiakkaan kunnioitus, arvostus ja 

luottamuksen sekä tasa-arvon toteutuminen. Asiakkaan kanssa työskenneltäessä korostuu pakon ja 

vaatimusten välttäminen. Asiakasta on pyrittävä motivoimaan muutokseen tai tekemiseen. Sosiaali-

työssä painotus pyritään pitämään asiakaslähtöisessä toiminnassa, joka tukee asiakkaan voimava-

roja ja osallisuutta. (Helminen 2017, 54–55.) 

 

Ennaltaehkäiseville ja terveyttä tukeville palveluille ja niiden kehittämiselle on Suomessa tarve. Suo-

men luonto tarjoaa monenlaisia mahdollisuuksia virkistymiseen ja voimaantumiseen ja sen avulla 

voidaan tukea omaa jaksamista, parantaa mielenterveyttä ja edistää toimintakykyä esimerkiksi 

ikääntyneiden kohdalla. Luonto- ja eläinavusteisia menetelmiä käytetään sosiaali- ja terveysalalla 

monin eri tavoin muun muassa terapian ja sosiaalisen kuntoutuksen tukena. Hoivalaitoksissa ja tue-

tussa asumisessa luonnon mahdollisuuksia käytetään omatoimisuuden tukemiseen ja elämänlaadun 

parantamiseen. Myös kasvatustyössä luonnon ja eläinten vaikutuksia voidaan hyödyntää. Koulun 

ulkopuolisen ympäristön käyttöönotto luontoretkillä ja maatilavierailuilla on hyvä pohja kokemukselli-

selle oppimiselle ja luonnon tarjoamat omakohtaiset kokemukset täydentävät koulussa opittua teo-

riatietoa. Näiden lisäksi luonnon avulla voidaan harjoitella myös lasten ja nuorten sosiaalisia taitoja. 

(Green Care Finland s.a/b.)  

 

Green Care -toiminta pohjautuu eko -ja ympäristöpsykologiaan ja se on tapa toteuttaa erilaista luon-

tolähtöistä hyvinvointitoimintaa. Ekopsykologisen teorian mukaan ihminen nähdään osana luontoa ja 

sen tavoitteena on ehkäistä ihmisen luonnosta vieraantumista.  Green Care on siis toimintaa, jossa 

luontoa käytetään hyvinvoinnin edistämiseen vastuullisesti, ammatillisesti ja tavoitteellisesti.  

 

Green Carella tarkoitetaan toimintaa, joka pohjautuu luontoon ja maatilaympäristöön. Se jaetaan 

luonto- ja eläinavusteiseen toimintaan. Kaikella toiminnalla on hyvinvointiin ja elämänlaatuun positii-

visesti vaikuttava merkitys. Hyvinvointia lisäävät vaikutukset syntyvät luonnon vaikutuksen, osalli-

suuden ja kokemuksellisuuden myötä. Yhteisö mahdollistaa osallisuuden tunteen ja vuorovaikutus 

ihmisten, eläinten ja luonnon kanssa kiinnittää yksilön yhteisöön ja tuo tunteen hyväksynnästä.  

Green Care -käsite ymmärretään myös kasvatus- ja hyvinvointipalveluina. (Green Care Finland 2018; 

Soini 2014, 19.) Green Care -toimintaa voi harjoittaa erilaisissa ympäristöissä, missä luonto on läsnä. 

Siinä, missä metsä, puutarha tai maatila tarjoaa hyvät puitteet, voi toimintaa harjoittaa myös kau-

punkiympäristössä; puistoissa tai sisätiloissa esimerkiksi taiteen avulla. Myös maatiloilla tapahtuva 

kuntouttava toiminta on viime aikoina nostanut päätään niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. 

(Soini ym. 2011.)  

 

Green Care -menetelmää voidaan siis käyttää hyvin erilaisin keinoin; puutarhan hoito, eläinavustei-

set menetelmät ja maatila- ja luontoympäristöjen käyttö ovat toiminnan keskiössä. Toiminta voi pe-

rustua luontohoivaan tai luontovoimaan. Luontohoivan palveluissa asiakkaat ovat jollakin tavalla 

haavoittuvassa asemassa olevia (ikääntyneet, nuoret tai lapset) tai he kuuluvat esimerkiksi johonkin 
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terveyttä tai sosiaalista asemaa heikentäviin ryhmiin (vammaiset, päihde- tai mielenterveysongel-

maiset). Luontovoiman asiakkaat ovat harvoin erityisen haavoittuvassa asemassa olevia ihmisiä. 

Luontovoima perustuu enemmän voimaannuttamiseen sekä terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämi-

seen. (Salovuori 2014, 22; MTT, THL ja Lapin AMK 2014.)  

 

Tässä opinnäytetyössä käytämme luvuissa 4 ja 5 esiteltyjä luonto- ja eläinavusteisuuden teorioita 

pohjana perehdytysmateriaalin luomisessa ja sekä pohjaamme toiminnalliset osuudet menetelmän 

teoriatietoon. Green Care -menetelmän käyttö osana päivätoimintaa vahvistaa kehitysvammaisten 

omatoimisuutta, osallisuutta ja parantaa elämänlaatua. Lisäksi virikkeellinen toiminta kehittää kehi-

tysvammaisten vuorovaikutustaitoja ja aktivoi toimintakykyä sekä lisää yhteisöllisyyden tunnetta. 

Opinnäytetyömme avulla halusimme lisätä kehitysvammayksikön työntekijöiden tietoa yksikössä to-

teutettavasta Green Care -menetelmästä, pohtia yhdessä työntekijöiden kanssa erilaisia mahdolli-

suuksia toiminnan toteuttamiseksi ja luoda heidän käyttöönsä perehdytysmateriaalin.   

 

3.3 Green Care -toiminnan eettiset ohjeet ja laatusuositukset 

 

Green Care -toiminnassa on oleellista luonnon arvostaminen ja eläinten kunnioittaminen sekä suo-

jelu. Menetelmiä tulee käyttää tavoitteellisesti ja turvallisesti. Green Care Finland -yhdistyksen si-

vuille on koottu toiminnan eettisiä ohjeita, jotka koskevat kaikkia Green Care palveluntarjoajia. Oh-

jeet on jaettu kolmeen osa-alueeseen: luontosuhteeseen, ammatillisuuteen ja asiakassuhteeseen. 

(Green Care Finland 2012; Suomi ym. 2016, 99.) 

 

Luontosuhteessa Green Care -toiminta tähtää ihmisen luontosuhteen vahvistamiseen ja toiminta pe-

rustuu luonnon voimaannuttavaan ja hyvinvointia lisäävään vaikutukseen. Green Care -toiminnan 

harjoittajan tulee ottaa huomioon vastuullisesti toiminnan vaikutukset luontoon ja etsiä kestävän 

kehityksen mukaisia ratkaisuja toiminnassaan, edistäen luonnon säilymistä myös tuleville sukupol-

ville. Palveluntarjoajan tulee kunnioittaa luontoon liittyviä arvoja ja oikeuksia. Eläimet ovat Green 

Care toiminnan yhteistyökumppaneita, eivät käyttöesineitä ja toiminnan ammattilaisen on huolehdit-

tava eläimen hyvinvoinnista ja eläinsuojelulain ja asetusten vaatimusten toteuttamisesta. Green Care 

toimijan on omattava riittävät tiedot eläinten hoitamisesta, hyvinvoinnista ja kouluttamisesta. (Green 

Care Finland 2012.) 

 

Green Care palveluntarjoaja työskentelee ammattimaisesti ja noudattaa alansa lakeja ja hyviä ta-

poja. Yritystoiminnan harjoittaminen tapahtuu vastuullisesti ja ammattitaitoa ylläpitäen ja kehittäen. 

Palveluntarjoaja kertoo toiminnan sisällöstä, perusteista ja tavoitteista asiakkaille ja harkitsee mene-

telmien soveltuvuuden yksilöllisesti kullekin asiakkaalle, huomioiden toimintarajoitteet ja tarpeet. 

Toimintamenetelmien tulee perustua tutkittuun tietoon ja niiden käytössä ja ympäristön valinnassa 

noudatetaan erityistä harkintaa ja vastuullisuutta. Green Care palveluntarjoaja vastaa myös psyykki-

sestä, fyysisestä ja sosiaalisesta turvallisuudesta tarjotessaan palveluita. Työn turvallisuutta ja laatua 

arvioidaan säännöllisesti ja palveluntarjoaja perehtyy toiminnan laadun kehittämiseen. Green Care 
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palveluntarjoaja edistää myös yhteistyötä ja arvostaa muiden ammattilaisten osaamista sekä ylläpi-

tää ja edistää Green Care -toiminnan arvoa omassa työssään ja sen kautta. (Green Care Finland 

2012.) 

  

Green Care -toimintaa voidaan ammatillisesti harjoittaa sekä terapeuttisella tai ohjaavalla työot-

teella. Terapeuttisessa työskentelyssä terapeutilla on oltava tarvittava psyko-, toiminta- tai taidetera-

peutin koulutus sekä koulutus eläinavusteisuuteen. Ohjaavaa Green Care -toimintaa taas on monen-

tyyppistä ja sitä voi harjoittaa hyvin erilaisilla koulutuspohjalla ja käydä esimerkiksi täydennyskoulu-

tusta. Ammattilaiselta edellytetään kuitenkin yhteisesti riittäviä perustietoja ihmisen kehittymisestä, 

kuntoutumisesta ja hoitamisesta. Lisäksi vaaditaan tuntemusta kyseessä olevan asiakasryhmän eri-

tyispiirteistä ja käytettävän menetelmän perusteista. Green Care ammattilainen ymmärtää ihmisoi-

keudet ja edistää asiakkaan osallisuutta sekä itsemääräämisoikeutta. Asiakasta kohdellaan tasaver-

taisesti ja syrjimistä vastustaen. Asiakas kohdataan yksilönä, mutta myös perheen jäsenenä ja osana 

yhteisöä ja yhteiskuntaa auttaen omien vahvuuksien tunnistamisessa ja kehittämisessä. Asiakas-

suhde on ehdottoman luottamuksellinen ja palveluntarjoaja noudattaa tietosuojaa koskevaa lainsää-

däntöä. (Green Care Finland 2012: Suomi ym. 2016, 94.) 

 

Laatuun ja kehittämiseen voidaan vaikuttaa. Yksi laatusuosituksissa huomioitu asia on palautteen 

saaminen ja kerääminen. Asiakaspalautteen avulla voidaan mitata palvelun onnistumista eli sitä, mi-

ten Green Care -menetelmiä käyttämällä on voitu vaikuttaa asiakkaan hyvinvointitavoitteiden täytty-

miseen. Laatusuosituksien mukaisesti palveluntuottajan käytössä tulisi olla turvallisuuskäsikirja ja 

omavalvontasuunnitelma. Turvallisuuskäsikirja kattaa laadunhallintaa turvallisuuden näkökulmasta ja 

omavalvontasuunnitelma toimii apuvälineenä palveluiden seurannan ja kehittämisen osalta. Laadun-

hallinnan näkökulmasta turvallisuusasiakirja ja omavalvontasuunnitelma toimivat perustyökaluina 

laadunhallintatyössä.  (MTT, THL ja Lapin AMK, 2014.) 

 

Green Care -palveluiden suhteen ammatillisuuteen ja osaamiseen liittyvät tekijät ovat sidoksissa tar-

jottaviin palveluihin. Tarvittava osaaminen voi koostua useamman henkilön osaamisesta. Laatusuosi-

tusten mukaan on tärkeää huomioida, että henkilöstöllä on osaamista asiakkaiden erityistarpeisiin, 

asiakkaan kohtaamiseen ja asiakastilanteisiin liittyen. Tarvittaessa toiminnan jakaminen vastuualu-

eittain lisää toiminnan sujuvuutta. On tärkeää huomioida myös tiedonsiirto palveluprosessin aikana. 

Henkilökunnan, omaisten ja muiden palveluun kuuluvien sidosryhmien välinen kommunikointi lisää 

palvelun turvallista toteuttamista. Omaiset ovat yksi tärkeä sidosryhmä, jonka kanssa kommunikointi 

tulee ottaa huomioon. (MTT, THL ja Lapin AMK, 2014.)  

