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Puheenjohtaja [00:00:05]: ... yhteispohjoismaiseen Nordic NaBS -hankkeen järjestämään 

webinaariin, jossa esitellään tämän reilun kolmevuotisen hankkeen tuloksia. Minä olen Leena 

Välimaa Lapin Ammattikorkeakoulusta Rovaniemeltä, ja tämän hankkeen projektipäällikkönä 

toiminut ja tänään toimin puheenjohtajana tässä webinaarissa. Tässä näkyy teille tämän 

aamupäivän webinaarin ohjelma. Tämän kaksi ja puolituntisen webinaarin ohjelma pitää 

sisällään ensiksi asiakastahon kokemuksia, joista meille on kertomassa Carina Ståhl Ruotsin 

puolelta Samordningsförbundenista. Sitten kuulemme kokemuksia yritystoiminnasta ja 

palvelupiloteista Gunilla Johanssonin kertomana Luleån teknillisestä yliopistosta. Sen jälkeen 

luontoperustaisten palveluiden taloudellisesta arvioinnista, SROI-arvioinnista, kertovat 

Martta Ylilauri Vaasan yliopistosta ja Jeaneth Johansson Luleån teknillisestä yliopistosta. 

Sitten tuossa 10.40-10.55 pidetään tauko. Sen jälkeen luontoperustaisten palveluiden 

liiketoimintamalleista kertoo Satu Välijärvi Oulun ammattikorkeakoulusta. Sen jälkeen sitten 

hankkeessa tuotetuista materiaaleista kertoo Heli Siirilä ja Sanna Vinblad. Heli Vaasan 

yliopisto ja Sanna Vinblad Lapin ammattikorkeakoulusta. Rahoittajan terveiset meille 

Norrbottenin lääninhallituksesta tuo Anna-Mari Ruisniemi. Ja lopuksi minä sitten teen 

yhteenveto hankkeen näkökulmasta luontoperustaisten palveluiden tulevaisuudesta. 

Päättelemme hankkeen sitten tuohon kello 12 mennessä. 

 

Useille teille varmaan meidän Nordic NaBS -hanke on jo tuttu. Olette olleet mukana meidän 

tilaisuuksissa. Mutta muutamalla sanalla vielä lyhyesti, eli hankkeen tavoitteenahan oli 

kehittää yhteistyötä maatilojen luonnonvara ja matkailualan yritysten sekä julkisten sote- ja 

kasvatustoimijoitten välillä. Ja kehittää liiketoiminta- ja palvelumalleja, jotka soveltuvat sitten 

näihin pohjoisen olosuhteisiin. Rahoittajana on Interreg Nord ja Lapin liitto Suomen puolella, 

Region Norrbotten Ruotsista. Hanketta ovat yhdessä toteuttaneet Lapin 

ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu, Vaasan yliopisto ja Luleån teknillinen 

yliopisto. Ja nyt ensimmäisen puheenvuoron asiakastahon kokemuksista sitten käyttää meille 

Carina Ståhl. Tuossa esityksessä on Åsan nimi, mutta esittäjä on vaihtunut. Ole hyvä, Carina. 

 

Puhuja [00:03:36]: Kiitoksia. Toivottavasti kuulette. Haluan ensiksi kiittää teitä tästä ja 

tilaisuudessa olla mukana. Haluan antaa hieman taustatietoja tästä meidän toiminnasta. 

Ruotsissa on olemassa laki, [Lag om finansiell samordning - Finsam], eli se on laki rahoituksen 

koordinoinnista. Tämä astui voimaan 2004. Ja Samordningsförbundet Södra Norrbotten, eli 

tämä koordinointiliitto on pohjoisin näistä liitoista. Näitä liittoja on sitten Norrbottenissa ja 

tähän kuuluu eri viranomaiset, TE-palvelut, vakuutuskassa, Region Norrbotten ja sitten 

Bodenin, Luulajan, Piitimen ja Älvsbynin kunnat. Sen lisäksi on vielä 10 kuntaa tässä meidän 

läänissä, mutta ne eivät vielä ole mukana tässä koordinointiliitossa, eli 

Samordningsförbundetissa. Ruotsissa on noin 80 erilaista koordinointiliittoa. Tähän kuuluu 

sitten 272 kuntaa ja koko maassa on 290 kuntaa, eli suurimmassa osassa on tällainen 

koordinointiliitto olemassa. Tätä rahoitetaan Ruotsin valtiopäivien varoin ja sitten nämä 



yhteistyökumppanit, eli TE-palvelut, vakuutuskassa, Region Norrbotten ja sitten kunnat. 

Yhteensä 678 miljoonaa Ruotsin kruunua vuosittain. Se on budjetti. Tässä kuviossa näkyy 

myöskin, miten tämä rahoitus jakaantuu. Meillä on TE-palvelut ja vakuutuskassa. Sieltä tulee 

puolet rahoituksesta. Ja sitten kunnat neljäsosa ja Region Norrbotten neljäsosa. Tätä 

toimintaa johtaa hallitus. Meillä on aina tällainen paikallinen yhteistoimintaryhmä jokaisessa 

kunnassa. Välillä on myöskin sitten tällaisia johtoryhmiä ja erilaisia työryhmiä, jotka 

työskentelevät näiden asioiden parissa. Tarkoitus tällä uudella lailla on kehittää ja parantaa 

hyvinvointityötä. Tämä on mahdollisuus, jossa voidaan käyttää yhteisiä resursseja 

tehokkaammalla tavalla. Tällä tavalla voidaan myöskin yhteen sovittaa käytännöntoimia. Tällä 

tavalla voimme ylläpitää, palauttaa tai lisätä toiminta- ja työkykyä näillä ihmisillä, jotka 

tarvitsevat tällaista työelämäkuntoutusta.  

 

Ja sitten siirrytään seuraavaan kuvaan. Kohderyhmä, jonka parissa teemme yhteistyötä, niin 

sitä tunnistetaan aina paikallisesti esimerkiksi kunnassa. Mutta nämä henkilöt, jotka ovat 

mukana, niin heidän täytyy tarvita tukea vähintään kahdelta osapuolelta tai useammalta 

osapuolelta, jotka ovat mukana tässä liitossa. On usein niin, että tämä tausta on 

kompleksinen. Tässä voi olla psyykkisiä tai fyysisiä tarpeita tai työhön liittyviä tarpeita. Ja kun 

puhutaan iästä, niin nämä henkilöt ovat 16-64 -vuotiaita eli Samordningsförbundet ei 

työskentele lasten parissa. Sitten tämä visio. Haluamme siis parantaa yksilön mahdollisuuksia 

saada työtä, opintoja ja hyvinvointia tämän koordinoinnin yhteistoiminnan kautta. 

Tavoitehan on, että voisi käydä töissä tai voisi opiskella tai että tämä henkilö sitten pääsee 

oikean tuen piiriin. Ja sitten seuraava kuva. On tärkeää miettiä, mitä kaikkia hyötyjä tästä 

yhteistoiminnasta tulee, koska se mahdollistaa hyvin paljon asioita. Ja tämähän on tällainen 

areena, tapaamispaikka, jossa voidaan suorittaa tapaamisia, jotka muuten eivät olisi 

mahdollisia. Tällaisia epäsymmetrisiä tapaamisia eri osapuolten välillä. Tämä yhteistoiminta 

avaa myöskin ajattelutapaa. Tulee siis paljon enemmän mahdollisuuksia siirtyä pois 

tunnetuista rakenteista, joita viranomaisilla usein on. Ja tärkeä kysymys, jota me aina 

kysymme itseltämme, on että miten teemme tämän toisin, kun jokin asia ei mene toivotulla 

tavalla. Ja suuri haaste tässä päivittäisessä työssämmehän on uusien ratkaisujen löytäminen, 

yhteiset pohdinnat, yhteiset asiat, joita täytyy ratkaista. Hyvät suhteet on tärkeä asia, koska 

sillon on paljon helpompaa auttaa toista osapuolta tai pyytää toiselta osapuolelta apua. 

Edellytykset tälle kaikelle on tietenkin se, että kaikki nämä osapuolet tässä 

yhteistoimintamallissa, kaikki käsittelijät ja johtajat, keskustelevat keskenään.  

 

Noin vuosi sitten, niin alkoi tällainen tanskalaisen bip-tutkimuksen toteutus meillä Region 

Norrbottenissa. Tässä tanskalaisessa bip-tutkimuksessa katsotaan hyvin läheisesti, 

minkälaisia toimenpiteitä tehdään. Tässä olemme huomanneet, että nämä henkilöt 

ohjautuvat työmarkkinoille tai opintopoluille hyvin paljon nopeammin silloin, kun kaikki nämä 

toimenpiteet ovat yhteen sovitettuja. Tässä tämä tuki tai toimenpide voi olla sosiaalinen, 

tietotaitoa nostavaa tai sitten terveyteen liittyvää. Se voi liittyä myöskin työhön tai 

koulutukseen. Jos tällaisia toimenpiteitä tehdään, niin se on tehokasta, jos nämä kulkevat käsi 

kädessä. Tästä on paljon tutkimusta, ohjaajan näkemyksestä, uskosta tähän osallistujaan, 



ongelmiin, jotka liittyvät siihen, kun ohjaaja vaihtuu ja niin edelleen. Jos haluatte tietää tästä 

enemmän, niin voitte tutkia tätä Tanskan BIP-mallia hieman lähemmin tai olkaa meihin 

yhteydessä, niin voimme kertoa siitä lisää. Antaakseni tällaisen nopean katsauksen siitä, mitä 

olemme tehneet liitossa, niin tässä on nyt tällaiset toimenpiteet, jotka meillä on ollut, ovat 

käynnissä tai käynnistymässä Luulajassa, Piitimessä, Älvsbynissä ja Bodenissa. Meillä on 

myöskin sitten yhteisiä toimenpiteitä. Kaikki nämä toimenpiteet ovat hieman erilaiset. Meillä 

on ehkä valmisteluryhmä, joka vastaanottaa hakemuksia tai erilainen yhteistoimintatiimi, 

joka työskentelee osallistujien kanssa eri tavalla. Meillä on tiimiä, jotka keskittyvät nuoriin 

ihmisiin, jotka eivät ole työelämässä tai opiskeluelämässä mukana tai sitten ehkä meillä on 

maahanmuuttajanaisia, joilla saattaa olla haasteita päästä mukaan osaksi Ruotsin 

yhteiskuntaa. Kaikilla näillä on yleensä jonkinnäköinen johtoryhmä, joka liittyy sitten tähän 

toimintaan, ja työntekijöitä. Ja nämä työntekijät tulevat eri osapuolilta, eli TE-palvelut ja 

vakuutuskassa tai sitten Region Norrbottenista.  

 

Sitten seuraava kuva. Mitä olemme tehneet nyt, kun mietitään tätä meidän Nordic NaBS -

hanketta. Me olimme mukana valmistelevissa työpajoissa. Saimme tietoa tästä hankkeesta ja 

tästä olemme kertoneet sitten työntekijöillemme. Sitten nämä mukana olleet yritykset 

esiteltiin. Tässä sanotaan, että osapuolet esittelivät itsensä kirjallisesta, ja kyllä he tekivät sen, 

mutta meillä oli myöskin tällainen fyysinen kokous, jossa nämä yritykset esittelivät itsensä 

muille ja kaikille osallistujille, käsittelijöille ja ohjaajille. Ja tässä meillä on nämä toimijat, jotka 

olivat mukana tässä pilottihankkeessa. Nämä kaikki yritykset eivät sitten jatkaneet. Osa 

osallistuivat vain pilottihankkeeseen. Mutta MorrRingen oli ainakin mukana ja Gröna 

Hälsokrafter, Alovita ja Jössgården. Sen lisäksi yksi yritys tuli vielä mukaan, joka oli hyvin 

pohjoisesta kunnasta, Norrbottenin läänistä. Osallistujat näyttivät tältä. Meillä oli viisi 

osallistujaa Piitimestä, jotka olivat Jössgårdenilla. Yksi osallistuja Älvsbynistä ja tämä 

työskenteli Gröna Hälsokrafterin kanssa. Ja kolme osallistujaa Älvsbystä, jotka sitten olivat 

myöskin Gröna Hälsokrafterista. Kukaan ei tullut Luulajasta. Kaikki tykkäsivät näistä 

toiminnoista. Oli kiva, kun oli paljon eläimiä. Oli mukavaa olla ulkona, tehdä ruokaa ulkona. 

Kaikki osallistujat olivat hyvin positiivisia. He saivat lainata työvaatteet ja käsittelijät auttoivat 

siinä mielessä, että he kuskasivat osallistujia näille yrityksille. Jos miettii haasteita ja mitä tästä 

voisi oppia, on se, että olisi ollut hienoa, jos yritykset olisivat voineet hieman selkeämmin 

kertoa toiminnastaan varhaisemmassa vaiheessa. Mutta kaikista haastavin asia oli kuljetukset 

yrityksille. Aika loppui, joten minä kiitän. 

