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processes could be the nature-based integration. This method has not 
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1 JOHDANTO  

Maahanmuutto alkoi selkeästi kasvaa Suomessa 1990-luvulla ja kasvu on 
jatkunut lähes joka vuosi. Vuonna 2017 Suomeen muutti lähes 31 800 hen-
kilöä. Kaikkiaan ulkomaalaistaustaisia Suomessa oli tuolloin 385 000 hen-
kilöä. (Työ- ja elinkeinoministeriö, n.d.a; Tilastokeskus, n.d.a, n.d.b) Maa-
hanmuuton monia syitä tuodaan esiin luvussa 4 Maahanmuutosta kotou-
tumiseen (s. 11). 
 
Kotoutumista tukeville toimintamalleille on tarvetta maahanmuuttaja-
työssä eri-ikäisten kanssa (Latomaa, Pöyhönen, Suni & Tarnanen, 2013, s. 
172). Luontopohjaisista ratkaisuista (nature-based solutions) voi löytyä 
keinoja parempaan kotouttamiseen. Pohjoismaisten projektien tieto ja ko-
kemukset luontokotoutuksesta ovat olleet hajallaan. Niitä tulisi jakaa te-
hokkaammin sekä kansallisesti että muiden maiden kanssa. (Suomen ym-
päristökeskus, 2018;  Gentin, Chondromatidou, Pitkänen, Dolling, Præst-
holm & Pálsdóttir, 2018, ss. 9, 21)   
 
Vuonna 2018 ja 2019 julkaistujen Suomen uhanalaisuusarviointien mu-
kaan arvioiduista luontotyypeistä uhanalaisia on koko maassa 48 % (Kon-
tula & Raunio, 2018, s. 316) ja uhanalaisia lajeja arvioiduista lajeista  
11,9 %  eli 2 667 lajia (Hyvärinen, Juslén, Kemppainen, Uddström & Liukko, 
2019, s. 25). Kun suojellaan luontotyyppejä tai lajeja, suojelusta hyötyy 
molemmat. Luonnonhoitotoimille on tarvetta suojelualueiden lisäksi muu-
alla luonnossa. (Kontula & Raunio, 2018, s. 342) 
 
Viestinnällä rakennetaan ihmisten maailmankuvaa ja vaikutetaan arvos-
tuksen kohteisiin. International Environmental Communication Associatio-
nin (IECA) (n.d) verkkosivustolla todetaan (vapaasti käännettynä), että se, 
miten hyvin kommunikoimme toisillemme luonnosta ja ympäristöasioista 
vaikuttaa siihen, kuinka hyvin tartumme ekologisiin kriiseihin.  
 
Tämän opinnäytetyön toiminnallisen osuuden tarkoituksena on edistää 
luontokotoutusta ympäristöviestinnän keinoin. Opinnäytetyössä selvite-
tään ensin työn lähtökohdat sekä esitellään toimeksiantaja ja tutkimuson-
gelma ja -kysymykset. Teoriaosuudessa käsitellään luonnonsuojelua ja 
-hoitoa, maahanmuuttoa ja kotoutumista sekä ympäristö- ja asiantuntija-
viestintää. Näiden jälkeen esitetään käytetyt tutkimusmenetelmät ja kuva-
taan projektin vaiheet. Työn lopussa on johtopäätökset ja pohdinta sekä 
ehdotuksia jatkokehitykseen. 
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2 OPINNÄYTETYÖN LÄHTÖKOHDAT 

Opinnäytetyön toimeksiantaja oli Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkan-
maan piiri ry:n toteuttama Kotouttavaa luonnonhoitoa Pirkanmaalla (Kolu) 
-hanke. Kolu-hankkeen ensimmäinen toimintakausi oli ajalla 1.1.2017–
31.12.2018. Kaksivuotinen jatkohanke käynnistyi tammikuussa 2019. En-
simmäisen vaiheen yhtenä tavoitteena oli pilotoida toimintamalli hank-
keen kokemusten pohjalta ja kerätä tieto oppaan muotoon vastaavaa toi-
mintaa suunnitteleville  (Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan piiri ry 
2019a, s. 5).  

 
Toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena oli toteuttaa Kolu-hankkeelle 
opas. Oppaan tavoitteena on jakaa selkeällä ja kiinnostavalla tavalla käy-
tännönläheistä tietoa luonnonhoidosta ja luonnon hyödyntämisestä ko-
toutumisen tukena sekä rohkaista aktiiviseen toimintaan. Opinnäytetyön 
toiminnalliseen osuuteen kuului tiedon kokoaminen, tekstisisällön toimit-
taminen, kuvankäsittely, graafinen suunnittelu ja taitto sekä tiedotus jul-
kaisusta.  

2.1 Toimeksiantajan esittely 

Suomen luonnonsuojeluliitto on kansalaisjärjestö, joka muodostuu 15 
maakunnallisesta piirijärjestöstä ja 162 paikallisyhdistyksestä. Jäseniä on 
lähes 30 000 henkilöä (vuonna 2017). Jäsenmaksuista, lahjoituksista, Suo-
men Luonto -lehden ja yritysyhteistyön tuotoista sekä valtion yleisavustuk-
sesta kertyvä rahoitus käytetään paikalliseen ja valtakunnalliseen luonnon-
suojelutyöhön. (Suomen luonnonsuojeluliitto, n.d.a, n.d.b; Suomen luon-
nonsuojeluliitto, 2017, s. 6) 
 
Piirit toimivat maakuntansa keskuksina luonnon- ja ympäristönsuojelussa. 
Tehtäviin kuuluvat muun muassa paikallisyhdistysten koordinointi, virkis-
tysalueista ja vihervyöhykkeistä huolehtiminen, luonnon ennallistaminen, 
ympäristöön vaikuttavien hankkeiden seuranta, suojeltujen alueiden suo-
jelun jatkumisen varmistaminen sekä suojelutoiminta hankkeiden 
avulla.  (Suomen luonnonsuojeluliitto, n.d.a) 
 
Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan piiri ry toimii lähes kaikissa Pir-
kanmaan kunnissa sekä Karvialla ja Kuorevedellä. Toimipiste sijaitsee Tam-
pereella. Piirin 16 paikallisyhdistykseen kuuluu lähes 3 000 jäsentä. Toimin-
nan tavoitteena on edistää luonnon- ja ympäristönsuojelua ja luontohar-
rastusta sekä jakaa tietoa aktiviteettien, kurssien ja tapahtumien avulla. 
Pirkanmaan piiri ry antaa lausuntoja sekä tekee aloitteita ja esityksiä yhtei-
söille ja viranomaistahoille. Yhteistyötahoja ovat paikallisyhdistykset, Suo-
men luonnonsuojeluliitto, muut kansalaisjärjestöt, viranomaiset, yksityis-
henkilöt sekä yritykset. (Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan piiri ry, 
n.d.b, n.d.c)    
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Kotouttavaa luonnonhoitoa Pirkanmaalla (Kolu) -hanketta toteuttaa Suo-
men luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan piiri ry. Euroopan maaseudun kehit-
tämisen maatalousrahasto (maaseuturahasto) rahoittaa hanketta 42 %:n 
osuudella kokonaisrahoituksesta. Hankkeen tapahtumissa on hoidettu ar-
vokkaita luontokohteita ja poistettu haitallisia vieraslajeja. Luonnonhoi-
toon on osallistunut vapaaehtoisia maahanmuuttajia ja kantaväestöä. 
Hankkeen ensimmäisen vaiheen osallistujista noin puolet oli maahan-
muuttajia. (Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan piiri ry, n.d.a; Suo-
men luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan piiri ry, 2019a, s. 3) Kolu-hanke on 
aiemmin toimineiden ESIKOTO-hankkeen (Metsähallitus, 2018)  ja ORIGIN-
hankkeen (Outdoor recreation, nature interpretation and integration in 
Nordic countries) (Suomen ympäristökeskus, 2018) ohella uranuurtaja 
Suomessa luonnon suunnitelmallisessa hyödyntämisessä kotoutumisen 
tukena. 
 
Tavoitteena hankkeen toimintavuosilla 2017–2018 oli merkityksellisen te-
kemisen ja yhteistoiminnan järjestäminen maahanmuuttajille paikallisten 
ihmisten kanssa luontoympäristössä. Lisäksi tavoitteena oli jakaa tietoa jo-
kamiehenoikeuksista ja Suomen luonnosta sekä tuottaa kokemuksista 
konkreettinen toimintamalli. (Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan 
piiri ry, 2019a, ss. 4–5)   
 
Kahden ensimmäisen vuoden aikana Kolu-hanke järjesti 30 luonnonhoito-
tapahtumaa 11 pirkanmaalaisessa kunnassa. Luontokohteita oli 20 ja käyn-
tikertoja lähes 700.  Lisäksi hanke järjesti maahanmuuttajille suunnattuja 
infotilaisuuksia, joissa esiteltiin Suomen luontoa, jokamiehenoikeuksia, va-
paaehtoistyötä ja tulevia tapahtumia. Yhteistyökumppaneita ovat olleet 
esimerkiksi oppilaitokset, kunnat, seurakunnat, muut hankkeet, paikalliset 
luonnonsuojeluyhdistykset, maanomistajat ja Pirkanmaan ELY-keskus. 
(Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan piiri ry, 2019a, ss. 3–4) 
 
Kolu-hanke on edistänyt Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 
2014–2020 tavoitteita säilyttämällä maatalousalueiden ja luontotyyppien 
monimuotoisuutta sekä hoitamalla maaseutu- ja kulttuurimaisemia. Pir-
kanmaan maaseudun kehittämissuunnitelman 2014–2020 kehittämistar-
peisiin ja -teemoihin on vastattu yhteisöllisyyden ja yhteistyön edistämisen 
sekä maaseutuympäristön hoidon osalta. Luonnonhoitotoimilla on tuettu 
EU:n luonnon monimuotoisuutta koskevaa strategiaa 2020 esimerkiksi 
ekosysteemejä ylläpitämällä ja ennallistamalla, poistamalla haitallisia vie-
raslajeja ja torjumalla biodiversiteetin häviämistä. Kolu-hankkeen toiminta 
on vienyt eteenpäin myös kansallista vieraslajistrategiaa jakamalla tietoa 
ja torjumalla haitallisia vieraslajeja, pääasiassa jättipalsamia ja lupiinia. 
(Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan piiri ry, 2019a, s. 4; Pirkanmaan 
ELY-keskus, 2013, ss. 6–7; Euroopan komissio, 2016; Maa- ja metsätalous-
ministeriö, 2012, s. 15) 

  



4 
 

 
 

2.2 Tutkimusongelma ja tutkimuskysymykset  

Kolu-hankkeen alkuvaiheessa toimijoita opastavaa materiaalia luonnon-
hoidosta kotoutumisen tukena ei toimeksiantajan mukaan ollut paljon saa-
tavilla. Erityisesti luonnonhoidon hyödyntämisen näkökulmasta suomen-
kielistä aineistoa ei ollut käytettävissä. Ensimmäisellä toimintakaudella oli 
tullut myös ulkopuolisilta kysymyksiä hankeidean jakamisesta muiden 
käyttöön. (Hämäläinen & Kytömäki, 2018) Näistä käytännön ongelmista 
johdettiin seuraavat tutkimuskysymykset: 

 
- Miten Kotouttavaa luonnonhoitoa Pirkanmaalla (Kolu) -hankkeen ko-

kemustietoa jaetaan hyödyttämään muita vastaavaa toimintaa suun-
nittelevia ja toteuttavia tahoja? 

 
- Millaisella ympäristöviestinnällä esitellään luonnonhoitoa ja luonnon 

hyödyntämistä kotoutumisen tukena? 

3 LUONNONSUOJELU JA -HOITO SUOMESSA 

Luonnon monimuotoisuuteen eli biodiversiteettiin kuuluu kaikki elollisen 
luonnon vaihtelu. Biodiversiteetin kolme tasoa ovat geneettinen vaihtelu, 
lajien runsaus ja elinympäristöjen monipuolisuus. (Kouki, 2011, ss. 16–17) 
Tämän rakenteellisen monimuotoisuuden rinnalla on toiminnallinen moni-
muotoisuus: eliöiden jakaminen karkeasti perustuottajiin, kuluttajiin ja ha-
jottajiin (Lyytimäki & Hakala, 2008, s. 165).  

 
Ekosysteemi on eliöiden ja ympäristön toiminnallinen kokonaisuus tietyllä 
alueella. Yksittäisen lajin suojelun sijaan tulisi suojella ekosysteemejä ja 
elinympäristöjä. Ekosysteemien suojelua ja tuottavien alueiden käyttöä 
maa- ja metsätalouteen on toisinaan haasteellista sovittaa yhteen. Ekosys-
teemiajattelun kautta on rakentumassa pohja luonnon monimuotoisuu-
den suojelulle. Tämä ajatustapa auttaa hahmottamaan ympäristöongelmia 
ja ihmisten aikaansaamia vaikutuksia syvemmin. (Halkka, 2011, ss. 38, 40–
41)  
 
Suomi on mukana YK:n yleissopimuksessa maapallon monimuotoisuuden 
suojelemiseksi (Convention on Biological Diversity, CBD) (Ympäristöminis-
teriö, 2017a). Sopimus velvoittaa kehittämään kansallista biodiversiteetin 
suojelua ja kestävää käyttöä (Asetus biologista monimuotoisuutta koske-
van yleissopimuksen voimaansaattamisesta 78/1994). EU:n vuoteen 2020 
jatkuva luonnon monimuotoisuuden strategia sisältää tavoitteita ja toimia 
muun muassa lintu- ja luontodirektiivien toimeenpanoon, ekosysteemien 
ja ekosysteemipalveluiden ylläpitoon, biodiversiteetin parantamiseen ja 
häviämisen torjuntaan sekä haitallisten vieraslajien torjuntaan (Euroopan 
komissio, 2011, ss. 1–5). Luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän 
käytön toimintaohjelmassa vuosille 2013–2020 visioksi on asetettu 
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Suomen luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttäminen sekä 
suotuisan tilan ja ekosysteemipalveluiden varmistaminen vuoteen 2050 
mennessä (Ympäristöministeriö, 2013, s. 3).  

 
Yhteisön normit saattavat viedä eteenpäin tai estää ympäristönsuojelua 
sekä vahvistaa tai heikentää ympäristöpoliittista ohjaamista. Haasteena 
ympäristönsuojelussa on olemassa olevien käytäntöjen muuttaminen. Ih-
miset ja ryhmät hahmottavat ympäristöasioita eri näkökulmista, useiden 
ajatusmallien vaikuttaessa yhtä aikaa. Käsitykset ja normit muuttuvat 
myös ajan ja paikan mukaan. (Lyytimäki & Hakala, 2008, ss. 234–235) Yh-
teisen käsityksen ja tavoitetilan muodostumista voidaan tukea ympäristö-
viestinnällä. Viestinnässä tulee huomioida erilaisten kohderyhmien tar-
peet ja tilanteiden muuttuminen. 

3.1 Luonnonsuojelu 

Luonnonsuojelulla turvataan luonnon monimuotoisuutta. Keinoja ovat  ar-
vokkaiden luontotyyppien, maisemien ja uhanalaisten lajien hoito ja suo-
jelu, vahingoittuneiden ekosysteemien ennallistaminen, elinympäristöjen 
säilyttäminen sekä luontoarvojen huomiointi maankäytössä. Lisäksi huo-
lehditaan suojelualueista esimerkiksi laajentamalla niitä. (ELY-keskus, 
2018a; Rohweder, 2017, s. 33)  
 
Luonnon monimuotoisuuden turvaamista voidaan ohjata esimerkiksi va-
paaehtoisilla suojelukeinoilla sekä kehittämällä luonnonsuojelun ja -hoi-
don kannustimia ja neuvontaa. Tiedotusta, neuvontaa ja käytännönlähei-
siä oppaita voidaan käyttää muun muassa maatalouden ja maaseudun ym-
päristönhoidossa. Ympäristölle haitallisia tukia tulisi tarkastella huomioi-
den sosiaaliset, taloudelliset ja kulttuuriset olosuhteet. (Ympäristöministe-
riö, 2013, s. 7) Taloudellisena perusteena luonnonsuojelulle pidetään hei-
kentyneiden ekosysteemien synnyttämiä kielteisiä vaikutuksia ihmisen hy-
vinvoinnille, joista aiheutuu kustannuksia (Hiedanpää & Peltola, 2011, s. 
110).  
 
Luonnonsuojelualueita ovat kansallis- ja luonnonpuistot sekä muut luon-
nonsuojelualueet (Luonnonsuojelulaki 1096/1996 § 10.) Suurimmaksi 
osaksi luonnonsuojelualueet ovat Metsähallituksen hoidossa ja valtion 
omistamilla alueilla. Suomessa on myös yksityisille maille perustettuja suo-
jelualueita. Suomen pinta-alasta on suojeltu noin 9 % luonnonsuojelulailla 
ja erämaalailla. (Ympäristöministeriö, 2016) Suomessa on yhteensä 11 614 
luonnonsuojelualuetta, joiden noin 2 366 500 hehtaarin pinta-alasta vesis-
töjä on noin 18 %. Erämaa-alueita on yhteensä noin 1 489 000 hehtaaria. 
(Tilastokeskus, 2019)  
 
Vapaaehtoisessa maa- ja metsäalueiden suojelussa maanomistaja voi esi-
merkiksi olla käyttämättä luontoa tai luonnonvaroja ympäristöä rasittavilla 
tai luontoarvoja heikentävillä tavoilla. Suomessa vapaaehtoinen suojelu 
painottuu alueen käyttämättömyyteen, Keski-Euroopassa tärkeämpänä 
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voidaan nähdä aktiiviset hoitotoimet. Tiedotuksen avulla parannetaan ym-
märrystä luonnonsuojelun merkityksestä ja toteutustavoista sekä tuetaan 
päätösten tekemisessä. (Primmer, 2011, ss. 387, 391).  
 
Luonnonsuojelulailla (1096/1996) ylläpidetään luonnon monimuotoi-
suutta, vaalitaan luonnonkauneutta ja maisema-arvoja, tuetaan luonnon-
varojen ja luonnonympäristön kestävää käyttöä, lisätään luonnontunte-
musta ja luontoharrastusta sekä edistetään luonnontutkimusta. Luonnon- 
ja ympäristönsuojeluun liittyvää lainsäädäntöä sisältyy myös muun muassa 
ympäristönsuojelulakiin (527/2014), erämaalakiin (62/1991), vesilakiin 
(587/2011), koskiensuojelulakiin (35/1987), metsälakiin (1093/1996), met-
sästyslakiin (615/1993), maa-aineslakiin (555/1981), maankäyttö- ja ra-
kennuslakiin (132/1999) sekä ulkoilulakiin (606/1973). 
 
Yhdistyneiden kansakuntien (YK) Agenda2030-ohjelman kestävän kehityk-
sen tavoitteisiin on nostettu esimerkiksi toiminta ilmastonmuutokseen liit-
tyen, merten luonnonvarojen kestävä käyttö, maaekosysteemien suojelu 
ja ennallistaminen, metsien kestävä käyttö sekä maaperän köyhtymisen ja 
luonnon monimuotoisuuden pysäyttäminen (Suomen YK-liitto, 
2018).  Nämä tavoitteet liittyvät luonnonsuojeluun.  

3.2 Luonnonhoito 

Luonnonhoito- ja kunnostustoimilla palautetaan, elvytetään ja säilytetään 
elinympäristöjen erityispiirteitä (Suomen ympäristökeskus, 2016). Hoito-
toimenpiteitä ovat esimerkiksi niitto, laidunnus, raivaus, kitkeminen ja 
suojelumerkinnät maastossa (Tampereen kaupunki, 2013, s. 22). Ennallis-
tamisella vauhditetaan ekosysteemien palautumista luonnontilaisen kal-
taiseksi ihmisen aikaansaamien muutosten jälkeen sekä vahvistetaan la-
jien elinmahdollisuuksia. (Suomen ympäristökeskus, 2016; Borg, 2008, 
s. 368). Ennallistamistoimia ovat esimerkiksi lähteiden kunnostukset ja soi-
den ennallistaminen (Tampereen kaupunki, 2013, s. 22). 
 