 

Eettiset ohjeet ja laatusuositukset antavat toiminnalle pohjan ja määrittelevät toiminnan toteuttami-

sen tapoja. Tämän opinnäytetyön tavoitteena on lisätä henkilökunnan tietämystä Green Care -mene-

telmästä, jonka toteuttamisen olennaisena osana toimivat eettiset ohjeet ja laatusuositukset. Näiden 

asioiden ymmärtäminen parantaa työntekijän mahdollisuutta toteuttaa Green Care -menetelmiä laa-

dukkaasti ja eettisesti. Mikäli yksikkö laajentaa Green Care -menetelmän käyttöä ja esimerkiksi 

hankkii yksikköön omia kotieläimiä, korostuvat laatusuositukset ja eettisyys. 
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4 LUONTO HYVINVOINNIN TUKENA 

 

Luonnossa oleskelulla on todettu olevan positiivisia vaikutuksia ihmisen hyvinvointiin. Luonnossa 

oleskellessa ympäristön ärsykkeet, kuten liikenteen melu, minimoituu eivätkä ne kuluta henkistä 

energiaa. Luonnossa rauhoittuminen tapahtuu nopeasti, jo muutamissa minuuteissa. Luonnon hyvin-

vointivaikutukset näkyvät myös fysiologisina muutoksina; stressi lievittyy ja vastustuskyky kasvaa. 

Stressitason laskemisen myötä myös verenpaine laskee, lihasjännitys lievittyy ja kortisolin erittymi-

nen vähenee. Metsäkylvyllä on todettu olevan suoria terveysvaikutuksia; metsässä mitattuna veren-

paine on huomattavasti matalampi. Luonto vaikuttaa myös väsyneeseen ja levottomaan mieleen 

sekä lisää positiivisia tuntemuksia. Ulkona tapahtuvan liikunnan on todettu vaikuttavan suotuisam-

min ihmisen terveyteen. Ulkoilma vaikuttaa myös D-vitamiinin ja hapensaantiin. (Salovuori 2014, 

78–79; Soini 2014, 52; Tourula ja Raitio 2014, 52.) Toiminnallisessa opinnäytetyössämme halu-

simme tuoda luonnon hyvinvointivaikutukset ja elävien kasvien istutuksen kehitysvammaisten ar-

keen tuomalla luonnon kaupunkiyksikön sisätiloihin, sillä opinnäytetyötä tehdessämme oli talvi ja 

luonnossa tai puutarhassa oleskelu siten kohderyhmälle haasteellisempaa. Lisäksi halusimme antaa 

kehitysvammaisille mahdollisuuden tutustua eri eläimiin toteutetun maatilavierailun myötä.  

 

4.1 Luontoavusteinen toiminta 

 

Luontoavusteinen toiminta soveltuu asiakkaille, joille haetaan keskustelun oheen toiminnallisia ja 

yhteisöllisiä kokemuksia. Se soveltuu useille ikäryhmille ja erilaisille kuntoutujille. Toimintaan on ke-

hitetty monenlaisia sovelluksia, joiden myötä niitä voidaan toteuttaa myös toimintarajoitteisten ih-

misten kanssa. Laitosympäristössä luontoaiheiset aktiviteetit tuovat arkeen sisältöä ja muodostavat 

osallisuuden ja voimaantumisen mahdollisuuksia. (Green Care Finland 2018.) 

 

Luontoympäristössä tekeminen lisää osallisuuden tunnetta, osallistava toiminta vähentää eristäyty-

mistä ja toiminnan myötä on mahdollista irrottautua identiteetistä, jota mahdolliset ongelmat tai sai-

raudet ohjaavat. Luontoympäristössä toimiminen voidaan liittää virkistäytymiseen, oppimiseen tai 

kuntoutumiseen. Tavoitteena on nauttia tekemisestä, luonnosta ja toisten seurasta. Toiminnan 

kautta on mahdollista vahvistaa pystyvyyden tunnetta ja vahvistaa oman elämän hallintaa. (Salo-

vuori 2014, 80, 85–87; Tourula ja Raitio 2014, 50.) Esimerkiksi retkeily on konkreettista toimintaa, 

jota voidaan terapiassa käyttää hyväksi. Työn ja toiminnan tulokset näkyvät heti. Retkeily ryhmissä 

tapahtuu tiiviissä vuorovaikutuksessa muiden kanssa ja sitä myöten havainnoimme muiden ihmisten 

toimintaa. Siirrämme havaittuja kokemuksia omaan käyttäytymiseen joko jäljittelemällä tai kartta-

malla samaa mallia. (Yli-Viikari ym. 2009.)  
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4.2 Hyvinvointia kasveista ja puutarhasta  

 

Puutarhaterapia on kuntoutusmuoto, jossa olennaisessa osassa ovat kasvit ja niiden kasvatus ja hoi-

totoiminta. Kyseessä ei ole niinkään kasvien kanssa tekeminen, vaan ennemminkin ihmisen ja luon-

non keskinäinen vuorovaikutus ja sen kokeminen. Puutarhaympäristö voi edistää hyvinvointia passii-

visestikin, jossa tärkeintä on aika ja tila, ei niinkään itse toiminta ja lopputulos. Aistitoiminnoilla, ku-

ten hajuilla ja äänillä sekä niiden herättämillä mielikuvilla on tässä suuri merkitys. Puutarhassa voi-

daan kokea eri tuoksuja, nähdä värejä ja koskettaa sekä maistella. Näiden aistien aktivoinnin myötä 

voi tulla mieleen muistoja. (Suomi ym. 2016, 110–112.) 

 

Puutarhatoiminnan myötä ihmisen on mahdollista nähdä oman työnsä jälki ja samalla hyötyä ympä-

ristön positiivisista vaikutuksista. Puutarha tuo arkeen positiivisia tunteita. Oman elinpiirin supistu-

essa luonnon seuraaminen voi olla tärkeää ja vastuu kasvien hoivaamisesta antaa kokemuksen 

oman työn tärkeydestä. Myös pettymysten sietäminen ja kärsivällisyys kasvaa, sillä kasvit eivät aina 

kasva oletetun mukaan. Joissakin yksiköissä voi olla erikseen toiminnalle rakennetut kasvihuoneet, 

mutta toimintaa on mahdollista toteuttaa pienimuotoisemminkin. (Salovuori 2014, 25; Yli-Viikari ym. 

2009.) Osallistuminen puutarhatoimintaan mahdollistaa asukkaille toiminnallista tekemistä, lisää ak-

tiivisuutta ja yhteisöllisyyttä. Istutuksia voidaan tehdä yhdessä ja yhdessä myös seurata kasvien kas-

vamista. Hyötykasvien kasvattamisen myötä on mahdollista saada ravintoa myös ruokapöytään.  

 

Oleskelupuutarha voi toimia asukkaille myös motivaationa liikunnan lisäämiseen. Omaehtoinen ul-

koilu on miellyttävämpää esteettisesti kauniissa ympäristössä. (Salovuori 2014, 79.) Oleskelupuutar-

haan on mahdollista lisätä esimerkiksi penkkejä levähdyspaikoiksi. Toimintakyvyn ja jaksamisen huo-

mioiminen on merkittävää, jotta asukkaat lähtisivät mielellään ulos ja liikkumaan. Turvallinen ympä-

ristö lisää myös motivaatiota ulkona liikkumiseen.  

 

Puutarha- ja viherympäristö tarjoaa elämyksellisyyden ohella toimintaa, jossa voi kehittää erilaisia 

taitoja. Kasvien hoitaminen tuottaa voimaannuttavia ja elvyttäviä kokemuksia. Terapeuttisen puutar-

hatoiminnan suunnittelun tulee olla tavoitteellista ja osana asiakkaan kuntoutusta. (Green Care Fin-

land s.a/c.) Luonnon materiaaleista askarrellessa puhekin kääntyy monesti luontoaiheisiin keskuste-

luihin. Luonnonmateriaaleja käyttäessä tulee samalla seurattua myös vuodenaikoja. Vihreämpää hoi-

toympäristö on mahdollista rakentaa monella tavalla, pienimmät askeleet ovat luontokuvat ja viher-

kasvit sisätiloissa.  (Salovuori 2014, 42, 51.) Luonnonmateriaalien tuominen sisälle ja niiden avulla 

kädentaitojen kehittäminen on hyvin soveltuva toimintamalli myös tässä opinnäytetyössä mainituille 

kehitysvammaisille. Ulkona liikkuminen tai ulos meneminen ei aina ole mahdollista erilaisten toimin-

tarajoitteiden vuoksi, joten on tärkeää voida tuoda luonnon elementit myös sisätiloihin. 

 

Viherympäristöillä on ennen kaikkea rauhoittava ja rentouttava vaikutus. Viherympäristöillä voidaan 

vähentää stressiä ja parantaa keskittymiskykyä. Asiakkaan kanssa voi tehdä esimerkiksi luontopolku 

kierroksen, johon yhdistää keskustelua tai vaikka muistelua. Tämä antaa ihmiselle mahdollisuuden 

tulla kuulluksi. Myös nuotion äärellä istuminen tai ilta-auringon katseleminen voi olla miellyttävä ko-

kemus.  (Hirvonen ja Skyttä 2014, 53, 59; Salovuori 2014, 38.) Viherympäristössä liikkuminen voi 
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olla asiakkaalle voimaannuttava kokemus. Pieni hetki luonnossa nostaa nopeasti suupielet ylöspäin, 

turhautuminen ja levottomuus vähenevät. (Salovuori 2014, 42.) 

 

4.3 Maatilavierailut 

 

Maatilat tarjoavat päivätoimintaa useissa maissa ja niiden käyttö on yleistymässä myös Suomessa. 

Maatiloilla ja luonnon parissa tapahtuva toiminnallisuus ja kokemuksellisuus soveltuvat useille asia-

kasryhmille. Maatilaympäristö poikkeaa normaalista kuntoutuksen ympäristöstä ja niiden toiminta 

organisoituu arjen toiminnan ympärille. Esimerkiksi sosiaalisessa kuntoutuksessa on keskeistä maati-

lan tarjoamat arkirutiinit ja luonnon sekä eläinten rauhoittava vaikutus, jolloin maatilan erilaiset työ-

tehtävät siirtävät ajatukset pois mahdollisista sairauksista ja antavat päivälle tarkoituksen. Maatilan 

työt opettavat vastuullisuutta ja edistävät oma-aloitteisuutta. Asiakkaan itseluottamus vahvistuu on-

nistumisten kokemusten ja työntuloksien nähtävyyden myötä. Kehitysvammaisten osalta erityisesti 

osallisuuden ja toiminnallisuuden kokemukset ovat tärkeitä. (Green Care Finland s.a/d.; Yli-Viikari ja 

Suomela 2016.)  

  

Soinin (2014) mukaan maatilojen monipuolinen ympäristö mahdollistaa ja tuottaa hyvinvointia. Eri-

laiset ihmiset löytävät monipuolisesta ympäristöstä omia kiinnostuksen kohteitaan, jotka innostavat 

heitä toimintaan. Innostus ja kiinnostus taas synnyttävät vuorovaikutusta ja mahdollistavat uuden 

oppimisen. Maatilaympäristö tarjoaa resurssit, jonka avulla ohjaaja voi tukea ja tehostaa kuntoutu-

misprosessia. Ympäristö on vahvasti voimavaralähtöinen, sillä se tarjoaa mahdollisuuksia omien vah-

vuuksien löytymiseen. 
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5 ELÄINAVUSTEISET MENETELMÄT 

 

Eläinten käyttö työskentelyssä jaetaan tavallisesti kahteen osaan: eläinavusteisiin aktiviteetteihin 

(Animal Assisted Activities, AAA) sekä eläinavusteiseen terapiaan (Animal Assisted Therapy, AAT). 

Aktiviteetit ovat virkistys- ja harrastetoimintaa, jossa toimintaa yleensä toteuttavat vapaaehtoiset, 

eikä toimintaan osallistuville ole kirjattu tavoitteita, joihin toiminnalla pyritään. Terapiatyössä sen 

sijaan on määritellyt tavoitteet ja työskentely on pitkäjänteistä ammattilaisen ohjaamaa toimintaa. 

Terapiatyössä on tärkeää myös huolehtia prosessin toteutumisesta sekä dokumentoida tapahtumat. 

(Salovuori 2014, 53; Ikäheimo 2013, 11.) Eläinavusteinen (erityis) opetus (Animal Assisted (Special) 

Pedagogy, AAP, on eläinavusteista toimintaa tai terapiaa, jota voi toteuttaa esimerkiksi kouluissa 

opettaja. Nämä ylläolevat osa-alueet luokitellaan eläinavusteiseen työskentelyyn, AAI, joka on niin 

sanottu kattotermi kaikille menetelmille. (Ikäheimo 2013, 10–11.) Eläimen kanssa kommunikoidessa 

ei välttämättä tarvita sanoja, vaan kommunikointi tapahtuu ruumiinkielellä. Toiminnan kautta tulee 

esiin tunnetason reaktioita, joita terapeutti voi työstää yhdessä asiakkaan kanssa. Onnistuneet koke-

mukset voidaan siirtää ihmisten väliseen vuorovaikutukseen. Eläin toimii muutoksen käynnistäjänä ja 

voi auttaa yksinäisyyden ja sosiaalisen eristäytymisen katkaisemisessa. (Yli-Viikari ym. 2009.) 