 

Puheenjohtaja [00:17:46]: Seuraava puhuja on Gunilla Johansson. Ole hyvä, Gunilla. 

 

Puhuja [00:18:02]: Kiitos. Olen siis Gunilla Johansson. Olen tohtoriopiskelija LTU:ssa ja olen 

ollut mukana tässä hankeryhmässä, joka on ollut mukana tuolla luontoperustaisissa 

palveluissa Ruotsissa. Näitä pilotteja toteutettiin keväältä 20 alkaen syksyyn 21. Ensin 

lähetettiin hakemus, yritykset esimerkiksi ja sitten löydettiin pilottipari näiden hakemusten 

perusteella. Oli enemmän yrittäjiä kuin asiakasjärjestöjä, jotka hakivat. Sitten oli alustava 



kokous, johon tuli mukaan eri osapuolia. Sitten katsottiin tavoitteita, aikataulua, sisältöä, 

vaatteita, ruokailua ja niin poispäin. Sitten tehtiin myös kirjallinen sopimus. Pilotin aikana 

saatiin palautetta kaikilta osapuolilta ja käytettiin myöskin kyselylomaketta asiakkaille. Siellä 

saatiin yhteensä 288 vastausta. Yrittäjät, asiakasorganisaatiot ja projektitoimijat saivat myös 

vastata avoimesti tiettyihin kysymyksiin. Ja pilotin jälkeen pidettiin myöskin arviointikokous, 

jossa yrittäjä, asiakasorganisaatio ja hanketoimija oli mukana. Kävimme silloin läpi 

saamamme palautteet, kokemukset, puhuttiin tulevaisuuden yhteistyöstä ja 

kehittämisasioista. Korona vaikutti osittain pilottien toteuttamiseen. Joissakin tapauksissa 

sisältö sopeutettiin tai ryhmän kokoa sopeutettiin. Joitakin pilotteja lykättiin eteenpäin ja 

joitakin toteutettiin digitaalisesti. Joitakin pystyttiin kuitenkin hyvin toteuttamaan, koska 

oltiin ulkona. Tietenkin myöskin sairaspoissaolot vaikuttivat. 

 

Yhteensä meillä oli 18 pilottia: 13 Suomessa ja 5 Ruotsissa. Yli puolet piloteista sekä Suomessa 

että Ruotsissa toteutettiin tiloilla, missä on eläimiä. Useimmat muut liittyivät luontoon. 

Ruotsissa oli myöskin puutarhatoimintaa. Piloteissa oli 3-6 vierailutilaisuutta ja 2-4 tuntia 

kerrallaan. Monet loppuasiakkaat osallistuivat joka kerta, toiset tulivat vain muutaman 

kerran. Poissaolo saattoi johtua heidän haastavasta elämäntilanteestaan, sairaudesta tai 

pandemiasta. Loppuasiakkaita oli päiväkodin lapset, ala- ja yläaste oppilaat, nuoret, jotka 

tarvitsevat tukea, lapset ja perheet, jotka elävät vaikeissa oloissa, nuoret aikuiset, joilla on 

työhön sijoittumispanostuksia, aikuiset, joilla on stressiin liittyvää tai mielenterveyteen 

liittyviä ongelmia, asiakkaat, joilla on päihde- tai mielenterveyshoitotarvetta, 

maahanmuuttajia, vanhempia ja muistisairaita. Tässä osoittautui, että osallistujat olivat 

erittäin tyytyväisiä. Useimmat halusivat osallistua uudestaan toimintaan. Ja useimmat olivat 

sitä mieltä, että oli tarpeeksi monta tilaisuutta ja joidenkin mielestä olivat liian lyhyitä nämä 

vierailut. Erityisen positiivista avointen kysymysten vastauksissa oli se, että sai olla mukana 

hoitamassa eläimiä. Se, mikä joidenkin mielestä oli negatiivista, oli että eläimet haisivat tai jos 

oli kylmä ilma. Asiakasorganisaatiot olivat tyytyväisiä. He totesivat, että nämä olivat 

ammattimaisesti toteutettuja ja rakenteellisesti hyvin, että yrittäjät kuuntelivat tarpeita, 

olivat joustavia, pedagogisia, huomioivat osallistujat ja pystyivät kohtaamaan myöskin huolta 

ja ahdistusta. Jotkut näkivät loppuasiakkaissa myönteisen tunteen, joka pysyi pidempään kuin 

normaalissa ryhmätoiminnassa. He saivat enemmän itseluottamusta ja tunsivat 

turvallisuudentunnetta ryhmässä, he tekivät itsekin luontoretkiä ja olivat itsevarmempia ja 

uskoivat tulevaisuuteen. He puhuivat toistensa kanssa ryhmässä paljon syvällisemmin kuin 

normaalissa ryhmätoiminnassa. 

 

Yrittäjien kokemukset. He saivat kehittää uusia menetelmiä ja aktiviteettejä näissä 

luontoperustaisissa palveluissa. He saivat testata, miten nämä palvelumallit toimivat ja saivat 

kokemusta myöskin tiedonvaihdosta, suunnittelusta, varustuksesta, aikataulutuksesta. Saivat 

palautetta myöskin asiakasorganisaatioista ja loppuasiakkailta ja projektitoimijoilta. Sitten, 

jos oli jotain odottamattomia tilanteita, niin saivat kokemusta siitäkin. Ne eivät olleet 

mitenkään mitään vaarallista. Vain esimerkiksi sellaista, että joku oli jäänyt pois eikä tiedetty, 

kuinka moni on tulossa. Sitten oli kuljetusongelmia ja että joillakin osallistujilla ei ollut kunnon 



vaatteita. Sitten piti kuunnella loppuasiakkaan odotuksia, pitää myöskin saada tietoa 

osallistujista, jotta voi sopeuttaa aktiviteetti heidän kykyihinsä. He saivat myöskin oppia, 

miten paketoidaan näitä palveluita ja kuvaillaan ne selkeästi, että asiakkaat tietävät, mitä 

odottaa ja minkälaisia tuloksia odottaa. Kehittämismahdollisuuksia oli tämä yhteistyö julkisen 

puolen kanssa ja että saivat lisää osaamista markkinoinnin alalta. 

 

Seuraava kuva. Yhteistyö toimi hyvin yrityksen ja julkisen puolen kanssa ja hankkeen kanssa. 

Tärkeitä tekijöitä onnistumisessa oli, että valmistaudutaan hyvin ja suunnitellaan esimerkiksi 

aikatauluja ja kuljetuksia. Tärkeää on myöskin, että on jatkuva vuoropuhelu pilottikierroksen 

aikana. On myöskin tärkeää, että yhdistetään sopivat asiakasorganisaatiot ja yritykset 

riippuen loppuasiakkaan tarpeista ja yrityksen osaamisesta. Viestintä on aina tärkeää 

yrityksen ja asiakasorganisaation välillä ja sieltä eteenpäin loppuasiakkaalle. Yrityksillä ei ollut 

aina yhteystietoja loppuasiakkaalle ja silloin asiakasorganisaatio oli vastuussa viestinnästä. Ja 

oli myöskin tärkeää kertoa yrittäjälle, jos joku loppuasiakas jättää tulematta tai on estynyt. 

Sitten yhteenvetona voin sanoa, että loppuasiakkaat saivat uusia kokemuksia ja osaamista. 

He saivat enemmän sosiaalisia valmiuksia ja pystyivät itse toimimaan paremmin. 

Asiakasjärjestöt sai kokemusta siitä, miten luontoperustaiset palvelut toimivat heidän 

asiakkailleen ja saivat tietoa tällaisten palvelujen saatavuudesta. Yrittäjät taas saivat kehittää 

omia liiketoimintamallejaan ja rakensivat myöskin verkostoja sosiaaliterveyspuolella ja 

pedagogisella puolella. Asiakasorganisaatiot mielellään jatkaisivat palvelujen ostamista, 

mutta enemmistölle kuitenkin rahoitus- ja hankintaprosessi oli esteenä. Kiitos, tässä oli minun 

osuuteni. 

 

Puheenjohtaja [00:27:03]: Seuraava puhuja on Jeaneth Johansson, joka tulee Luulajan 

teknillisestä yliopistosta. SROI-arvon mittaaminen on aihe. Ole hyvä, Jeaneth. 

 

Puhuja [00:27:26]: Kiitoksia. Minä puhun Social Return on Investmentistä, eli miten sosiaalista 

arvoa tulee. Olen professori LTU:ssa. Yhdessä Ruotsin tiimissä on kanssani myöskin muutama 

muu ja olemme työskennelleet hyvin läheisesti Suomen tiimin kanssa, jotta ymmärtäisimme, 

miten voi mitata asioita ja mitä tämä arvo oikeastaan on. Social Return on Investment, niin 

halutaan siis tietää, mitä investoijia on, ketkä investoivat näihin toimintoihin ja 

toimenpiteisiin, joista Åsa ja Gunilla juuri ovat puhuneet. On kyse yhteiskunnasta, yrityksistä, 

organisaatioista, jotka ovat tavallaan viranomaisia ja myös on kyse näistä henkilöistä, jotka 

osallistuvat näihin aktiviteetteihin ja heidän ystävänsä ja perheensä. Tämä siis luo arvoa 

monella tavoin ja haluaa tietenkin löytää nämä arvot, joita tästä tulee. Tämä on siis 

menetelmä, jota on kehitetty Englannissa 2003 vuoteen asti ja vuodesta 96. Ja jos ei vain 

katsota taloudellista arvoa, niin kuin perinteisesti tehdään, että katsotaan tuottoja 

investoinneista rahallisesti. Nyt voidaan näitä verrata eri tavoin eri toimenpiteiden välillä. Eli 

halutaan nähdä, mikä on tehokasta ja mikä ei ole tehokasta. Useinhan luvut rationalisoivat 

tätä katsontakantaa. Tässä on kyse tekniikasta tai välineestä, jonka avulla voidaan mitata 

näitä. Katsotaan arvoja ja kustannuksia ja kootaan siitä yhteinen kuva. Ja katsotaan myöskin, 



mitä osallistamista on sidosryhmien ja avaintoimijoiden välillä ja kesken. Katsotaan, mikä luo 

arvoa ja kehitetään tällaisia proxyja, niin sanotusti. Eli arvo, jota voi verrata muihin 

panostuksiin. Tätä voi tehdä kokonaisissa organisaatioissa, hankkeissa tai pienemmissä 

aktiviteeteissa. 

 

Jos lähdetään tästä rahallisesta arvosta, niin sillon voi olla kyse siitä, että joku, joka on 

sairaslomalla, ei ehkä maksa veroa yhteiskunnalle, joten yhteiskunnalta jää veroja saamatta. 

Tämä sairaslomalla oleva saa vähemmän palkkaa eikä voi tehdä niin paljon asioita kuin voisi 

muuten. Joten kaikki häviävät tässä eri tavoin. Sitten eri toimenpitein saadaan tämä ihminen 

nopeammin takaisin työhön, niin säästetään samalla kustannuksia. Se on tuo ykkönen. Sitten 

kakkosessa katsotaan tätä ei-rahallista arvoa, josta Gunilla hieman puhui, että saadaan lisää 

itsetuntoa ja jos on enemmän luonnossa, niin saa enemmän itsevarmuutta ja itsetuntoa. Se 

voi tuoda myös elämäniloa ja hyvinvointia. Näitä asioita ei aina ole helppo mitata, ainakaan 

rahassa. Mutta yritetään ymmärtää, että mikä luo tällaista arvoa. Sitten yritetään tehdä tämä 

myös kaikkien keskeisten sidosryhmien osalta ja sitten yhdistetään tämä yhdeksi arvoksi. 

 

Seuraava kuva. Tämän menetelmän avulla tehdään tietynlainen kartta, jotta voisi ymmärtää 

nämä arvovirrat. Annan tästä myöhemmin esimerkkejä myös. Tämän menetelmän 

lähtökohtana on eri prosessit. Ensin mitataan nämä vaikuttavuudet, katsotaan vaikuttavuutta 

ja lasketaan arvo, jotta voitaisiin verrata muuhun. Sitten raportoidaan ja jalkautetaan tämä 

asia takaisin niille, jotka ovat olleet mukana kehittämässä tätä arvoa. Eli loppuasiakkaat, 

organisaatiot, yritykset ja kaikki muut saavat sitten nämä tiedot. Tämä menetelmä rakentuu 

seitsemälle periaatteelle. Sidosryhmät ovat tässä keskeisiä, niin kuin tässä on puhuttu. 