Niittäminen sekä niitto- ja raivausjätteen poiskerääminen ovat peltojen, 
niittyjen, pientareiden, joutomaiden, rantojen ja perinnemaisemien hoito-
toimia. Niittäminen siistii ympäristöä, vähentää maaperän ravinteikkuutta 
ja säilyttää avoimien alueiden lajeja. Eläinten laiduntaminen avartaa mai-
semaa, vähentää vesakoitumista sekä tarjoaa edullisen ja luonnon moni-
muotoisuutta lisäävän ruokintatavan. Raivaamalla lisätään maiseman avoi-
muutta, valoisuutta ja poistetaan ei-toivottuja puulajeja. Raivaus voi pa-
rantaa metsätaloudellista tuottoa. (Partanen, 2012, s. 25; Söyrinki, 2012, 
s. 46) 
 
Luonnonhoitopellot vähentävät kasvinsuojeluaineiden käyttöä, lisäävät 
eloperäistä ainesta, parantavat maaperää sekä edistävät vesiensuojelua ja 
biodiversiteettiä. Lisäksi näillä pelloilla on maisemallista merkitystä ja ne 
hyödyttävät riistaeläimiä. (Herzon, Toivonen, Kankaanpää, Mäkinen, De-
lasalle, Le Barh, Swiderski & Helenius, 2012, s. 9) Metsien hoidossa 
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käytetään muun muassa kuusettumisen ehkäisyä, kasvuedellytysten pa-
rantamista ja kulotusta (Tampereen kaupunki, 2013, s. 22).  
 
Yhteistyö luonnonhoitotöitä suunnittelevien ja paikallisten asukkaiden 
kesken ehkäisee ristiriitoja sekä lisää tietoa molemmin puolin. Asukkaiden 
mukaan saaminen käytännön toimiin ja päätöksentekoon on tärkeää. Koh-
teella voi olla monta käyttötarkoitusta, jotka tulisi mahdollisimman hyvin 
sovittaa yhteen. (ELY-keskus, 2012, s. 71)  
 
Luontotyyppi on maa- tai vesialue, jossa ympäristötekijät ja eliöstö ovat 
samankaltaisia ja eroavat muista luontotyypeistä. Suomen luontotyypit 
jaetaan kahdeksaan ryhmään. (Kontula & Raunio, 2018, ss. 13–14) Luonto-
tyypeistä esimerkiksi perinnebiotoopit ovat pääosin äärimmäisen uhan-
alaisia. Tilanteen parantamiseksi on esitetty muun muassa seuraavia toi-
mia:  
- inventointien täydentäminen 
- kohteiden priorisointi 
- rahoituskeinojen hyödyntäminen 
- luonnon monimuotoisuutta edistävä, kuluttajalähtöinen tuotanto 
- verkkopalvelujen kehittäminen esimerkiksi hoidon ohjeistamisessa 
- tutkimustoiminta, seuranta ja tiedonvaihdon kehittäminen. 

(Lehtomaa, Ahonen, Hakamäki, Häggblom, Jutila, Järvinen, Kemppai-
nen, Kondelin, Laitinen, Lipponen, Mussaari, Pessa, Raatikainen, Raa-
tikainen, Tuominen, Vainio, Vieno & Vuomajoki, 2018, ss. 249, 251–
252) 
 

Perinnebiotooppien säilyttämisessä ja kunnostamisessa tarvitaan jatkuvaa 
hoitoa sekä yhteistyötä maatalousyrittäjien kanssa. Kuluttajien lisääntynyt 
ympäristötietoisuus ja tuotantoeläinten hyvinvoinnin huomiointi saattavat 
edesauttaa luonnonlaidunten käyttöä. (Lehtomaa ym., 2018, ss. 250–251) 
 
Luonnon monimuotoisuuden tilaa seurataan lajien ja luontotyyppien 
uhanalaisuusarvioinneilla (Alanen, 2018, s. 3). Luontotyyppien arvioinnilla 
voidaan kohdentaa luonnonsuojelu ja -hoitotoimia, tutkimusta sekä seu-
rantaa (Kontula & Raunio, 2018, s. 9). Uudet arvioinnit Suomen luonto-
tyyppien uhanalaisuudesta julkaistiin vuoden 2018 lopulla ja lajien uhan-
alaisuudesta maaliskuussa 2019. Osaltaan ne voivat ohjata myös kolman-
nen sektorin toteuttamia luonnonhoitotoimia. 
 
Luonnonvaraisten elinympäristöjen häviämisen, heikentymisen ja pirstou-
tumisen on arvioitu olevan suurimpia uhkatekijöitä biodiversiteetille. On-
gelmia aiheuttaa esimerkiksi kestämätön maa- ja metsätalous, rakentami-
nen, energiantuotanto sekä ihmisten kulutuskäyttäytyminen. Lajien selviy-
tymiseen vaikuttavat myös sopeutumiskyky elinympäristön muutoksiin, lii-
kapyynti, saasteet, vieraslajit ja ilmastonmuutos. (Rohweder, 2017, ss. 21–
23; Luonnonvarakeskus, n.d.b; WWF Suomi, 2019; WWF International, 
2018, s. 10) Taulukossa 1 (s. 8) listataan luontotyyppien uhanalaistumiseen 
johtaneita syitä ja uhkia tulevaisuudessa.  
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Taulukko 1. Luontotyyppien uhanalaistumisen syitä ja uhkatekijöitä.  
      (Mukaellen Kontula & Raunio, 2018, s. 35). 

Syy tai uhkatekijä Selite 

Ilmastonmuutos Lämpötilan, sademäärien ja merenpinnan 
nousu, äärimmäiset sääilmiöt, ilman hiilidiok-
sidipitoisuuden nousu, kasvinsyöjien suuret 
esiintymät. 

Kemialliset  
haittavaikutukset 

Ilman ja vesien saasteet, ympäristömyrkyt ja 
-vahingot. 

Kaivannaistoiminta Maa- ja kiviaineksen otto, kaivostoiminta. 

Eroosio Kasvillisuuden ja maa- ja kallioperän 
kuluminen. 

Vieraslajit  Vaikutukset luontotyypin rakenteeseen tai 
toimintaan. 

Voimakas laidunnus Kasvillisuuden syöminen ja tallaantuminen. 

Metsien hoitotoimet, 
puulajimuutokset ja 
vanhojen metsien 
väheneminen 

Maaperän muokkaus, kantojen nosto,  
metsittäminen, lehti- ja jalopuiden sekä 
isojen puiden väheneminen, lehtojen kuuset-
tuminen.  

Kuloalueiden ja 
lahopuun 
väheneminen 

Luontaisten metsäpalojen ja kulotusten 
väheneminen, laho- ja kolopuiden puute. 

Laidunten ja niittyjen 
rehevöityminen 

Laiduntavien eläinten ruokinta lisärehulla,  
lannoitus, peltojen rehevöittävä pöly. 

Avoimien alueiden 
umpeenkasvu 

Laidunnuksen, niiton, kaskeamisen, lehdestä-
misen ja tulvituksen päättyminen. 

Ojitus ja turpeenotto Vaikutukset ympäristöön. 

Pellonraivaus Metsien, soiden ja perinnebiotooppien 
väheneminen. 

Rakentaminen 
 

Asutus, elinkeinot, liikenne ja virkistyskäyttö, 
maansiirrot, läjitykset.  

Rehevöittävä laskeuma Ilman typpilaskeuma, kalkkipöly. 

Vesistöjen käyttö,  
rehevöityminen, 
likaantuminen ja 
vesirakentaminen 

Virtaukset liikenteestä, ankkurointi, rantojen 
eroosio, päästöt, hajakuormitus, voimalaitok-
set, padot, satamat, väylät, ruoppaukset, ran-
tavyöhykkeiden muutokset, tekoaltaat.  
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Vieraslajilain (2015/1709 § 3) mukaan "vieraslajia ei saa pitää, kasvattaa, 
istuttaa, kylvää tai muulla vastaavalla tavalla käsitellä siten, että se voi 
päästä ympäristöön". Kiinteistön omistajan tai haltijan tulee huolehtia hai-
tallisen vieraslajin hävittämisestä ja leviämisen rajoittamisesta, jos siitä 
voi  syntyä merkittävää vahinkoa luonnon monimuotoisuudelle tai ihmis-
ten terveydelle ja turvallisuudelle. Toimijat velvoitetaan yhtälailla estä-
mään vieraslajien leviäminen toimintansa eri vaiheissa. Kansallinen vieras-
lajistrategia asettaa tavoitteet ja esittää keinot haitallisten vieraslajien tor-
juntaan (Maa- ja metsätalousministeriö, 2012, ss. 15–17). 
 
Haitalliset vieraslajit aiheuttavat globaalisti merkittävän uhan luonnon mo-
nimuotoisuudelle. Vieraslajien leviäminen voi haitata luonnonvarojen hyö-
dyntämistä, alkuperäistä lajistoa sekä ekosysteemien toimintaa ja raken-
netta. Taloudellisia haittoja syntyy muun muassa maa-, metsä- ja kalata-
loudelle sekä infrastruktuurille. Vieraslajit voivat vaarantaa ihmisten ter-
veyttä ja hyvinvointia sekä haitata luonnon virkistyskäyttöä ja matkailua. 
Globaalilla tasolla on arvioitu (vuonna 2001) vieraslajien synnyttävän joka 
vuosi yli 1 400 miljardin Yhdysvaltain dollarin kustannukset. Euroopassa 
esiintyvistä noin 11 000 vieraslajista noin 10–15 % voi aiheuttaa erilaisia 
haittoja, kustannuksia syntyy joka vuosi vähintään 12,5 miljardin euron 
edestä. Suomessa haitallisten vieraslajien torjuntaan liittyviä kustannuksia 
kertyy esimerkiksi kasvi- ja eläintarkastuksista, torjunta- ja valvontatoi-
mista sekä pienpetojen pyynnistä. Tärkeinä keinoina vieraslajiongelmien 
ratkaisemisessa on kansalaisten tietoisuuden lisääminen ja vapaaehtoinen 
torjuntaan osallistuminen. (Maa- ja metsätalousministeriö, 2012, ss. 11–
14) 
  
Saastamoinen (2015, ss. 21–22) esittelee Yleisen kansainvälisen ekosystee-
mipalvelujen luokittelun (Common Intervational Classification of Ecosys-
tem Services CICES). Tuotantopalveluina syntyy ravintoa, materiaalia ja 
energiaa. Säätely- ja ylläpitopalvelujen kautta tapahtuu luonnon hoitamaa 
jätteiden, haitallisten aineiden ja virtojen käsittelyä sekä olosuhteiden yl-
läpitämistä. Kulttuuripalvelut tarjoavat fyysistä, kokemuksellista ja älyllistä 
vuorovaikutusta luontoympäristössä. Ekosysteemipalvelut koskettavat 
laajasti ihmisen hyvinvointia ja niitä voidaan arvottaa taloudellisesti 
(Hiedanpää & Peltola, 2011, s. 101). Ekosysteemipalveluiden vuosittaiseksi 
arvoksi globaalisti on arvioitu 125 biljoonaa Yhdysvaltain dollaria (WWF In-
ternational, 2018, s. 6). 
 
Heikentyneiden ekosysteemien ennallistamisen tulisi olla kustannusteho-
kasta. Palautumisen voidaan antaa tapahtua luontaistenkin kehityskulku-
jen kautta. (Ympäristöministeriö, 2013, s. 3) Partasen mukaan (2012, s. 22) 
peltojen ja niittyjen hoitokustannukset ovat noin ⅕ puiston hoitoon verrat-
tuna. Luonnonhoitotoimilla vahvistetaan ekosysteemien omaa toimintaa. 
Hyvinvoiva luonto tukee myös taloutta ja tarjoaa työpaikkoja. (ELY-keskus, 
2012, s. 7, 9) Luonnolla ja ekosysteemeillä on myös itseisarvonsa (Rohwe-
der 2017, s. 24). 
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Ympäristöviestinnällä voidaan lisätä tietoisuutta paikallisista ja globaa-
leista luonnonsuojelun ja -hoidon tavoitteista, nykytilanteesta, onnistumi-
sista ja ongelmista. Oman toiminnan merkitys ja vaikutus ympäristöntilaan 
saatetaan ymmärtää paremmin laajemman näkökulman kautta.  

3.3 Vastuutahot ja toimijat 

Luonnosta ja sen monimuotoisuudesta huolehtiminen kuuluu kaikille, sa-
moin kuin vastuu ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä (Suomen perustus-
laki 731/1999 § 20). Ympäristönsuojeluun ja Agenda2030 kestävän kehi-
tyksen tavoitteiden saavuttamiseen tarvitaan panostusta niin paikallisilta 
ja valtakunnallisilta päättäjiltä, kansalaisjärjestöiltä, yrityksiltä kuin kansa-
laisiltakin (Niemelä, Furman, Halkka, Hallanaro & Sorvari, 2011, s. 330; 
Suomen YK-liitto, 2018, n.d.). Ympäristöpolitiikan ohjauskeinoja ovat 
muun muassa sääntely ja valvonta, verotus ja maksut, tuet, investoinnit 
sekä tutkimus ja teknologian kehittäminen (Korkman, 2017, ss. 105–107). 
 
Ympäristöministeriö laatii luonnonsuojelulain (1096/1996 § 8) velvoitta-
man luonnonsuojeluohjelman ja tekee töitä luonnon monimuotoisuuden,  
lajien ja luontotyyppien suojelun sekä ekosysteemien toiminnan turvaa-
miseksi (Ympäristöministeriö, 2019a). Maa- ja metsätalousministeriön teh-
täviin kuuluu turvata kestävää luonnonvarataloutta. Toimintaa ohjaavat 
YK:n kestävän kehityksen tavoitteet. (Maa- ja metsätalousministeriö, 
n.d.a, n.d.b). Metsähallituksen Luontopalvelut hoitaa valtion luonnonsuo-
jelualueita ja vastaa luontotyyppien, lajien ja kulttuuriperintökohteiden 
suojelusta (Metsähallitus, 2018c). 
 
ELY-keskuksien tehtäviä ovat muun muassa ympäristönsuojelu, rakentami-
sen ohjaus, kulttuuriympäristön hoito sekä luonnon monimuotoisuuden 
suojelu ja kestävä käyttö. ELY-keskukset valvovat yleistä etua ympäristö-
asioissa, tuottavat ja jakavat ympäristötietoa sekä parantavat ympäristö-
tietoutta. (Laki elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista 933/2013) 
Tehtäviä ovat lisäksi luonnon- ja maisemansuojelun valvonta ja luontoar-
vojen huomiointi maankäytön suunnittelussa. Yhteistyötä tehdään Metsä-
hallituksen kanssa muun muassa Natura 2000 -alueiden hoidossa ja met-
sien monimuotoisuuden toimintaohjelman (METSO) toteuttamisessa. Li-
säksi ELY-keskukset osallistuvat luonnonhoitohankkeisiin, hankkivat valti-
olle alueita luonnonsuojeluohjelmiin ja perustavat luonnonsuojelualueita 
maanomistajien kanssa yksityisten omistuksessa oleville maille. (ELY-
keskus, 2018) 
 
Kunnan tehtäviin kuuluu valvoa ja edistää ympäristönsuojelua alueellaan 
(Luonnonsuojelulaki 1096/1996 § 6). Luontoa ja ympäristöä suojelemalla, 
hoitamalla ja kehittämällä tulee turvata kuntalaisille terveellinen, viihtyisä 
ja virikkeitä antava sekä luonnontaloudellisesti kestävä elinympäristö (Laki 
kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta 1013/1996). Kuntakohtaisessa 
luonnonsuojeluohjelmassa tavoitteina voivat olla esimerkiksi luonnonsuo-
jelualueverkoston tukeminen, arvokkaiden luontokohteiden suojelu ja 
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priorisointi, uhanalaisten lajien suojelu ja asiantuntijaneuvonta maankäy-
tön suunnittelussa (Tampereen kaupunki, 2013, s. 8). 
 
Suomen ympäristökeskus (SYKE) tarjoaa tutkimus- ja asiantuntijapalveluja 
elinympäristöjen ennallistamiseen, hoitoon ja kunnostukseen sekä seuraa 
toimenpiteiden vaikutuksia (Suomen ympäristökeskus, 2016). SYKE, Met-
sähallitus, Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio ja Suomen metsäkeskus 
tekevät yhteistyötä metsien ennallistamisessa, luonnonhoidon suunnitte-
lussa ja seurannassa (Suomen ympäristökeskus, 2019). 
 
Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton IUCN (The International Union for 
Conservation of Nature) Suomen jäseniä ovat Suomen luonnonsuojelu-
liitto, Natur och Miljö, WWF Suomi, BirdLife Suomi, Korkeasaaren eläintar-
han säätiö, Suomen riistakeskus ja Suomen valtiota edustava ympäristömi-
nisteriö. IUCN:n laaja verkosto tuottaa työkaluja ja tietoja edistämään 
luonnonsuojelua ja kestävää luonnonvarojen käyttöä. (Ympäristöministe-
riö, 2019b; IUCN, n.d.) Kansainvälinen luontopaneeli IPBES (The Intergo-
vernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Servi-
ces) tuottaa tieteellistä tietoa luonnon tilasta luonnonsuojelun ja luonnon 
kestävään käytön edistämiseksi (IPBES, n.d.). 
 
Virallisten vastuu- ja asiantuntijatahojen rinnalle luonnonsuojeluun ja -hoi-
toon tarvitaan yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa sekä kansalaisten 
osallistumista. Luonnonhoitotoimien aloittamisessa ja tekemisessä on mo-
nia huomioitavia asioita esimerkiksi lainsäädäntöön, lupakäytäntöihin sekä 
toimien ajoittamiseen ja kohteeseen sopivuuteen liittyen. Avoin ja aktiivi-
nen yhteistyö eri toimijoiden kesken on edellytys toimien onnistumiselle 
ohjeistusten ja säädösten mukaan. Selkeälle, konkreettiselle ja asioita ko-
koavalle ympäristöviestinnälle on näin ollen tarvetta.  

4 MAAHANMUUTOSTA KOTOUTUMISEEN 

Maahanmuuttaja on henkilö, "joka oleskelee maassa muuta kuin matkai-
lua tai siihen verrattavaa lyhytaikaista oleskelua varten myönnetyllä luvalla 
tai jonka oleskeluoikeus on rekisteröity taikka jolle on myönnetty oleske-
lukortti" (Laki kotoutumisen edistämisestä 2010/1386 § 3). Maahanmuut-
tajiksi voidaan laskea myös suomalaiset ja heidän ulkomailla syntyneet lap-
sensa, jotka palaavat takaisin Suomeen (Martikainen, Saari & Korkiasaari, 
2013, s. 33). Suomeen muuttaneiden taustamaista kärkipaikalla oli vuonna 
2017 entinen Neuvostoliitto, seuraavaksi yleisimmät taustamaat olivat 
Viro, Irak, Somalia ja entinen Jugoslavia (Tilastokeskus, n.d.b).   
 
Muuttoliikkeessä on Suomessa muun Euroopan tavoin kolme päämuotoa, 
jotka ovat työ-, perhe- ja turvapaikkaperusteinen muutto. Muuttajien 
määrä ja muodot elävät jatkuvasti, mikä lisää haasteita maahanmuuttopo-
litiikan suunnitteluun ja toteuttamiseen. (Saukkonen, 2013, s. 96) Muita 
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syitä muuttoon ovat esimerkiksi opiskelu, paluumuutto, pohjoismainen il-
masto, vaihtelunhalu, matkailu tai sukujuuriin tutustuminen. Maahanmuu-
ton syihin vaikuttavat muun muassa sukupuoli, ikä, lähtömaa sekä asuin-
vuodet maassa. (Sutela & Larja, 2015, ss. 16–17) Taulukossa 2 näkyy ulko-
maalaistaustaisten määrän tasainen kasvu 2000-luvulla. 
 

Taulukko 2. Ulkomaalaistaustaiset Suomessa vuosina 2000–2017.  
      (Tilastokeskus, n.d.b) 

 
 
Ympäristöpakolaisuuden taustalla on monia syitä ja seurauksia. Ilmaston-
muutos on aiheuttanut muun muassa lämpötilan nousua, kuivuutta, tulvia 
ja näistä johtuen esimerkiksi ruokaturvan heikkenemistä, työttömyyttä ja 
konflikteja. (Taalas, 2017, ss. 47–51) Pakolaisia tai kansainvälisen suojelun 
tarpeessa olevia asui vuonna 2016 Suomessa 18 400 henkilöä. Suomeen 
tullaan kiintiöjärjestelmän kautta tai turvapaikanhakijoina. Pakolaiskiintiö 
Suomessa on 750 henkilöä vuosittain. Kaikki EU:n jäsenmaat eivät vastaan-
ota kiintiöpakolaisia, unionin yhteistä turvapaikkapolitiikkaa kehitetään. 
Turvapaikkaa Suomesta hakee noin 1 000–4 000 henkilöä vuodessa. (Suo-
men Pakolaisapu, n.d.a, n.d.b) Globaalisti pakolaisia on YK:n pakolaisjärjes-
tön UNHCR:n mukaan 25,4 miljoonaa ja turvapaikanhakijoita 3,1 miljoo-
naa. Päivittäin 44 400 ihmistä joutuu jättämään kotinsa konfliktien tai vai-
noamisen vuoksi. (The UN Refugee Agency, 2018)   
 
Muuttaminen maasta toiseen tulee todennäköisesti edelleen kasvamaan, 
ja se lisää palveluiden tarvetta erilaisista taustoista tuleville. On myös ryh-
miä, jotka jäävät virallisen palvelujärjestelmän ulkopuolelle. (Hiitola, Anis 
& Turtiainen 2018, ss. 235, 240) Korkman (2017, s. 103) toteaa sosiaalisen 
kestävän kehityksen olevan edellytyksenä sille, että kehitys on kestävää 
myös muilla tavoin. 
 