Eläinavusteiset menetelmät sopivat kehitysvammaiselle hyvin, sillä eläimet eivät arvioi kohdattavaa 

ihmistä heidän diagnoosiensa tai sairauksiensa perusteella. Erilaisten eläimien käyttö lisää toiminnan 

mahdollisuuksia ja vahvistaa vuorovaikutuksen syntyä. Tässä opinnäytetyössä mahdollistimme koh-

taamisen eläinten kanssa maatilavierailun myötä. Yksikköön on myös mahdollista hankkia tulevai-

suudessa omia kotieläimiä.  

 

5.1 Eläimet terapiassa ja kuntoutuksessa 

 

Eläimen kanssa vuorovaikutuksessa oleminen luokitellaan sosiaalisen kanssakäymisen muodoksi. 

Eläimen kohdatessaan ihminen joutuu keskittymään hetkeen ja työntämään muut, tavallisesti mie-

lessä liikkuvat huolenaiheet syrjään. Eläimen ja ihmisen välinen yhteys lisää oksitosiinin tuotantoa ja 

tutkimusten mukaan tällä on vaikutusta muun muassa oppimiseen. Useat tutkimustulokset nostavat 

esiin, että eläinten omistajilla on alhaisempi verenpaine ja sydämen syke kuin henkilöillä, jotka eivät 

omista eläintä. Eläimen kosketus ja sen lämpö sekä pehmeys tuovat rauhoittumisen tunteen. Eläi-

mellä on todettu olevan myös vaikutusta masennuksen, yksinäisyyden ja ahdistuksen vähemiseen. 

(Yli-Viikari ym. 2009; Kahilaniemi 2016, 19; Hart 2010, 69) Eläimet tuottavat positiivisia tuntemuksia 

ja mahdollisuuden tunteiden ilmaisuun, hellyyden osoittamiseen ja iloon. Tutkimusten mukaan eläi-

men kohtaaminen tuottaa syvällisiä vaikutuksia sen sijaan, että vaikutus jäisi hetkelliseksi. (Ranta-

suomela 2016, 4.) Rauhoittumisen lisäksi eläimet toimivat ikään kuin peilinä ja harjoittelun vastakap-

paleina sosiaalisissa vuorovaikutustilanteissa. Eläimelle on helppo puhua, ja niiden katsotaankin ole-

van riittävän samanlaisia olioita vuorovaikutuksen motivointiin, mutta myös riittävän erilaisia, jolloin 

kohtaamiseen ei sisälly odotuksia tai piilovaikutuksia. (Yli-Viikari ym. 2009; Hart 2010, 69.) 
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Eläinten läsnäolo muuttaa tehokkaasti ryhmän ilmapiiriä ja vaikuttaa ryhmän sisäiseen kommunikaa-

tioon. Eläimet kohtelevat ihmisiä tasavertaisesti, eikä sairauksilla tai diagnooseilla ole niille merki-

tystä. Ikääntyneille eläinten läsnäolo nostaa muistoja mieleen ja luo toistuviin päivärutiineihin vaih-

telua. Eläinavusteisuus tarjoaa ympärivuotista toimintaa, eikä ole sidottu esimerkiksi säähän. (Salo-

vuori 2014, 53–54.) Eläimet toimivat motivaattoreina liikkumiseen. Säännölliset vierailut palveluko-

deissa tukevat toimintakykyä ja eläinten vierailut ovat monesti odotettuja tapahtumia. Ketään ei tule 

pakottaa toimintaan, ei ihmistä eikä eläintä, vaan toiminnan on synnyttävä luonnollisesti. Hoitopaik-

koihin on mahdollista ottaa myös leasing-eläimiä. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi kesäajaksi 

otetaan pihaan, vaikka lampaita tai kanoja. Pelkkä eläinten seuraaminen voi olla mielekästä puuhaa, 

eikä välttämättä edes fyysistä kontaktia eläimen kanssa tarvita lisäämään mielen virkeyttä ja hyvin-

vointia. (Salovuori 2014, 57–61.)  

 

5.2 Erilaiset eläimet Green Care -toiminnassa 

 

Sosiaali- ja terveysalalla voidaan hyödyntää erilaisia eläimiä laajastikin.  Yksi nykyään tunnetuim-

mista eläinavusteisuuden muodoista on kaverikoiratoiminta ja koiran toimiminen ohjaajan työparina.  

Koira-avusteisessa toiminnassa tavoitteena kehitysvammatyössä on asiakkaan toimintakyvyn tukemi-

nen, ylläpitäminen tai edistäminen. Koiran avulla asiakasta voidaan motivoida lihasvoiman käyttämi-

seen tai sellaisten tehtävien tai toimintojen suorittamiseen, joihin innostaminen olisi muuten vai-

keaa. Koiran avulla voidaan myös tukea esimerkiksi aistiyliherkän ihmisen sietokykyä. Alkuun koiran 

silittäminen tai koiran märkä kieli voi tuntua epämiellyttävältä, mutta ajan kanssa asiakas voi oppia 

tykkäämään koiran koskettamisesta tai siitä, että koira nuolee kättä. Myönteiseksi muuttunut koke-

mus voi auttaa suhtautumaan elämän muihinkin uusiin aistikokemuksiin myönteisemmin, jonka 

myötä elämänpiirin laajeneminen mahdollistuu. (Latvala-Sillman 2018, 48.)  

 

Ikäheimon (2013, 102–104) mukaan myös kissa voi toimia eläinavusteisessa toiminnassa käytettä-

vänä eläimenä. Kissa voi toimia terapeuttisena lohduttajana, arkipäivän toimintakyvyn ja aktiivisuu-

den vahvistajana. Kissan kautta ihmisellä on mahdollista tutkia omaa minäkuvaansa ja havainnoida 

omaa käyttäytymistään erilaisissa tilanteissa. Eläinavusteissa toiminnassa kissa voi toimia asiakkaalle 

havainnoinnin kohteena esimerkiksi kissan kasvun, kehittymisen tai ikääntymisen osa-alueilla. Kissan 

liikkumista voi myös seurata muun muassa asumisyksikön tiloissa tai puutarhassa, jos kissan pitämi-

nen vapaana on mahdollista. Asiakas voi myös saada voimaannuttavia kokemuksia seuraamalla kis-

san elämänrytmiä tai sen tapoja ilmaista itseään tai tahtoaan. Ihmisen havainnoidessa edellä mainit-

tuja asioita, hän samalla tutkii ja arvioi omaa elämäänsä. Eläimen läsnäolo voi aktivoida ihmisen ais-

titoimintaa ja parantaa elämänlaatua. Asiakasta voidaan motivoida arjenhallinnan tavoitteiden aset-

tamiseen ja pienten edistysaskelten saavuttamiseen kissan avulla. Esimerkiksi kissan hoitaminen tai 

ruokkiminen voivat olla asiakkaan arkeen integroitavia tapahtumia. 

 

Alpakoita ja laamoja käytetään myös eläinavusteissa toiminnassa. Niiden käyttö on Euroopassa vielä 

suhteellisen uutta, mutta lisääntyy koko ajan. Alpakoiden luonteen on havaittu olevan toimiva tera-

peuttiseen- ja eläinavusteiseen työskentelyyn, kun aikaisemmin niitä on pidetty lähinnä tuotantoeläi-
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men roolissa. Laamat ja alpakat, jotka on koulutettu toimintaan, ovat hyvin soveltuvia eläimiä esi-

merkiksi arkojen, ujojen tai kontaktihäiriöisten ihmisten kanssa työskenneltäessä. Kyseiset eläimet 

antavat ihmiselle mahdollisuuden hakea kontaktia rauhassa, ne eivät yritä tulla ihmisen reviirille ei-

vätkä pakota suorittamaan eikä yrittämään. Laamojen ja alpakoiden läsnäololla voidaan myös vah-

vistaa tehokkaasti ihmisen minäkäsitystä ja itseluottamusta. Eläin kohtaa ja huomioi ihmisen välittö-

mästi kohtaamisessa, mutta rauhallisen olemuksen vuoksi tilanne tuntuu luonteenomaiselta, eikä 

ihminen koe olevansa pakotettu mihinkään. (Ikäheimo 2013, 108, 119.) 

 

Aasit ja kanat ovat myös eläinavusteisessa työskentelyssä mahdollisesti käytettäviä eläimiä. Aasit 

ovat sympaattisempia ja helpommin lähestyttäviä eläimiä, kuin hevoset. Aasi on ihmisystävällinen 

eläin ja se rakastaa hellyyttä sekä yhdessäoloa ihmisen kanssa. Sen rauhallinen ja hieman hidas ole-

mus sopii monenlaisten asiakkaiden kanssa työskentelyyn. Kanat puolestaan ovat sosiaalisia ja uteli-

aita eläimiä. Ihmisen on helppo seurata kanojen tekemisiä ja sen kautta saada voimaannuttavia ja 

terapeuttisiakin vaikutuksia omaan elämään. (Ikäheimo 2013, 126–128.) 

 

5.3 Ratsastusterapia ja sosiaalipedagoginen hevostoiminta 

 

Ratsastusterapia on koulutetun hevosen ja ratsastusterapeutin toteuttamaa kuntoutusta. Se on 

suunnitelmallista ja tavoitteellista ja vaatii terapeutiksi koulutetulta ammattilaiselta kykyä havain-

noida ja ohjata ihmisen ja hevosen välistä vuorovaikutusta ja liiketerapiaa tavoitteiden saavutta-

miseksi. Kuntoutuksen tavoitteet asetetaan ICF-luokituksen mukaan. ICF-luokitus on kansainvälinen 

toimintakyvyn, terveyden ja toiminnan rajoitteiden luokitus, joka kertoo, miten sairaus tai vamma 

vaikuttaa yksilön elämässä. Ratsastusterapia painottuu muun muassa motorisiin, toiminnallisiin, pe-

dagogisiin ja psykologisiin tavoitteisiin. Sen avulla voidaan oppia oman kehon, toiminnan, mielen ja 

käyttäytymisen hallintaa. Toimiminen hevosen kanssa on motivoiva kokemus ja hevosen lämpö ja 

liike saavat aikaan rentouttavan vaikutuksen. Hevosen liike vaikuttaa ihmisen tuntoon, tasapainoon 

ja liikeaistiin. Lisäksi talliympäristö aktivoi haju-, kuulo- ja näköaistikokemuksia. Talliympäristö vai-

kuttaa myös yhteisöllisyyteen ja luo yhteenkuuluvuuden tunnetta. Ratsastusterapiaa käytetään myös 

psyykkisen kuntoutuksen tukena. Hevonen on herkkä eläin havaitsemaan tunteita ja sitä voidaan 

käyttöön omien tunteiden ja käyttäytymismallien tulkkina. (Suomen ratsastusterapeutit ry 2018; THL 

2016.) 