Halutaan tietää, mikä muuttuu heille, kun tarjotaan näitä palveluja. Yritetään ottaa mukaan 

vain se, mikä on kaikkein tärkeintä ja on tärkeää, että ei liioitella. Joten avoimuus ja 

läpinäkyvyys ovat keskeisiä asioita ja että myös varmistetaan tulokset. Tätä menetelmää voi 

käyttää ennakointiin, kun mietitään, että miten voitaisiin luoda arvoja tällaisten palvelujen 

avulla, mitkä palvelut olisivat kiinnostavia mille ryhmille. Ruotsin tapauksessa teimme 

tällaisen ennakoivan keissin, jotta katsottaisiin, että miten pitää ajatella, kun mennään 

arvottamaan näitä asioita ja osoittamaan, mikä on arvokasta ja mitkä ovat silloin nämä 

rahalliset arvot ja ei-rahalliset arvot. Tämä tehtiin Ruotsin puolella. Suomen puolella taas 

haluttiin kokonaisuudessaan kuvata tämän välineen mahdollisuuksia. Siellä käytettiin tällaista 

retrospektiivista tapausta. Katsottiin siis tuloksia, joita jo on saatu. Nyt annan sitten 

puheenvuoron edelleen Suomeen. Kiitos. 

 

Puhuja [00:34:31]: .... mukana Suomen puolella tekemässä tätä SROI-arviointia ja meidän 

case-kohteena on ollut Soiten Green Care -työtoiminta kehitysvammaisille asiakkaille. Meillä 

nyt sit hankkeen tavotteena oli ensinnäkin löytää joku tämmönen edustava Green Care -

toimintamalli meidän hankealueelta, case-kohteeksi Suomessa ja tehdä siitä hankkeen aikana 

tämmönen systemaattinen arviointi näitten luontoperustaisten palveluiden 

kustannustehokkuudesta ja hyödystä, ja jos mahdollista, niin ottaa näitä ennaltaehkäiseviä 



korjaavien palveluiden arviointielementtejä matkaan. Sitten tuoda tulokset hankkeen aikana 

kaikkien saataville. Eli tämä tämän päivän tilaisuus on yks tapa näitä tuloksia esittää sitten 

laajemmalle yleisölle. Haluttiin myös tällä SROI-tehtävällä tukea sitten jatkossa näitten Green 

Care palveluitten valintaa ja että se ois yks tämmönen päätöksenteon työkalu jatkossa. Ja 

tosiaan valittiin sitten tää Soiten kehitysvammaisten asiakkaitten Green Care -työtoiminta, 

koska se on toiminut jo pitkään. Siitä on jo paljon materiaalia saatavilla ja on paljon ihmisiä, 

jotka on siinä ollu tekemässä työtä sen toiminnan edistämiseksi ja on päivittäin tekemässä 

asiaa kentällä. 

 

Sitten seuraavaan. Tosiaan yks vuosi on tässä meidän tarkasteluperiodi tässä Suomen 

SROIssa. Sitten tästä meidän esimerkkikeissistä sen verran, että Soitella on tosiaan ollut 

käytössä tämä Green Care -palveluseteli jo muutaman vuoden. Toimintahan alko toki jo 

ennen sitä palvelusetelin käyttöönottoa. Kehitysvammaiset asiakkaat voi palvelusetelillä tällä 

hetkellä valita työtoimintakohteeksi sellaisen yrityksen, joka tuottaa maatilaeläin tai 

luontoavusteista toimintaa tai puutarhatoimintaa. Siellä voi olla myös metsätöitä. Tää 

palveluseteliä hyödyntävien asiakkaiden määrä on ollu jatkuvassa kasvussa. Ja uusia 

palveluntuottajia on ollut haussa. Kysyntä kasvaa, niin myös haluttais uusia yrittäjiä matkaan 

tähän palveluntuotantoon. Kyllä tähän mennessä on jo ollut nähtävissä, että tää Green Care 

-työtoiminta on osottautunu asiakkaille tosi merkitykselliseksi ja vaikuttavaksi nimenomaan 

sen sosiaalisen kuntoutuksen näkökulmasta, mikä on koko tämän palvelun päätavoite. Ja se 

on lisännyt myös näiden asiakkaiden sitoutumista tähän palveluun. Myös valinnanvapaus on 

yks merkittävä tekijä, mitä Tanja Witick on tuonut monesti esille. Tää on yks tapa lisätä sitä 

skaalaa, miten kehitysvammainen ihminen voi itse päättää, että millä tavalla hän haluaa sen 

työtoiminnan tehdä. 

 

Seuraava, kiitos. Mitä tavoitteita ylipäätänsä on vähän eri tahoilla. Mä tähän kokosin. 

Ylipäänsä Green Care -toiminnassa karkeesti ottaen meillä Green Care Finlandin 

määritelmässä sanotaan, että Green Care on luontoon ja maaseutuympäristöön liittyvää 

ammatillista toimintaa, jolla edistetään ihmisten hyvinvointia ja elämänlaatua. Sitten Soiten 

kehitysvammaisilla asiakkailla työtoiminnan päätavoite on sosiaalinen kuntoutus. Sillä 

tarkoitetaan sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen keinoin annettavaa tehostettua tukea 

nimenomaan sen sosiaalisen toimintakyvyn vahvistamiseksi, syrjäytymisen torjumiseksi ja 

osallisuuden edistämiseksi. Sitten meillä on Creen Care -laatukriteerit, joita periaatteessa 

kaikki Green Care -palveluita tuottavat yritykset noudattaa. Siellä sitten sanotaan, että 

vastuullinen toimija tähtää yhteiskunnan, yhteisön ja yksilön hyvinvoinnin edistämiseen. 

Ottaa toiminnassaan huomioon eri sidosryhmien tarpeet. Se tarkoittaa sitä, että toimija pyrkii 

johdonmukaisesti ja suunnitelmallisesti luomaan asiakkaille ja sidosryhmilleen sosiaalista, 

ekologista, usein myös kulttuurista lisäarvoa, jolla on myös taloudellista merkitystä. Eli 

tämähän kattaa ihan kaiken. Sitä mietittiin, että onko tämmönen kokonaisvaltasen 

ekososiaalisesti, taloudellisesti ja vielä kulttuurisestikin kestävän hyvinvoinnin tavotteiden 

toteutuminen, voiko sitä mitata rahassa. Sitä lähettiin kattoo. No, aluksi tuntu tältä, että nyt 

kyllä hypättiin jäiseen veteen, että mitäs tulikaan hankkeessa luvattua. Mutta siis tässä on nyt 



kelluntapuvut kaikilla. Ja tää hanke oli tavallaan se kelluntapuku, että se anto resurssit, että 

tämmösen isohkon työn pysty tekemään. Ja ihanaa, että sinne ei tarvinnu hypätä yksin, vaan 

meillä oli tiimi. Eli isolla porukalla tätä työtä on tehty. 

 

Katotaan sitten seuraavaksi, että ketä kaikkia oli mukana. Eli Siirilän Heli oli mukana Vaasan 

yliopistolta myöskin meidän tiimissä. Sitten oli Satu Välijärvi ja Karoliina Mäki Oulun AMKista, 

Leena Välimaa, Sanna Vinblad Lapin AMKista ja sitten Jeaneth Johansson ja Päivi Juuso 

Luulajan teknillisestä yliopistosta ja sitten meillä oli lisäksi myös hankkeen ulkopuolisia 

asiantuntijoita: Jukka Hoffren Helsingin yliopistosta, Tanja Witick Soitesta, Kirsti Sikkilä 

psykiatrian erikoislääkäri, Kumpulaisen Satu Green Care palveluntuottajana ja muutenkin 

Green Care pitkän linjan toimijana ja asiantuntija ja sitten vielä Noora Korhonen, tutkija 

Vaasan yliopistosta, joka on kehitysvammapuolella työskennellyt aikaisemmin paljon. Sitten 

vielä tämän kaiken ulkopuolelta Jouni Kaipainen Jyväskylän yliopiston Chydenius-instituutista. 

Ensin lähdettiin liikkeelle siitä, että mitkä on keskeiset sidosryhmät meidän SROIssa ja mitä 

hyötyjä ja kustannuksia siellä näille sidosryhmille kohdistuu, miten nää eri sidosryhmät 

arvottaa näitä asioita. Ei pelkästään sitä, että mikä on muutos mutta myös, että kuinka tärkeä 

se muutos on, eli se merkittävyyden arviointi. Sitten se hankala homma: miten näitä pystytään 

yhteismitallistamaan ja minkälaista yhteiskuntataloudellista vaikuttavuutta tällä toiminnalla 

voidaan katsoa olevan. Eli suhdeluku on lyhyesti hyödyt jaettuna kustannukset. Ja jos 

suhdeluku on yli yksi, niin tarkoittaa, että plussan puolella mennään. Jos se on alle yks, niin 

sillon hyödyt on pienemmät kuin kustannukset. 

 

Tässä on nyt tämä meidän osallistujien koko skaala, tärkein keskiössä, eli kehitysvammaiset 

työtoiminnan asiakkaat. Ja siihen liittyen sitten perheet, läheiset, henkilökohtaiset avustajat. 

Meillä neljä yrittäjää tässä arviossa oli mukana. Sitten myöskin Soitesta laaja porukka eli 

ammattilaisia sosiaalihuollon vammaispalveluista. Sitten asumispalveluyksiköt on tässä 

tärkeitä ja kehitysvammaisten tukiyhdistykset, joihin kuuluu paljon perheitä ja myöskin 

kehitysvammaisia asiakkaita itse ja sitten muita, jotka on toimintaa tukemassa. Ja sitten vielä 

kehittäjätaho ja poliittisia päättäjiä, joille lähetettiin kysely. Nyt sitten niitä 

vaikuttavuustekijöitä oli paljon. Niitä tuli esille kaikissa näissä eri palavereissa ja 

haastatteluissa, mitä aluksi tehtiin. Tässä en edes luettele näitä kaikkia, vaan te näette, että 

siellä on yksilötasolla toki kaikki nää sosiaaliset, fyysiset ja psyykkiset, kognitiiviset tekijät. 

Siellä on kaikki elämänlaatuun vaikuttavat asiat, fyysinen terveys, hyvinvointi. Näitä asioita, 

mitä Carinan aikaisemmassa puheenvuorossa käytiin läpi. Tää kaikki psyykkinen ja henkinen 

terveys ja hyvinvointi, miten toiminta vaikuttaa autonomiaan ja omatoimisuuteen, oman 

työarvon kokemiseen. Sitten organisaatio- ja aluetasolla. Miten Green Care -toiminta voi 

parantaa palveluitten sisältöä ja laatua, onko sillä vaikutuksia hallinnollien työn määrään, 

muihin ihan konkreettisiin kustannuksiin kuin vaikka kuljetuksiin, mitä vaikutuksia tällä on 

laajemmin alueeseen, yritystoimintaan, maaseutuun, luonnon monimuotosuuteen? 

Tämmösiä asioita tuli esille.  

 



Sitten, mitä aineistoa ja menetelmiä tässä käytettiin. Meillä oli dokumenttianalyysi, jossa 

käytiin läpi raportteja, mitä on tehty maailmalla, Suomessa ja sitten meillä on ollut 

aikaisemmin tässä hankkeessakin laaja esiselvitys. Sitä aineistoa käytiin läpi. Sitten tehtiin 

tukiyhdistyksille ryhmähaastattelu, jossa oli kahdeksan haastateltavaa ja sit yrittäjille on tehty 

yksilöhaastattelu. Meillä oli viis erilaista kyselyä, mihin me saatiin erittäin hienosti vastauksia. 

Asiakkaat. 44 vastas tähän kyselyyn. Tukiyhdistyksistä saatiin kaks, jotka täydensi sitä 

ryhmähaastattelua. Soiten henkilöstö todella hienosti osallistu: 23 vastausta kyselyyn. 

Yrittäjät kaikki vastas. Ja sitten myöskin tälle isolle kehittäjäpoliittiselle päättäjäjoukolle 

lähetetystä kyselystä saatiin kahdeksan vastausta. Sitten meillä on ollu mukana myös nää RAI-

arviointiraportit, jotka liittyy tämmöseen asumiseen liittyvän toimintakyvyn mittariin. Siellä 

25 oli raporttia, jotka oli relevantteja, että on ollut Green Care -toiminnassa yli vuoden 

mukana. Ja sitten palavereita. Mä en edes lopulta jaksanut laskea, niitä oli yli 30. Tässä on 

esimerkki siitä aineiston keruusta, eli asiakkaille lähetettiin sekä sähköisenä, et jaettiin 

paperilla kysely, jossa oli niinkin paljon ku 22 kysymystä. Se on tosi pitkä ja raskas, et kuinka 

moni meistä jaksaa vastata kyselyyn, jossa on niin paljon kysymyksiä, mutta he kaikki vastasi 

ja me ollaan siitä tosi kiitollisia. 22 tällaista hymynaamakysymystä ja vielä kaks avointa 

kysymystä. Tässä on esimerkkiä siitä, minkä tyyppisiä ne kysymykset oli. Vaikkapa, että 

tuntuuko sinusta usein siltä, että olet onnistunut tekemään hyvin työsi maatilalla tai tallilla. 