Muuttoliikkeet voivat synnyttää monikulttuurisuutta ja -etnisyyttä, jotka 
rikastuttavat yhteiskuntaa niin taloudellisesti, sosiaalisesti kuin 
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kulttuurisesti (Tuomioja, 2017, s. 174). Muuttaminen vaikuttaa muuttajien 
lähtö- ja tulomaiden yhteiskuntiin. Vaikka muuttoliikkeessä toistuu globaa-
listi samoja piirteitä ja kehityskulkuja, on jokainen yhteiskunta omanlai-
sensa muun muassa historiansa, kulttuurinsa ja sosiaalisten asioiden kan-
nalta. Muuttajien määrä, maahanmuuttosäännökset sekä muuttajien taus-
tat ja tyypilliset ominaisuudet ovat myös erilaisia eri maissa. Maahan-
muutto koskettaa muuttajien elämää sekä heidän perheitään, muita lähei-
siään ja verkostojaan monin tavoin. (Martikainen, Saukkonen & Säävälä, 
2013, ss. 13, 15)  
 
Suomen väestö ikääntyy ja ennusteen mukaan väkiluku alkaisi laskea 
vuonna 2035 (Tilastokeskus 2018). Suomeen tarvitaan työperustaista maa-
hanmuuttoa tukemaan sosiaalista ja taloudellista kestävyyttä ja hyvinvoin-
tia (Työ- ja elinkeinoministeriö, 2019; Puska & Vaarama, 2012, s. 3). YK:n 
kestävän kehityksen tavoitteissa on tuotu esiin muun muassa terveellisen 
elämän ja hyvinvoinnin takaaminen, tasavertaiset koulutusmahdollisuu-
det, tasa-arvo sukupuolten välillä sekä eriarvoisuuden vähentäminen (Suo-
men YK-liitto, 2018). Näiden tavoitteiden voidaan katsoa koskettavan lä-
heisesti myös maahanmuuttoa ja kotoutumista. 

4.1 Kotoutuminen ja kotoutumisen tukeminen 

Alitolppa-Niitamo ja Säävälä (2013, s. 7) pitävät kotoutumista tapahtuma-
ketjuna, jossa opitaan tietoja, taitoja ja toimintatapoja sekä rakennetaan 
sosiaalisia kontakteja. Integroituessaan henkilö säilyttää omaa kulttuuri-
taustaansa ja samaan aikaan siirtyy osaksi valtakulttuuria (Schubert, 2013, 
s. 66). Näkemykset kotoutumisen päämäärästä ja luonteesta vaihtelevat 
(Martikainen, Saukkonen & Säävälä, 2013, s. 14). 
 
Laissa kotoutumisen edistämisestä (2010/1386 § 3) kotoutumisella tarkoi-
tetaan "maahanmuuttajan ja yhteiskunnan vuorovaikutteista kehitystä, 
jonka tavoitteena on antaa maahanmuuttajalle yhteiskunnassa ja työelä-
mässä tarvittavia tietoja ja taitoja samalla kun tuetaan hänen mahdolli-
suuksiaan oman kielen ja kulttuurin ylläpitämiseen". Sama laki määrittelee 
kotouttamisen seuraavasti: "kotoutumisen monialaista edistämistä ja tu-
kemista viranomaisten ja muiden tahojen toimenpiteillä ja palveluilla". Ko-
touttamislain tarkoituksena on myös edistää tasa-arvoa ja yhdenvertai-
suutta sekä myönteistä vuorovaikutusta eri väestöryhmien kesken (Laki 
kotoutumisen edistämisestä 1386/2010 § 1). Yhdenvertaisuutta lain mu-
kaan on se, ettei ketään aseteta eri asemaan esimerkiksi sukupuolen, alku-
perän, kielen, uskonnon, vakaumuksen tai mielipiteen vuoksi (Suomen pe-
rustuslaki 731/1999 § 6). 
 
Suomessa kotouttamispolitiikka on perustunut kaksisuuntaiseen kotoutu-
miseen. Maahanmuuton myötä koko yhteiskunta on uudessa, monimuo-
toisessa tilanteessa. Haasteena on valtiotasolla määriteltyjen tavoitteiden 
toteuttaminen niukoilla taloudellisilla resursseilla sekä vähäisillä ohjaus-
keinoilla kunnissa ja työ- ja elinkeinotoimistoissa. (Saukkonen, 2013, ss. 
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93–94) Martikaisen (ym., 2013, s. 15) mukaan integraatiopolitiikka, kanta-
väestön asennoituminen ja työmarkkinoiden rakenne vaikuttavat osaltaan 
kotoutumiseen. 
 
Sopeutumisprosessin tulee olla vuorovaikutteinen. Myös vastaanottavan 
yhteiskunnan on etsittävä toimintatapoja, joilla maahanmuuttujien tar-
peet sekä muuttuvat tilanteet ratkaistaan. Kotoutumista edistää tasa-ar-
voiset toimintamahdollisuudet, joita rakentavat niin viranomaiset, poliitti-
set päättäjät kuin kantaväestökin. Kotoutumista edesauttaa myös mahdol-
lisuus ylläpitää omaa kulttuuria aktiivisesti, huomioiden yhteiskunnan 
säännöt ja lait. Kotoutumisen kivijalka rakentuu työelämään ja muuhun 
kansalaistoimintaan osallistumisesta, paikallisen kielen hallinnasta, sosiaa-
lisista suhteista valtaväestöön sekä oman kulttuurin arvostamisesta.  (Ali-
tolppa-Niitamo & Säävälä, 2013, ss. 6–7)  
 
Hiitolan (ym., 2018, ss. 14–15) mukaan Vuori (2015) jaottelee kotouttamis-
työn tiedon jakamiseen ja ohjaamiseen, psykososiaaliseen tukeen, sosiaa-
listen oikeuksien välittämiseen, kielelliseen tukeen, fyysiseen huolenpi-
toon, kulttuuristen kohtaamisten järjestämiseen sekä yhteiskunnalliseen 
vaikuttamiseen. Kielen oppiminen on kotoutumisen keskiössä (Farid, 
2019). Kansalaistamisen edellytys on suomen tai ruotsin kielen taito (Kan-
salaisuuslaki 359/2003 § 13). Kotoutumiskoulutuksen kielelliseksi tavoit-
teeksi on asetettu, että maahanmuuttaja saavuttaa suomen tai ruotsin kie-
lessä toimivan peruskielitaidon (Laki kotoutumisen edistämisestä 
1386/2010). 
 
Kielitaidon riittävyys riippuu tulkinnasta, tarvittava taitotaso voi olla erilai-
nen esimerkiksi  työelämässä ja identiteetin kannalta. Taidon kehittymi-
seen tarvitaan osallistumista kieliyhteisöön ja vuorovaikutusta kielen pu-
hujien kanssa. (Latomaa ym., 2013, ss. 178, 181) Virtanen (2009, s. 8) esit-
telee Mikkolan (ym. 2008) listaamia kielen tehtäviä. Kieli on muun muassa 
vuorovaikutuksen, ajattelun, ilmaisun ja elämänhallinnan väline. Se on osa 
identiteettiä ja myös valtaa.  
 
Kotoutuminen ja vuorovaikutus yhteiskunnassa rakentuvat mielen hyvin-
voinnille. Maahanmuuttajien mielenterveyttä ennalta vahvistavia toimia 
ovat esimerkiksi osallisuuden edistäminen, syrjinnän ehkäiseminen, yhtei-
söllisyys, kielitaidon parantaminen ja kulttuurisen osaamisen lisääminen 
sekä maahanmuuttajilla että toimijoilla. (Kerkkänen & Säävälä, 2015, ss. 
10, 56). Erityisesti maahanmuuttajanaisilla voi olla vähän tai ei lainkaan sy-
vempiä sosiaalisia suhteita suomalaisiin. Matalan kynnyksen kohtaamis-
paikat koetaan tärkeiksi. (Rask, Martelin, Nieminen & Solovieva, 2012, s. 
226) 
 
Keskisen ja Vuoren (2012, s. 10) mukaan Lister (2007) luettelee kansalai-
suuden keskeisiksi tekijöiksi oikeudet, velvollisuudet, osallisuuden ja kuu-
lumisen. Osallisuus on toimintaa ja osallistumista esimerkiksi työn, yhtei-
söllisyyden, kansalaisjärjestöjen ja poliittisen vaikuttamisen kautta. 
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Kuulumisessa yhteisöön ja yhteiskuntaan on erivahvuisia suhteita, joihin 
vaikuttaa niin henkilön oma toiminta kuin yhteiskunnan suhtautuminen. 
Arjen kansalaisuutta tukee esimerkiksi mahdollisuudet toimia (Hiitola ym. 
2018, s. 21).   
 
Hiitola (ym., 2018, ss. 6–7) tuo esiin Schierupin (2015) näkymyksen siitä, 
että tavat toimia ja puhua vaikuttavat käsityksiin maahanmuutosta sekä 
etnisyydestä. Yhteiskunnallisessa keskustelussa korostuu maahanmuuton 
syyt, kustannukset ja tuottavuus sekä kulttuureihin ja uskontoihin liittyvät 
asiat. Puheissa painottuu kansainvälistä suojelua hakevat ryhmät siitä huo-
limatta, että suuri osa Suomeen tulijoista muuttaa työn tai perhesyiden ta-
kia. Vähemmälle huomiolle on jäänyt maahanmuuttajien näkökulma pal-
velujen ja kotoutumisen tarpeista.  
 
Käytetyt mittarit määrittelevät mitä kulloinkin elämänlaadulla tarkoitetaan 
(Aalto, Korpilahti, Sainio, Malmivaara, Koskinen, Saarni, Valkeinen & 
Luoma, 2013, s. 4). Maailman terveysjärjestön (World Health Organisation 
WHO) (n.d.) elämänlaatumittarin (WHOQOL-100) osa-alueina ovat fyysi-
nen ja psyykkinen terveys, itsenäisyyden taso, sosiaaliset suhteet, henkiset 
ja hengelliset asiat sekä ympäristö (WHO, n.d.). Aalto (ym., 2013, s. 5) tuo 
esiin Leventhalin ja Colemanin (1997) määritelmän elämänlaadusta dynaa-
misena sekä ajan ja tilanteen mukaan muuttuvana prosessina. Maahan-
muuttajien hyvinvointiin voivat vaikuttaa esimerkiksi lähtömaa, ikä, syyt 
maahanmuutolle ja maassaoloaika (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 
2019). Tuomioja (2017, ss. 178–179) esittää hyvinvoinnin mittaamista 
bruttokansantuotetta kestävämmillä ja todellisemmilla mittareilla. 
 
Kotouttamista hoitavat Suomessa useat viranomaiset, muun muassa kun-
nat, ELY-keskukset, TE-toimistot, Opetushallitus, opetus- ja kulttuuriminis-
teriö (OKM), sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ja työ- ja elinkeinominis-
teriö (TEM) (Makkonen & Koskenniemi, 2013, s. 72). Virallisten tahojen li-
säksi kotouttamiseen osallistuvat kaikki maahanmuuttajien kanssa työs-
kentelevät tahot, esimerkiksi oppilaitokset, projektit ja erityispalvelujen 
tarjoajat (Vuori, 2012, ss. 239–240). Kolmannen sektorin toimijoilla on 
merkittävä rooli kotoutumisen tukemisessa, kotouttamistyössä ja suhtei-
den rakentumisessa (Saukkonen, 2013, s. 93; Hiitola ym. 2018, s. 15). Myös 
arjen tilanteet ja lähiyhteisöt päiväkodeissa, kouluissa ja työelämässä voi-
vat auttaa kotoutumisessa (Työ- ja elinkeinoministeriö, n.d.b.).  
 
Maahanmuuttajien kohtaaminen voi edelleen olla osalle toimijoistakin 
uutta. Työn tueksi saatetaan tarvita opastavaa informaatiota esimerkiksi 
kulttuurisista seikoista, kielen oppimisesta ja kommunikoinnista.  
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4.2 Luontokotoutus 

Luonnossa oleminen ja toimiminen vahvistavat psyykkistä ja fyysistä ter-
veyttä. Luonto voi muun muassa parantaa mielialaa, auttaa stressistä pa-
lautumisessa sekä ehkäistä sairauksia ja vahvistaa immuunijärjestelmää. 
(Tyrväinen, 2015, ss. 272, 274)  Arvonen (2018, ss. 12, 15–16) luettelee 
luonnon ja sen läheisyyden terveys- ja hyvinvointivaikutuksia. Sairastavuus 
ja riski sairastua verenpainetautiin, syöpään, diabetekseen, masennukseen 
ja liikalihavuuteen vähenevät. Toimintakyky ja mieliala paranevat ja tark-
kaavaisuus kasvaa. Luonnossa liikkuminen parantaa fysiikkaa monin ta-
voin, vahvistaa itsetuntemusta ja elvyttää. Faehnle, Jokinen, Karlin ja Lyy-
timäki (2010, s. 7) esittävät Wongin (2007) näkemyksen sosiaalisesta vuo-
rovaikutuksesta luontoalueilla: luonto tarjoaa mahdollisuuksia yhdessä-
oloon ja vapaa-ajan aktiviteetteihin. Lisäksi luonnossa voi syntyä positiivi-
sia muistoja ja yhteenkuuluvuuden kokemuksia. 
 
Luontomenetelmässä luontoympäristö tai -elementti on mukana tavoit-
teellisella tavalla esimerkiksi kuntoutus- ja ohjausprosessissa (Salonen, 
2010, s. 76). Green Care -toiminta perustuu luontolähtöisiin menetelmiin, 
jotka jaetaan Luontohoivaan ja Luontovoimaan. Luontohoivan asiakkailla 
on erityisen tuen tarve ja palvelujen tarjoamista ohjaavat sosiaali- ja ter-
veydenhuollon lait. Luontovoima puolestaan on terveyttä ja hyvinvointia 
ylläpitävää toimintaa, joissa ei vaadita SoTe-lainsäädännön ammatillista 
pätevyyttä. Luontovoimaan kuuluvat esimerkiksi virike- ja hyvinvointitoi-
minta, retket sekä muut luontoharrastukset. Hyvinvointivaikutukset tule-
vat luonnon elvyttävyydestä sekä toiminnallisuudesta ja yhteisöllisyy-
destä. (Green Care Finland ry, n.d.; Luonnonvarakeskus, n.d.a) 
 
Toiminnallisissa menetelmissä yhteisen kielen puuttuminen on samaan ai-
kaan haaste ja rikkaus. Kommunikointiin voi löytyä luovia ratkaisuja ja ti-
lanne on kummallekin osapuolelle tasavertaisempi. Toiminnassa tärkeintä 
on ihmisten kohtaaminen. (Hurmerinta, 2017, s. 92)  
 
Luontokotoutukseen kuuluu sekä luonto että mahdollisuuksien tarjoami-
nen osallisuuteen yhteiskunnassa. Se on prosessi, jonka kautta maahan-
muuttaja tutustuu aktiviteettien kautta paikalliseen ympäristöön. Toi-
minta perustuu identiteetin rakentamiseen, kokemusten tarjoamiseen 
sekä yhteiskunnan osallisuudessa tarvittavien kykyjen tukemiseen. Kotou-
tujan ympäristötietoisuus voi lisääntyä. (Gentin ym., 2018, ss. 16–17, 21).  
 
Luontoympäristön etuja ovat aiemmin mainittujen terveys- ja hyvinvointi-
vaikutusten lisäksi muun muassa luonnon ilmainen käyttäminen, vähem-
mät häiriöt ja monikäyttöisyys. Luonto on neutraalimpi kohtaamispaikka 
kantaväestölle ja maahanmuuttajille. Rauhallinen ympäristö auttaa ohjaa-
jia huomioimaan osallistujien tarpeita. Maan kulttuuri ja perinteet tulevat 
tutuksi luontotoiminnan kautta. (Pitkänen, 2018; Gentin ym., 2018, s. 15) 
Kaikissa Pohjoismaissa elämäntapaan kuuluu oleellisesti ulkona 
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harrastaminen, luonnonläheisyys kaupungeissakin ja erityinen luonto-
suhde (Suomen ympäristökeskus, 2018).  
 
Kun luontoalueita käytetään, muokataan niiden ekologisia ja kulttuurisia 
merkityksiä. Ihmisten toiminta, annetut merkitykset ja viestintä muuttavat 
luontoa ja kulttuuria. (Faehnle ym., 2010, s. 22) Luonto voidaan kokea sekä 
hyvänä että haitallisena asiana. Taulukossa 3 havainnollistetaan luonnon 
tuottamia sekä ihmisen itsensä kokemia palveluja ja haittoja luonnossa ol-
lessa. 

Taulukko 3. Luontoalueen palveluja ja haittoja. 
      (Mukaellen Faehnle ym., 2010, s. 20) 

Luonto- 
aktiviteetti 
tai ilmiö 

Luonnon tuottamat ja 
itse koetut palvelut  
 

Luonnon tuottamat ja 
itse koetut haitat 
 

Tilaisuus 
kaupunki-
puistossa 

kokoontumis- ja virkistäy-
tymispaikka, yhdessäolo, 
suvaitsevainen ja moni-
kulttuurinen alue 
 

eläinten jätökset, punkit, 
melu, roskaaminen 

Metsässä 
kävely 

psyykkinen hyvinvointi, 
kunnon kohotus, oleskelu 
yhdessä  tai yksin 

riskit loukkaantumiselle, 
hyttyset, pelottava paikka, 
maahanmuuttaja ei koe 
välttämättä oloaan tervetul-
leeksi 
 

Lumi ja jää talviliikunta ja -leikit, 
valoisuus, vuodenajat,  
uudet luontokokemukset 

onnettomuusriskit, liukkaus, 
elävän luonnon vähäisyys 

Rannalla 
oleilu 

virkistäytyminen, kuntoilu, 
oleskelu yhdessä  tai yksin 

hukkumisvaara, häiritsevät 
linnut, sinilevälle ja UV-
säteilyllä altistuminen, kult-
tuurisista syistä uiminen ei 
välttämättä ole mahdollista 
naisille  

 
 
Vuosina 2016–2018 toiminut ORIGIN-hanke järjesti mahdollisuuksia ver-
kostoitumiseen sekä lisäsi tietoutta luonnon ja ekosysteemien kulttuuri-
palvelujen merkityksestä kotoutumisessa Pohjoismaissa. Luontokotoutus-
toiminnan arviointi ei ole helppoa, eikä siihen ole vielä olemassa valmiita 
malleja. (Gentin ym., 2018, ss. 9, 21; Suomen ympäristökeskus, 2018)   
 
Paikalliset ja vapaaehtoisjärjestöt ovat jo pitkään toteuttaneet ulkoaktivi-
teetteja, tämä on mahdollistanut nopean luontokotoutuskäytäntöjen 
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kehittymisen Pohjoismaissa. Luontokotoutus on kuitenkin vielä uutta, eikä 
siitä ole monilla toimijoilla pitkää kokemusta. Kiinnostus luontokotoutuk-
seen on kasvussa. Maahanmuuttajien mukaan ottaminen jo luontokotou-
tuksen suunnitteluvaiheessa voi tukea onnistumista. (Gentin ym., 2018, ss. 
3, 21–23)  
 
Luontokotoutuksessa hyödylliseksi koettuja asioita ovat esimerkiksi posi-
tiiviset vaikutukset mielenterveyteen, oppiminen, vuorovaikutus, aktivi-
teetit ja osallisuus. Luontokotoutus voi tukea myös paikkaan kiintymistä ja 
kuuluvuuden tunnetta. Haasteita toiminnassa ovat aiheuttaneet ennakoi-
mattomat sääolot, vakuutukset, kuljetukset, kielitaito, työskentelytaidot ja 
koordinointi. Motivaatiosta, paikallisista osallistujista sekä työkaluista on 
ollut puutetta. Fyysiset vaatimukset ja pelko ristiriidoista arkielämässä, esi-
merkiksi omassa perheessä, voivat estää naisten osallistumista luontoakti-
viteetteihin. Kulttuuritaustasta ja aiemmista kokemuksista johtuen naiset 
voivat kokea yhdessä toimimisen miesten kanssa epämukavaksi. Luonto-
kotoutuksella voidaan tukea ja rohkaista naisia sekä edistää tasa-arvoa. 
(Gentin ym., 2018, ss. 13, 15, 20)  
 
Maahanmuutto voi muuttaa suhtautumista luontoon. Faehnle ym. (2010, 
s. 27) esittelevät Bradleyn (2009) tutkimustuloksia, joiden mukaan maa-
hanmuuttajilla oli ennastaan vähän tietoa ympäristöstä ja luonnonsuoje-
lusta. Uudessa maassa oli opittu esimerkiksi ympäristölainsäädäntöä ja 
luonnon merkitystä ihmisille. 
 