 

Ratsastusterapian avulla voidaan tukea kehitysvammaisen henkilön kuntoutuksen tavoitteita. Ratsas-

tusterapiassa koulutettu terapeutti ohjaa toimintaa ja toiminnan edellytyksenä ovat vahva luottamus 

kehitysvammaisen, terapeutin ja hevosen välillä. Terapian avulla on mahdollista tukea kehitysvam-

maisen henkilön vartalon hallintaa ja tasapainon vahvistumista. Toiminnalla voidaan vaikuttaa myös 

kehitysvammaisen ihmisen itsehillinnän ja keskittymiskyvyn paranemiseen, sosiaalisten taitojen oppi-

miseen sekä itsetunnon vahvistumiseen onnistumisen kokemuksien kautta. (Kaski, Manninen ja 

Pihko 2012, 236.) 
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Sosiaalipedagoginen hevostoiminta eroaa ratsastusterapiasta siten, että siinä missä ratsastusterapi-

assa painotetaan enemmän ihmisen fyysisen kunnon kohentumista, sosiaalipedagogisessa hevostoi-

minnassa painottuu psyykkiset ja sosiaaliset puolet. Toiminta pyrkii ehkäisemään syrjäytymistä ja 

edistämään kuntoutusta ja se perustuu omaan oivallukseen kokemuksen ja oppimisen kautta. Lähtö-

kohtana toiminnassa ovat talliyhteisö sekä ihmisen ja hevosen vuorovaikutus. Sen perusteet ovat 

sosiaalipedagogiikan teoriasta, jossa korostuvat yhteisöllisyys, toiminnallisuus, dialogisuus ja elämyk-

sellisyys. (Laine, Laitinen, Mäki-Tuuri ja Raento 2015; Sosiaalipedagoginen hevostoimintayhdistys ry 

2015.) 
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6 TOIMINNALLINEN KEHITTÄMISTYÖ 

 

6.1 Ideointi- ja suunnitteluvaihe 

 

Yritykset tarvitsevat kehittämistyötä esimerkiksi toiminnan tehostamiseen ja prosessien kehittämi-

seen, organisaatiossa ilmenneiden ongelmien ratkaisemiseen tai toimivan organisaation kehittämi-

seen ja henkilökunnan motivoimiseen. Kehittämistyön merkitys kasvaa kokoa ajan ympäröivän maa-

ilman muuttuessa yhä nopeammin. Muutoksissa mukana pysyminen edellyttää eri organisaatioilta ja 

yrityksiltä uusien mahdollisuuksien tutkimista. (Ojasalo, Moilanen ja Ritalahti 2014, 12–13.) Kehittä-

mistoiminta voi kohdistua työntekijöiden ammatilliseen osaamiseen ja muutoksiin työn tekemisen 

tavoissa. Kehittäminen voi olla koko organisaation yhteistä toimintaa, jolloin työntekijöillä on mah-

dollisuus vaikuttaa omaan työhönsä ja siinä tehtäviin ratkaisuihin. (Toikko ja Rantanen 2009, 16–

17.) 

 

Yksinkertaisimmillaan kehittämistoimintaa voidaan hahmottaa lineaarisen mallin avulla. Prosessi ete-

nee silloin tavoitteen määrittelystä suunnitteluun, toteutukseen ja päättämiseen ja arviointiin. Suun-

nitteluvaiheessa on hyvä tehdä riskianalyysi ja pohtia, kenen kehittämistyöhön halutaan osallistuvan. 

Alkuvaiheessa on myös hyvä varmistaa kehittämistyön taloudelliset edellytykset ja että aiottu loppu-

tulos on se, mitä organisaatio haluaa. Suunnittelun tuloksena syntyy tutkimussuunnitelma, jossa 

käydään läpi aikataulu, budjetti, riskianalyysi ja resurssit sekä vastuut. (Toikko ja Rantanen 2009, 

64–65.)  

 

Opinnäytetyömme on toiminnallinen opinnäytetyö, jonka tuotoksena syntyi sähköinen perehdytys-

materiaali. Opinnäytetyö on työelämälähtöinen, perustuen toimeksiantajan tarpeeseen. Toiminnalli-

sen opinnäytetyön tavoitteena on tuottaa esimerkiksi jokin ohjekirja, tapahtuma tai opas. Toiminnal-

linen opinnäytetyö on kaksiosainen, opas ei yksin riitä toiminnalliseksi opinnäytetyöksi, vaan proses-

sista kirjoitetaan tutkimusviestinnän vaatimukset täyttävä opinnäytetyöraportti. Opinnäytetyön toi-

minnallinen osuus suunnitellaan kerätyn aineiston pohjalta, johon tuotos perustuu. Toiminnallinen 

opinnäytetyö omaa projektityön piirteitä ja se alkaa ideoinnilla ja suunnitelman laatimisella. Suunni-

telmassa opinnäytetyön aihe rajataan ja työlle asetetaan tavoitteet ja tarkoitus. Suunnitelmavai-

heessa alkaa yleensä myös teoriaperustan rakentaminen. Suunnitelman avulla selvitetään, mitä, 

miksi ja miten tehdään ja miten opinnäytetyössä edetään. Suunnitelman laatimisen myötä voidaan 

perustella aiheen valinta. Suunnittelun jälkeen alkaa itse toteutus ja teoriaperustan laajempi kokoa-

minen. Toiminnallisen opinnäytetyön raportointi sisältää myös toiminnallisen osuuden kuvauksen, 

jossa kerrotaan, mitä on tehty ja miksi. (Vilkka ja Airaksinen 2003, 9, 26, 40, 79.) 

 

Opinnäytetyömme ideointi käynnistyi, kun yksityisen palveluntuottajan kehitysvammaisten palvelu-

yksikössä ilmeni tarve lisätä yksikön henkilökunnan tietämystä Green Care -menetelmästä. Uudessa, 

juuri avatussa yksikössä on tarkoitus toteuttaa Green Care -menetelmään pohjautuvaa päivätoimin-

taa. Yksikössä kävi ilmi, että henkilökunnan tietämys käytettävästä menetelmästä vaihteli suuresti. 

Opinnäytetyömme tavoitteena oli siis lisätä kehitysvammaisten asumisyksikön henkilökunnan tietä-

mystä yksikössä päivätoiminnassa käytettävästä Green Care -menetelmästä sekä luonto- ja 
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eläinavusteisen toiminnan vaikutuksista ihmiseen. Opinnäytetyömme tarkoituksena oli laatia pereh-

dytysmateriaali menetelmästä ja toteuttaa toiminnallisia tuokioita yhdessä yksikön henkilökunnan 

kanssa kehitysvammaiselle asukkaille Green Care -menetelmään pohjautuen. Lopuksi pyysimme pa-

lautetta perehdytysmateriaalista ja toteutetuista toimintakerroista kyselylomakkeen avulla. Kyselyssä 

kysyimme myös, minkä henkilökunta näkee sillä hetkellä suurimpana esteenä Green Care –toimin-

nan toteuttamiselle. 

 

Opinnäytetyömme suunnittelu alkoi tutkimussuunnitelman tekemisellä, johon kirjasimme SWOT-ana-

lyysin avulla opinnäytetyömme mahdolliset uhat ja mahdollisuudet, vahvuudet ja heikkoudet. SWOT- 

analyysissa pohdimme muun muassa sitä, miten saisimme henkilökunnan sitoutettua kehittämistyö-

hön mukaan. Otimme selvää, millaisista kustannuksista yksikkö oli valmis vastaamaan ja pohdimme, 

miten saisimme henkilökunnan parhaiten osallistumaan. Suunnittelimme myös itsellemme aikatau-

lun, jonka mukaan etenimme. Suunnittelun yhteydessä aloimme keräämään teoriatietoa Green Care 

-menetelmän historiasta, aiemmin tehdyistä tutkimuksista ja itse menetelmään lukeutuvista toimin-

noista. Saatuamme kokoon riittävästi teoriatietoa, annoimme materiaalin luettavaksi yksikön henkilö-

kunnalle paperisena versiona. Sen oli tarkoitus tutustuttaa henkilökunta alustavasti aiheeseen, jotta 

voisimme yhdessä heidän kanssaan työstää yksikössä toteutettavaa päivätoimintaa alkuun. Toimin-

takertojen aiheita ideoimme ja toteutimme yhdessä yksikön henkilökunnan kanssa. Laadimme ennen 

opinnäytetyömme toiminnallisia kertoja yksikön esimiehelle suunnitelman siitä, mitä aioimme tehdä 

ja millaisia materiaaleja tarvittaisiin. 

 

6.2 Toiminnallisen osuuden toteutus  

 

Tämän opinnäytetyön toiminnallinen vaihe alkoi palvelukodin henkilökunnan tiedottamisella opinnäy-

tetyöstä ja sen tarkoituksesta. Tiedotus tapahtui avattavan yksikön perehdytysviikolla. Henkilökun-

nalle kerrottiin opinnäytetyömme aiheesta, siihen liittyvistä toiminnoista ja aikatauluista. Kokosimme 

Green Care –menetelmästä teoriatietoon pohjautuvan tiivistelmän. Palvelukodin henkilökunta sai 

materiaalin luettavaksi kolme viikkoa ennen varsinaisen toiminnan aloitusta ja he saivat tutustua 

materiaaliin työvuorojensa aikana.  

 

Opinnäytetyössämme käytetyiksi menetelmiksi valikoituivat ryhmäkeskusteluna toteutettu aivoriihi ja 

opinnäytetyön arviointia varten tehty kysely. Molemmat kuuluvat kehittämistöissä käytettäviin mene-

telmiin.  Aivoriihen avulla saimme työntekijöiltä ideoita toiminnan toteuttamiseksi ja se mahdollisti 

myös pääsymme heidän hiljaiseen tietoonsa sekä ammattitaidon ja kokemuksen tuomaan tietoon. 

Aivoriihen tarkoituksena oli pyrkiä avaamaan uusia näkökulmia päivätoiminnan toteuttamiseen 

Green Care -menetelmän keinoin. Päivätoimintaan voidaan menetelmän avulla tuoda paljon lisäele-

menttejä, sen sijaan, että toimintaa toteutettaisiin vanhoin totutuin rutiinein.  

 

Aivoriihi on luovan ongelmanratkaisun menetelmä, jossa tuotetaan ideoita ryhmässä. Se alkaa esi-

vaiheella, jossa asetetaan ja rajataan tavoitteet. Lämmittelyvaiheen tarkoitus on ennakkoluulojen ja 

ajatusten rajoittavien tekijöiden vapauttaminen. Ideointivaiheessa ideoita ei tarvitse perustella, vaan 
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kaikki ideat kootaan ja niitä voidaan yhdistää ja kehittää samalla. Valintavaiheessa ideoita tarkastel-

laan ja arvioidaan kriittisesti sekä valitaan ryhmän mielestä toteuttamiskelpoisimmat ideat. Aivorii-

hessä tärkeämpää on tuotettujen ideoiden määrä, eikä niinkään niiden laatu. Villit ja liioitellut ideat 

ovat tässä menetelmässä sallittuja ja jokaista osallistujaa tulisikin kannustaa tuomaan omat ajatuk-

sensa esille. (Ojasalo ym. 2014, 160–161.) Ensimmäinen tapaaminen henkilökunnan kanssa sovittiin 

ja tapaaminen ajoitettiin vuorojen vaihtoaikaan, jolloin mahdollisimman moni saatiin paikalle. Vapaa-

vuorolaisia ei voitu velvoittaa tulemaan paikalle. Aivoriihen alussa henkilökunnalle kerrattiin vielä ide-

ointipalaverin ja opinnäytetyön tarkoitus. Tapaamisessa korostetiin myös sitä, mikä hyöty henkilö-

kunnalle ja yksikölle olisi opinnäytetyön tuotoksena syntyvästä perehdytysmateriaalista ja toiminta-

kertojen toteutuksesta. Kertasimme myös Green Care -menetelmän hyödyt asiakkaalle niin luonto-, 

puutarha- kuin eläintoiminnan kautta, käyttämällä myös esimerkkejä muualla kokeilluista menetel-

mistä.  

 

Pyysimme ehdotukset kolmen eri kategorian alle; eläimiin liittyvä toiminta, luontoon liittyvä toiminta 

ja kaupunkiyksikössä sisällä tapahtuva toiminta. Valitsimme nämä kolme kategoriaa Green Care –

menetelmän jaottelun pohjalta, joka jakautuu luonto- ja eläinavusteiseen toimintaan. Lisäksi halu-

simme nostaa esille kaupunkiyksikössä toteuttamisen mahdollisuudet, koska yksikkö sijaitsee kau-

punkialueella. Henkilökunta sai ehdottaa mieleen tulevia ideoita Green Care toiminnan toteutta-

miseksi omassa yksikössään. Henkilökunnalta tulikin paljon ehdotuksia jokaiselle osa-alueelle. Kaikki 

ehdotukset kirjattiin ylös.  