Onko sinulla yleensä rauhallinen ja turvallinen olo, kun työskentelet maatilalla tai tallilla. Tai 

tuntuiko sinusta, että olet osa maatilan tai tallin ryhmää tai työporukkaa. Näillä kysymyksillä 

haettiin näitä sosiaalisia, psyykkisiä, fyysisiä ja kognitiivisia erilaisia tekijöitä. 

 

Sitten esimerkiks Soitelle yks tärkeä osa sitä kyselyä oli, että miten he itse arvioi, että miten 

vaikuttaa Soiten vammaispalveluihin tämä Green Care -työtoiminta. Tässä palkeissa vihreät 

on aina niitä, että on erittäin tärkeä merkitys, vaalean vihreä on melko tärkeä ja sitten oranssi 

ei kovin tärkeä, punainen ei lainkaan tärkeä. Eli hyvin vihreältä näyttää tämä, kun mietitään, 

miten tuo työtoiminta vaikuttaa asiakkaitten valinnanvapauteen, asiakaspaineen 

helpottamiseen, palvelun sisältöön ja laatuun, tämmöisten asiakkaitten sosiaalisten ja 

terveydellisten ongelmien ennaltaehkäisyyn, hyvinvoinnin ylläpitämiseen. Hallinnollinen 

työmäärä saattaa lisääntyä jonkin verran, mutta kustannussäästöjä voi tulla paremman 

palveluun sitoutumisen kautta. Sitten myöskin, jos muut palvelutarpeet vähenee. Sitten tässä 

on esimerkki siitä, miten me lähettiin kysymään maaseutuvaikutuksista ja myöskin 

ekologisista vaikutuksista. Siellä yritti saada sellaiset kysymykset, joilla me nähdään, että 

miten eri sidosryhmät kattoo nimenoman Green Care -työtoiminnan vaikutuksen näihin 

asioihin. Sitten tässä kokonaisuutena meillä tää Green Care -työtoiminnan SROI-prosessi. Eli 

tästä näette sen, että meillä on nämä viis pääasiallista intressiryhmää ja siellä on tehty niitä 

haastatteluja ja kyselyitä ja tossa alapalkissa, kun ollaan menossa, me huomataan, että siellä 

nyt ollaan täällä ihan viimeisissä vaiheissa. Meillä on nyt SROI-suhdeluku saatu ja tämän 

jälkeen vielä tehdään tarkastuslaskennat ja ulkopuolinen arviointi ja sitten tämä onkin 

päätöksessä. 

 



Tässä on esimerkki nyt sieltä kustannuspuolelta. Se oli tavallaan sitä helppoa kauraa, että on 

jotakin konkreettisia kuluja, jotka on keskimääräisenä toimintavuonna aiheutunut 

toiminnasta. Esimerkiksi Soiten kannalta siellä on ostettu tietty määrä näitä 

työtoimintapäiviä. On järjestetty kuljetuksia. On maksettu asiakkaille kannustusraha, josta 

laskettiin keskiarvo, noin viis euroa per asiakas per toimintapäivä. Ja siellä on myöskin arvioitu 

tää hallinnollinen lisätyö, mitä tästä on mahdollisesti tullut. Sitten kuljetuskustannukset. 

Tämä on kaikista helpoin laskelma, mitä koko SROIssa oli, eli paljonko on keskimääräset 

kuljetuskustannukset vuodessa. Kolmen vuoden keskiarvo ja siitä saatiin vähän päälle 92 000. 

Eli tässä esimerkki tästä kulupuolelta. Kun mennään sinne hyötyjen puolelle, niin siinäpä 

ollaankin vähän vaikeammassa tehtävässä. Mutta sekin on mahdollista. Se vaatii vaan vähän 

enemmän sitten pohtimista. Jeaneth puhu näistä proxyista eli yritettiin hakea 

korvikemuuttujat sellaisille asioille, joille ei oo olemassa suoraa markkinahintaa. Jos nyt 

ajatellaan vaikka työn merkityksellisyys. Eli asiakkailta kysyttiin, että tuntuiko sinusta, että 

teet maatilalla tai tallilla tärkeää työtä. Heille annettiin viisiportainen asteikko. Aluksi meillä 

oli seitsemän, mutta päädyttiin siihen, että viis on parempi, koska oli niin vähän eroja niitten 

hymynaamojen välillä. Eli kaikissa kyselyissä ollut viisiportainen asteikko. Ja tässä saatiin 

numeeriseksi arvoksi asiakkailla 3,64, kun maksimi on 4 ja vaihteluväli oli kahden ja neljän 

välillä. 

 

Sit mennään seuraavaan. Sitten kysyttiin myöskin muilta sidosryhmiltä tätä, että mitä te 

ajattelette, että tällä työtoiminnalla on vaikutuksia siihen osallistuvien kehitysvammaisten 

asiakkaiden oman työnarvon ja merkityksellisyyden kokemukseen. Soiten ammattilaiset anto 

arvion 3,65. Yrittäjät anto 3,25. Tukiyhdistykset, kun siinä huomioitiin sekä kyselyvastaukset 

että haastattelut, niin 3 ja puoli. Sit mennään seuraavaan. Tässä on sitten se, miten se 

laskettiin. Proxyksi sitten tähän valikoitui Ratkon SROI-laskelma, josta on Juha Klemelän 

julkaisu. Siinä on arvioitu osatyökykyisten ja vammaisten ihmisten työllistämistä Ratko-

menetelmällä. Tämä oli lähinnä sellainen, mikä toimis tässä meidän keississä. Eli jos ajatellaan, 

mikä on työn mielekkyys. Ja jos kuvitellaan, että meillä ei olisi mielekäs työ, niin millä tavalla 

me yritettäis kompensoida sitä, että meillä olisi kuitenkin semmonen se lopputulos ja 

hyvinvoinnin lisäys ois sama. Sillon ajateltiin, että minkä verran henkilö on valmis maksamaan 

siitä, että voi sitten harrastaa sen työn jälkeen vaikka jotakin itselleen mieluista ja 

merkityksellistä asiaa. Tässä on käytetty ihan tilastokeskuksen tulot ja kulutus -tilastoa, joka 

on sitten indeksoitu tähän vuoden 22 rahan arvoon. Eli mikä on sen toiminnan mielekkyyden 

hinta, on se summa, mitä keskimäärin sitten yhden hengen talouksissa on käytetty. 

Semmonen tavallinen, mitä Pekka on käyttänyt kulttuuriin ja vapaa-aikaan vuodessa, 1966 

euroa ja nykyrahassa 2028 euroa. Se tuntuu pieneltä summalta, että jos mun työ on 

merkityksellistä, niin mä oisin valmis maksamaan siitä kaks tonnia vuodessa. Toisaalta on 

hyvä, että SROIssa käytetään realistisia eikä yliampuvia summia, niin silloin se on 

laadukkaampi se koko SROI. Tässä sit, kun tehtiin nämä kaikki laskutoimitukset ja laskettiin se 

44 asiakkaan osalta, niin työn merkityksellisyyden rahamääräistetty arvo on noin 81 000 

euroa vuodessa. Tämä on yks esimerkkitapa, miten näitä proxyja on käsitelty. 

 



Ja seuraava. Tässä on nyt sitten se meidän lopputulos. Eli me näitä kustannuksia laitettiin 

allekkain sekä asiakkaan ja Soiten ja yrittäjien ja yhteiskunnan osalta ja sit myös hyötyjä, niin 

loppujen lopuksi me saatiin suhdeluku kuin että hyödyt jaettuna kustannuksilla on noin kaksi. 

Eli se tarkoittaa yksinkertaistettuna sitä, että tämän esimerkin valossa ja tällä tavalla 

laskettuna Green Care -työtoimintaan sijoitettu euro tuottaa takaisin kaksi euroa, kun siinä 

otetaan huomioon laajasti erilaiset yhteiskunnalliset hyödyt. Siinä on mukana sosiaaliset, 

taloudelliset, ekologiset ja sitten myös kulttuuriset arvot, hyödyt. Mennään vielä seuraavaan 

kalvoon. Kun ajatellaan tätä koko prosessia, niin kyllähän tässä myös haasteita oli. Sehän on 

pakko myöntää. Tää oli moniulotteinen koko arvioinnin kohde ja sillä tavalla haastava, että 

tosi monet tän toiminnan hyödyt on lähtökohtaisesti ei-rahamääräisiä psykososiaalisia 

hyötyjä. Eli silloin SROI on semmoinen, tämä ei ole tarkkaa matemaattista tiedettä, koska ei 

ole olemassa niitä eksakteja lukuja vaan käytetään proxyjä. Silloin täytyy ymmärtää, että tämä 

on semmoinen arvioinnin ja ohjauksen ja koko toiminnan sisällön ymmärtämisen väline. No, 

tosiaan proxyt oli haastava löytää, mutta sitten siinä varmaan sitten jatkossa, kun saadaan 

lisää näitä Green Care -toiminnan SROIta, niin koko ajan enemmän ja tarkempia ja parempia 

proxyjä sitten löydetään. Osa näistä kustannustiedoista on hyvin tarkkoja, ihan eksakteja 

eurolleen. Osa oli keskiarvo. Ja sitten just näissä proxyissä, niin siellä on aina oletuksia ja 

epävarmuustekijöitä, varsinkin, jos ei ole kauheen laadukasta dataa saatavilla. 

 

Sitten me osuttiin totta kai koronapandemian kanssa samoihin aikoihin, eli siellä oli joitakin 

gappejä esimerkiksi toiminnassa. Me jouduttiin käyttämään keskiarvoja tavanomaista 

toimintavuotta. Jopa meidän arviointiryhmän porukasta välillä joku sairastu, et tässä korona 

on tehnyt antanut oman mausteensa tähän. Mutta sitten johtuen tästä Green Care -

toiminnan moniulotteisuudesta, niin tässä piti perehtyä tosi monenlaisiin asioihin. Ihan siis 

luonnon monimuotoisuuden hinnoittelusta rakennushankkeisiin. Mutta onneksi meillä oli 

myös monipuolinen tiimi, niin se kyllä tosi paljon auttoi asiaa. Mutta kyllä prosessiin meni 

enemmän aikaa kuin alun perin oli suunniteltu. Sitten vahvuuksia. Meidän arviointiryhmä oli 

mahtava, koska oli niin vahvaa osaamista vammaispalveluista, Green Care -toiminnasta mutta 

myös taloudellisesta arvioinnista. Meillä oli hirveen avointa ja rakentavaa keskustelua koko 

prosessin ajan. Ainakin minun näkökulmasta. Vaikka se oli haastavaa, mutta se oli myöskin 

tosi mukavaa, että päästiin yhdessä tämön asian äärelle. Aineisto oli hyvä. Ja nimenomaan 

johtuen siitä, että ihmiset aktiivisesti vastas meidän kyselyihin ja osallistu meidän 

palavereihin, kun kutsuttiin ja saatiin näitä eri sidosryhmien näkemyksiä hyvin esille. Tosiaan 

siis kaikkien mukana olleitten vahva sitoutuminen, arvokas panos tähän arviointityöhön. Siis 

Soiten porukka, kaikki Green Care -yrittäjät, tukiyhdistykset ja erityisesti asiakkaat, jotka 

tosiaan jakso vastata meidän pitkiin kyselyihin. Lämmin kiitos minun ja koko työryhmän 

puolesta teille kaikille, jos olette täällä kuulolla. 

 

Ja nyt sitten SROIta, miten vois jatkossa hyödyntää. Toivotaan, että tämä auttaisi 

päätöksenteossa ja Green Care -toiminnan laajentumista, jalkauttamista, toisi näkyväksi näitä 

ei-rahamääräsiä arvoja, joita on paljon. Ja myöskin Green Care -toiminnan kehittämisessä ja 

alueellisessa rahottamisessa tulisi kiinnittää enemmän huomiota just näihin 



yhteiskuntataloudellisiin hyötyihin, koska nehän on osa sitä aluekehittämistä. Ja jos siihen 

panostaa, niin mitä se pitkässä juoksussa tarkoittaa, niin siinä on valtavat mahdollisuudet. 