Tutkimus- ja kokemustiedon jakaminen luontokotoutuskokeiluista ja -toi-
minnasta voivat edesauttaa menetelmän laajempaa ja ammattimaista 
käyttöönottoa. Tiedon tulisi olla helposti toimijoiden saatavilla ja sovellet-
tavissa eriluonteisiin tilanteisiin ja tarpeisiin. 
 
Luonnon virkistyskäyttö on vapaa-ajalla luonnossa harrastamista esimer-
kiksi kalastuksen, marjastuksen, retkeilyn tai erilaisten liikuntamuotojen 
parissa. Virkistävä luontoympäristö voi yhtälailla olla niin kansallispuisto, 
erämaa, retkeilyalue kuin kaupunkipuistokin. Lähiluontoa pidetään arjen 
hyvinvoinnille kaikista tärkeimpänä luontoympäristönä. Luontoon tukeu-
tuvassa virkistystoiminnassa jatkuvuuden edellytyksenä on kaikkien kestä-
vän kehityksen osa-alueiden huomioon ottaminen. Virkistyskäyttö ei saa 
esimerkiksi vaarantaa alueen ekosysteemejä tai alkuperäisiä lajeja. Paikal-
liset ihmiset ja heidän yhteisönsä, kulttuuri, elinympäristöt, elinkeinot ja 
elämäntavat ovat myös vaalittavia asioita. (Tyrväinen, Kurttila, Sievänen & 
Tuulentie, 2014, ss. 11–12)  
 
Luonnon hahmottaminen vaihtelee muun muassa kulttuurista, luonnon-
olosuhteista, arvoista ja uskomuksista riippuen (Faehnle ym., 2010, s.22). 
Luontosuhde on ihmisen tai yhteisön ja luonnon välinen suhde, jonka ra-
kentuminen alkaa lapsuudessa. Se on luonnon arvostusta ja merkitys ihmi-
selle sekä luonnon mukanaoloa ihmisen elämässä. Luontosuhde näkyy 
myös luonnon käytössä ja kohtelussa. Luontosuhde voi olla kivijalkana 
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hyvinvoinnille sekä vastuullisille elämäntavoille. Luonnosta voimaantues-
saan ihminen tuntee kuuluvansa ympäristöön, ja kipinää osallistumiseen 
sekä vaikuttamiseen syntyy. Tietojen, taitojen, asenteiden ja ympäristöar-
vojen kehittyminen edesauttavat voimaantumista. (Finto n.d.; Cantell, 
2011, ss. 332, 338)  
 
Integroitumista luontosuhteen kannalta on tapahtunut, kun maahanmuut-
taja on omaksunut uuden kotimaansa tapoja luonnon käyttämisessä ja säi-
lyttää samalla oman kulttuurinsa perinteitä. Parhaassa tilanteessa luonto 
edistää kotoutumista, lisää elämänlaatua, tarjoaa myönteisiä kokemuksia 
ja rikastaa kulttuurisesti. (Faehnle ym., 2010, s. 41). 
 
Ihmisen arvostus ja halu huolehtia ympäristöstään kasvaa myönteisistä ko-
kemuksista luonnossa (ELY-keskus, 2012, s. 72). Salonen (2010, ss. 54–58, 
60–61) jakaa luontokokemuksen neljään tekijään: turvallisuuteen, hyväk-
syntään, kokemuksellisuuteen ja jatkuvuuteen. Jatkuvuudella tarkoitetaan 
muun muassa omien tarpeiden ja arvojen löytämistä. Elvyttävä luontoko-
kemus vahvistaa ja selkeyttää, mikä voi näkyä esimerkiksi itsetunnon pa-
ranemisena sekä uusien näkökulmien ja arvojen löytämisenä. Elvyttävän 
luontokokemuksen virkistävät, rauhoittavat ja rentouttavat vaikutukset 
voivat muun muassa parantaa mielialaa ja psyykkistä olotilaa. 
 
Ympäristökasvatuksen tavoitteena on yksilön ja yhteisön kestävän kehityk-
sen mukaiset arvot sekä tiedot, taidot ja tavat toimia. Tiedon lisääntymi-
nen, kokemukset ympäristöstä ja kannustus toimintaan ympäristön hy-
väksi kuuluvat ympäristökasvatukseen. (Cantell, 2011, s. 336) Ympäristö-
kansalaisuus on tavoitteellinen prosessi, joka perustuu toiminnalle, huo-
lenpidolle ympäristön laadusta sekä luonnon elinvoimaisuuden vaalimi-
selle (Santaoja, 2013, ss. 66–67). Sekä ympäristökasvatus että ympäristö-
kansalaisuus voidaan nähdä elinikäisinä, iästä riippumattomina proses-
seina, joita voidaan tukea esimerkiksi henkilöä kulloinkin kiinnostavilla 
luontoaktiviteeteilla ja ympäristöviestinnällä.  

5 YMPÄRISTÖ- JA ASIANTUNTIJAVIESTINTÄ  

Viestintä on vuorovaikutteista ja kaksisuuntaista toimintaa, tietojen vaih-
tamista ja välittämistä, vaikuttamista, kannanottoa, merkitysten luomista 
ja yhteisöllisyyden rakentamista. Se rakentuu lähettäjästä, vastaanotta-
jasta, viestintäkanavasta sekä viestin häiriöistä. Tiedottaminen puolestaan 
on yksisuuntaista, kuitenkin esimerkiksi asiantuntijayhteisön tiedottaessa 
odotetaan tiedon aiheuttavan jotain ja sekin on siten vuorovaikutteista toi-
mintaa. (Lohtaja-Ahonen & Kaihovirta-Rapo, 2012, ss. 13, 17; Järvi & Vai-
nikainen, 2010, s. 45).  
 
Viestinnällä luodaan pohja yhteiseen toimintaan sekä rakennetaan ja yllä-
pidetään yhteyksiä (Kortesuo, Patjas & Seppänen, 2014, s. 17; Koskela, 
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Koskinen & Lankinen, 2007, s. 8).  Viestintäosaamista tarvitaan ideoiden, 
konseptien, toimintamallien ja muiden aineettomien elementtien välittä-
miseen (Hakala, 2015, s. 20). Peruskysymykset viestinnän suunnittelussa 
ovat kuka tekee (vastuuhenkilöt), kenelle (kohderyhmät), milloin (aikatau-
lutus), mitä (sisältö) ja miten (keinot ja kanavat). Suunnitteluvaiheessa 
huomioidaan aiheutuvat kustannukset. Viestinnän tuloksia seuraamalla ja 
mittaamalla arvioidaan viestinnän toimivuutta. (Kortesuo ym., 2014, ss. 
23–24) 
  
Kukin tulkitsee viestejä omista lähtökohdistaan ja tilanteen mukaan. Tul-
kintoihin vaikuttavat esimerkiksi tavat, tottumukset, kulttuuri, havainnot 
sekä viestiin liitetyt merkitykset. Viestiä arvioidaan järjellä ja erityisesti 
tunteella. Viestinnän onnistumiseksi olisi tunnettava vastaanottajien ajat-
telua ja viestien käsittelytapoja sekä rakennettava hyvät olosuhteet toivo-
tunlaisten tulkintojen syntymiselle. Vastaanottajien ja tulkintojen ymmär-
tämiseen tarvitaan eläytymistä toisten asemaan sekä aktiivista ja moni-
puolista ajan hermolla olemista. (Hakala, 2015, ss. 28–29, 40, 43, 45, 47,  
55)  
 
Viestinnän tavoitteeksi voidaan asettaa esimerkiksi tiedon lisääminen, pe-
rimmäisenä tavoitteena on kuitenkin vaikuttaminen asenteisiin ja käyttäy-
tymiseen (Kortesuo ym., 2014, s. 21; Hakala, 2015, s. 21). Viestinnällä voi 
olla yhtäaikaisia tavoitteita, vaikuttamisen ja tiedottamisen lisäksi viihdy-
tetään. Vaikuttavassa ja tiedottavassa viestissä tulisi kertoa heti aluksi 
asian ydin, ja kiinnittää siten lukijan huomio. (Lohtaja-Ahonen & Kaiho-
virta-Rapo, 2012, ss. 40–41) Päätettäessä mitä viestitään, varmistetaan 
viestin puhuttelevuus sekä sopiminen aikaan ja asenneilmastoon (Hakala, 
2015, s. 13). 
 
Luoma-aho (2014, ss. 11–13) toteaa tutkimustiedon ja kokonaisuuksien 
ymmärtämisen olevan viestinnän onnistumisen edellytyksiä. Viestijältä 
vaaditaan nopeasti muuttuvassa ja kaoottisessa maailmassa jatkuvaa ym-
päristön monitorointia, suunnittelua, ennakointia ja oppimista. Taulukossa 
4 (s. 21) on havainnollistettu särkymättömän viestinnän ideaa.  

  



21 
 

 
 

Taulukko 4. Särkymättömän viestinnän periaatteita. 
      (Mukaellen Luoma-aho, 2014, s. 15) 

Särkymätön viestintä 

Tavoite ymmärtää kohderyhmien tarpeita 

Puitteet kohderyhmän kokemus lähtökohtana 

Prosessi jatkuva kehitys ja avoin tieto 

Suhteet kohderyhmien osallistaminen 

Vuorovaikutus kuunteleva ja avoin kritiikille 

Maine perustuu hyviin kokemuksiin ja suosituksiin 
 
 
Kohderyhmiä kiinnostavat eri asiat. Yhteistyökumppaneita kiinnostaa en-
sisijaisesti toiminnan jatkuvuus, mediaa ajankohtaisuus ja asiakkaita tuot-
teet sekä palvelut. Viesti tulisi rakentaa kohderyhmän mukaan ja käyttää 
useampaa kanavaa saman viestin välittämisen. Kohderyhmää voidaan ana-
lysoida ja varmistaa siten onnistunutta viestintää selvittämällä esimerkiksi 
tietotasoa, kokemuksia, asenteita ja mielipiteitä aiheesta. (Lohtaja-Aho-
nen & Kaihovirta-Rapo, 2012, ss. 17, 20, 39) 
 
Kohderyhmän tunteminen auttaa hahmottamaan, kuinka paljon lukijalla 
on aiheesta aiempaa tietoa. Tähän tulee kiinnittää huomiota taustoittami-
sessa ja ymmärrettävissä sanavalinnoissa. (Kortesuo ym., 2014, ss. 136–
137) Kohderyhmää pohtiessa huomioidaan lukijoiden tarpeet: mistä syystä 
ja milloin tekstiä luetaan sekä miten sitä hyödynnetään. Kun kirjoittajan ja 
lukijan tavoitteet kohtaavat, on tilanne paras mahdollinen. (Uimonen, 
2005, ss. 212–213) 
 
Usein viestijällä on aiheesta enemmän tietoa kuin vastaanottajalla. Vies-
tinnässä tulisikin keskittyä kokonaisuuksiin sekä merkityksellisiin asioihin 
vastaanottajan kannalta. Innostavan ja aktivoivan viestinnän tekeminen 
voi olla haasteellisempaa. Taitavalla viestinnällä vakuutetaan kohderyhmä. 
Epäselvä ja huono viestintä voi aiheuttaa väärinymmärryksiä, turhaa työtä, 
kustannuksia, stressiä ja jopa onnettomuuksia. (Hakala, 2015, ss. 19, 20,  
36)  
 
Ongelmat viestinnässä ovat Hakalan (2015, ss. 13, 23–24) mukaan huo-
nosti muotoillussa tai ei-ajankohtaisessa viestissä, joka ei tavoita, kiinnosta 
eikä synnytä toimintaa.  Asiaa ei tulisi viestiä liian yleisellä tasolla eikä toi-
saalta liian vaikeasti. Jos aihe ei herätä tunteita, se saatetaan ohittaa hel-
pommin. Väärillä viestintäkanavien valinnoilla kohderyhmää ei tavoiteta.  
Sarja (2016, s. 150) nostaa esiin Lindemanin (2015) näkökulman siitä, että 
viestin kiinnostavuuteen vaikuttavat muun muassa vastaanottajan koulu-
tus ja mielentila, viestin ja lähettäjän uskottavuus, aiemmat kokemukset 
sekä aihe. 
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Kirjoittamisessa, sanallisessa viestinnässä, käytetään erilaisia kanavia luki-
joiden tavoittamiseen. Tekstin lukija saattaa arvioida sisältöä viestintäväli-
neen, puhuttelutavan ja ulkoasun mukaan. Kirjallisen viestinnän etuihin 
kuuluvat viestin pysyvyys ja tarkkuus, haittoja ovat hidas sisällöntuottami-
nen ja vähäinen vuorovaikutus. (Lohtaja-Ahonen & Kaihovirta-Rapo, 2012, 
ss. 11, 14). Vilkka ja Airaksinen (2003, ss. 66–67) tuovat esiin Lonkan (ym. 
1998) määritelmän tiedon muokkauksen strategiasta, jossa kirjoittaminen 
on luovaa ja tavoitteellista ongelmanratkaisua. Sisällössä huomioidaan 
kohderyhmä ja määritellään tekstin vaatimustaso. Prosessissa asioiden 
ydin kirkastuu ja teksti jäsentyy ja tiivistyy. Tekstin kautta kielellistetään 
ajattelua vastaanottajan tulkittavaksi ja ymmärrettäväksi. 
 
Asiatyylinen teksti on sujuvaa, täsmällistä ja sisältöä korostavaa yleiskieltä. 
Tässä tyylissä huomioidaan myös oikeakielisyys ja siisti, kiinnostava ulko-
asu. Viestin tulee avautua kertalukemisella. Virkkeet ovat tiiviitä ja vaihte-
levia. Suositeltavaa on käyttää aktiivisia ilmauksia, tekijöitä ja verbejä. 
(Kortesuo ym., 2014, ss. 135–136, 138)  
 
Havainnollistamalla parannetaan viestin kiinnostavuutta, ymmärrettä-
vyyttä ja houkuttelevuutta. Keinoina voidaan käyttää esimerkiksi lukijan 
reagoimaan kannustamista, asioiden vertailua ja vaihtelu konkretian ja 
teoreettisen tiedon välillä. (Lohtaja-Ahonen & Kaihovirta-Rapo, 2012, s. 
57). 
 
Visuaalisuudella on iso rooli tämän päivän viestinnässä. Se on myös tasa-
vertaisempi ja kansainvälisempi ilmaisutapa kuin pelkkä teksti. Visuaalista 
hahmottamista voidaan helpottaa usealla tavalla. Esimerkiksi lähekkäin 
olevat asiat mielletään yhteenkuuluviksi, väreillä ja muodoilla voidaan 
erottaa, korostaa tai yhtenäistää asioita sekä isompi kokoisilla elementeillä 
laittaa asioille enemmän painoarvoa. Huomiota kiinnittämällä ohjataan 
katsomaan oikeita kohtia ja voidaan saada aikaan toimivampaa ilmaisua. 
(Luukkonen, 2010, ss. 9, 19–22, 28)  
 
Luukkonen (2010, s. 147) listaa Epplerin (2004) tiedon visualisoinnin hyö-
tyjä: huomion herättämisen lisäksi voidaan helpottaa muistamista ja nos-
taa motivaatiota. Visuaalinen aineisto voi lisätä kiinnostusta tutustua ai-
heeseen paremmin. Kuva ja teksti ovat luonteeltaan erilaista informaa-
tiota. Kuvallisesti voidaan esittää kokonaisuuksia ja lukija voi poimia kuvan 
sisältöä haluamassaan järjestyksessä. Teksti puolestaan on sarjallista ja 
omaksuttava tietyssä, valmiiksi määritellyssä järjestyksessä. (Hatva, 2018, 
s. 95) 
 
Kuvilla nostetaan esiin asioita, joihin halutaan kiinnittää huomiota ja he-
rättää mielenkiintoa. Hyvin suunniteltu kuva voi auttaa asian ymmärtämi-
sessä. Toisaalta kuvituksella voidaan johtaa ajattelu harhaankin ja aiheut-
taa väärinkäsityksiä. Kuvat jäävät mieleen pelkkää tekstiä paremmin. On 
myös saatu vastakkaisia tuloksia, jotka voivat johtua esimerkiksi kuvan ja 
tekstisuhteen laadusta. Kuvat voivat tukea mielikuvien luomista aiheesta. 
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Kuvan tulkintaan voivat vaikuttaa muun muassa katselutilanne sekä katso-
jan mieliala, persoona sekä tiedon vastaanottamis- ja tulkintatavat. (Hatva, 
2018, ss. 19, 21, 60, 101–102) 
 
Koponen, Hildén ja Vapaasalo (2018, s. 19) kirjoittavat Kahnemanin (2012) 
kuvailemasta hitaasta ja nopeasta ajattelutavasta. Nopealle ajattelulle so-
pivat kuvalliset viestit, hidasta puolestaan tukee kieli. Koponen ym. (2018, 
s. 19) jatkavat Paivion (1991), Levien ja Lentzin (1982) sekä Atkinsonin 
(1999) näkemyksillä siitä, että molempia viestintätapoja yhdistelemällä 
päästään parhaaseen tiedon käsittelyyn, sisäistämiseen ja muistamiseen. 
 
Sähköiset välineet tuovat viestintään taloudellisuutta, tehokkuutta ja laa-
jan jakelun mahdollisuuden. Toisaalta välineiden käyttö vähentää kasvok-
kain tapahtuvaa vuorovaikutusta, lisää väärinymmärrysten riskejä ja voi 
häiriintyä esimerkiksi teknisistä tai tietoturvaongelmista johtuen. (Lohtaja-
Ahonen & Kaihovirta-Rapo, 2012, ss. 12, 14, 17). Näytöltä lukeminen on 
25 % hitaampaa kuin paperilta. Usein verkkotekstejä luetaan silmäillen, 
tämä tulisi huomioida tekstin ymmärrettävyydessä ja pituudessa. (Lohtaja-
Ahonen & Kaihovirta-Rapo, 2012, s. 77) 
 
Verkkotekstejä luetaan muun muassa oppimisen, ymmärtämisen ja muis-
tamisen vuoksi. Tällaisen tekstin tulee olla selkeästi jäsenneltyä, konkreet-
tista ja helposti luettavaa. Tietoa on hyvä mahdollisuuksien mukaan sijoit-
taa myös kuviin ja graafisiin kuvioihin. Verkossa luettavissa teksteissä kan-
nattaa hyödyntää linkityksiä. (Uimonen, 2005, ss. 212–213, 215) 

5.1 Ympäristöviestintä 

Ympäristöviestinnällä voidaan tarkoittaa merkitykseltään ja laajuudeltaan 
eri asioita. Se koskettaa luontoa, ihmisiä yksilöinä ja ryhmissä sekä raken-
nettua ympäristöä. Muodoltaan viestintä voi olla puhetta, tekstiä, kuvaa, 
ääntä ja elekieltä. Ympäristöviestinnällä voidaan vaikuttaa esimerkiksi ih-
misen luontosuhteeseen, ympäristötietoisuuteen ja eri toimijoiden vuoro-
vaikutukseen. (Lyytimäki & Palosaari, 2004, ss. 11–12). 
 
Yksinkertaisimmillaan ympäristöviestintä määritellään viestinnäksi ympä-
ristöasioista. Siihen kuuluu eri muodoissa tehty viestintä ihmisten välillä, 
organisaatioissa, julkisesti ja poikkitieteellisesti alojen kesken. (Internati-
onal Environmental Communication Association, n.d.) Lyytimäki ja Palo-
saari (2004, s. 11) viittaavat Sjöblomin ja Niskalan (1999), Kurjen (1999) 
sekä Suhosen (1994) tulkintoihin, joissa ympäristöviestintä voi olla esimer-
kiksi yrityksen tai viranomaisen tekemää ympäristöraportointia tai medi-
assa näkyviä uutisia ympäristöaiheista. Laajemman näkökulman mukaan 
ympäristöviestintä voidaan ajatella ihmisen ja luonnon suhteen dynamii-
kaksi. 
 