 

Aivoriihen tuloksena tulleet ehdotukset olivat:  

 

Luontoon liittyvä toiminta:  

- pihalle tehdään kesällä kasvihuone, jossa kasvatetaan eri vihanneksia ja yrttejä, joita voidaan 

myös käyttää talon ruokailussa 

- luonnonvaraisten kukkien kerääminen somisteiksi kesällä yhdessä asukkaiden kanssa 

- erilaisten luontoelementtien keräys luovaa toimintaa varten 

- erilaiset retket / ulkoilu  

- luontopolkukierrokset  

 

Eläimiin liittyvä toiminta: 

- maatilavierailut 

- vierailu Kuopion Vehmasmäen kotieläinpihalle 

- kaverikoiravierailut 

- akvaarion hankinta 

- leasing-eläimet 

 

Kaupunkiyksikössä sisällä tapahtuva toiminta: 

- yksikköön istutetaan tekokukkien tilalle oikeat kasvit, joiden hoitovastuuta voidaan jakaa myös 

asukkaille 

- kasvien/yrttien istutus yhdessä asukkaiden kanssa sisätiloissa toteutettuna 



         

         25 (54) 

- luontoaiheiset kädentyöt 

- luontoaiheiset muistelut 

- luontovideot 

- aistihuone (eri aistien aktivointi luonnonmateriaalien avulla) 

 

Valintavaiheessa ideoita tarkastellaan tarkemmin ja jopa kriittisesti. Jokainen saa sanoa oman mieli-

piteensä. (Ojasalo ym. 2014, 162.) Kävimme ideoita läpi yhdessä henkilökunnan kanssa yksitellen, 

kiinnittäen huomiota asukkaiden toimintarajoitteisiin ja mahdollisiin allergioihin. Lisäksi pohdimme 

toteutettavia toimintoja henkilökunnan kanssa vuodenaikojen tuomien mahdollisuuksien ja rajoittei-

den puitteissa. Tämän jälkeen yhteistyössä henkilökunnan kanssa valitsimme kolme opinnäyte-

työmme yhteydessä toteutettavaa toimintaa. Nämä olivat luova kädentaitojen toteuttaminen luon-

non materiaaleista, maatilavierailu ja kasvien istutus. Toiminnalliset kerrat valittiin huomioiden vuo-

denaika ja sen hetkiset mahdollisuudet toiminnan toteuttamiseksi. Kiinnitimme valinnoissamme huo-

mion myös osallisuuden ja yhteisöllisyyden mahdollistaviin toimintoihin. Luovia kädentaitoja luon-

nonmateriaaleista voitiin harjoittaa kaupunkiyksikössä sisätiloissa talviaikana. Materiaaleja luonnosta 

on käytössä vuodenajasta riippumatta. Luontoon tutustumista ei vuodenajan ja asukkaiden eri toi-

mintarajoitteiden vuoksi ollut mahdollista toteuttaa ulkona, mutta sisälle tuoduilla materiaaleilla 

saimme luonnon asukkaiden luokse ja mielikuviin. Uudessa yksikössä asukkailla taas ei ollut vielä 

tullut mahdollisuutta tutustua eläimiin, joten maatilavierailu valikoitui toteutettavaksi eläimiin tutus-

tumisen vuoksi. Organisaatiolla toimii lähettyvillä yksikkö, jossa on talli hevosineen, lampaineen, ka-

neineen ja sikoineen. Kolmas toimintakerta eli viherkasvien istutus valikoitui myös vuodenajan rajoit-

teet huomioiden. Kesällä toiminnan toteuttaminen voidaan suorittaa ulkona, mutta talvella viherkas-

vit tuodaan sisälle asiakkaan luokse. Toiminnalliset osuuksien tarkemman sisällön suunnittelimme 

opinnäytetyön tekijöiden kesken pedagogisen suunnittelulomakkeen pohjalta (LIITE 1, LIITE 2 ja 

LIITE 3). Tähän emme voineet aikataulullisista syistä osallistaa henkilökuntaa.  

 

6.2.1 Luova kädentaitojen toteutus luonnonmateriaaleista  

 

Suomessa vuodenajat tuovat rajoitteita ekopsykologisten menetelmien käyttöön ulkona. Luonnon 

voi tuoda myös sisätiloihin ja näin mahdollistaa luontoyhteyden palauttamisen myös talviaikaan. Mie-

len aktivointikeinoina voivat toimia kasvit, luontokuvat ja erilaiset luonnon äänet. (Salonen 2005, 

95.) 

 

Ensimmäisenä toimintana toteutimme luovan kädentaitojen toiminnan luonnonmateriaaleista. Han-

kimme toimintaa varten erilaisia luonnonmateriaaleja, kuten oksia, mustikan- ja puolukanvarpuja, 

havuja, käpyjä, marjanoksia ja lumeksi askarteluvanua. Tavoitteenamme oli rakentaa talvimaisema 

lasimaljakkoon. Toiminta suoritettiin yksikössä heti asukkaiden päiväkahvien jälkeen, jolloin asukkaat 

olivat jo valmiiksi paikalla yhteisöllisessä tilassa. Toimintaan osallistui 11 asukasta kolmestatoista. 

Kerroimme asukkaille mitä tehdään, samalla kun laitoimme materiaalit saataville. Olimme valmista-

neet myös yhden näytekappaleen visuaalisesti havaittavaksi ohjeeksi. Jokainen asukas sai käyttää 

luovuuttaan ja tehdä omannäköisen maiseman. Asukkaat tarttuivat innolla toimeen ja autoimme 

heitä, jotka apua tarvitsivat. Toiminnan ohessa aktivoimme asukkaiden vuorovaikutuksen syntyä, 
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kyselemällä, mikä luonnon materiaali oli kyseessä ja millaisia muistoja niistä mahdollisesti nousi. 

Asukkaat nostivat esille muistoja lapsuuden marjastusretkistä, telttaretkistä ja metsäleikeistä. Asuk-

kaiden mielestä toiminta oli mielekästä ja talvimaisemat pääsivät esille asukkaiden omiin huoneisiin 

keskeisille paikoille. Asukkaat olivat selkeästi ylpeitä tekemistään asetelmista ja havaittavissa oli yh-

teisöllisyyden vahvistumista toiminnan aikana. Yhteisöllisyyden tunteen vahvistuminen näkyi muun 

muassa muistojen ja kokemusten jakamisena sekä keskinäisen keskustelun lisääntymisenä.  

 

6.2.2 Maatilavierailu 

 

Toisena toimintakertana toteutimme maatilavierailun läheisessä kehitysvammaisten asumisyksi-

kössä, jossa toiminta keskittyy maatilatoimintaan ja eläinten hoitoon. Osallistujia oli seitsemän ja 

koska paikalle pääsemiseksi tarvittiin taksikyyti, osallistujat valikoituivat sen mukaan, kenellä oli kyy-

tipalvelu myönnettynä ja voimassa oleva taksikortti. Pyörätuolia käyttäviä asukkaita oli mukana kaksi 

ja loput toimintakyvyltään itsenäisesti liikkuvia. Maatilavierailu alkoi päiväkahveilla yhdessä vastaan-

ottavan yksikön asukkaiden kanssa. Heti alussa meitä oli vastassa yksikön koira, joka saisikin kaik-

kien huomion kiinnittymään itseensä. Koiran nauttiessa useiden ihmisten huomiosta syntyi luontai-

nen vuorovaikutustilanne asukkaiden kesken.  

 

Maatilaympäristössä voimavaralähtöisyys nousee vahvasti esille. Ympäristö tarjoaa resurssit, jossa 

luonto ja eläimet kaikkine toimintoineen antavat mahdollisuuden osallisuuteen ja yhteisöllisyyteen 

Eläimistä huolehtiminen on itsessään kuntouttavaa ja antaa merkittävän kokemuksen siitä, että voi 

huolehtia toisesta, sen sijaan, että on itse huollettavana. Näin ihminen kokee olemassaolonsa tar-

peelliseksi. (Yli-Viikari 2011; Soini ja Vehmasto 2014.) 

 

Kahvihetken jälkeen siirryimme yksikkömme asukkaiden kanssa tallitiloihin, jonne mukaan lähti myös 

vastaanottavan yksikön tiimivastaava. Tallissa oli minipossuja, lampaita, kaneja ja poneja. Aluksi 

eläimet olivat karsinoissaan, mutta eläinryhmä kerrallaan niitä otettiin tallin käytävälle, jossa syöttä-

minen ja kontaktin ottaminen oli mahdollista. Olimme varanneet mukaan eläimille soveltuvaa ruo-

kaa. Asukkaat ruokkivat ja silittivät eläimiä oman kiinnostuksensa mukaan. Jokainen asukas antoi 

ruokaa kämmeneltään ainakin yhdelle eläimistä. Suurin osa otti kontaktia kaikkiin eläimiin ennakko-

luulottomasti, osalla oli havaittavissa aluksi arkuutta. Huomatessaan muiden kohtaavan elämiä roh-

keasti, uskaltautuivat arimmatkin eläinten lähelle.  

 

Eläimestä, kuten esimerkiksi hevosesta, voi asiakkaan itsetunto vahvistua, sillä hevonen on paljon 

ihmistä vahvempi. Hevonen pystyy tunnistamaan ihmisestä ja hänen olemuksestaan pieniäkin muu-

toksia. Ihmisen yrittäessä dominoida tai kontrolloida, voi hevonen kävellä tilanteesta pois. Hevonen 

antaa kuitenkin uuden mahdollisuuden ja ihminen voi muuttamalla toimintatapaansa päästä hevosen 

lähelle. Tällaiset tilanteet mahdollistavat uuden oppimisen. Eläimen kanssa on läsnä myös ilon tunna 

ja nauru. Kohtaamiset toimivat terapiana ja mahdollistavat ilon jakamisen. (Yli-Viikari 2011.) 
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Maatilavierailulla erään asukkaan ja hevosen kohtaaminen avasi hyvin näkemystä ihmisen ja eläimen 

välisestä vuorovaikutuksesta. Asukas liikkui tallissa pyörätuolilla ja oli useaan otteeseen hyvin lähellä 

hevosta. Asukkaan siirtyessä liian lähelle hevosta, otti hevonen joka kerta muutaman askeleen taak-

sepäin. Hevonen oli käytökseltään hyvin rauhallinen ja antoi pyörätuolissa istuvalle asukkaalle kerta 

toisensa jälkeen uuden mahdollisuuden tulla ottamaan fyysistä kontaktia. Oli havaittavissa, että 

myös asukas ymmärsi pian, ettei pyörätuolia voi viedä aivan hevoseen kiinni. Lyhyen totuttelun ja 

tutustumisen jälkeen sekä asukas, että hevonen toimivat paremmin yhteen. Asukas tiedosti välimat-

kan merkityksen ja hevosen käytös rauhoittui. Kontakti asukkaan ja hevosen välillä jatkui, molem-

mille miellyttävän etäisyyden löytymisen jälkeen.  

 

Kotimatkalla kerrattiin päivän tapahtumia ja kyseltiin asukkailta, mikä eläin oli heidän mielestään 

paras. Jokaiselle oli löytynyt mieleinen eläin, joka oli jäänyt erityisesti mieleen. Omaan yksikköön 

saapuessaan asukkaat kertoivat muille asukkaille innoissaan eri eläimistä. Näytimme valokuvia eläi-

mistä asukkaille, jotka eivät olleet mukana ja suunnittelimme uutta käyntiä heidän kanssaan ke-

väälle.  

 

6.2.3 Viherkasvien istuttaminen  

 

Viherympäristöjä voidaan käyttää tukena hoitotyössä siellä oleilemalla tai aktiivisesti toimimalla. 

Koska talviaikana ja kaupunkiyksikössä puutarhan käyttö ei ole mahdollista, voidaan kasvit ja niiden 

kanssa toimiminen tuoda sisätiloihin. Kasvien istutus yhdessä muiden kanssa antaa mahdollisuuden 

sosiaaliseen kanssakäymiseen ja kasvien kanssa toimiminen ja niiden hoito laitosolosuhteissa mah-

dollistavat normaaliuden tunteen ja vahvistavat voimavaroja. (Green Care Finland s.a/e.) Puutarha-

terapian vaikutukset perustuvat kasvien havainnointiin, kasvien kanssa toimimiseen ja tuloksena 

saatuihin tuotteisiin. Ydinasiana on kuitenkin kasvien hoito, joka on todettu merkitykselliseksi ja pal-

kitsevaksi. Kasvien kasvatukseen osallistuminen vaikuttaa ihmisen psyykkiseen toimintakyvyn lisäksi 

myös fyysisesti ja sosiaalisesti. (Rappe, Linden ja Koivunen 2003, 47.) 

 

Kolmas toiminnallinen kerta toteutettiin yksikön erillisessä päivätoimintatilassa. Olimme hankkineet 

etukäteen erilaisia myrkyttömiä viherkasveja, ruukkuja ja multaa.  Saimme houkuteltua mukaan toi-

mintaan kaikki asukkaat, jotka olivat yksikössä sillä hetkellä paikalla. Osa asukkaista motivoitui lähte-

mään mukaan, huomatessaan toisten asukkaiden valmistautuvan päivätilaan siirtymiseen. Oli selke-

ästi havaittavissa, että jokainen asukas halusi lähteä katsomaan, millaista toimintaa oli suunniteltu. 

Osallistuminen muiden kanssa toimintaan oli asukkaille selvästi tärkeä.  