Näen sen isona potentiaalina. Ja myöskin kannattaisi tehdä nyt SROIta muilla alueilla erilaisilla 

asiakasryhmillä. Meidän keissi oli sillä tavalla, siitä ei saa niin raflaavia SROI-lukuja, koska ei 

ole tarkoituskaan, että nämä asiakkaat työllistyisivät jatkossa työmarkkinoille. Tavoitteena on 

hyvä elämä tällä toiminnalla. Mutta sitten, jos meillä olisi kohderyhmänä vaikka 

syrjäytymisuhan alla olevat nuoret. Et jos verrataan sitä, että vaikka nuori syrjäytyy, niin 

siihen, että hän pääsee työmarkkinoille, hän hankkii koulutuksen, et siis voi karkeasti sanoo, 

että siinä yhteiskunta säästää noin miljoona euroa. Eli tavallaan on paljon asiakasryhmiä, 

joitten SROIssa saataisiin paljon vielä suurempia suhdelukuja. Mutta toisaalta, jos 

kehitysvammaisten ihmisten työtoiminnan SROI-suhdeluku on kaksi, niin se on jo iso osoitus 

siitä, että ne hyödyt on kuitenkin merkittävästi suuremmat kuin ne kustannukset. Eli tähän 

toimintaan kyllä koko alueen kannattaa panostaa. 

 

Myöskin sitten, jos mietitään, mitä haasteita meillä on ollut jo ennen koronaa. Kaikki nää 

ikärakenteeseen liittyvät ja siis kansalliseen kustannusvajeeseen liittyvät, joita on sekä 

Suomessa ja Ruotsissa. Meillä on hyvin samantapaiset haasteet meidän sotekentällä 

yhteiskunnassa ja myös kasvatuspuolella. Ja palvelutarpeet on kasvussa riippumatta, että oli 

lisäksi vielä tää koronapandemia. Ja nyt tämän hetken järkyttävä tilanne Ukrainassa, joka 

myös kasvattaa sekä Suomessa että Ruotsissa käytännössä ihan kaikkien sote-palveluitten ja 

kasvatuspalveluitten tarvetta, myöskin näille ihmisille, jotka nyt pysyvästi tai tilapäisesti nyt 

lyhyen aikavälin sisällä saapuu Suomeen ja Ruotsiin. Eli näkisin sen, että Green Care -toiminta 

vois tarjota tosi paljon myös tässä työssä. Me ollaan nähty kaikkia järkyttäviä uutiskuvia 

esimerkiksi paenneista ihmisistä ja siellä saattaa olla ihmisiä jossakin ryhmässä odottamassa 

vaikka pääsyä rajan yli tai kuljetuksia, mutta siellä voi olla jollakin sylissä vaikka kissa tai koira 

ja kaikki on kerääntynyt siihen ympärille rapsuttelemaan. Tämmöisillä pienillä, tavallaan 

Green Care -toimintaan kuuluvilla asioilla pystyy niin paljon tekemään myöskin täällä meidän 

yhteiskunnissa, miten voitaisiin tukea sitä kuntoutumista ja lasten koulunkäyntiä ja kaikkea 

sitä terapiaa ja sitä laajaa asumiseen ja työllistymiseen liittyvää palvelutarvetta. Green Carella 

vois olla siinä ihan valtavasti kustannustehokasta vaikutusta. 

 

Sitten seuraava dia. Tämä on Anja Yli-Viikarin ideoima. Mun mielestä kuva on vaan sillä tavalla 

hyvä, että kun meillä on aikaisemmin sote-järjestelmässä tosi paljon kuitenkin keskittynyt, 

varsinkin sosiaalityössä, että me ollaan neljän seinän sisällä, keskustellaan. Toki, käydään 

tärkeitä hyviä keskusteluja tai on se terapiaa tai se voi olla jotakin tällaisia perheen 

sosiaalityötä tai lasten nuorten työtä. Ja nyt, jos me päästäisiin jatkossa tänne 2020-luvun 

sote-järjestelmään, jossa olisikin, toki tätä perinteistä työtä, mikä on tärkeää ja arvokasta ja 

sitä tarvitaan ja se on se ydin, mutta että siellä lisäksi olisi aina siellä kohtaa, missä se asiakas 

on halukas tekemäänkin sen palvelun luontoavusteisesti, niin siellä olisikin eri 

sosiaalipalveluissa ja terveyspalveluissa kuntoutuksen tukena, myös kasvatuksessa, niitä 

luontoelementtejä, maatiloja, eläinavusteisuutta mukana. SROI vois olla yks työkalu siinä, et 

me saataisiin tämä meidän sote-järjestelmä näyttää enemmän tältä 2020-luvun 



ideaalimallilta. Että näitä oikeasti hyödynnettäis laajasti. Siellä olisi ammattimaisia toimijoita, 

jotka tuottaa laadukkaita luontoavusteisia palveluita ja sitä kautta sitten sekä yksilöt hyötyisi 

siitä mutta myöskin organisaatiot, jotka tuottaa sitä sekä laajemmin alue, koska on nähtävissä 

myös tämänkin SROIn perusteella, että sillä on myös ekologisia vaikutuksia, kun esimerkiksi 

laidunnetaan. Silloin me tiedetään, mikä esimerkiksi laiduntamisen vaikutus on luonnon 

monimuotoisuudelle ja niin edelleen 

 

Sitten olikin seuraava ja viimeinen dia. Kiitos, kun jaksoitte kuunnella. Tässä oli varmasti dioja, 

mitkä aiheutti lähinnä päänsärkyä, mutta toivottavasti ei jäänyt semmoinen kuva SROIsta, 

että se on liian raskas työ ja sitä ei kannata lähteä tekemään. Kyllä kannattaa ehdottomasti. 

Mutta hyvä, jos siinä on tiimi, jossa on paljon monialaista osaamista ja kohderyhmä, jossa on 

myöskin aito halu saada SROI tehtyä, koska on ihan äärimmäisen tärkeää, että SROIn kohde 

on itse motivoitunut, koska paljon tarvitaan yhteistyötä ja tiedonvaihtoa. Kiitos. 

 

Puheenjohtaja [01:01:17]: Kiitoksia paljon, Jeaneth ja Martta. Ja kysymyksistä ja 

kommenteista tuonne chattiin. Tämä on varmaan yksi niistä meidän hankkeen tärkeimmistä 

tuloksista. Toki, muitakin tuloksia, mutta SROI varmaan semmoista todella uutta tietoa, mitä 

ei vielä aikaisemmin näistä luontoperustaisista palveluista ole tullut. Ja kun Martta mainitsi, 

että tulevat sinne meidän nettisivuille, niin meidän hankkeen nettisivuthan tulevat olemaan 

käytettävissä, avoinna vielä tuonne 2024 vuoden loppuun saakka. Sieltä ei tarvitse niin 

nopeasti niitä etsiä, vaan ovat tosiaan pidempään vielä auki. Ohjelmassa tässä seuraavaksi on 

luontoperustaisten palveluiden liiketoimintamalleista, ja niistä kertoo Satu Välijärvi Oulun 

ammattikorkeakoulusta. Ole hyvä, Satu. 

 

Puhuja [01:02:19]: Olen tosiaan Satu Välijärvi Oulun ammattikorkeakoululta ja olen ollut 

projektipäällikkönä tässä Nordic NaBS -hankkeessa meidän puoleltamme. Täällä 

luonnonvara-alalla tosiaan toimin. Mun esityksen aiheena on luontoperustaisten palveluiden 

liiketoimintamallit. Oikeastaan vois mennäkin seuraavaan kuvaan. Eli meillä on ollut yhtenä 

tavoitteena tässä hankkeessa kehittää tätä pilottiyrittäjien osaamista palveluiden ja 

liiketoiminnan kehittämisessä. Ja on tässä hyödynnetty erialisia palvelumuotoilun keinoja. 

Tosiaan nyt tässä esityksessä päästään tätä kautta kiinnittämään katsettamme sinne 

hankkeissa mukana olleitten yritysten suuntaan. Yks työväline tässä kehittämisessä on ollut 

Business Model Canvas eli BMC, jonka tarkoituksena on tiivistää liiketoiminta tai palvelu hyvin 

pieneen tilaan, yhdelle sivulle visualisoiden. Ajatuksena on, että se BMC auttaa yrittäjiä 

pohtimaan yrityksensä toimintaa kokonaisvaltaisesti ja löytämään siitä ne kriittiset 

kehittämiskohteet. Ikään kuin pakottaa kiinnittämään huomioon siihen olennaiseen asiaan 

siihen oman palvelun tämän hetken tilanteessa ja sen kehittämisessä. Tavallaan tässä 

käydään läpi ihan samoja asioita, mitä yrittäjä käy, kun kirjottaa liiketoimintasuunnitelmaa. 

Mutta tässä tosiaan, kun pitää pystyä tiivistämään asioita, niin se pakottaa vähän miettimään, 

et mitä oikeasti ollaan tekemässä ja mihin halutaan mennä. 



 

Pikkusen taustaa tähän teemaan liittyen. Gunilla kerto aikasemmin näistä meidän 

pilotoinneista, niin on tosiaan nää Business Model Canvasit ja tää niitten täyttäminen ja 

hyödyntäminen kulkenut mukana näissä pilotoinneissa. Tämä artikkeli, joka tulee tähän 

meidän julkaisuun ja tämä esitys, niin perustuu 13 Business Model Canvasin analyysiin. Ei 

käyty ihan kaikkien pilottien BMC:tä läpi, vaan otettiin vähän pienempi otos sieltä. Ruotsissa 

ja Suomessa hankehenkilöstö kävi näitä tarkkaan läpi ja analysoi. Kävi niin, että oikeastaan 

tulokset molemmissa maissa on hyvin samansuuntaisia, joten ei oo tässäkään tulossa nyt 

sellaista erittelyä, että mitä Ruotsissa nousi esiin tai mitä Suomessa nousi esiin, koska 

totesimme, että meidän yrittäjien ja yritysten, jotka on pääasiassa hyvin pieniä yrityksiä, 

osittain sivutoimisia, niin haasteet ja opit näistä BMC:stä on hyvin samansuuntaisia. 

 

Ehkä sen verran, jos menen vielä takasin siihen edelliseen kuvaan, niin avaan tätä BMC:n 

ideaa, että oikeastaan se, mistä näissä yleensä lähdetään liikkeelle, niin on toi arvolupaus, 

että miten yrittäjät tiivistää sen lupauksen, jonka hän pystyy asiakkaalleen tarjoamaan, et 

mikä on se hyöty ja arvo siinä palvelussa, jota hän tarjoaa. Tossa kumppanit, ydintoiminnot, 

resurssit auttavat hahmottaan sitä, että mikä on ikään kuin infra, mitä siinä yrityksessä 

tarvitaan ja on käytettävissä, jotta se arvolupaus pystytään lunastamaan, et voidaan tarjota 

asiakkaalle se, mitä luvataan, minkälaisista toiminnoista se palvelu muodostuu, minkälaisia 

resursseja on käytettävissä, minkälaiset toimintaympäristöt, mitä osaamista, keitä ihmisiä, 

keitä yhteistyökumppaneita, joita sitten tarkemmin vielä tuolla kumppanit -osiossa eritellään. 

Sitten taas täällä toisella puolella mennään sinne asiakkaisiin, ketä ne asiakkaat on, ketä on 

ne palvelun käyttäjät. Toisaalta ketä on ne, jotka siitä palvelusta maksaa. Varsinkin näissä 

Green Care -palveluissa ja meidän piloteissa on paljon yrityksiä, jotka joko nyt tarjoaa tai 

jatkossa haluavat tarjota palvelujaan nimenomaan julkiselle puolelle, jolloin se palvelun 

maksaja on eri, siellä on ikään kuin eri henkilöt kuin ne, jotka sitä palvelua käyttää. Molemmat 

pitää pystyä vakuuttamaan siitä arvolupauksesta. Pitää löytää ne kanavat, millä asiakkaat 

saavutetaan ja löydetään ja miten niitä asiakassuhteita pidetään yllä. Ja jotenkin 

hahmottamaan, et ketä ne meidän palveluasiakkaat vois olla ja kenen kannattaa fokusoida. 

Sitten tuolla ikään kuin kaiken perustana se raha, talous, mistä saadaan ne tulot, joilla ne 

palvelut tuotetaan ja toisaalta mistä kaikesta se palvelun tuottaminen, mitä kaikkea kuluja 

siitä syntyy. Nyt voi mennä seuraavaan. 

 

Ennen pilotointeja yrittäjät täytti hakemuksen, jossa muun muassa pyydettiin kuvailemaan 

sitä pilotoitavaa palvelua Business Model Canvasin avulla. Sit pilotointien aikana tai niiden 

jälkeen yrittäjät täytti BMC-pohjan joko itsenäisesti tai avustettuna. Eli osalla alueita oli 

konsultti, joka tuki yrittäjiä tässä BMC:n käytössä ja osalla alueita taas sit me 

hankehenkilöstöt, meillä on myös talousalan osaajia tässä hankkeessa mukana, niin sit 

autettiin yrittäjiä. Tämä tosiaan, niin kun tuossa jo mainitsinkin, niin he auttoi arvioimaan sitä 

palvelua ja liiketoiminnan kehittymistä. Ja sitten yks ajatus tietysti oli, että se myös auttoi 



enemmän hyödyntämään sitä pilotoinnista ja näistä hankkeen muista toimenpiteistä saatuja 

kokemuksia ja palautteita siinä palvelun kehittämisessä. Seuraava kuva, kiitos. 