Ympäristöviestintää voidaan pitää käytännöllisenä ja keskeisenä työkaluna 
toimintaan aktivoinnissa. Vaikuttava viestintä tukee onnistumista, kun 
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etsitään ratkaisuja esimerkiksi poliittisiin, taloudellisiin, kulttuurisiin tai 
käyttäytymiseen liittyviin pulmiin. Ympäristöviestinnällä voidaan vaikuttaa 
muun muassa toimintatapojen kannatukseen, tietoisuuden lisäämiseen, 
käyttäytymisen muuttamiseen, yleiseen mielipiteeseen, konfliktien välttä-
miseen, lainsäädäntöön ja oletuksien kyseenalaistamiseen. Sillä voidaan 
viestiä mahdollisista etenemistavoista, tulevaisuuden tilanteista ja luon-
nosta itsestään. (International Environmental Communication Association, 
n.d.) Ympäristösosiologia keskittyy kommunikaatioon, ympäristöaiheista 
keskusteluun ja näiden keskustelujen merkityksiin sekä sosiaalisiin raken-
teisiin. Se saattaa olla hallitsevin teoriasuuntaus ympäristöviestinnässä. 
(Klöckner, 2015, s. 7) 
 
Vaikuttamisessa tavoitellaan henkilön tai ryhmän aktivointia toimintaan 
tai ajatteluun. Samalla kohteen asenteet, mielipiteet tai käyttäytyminen 
muuttuvat. Vaikuttava viestintä voidaan jakaa vahvistavaan, aktivoivaan ja 
asenteita muuttavaan viestintään. Vaikuttajan tulee toimia vastuullisesti ja 
vakuuttaa kohde järkiperäisesti sekä eettisesti. Vaikuttaminen rakentuu 
uskottavuudesta, viestin kohdentamisesta, selkeistä väitteistä ja peruste-
luista sekä viestinnän tehokkuudesta. Tehokkuuteen kuuluvat selkeys, ym-
märrettävyys ja häiriöiden minimointi. Usein vaikuttaminen on pitkäaikai-
nen prosessi, vastaanottaja tarvitsee aikaa vanhasta luopumiseen ja uuden 
omaksumiseen. (Lohtaja-Ahonen & Kaihovirta-Rapo, 2012, ss. 41–44)    
 
Ympäristöongelmista selviytymiseen on Klöcknerin (2015, s. 4) mukaan 
kaksi pääasiallista lähestymistapaa; uudenlaisen, puhtaamman ja vaikutta-
vamman teknologian kehittäminen ja toisaalta vaikuttaminen ihmisten 
käyttäytymiseen. Molemmissa tavoissa tarvitaan ympäristöviestintää. Tär-
keinä toimina luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi pidetään tietoa 
lisäävää ja asenteisiin vaikuttavaa viestintää, kannustamista toimintaan ja 
verkostoitumista eri toimijoiden kesken. Luonnon monimuotoisuudesta 
huolehtiminen halutaan valtavirtaistaa koskemaan kaikenikäisiä kansalai-
sia, ihmis- ja ammattiryhmiä sekä yhteiskunnallisia toimijoita. (Ympäristö-
ministeriö, 2013, s. 5) 
 
Organisaation toimiala vaikuttaa ympäristöviestinnän tavoitteisiin, kohde-
ryhmiin, keinoihin ja kanaviin. Tärkeitä asioita ovat viestinnän todenmu-
kaisuus, oikea-aikaisuus sekä selkeys. Ympäristötyöllä saavutetuista tavoit-
teista ja muutoksista viestiminen on osa hyvää asiakaspalvelua. (Ekokom-
passi, n.d.) Ympäristöviestinnässä tavoitellaan sanojen ja tekojen tasapai-
noa. Eri sidosryhmien – henkilöstön, asiakkaiden, viranomaisten ja muiden 
verkostojen – lisääntynyt ympäristötietoisuus vaatii organisaatioita kehit-
tämään ympäristöosaamistaan. Tuotettu ympäristötieto voi vahvistaa ih-
misten ympäristötietoisuutta. (Rinne & Linnanen, 1998, ss. 14–15) 
 
Organisaation toimintastrategiaan nojaava tavoitteiden asettaminen on 
ympäristöviestinnän suunnittelun ensimmäisiä askelia. Seuraavana vai-
heena on kohderyhmäanalyysi. Ympäristöviestintä voi kohdistua esimer-
kiksi omaan henkilöstöön, yhteistyökumppaneihin, asiantuntijoihin, 
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suureen yleisöön, mediaan, ympäristöliikkeisiin, mielipidevaikuttajiin, vi-
ranomaisiin tai asiakkaisiin. Teemojen ja kohderyhmän valinnan lisäksi 
kohderyhmän odotusten ja tarpeiden selvitys on edellytys tehokkaalle 
viestinnälle. Viimeiseksi viestinnälle tehdään konkreettinen toimenpide-
suunnitelma. Sen tulisi sisältää valitut kohderyhmät, keskeiset toimin-
taympäristöön vaikuttavat sidosryhmät, vaiheistetut toimenpiteet sekä 
viestintävälineet. (Ilmola, 1998, ss. 60–62) Hakala (2015, s. 60) toteaa ar-
vojen ja identiteetin tulevan näkyviksi viestinnän kautta. 
 
Ympäristönsuojelua tukemaan voidaan kerätä runsaasti tarkkaa tietoa ym-
päristön tilasta. Kuitenkin tiedon määrää ratkaisevampia asioita ovat tie-
don laatu ja käyttötapa. Isoa tietomassaa tulisi hallita ja poimia tärkeimmät 
asiat tehokkaasti esille. Kaikista viesteistä vain osa tarttuu ihmisten mie-
leen ja lopulta vaikuttaa toimintaan. Ympäristöasiat kilpailevat huomiosta 
monien muiden aiheiden ja esimerkiksi viihteen kanssa. Verkko ja sen 
kautta välitettävä tieto voivat auttaa myös kansalaisjärjestöjen verkostoi-
tumista ja tiedottamista. (Lyytimäki & Hakala, 2008, ss. 397–398).  
 
Viestintää ympäristöasioissa on syytä avartaa ja tuoda keskusteluun laa-
jempaa näkökulmaa yleisen tietoisuuden lisäämiseksi. Keskittyminen yksit-
täisiin eliölajeihin ja suojelualueisiin voi jättää huomiotta taustalla olevat 
ongelmat luonnon monimuotoisuuden köyhtymisestä ja sen vaikutuksista 
ekosysteemipalveluiden heikkenemiseen. Biodiversiteetistä viestintä tulisi 
linkittää tiiviisti muihin isoihin ympäristökysymyksiin, esimerkiksi ilmaston-
muutokseen, vesivarojen suojeluun sekä ihmisten hyvinvointiin. (Ympäris-
töministeriö, 2013, s. 5)  
 
Viranomaiset, järjestöt ja yksityiset henkilöt tuottavat ympäristöoppaita 
sekä tietoa verkkoon. Ympäristötiedon välitys tapahtuu nopeasti sosiaali-
sen median kautta, jossa sitä myös voidaan kommentoida välittömästi ja 
suorasanaisesti. Yksityiskohtaisen tiedon puute saattaa estää toimintaa 
ympäristön hyväksi. Viestinnän painopiste kansalaisille onkin siirtymässä 
tarkempaan neuvontaan ja muokattuihin toimintamalleihin. (Lyytimäki & 
Berg, 2011, s. 345).  
  
Tiedottamalla, asenteisiin vaikuttamalla ja kannustamalla tulisi osallistaa 
yksittäisiä ihmisiä, kansalaisryhmiä, toimialoja ja yhteiskunnallisia toimi-
joita luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemipalvelujen turvaamiseen. 
Kansalaisten ympäristötietoisuutta tulisi lisätä esimerkiksi kehittämällä 
ympäristökasvatusta ja osallistumismahdollisuuksia lähiympäristön suoje-
luun. Tieto luonnosta auttaa luonnon ja ekosysteeminen toiminnan ja ra-
kenteiden hahmottamisessa. Aineistojen saatavuus ja tieto omasta lä-
hiympäristöstä koetaan tärkeiksi ympäristöopetuksen kehittämisessä. 
(Ympäristöministeriö, 2013, ss. 5–6) 
 
Ympäristönsuojelussa tiedon tarve on monitasoista, samoin ongelmien 
ratkaisuun tarvitaan kokemusta ja asiantuntemusta eri kanteilta. Tieteelli-
sen tiedon lisäksi tulisi huomioida ihmisten omat kokemukset ja 
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paikallinen tietämys. (Valve & Åkerman, 2011, ss. 409, 411) Ennakkoasen-
teet vaikuttavat uuden tiedon omaksumiseen. Ympäristöongelmien moni-
mutkaisuus voi johtaa tiedon vääristelyyn, salailuun, liioitteluun tai vähät-
telyyn tarkoituksellisestikin. (Lyytimäki & Hakala, 2008, s. 227)  
 
Järvikoski (2001, s. 7) nostaa esiin Kortelaisen (1994) määritelmän ympä-
ristötietoisuudesta. Se on ympäristöön liittyviä arvoja, asenteita ja toimin-
taa, joiden perustana on tieto ympäristöstä ja ympäristöongelmista. Sama 
tieto eri ihmisillä aiheuttaa erilaisia tuntemuksia. Henkilön omat intressit, 
arvot ja maailmankuva vaikuttavat taustalla.  
 
Ympäristöviestinnän keinoja käyttämällä voidaan välittää tietoa luonnon-
hoidosta ja luonnon hyödyntämisessä kotoutumisen tukena. Kun tietoa on 
toimintaa järjestävillä tahoilla, se saattaa siirtyä kohtaamisissa myös maa-
hanmuuttajille. Tieto, osaaminen ja kiinnostus luontoa kohtaan voisivat le-
vitä maahanmuuttajien kautta myös heidän taustamaihinsa tai muihin 
kansainvälisiin verkostoihin.  

5.2 Asiantuntijaviestintä ja kokemustieto 

Toteutetun Kolu-hankkeen oppaan sisältö on yhdistelmä asiantuntija- ja 
kokemustietoa. Kokemustiedolla voidaan täydentää asiantuntijoiden vies-
tintää ja tieteellisesti tutkittua tietoa (Sarja, 2016, s. 147; Järvi & Vainikai-
nen, 2010, s. 149).  
 
Kananen (2015, s. 124) kirjoittaa Haaparannan ja Niiniluodon (1986) tiedon 
määrittelystä: tieto on järkeilyn tulosta tai kokemukseen pohjautuvaa. Ny-
kypäivän runsaan infomäärän vuoksi tarvitaan perus- ja ennakkotietoja oi-
kean tiedon löytämiseen, arviointiin ja hyödyntämiseen. Kun tietoa etsi-
tään, arvioidaan, jaetaan ja yhdistellään, se voi auttaa ihmisten toimin-
nassa. (Koskela ym., 2007, ss. 8, 65) Verkossa eri lähteissä oleva sirpaleinen 
tieto saadaan koottua yhteen, linkitettyä toisiinsa sekä jaettua kansalais-
tenkin saataville. Tasa-arvoiseen tilanteeseen on kuitenkin vielä matkaa: 
jokaisella ei ole käytössään viestin vastaanottamiseen tarvittavaa teknolo-
giaa tai osaamista. (Lyytimäki & Hakala, 2008, s. 398)   
 
Mediayhteiskunnassa tiedonvälityksen rooli ja vaikutus ovat vahvoja. Ne 
voivat tehostaa ympäristönsuojelua nopean, luotettavan ja kannustavan 
tiedon kautta. Lyytimäki ja Hakala (2008) tuovat esiin Saarikon (2000) nä-
kökulmaa asiantuntijuudesta ympäristökysymyksissä. Asiantuntijatietokin 
voi olla ristiriitaista, eri tavoin tulkittua, epävarmaa ja virheellistä. (Lyyti-
mäki & Hakala, 2008, ss. 236, 389) Sarja (2016, ss. 142–143) toteaa ihmis-
ten ottavan omakseen helpommin sellaisia näkökulmia ja tietoa, jotka tu-
kevat henkilön aiempia käsityksiä ja kokemuksia asiasta. Tällainen vahvis-
tusvinouma voi johtaa siihen, että vastakkaiset näkökannat voidaan jättää 
huomiotta.  
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Asiantuntijuutta löytyy erilaisista lähtökohdista: tieteellisiä tutkijoita, 
virka-asemaa hoitavia, yrityselämän osaajia sekä kokemusasiantuntijoita. 
Ajankohtaiset asiat voivat nostaa esiin eri asiantuntemuksen aloja. Asian-
tuntijan työhön kuuluu usein oman tietämyksensä jakaminen oman alan 
ulkopuolellekin. Tiedon jakamisella voi muuttaa olosuhteita ja vaikuttaa 
asioihin. Asiantuntijatiedon jakamiseen tarvitaan tulkintaa, perusteluja, 
viestintää sekä tiedotusta. (Järvi ym., 2010, ss. 13, 17, 45).  
 
Asiantuntijaviestinnässä on pohdittava kohderyhmää, sisällön kiinnosta-
vuutta ja laajuutta, esittämisjärjestystä, käytettyä sanastoa ja kielen tyyliä. 
Sisällöntuottamista ohjaavat kysymykset miksi ja kenelle tekstiä tehdään. 
Kirjoittaminen kuuluu asiantuntijatyöhön. Tekstille tulee määritellä realis-
tinen tavoite, jolla saadaan aikaan toivottu vaikutus. Se voi olla esimerkiksi 
uuden näkökulman, tiedon tai ajatusten jakaminen. Tavoitteeksi sopii 
myös innostaminen, oivaltamisen tukeminen tai pohdiskelun herättämi-
nen. Tuttu aihe uudesta näkökulmasta antaa uutta ajateltavaa ja tietoa. 
(Uimonen, 2005, ss. 208–210, 219–220) Asiat vaativat yleensä yksinker-
taistamista, konkretisointia ja kiteyttämistä (Hakala, 2015, ss. 38–39). 
 
Varto (2003, ss. 7–8) tuo esiin kokemuksesta ja toiminnasta kumpuavan 
tiedon merkityksen. Omia käytäntöjä sanallistamalla tietoa on mahdollista 
jakaa. Erityisesti aloilla, joissa tarvitaan käytännöllisyyttä ja soveltamista, 
on toiminnallisella tiedonkäsityksellä tärkeä rooli. Teoreettinen tarkastelu 
tuo asioihin etäisyyttä ja yleistettävyyttä.  
 
Kokemusasiantuntijan tieto pohjautuu yleensä suurimmaksi osaksi oma-
kohtaiseen kokemukseen. Mielipiteet rakentuvat muun muassa aiemman 
tiedon ja kokemuksien mukaan, jotka eivät välttämättä nojaudu asioiden 
kriittiseen ja syvälliseen tutkimiseen tai pohdiskeluun. (Sarja, 2016, s. 137) 
Sarja (2016, s. 151) tuo esiin Jallinojan (2016) mielipiteen siitä, että oma-
kohtaiset kokemukset voivat tuntua ihmisistä luotettavammilta kuin ano-
nyymit tutkimustulokset. 

5.3 Luontokotoutusoppaat Suomessa 

Luontokotoukseen liittyviä suomenkielisiä oppaita on julkaistu tällä het-
kellä rajallisesti. Alla on esitelty esimerkkejä julkaisuista.  
 
Selkokielellä kirjoitettu Tenhusen (2018) teos Ensiaskeleet Suomen luon-
toon – Luonto-opas Suomen ystäville ja maahanmuuttajille kertoo muun 
muassa rauhoitetuista lajeista, luonnonsuojelualueista, luonnon moni-
muotoisuudesta, luontotyypeistä, vieraslajeista sekä ympäristönsuoje-
lusta. Teos esittelee jokamiehenoikeuksia sekä luontoharrastuksia, kuten 
marjastusta, sienestystä ja retkeilyä. (Tenhunen, 2018, ss. 28–29, 32–49, 
131–132, 142, 168–169, 172–173) Sisällössä ei ole esitelty luonnonhoitoa. 
Teoksessa ei ole lähdeluetteloa. Teos sopii tueksi omatoimiseen oppimi-
seen ja aktiviteetteihin. 
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Sininauhaliiton Vihreä veräjä -hankkeen Luontokotouttamisopas on ja-
oteltu vuodenaikojen mukaan. Kuukausien omilla sivuilla on ideoita ja tie-
toa ajankohtaan sopivista toiminnoista ja aiheista. (Backman, 2014) Opas 
soveltuu sekä toiminnan ohjaajille että kotoutujille erityisesti Helsingin 
seudulla. Opas ei sisällä tietoa luonnonhoidosta. Kaikista tiedoista ei ole 
lähdeviittauksia. Opas on toteutettu opinnäytetyönä. 
 
Vuosina 2016–2018 toteutetun ESIKOTO-hankkeen julkaisu Luontolähtöi-
nen esikotoutuminen esittelee hankkeen hyviä käytäntöjä ja vinkkejä. Si-
sältö on suunnattu turvapaikanhakijoiden kanssa työskenteleville. Luon-
non hyödyntämistä kotoutumisessa perustellaan luonnon terveys- ja hy-
vinvointivaikutuksilla. Esille tuodaan luontoympäristön ja -aktiviteettien 
positiivisia vaikutuksia myös tasavertaisuuteen, osallisuuteen, aktiivisuu-
teen ja toimintakykyyn. Luonnonhoitotalkoiden järjestämistä ja käytännön 
asioita on ohjeistettu tiiviisti. Julkaisussa vinkataan hyödyllisistä luontotie-
doista, tiedon välittämisestä ja motivointikeinoista. (Metsähallitus, 2018a; 
Metsähallitus 2018b, ss. 4, 12–15) 

6 TUTKIMUSOTE JA TUTKIMUSMENETELMÄT 

Toimeksiantajan tarpeen perusteella opinnäytetyön muodoksi valikoitui 
toiminnallinen opinnäytetyö. Tutkimusote on laadullinen eli kvalitatiivinen 
tutkimus. Tutkimusstrategiana on toimintatutkimus (Kananen 2015, s. 67).  
 
Opinnäytetyön perustana ovat työelämälähtöisyys, käytännönläheisyys ja 
tutkimuksellinen ote (Vilkka & Airaksinen, 2003, s. 10). Toiminnallisen 
opinnäytetyön konkreettinen tuotos eli produkti kehittää työelämän käy-
täntöjä esimerkiksi ohjeistamalla, opastamalla, tehostamalla tai järkeistä-
mällä toimintaa (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018, s. 7; Vilkka & Airak-
sinen, 2003, ss. 9, 65). Tämän opinnäytetyön toiminnallinen osuus on opas, 
jonka suomenkielinen versio on liitteenä (Liite 1).  
 
Toiminnallinen opinnäytetyö käynnistyy aiheanalyysillä eli aiheen ideoin-
nilla. Opinnäytetyössä luodaan jotain uutta alalle. (Vilkka & Airaksinen, 
2013, ss. 23, 27). Tähän työhön aihe tuli valmiina toimeksiantajalta. Vas-
taavanlaisilla sisällöillä ja erityisesti luonnonhoidon hyödyntämiseen kes-
kittyvää opasta ei ilmeisesti ole aiemmin julkaistu Suomessa.  
 
Tuotteen uusi muoto ja houkuttelevuus, käytettävyys, käyttöympäristön 
huomiointi sekä sisällön informatiivisuus, selkeys, johdonmukaisuus ja so-
pivuus kohderyhmälle ovat toiminnallisen opinnäytetyön pääkriteereitä. 
Ohjeistavassa materiaalissa ja tietopaketeissa erityistä huomiota on kiinni-
tettävä lähteisiin. (Vilkka & Airaksinen 2013, s. 53). Oppaan suunnittelu ja 
toteuttaminen esitellään luvussa 7 Projektin vaiheet (s. 30). Käytetyt läh-
teet luetellaan luvussa 6.1. Kvalitatiivinen tutkimus ja toimintatutkimus (s. 
29). 
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6.1 Kvalitatiivinen tutkimus ja toimintatutkimus 

Laadullisen tutkimuksen aineistoa kerätään havainnoimalla, haastatte-
luilla, kyselyillä ja dokumenteista. Teemahaastattelu käydään vapaamuo-
toisena keskusteluna, jossa etsitään ymmärrystä ilmiöön eri näkökulmista 
toisinaan useammalla kerralla. (Kananen, 2015, ss. 20, 71, 81, 148, 150). 
Aineistonkeruumenetelmänä oppaaseen käytettiin toimeksiantajan tee-
mahaastatteluja ja dokumentteja, asiantuntijan teemahaastattelua, Kolu-
hankkeelle opinnäytetyön tehneen henkilön tiivistelmää työstään, Kolu-
hankkeen seurantaryhmän ja Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan 
piiri ry:n hallituksen kommentteja sekä kirjallisuus- ja verkkolähteitä. 
 
Toimeksiantajan dokumentteja olivat toimintakauden 2017–2018 osallis-
tujien palautteiden yhteenvedot, maastokausien yhteenvedot, selvitykset 
hankkeen toteuttamisesta maksukausien ajalla, kootut havainnot sekä jat-
kohakemuksen hankesuunnitelma. Muina oppaan tietolähteinä käytettiin 
viranomaistahojen verkkosivustoja ja asiantuntijoiden kirjoittamia teoksia. 
Tietolähteenä olivat muun muassa ympäristöhallinnon yhteinen verkkosi-
vusto, Suomen ympäristökeskus SYKEn verkkosivusto ja julkaisut sekä mi-
nisteriöiden omat tai hallinnoimat verkkosivustot.   
 