 

Päivätoimintatilassa jokainen asukas sai istuttaa oman kasvin ruukkuun. Toimintakykyisimmät halu-

sivat istuttaa useita kasveja. Asukkaita, joiden toimintakyky oli heikompi, ohjasimme suullisesti ja 

toimimme myös apukäsinä tarvittaessa. Jokainen asukas sai halutessaan ottaa istuttamansa kasvit 

omaan huoneeseensa. Toiminnan merkitys ja mielekkyys oli havaittavissa siitä, että asukkaat esitte-

livät istuttamiaan kasveja työntekijöille selvästi ylpeinä oman käden tuotoksistaan. Kasvien hoito oli 

asukkaille tärkeä asia, koska he jo istuttaessaan huolehtivat kasvien riittävästä veden saannista ja 

kyselivät kasvien hoito-ohjeita. 
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6.3 Perehdytysmateriaalin kokoaminen 

 

Perehdytysmateriaalin (LIITE 5) kokoamisen teimme toiminnallisten toteutuskertojen jälkeen. Se 

koottiin Power Point -pohjalle. Tiivistimme siihen opinnäytetyömme teoriaosuuden Green Care –me-

netelmistä ja vaikutuksista. Lisäsimme miellyttävän visuaalisen ilmeen saamiseksi Green Care aihee-

seen sopivia kuvia. Pyrimme pitämään oppaan lyhyenä ja selkeänä, keskittyen menetelmän olennai-

simpiin osiin. Loimme aiheet osa-alueittain, jotta lukijan olisi helpompi sisäistää yksi aihealue kerral-

laan. Materiaali etenee loogisessa järjestyksessä yleisestä tiedosta yksityiskohtaisempaan tietoon, 

jotta lukijalle mahdollistuu selkeä ja helposti ymmärrettävä kokonaisuus. 

 

Power Point -pohjalle luotu perehdytysmateriaali toimitettiin sähköisessä muodossa yksikön henkilö-

kunnan käyttöön muistitikulle tallennettuna. Muistitikulla perehdytysmateriaali on helposti muokatta-

vissa toiminnan kehittymisen myötä. Sähköinen materiaali on myös siirrettävissä organisaatioin mui-

den yksiköiden käyttöön ja sitä voidaan hyödyntää myös omaisille esittelymateriaalina.  

 

6.4 Palautteen kerääminen 

 

Opinnäytetyömme viimeisenä osuutena oli palautteen kerääminen. Tähän opinnäytetyöhön liittyvä 

arviointi toteutettiin keräämällä palautetta perehdytysmateriaalista ja toiminnallisista kerroista henki-

lökunnalta kyselylomakkeen avulla. Kyselylomakkeen suunnittelu perustuu kehittämistyön tavoittei-

siin. Lomakkeen suunnittelu kannattaa aloittaa vasta, kun tietoperusta on koottuna ja kohteeseen on 

perehdytty riittävästi. Suunnittelussa kiinnitetään huomio muun muassa lomakkeen ulkoasun selkey-

teen ja pituuteen aiheeseen nähden. Liian pitkä kysely voi heikentää vastaushalukkuutta. Kehittä-

mistehtävän kannalta pyritään riittävän kattavaan, mutta samalla yksinkertaiseen kysymystenasette-

luun. Kysymysten kannattaa olla tarkkoja ja lyhyitä. Vastausvaihtoehtoina kannattaa käyttää moni-

valintavaihtoehtoja ja yhtenä vaihtoehtona kannattaa olla myös ” ei mielipidettä” -vaihtoehto. Avoi-

mia kysymyksiä suositellaan käytettäväksi ainoastaan, jos niiden käyttöön on painava syy, sillä kyse-

lyihin vastaajat jättävät nämä usein vastaamatta. Kysymysten muotoilussa on aiheellista keskittyä 

niiden yksiselitteisyyteen, jotta jokainen vastaaja käsittäisi kysymykset samalla tavalla. Lomakkee-

seen tulee merkitä myös vastausohjeet ja saatteena selvitys siitä, miksi kysely tehdään. Kyselylo-

makkeen testaus on välttämätöntä ennen sen levittämistä. (Ojasalo ym. 2014, 130–133.) Suunnitte-

limme kyselylomakkeen lyhyeksi ja selkeäksi sekä pyrimme kiinnittämään huomion kysymysten ym-

märrettävyyteen. Halusimme luoda mahdollisimman yksinkertaisen ja nopeasti vastattavan lomak-

keen.  Kyselylomakkeen ymmärrettävyys testattiin kahdella ulkopuolisella lukijalla ja hyväksytettiin 

ohjaavalla opettajalla. Kyselyn alkuun laitoimme vastausohjeet ja selvityksen siitä, miksi kysely teh-

tiin.  

 

Palautteen keräämisessä käytimme kyselylomaketta (LIITE 4), johon organisaation henkilökuntaa 

pyydettiin vastaamaan. Potentiaaliseksi vastaajien joukoksi muodostui kymmenen vakituiseen henki-

lökuntaan kuuluvaa työntekijää ja kolme opiskelijaa. Kyselylomakkeisiin vastasi kolmestatoista yh-

deksän henkilöä. Vastausprosentiksi muodostui näin ollen 69 %. 
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Ensimmäinen kysymys kyselylomakkeessa käsitteli perehdytysmateriaalin tietoarvoa ja työntekijöi-

den tietoisuuden lisääntymistä materiaalin lukemisen myötä. Kuusi yhdeksästä vastaajasta koki pe-

rehdytysmateriaalin lisänneen heidän tietouttaan Green Care -menetelmästä erittäin hyvin, kun taas 

reilu kaksi vastaajista koki sen lisänneen melko hyvin ja yhden se lisäsi tietoutta kohtalaisesti.  

 

Toisessa kysymyksessä kysyttiin lisäsikö perehdytysmateriaali työntekijöiden valmiuksia Green Care -

toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen yksikössä. Viisi vastaajaa oli sitä mieltä, että heidän val-

miutensa lisääntyivät materiaalin lukemisen myötä erittäin hyvin. Neljä oli sitä mieltä, että pystyisi-

vät suunnittelemaan ja toteuttamaan Green Care -menetelmään pohjautuvaa päivätoimintaa pereh-

dytysmateriaalin pohjalta melko hyvin.   

 

Kolmas kysymys liittyi toiminnan alkuvaiheessa pidettyyn aivoriiheen. Kysymyksen tavoitteena oli 

selvittää, antoiko järjestetty suunnittelupalaveri lisää ideoita osallistujille toiminnan toteuttamiseen. 

Kaksi vastaajista koki sen antaneen lisää ideoita erittäin hyvin ja yksi melko hyvin. Yksi vastasi, että 

se ei lisännyt ideoita lainkaan ja yksi ei osannut sanoa. Vastaajista neljä jätti vastaamatta tähän ko-

konaan, ohjeistuksen mukaan toimien. Suunnittelupalaveriin osallistui yhteensä kolme työntekijää, 

joten viiden vastauksen saaminen antaa viitteitä siitä, että kysymyksiin on vastattu, vaikka palaveriin 

ei olisi osallistuttu. Tämän vuoksi tähän kysymykseen saatujen vastausten luotettavuus voidaan ky-

seenalaistaa.  

 

Neljännessä kysymyksessä kysyttiin toteutetun Green Care toiminnan soveltuvuutta yksikköön jokai-

sesta toimintakerrasta erikseen. Arvioita pyydettiin omien havaintojen ja asukkaiden kertoman pe-

rusteella. Luovien kädentöiden arvioinnissa seitsemän vastaajista arvioi sen soveltuvan yksikköön 

erittäin hyvin, yksi melko hyvin ja yksi ei osannut sanoa ja yksi vastaajista jätti tämän kohdan tyh-

jäksi. Maatilavierailun arvioitiin sopivan seitsemän vastaajan mielestä erittäin hyvin yksikössä toteu-

tettavaksi toiminnaksi. Yksi vastaajista ei osannut sanoa ja yksi jätti vastaamatta tähän kohtaan ko-

konaan. Viherkasvien istutuksen arvioi kahdeksan vastaajaa soveltuvan erittäin hyvin ja yksi jätti 

vastaamatta tähän kokonaan.  

 

Viidennessä ja viimeisessä kysymyksessä kysyttiin, minkä vastaaja koki olevan suurimpana esteenä 

Green Care -toiminnan toteuttamiseen yksikössä. Tähän kysymykseen olisi voinut vastata myös use-

amman vaihtoehdon valitsemalla. Kolme vastaajista oli sitä mieltä, että suurin este oli raha eli tarvit-

tavia välineitä ja tarvikkeita ei saada. Kolme vastaajaa myös koki, että henkilökuntaa ei ole riittävästi 

Green Care -päivätoiminnan toteuttamiseen ja kaksi vastaajista näki suurimpana esteenä asukkaiden 

haluttomuuden osallistua päivätoimintaan. Yksi vastaajista koki, että suurin estäjä oli oma motivaa-

tio.  

 

Kyselystä saatujen tulosten mukaan kehittämistyön tuloksena syntynyttä perehdytysmateriaalia voi-

daan pitää onnistuneena ja toteutetut toimintakerrat soveltuvat kyseisen yksikön kehitysvammaisille 

asukkaille hyvin. Perehdytysmateriaali täytti tavoitteet tiedon lisääntymisestä henkilökunnan keskuu-

dessa ja antoi ideoita päivätoiminnan suunnitteluun Green Care -menetelmää noudattaen. Green 
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Care -menetelmän esteiden haarukointi antaa yksikön esimiehille tietoa siitä, mitkä ovat henkilökun-

nan mielestä suurimmat esteet toiminnan toteuttamisessa. Saimme myös suullista palautetta muuta-

malta yksikön työntekijältä perehdytysmateriaalista. Palaute kerrottiin yksikössä työskentelevälle 

opinnäytetyöntekijälle heti perehdytysmateriaaliin tutustumisen jälkeen. Perehdytysmateriaali koet-

tiin informatiiviseksi ja selkeäksi. Kuvat lisäsivät materiaalin lukemisen mielekkyyttä.  
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7 OPINNÄYTETYÖN MERKITYS 

 

Opinnäytetyömme on tilaajaorganisaatiolle merkityksellinen. Sen avulla voidaan helposti perehdyttää 

yksikössä uudet ja vanhat työntekijät Green Care -menetelmän mahdollisuuksiin ja toiminnan toteut-

tamiseen. Sitä voidaan hyödyntää myös organisaation muissa toimipisteissä valtakunnallisesti. Työn 

avulla saadaan lisättyä henkilökunnan laaja-alaisempaa osaamista asukkaiden osallisuuden ja yhtei-

söllisyyden vahvistamiseksi. Opinnäytetyömme toiminnallisten osuuksien myötä havaitsimme, että 

luonto- ja eläinavusteiset menetelmät sopivat hyvin myös kehitysvammaisten kanssa työskentelyyn. 

Huomioimme myös, että toteuttamamme toiminnalliset kerrat vahvistivat asukkaiden osallisuutta, 

osallistumista ja yhteisöllisyyttä.  

 

7.1 Tavoitteiden saavuttaminen 

 

Opinnäytetyömme tavoitteeksi olimme asettaneet henkilökunnan Green Care tietämyksen lisäänty-

misen ja kehittämisen yksikköön sopivaksi. Perehdytysmateriaalin avulla saimme henkilökunnan tie-

toiseksi Green Care -toiminnasta, sen vaikutuksista ihmisen hyvinvointiin ja erilaisista mahdollisuuk-

sista toteuttaa toimintaa. Aivoriihityöskentelyn avulla henkilökuntaa motivoitiin pohtimaan kaupun-

kiyksikössä toteutettavan Green Care -toiminnan mahdollisuuksia. Aivoriihityöskentelyn tavoitteena 

on kerätä osallistujilta erilaisia ideoita jatkotyöskentelyä varten. Henkilökunta osallistui toimintaan 

positiivisella ja avoimella asenteella. Saimme heiltä reilusti ideoita, joista yhdessä suunnittelimme 

kolme toteutettavaa toimintakertaa.  

 

Toimintakertojen tarkoituksena oli antaa henkilökunnalle esimerkkejä toiminnan mahdollisuuksista ja 

rohkaista heitä toteuttamaan päivätoimintaa. Henkilökunnalle oli kerrottu etukäteen kunkin toimin-

nan aikatauluista ja pyydetty heitä osallistumaan Green Care hengessä toteutettuun päivätoimin-

taan. Toimintaa toteutettaessa haasteena oli kuitenkin se, että osa henkilökunnasta joutui saman 

aikaisesti toteuttamaan perushoidollista työtä tai muita yllättäviä akuutteja tilanteita. Päivätoiminnan 

organisointi kuuluu yksikön työntekijöiden jokapäiväiseen toimintaan. Toiminnan suunnittelussa py-

rittiin huomioimaan toimintakertojen ajankohta, jolloin henkilökuntaa oli paikalla eniten.  