 

Tiivistettynä, niin näitä yhteisiä haasteita, mitä molemmissa maissa tuli esiin, niin on se, että 

liiketoimintamallit on vielä aika jäsentymättömiä, et se arvolupauksen tiivistäminen ja 

fokusointi on aika vaikeaa ja siihen ehkä osittain vaikuttaa tässä se, että monet näistä 

hankkeessa mukana olevista yrityksistä oli ehkä vasta aloittamassa Green Care -palvelujen 

kehittämistä ja tuottamista. Heillä saatto olla osalla yritystoimintaan jo pitkää kokemusta, 

mutta ei välttämättä juuri näitten Green Care -palveluiden tuottamiseen. Toisaalta meillä oli 

paljon yrityksiä, jotka oli vasta aloittamassa toimintaansa. Ja tosiaan osittain myös 

sivutoimisia yrityksiä. Ollaan aika alkuvaiheessa siinä työssä, niin se vielä vaatii vähän sitä, että 

täytyy ehkä saada sitä kokemustakin lisää, että pystyy sen arvolupauksensa tarkemmin 

määrittelemään ja sitten se vaatii semmoista kovaa työtä ja pohdintaa, että saa määriteltyä, 

mikä on juuri meidän antama lupaus. Eikä pelkästään se asiakasnäkökulma, että mitä me 

luvataan asiakkaalle, vaan myös sekin näkökulma kannattaa pitää mielessä, että miten 

erottaudutaan niistä muista palveluntarjoajista, jotta se arvolupaus ei jää ikään kuin liian 

yleiselle tasolle, vaan siinä on jotain semmoista omaa mukana, jota vain se minun yritykseni 

voi tarjota. 

 

Asiakasryhmien määrittely ja rajaaminen tuottaa haasteita, koska kuten tuossa Gunillan 

esityksessäkin nähtiin, niin potentiaalisia asiakkaita on todella paljon, hyvin erityyppisiä 

asiakasryhmiä ja palveluja voidaan tarjota niin yksityiselle, julkiselle kuin kolmannellekin 

sektorille. Eli hyvin erityyppisiä toimijoita. Asiakkaiden ja maksajienkin saavuttaminen tuottaa 

haasteita ehkä tänä päivänä erityisesti siksikin, että markkinointi- ja viestintäkanavia on 

todella monenlaisia. Kuitenkaan harvalla yrittäjällä on ehkä sitä osaamista tai aikaakaan 

kunnolla perehtyä ja ottaa haltuun niitä kanavia ja löytää juuri sille fokuksessa olevalle 

asiakasryhmälle tai maksajataholle sopivaa kanavaa. Se vaatii ehkä semmoista kokeilemista 

ihan lähtien siitä, että ottaa puhelimen käteen ja alkaa soittaa eri tahoille tai laittaa 

sähköpostiviestiä. Ja toisaalta sitten lähteä arvioimaan sitä, että minkä tyyppisten viestintä- 

ja markkinointikanavien käyttö esimerkiksi itsellä on parasta osaamista tai resurssia 

hankittavissa. Ainahan kannattaa miettiä niitä kumppaneita, joiden kautta voi saada sitten 

sitä apua siihen markkinointiin ja viestintään. Sitten tietysti se, että kun niitä asiakasryhmiä 

määrittelee ja rajaa, niin perehtyä siihen, et miten juuri nämä asiakkaat ja maksajat 

saavutetaan. Ja tarvittaessa sitten hankkia sitä osaamista joko kouluttautumalla tai 

yhteistyökumppanien kautta. 

 

Sitten toi palvelun hinnoittelu osottautui yhdeksi haasteeksi ja se, että löydetään sellainen 

tapa hinnoitella niitä palveluja, että se toiminta on aidosti kannattavaa. Monella Green Care 

-yrittäjällä on hyvin vahva arvopohja tässä toiminnassa, että halutaan tuottaa niitä hyvin 

vahvasti oman arvon ja itselle tärkeitten asioitten mukaisia palveluita ja silloin joskus voi olla 

vaikea lähteä määrittelemään euroja ja hintaa palveluille. Mutta siinä tietysti auttaa se, että 



käy hyvin tarkkaan sen oman liiketoimintansa läpi, että löytää ikään kuin kaiken sen, mistä se 

palvelun tuottamisen, mistä ne kulut muodostuu, et se jo auttaa näkemään sitä, että 

minkälaisissa hinnoissa pitäisi pystyä sitä palvelua tarjoamaan. Toiminnan kannattavuus 

tietysti on kaiken liiketoiminnan tavoitteena ja kannattaa aina muistaa myös se, että kun 

hyvinvointipalveluja ollaan tarjoamassa, tietysti mitä tahansa palveluja, mutta erityisesti 

hyvinvointipalveluja, niin on kyllä aivan olennaista pitää koko ajan mielessä se oma 

hyvinvointi, että löytää sen tavan toimia, että pystyy myös saamaan sen riittävän tulon 

itselleen ja pitämään omasta hyvinvoinnistaan huolta. Sitten oli tää verkostoituminen ja 

yhteistyömahdollisuuksien hyödyntäminen, että kannattaa niihin panostaa ja rohkeasti 

lähteä tekemään yhteistyötä vaikka muitten yrittäjien kanssa. Erityisesti sen tyyppisissä Green 

Care -palveluissa, joissa esimerkiksi ei tapahdu se palveluntarjoaminen siinä maatilalla vaan 

palvelu voidaan tarjota hyvin erityyppisissä luontoympäristöissä. Siellä on hyvinkin paljon 

yhteistyömahdollisuuksia, millä voidaan erityyppisiä palveluja tarjoavat yrittäjät rakentaa 

erityyppisiä palvelupaketteja ja yhdistää niitä omia palvelujaan, jolloin on mahdollista 

esimerkiksi tarjota sitten palveluja isommillekin ostajille. Esimerkiksi erilaiset yritykset on 

saattanut löytää Green Care -palvelu mahdollisuuden ja hankkii vaikkapa 

työhyvinvointipäiviin ja silloin hyvin pienen yrityksen voi olla vaikea kokonaista 

työhyvinvointipäivää järjestää, mutta jos useampi yritys tekee yhteistyötä, niin sitten 

saatetaan saada jo todella hienoja tuloksia aikaan. Sitten seuraava kuva, kiitos. 

 

Noitten haasteitten ja näitten prosessien pohjalta koottiin vähän tällaisia kysymyksiä, 

pohdittavaa sinne yrittäjille, joka ehkä auttaa siinä palvelu- ja liiketoiminnan kehittämisessä. 

Kun niitä potentiaalisia asiakasryhmiä on paljon ja tavallaan niitä erilaisia lupauksiakin voi 

antaa hyvin monenlaisia, niin mitkä niistä kannattaa asettaa etusijalle ja mitkä niistä ikään 

kuin parhaiten vastaa siihen oman yrityksen resursseihin ja mahdollisuuksiin toimia. 

Kannattaa siihen BMC:n, jos otatte sitä vaikka nyt ihan uudetkin yrittäjät täällä käyttöön, niin 

todella yrittää tiivistää se olennaisin, josta ikään kuin lähteä liikkeelle. Toimintahan kehittyy 

ja palveluja voi kehittää, niin sitten sinne saattaa tulla muutoksia jatkossa, mutta että 

tavallaan saisi jotenkin tiivistettyä sen ydinajatuksen, niin se auttaa paljon eteenpäin. Tietysti 

näissä pilotoinneissa ja BMC-prosesseissa keskusteltiin paljon nimenomaan niistä palvelujen 

käyttäjistä. Mutta erityisesti nyt, kun tässä on mahdollisuuksia löytää niitä asiakkaita sieltä 

julkiselta sektorilta, niin on tärkeä myös pohtia sitä, mitä tarpeita ja odotuksia siellä julkisella 

sektorilla, sillä maksavalla asiakastaholla on. Ja miten se liiketoimintamalli voidaan sovittaa 

heidän tarpeisiinsa ja odotuksiinsa. Tässä kannattaa tosiaan hakea sellaisia tahoja sieltä 

julkiselta sektorilta, joihin olla ihan suoraan yhteydessä ja lähteä käymään sitä keskustelua, et 

mitä he odottaa. Ja löytää ne tavat, että miten maksajat vakuutetaan ja lisätään samalla myös 

sitä heidän ymmärrystä siitä palveluiden tarjonnasta ja saatavuudesta. Myös tässä yrittäjät 

itsekin voi olla hyvin aktiivisia. Toki näillä erilaisilla hankkeilla sitten myös tuetaan tätä. 

 

Kannattaa katsoa sitä kokonaisuutta sen oman yrityksen ikään kuin ekosysteemii, et mitä 

kaikkia toimijoita siinä nyt on mukana ja ketä voitais ottaa siihen edelleen mukaan, mitä 

rooleja eri toimijoilla on ja miten he voi tukea yrityksen liiketoimintaa. Ettei ajatella niin, että 



minun täytyy yksin tai meidän perheen täytyy yksin tästä selvitä tai tämä kaikki hoitaa, vaan 

mitä mahdollisuuksia vois olla ottaa muita toimijoita siihen mukaan. Ja kun näitä 

yhteistyömalleja sitten lähetään kehittämään, niin pitää mielessä se, että pystyttäsiin 

luomaan kestäviä pitkäaikaisia liiketoimintamalleja ja jotka on myös taloudellisesti kestäviä. 

Tietysti aina, kun haetaan yhteistyökumppaneita, niin täytyy miettiä siinäkin niitä 

kustannuksia ja tehdä hyvää taustatyötä, että kenen kanssa kannattaa lähteä yhteistyöhön. 

Ja miten yritys voi kehittää ja yhdistää erityyppisiä liiketoimintamalleja laajentaakseen sitä 

yritystoimintaansa ja hajottaakseen riskejä ja hyödyntääkseen mahdollisuuksia. Niin monilla 

näillä meidän pilottiyrityksillä oli monentyyppistä liiketoimintaa tai mahdollisuutta tarjota 

erityyppisiä palveluita, niin myös sitä kokonaisuutta kannattaa hyvin kriittisesti arvioida, että 

mihin kannattaa ne resurssit erityisesti panostaa ja mikä voi olla sit sen tyyppistä palvelua, 

esimerkiksi jonka ehkä pystyy tuottamaan pienemmillä kustannuksilla, mutta joilla pystyy 

sitten saamaan enemmän tuloja, joita voi sitten taas käyttää vaikka sen Green Care -palvelun 

kehittämiseen. Kiitos. 

 

Puheenjohtaja [01:19:06]: Seuraavaksi on sitten vuorossa hankkeen monipuolisista 

materiaaleista, että mitä kaikkea me ollaan tuotettu, jota voi sitten hyödyntää eri osapuolet, 

niin yrittäjät kuin sote- ja kasvatuspuolen toimijat ja kuka tahansa, kuka näitä asioita on 

edelleen kehittämässä ja kiinnostuneita. Näistä nyt kertoo seuraavaksi Heli Siirilä ja Sanna 

Vinblad. Olkaapa hyvä.  

 

Puhuja [01:19:35]: Kiitoksia oikein paljon. Tervetuloa nyt tosiaan hankkeen materiaalien 

maailmaan. Tilanne on nyt se, että meillä on tässä Nordic NaBS -hankkeessa tehty ihan 

valtavasti monipuolisia materiaaleja, jotka kyllä kestää myös aikaa. Suuri toive on, että 

hyödyntäkää näitä materiaaleja jatkossakin. Suurin osa materiaaleista on meidän 

verkkosivuilla, nordicnabs.com, ja löytyy eri kielillä, löytyy suomeksi, löytyy ruotsiksi, osa on 

englanniksi. Ja sitten on myös tuolla YouTube-kanavalla, Nordic NaBS. Sen lisäksi keskustelua 

jatkuu Facebook-ryhmissä aina tarvittaessa. Ne on nämä kaksi, joista toinen on tämä 

hankkeeseen keskittyvä Facebook-ryhmä ja toinen on sitten tämä laajempi pohjoismainen 

Green Care research and quality network -ryhmä. Verkkosivuilta löydätte muun muassa 

meidän julkaisuja. Meillä on tehty selvityksiä ja on erilaisia muita julkaisuja. Sitten on myös 

nämä videot. Niitä on yrittäjille, yrittäjien markkinointivideoita, Green Caren yleisvideota ja 

toisaalta erialisia koulutuksellisia materiaaleja. Monissa tilaisuuksissa on esitelty tätä Green 

Care videota, eli se todellakin kannattaa hyödyntää, olit sitten yrittäjät tai kenties sitten siellä 

asiakaspuolella mietit, että miten meidän organisaatiossa saatais tästä asiasta kiinnostumaan 

muutkin, niin tämä selittää hyvin, että mistä Green Caresta oikein on kyse. 