Toimintatutkimus (action research) on käytännönläheinen kvalitatiivisen 
tutkimuksen muoto, joka rinnastetaan myös kehittämis- tai tapaus- eli 
case-tutkimukseen. Toimintatutkimuksessa testataan ratkaisun toimi-
vuutta käytännössä yhdessä tapauksessa. Tutkittavana voi olla esimerkiksi 
yhteisö, yritys tai tapahtuma. Havaittu ongelma poistetaan tai sitä vähen-
netään. Tavoitteena on aikaansaada myönteinen muutos tai vaikuttami-
nen. (Kananen 2014, ss. 27, 139; Kananen, 2015, ss. 15, 27, 29, 64, 66). 
 
Opas on pilotointi toimintamallista, jota voidaan edelleen kehittää Kolu-
hankkeen toisessa vaiheessa vuosina 2019–2020. Aineistolla pyritään täy-
dentämään ja tukemaan kotoutumiseen liittyvää toimintaa niin julkisten, 
yksityisten kuin kolmannen sektorin toimijoilla. Työelämälähtöisyys tulee 
hyödystä muille toimijoille.  
 
Kananen (2014) esittelee Coghlanin ja Brannickin (2010) oleellisina pitämiä 
toimintatutkimuksen osia, joita ovat muun muassa yhteistoiminta, tutki-
mus sekä tutkijan mukanaolo. Yhtä aikaa toteutetaan toiminta, tutkimus 
sekä muutos. Toimintatutkimuksen tavoitteena ei tavallisesti ole asioiden 
yleistäminen. Työn perusteella voidaan kuitenkin pohtia, sopiiko doku-
mentaatio myös muihin vastaavanlaisiin tapauksiin. (Kananen, 2014, ss. 
14, 16, 52). 
 
Opinnäytetyön toiminnallinen osuus oli konkreettista työskentelyä yh-
dessä toimeksiantajan kanssa. Projektissa vietiin rinnakkain eteenpäin käy-
tännön toteutusta sekä opinnäytetyön teoriaan perehtymistä ja kirjoitta-
mista. Työn eteneminen käydään läpi luvussa 7 Projektin vaiheet (s. 30). 
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6.2 Tutkimuksen luotettavuus 

Kananen (2014) esittää Mäkelän (1990) kvalitatiivisen tutkimuksen arvioin-
tiperusteet, joita ovat aineiston riittävyys, analyysin kattavuus ja arvioita-
vuus sekä toistettavuus. Kriteereinä ovat myös aineiston merkittävyys sekä 
yhteiskunnallinen ja kulturellinen sijansa. Riittävän tarkasti tehdyllä tulos-
ten, menetelmien ja tiedonkeruun dokumentaatiolla arvioidaan tuloksien 
luotettavuutta. (Kananen, 2014, ss. 131, 134) 
 
Oppaan tietolähteet koottiin monipuolisesti ja melko laajasti luotettavista 
lähteistä. Oppaan avulla voidaan mahdollisesti edistää maahanmuuttajien 
integroitumista uuteen yhteiskuntaan, lisätä ympäristötietoisuutta ja aut-
taa luonnon monimuotoisuuden säilyttämisessä. 
 
Silvermanin (1997) määrittely validiteetista tarkoittaa Kanasen (2014,  
s. 126) mukaan sitä, että tutkitaan oikeita asioita, myös tutkimukseen so-
pivia menetelmiä ja mittareita tulee käyttää. Oppaan sisällöt päätettiin toi-
meksiantajan kanssa ja aiheet valittiin tarpeellisiksi koetuista aiheista.  
 
Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta arvioidaan tulosten totuudenmu-
kaisuudella, siirrettävyydellä, riippuvuudella, vahvistettavuudella, saturaa-
tiolla ja kriteerivaliditeetillä. Totuudellisuuden perustana on tarkka doku-
mentointi. Siirrettävyydellä arvioidaan, miten tulkinta sopii uuteen kohtee-
seen. Riippuvuus tarkoittaa tutkimustulosten johtamista oikein aineis-
tosta. Aineisto voidaan vahvistaa esimerkiksi käyttämällä monilähtei-
syyttä, triangulaatiota, josta saadaan vahvistus tulkinnoille tai väitteille. 
Saturaatiossa saavutetaan tilanne, jossa uutta tietoa ei enää synny tutki-
mukseen. Kriteerivalideetissa omiin tulkintoihin saa tukea aiemmista tut-
kimustuloksista.  (Kananen, 2015, ss. 352–355). 
 
Lähdeaineistojen tietoja vertailtiin keskenään ja pyrittiin löytämään alku-
peräinen asiantuntija- tai viranomaislähde. Tekstiä toimitettaessa huomi-
oitiin tiedon välittäminen muuttumattomana ja vääristymättömänä.    

7 PROJEKTIN VAIHEET 

Tässä luvussa esitellään projektin aikataulu  ja oppaan toteutuksen vaiheet 
suunnittelusta tiedottamiseen saakka. Oppaaseen valitut sisällöt perustel-
laan. Opinnäytetyön ja oppaan tarve ja tavoitteet on esitelty luvussa 2 
Opinnäytetyön lähtökohdat (s. 2). 

7.1 Projektin aikataulu 

Projekti käynnistyi syyskuussa 2018 yhteydenotolla Suomen luonnonsuo-
jeluliiton Pirkanmaan piiri ry:hyn. Opas toteutettiin lokakuun 2018 ja tam-
mikuun 2019 välisenä aikana, jonka jälkeen tehtiin tiedotusta julkaisusta 
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helmi- ja maaliskuussa 2019. Kuvassa 1 (s. 32) havainnollistetaan projektin 
pääkohdat produktin ja opinnäytetyön osalta. 
 
Ensimmäisessä palaverissa lokakuussa toimeksiantajan kanssa keskustel-
tiin oppaan tarpeesta ja sisällöistä sekä Kolu-hankkeen toiminnasta. Pro-
jektille avattiin aineiston työstämiseen yhteinen tila Google Drive -pilvipal-
veluun. Oppaan sisältöjä ja julkaisun ajankohtaa tarkennettiin toisessa pa-
laverissa marraskuussa. Marraskuun aikana koottiin ja muokattiin teksti- ja 
kuva-aineistoja. Taiton mallisivut hyväksytettiin toimeksiantajalla.  
 
Kolmannessa palaverissa marraskuussa toimeksiantajan kanssa pohdittiin 
videomateriaalin toteuttamista osana opasta, keskusteltiin kuvien käyttö-
luvista, pohdittiin oppaan sisältöjä ja tehtiin aikataulusuunnitelmaa. Vi-
deokuvaamisesta luovuttiin, koska aikataulu olisi ollut liian tiukka laaduk-
kaan aineiston tuottamiseen. 
 
Toimeksiantajan kanssa sovittiin Kolu-hankkeen seurantaryhmän mahdol-
lisuudesta kommentoida oppaan sisältöjä palaverissa ja sähköisesti. Pala-
verin ajankohta sovittiin verkkopohjaisella Doodle-kyselyllä. Seurantaryh-
mää informoitiin sähköpostitse oppaan tekemisestä ja kommentointimah-
dollisuudesta joko suoraan materiaaliin Google Drivessa tai paikan päällä 
palaverissa. Kommentointipalaveriin osallistui kaksi seurantaryhmän jä-
sentä. 
  
Työn edettyä seurantaryhmää ja Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkan-
maan piiri ry:n hallitusta tiedotettiin mahdollisuudesta kommentoida op-
paan sisältöjä suoraan dokumenttiin Google Drivessa. Kommentteja saa-
tiin seurantaryhmästä kolmelta henkilöltä. Oppaan esimerkkikohteen 
luonnonhoidosta ja kuvauksesta tietoja kysyttiin asiantuntijoilta. Tiedot 
saatiin sähköpostitse ja puhelinhaastattelulla tapahtumassa mukana ol-
leelta metsänhoitoalan yrittäjältä sekä sähköpostitse Pirkanmaan piiri ry:n 
hallituksen jäseneltä. Pirkanmaan piiri ry:n aluesihteeriltä varmistettiin tie-
toja sähköpostitse luonnonhoitotoimiin ja lupa-asioihin liittyen. Koko pro-
jektin ajan toimeksiantaja osallistui sisällön työstämiseen kommentoi-
malla. 
 
Kolu-hankkeen ensimmäinen vaihe päättyi vuoden 2018 loppuun. Tämä 
asetti aikarajan suomenkielisen tekstin toimittamiselle kääntäjille joulu-
kuun alussa. Kääntäjien kanssa sovittiin aikataulusta ja käytiin keskusteluja 
sisällöistä sekä käännöksistä sähköpostitse ja kommentoimalla suoraan 
tekstiaineistoon. Esimerkiksi luonnonsuojelun ja -hoidon termistössä on 
vaihtelua eri lähteissä. Oppaassa käytettiin asiantuntijoiden suosittelemia 
ja hankkeen aiemmin käyttämiä ilmaisuja ja käännöksiä. 
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Kuva 1. Projektin vaiheiden eteneminen. 

 
Tammikuussa viimeisteltiin suomenkielinen taitto ja tehtiin sen pohjalta 
englanninkielinen taitto. Käännösversiosta jätettiin pois osia, jotka koski-
vat lähinnä vain suomenkielisiä toimijoita. Koska oppaan julkaisu siirtyi 
vuoden 2019 puolelle, ajoitettiin julkaisu Suomen luonnonsuojeluliiton Pir-
kanmaan piiri ry:n verkkosivujen uudistumisen jälkeen. Ajankohdassa huo-
mioitiin myös uuden hallituksen mahdollisuus hyväksyä opas järjestäyty-
miskokouksessaan. Opas julkaistiin helmikuun alussa 2019.  

SYYS–LOKAKUU 2018
Työstä sopiminen toimeksiantajan kanssa.

MARRAS–JOULUKUU 2018
Oppaan sisällöistä sopiminen toimeksiantajan kanssa.
Tiedonhaku ja aineiston kokoaminen.
Teks!sisällön toimitus.
Kuva-aineiston käsi"ely ja toteutus.
Tai"otyö.

TAMMI–MAALISKUU 2019
Tai"omallien viimeistely.
Julkaisu ja !edotus.

HUHTI–KESÄKUU 2019
Opinnäytetyön väli- ja loppuseminaarit (toukokuu), 
teoriosuuden kirjoi"aminen ja työn valmistuminen.

Opinnäytetyön suunni"eluseminaari (maaliskuu) ja 
teoriosuuden kirjoi"aminen.

Opinnäytetyön teoriosuuden kirjoi"aminen.



33 
 

 
 

Opinnäytetyön teoriaosuuden tiedonhaku ja kirjoittaminen jakaantuivat 
koko projektin ajalle jatkuen toukokuuhun 2019 saakka. Pääosin teoria-
osuus kirjoitettiin oppaan julkaisun jälkeen. Suunnitteluseminaari pidettiin 
maaliskuussa ja väli- sekä loppuseminaari toukokuussa. Työn on tarkoitus 
valmistua kesäkuun alussa 2019 mennessä.  

7.2 Sisällön toimittaminen 

Aluksi opas oli tarkoitus suunnata vain hanketoimijoille. Projektin edetessä 
kohderyhmä  laajeni koskemaan muitakin luontokotoutuksen parissa toi-
mivia. Tähän ohjasi keskustelu Kolu-hankkeen seurantaryhmän jäsenten 
kanssa. Oppaan kohderyhmä on heterogeeninen. Sen tarkoituksena on so-
veltua työkaluksi esimerkiksi maahanmuuttajien kanssa työskenteleville, 
luonnonsuojelu-, kylä- ja asukasyhdistyksille, hankkeille, kansalaisjärjes-
töille, seurakunnille, luontoretkien järjestäjille, työpajoille sekä oppilaitok-
sille. Aikataulullisista syistä ennakkoon tai projektin aikana ei ollut mahdol-
lista selvittää toimijoiden näkemyksiä, tarpeita ja toiveita oppaan sisäl-
löistä. 
 
Informoivilla teksteillä jaetaan tietoa ja tavoitteena on saada ihmiset toi-
mimaan tietyllä tavalla. Tekstityylissä tärkeintä on tiedon tarkkuus, oikeel-
lisuus ja ajantasaisuus. Tarinallisuus on yksi lukemiseen motivoiva keino 
informoivissakin teksteissä, esimerkiksi henkilöiden omat kokemukset 
ovat tällaista kiinnostavaa sisältöä. (Leskelä & Kulkki-Nieminen, 2015, ss. 
98, 100, 125)  
 
Tiedon pätevyys ja ajantasaisuus pyrittiin varmistamaan käyttämällä luo-
tettavia lähteitä. Toimeksiantajan huomiot, korjausehdotukset ja tarkis-
tuspyynnöt koko prosessin ajan ohjasivat sisältöjen tarkistusta ja oikeiden 
termien käyttöä. Kolu-hankkeen seurantaryhmän asiantuntijoiden kor-
jausehdotuksia otettiin huomioon ja Pirkanmaan piiri ry:n hallituksen toi-
mittamat korjaukset tehtiin oppaaseen.  
 
Oppaaseen nostettiin maahanmuuttajaosallistujien palautteita vuosilta 
2017–2018. Palautekoosteista poimittiin teemoihin sopivia sitaatteja, joilla 
tuotiin näkyväksi osallistujien kokemuksia ja toiveita. Muusta tekstistä 
erottuvat sitaatit ovat pieniä, sisältöä elävöittäviä tarinoita, jotka voivat tu-
kea toiminnan ideointia, suunnittelua ja kehittämistä. Integraatiotoimien 
laadullisena indikaattorina on hyvä käyttää esimerkiksi palautteiden kerää-
mistä (Gentin ym., 2018, s. 23). 
 
Jo muutama vieras sana voi tehdä tekstin vaikean tuntuiseksi ja laskea vas-
taanottajan mielenkiintoa. Oudot ilmaukset pysäyttävät lukemisen. (Loh-
taja-Ahonen & Kaihovirta-Rapo, 2012, ss. 58, 78). Oppaan alkuun koottiin 
sanasto keskeisistä termeistä, ja tekstisisällössä vältettiin vaikeita lauseita 
ja sanamuotoja. Tekstin alussa lukijalle annetaan lupaus sisällöstä, johon 
tulee vastata (Järvi ym., 2010, ss. 94–95). Alkusanoissa selvennetään 
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esimerkein kenelle opas on suunnattu ja mihin sitä voi käyttää. Lisätiedon 
lähteille ohjaavat vinkkilaatikot esitellään oppaan alussa.  
 
Pääteemoista keskusteltiin toimeksiantajan kanssa ja ne tarkentuivat pro-
jektin aikana. Sisällössä punaisena lankana pidettiin luonnonhoitoa kotou-
tumisen tukena. Sisältö muokkautui työn edetessä – tehtiin tiivistystä, li-
säyksiä ja karsintaa. Oppaan pääteemoiksi valikoituivat luonnonhoito ja  
-suojelu, luontotieto, luontokotoutus, oma hanke tai luonnonhoitotapah-
tuma sekä luontokohteen jatkohoito.  
 
Luonnonhoito ja -suojelu -osiossa käsitellään lainsäädäntöä, vastuutahoja, 
luonnon monimuotoisuutta, luontokohteita ja luontotyyppejä, lupa-asi-
oita, haitallisia vieraslajeja sekä rauhoitettuja ja uhanalaisia lajeja. Näillä 
aiheilla pyrittiin luomaan tietopohja, joiden  avulla luonnonhoitotoimiin 
osataan ryhtyä. Aiheet voivat myös avartaa tietämystä ja herättää kiinnos-
tusta luonnosta huolehtimiseen. Esimerkit Kolu-hankkeessa hoidetuista 
kohteista avaavat luonnonhoitotoimia käytännössä ja mahdollisesti autta-
vat lukijaa hahmottamaan omia sopivia kohteitaan.  
 
Luontotieto-osiossa esitellään tiiviisti jokamiehenoikeudet sekä annetaan 
vinkkejä lajien tunnistamiseen ja luonnontuotteiden käyttöön. Aiheet va-
littiin Kolu-hankkeen maahanmuuttajaosallistujilta saatujen palautteiden  
perusteella. Faehnlen ym. (2010, s. 45) esittävät epätietoisuuden sallitusta 
ja kielletystä toiminnasta mahdollisesti rajoittavan luontoalueiden käyt-
töä, ja jatkavat Bradleyn (2009) toteamuksella jokamiehenoikeuksien ole-
van pohjoismainen, vaikeastikin ymmärrettävä erikoisuus.   
 
Luontokotoutuksen alateemoina oppaassa ovat kommunikointi ja kielen 
oppiminen, monikulttuurisuuden huomiointi sekä osallistaminen ja osallis-
tuminen. Nämä aiheet koettiin Kolu-hankkeessa tärkeiksi ja ne nousivat 
esiin kotoutumiseen ja luontokotoutukseen liittyvästä teoriasta.  
 
Oma hanke tai luonnonhoitotapahtuma -osio sisältää tietoa hankkeen 
käynnistämisestä ja rahoituksesta, tapahtuman käytännön järjestelyistä, 
viestinnästä sekä yhteistyökumppaneista. Osiossa käytettiin paljon Kolu-
hankkeessa saatua kokemustietoa. Organisaatioilla voi olla vaikeuksia ta-
voittaa maahanmuuttajaryhmiä (Gentin ym., 2018, s. 23). Oppaassa esitel-
lään joukko mahdollisia yhteistyöverkostoja, joiden kautta osallistujia, 
kumppaneita ja luontokohteita voi löytyä.  
 
Luontokohteen jatkohoito -osiossa listataan luonnonhoitotoimia taloudel-
lisesti avustavia tahoja. Osion tarkoituksena on kannustaa aktiiviseen ja si-
toutuneeseen kohteen hoitoon. Säännöllistä hoitotarvetta luontotyy-
peistä on esimerkiksi perinnebiotoopeilla, joissa perinteinen maatalous ei 
enää ylläpidä keto- ja niittykasvillisuutta sekä jalopuumetsiköissä, joissa on 
vähennettävä varjostavaa kasvillisuutta (Raunio, Anttila, Kokko & Mäkelä, 
2013, s. 72). Haitallisia vieraslajeja torjuttaessa ja hävitettäessä on tehtävä 
jatkuvaa hallintatyötä (Maa- ja metsätalousministeriö, 2012, s. 100).  
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Julkaisussa voi olla toimintatavaltaan toisistaan poikkeavia osia (Järvi ym., 
2010, s. 48). Asiatieto sekä vinkit, infonostot ja osallistujien kommentit 
vuorottelevat oppaassa, samoin kuvallisuus ja tekstisisältö. Teemoihin liit-
tyvät infonostot lisäävät tietoutta ja voivat kasvattaa kiinnostusta omatoi-
miseen tiedonhakuun. Oppaan lähteet, kirjavihjeet sekä vinkit verkkosi-
vustoista on koottu loppuun hakuluetteloksi.  
 
Suorat ohjeet ja käskymuodot saattavat tehdä tekstin sävystä velvoittavaa. 
Velvoittavuus eli tekstin direktiivisyys voidaan ilmaista monin tavoin, kir-
joitustapa kertoo mahdollisuuksista tai pakosta. Mahdollisuutta ilmaise-
villa modaaliverbeillä pehmennetään ilmaisua, esimerkiksi voida ja saat-
taa. (Leskelä ym., 2015, ss. 100, 127, 133; Tieteen termipankki 2018) Joi-
tain tekstejä muutettiin myönteisemmiksi toimeksiantajan ohjeistuksesta. 
Lähtökohtana oppaassa pidettiin positiivisuutta ja kannustavuutta. 
  
Informaatiomuotoilulla tarkoitetaan tiedon esitystapojen valitsemista niin, 
että tuotetaan mahdollisimman selkeä lopputulos. Koponen ym. (2018) 
esitävät Hornin (2000) määritelmän, jonka mukaan informaatiomuotoilulla 
tieto jäsentyy mahdollisimman hyvin käytettäväksi. Pääasiassa termillä tar-
koitetaan visuaalisen esityksen muotoilua, mutta sillä voidaan viitata myös 
kirjallisen tai taulukkomuotoisen tiedon selkeyttämiseen. (Koponen ym., 
2018, ss. 16, 19–20, 32) Oppaassa on rinnakkain tekstiä sekä kuvaa erimuo-
toisena. Tekstisisältö on melko tiivis, tarkempiin lisätietoihin ohjataan 
erottuvilla vinkkilaatikoilla. Välissä on kevyempiä sivuja, joissa lukija voi 
hengähtää ja pitää ajattelutaukoa, sulatella ja sisäistää asioita.  
 