 

7.2 Opinnäytetyön eettisyys ja luotettavuus 

 

Tutkimuksen validiteetti eli pätevyys varmistetaan etukäteen suunnittelemalla huolellisesti ja harkit-

semalla tiedonkeruutavat tarkoin. On tärkeää, että tutkimus mittaa sitä, mitä oli tarkoitus selvittää. 

Tutkimuksen kysymysten tulee kattaa koko tutkimusalue ja mitata oikeita asioita. Lisäksi tutkimuk-

sen vastaajien tarkka määrittely, korkea vastausprosentti edesauttavat tutkimuksen validiteetin to-

teutumista. Validiteettia voidaan tarkastella myös esimerkiksi tutkimuksen palautekyselyn osalta si-

ten, että ovatko kyselylomakkeen kysymykset kattaneet koko tutkimusalueen ja mitanneet oikeita 

asioita sekä millainen vastausprosentti on ollut. Validiteetin ongelmista voidaan puhua, kun kyselylo-

makkeiden laatiminen tapahtuu nopeasti, jolloin mittarin pätevyys voi olla koetuksella 
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(Heikkilä 2014, 27; Toikko ja Rantanen 2009, 121–123.) Toteutimme opinnäytetyömme lineaarisen 

mallin mukaisesti, jossa korostuu suunnittelun tärkeys. Kirjallisuutta tutkiessamme kiinnitimme huo-

mion lähteiden luotettavuuteen ja käytimme aikaa luotettavien tietolähteiden etsintään. Käytimme 

Savonia ammattikorkeakoulun raportointiohjeiden mukaisia lähdeviitteitä ja merkitsimme lähteen 

aina, kun teksti ei ollut omaamme.   

 

Tulosten tarkkuutta määritellään luotettavuudella eli reliabiliteetilla.  Tutkijan tulee noudattaa koko 

tutkimuksen ajan tarkkuutta ja kriittisyyttä. Tutkimus tulee toteuttaa puolueettomasti eli objektiivi-

sesti, eivätkä tulokset saa olla tutkijasta riippuvaisia. Tiedon luotettavuus on tieteellisen tiedon tun-

nusmerkki ja se kohdistuu tutkimusmenetelmiin, tutkimusprossiin ja tutkimustuloksiin. Kehittämis-

työssä luotettavuus tarkoittaa sen käyttökelpoisuutta eli ei riitä, että tieto on totuudenmukaista, 

vaan sen tulee lisäksi olla hyödyllistä. Reliabiliteetin keskeinen osa on toistettavuus. Esimerkiksi jos 

kyselylomakkeessa mitataan samaa asiaa, erilaisella kysymysten asettelulla, pitäisi vastausten korre-

loida eli olla samansuuntaisia keskenään. Myös toisen tutkijan pitäisi pystyä toistamaan tutkimusase-

telma ja saada samanlaisia tutkimustuloksia. (Heikkilä 2014, 28; Toikko ja Rantanen 2009, 121–

123.) Teimme opinnäytetyötämme tarkkuutta ja kriittisyyttä noudattaen. Toisen meistä työskennel-

lessä yksikössä, oli huomioitava ennakkokäsitysten muodostuminen. Meillä oli etukäteistietoa sekä 

asukkaista että henkilökunnasta ja pyrimme välttämään toiminnassamme näiden ennakkokäsitysten 

vaikutuksia. Olimme esimerkiksi saaneet tietoomme joidenkin asukkaiden toimintakyvyn rajoitteiden 

vaikuttavan osallistumismahdollisuuksiin ja -halukkuuteen. Emme antaneet tämän vaikuttaa asukkai-

den osallistamisessa tai mahdollisuuteen osallistua toimintaan. Toiminnallisen opinnäytetyömme luo-

tettavuutta analysoitaessa oli huomioitava se, että henkilökunnan osallistuminen toimintakertoihin oli 

vaihtelevaa. Green Care -toiminnan soveltuvuus yksikköön jäi siis suurimmaksi osaksi oletuksien ja 

asukkailta kuultujen kertomusten varaan. Pohdimme myös, mikäli kysymyksiin oli vastannut opiskeli-

joita, että heidän oli haastavampi arvioida menetelmien soveltuvuutta asukkaille tai nähdä realisti-

nen kuva päivätoiminnan toteuttamiseen liittyvistä haasteista ja mahdollisuuksista. Arviointimenetel-

mänä käytettyjen kyselylomakkeiden osalta noudatimme tietosuojaa. Kyselyt toteutettiin anonyy-

misti ja kerättiin suljettuun laatikkoon, jotta vastausten yksityisyys säilyi. Kyselyiden analysoinnin 

jälkeen lomakkeet tuhottiin.  

 

Kehittämistoiminnassa voidaan korostaa tiedon käyttökelpoisuutta ja siirrettävyyttä. Tiedon suhde 

todellisuuteen ei välttämättä ole olennaisinta, vaan ennemminkin siinä korostuu tiedon käyttöarvo. 

Mikäli tieto on totta, on se myös käyttökelpoista. Kehittämistyössä käyttökelpoisuus tarkoittaa sen 

prosessin seurauksena syntyneiden tulosten hyödynnettävyyttä. Olennaista on tutkimustulosten 

yleistettävyys käytännön toimintaan ja niiden leviäminen järjestelmässä. Tuloksilla ei ole merkitystä 

vain yhden organisaation kannalta, vaan niitä voidaan hyödyntää laajemminkin. Tulosten siirrettä-

vyys nähdään yhtenä kehittämistoiminnan ratkaisevana asiana. Tulosten levittämisessä on kysymys 

siitä, miten tulokset saadaan levitetyksi muihin organisaation ehkä vähemmän edistyksellisiin työyk-

siköihin? (Toikko ja Rantanen 2009, 125–126.) Tämän opinnäytetyön materiaalia tullaan käyttämään 

toimeksiantajamme sähköisessä palvelujärjestelmässä, joka on valtakunnallisesti koko organisaation 

käytössä. Järjestelmään luodaan toimintaohjeet Green Care –menetelmän käytöstä ja vaikuttavuu-

desta kehitysvammaisten asiakkaiden palveluprosessissa.  
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Kehittämistyössä on kyse samoista eettisistä säännöistä kuin yhteiskunnassa ja vuorovaikutuksessa 

ylipäänsä. Kehittämistyö on inhimillistä toimintaa. Kehittämisen kohteena olevien ihmisten on tiedet-

tävä, mitä kehittäjä tekee, mitkä ovat tavoitteet ja mikä on työntekijän rooli kehittämistyössä. Kehit-

täjä joutuu työskennellessään miettimään työyhteisössä suostuttelun ja pakottamisen rajaa. Kehittä-

mistyössä oletus on, että yrityksen henkilökunta osallistuu toiminnan kehittämiseen. Kehittämis-

työssä on sitouduttava toimeksiantajan käytäntöihin, arvoihin ja asenteisiin, vaikka nämä eivät saa-

kaan ohjata todettujen asioiden tulkintaa. Lisäksi on huomioitava, että osallistujilla voi olla ennakko-

käsityksiä, jotka ohjaavat toiminnan tulkintaa. Kehittämistyön eettisyyttä arvioidaan muun muassa 

tiedonhankinta ja arviointimenetelmien kautta. Kehittämistyössä kerätyn tiedon tulee pysyä luotta-

muksellisena ja tutkittavien tulee tietää, mitä tarkoitusta varten tietoa kerätään. Tulosten luotetta-

vuus ja eettisyys perustuvat myös siihen, että tuloksia ei väärennetä, eikä muiden tekstiä esitetä 

omana eli lähteet merkitään. (Ojasalo ym. 2014, 48–49.)  

 

Toimimme opinnäytetyömme toimintaosuuksissa Green Caren eettisten sääntöjen mukaan, kohdel-

len asukkaita tasavertaisesti ja syrjimättä. Kunnioitimme myös asukkaiden itsemääräämisoikeutta. 

Kannustimme kaikkia osallistumaan ja pyysimme heitä henkilökohtaisesti mukaan, kuitenkin antaen 

vapauden kieltäytyä, mikäli joku ei halunnut toimintaan osallistua. Mikäli joku oli erityisen kiinnostu-

nut jostakin osa-alueesta ja suoriutui toiminnasta muita nopeammin, pystyimme antamaan hänelle 

lisätehtäviä ja siten kehittämään omaa osaamistaan ja vahvuuksiaan enemmän.  

 

Kehittämistyön kohteena voidaan tässä opinnäytetyössä pitää organisaation henkilökuntaa. Henkilö-

kuntaa oli tiedotettu perehdytysviikolla, kun yksikkö avautui, opinnäytetyöstämme ja sen tarkoituk-

sesta ja aikataulusta. Heille haluttiin selventää, että kehittämistyöhön osallistuminen ei ole pelkkä 

velvoite, vaan mahdollisuus saada tietoa ja keinoja Green Care -toiminnan toteuttamiseen. Työvuo-

rojen puitteissa aivoriihityöskentelyyn osallistuville oli kerrottu etukäteen palaverin aiheet. Palaverin 

aluksi kävimme myös läpi, mikä kokoontumisen tarkoitus oli ja mitä työntekijöiltä odotettiin. Eetti-

syyden toteutumiseksi oli mielestämme tärkeää, että henkilökunta oli tietoinen toiminnasta ja mitä 

heiltä edellytettiin sen suhteen.  

  

7.3 Ammatillinen kasvu ja oppiminen 

 

Opinnäytetyömme myötä opimme toimimaan sosiaalialan arvojen ja ammattieettisten periaatteiden 

mukaisesti, ketään syrjimättä ja tasa-arvoa kunnioittavasti sekä yhdenvertaisuutta edistäen. Ihmis-

käsityksemme laajeni ja erilaisia ihmisiä kohdatessa pohdimme omia arvojamme. Opimme suunnitte-

lemaan, osallistamaan ja toimimaan tavoitteellisesti. Omat ohjaustaitomme saivat toimintakertojen 

myötä vahvistusta ja vuorovaikutustaitomme kehittyivät erilaisten ihmisten kohtaamisen myötä.  

 

Kehittämistyötä tehtiin yhteistyössä henkilökunnan kanssa, joten tiedottaminen opinnäytetyöstämme 

oli tärkeää. Henkilökunnan osallistuminen prosessiin oli merkityksellistä ja tähän meidän olisi pitänyt 

kiinnittää enemmän huomiotamme. Olisimme voineet korostaa enemmän toiminnallisten toteutus-

kertojen merkitystä työntekijöiden osaamisen vahvistumisessa ja painottaa heidän osallistumisensa 
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merkitystä.  Arvioinnin avulla yksikkö sai arvokasta lisätietoa, miten yksikön kannattaa lähteä etene-

mään Green Care päivätoiminnan toteuttamisessa. Arvioinnin avulla saimme myös palautteen 

omasta onnistumisestamme perehdytysmateriaalin suhteen.   

 

Toiminnan kehittäminen työyhteisössä ja työyhteisön kanssa vaatii aikaa ja kärsivällisyyttä. Työyh-

teisön motivoiminen yksikön kehittämiseen voi olla haasteellista, mikäli työntekijät eivät ole valmiita 

sitoutumaan kehittämiseen tai eivät koe siihen olevan aikaa muiden perustehtävien ohella. Henkilö-

kunnan saavutettavuus ja tiedon jakaminen tai kehittämisen pohdinta yhdessä työntekijöiden kanssa 

asettaa kolmivuorotyössä myös omat haasteensa.  

 

Uudessa avattavassa yksikössä on huomioitava monta asiaa. Perustoiminnan ja päivittäisten rutiinien 

muotoutuminen ottaa oman aikansa ja henkilökunnasta voi tuntua haasteelliselta lähteä toteutta-

maan samalla päivätoimintaakin. Kun on vielä kyseessä monelle työntekijälle uusi toimintamalli, 

josta heillä ei ole ollut juurikaan tietämystä, voi toiminnan vetäminen tuntua vieläkin haasteellisem-

malle. Kun Green Care -toimintaan tutustuu ja omaa riittävän tietopohjan, voi sitä toteuttaa pienin 

askelin, kuten esimerkiksi luontoaiheisten dokumenttien katselulla, luontokuvien katselulla tai luon-

toon liittyvien materiaalien työstämisellä. Pienet retket ja ulkoiluun yhdistetty luontomatkailu on, 

varsinkin kesäaikaan, helppo toteuttaa keräämällä vaikkapa luonnon kukkia tai muita materiaaleja 

yhdistettäväksi sisällä toteutettavaan luovaan toimintaan. Suurimman esteen muodostaa usein ihmi-

sen oma ajattelutapa ja kiireen luominen. On toki tehtäviä, joita on pakko tehdä tiettyinä aikoina ja 

yllättäviä tilanteita asumisyksiköissä tulee päivittäin. Mutta mielestämme se ei saa olla syy päivätoi-

minnan toteuttamatta jättämiselle. On myös osattava olla luova ja muuntautumiskykyinen ja pystyä 

muokkaamaan toimintoja nopeallakin aikataululla, pystyä elämään hetkessä.  