 

Erityisesti haluamme painottaa, että täällä on myös räätälöityjä materiaaleja ja on lajiteltu 

aineistoja eri ryhmien mukaan. Meillä on nyt avattu verkkosivulle osiot, joissa on materiaalit 

luokiteltuna. Näin yrittäjille tai tuleville Green Care -yrittäjille. Sen lisäksi on oma osio 

asiakkaiden ja hankkijoiden näkökulmasta, eli mitä materiaaleja on asiakkaille tuotettu, niin 



ne on luokiteltu sen mukaan. Sen lisäksi osana tulevaa loppujulkaisua on laadittu tällaiset 

neljä ohjekorttia. Ne tulee vielä hieman kauniimmin visuaalisesti tuotettuna siinä 

loppujulkaisussa, mutta ne vetää yhteen tämän valtavan ison ja monipuolisen hankkeen 

tuloksia siitä, että mitkä on ne keskeisimmät ajatukset ja ideat ja neuvot ja havainnot sen 

suhteen, että mitä Green Care -yrittäjien kannattaa huomioida palveluiden tuottamisessa, 

palveluiden viestinnästä tai yleensäkin siinä omassa toiminnassa ja toimintaympäristössään. 

Ja yksi moniste on palveluiden hankintaan liittyen. Ja nämä kaikki on erityisesti sote- ja 

kasvatuspalveluiden näkökulmasta tuotettu. Tässä jalostuu satojen, jos ei tuhansien tuntien 

kokemukset neljälle kalvolle, neljälle sivulle, ja ne tosiaan julkastaan huhtikuun aikana. Meillä 

tosiaan on tulossa vielä Nordic NaBS -hankkeen loppujulkaisu huhtikuun aikana, 

verkkojulkaisu, sekä suomeksi että ruotsiksi. Siinä käsitellään osa-alueittain hankkeen 

tekemisiä ja hankkeen tuloksia ja havaintoja. Eli kerrotaan piloteista, kerrotaan BMC:stä, 

kerrotaan kansainvälisestä yhteistyötä ja näin edespäin ja tehdään näitä yhteenvetäviä 

analyysejä. Sitä todellakin kannattaa jäädä odottamaan. Sanna, voisitko vielä havainnollistaa 

verkkosivuilta, että minkäslaiset sivut meillä on, mistä näitä materiaaleja löytyy ja 

minkäslaista meidän verkkosivuilla onkaan tai täällä YouTube-kanavalla. 

 

Puhuja [01:24:36]: Kiitos, Heli. Hyvin kattavasti kerroitkin, mutta mä tosiaan näytän tuosta 

verkkosivuilta noita meidän kanavia, niin pääsee sitten ehkä vielä helpommin käsiksi ja saa 

vähän konkreettisemman näkökulman, et mistä niitä materiaaleja ja työkaluja oikeastaan 

sitten löytyykään. Eli täällä on meidän nettisivut, jotka tosiaan kantaa tätä hankkeen nimeä, 

nordicnabs.com. Nämä on suomeksi ja ruotsiksi. Tässä näytän nyt suomenkielistä versiota, 

mutta kielivalikkoa vaihtamalla pääsee tutustuu sitten eri kieliversioihin. Heli, mainitsit täällä, 

että nyt löytyy nämä räätälöidyt asiakkaille ja hankkijoille olevat tietopaketit ja sitten Green 

Care -yrittäjille tai tuleville yrittäjille. Menen niihin ihan hetken kuluttua, näytän nekin. Mutta 

lisäksi täältä ylhäältä löytyy tuo materiaalisivu myöskin, mistä pääsee kattoon kaikki hankkeen 

tuottamat uutiskirjeet ja webinaaritallenteet myös. Mutta se, mikä oli teille helpotukseksi 

tehty tosiaan, niin on jaoteltu nämä materiaalit ihan tänne omille alasivuille. Nää on niin 

helposti saatavilla. Tässä esimerkiksi näkee tämän asiakkaiden ja palveluiden käyttäjille 

suunnattua, että täältä helposti näkee, mitä se Green Care on. Sitten täällä on esimerkkejä, 

että minkälaisia palveluita ne Green Caret vois olla. Löytyy myös näkövinkkeli siihen, että millä 

kielellä se on kerrottu, niin on helppo sitten päästä. Täällä on esimerkiksi englanniksi kerrottu 

care farmingista useampi webinaari. Sitten oli se toinen, joka oli sinne yrittäjille, niin se 

painottuu luonnollisesti enempi tuonne liiketoimintapuolelle. Löytyy tämä "Mitä Green Care 

on?" -valikko ja liiketoiminnan suunnitteluun, byrokratiaan, vähän toimintamallien ja 

tutkimusten esimerkkejä. Täällä pääsee sitten kehittämään tai saa tietoa, miten voi kehittää 

sitä omaa palveluaan eteenpäin. 

 

Tämän nettisivun lisäksi toki tiedot löytyy meiltä täällä hankkeen YouTube-kanavalta eli 

Nordic NaBS, kun laittaa hakuun, niin pääsee kattomaan. Tänne soittolistoille on sitten laitettu 

meillä nämä hankkeen webinaarit ja workshop-videoita ja yrittäjäpuolen videoita ja muita 

videoita. Ja se Helin mainitsema hankkeen videokin löytyy täältä. Hyödyntäkää sitä ilman 



muuta, että sitä voi jakaa omissakin tapahtumissa ja omille asiakkaille ja kohderyhmille. Siitä 

helposti löytää Green Care -tiedot. Käykää tutustuun tänne YouTube-kanavallekin. Sekä 

YouTube-kanava että nettisivut jää hankkeen jälkeenkin teidän hyödynnettäväksi. Meillä on 

myös se Facebook-ryhmä ollut hankkeella. Se jää hyödynnettäväksi myöskin edelleen, että 

sitä on hyvä käyttää tämmöisenä keskustelualustana, mutta mainitsen vielä tämän 

kansainvälisen porukan Facebook-ryhmän, mikä tehtiin alustaksi yhteisille keskusteluille ja 

tiedonjakamisen paikaksi. Eli liittykää tänne mukaan. Täällä on tarkoitus, että 

yhteispohjoismaista ja kansainvälistä tietoa voitais sitten jakaa puolin ja toisin eri maiden 

välillä. Esimerkiksi tässä meidän hankkeessa on nyt syntynyt niin hyvä yhteistyö Ruotsin, 

Suomen, Norjan ja muiden maiden välillä, niin haluttiin jatkaa tätä yhteistyön kehittämistä ja 

ylläpitoa, niin täällä on tämmöinen alusta, mihin voi tulla mukaan, jakaa tietoa ja esittää 

kysymyksiä ja saada sitä kautta tieto leviämään. Tässä ehkä lyhykäisyydessä. Se Helin 

mainitsema julkaisu tosiaan tulee vielä sitten tuonne meidän nettisivuille, niin pääsette sitäkin 

sieltä sitten lataamaan. Käykää tutustumassa. Kiitoksia kaikille. 

 

Puheenjohtaja [01:28:37]: Siirrymme ohjelmassa sitten eteenpäin. Anna-Marin kasvot siellä 

näkyykin, eli Anna-Mari Ruisniemi Norrbottenin läänihallituksesta sitten tuo tähän rahoittajan 

terveiset hankkeen loppuvaiheeseen. Ole hyvä, Anna-Mari. 

 

Puhuja [01:28:56]: Kiitoksia, Leena. Nimeni on Anna-Mari Ruisniemi ja olen Interreg Nordin 

käsittelijä. Interreg Nord on mukana rahoittamassa Nordic NaBS -hanketta. Minä olen 

Norrbottenin lääninhallituksella töissä. Tämä toimii hallintoviranomaisessa tässä hankkeessa, 

ja olen nyt seurannut tätä toimintaa näiden vuosien aikana silloin kun suunniteltiin, 

hakemusta jätettiin ja silloin kuin hakemusta hyväksyttiin. Olen näiden kolmen vuoden aikana 

seurannut tätä hanketta hyvin läheisesti. Nyt voimme vaihtaa kuvaa.  

Ihan lyhyesti haluan mainita, mitä Interreg Nord on. Nyt kautena 2014-2020, niin tämä on 

tällainen rajat ylittävä EU-ohjelma. Tässä tuemme rajat ylittävää toimintaa Pohjois-Ruotsissa, 

Suomessa, Norjassa ja Sapmin alueella. Meillä on paljon hankkeita, joita tuemme, mutta 

varsinkin tutkimusta ja innovaatioita ja yhteistä työmarkkinaa muun muassa. Olemme 

jakaneet 66 miljoonaa euroa hankerahaa eri hankkeille. Tämän päivän loppuseminaarin 

aikana olemme kuulleet hyvin paljon Nordic NaBSin hienoista tuloksista. Rahoittajan puolelta 

haluaisin nostaa esille muutaman hienon saavutuksen ja ajattelen tässä varsinkin nyt sitten 

tätä yrittäjyyttä. Yksi Interreg Nordin tärkeimpiä tavoitteita on tukea pieniä ja keskisuuria 

yrittäjiä ohjelma-alueella. Ja Nordic NaBS-hankkeessa teillä on ollut erittäin aktiivista 

yhteistyötä useampaan pieneen yritykseen luontomatkailun ja luontovara-alan ja kulttuurin 

alalla. Olette aktiivisesti tehneet yhteistyötä yrittäjien kanssa ja Interreg Nord on erittäin 

iloinen siitä, että näemme tätä potentiaalia, mitä meidän pienet yritykset voida tarjota Green 

Care puolella. On mahtavaa nähdä, että hanke on näyttänyt näille yrityksille, että heillä on 

yksi tukijalka lisää ja sitä kautta voivat kehittää toimintaansa Green Care -alalla. 

 



Aktiivinen rajat ylittävä kumppanuus on erittäin tärkeä. Vaasan yliopisto, Luulajan teknillinen 

yliopisto, Oulun ammattikorkeakoulu, Lapin ammattikorkeakoulu, olette olleet rajat ylittäviä 

aktiivisesti koko hankkeen aikana. Ja vaikka virallista norjalaista yhteistyökumppania ei ole 

ollut hankkeessa, niin olette kuitenkin vaihtaneet tietoja Norjan kanssa. Lisäksi haluan sanoa, 

että olette aktiivisesti tehneet yhteistyötä muiden kansainvälisten tahojen kanssa. Meillähän 

on sisarohjelma, Interreg Botnia-Atlantica, jonka parissa myös olette tehneet yhteistyötä. 

Toinen tärkeä asia on poikkitieteellinen tiedonvaihto. Interreg Nord on huomannut, että 

yhteistyö on ollut aktiivinen, luovalla tavalla yhdessä yritysten kanssa, kasvatusalan kanssa, 

kunnan kanssa, sotepuolen kanssa ja tämä on tätä poikkitieteellistä tiedonjakamista. On 

hienoa, että olette osoittaneet, että voidaan tuoda mukaan eläimet, puutarha ja luonto, kun 

edistetään hyvinvointia. Olette myöskin luoneet liiketoimintamalleja ja palvelumalleja, jotka 

sopivat meidän pohjoiselle ohjelmalle ohjelma-alueellamme. Ja on hienoa huomata, kuinka 

paljon pilottihankkeita olette toteuttaneet ja olette osoittaneet ja näyttäneet, mitä yritykset 

voivat tarjota. 

 

Ja viimeinen kohta, ehkä tärkein asia, on se, että ihan yksilötasolla saa hyvinvointia aikaan. Te 

voitte auttaa ihmisiä voimaan paremmin Green Caren avulla. Ja tämä on ihan uutta ja 

mielestäni mahtavaa. Vielä haluan korostaa, kuinka hienosti olette jakaneet nämä tulokset. 

Aivan kuten Heli ja Sanna tässä kertoivat, kun esittelivät verkkosivujanne, uutiskirjeitänne, 

webinaarit, Facebook, videot, kaikki raportit, tutkimukset, työpajat, niin olette tehneet paljon 

töitä sen eteen, että saavutatte kohderyhmät. Olette tuoneet tämän suurelle yleisölle ja 

suuren yleisön eteen. Ennen sitä, niin ei varmasti tiedetty, minkälainen rooli Green Carella voi 

olla, mutta nyt te olette luoneet tätä materiaalia ja sen avulla voi sitten vaikuttaa päättäjiin, 

jotta he huomaavat, kuinka tärkeä osa Green Care voi olla sotepuolella. Haluan lopuksi kiittää 

kaikkia hankekumppaneita, kaikkia yrityksiä, jotka ovat osallistuneet tähän hankkeeseen ja 

haluan kiittää siitä, että sain tämän päivän seminaarin aikana lausua teille pari kiitoksen 

sanaa. Interreg Nordista löytyy lisätietoa Facebookista ja verkkosivuilta. Lopuksi haluan vielä 

sanoa, että jos hankkeen aikana on tullut uusia ideoita siitä, miten voi jatkossa tehdä tätä rajat 

ylittävää työtä, niin meillä on aivan uusi Interreg ohjelma tulossa, Interreg Aurora. Kiitoksia. 