Selkeys ja konkretisointi parantavat viestien havaitsemista (Hakala, 2015 
ss. 42–43). Sisällön jäsentely helpottaa tekstin seuraamista (Lohtaja-Aho-
nen & Kaihovirta-Rapo, 2012, s. 53). Lyhyellä ja informatiivisella otsikolla 
houkutellaan jatkamaan lukemista. Väliotsikointi jäsentää sisältöä ja hel-
pottaa tiedon hakemista. (Kortesuo ym., 2014, s. 137). Oppaan teemat 
ovat kokonaisuuksia ja aiheet helposti löydettävissä. Tiedonhakemisessa 
auttaa linkitetty sisällysluettelo. Pää- ja väliotsikoinnit ovat lyhyitä ja sisäl-
töä kuvaavia. Otsikoissa on käytetty numerointia. Osioiden nimet on mer-
kitty sivujen yläreunaan. Oppaan nimeä molemmissa kieliversioissa poh-
dittiin melko pitkään. Nimessä päädyttiin lyhyeen, asialliseen ja sisältöä 
kuvaavaan nimeen. 
 
Englanninkielistä taittoa tehdessä huomioitiin sanojen oikea tavuttuminen 
sekä tehtiin muutoksia tekstin ja kuvien asemointiin eripituisen sisällön 
vuoksi. Kääntäjät selvittivät linkitykset englanninkielisiin sivustoihin.  
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7.3 Ulkoasun suunnittelu ja taitto 

Oppaan taitto tehtiin Adoben Indesign CC -taitto-ohjelmalla. Vaakamalli-
nen muoto sopii näytöltä katseltaviin julkaisuihin. Oppaan koko on A4, jo-
ten sitä voi halutessaan tulostaa itse. Kuvien laatu on tehty verkkokäyttöön 
sopivaksi, minkä vuoksi niiden tarkkuus ei ole paras mahdollinen tulosta-
miseen. Sivuja oppaassa on 57 kansineen ja lähdeluetteloineen. 
 
Esteettinen informaatio voi auttaa ymmärtämistä. Graafisessa muotoi-
lussa etsitään tasapainoa estetiikan, oman tyylin ja selkeyden kesken. 
Taitto on julkaisun sivusommittelua, jossa suunnitellaan tekstien, kuvien, 
kuvioiden ja muiden graafisten elementtien sijoittelu. Ratkaisuilla ohjataan 
käyttäjää tunnistamaan millaisesta aineistosta on kyse. Dokumenttilajityy-
pit eroavat paljon toisistaan, visuaaliset valinnat pohditaan käyttötarkoi-
tuksen mukaan. Taitosta rakentuu lukemista ohjaava polku. (Koponen ym. 
2016, ss. 15, 65–66, 77, 269). Hatva (2018, s. 104) kirjoittaa Daken (2004) 
käsityksestä esteettisyydestä: miellyttävät lukuelämykset voivat vaikuttaa 
tekstiin reagointiin.   
 
Taittodokumenttiin tuotiin ensin tekstit sekä suunniteltiin sivupohjat ja 
kappaletyylit. Yhtenäinen ilme luotiin sivuilla toistuvilla elementeillä, vä-
reillä ja loogisella kirjasintyyppien eli fonttien käytöllä. Sivupohjiin tehtiin 
toistuvat graafiset elementit, sivunumerointi sekä sivujen marginaalit. 
Kappaletyyleillä määriteltiin otsikot, leipätekstit, luettelot, infonostot ja si-
taatit. Tyyleillä ohjattiin fonttien kokoa, väriä, välistystä ja sisennystä. Tyy-
lit kertovat myös tavutusrajat, kappalevälit ja luettelomerkit. Merkkityy-
leillä voidaan määritellä yksittäisiä sanoja, esimerkiksi lihavoida tai kursi-
voida sana lauseen keskeltä. Kuvat ja kuvitukset tuotiin taittoon tekstisisäl-
lön hahmottumisen jälkeen. 
 
Typografia on tekstin ulkoasun muotoilua ja sen selkeys on luettavuutta. 
Typografialla tarkoitetaan fonttien valintaa ja käyttöä. Hyvin toteutettu ty-
pografia on osa viestintää. Fontit jaetaan kirjaintyyleiksi. Niitä ovat esimer-
kiksi päätteelliset antiikvat, päätteettömät groteskit ja vapaaseen käsiala-
kirjoitukseen perustuvat kalligrafiset kirjaintyylit. Näytölle sopivat kirjain-
tyypit ovat yksinkertaisia, groteskit sopivat tähän käyttöön parhaiten. (Ko-
ponen ym., 2016, ss. 269, 272–274; Itkonen, 2012, ss. 11, 70). Fonttien tu-
lee olla sopivan kokoisia ja otsikoiden sekä leipätekstin on erotuttava toi-
sistaan (Kortesuo ym., 2014, s. 137). Kontrastit tekstin koossa, muodossa, 
vahvuudessa ja värissä vaikuttavat luettavuuteen (Itkonen, 2012, s. 81). 
 
Fontit haettiin vapaasti ladattavista ja käytettävistä malleista 
www.1001.com- ja www.download-free-fonts.com-verkkosivustoilta. Ot-
sikoissa ja infonostoissa on käytetty Raleway-fonttia. Sitaattien fontti on 
Allura ja muun tekstin Corbel. Valitut fontit ovat tyylikkäitä, asiallisia ja 
miellyttäviä lukea. Kaunokirjoitustyyliä edustava Allura sopii sitaatteihin, 
koska sen käsinkirjoitetun näköinen tyyli korostaa osallistujien äänen esiin 
tuomista. Se tuo myös rentoutta ilmeeseen. Tasapalstat jämäköittävät 
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ilmettä. Lihavoiduilla tekstikohdilla rytmitetään sisältöä ja parannetaan lu-
ettavuutta. Tekstit ovat pääasiassa mustalla värillä valkealla taustalla. 
 
Viimeistelty ja siisti ulkoasu houkuttelee lukemaan. Se luo mielikuvaa or-
ganisaatiosta. Lukemista helpottavat muun muassa kapeat palstat, selkeät 
kirjasimet, osuva otsikointi, kuvat ja graafit. Kuvien ja graafien tulee antaa 
jotain lisäarvoa sisältöön. (Lohtaja-Ahonen & Kaihovirta-Rapo, 2012, ss. 
83, 85).   
 
Toimeksiantajan kanssa keskusteltiin Suomen luonnonsuojeluliiton graafi-
sen ohjeiston käyttämisestä oppaassa. Ohjeistusta noudatetaan logon 
osalta, muuten ilme tehtiin omanlaisenaan. Ulkoasussa tavoiteltiin help-
polukuisuutta, selkeyttä, keveyttä, värikkyyttä ja kiinnostavuutta. Opas on 
asiapitoinen, ja siisti visuaalinen ilme tukee kokemusta tiedon luotettavuu-
desta. 
 
Oppaan taiton kerronnallinen rakenne on avoin ja taitto säteittäinen. Täl-
laisessa mallissa lukija voi valita oman lukujärjestyksen käyttötilanteen ja 
tarpeen mukaan. Visuaalisilla elementeillä ja huomiopisteillä ohjataan kat-
setta. (Koponen ym., 2016, ss. 59, 66) Infonostot ja vinkkilaatikot erottuvat 
ja toistuvat sivuilla ja ohjaavat siten lukijaa löytämään kohdat nopeasti sil-
mäilemällä.  
 
Värit yhdistetään organisaation viestintään ja niihin liitetään erilaisia mer-
kityksiä. Värivalintojen tulee pysyä johdonmukaisena. (Koponen ym., 2016, 
ss. 100–101). Oppaassa on käytetty vihreää ja muita luontoon yhdistyviä, 
murrettuja värisävyjä. Valokuvien päällä oleviin tekstilaatikoihin värit poi-
mittiin kuvista, näin ne sopivat harmonisesti yhteen. 

7.3.1 Valokuvat 

Valokuvina käytettiin Kolu-hankkeen tapahtumakuvia. Luonnonhoitota-
pahtumien tilannekuvat konkretisoivat toimintaa ja kertovat aidoista koh-
taamisista. Niillä tuodaan näkyväksi aktiivista tekemistä, onnistumisen ko-
kemuksia ja positiivista tunnelmaa. Pixabay-kuvapankin tunnelmakuvilla 
täydennettiin aiheita, joihin ei ollut saatavilla hankkeen omia kuvia. Näitä 
kuvia on luvallista muokata ja käyttää kaupalliseen sekä ei-kaupalliseen 
käyttöön ilman mainintaa kuvaajasta tai kuvalähteestä (Pixabay, n.d). Va-
lokuvien muokkaus tehtiin Adoben Photoshop CC -kuvankäsittely-ohjel-
malla. Tiedot kuvalähteistä löytyvät oppaan nimilehdellä.  
 
Aineistossa huomioidaan, tarvitaanko tietojen julkaisuun ja kuvien käyt-
töön lupia ja onko niissä mahdollisesti tekijänoikeusrajoituksia (Pesonen, 
2010, s. 72). Kolu-hankkeen tapahtumiin osallistuneilta oli kysytty lupa va-
lokuvaamiseen ja kuvien julkaisemiseen hankkeen Facebook-sivulla. Hank-
keen omista kuvista valittiin ne, joiden käyttöön myös oppaassa saatiin 
erikseen lupa. Kuvien käyttöluvat kysyttiin henkilöiltä pääasiassa sähkö-
postitse tai Facebook-viesteillä, yksittäisiä lupia toimeksiantaja kysyi 
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puhelimitse. Lupaa kysyttäessä tuotiin esiin, mihin kuvia aiotaan käyttää ja 
missä opas julkaistaan. Kahdesta kuvasta henkilön kasvot tehtiin tunnista-
mattomaksi kuvankäsittelyn keinoin, koska henkilöitä ei tavoitettu luvan 
kysymistä varten. Osassa kuvia henkilöt on kuvattu kaukaa tai kasvot eivät 
näy. Näissä kuvissa henkilöitä ei voi tunnistaa ja kuvien käyttö ilman lupaa 
on siten hyväksyttävää. 
 
Valokuvien käytössä tulee huomioida, että yksityiselämää loukkaava tietoa 
ei saa levittää myöskään kuvamuodossa. Kotirauhan suojaamiin paikkoihin 
kuuluvat asuntojen lisäksi muun muassa loma-asunnot sekä yksityiset pi-
hat rakennuksineen. (Rikoslaki 531/2000 24: § 8, § 11) Oppaaseen ei valit-
tua kuvia, joissa asuinrakennukset olivat tunnistettavissa.   
 
Kuvaamiseen ja kuvien julkaisuun ei löydy kaikilta osin yksiselitteistä lain-
säädäntöä. Nykyään sallitun rajat saattavat hämärtyä entisestään kuvaa-
misen arkipäiväistymisen, helppouden ja sosiaalisen median käytön 
vuoksi. Verkosta poistettu aineisto voi ilmestyä ei-toivotusti uudelleen 
esiin: vaikka sen olisi itse ottanut pois, aineisto on saatettu ladata jo muu-
alle. Kuvaajan ja kuvia julkaisevan onkin tunnettava vastuunsa ja esimer-
kiksi alaikäisiä kuvattaessa kysyttävä lupa kuvaamiseen myös huoltajalta.  

7.3.2 Kuvitukset, piktogrammit ja infograafit 

Kuvituksen päätehtäviä ovat huomion suuntaaminen, esteettisen vaikutel-
man luominen, dokumentointi, orientointi ja symbolisuus. Kuvan tulkin-
taan saadaan lisätietoa viestintäkanavasta, päätelmät tehdään eri tavalla 
tieto- ja viihdejulkaisujen sisällöistä. (Hatva, 2018, s. 98–99) Piktogrammi 
eli kuvamerkki on yksinkertaistettu, nopeasti tunnistettava kuva. Samaan 
ryhmään kuuluvat piktogrammit ovat tyyliltään samanlaisia ja visuaalisesti 
samanarvoisia. (Koponen ym., 2016, ss. 132–133) 
 
Oppaan kuvitukset ja piktogrammit tehtiin Adoben Illustrator CC -vektori-
grafiikkaohjelmalla, lukuun ottamatta www.countryflags.com-verkkosi-
vustolta haettuja valmiita kuvituksia valtioiden lipuista. Tältä sivustolta on 
luvallista ladata aineistoja kaupalliseen ja ei-kaupalliseen käyttöön (Count-
ryflags.com, n.d.). Kuvituksiin haettiin ideoita etsimällä aiheeseen sopivia 
valokuvia ja käyttämällä niitä malleina piirrettäessä.  
 
Grafiikat eivät saisi kilpailla huomiosta sisällön kanssa. Kuvituksilla voidaan 
tehdä aineistosta houkuttelevampaa, mutta niillä ei välitetä tietoa. Info-
grafiikan tehtävä puolestaan on selittää ja välittää informaatiota. Lähteenä 
voi olla määrällistä numerodataa tai laadullista tietoa, esimerkiksi toimin-
taperiaatteita. (Koponen ym., 2016, ss. 20–21, 24, 29) Kuvassa 2 (s. 39) on 
infografiikkaa oppaan Luontotieto-osiosta. 
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Kuva 2.  Tietoa Suomen luonnossa esiintyvistä eliölajeista. (Liite 1/12, s. 
75) 

 
Kuvitukseen voidaan yhdistää omakohtaisia kokemuksia, jotka herättävät 
tunteita ja mielleyhtymiä (Hatva, 2018, s. 60). Vinkkilaatikon toukan ku-
valla kuvastetaan uuden alkua ajattelussa ja toiminnassa, oppimista ja eri-
laisten ideoiden kokeilua. Pöllöllä symbolisoidaan usein viisautta, sen 
vuoksi se valittiin kuvaksi infonostoihin. Kuvissa 3 ja 4 (ss. 39–40) esitetään 
näiden kuvitusten käyttämistä.  
 
 

 

Kuva 3. Jokamiehenoikeudet esiteltiin oppaan Luontotieto-osiossa. Vin-
keissä jaetaan Kolu-hankkeen käytäntöjä sekä linkkejä lisätietoi-
hin ja -materiaaleihin. (Liite 1/11, s. 74) 
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Kuva 4. Oppaan luonnonhoito ja -suojelu -osion loppuun tiivistettiin toi-
mien hyötyjä. (Liite 1/8, s. 71) 

 
Oppaan Viestintä ja tiedotus -osioon tehtiin piktogrammeja, koska ne so-
pivat tyyliltään samalla sivulla oleviin sosiaalisen median kanavien tunnuk-
siin. Niillä pystyttiin selkeästi kuvaamaan viestintäkanavien monipuoli-
suutta. Kuvassa 5 esitetään oppaassa käytettyjä piktogrammeja.  
 
 
 

 

 

Kuva 5. Näillä piktogrammeilla (vasemmalta oikealle) kuvattiin suora-
markkinointikirjeitä ja esitteitä, tapahtumia sekä sanomalehtiä 
ja radiokanavia. (Liite 1/24, s. 87)  

 
Visuaalisten muuttujien järjestyksen kuvaamiseen sopii hyvin värin tum-
muuden vaihtelu (Koponen ym., 2016, s. 96). Oppaassa on käytetty pylväs-
diagrammeja, joissa on numerodataan perustuvaa tietoa. Kuva 6 (s. 41)  
on oppaan Luontokotoutus-osion kohdasta Kommunikointi ja kielen oppi-
minen. 
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Kuva 6. Venäjänkieliset olivat suurin kieliryhmä Suomessa vuoden 2017 
Tilastokeskuksen tiedon mukaan. (Liite 1/16, s. 79) 

Kolu-hankkeella on laaja yhteistyöverkosto. Tällaisen kuvaamiseen olisi 
hyvä käyttää mallia, jolla esitetään keskinäisiä suhteita (Koponen ym., 
2016, s. 231). Hankkeessa yhteistoiminta vaihteli kuitenkin tapauskohtai-
sesti. Tämän vuoksi kuvaan vain ryhmiteltiin samantapaisia toimijoita vie-
rekkäin. Keskelle sijoitettiin maanomistajat, joiden lupa kaikkiin luonnon-
hoitotoimiin tarvitaan. Kuva 7 on oppaan Oma hanke tai luonnonhoitota-
pahtuma -osion Yhteistyökumppanit ja verkostot -kohdasta. 
 

 

Kuva 7. Verkostopuu kuvaa yhteistyön monia haaroja. (Liite 1/25, s. 88) 
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7.4 Formaatti 

Jo suunnitteluvaiheessa tulee miettiä käytettävää viestintäkanavaa ja lu-
kuympäristöä, jotka vaikuttavat tekstin sisältöön ja -muotoiluun, ilmaisui-
hin ja tekstin pituuteen (Lohtaja-Ahonen & Kaihovirta-Rapo, 2012, s. 53; 
Uimonen, 2005, s. 213). Opas tehtiin PDF-muotoiseksi verkkojulkaisuksi, 
jonka sisältöä pystyi linkittämään muihin aineistoihin ja jakamaan nopeasti 
sekä kustannustehokkaasti. PDF (Portable Document Format) tiedosto-
muoto sopii ohjelmistoista, laitteistoista ja käyttöjärjestelmistä riippumat-
tomaan ja luotettavaan dokumenttien esittämiseen. Tiedostoon voidaan 
esimerkiksi liittää audiota, videoita ja lomakkeita. (Adobe Systems Incor-
porated, n.d.) Tiedostoja voidaan lukea ja käyttää ilmaisella Acrobat Rea-
der DC -ohjelmistolla. PDF-tiedostojen monipuolisuus mahdollistaa op-
paan jatkokehittämisen eri tavoin.  
 
Painotuotteiden ympäristövaikutuksia syntyy muun muassa puunhankin-
nasta, paperin ja kartongin valmistuksesta, painatuksesta ja logistiikasta 
(Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, n.d.) Toisaalta verkkojulkaisun luke-
minen vaatii laitteen, sähköä ja internet-yhteydet, jotka nekin saavat ai-
kaan ympäristövaikutuksia monin tavoin. Lyytimäki ja Hakala (2008) esit-
televät Gartnerin (2007) arvion, jonka mukaan globaalista vuosittaisesta 
hiilidioksidipäästöstä noin 2 % syntyy tietokoneista ja tietoliikenteestä. 
Elektroniikkateollisuus käyttää paljon ympäristölle haitallisia raskasmetal-
leja ja kemikaaleja, laitteiden kierrätys on myös vajavaista ja käyttö lyhyt-
ikäistä. Langattoman viestinnän tukimastoista syntyy maisemahaittoja. 
(Lyytimäki & Hakala, 2008, ss. 391–395) Digitaalisten tuotteiden kulutus ei 
ole niin näkyvää kuin painotuotteiden, eikä ympäristövaikutuksia ole help-
poa selvittää kokonaisuudessaan (Pihkola, Nors, Federley & Behm, 2014, 
ss. 3, 7). 

7.5 Saavutettavuus ja esteettömyys 

YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista (Convention on the 
Rights of Persons with Disabilities, CRPD) tuli kansainvälisesti voimaan 
vuonna 2008. Yhdenvertaisuus ja syrjinnän kielto ovat keskeisenä. Sopi-
muksen yhtenä osana ovat sivistykselliset oikeudet. Osallistumiseen  ja  
osallisuuteen kuuluvat laajasti esteettömyys ja saavutettavuus. Kaikille so-
pivassa suunnittelussa esimerkiksi tuotteet soveltuvat jokaisen käyttöön. 
Tämä ei kuitenkaan sulje pois apuvälineiden käyttöä. (Mahlamäki, 2015, 
ss. 1, 4–6; Suomen YK-liitto, 2015, s. 19) 
 
Näkövammaiset käyttäjät huomioitiin oppaan toteutuksessa. Taitossa käy-
tettiin kappaletyylien nimiöintiä, jossa määriteltiin otsikkotasot hierarki-
sesti pääotsikosta aina seuraavaan tasoon sekä muut tyylit leipätekstiksi. 
Sivujen ylätiedot ja sivunumerot merkittiin niin, että ne ohitetaan ruudun-
lukuohjelmissa, koska ne häiritsisivät lukemista. Kuviin, joissa oli jotain ta-
pahtumaa ja sisältöä tukevaa informaatiota, kirjoitettiin ALT-tekstit. Niiden 
avulla tieto kuvan sisällöstä välittyy ruudunlukijaohjelmille. (Näkö-
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vammaisten liitto ry, n.d.) ALT-tekstit tehtiin vain suomenkieliseen versi-
oon, koska käännöstyö oli jo valmistunut aiemmin. 