 

Havaitsimme jokaisen toimintakerran vaikuttavan asukkaisiin positiivisella tavalla. Omien kädentaito-

jen vahvistaminen, niin luovan toiminnan kuin kasvien istuttamisen myötä, lisäsi asiakkaiden itse-

luottamusta ja paransi mielialaa. Uskomme myös yhdessä tekemisen olleen merkittävää, sillä keski-

näinen vuorovaikutus lisääntyi ryhmätoiminnan myötä. On merkityksellistä tarjota jokaiselle asuk-

kaalle mahdollisuus osallistumiseen, eikä tehdä oletuksia asukkaan puolesta tai esimerkiksi toiminta-

kyvyn rajoitteiden perusteella. Asukkaat eivät välttämättä tuo esille sanallisesti omaa mielenkiinto-

aan toimintoja kohtaan ja joskus heitä voi joutua houkuttelemaan, mutta nähdessään muiden asuk-

kaiden osallistuvan omankin mielenkiinto herää.  

 

Kokonaisuudessaan pysyimme asettamissamme aikatauluissa. Henkilökunnan tiedottaminen ja jär-

jestelyt toimintoja varten toteutuivat ajoissa. Toiminnat pystyttiin toteuttamaan, kuten oli suunni-

teltu.  Henkilökunnan toimintakertoihin osallistumista olisimme voineet vielä enemmän heille painot-

taa, jotta jokainen heistä olisi varmasti ymmärtänyt, että odotimme osallistumista myös heiltä. Huo-

masimme, että helposti käy niin, että henkilökunta ajatteli toiminnan toteutuksen kuuluvan vain 

meille.  
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7.4 Jatkokehittämisideat 

 

Jatkokehittämisideana yksikön johtaja nosti esille tekemämme opinnäytetyön mahdollisen hyödyntä-

misen muissakin organisaation yksiköissä, joissa Green Care -menetelmää käytetään. Raporttimme 

avulla muihinkin yksiköihin olisi mahdollista tuoda teoreettisia perusteluita Green Caren vaikutuksista 

ja laaja-alaisista mahdollisuuksista. Toiminnan kehittymisen myötä perehdytysmateriaalia on helppo 

muokata ja täydentää ajantasaiseksi oppaaksi. Perehdytysmateriaali on jo tätä raporttia kirjoitetta-

essa annettu käyttöön organisaation toiseen yksikköön, jossa Green Care on jo mukana vahvasti 

päivätoiminnassa.  

 

Kun Green Care -toimintaa on toteutettu yksikössä pidemmän aikaa, olisi mielenkiintoista tutkia me-

netelmien vaikutuksia yksikön asukkaiden hyvinvointiin, elämänhallintaan ja sosiaaliseen vuorovaiku-

tukseen. Tutkimuksen voisi toteuttaa esimerkiksi havainnointimenetelmällä ja asukkaille suunnatulla 

kyselyllä.  
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LIITE 1 OHJAUSTOIMINNAN SUUNNITTELURUNKO 

 

Ohjaajat                                                                            Päiväys 12.1.2019 

Jonna Korhonen 

Annukka Korhonen                                                                               

Suunnitelman hyväksyjä (työpaikan yhteyshenkilö) 

Toimeksiantajaorganisaation johtaja 

Aihe 

Luova kädentaitojen toteutus luonnonmateriaaleista 

Tavoitteet   

Vahvistaa asiakkaiden osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Tuoda luonto mukaan päivätoimintaan 

kaupunkiyksikössä.  

Menetelmät 

Luonnonmateriaaleja hyödyntäen talviaiheinen askartelu / kädentyö. 

Orientointi ja motivointi    

Asukkaita informoidaan asukaskokouksien yhteydessä tulevasta päivätoiminnasta ja haettiin 

toimintaan mukaan jokainen henkilökohtaisesti ennen toiminnan alkamista.  

Tila ja ryhmittely 

Yksikön iso olohuone.  

Toiminnan kulku, vaiheet ja ajankäyttö 

- Materiaalien ja toiminnan tarkoituksen esittely 

- Mallikappaleen esittely 

- Materiaalien jakaminen 

- Toiminnan toteutus ja tarvittaessa avustaminen 

- Toimintaan aikaa varataan noin yksi tunti 

Materiaalit, välineet, tilajärjestelyt, avustavat henkilöt 

Materiaalit hankitaan yhteistyössä organisaation johtajan kanssa. Osa materiaaleista kerä-

tään luonnosta itse. Toiminta toteutetaan yksikön isossa olohuoneessa, johon mahtuvat 

kaikki asukkaat yhtä aikaa. Tilassa on iso pöytä, joka mahdollistaa toiminnan toteuttamisen 

yhteisöllisessä hengessä. Opinnäytetyön tekijät sekä vuorossa oleva yksikön henkilökunta 

avustavat toiminnan toteuttamisessa.  

Huomioitavaa (eriyttäminen, varasuunnitelma, turvallisuus) 

Asukkaiden yksilöllinen avuntarve huomioitava ja toiminta suunniteltava sen mukaisesti. 

Asukkaat toimivat jatkuvan valvonnan alla, jotta toiminnan turvallisuus on varmistettu. As-

kartelussa ei tarvitse teräaseita, kuten saksia tai muita vastaavia.  
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LIITE 2 OHJAUSTOIMINNAN SUUNNITTELURUNKO   

 

Ohjaajat                                                                            Päiväys 7.2.2019 

Jonna Korhonen 

Annukka Korhonen                                                                               

Suunnitelman hyväksyjä (työpaikan yhteyshenkilö) 

Toimeksiantajaorganisaation johtaja 

Aihe 

Maatilavierailu 

Tavoitteet   

Vahvistaa asiakkaiden osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Tutustuminen maatilan eläimiin ja 

kontakti eläinten kanssa.  

Menetelmät 

Eläinten hoito ja ruokkiminen.  

Orientointi ja motivointi    

Asukkaita informoidaan asukaskokouksien yhteydessä tulevasta päivätoiminnasta.  

Tila ja ryhmittely 

Organisaation toinen yksikkö maaseudulla.  

Toiminnan kulku, vaiheet ja ajankäyttö 

- Taksikyydillä maatilalle 

- Päiväkahvit yksikön asukkaiden kanssa heidän tiloissaan 

- Siirtyminen tallille 

- Tutustuminen eri eläimiin 

- Paluumatka, jonka aikana kysellään toiminnasta mielipiteitä 

Materiaalit, välineet, tilajärjestelyt, avustavat henkilöt 

Avustavina henkilöinä mukaan kaksi opiskelijaa. Kohteessa yksikön vastaava ohjaaja 

näyttämässä paikkoja ja esittelemässä eläimiä.  

Huomioitavaa (eriyttäminen, varasuunnitelma, turvallisuus) 

Mukaan lähtevät asukkaat valikoidaan toimintarajoitteet huomioiden. Eläinten kanssa on 

muistettava noudattaa erityistä varovaisuutta, niiden erilaisten reagointitapojen vuoksi.   
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LIITE 3 OHJAUSTOIMINNAN SUUNNITTELURUNKO   

 

Ohjaajat                                                                            Päiväys 8.2.2019 

Jonna Korhonen 

Annukka Korhonen                                                                               

Suunnitelman hyväksyjä (työpaikan yhteyshenkilö) 

Toimeksiantajaorganisaation johtaja 

Aihe 

Viherkasvien istuttaminen 

Tavoitteet   

Vahvistaa asiakkaiden osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Tuoda viherkasveja kaupunkiyksikköön 

sisälle.  

Menetelmät 

Kasvien mullan vaihto ja istuttaminen ruukkuihin. Asukkaat saavat halutessaan viedä kasvit 

omiin huoneisiin, joissa voivat hoitaa niitä.  

Orientointi ja motivointi    

Asukkaita informoidaan asukaskokouksien yhteydessä tulevasta päivätoiminnasta. Asukkaita 

haetaan toimintaan mukaan omista huoneistaan ja innostetaan kertomalla siitä, mitä teh-

dään.  

Tila ja ryhmittely 

Organisaation erillinen päivätoimintatila.  

Toiminnan kulku, vaiheet ja ajankäyttö 

- Valmistellaan tila suojaamalla pöytäpinnat ja asetetaan kasvit valmiiksi pöydille 

- Avustetaan toimintarajoitteita omaavat asukkaat päivätoimintatilaan 

- Kerrotaan, mitä aiotaan tehdä 

- Jaetaan asukkaille istutettavat kasvit 

- Ohjataan asukkaita kasvien istutuksessa ja avustetaan heitä, jotka apua tarvitsevat 

- Avustetaan asukkaat takaisin asuintiloihin 

Materiaalit, välineet, tilajärjestelyt, avustavat henkilöt 

Materiaalit hankitaan etukäteen yksikön johtajan kanssa. Toiminta toteutetaan erillisessä päi-

vätoimintatilassa. Avustavina henkilöinä mukaan yksi opiskelija.  

Huomioitavaa (eriyttäminen, varasuunnitelma, turvallisuus) 

Istutettavat kasvit valitaan myrkyttömyyden perusteella. Annetaan suojakäsineet asukkaille 

mullan käsittelyn ajaksi.  
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LIITE 4 KYSELYLOMAKE 

 

Hei,     

 

Pyydämme teitä arvioimaan opinnäytetyömme osa-alueita. Lue ensin toimittamamme Green Care 

perehdytysmateriaali (muistitikulla). Vastaa tämän jälkeen lomakkeessa esitettyihin kysymyksiin. 

Ympyröi numeroista parhaiten kuvaava vaihtoehto. Kysely toteutetaan nimettömänä.  

 

Lisäsikö perehdytysmateriaali tietouttasi Green Care -menetelmästä? 

Erittäin hyvin   5     

Melko hyvin   4   

En osaa sanoa 3   

Kohtalaisesti   2   

Ei lainkaan   1   

 

Pystyisitkö sen avulla suunnittelemaan ja toteuttamaan Green Care -menetelmään perustu-

vaa päivätoimintaa yksikössäsi? 

Erittäin hyvin   5   

Melko hyvin   4   

En osaa sanoa 3   

Kohtalaisesti   2   

En lainkaan   1   

 

Suunnittelupalaveri antoi lisää ideoita toiminnan toteuttamiseen (jos osallistuit) 

Erittäin hyvin   5   

Melko hyvin   4   

En osaa sanoa 3   

Kohtalaisesti   2   

Ei lainkaan   1   
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Miten koet jo toteutetun Green Care toiminnan soveltuvan yksikköön? (arvioi jokainen toi-

minta erikseen omien havaintojesi ja asukkaiden kertoman perusteella) 

 

- luovat kädentyöt (talvimaisema maljakossa) 

 Erittäin hyvin   5   

Melko hyvin   4   

En osaa sanoa 3   

Kohtalaisesti   2   

Ei lainkaan   1   

 

- maatilavierailu 

Erittäin hyvin   5    

Melko hyvin   4   

En osaa sanoa 3   

Kohtalaisesti   2    

Ei lainkaan   1   

 

- viherkasvien istutus päivätoimintatilassa 

 Erittäin hyvin   5   

 Melko hyvin   4   

 En osaa sanoa 3   

 Kohtalaisesti   2   

 Ei lainkaan   1   

 

Minkä/mitkä koet olevan suurimpina esteinä Green Care -menetelmän toteuttamisessa työpai-

kallasi? Voit valita myös useita vaihtoehtoja.  

 
1. raha (ei saada tarvittavia välineitä / tarvikkeita)     

2. oma motivaatio      

   

3. mielestäni päivätoiminta vie liikaa aikaa muilta töiltä   

  

4. henkilökuntaa ei ole riittävästi päivätoiminnan toteuttamista varten   

5. asukkaiden haluttomuus osallistua toimintaan      

  

Kiitos vastauksestasi. 

Ystävällisin terveisin, Annukka ja Jonna 
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LIITE 5 PEREHDYTYSMATERIAALI 
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