 

Puheenjohtaja [01:36:39]: Kerron sitten hankkeen tulosten pohjalta näistä 

luontoperustaisten palveluiden tulevaisuuden näkymistä. Elikä oon koonnut tähän 

esitykseeni eri tahojen näkökulmia, eli kerron, että mitä palveluiden suunnittelussa, 

kehittämisessä, tuottamisessa, hankinnassa ja niihin osallistuminen, niin mitä se merkitsee eri 

osapuolille. Tarkastelen tässä mun esityksessä Green Care -yrittäjien, asiakastahojen, ja 

asiakastahoilla tässä tapauksessa tarkoitan sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatusalan 

asiakastahoja. Lisäksi tuon esille asiakkaan näkökulmaa ja pohjoismaisen yhteistyön 

merkitystä. Voit laittaa seuraavan dian. Eli lähtökohdallisesti voidaan todeta, että yrittäjillä on 

vahva kiinnostus luontoperustaisten palveluitten tuottamiseen. Hankkeessa saatujen 

kokemusten pohjalta suurin tarve yrittäjän osaamisen vahvistamiselle on liiketoiminnan, 

markkinoinnin ja palvelumuotoilun osaamisessa. Luontoperustaisten hyvinvointipalvelujen 

tuotteistamisessa tulee huomioida asiakkaiden erityistarpeet ja erityispiirteet, etenkin silloin, 



kun ne on sosiaali- ja terveydenpuolen asiakkaita. Palveluiden markkinointi edellyttää tänä 

päivänä toimintaa sosiaalisessa mediassa ja digitaalisten markkinointialustojen tuntemusta ja 

hallintaa, kuten tuossa jo aikaisemmin Satu omassa esityksessään kertoikin. Tämä edellyttää 

yrittäjiltä sekä tiedollisia ja ajankäytöllisiä resursseja ja oikeiden viestintäkanavien käyttöjä, 

jotta saavuttaa palveluista kiinnostuneet ja niitä hankkivat asiakastahot ja asiakkaat. 

Palvelumuotoilulla voidaan muun muassa vahvistaa asiakastyytyväisyyttä ja selkiyttää 

palveluprosesseja. Luontoperustaisten palveluiden tuottamiseen liittyy myös erilaisia lupa- ja 

sopimuskäytänteitä viranomaistoiminnassa, ja näiden selvittäminen on palveluiden 

tuottamisen edellytys yrittäjällä. Useat yrittäjät on hyvin innostuneita ja motivoituneita 

kehittämään itseään. Se tuli esille hankkeen aikana. Eli esimerkiksi Green Care -menetelmä 

opinnoilla ja mentoroinnin tuella. Mehän järjestimme hankkeessa myös mahdollisuuden 

tällaiseen mentorointiin yrittäjälle. Ja osaamisen kehittämisellä kaikkinensa yrittäjä edistää 

sitä omaa kilpailukykyään markkinoilla. Voi laittaa seuraavan. 

 

Yrittäjän on tärkeää esittää seuraavat kysymykset, eli onko palvelu arvokas asiakkaallesi, 

tuottaako palvelu arvoa asiakkaallesi. Samoja asioita, mitä tuossa Satukin mainitsi. Eli 

varmistaa se arvon tuotanto asiakkaalle, onko se esimerkiksi oppimista tukeva tai 

toimintakykyä vahvistava tai vaikka osallisuutta vahvistava asia asiakkaalle. Kun yrittäjä on 

tuotteistanut ja kuvannut palvelunsa selkeästi ja ilmaissut sen selkeästi, mikä on palvelun arvo 

asiakkaalle, niin se on helpompi myös hankkia, on kyseessä se asiakasorganisaatio, joka ostaa 

sen omalle asiakasryhmälleen tai sitten se yksityinen asiakas, joka ostaa sen palvelun 

esimerkiksi itselleen. Menestyäkseen liike-elämässä tarvitaan aina verkostoja. Usein nää 

Green Care -palveluja tuottavat yrittäjät työskentelevät yksin, jolloin verkostot on heille 

erittäin tärkeä voimavara. Verkostojahan voi muodostaa esimerkiksi yrittäjät keskenään, 

asiakastahojen kanssa, tutkijoiden tai kehittäjien kanssa tai esimerkiksi tällaisen 

hankeyhteistyön kautta. Varmaan yrittäjien verkostot vahvistuivat tämänkin hankkeen 

porukoitten kautta. Verkostot mahdollistaa oppimista ja uusien ideoiden ja innovaatioitten 

syntymistä yrittämiseen. Ja verkostoitumisesta voi saada myös tukea yrittäjänä jaksamiseen 

ja yrittäjänä työskentelyyn. Sen lisäksi tarvitaan uudenlaisia kilpailuja. Tuolla Pohjois-

Pohjanmaalla oli tällainen digitaalinen päiväkoti-ikäisten lasten vierailu lammastilalla, joka on 

hyvä esimerkki uudenlaisesta innovatiivisesta palvelukokeilusta. 

 

Sitten, kun tarkastelee tätä asiaa asiakastahon näkökulmasta, niin erityisesti sote-alallahan 

palveluiden tarve kasvaa. Sen me kaikki tiedämme tulevina vuosina. Väestö ikääntyy ja 

koronapandemia on lisännyt mielenterveyteen ja henkiseen jaksamiseen liittyviä haasteita, 

erityisesti lasten ja nuorten kohdalla. Luontoperustaiset palvelut on uudenlainen lisä 

esimerkiksi perinteisten psykoterapeuttisten palveluitten rinnalle. Ei korvaa niitä, mutta 

rinnalle silloin kun tarvitaan matalamman kynnyksen palveluita. Esimerkiksi 

psykoterapeuttisia palveluita ei ole aina kaikkialla saatavilla ja niihin voi olla terapeuteille 

pitkät jonotkin, joten tämmöset luontoperustaiset palvelut voisivat nopeuttaa asiakkaan tuen 

saantia. Luontoperustaisilla palveluilla on myös laajat soveltamismahdollisuudet terveyden 

edistämisessä ja sairauksien ehkäisyssä. Jos ajatellaan esimerkiksi promootiota, jolla 



tarkoitetaan terveyden laajamittaista edistämistä, niin tästä hyvänä esimerkkinä voisi olla 

vaikka päiväkoti-ikäisten ja koululaisten mahdollistaminen leikkiä ja liikkua ja touhuta 

luontoympäristössä. Primaaripreventiosta esimerkiksi, jos ajatellaan vaikka 

työterveyshuollon asiakasta, niin tällaisen työterveysasiakkaan ohjaus ja neuvonta 

esimerkiksi luontoharrastukseen työn kuormittavuuden vastapainoksi. Sekundaaripreventio, 

joka on enempi tällaiseen riskiryhmään kuuluviin henkilöihin, niin esimerkkinä voisi olla 

nuoren mielenterveysasiakkaan kohdalla esimerkiksi eläinavusteinen toiminta vaikka 

hevostallilla. Ja tällaisesta tertiääripreventiosta, missä on jo sitten kysymys varsinaisesta 

hoidosta tai kuntoutuksesta, niin esimerkkinä voisi olla toimintakyvyn palautuminen työssä 

uupuneille henkilöille luontoperustaisen toiminnan kautta. Tällaisesta meillä oli vähän 

kokemusta siellä Ruotsin puolen piloteissa. Luontoperusteisia palveluita voidaan tuottaa eri 

konteksteissa, eli ne voidaan tuottaa siellä yrittäjän tai asiakkaan tiloissa ja ne voi olla tosiaan 

puutarhassa, maatilalla, vesistöissä, metsässä ja tallissa. Ne ympäristöt voivat olla hyvin 

monimuotoisia. 

 

Asioita vielä asiakastahon osalta, että he tarvitsevat edelleen lisää tällaista tutkimustietoa ja 

näyttöön perustuvaa tietoa sen päätöksenteon ja palveluiden hankinnan tueksi. 

Asiakastaholla on hyvä huomioida, että mistä niitä kustannuksia syntyy. Näiden meidän 

hankkeissa saatujen kokemusten perusteella ihan niitä kustannuksia tosiaan syntyy 

palveluitten ostoista, mahdollisista varusteista, jos mennään esimerkiksi jonnekin 

metsäympäristöön tai maatilalle ja asiakkaat, jos tarvitsevat sinne jotakin erityisvarusteita, 

suojavaatteita. Asiakaskuljetukset. Usein asiakastaho niistä vastaa, niin niistä tulee 

kustannuksia. Vakuutukset, jos tarvitaan lisää vakuutuksia. Sekä ohjaajien työajat on hyvä 

huomioida. Asiakkaiden näkökulmasta, heidän valinnanvapaus palveluista lisääntyy, kun 

palvelutarjontaan tulee lisää tällaisia luontoperusteisia palveluita niitten perinteisempien 

palveluitten rinnalle. Tällaiset luontoperustaiset palvelut on helppo kytkeä ihmisen arkeen. 

Yksi nuori totesi esimerkiksi yhdessä pilotissa, että hän alkoi käydä yksin retkellä luonnossa ja 

uskalsi lähteä yksin metsäpoluille ja osasi tehdä itse myös ne tulet nuotiopaikalle, jota ei ollut 

koskaan aikaisemmin tehnyt. Tällainen kokemus oli hyvin palkitseva hänelle. Asiakkaita 

kannustavat tällaiset onnistumisen kokemukset, minäpystyvyyden vahvistuminen, 

esimerkiksi eläinten hoitoon liittyvän tekemisen ja onnistumisten kokemusten myötä. 

Selkeästi sosiaalisen ja psyykkisen hyvinvoinnin vahvistuminen oli selkeästi nähtävissä eri 

asiakasryhmissä. Eli voidaan ajatella, että luonto on hyvä ja monipuolinen oppimisympäristö 

esimerkiksi koululaisille ja päiväkoti-ikäisille ja luonto tarjoaa monenlaista luontevaa 

toimintaa ja niin sanotusti tällaista oikeaa työtä. 

 

Sitten pohjoismaisesta yhteistyöstä sen verran, että hankkeessa tosiaan tehtiin yhteistyötä 

Norjan, Ruotsin ja Suomen luontoperustaisten palveluitten kehittäjien, järjestöjen ja 

yhdistyksen ja palveluitten ostajien ja tuottajien kanssa. Opimme eri maiden käytänteistä ja 

se on edistänyt pohjoismaista yhteistyötä ja verkostoitumista. Yritystoiminta sekä Suomessa 

että Ruotsissa hankkeen toiminta-alueilla on kehittynyt, ja mukana on ollut myös sellaisia 

yrittäjiä, jotka ovat olleet käynnistämässä vasta Green Care -palveluita. Pohjoismaista 



laatuyhteistyötä on edistetty muun muassa laatu- ja tutkijatapaamisella. Myös näihin 

yhteiskunnallisen toiminnan käytänteisiin on päästy vaikuttamaan muun muassa 

osallistumalla Suomessa valtakunnallisen lapsistrategian kommentointiin ja sosiaali- ja 

terveysministeriön aloitteeseen luontolähtöisten menetelmien valtakunnallisesta käyttöön 

ottamisesta Suomessa. Tutkimuksia vaikuttavuudesta ja tehokkuudesta tarvitaan edelleen. 

Rahoitus- ja sopimusratkaisut edellyttävät niitä. Yhdessä keskustelua tulee jatkaa, olla 

tiedonjakofoorumeita. Esimerkkinä tällaisesta tiedonjakofoorumista on juuri tämä Facebook-

ryhmä, Nordic Green Care, josta Sanna tuossa aikaisemmin kertoikin ja näytti sen sivun. Laatu- 

ja kehittämisyhteistyölle on jatkossa edelleenkin tarvetta. Voidaan näin todeta. 

 

Yhteenvetona voisi sanoa, että ajan vaatimukset ja trendit vauhdittavat näitä 

luontoperusteisten palveluitten kehittämistä. Kestävän kehityksen tavoitteet ja periaatteet 

on helppo linkittää luontoperustaisiin hyvinvointipalveluihin. Ja luonnon merkitys erityisesti 

nyt koronapandemian myötä on vahvistunut ihmisten hyvinvoinnille. Tarvitaan vielä jatkossa 

enemmän kuitenkin luonnon kytkemistä, esimerkiksi asiakasorganisaatioiden strategioihin. Ja 

hienoa olisi saada luonto myös Suomessa uusien hyvinvointialueiden strategioihin. Niitähän 

parhaillaan työstetään meidän uusilla hyvinvointialueilla. Kiitoksia. Tästä löytyvät vielä nämä 

linkit meidän YouTube-kanavalle, nettisivuille ja Facebook-sivuille. Tässä oli nämä webinaarin 

esitykset.  

 

[recording ends] 