7.6 Julkaisu ja tiedottaminen 

Adobe Acrobat Pro -ohjelmassa PDF:n metatietoihin lisättiin molemmissa 
kieliversioissa tärkeimpiä avainsanoja, jotka parantavat tiedoston löydet-
tävyyttä verkossa. Avainsanoja olivat esimerkiksi luonnonsuojelu, luon-
nonhoito, luontokotoutus, luontoaktiviteetti, kotoutuminen, maahan-
muuttajatyö ja luontokohde. 
 
Tiedottamista varten koottiin toimijoiden ja median yhteystietoja. Tiedot-
teiden sisältöjä muokattiin yhdessä toimeksiantajan kanssa. Valmiin op-
paan julkaisun ja tiedotteen julkaisusta hyväksyi Suomen luonnonsuojelu-
liiton Pirkanmaan piiri ry:n hallitus. Sähköpostitiedotteet lähetti eteenpäin 
pääasiassa toimeksiantaja. 
 
Ensin opas julkaistiin Kolu-hankkeen verkkosivulla ja siitä tiedotettiin Pir-
kanmaan piiri ry:n verkkosivuilla sekä Kolu-hankkeen ja Pirkanmaan piiri 
ry:n Facebook-sivuilla. Myöhemmin opas lisättiin Pirkanmaan piiri ry:n 
verkkosivujen julkaisuihin. Opas saatiin jakoon myös Suomen luonnonsuo-
jeluliiton verkkosivujen materiaaleihin ja Green Care Finland ry:n verkkosi-
vujen aineistoihin. Lisäksi oppaan tiedot vietiin Suomen luonto- ja ympä-
ristökoulujen liitto ry:n ylläpitämään MAPPA-materiaalipankkiin. MAPPAn 
verkkosivusto kokoaa aineistoja ulkona oppimiseen, ympäristökasvatuk-
seen ja kestävän elämäntavan opettamiseen kaikenikäisille ja erilaisiin 
käyttötarkoituksiin (Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry, n.d.). 
 
Facebook-yhteisöpalvelun nostoissa käytettiin toimeksiantajan ehdotta-
mia sekä muita maahanmuuttoon, kotoutumiseen ja luontoon liittyviä si-
vuja ja ryhmiä. Nostot saatiin ainakin seuraaville sivuille tai ryhmiin: Active 
Refugees in the Community -project Tampere, Green Care Finland ry, 
GreenCare opiskelijat, Kangasalan ympäristö- ja yrittäjyyskoulun kannatus-
yhdistys ry (KYY ry), Luontokotoutus, Nature Based Integration, Luonto 
kuntouttaa, Maahanmuuttajainfo Mainio / Migration Info Centre, Pirkan-
maan alueen luonto- ja eläinavusteiset hyvinvointiyrittäjät, Terve askel 
luontoon -hanke, Vihreä veräjä ja Voimatassu. Osa ryhmistä on suljettuja 
ja sisältö on nähtävillä vain ryhmän jäsenille.  
 
Oppaan julkaisusta tiedotettiin Green Care Finland ry:n ja Pirkanmaan ELY-
keskuksen verkkosivujen uutisissa. ELY-keskuksen uutisiin tieto saatiin 
Kolu-hankkeen seurantaryhmässä olleen asiantuntijan kautta. Tietoa jaet-
tiin myös Kotona Suomessa -hankkeen (Uudenmaan ELY-keskus), Green 
Care Finland ry:n ja Pirkanmaan ELY-keskuksen uutiskirjeiden kautta. Suo-
men luonnonsuojeluliiton Luonnonsuojelija-lehdessä (1/2019) julkaistiin 
lyhyt juttu oppaasta. Kolu-hankkeesta ja oppaasta mainitaan Pirkanmaan 
ympäristökasvatussuunnitelmassa 2019–2025 (Pirkanmaan ympäristö-
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kasvatuksen yhteistyöryhmä, 2019, s. 18).  Esimerkiksi Kotona Suomessa  
-hankkeen uutiskirjeessä 2/2019 oppaasta tiedotettiin seuraavasti: 
 
Luonnonhoito kotoutumisen tukena -opas on monipuolinen työkalu maa-
hanmuuttajien parissa toimiville. Se ohjaa ja vinkkaa eteenpäin luonnon 
hyödyntämisessä kotoutumisessa. Sisältö on koottu Kolu-hankkeen koke-
muksista, osallistujien palautteista sekä muusta yleisemmästä luontoko-
toutusta tukevasta tiedosta. Julkaisusta on suomen- ja englanninkielinen 
versio. Tutustu oppaaseen Kolu-hankkeen verkkosivulla (kohta linkitettiin 
suoraan Kolu-hankkeen verkkosivulle). Julkaisija Suomen luonnonsuojelu-
liiton Pirkanmaan piiri ry, Kotouttavaa luonnonhoitoa Pirkanmaalla (Kolu) 
-hanke. 
 
Sähköpostitse julkaisusta tiedotettiin muun hanketiedotuksen ohella Kolu-
hankkeen ensimmäisen vaiheen seurantaryhmää, mediaa, kuntien maa-
hanmuuttotyötä tekeviä, seurakuntia, järjestöjä, vastaanottokeskuksia ja 
perheryhmäkoteja. Kontakteja oli yhteensä noin 230. Lisäksi osaa kontak-
teista pyydettiin jakamaan tietoa edelleen omille paikallisyhdistyksilleen.  
 
Tiedotustoimet koottiin toimeksiantajalle Excel-taulukkoon, joka sisälsi 
myös muuta Kolu-hankkeen tiedotusta vuonna 2019. Taulukossa 5 on op-
paan julkaisupäivän julkiset tiedotustoimet. Lisäksi tiedotusta tehtiin 
tuona päivänä yhdelle suljetulle Facebook-ryhmälle ja Kolu-hankkeen seu-
rantaryhmälle sähköpostitse. 

Taulukko 5. Kolu-hankkeen tiedotusta 4.2.2019. (Suomen luonnonsuoje- 
      luliiton Pirkanmaan piiri ry, 2019b) 

Kenelle/ 
kanava Mitä Milloin Määrä 

SLL Pirkan-
maan piiri ry, 
verkkosivut 

Tiedote 
oppaan jul-
kaisusta ja 
hankkeesta. 
 

4.2.2019  

SLL Pirkan-
maan piiri ry, 
julkinen 
Facebook-
sivu 

Tiedote 
oppaan jul-
kaisusta ja 
hankkeesta. 

4.2.2019 1 571 tykkää / 1 582 seuraa  
julkaisuhetkellä, 3 jakoa 
 

Kolu-hanke, 
julkinen 
Facebook-
sivu 

Oppaan 
julkaisusta. 

4.2.2019 395 tykkää / 405 seuraa  
julkaisuhetkellä, 3 jakoa 
 

media,  
sähköposti 

Tiedote 
oppaan jul-
kaisusta ja 
hankkeesta. 

4.2.2019 40 organisaatiota: valtakun-
nallisia ja paikallisia sanoma-
lehtiä ja radiokanavia sekä 
tv-kanavia 
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

Maahanmuuton todennäköisesti edelleen jatkuessa ja lisääntyessä tarvi-
taan erilaisia palveluja, keinoja ja tukea kotoutumiseen. Kohtaamisia ta-
pahtuu kaikenlaisissa arkitilanteissa ja järjestetyssä toiminnassa. Oikean 
tiedon ja omakohtaisten kokemusten puute sekä ennakkoluulot voivat olla 
haasteena kantaväestön ja maahanmuuttajien sosiaalisessa kanssakäymi-
sessä sekä palveluiden tarjoamisessa. 
 
Matalan kynnyksen luontokotoutusmenetelmät ovat oivallisia näitä asioita 
aukaisemaan ja ratkomaan. Toteutettu opas voi rohkaista ensimmäisiin 
toimiin sekä auttaa myöhemmin ideoinnissa ja toiminnan kehittämisessä. 
Oppaalla tuetaan ekologisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehi-
tystä. Taloudellinen kestävyys näkyy esimerkiksi vapaaehtoistyönä tehtä-
vän luonnonhoidon alhaisina kustannuksina ja ekosysteemien elinvoimai-
suuden turvaamisena. 
 
Oppaalla vastataan asetettuihin tutkimuskysymyksiin. Verkkojulkaisu toi-
mii tällaisen informaation välittämiseen hyvin muokattavuuden, päivitet-
tävyyden, kustannustehokkuuden sekä nopean ja laajan jakelun vuoksi. Ai-
neiston voi linkittää mukaan esimerkiksi tiedotteisiin ja muihin materiaa-
leihin. Oppaan löydettävyyttä nostaa sen sijainti useammalla verkkosivus-
tolla. Hanke toimii määrätyn ajan, mutta opas löytyy toiminnan päättymi-
sen jälkeenkin ainakin Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan piiri ry:n 
verkkosivuilta. Julkaisulla voidaan lisätä ja täydentää suomalaisten luonto-
kotoutusaineistojen tarjontaa. 
 
Kolu-hankkeen toimintaa mallintaessa opas voitiin kirjoittaa vain käytän-
nön kokeilujen, onnistumisten ja oppimiskokemusten pohjalta.  Ilman niitä 
opastaminen perustuisi omiin olettamuksiin, jotka voivat osoittautua to-
dellisuudessa virheellisiksi. Kokemustietoa kootessa ja esitellessä on huo-
mioitava, että kokemukset ovat aina subjektiivisia. Ne voivat poiketa pal-
jon henkilöistä, tilanteista, olosuhteista ja näkökulmista riippuen. Oppaan 
sisältöä kootessa oli pohdittava, mikä on vain yksittäinen kokemusta ja 
mitä voidaan puolestaan yleistää muillekin soveltuvaksi tiedoksi. 
 
Asiantuntijatieto muodostaa selkärangan, johon kokemustieto nojaa ja tuo 
tiedon konkreettiselle tasolle. Tutkittu tieto ohjaa oikeanlaisiin valintoihin 
ja lisää ympäristötietoisuutta. Sekä kokemus- että asiantuntijatieto voivat 
innostaa luonnonsuojeluun ja luontoaktiviteettien pariin eri tavoin.  
 
Valmiiksi kootun tiedon käyttäminen on resurssiviisautta. Tiedonhakuun 
käytetyn ajan voi käyttää käytännön toimintaan ja tulosten aikaansaami-
seen. Luotettavista lähteistä haettu tieto ja ohjeet ehkäisevät virheitä sekä 
vääränlaisia toteutuksia esimerkiksi luonnonhoitotoimissa. Monipuolinen 
ja selkeästi jaoteltu sisältö mahdollistaa oppaan käytön erilaisilla toimi-
joilla ja tilanteissa. Kaksikielinen sisältö laajentaa kohderyhmää.  
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Opinnäytetyöprosessissa onnistui hyvin yhteistyö toimeksiantajan kanssa 
ja produkti toteutui suunnitelman mukaisesti. Työn aihe oli ajankohtainen 
ja tuotos on monin tavoin työelämän hyödynnettävissä. Oma asiantunti-
juus kasvoi uusiin teemoihin syventyessä, käytännön toteutusta tehdessä 
sekä verkostoituessa.  
 
Kehittämiskohteita prosessissa oli oman ajankäytön suunnittelussa, pro-
jektinhallinnassa sekä teoriaosuuden rajaamisessa ja oikean tiedon löytä-
misessä ja vertailussa. Oman työn dokumentointia olisi ollut tarpeen tehdä 
tarkemmin myöhempää teorian kirjoittamista varten.  
 
Projekti oli mielenkiintoinen ja positiivisella tavalla haasteellinen. Valmiita 
malleja vastaavanlaisista julkaisuista ei ollut. Aihetta läheltä koskettavaa 
tietoa esimerkiksi luonnon hyvinvointivaikutuksista, green care-toimin-
nasta, kotoutumisesta ja luonnonhoidosta on olemassa erikseen. Luonto-
kotoutus luonnonhoidon kautta on kuitenkin uusi alue, ja opas toimiikin 
tämän kentän yhtenä avaajana. Jatkotutkimuksille, tukiaineistoille ja ver-
kostomaiselle kehittämistyölle olisi tällä saralla tilausta. 
 
Tietomäärä kasvaa ja on laajasti erityisesti verkkoon pirstoutunutta, näin 
myös kotoutumisen ja ympäristöasioiden osalta. Kaikki tutkimustieto ei ole 
suoraan avointa, rekisteröitymistä tai kirjautumista esimerkiksi edusta-
mansa organisaation kautta saatetaan vaatia. Tieto päivittyy nopeastikin 
muun muassa uuden tutkimustiedon tai muuttuvan lainsäädännön ja oh-
jeistusten myötä. Opasta tehdessä oli haasteellista löytää ja koota viimei-
sin ajantasainen tieto luotettavista lähteistä. Pian oppaan valmistumisen 
jälkeen esimerkiksi julkaistiin uutta tietoa Suomen lajien uhanalaisuu-
desta.  
 
Oppaan sisällön luotettavuus varmistettiin käyttämällä luotettavia tieto-
lähteitä ja tekemällä tiivistä yhteistyötä toimeksiantajan kanssa. Lisäksi 
hyödynnettiin Kolu-hankkeen seurantaryhmän ja Suomen luonnonsuoje-
luliiton Pirkanmaan piiri ry:n hallituksen asiantuntemusta. Kaikki lähteet ja 
aineistovinkit koottiin oppaan loppuun. Listaus toimii hakuluettelona. Ala-
viitteet kunkin aiheen kohdalla toisivat sisältöön vakuuttavuutta tietojen 
oikeellisuudesta ja nopeuttaisivat omatoimista tiedonhakua.   
 
Teemojen rajaaminen sekä sopiva tiedon määrä ja syvällisyys vaativat poh-
dintaa oppaan heterogeenisen kohderyhmä ja moninaisten käyttötarkoi-
tusten vuoksi. Kohderyhmien tarpeet, tiedot, osaaminen, asenteet  ja re-
surssit saattavat vaihdella paljon. Ne voivat vaikuttaa tiedon omaksumi-
seen ja käyttämiseen. Näiden hahmottamiseen ei ollut käytettävissä doku-
mentoitua tai tutkittua tietoa. 
 
Tämä opas suunnattiin toimijoille. Kolu-hankkeen jatkohankkeessa ke-
väällä 2019 on lähdetty toteuttamaan selkokielisiä ja eri kielille käännet-
tyjä materiaaleja maahanmuuttajille luonnonhoitokohteista ja -toimista.  
Toteutettu opas on siten osa hankkeen kehittyvää aineistosarjaa. 
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Aikataulullisista syistä opinnäytetyön toiminnallinen osuus toteutettiin en-
sin. Vahvempi teoriatieto aiheista produktia tehdessä olisi auttanut sisäl-
lön toimittamista selkokielisemmäksi. Asioiden kiteyttäminen vaati pereh-
tymistä ennalta tuntemattomiinkin aiheisiin laajasti ja monelta kantilta. 
Projektin aikataulu oli melko tiivis, kattavampaan ja syvällisempään taus-
tatutkimukseen olisi tarvittu enemmän aikaa.  
 
Monisivuiset ja pitkät tekstit voivat olla vaikeita hahmottaa ja selata erityi-
sesti mobiililaitteilla. Oppaan luettavuutta parantaisi tekstin tiivistäminen 
ja yhteenvedot tärkeimmistä asioista. Tekstityyli on melko virallista. Ilmai-
sua olisi voinut muotoilla enemmän kannustavammaksi ja yleistajuisem-
maksi. 
 
Organisaation yhteisen graafisen ohjeistuksen noudattaminen tehostaa 
ajankäyttöä sekä tekee aineistoista yhtenäisen ja tunnistettavan näköisiä. 
Ohjeistus myös rajaa toteutuksia eikä aina sovellu parhaalla mahdollisella 
tavalla eri materiaaleihin. Tämän vuoksi oppaalle luotiin oma visuaalinen 
ilme. Visuaalisilla keinoilla voisi ohjata vielä enemmän katsetta ja lukemis-
järjestystä sekä tukea ymmärtämistä ja muistamista.  
 
Oppaan formaatin heikkoutena on päivittämiseen vaadittava maksullinen 
InDesign CC -taitto-ohjelma tai Acrobat Pro DC -ohjelma, jolla valmista 
PDF-aineistoa on mahdollista osittain muokata. Tarvitaan myös näiden oh-
jelmien käyttöosaamista. PDF ei ole paras muoto verkkosisällölle, koska se 
on avattava erikseen, selailu voidaan kokea hankalaksi ja hakukoneet eivät 
välttämättä löydä sisältöä yhtä hyvin kuin suoraan verkkosivulta. Erilaisiin 
verkkojulkaisun vaihtoehtoihin olisi ollut syytä perehtyä laajemmin. 
 
Oppaalle tehtiin joitain asetuksia saavutettavuuden ja käytettävyyden pa-
rantamiseksi, mutta osa toimista jäi tekemättä aikapulan vuoksi. Lopullisen 
aineiston testaaminen olisi parasta tehdä loppukäyttäjien kanssa. Saavu-
tettavuusasetuksia on mahdollista säätää myöhemminkin ja päivittää ai-
neistot verkkosivustoille. 
 
Tässä opinnäytetyössä ei tutkittu oppaan hyödyntämistä luontokotoutuk-
sessa tai sen vaikutuksia kotoutumiseen. Oppaan vaikutuksia kotoutumi-
seen voi olla vaikeaa mitata, koska uuteen maahan integroitumista edistä-
vät yhtä aikaa monet asiat ja se on aina yksilöllinen prosessi.  
 
Luonnonhoito ja luontokotoutus ovat kädet mullassa tekemistä, joissa jo-
kainen kohde, tilanne ja kohtaaminen ovat omanlaisiaan. Jo saadut koke-
mukset ja tieto avoimesti jaettuna muille mahdollistavat luontokotoutuk-
sen kehittymistä yhdeksi kestäväksi menetelmäksi maahanmuutto- ja 
luonnonhoitotyössä. Asiat voivat edetä suunnitellun ja aiheeseen sopivan 
ympäristöviestinnän avulla. Toteutettu opas on tähän yksi käytännönlähei-
nen työkalu. 
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9 JATKOKEHITYS 

Tässä opinnäytetyössä ei selvitetty kuinka paljon opasta ladataan verkko-
sivuilta tai käytetään toiminnassa. Google Analytics -ohjelmalla tehdään 
verkkosivustojen kävijäseurantaa. Se soveltuu myös ladattavien PDF-
tiedostojen seuraamiseen (Google, n.d.). Jos lataaminen tehtäisiin yhteys-
tiedot antamalla, käyttäjiltä voisi pyytää palautelomakkeen avulla kom-
mentteja ja kehittämisideoita. Toisaalta tietojen pakollinen jättäminen 
voisi rajata osan käyttäjistä pois. Tietoja kerätessä tulee huomioida tieto-
suoja-asiat. Verkkoaineiston löydettävyyttä voi parantaa hakukoneopti-
moinnin avulla. 
 
Käyttäjäpalautteet toimijoilta ja maahanmuuttajien näkemykset oppaan 
sisällöistä voisivat olla arvokkaita jatkokehityksessä. Opasta voisi kehittää 
taskukirjamaiseen suuntaa syventämällä aiheita. Tällöin se toimisi lähde-
teoksena toiminnan suunnittelussa ja oppimisessa. Vaihtoehtona on myös 
tehdä yksinkertaisempi työkalu, joka neuvoo vaihe vaiheelta ja jäsentää 
toimeen tarttumista esimerkiksi tarkastuslistojen ja tehtävien avulla. Päi-
väkirjatyyppinen itse täytettävä tehtävävihko voisi auttaa suunnittelussa, 
dokumentoinnissa ja seuraamisessa. Oppaasta voisi kehittää eri kohderyh-
mille suunnattuja versioita, joissa keskitytään ja syvennytään tietyn ryh-
män tarpeisiin. Ennakkotiedot toiveista ja ongelmallisiksi koetuista asioista 
olisivat tällaisten julkaisujen tärkeitä lähtökohtia. 
 
Tukiaineistoa voisi toteuttaa myös videomuodossa. IAB Finland ry (2017, 
ss. 3, 5) esittelee TNS Kantarin (n.d.) tietoja YouTube-videopalvelun käy-
töstä Suomessa. Vuonna 2015 Youtuben kautta tavoitettiin 74 % 15–34-
vuotiaista. Käyttäjiä ovat kaikenikäiset, 57 % on alle 40-vuotiaita. Noin 2,2 
miljoonaa ihmistä käyttää palvelua Suomessa joka viikko. DIY-sisältöisillä 
(Do it yourself) videoilla opastetaan ja näytetään, miten jokin asia tehdään 
itse. Tällainen sisältö sopisi hyvin luonnonhoitotoimien opastamiseen ja ta-
pahtumien käytännön toteutusten esittelyyn. Videosisällön voisi linkittää 
oppaaseen. Laadukkaan kuvaamisen suunnittelu ja toteutus vaativat aikaa,  
osaamista, taloudellista panostusta, laitteita ja editointiohjelman.  
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