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Luontoon perustuva terveys- ja hyvinvointisektori 

osana biotaloutta 

 

Laaja ja monialainen kokonaisuus, jossa luontoympäristöä käytetään 

apuna 

  -terveyden- tai sairaanhoidossa (esim. kuntoutus, psykoterapia),  

 -sosiaalityössä (esim. työuupuneet ja pitkäaikaistyöttömät)  

  -kansanterveyttä edistävässä ja sairauksia ennalta-

 ehkäisevässä työssä (esim. virkistys- ja liikunta palvelut, 

 varhaiskasvatus ja koululiikunta). 

 

•  Lisäksi sektoriin kuuluu biopohjaisten raaka-aineiden 

hyödyntäminen lääke-, kosmetiikka- ja elintarviketeollisuudessa. 
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Luken osahankkeen tavoitteet  

Tavoitteena tunnistaa luontoon perustuviin hyvinvointia ja terveyttä 

tukevien palveluiden keskeisimmät lainsäädännölliset ja 

hallinnollisista esteet. 

 

Teema-alueen laajuudesta johtuen kaksi päänäkökulmaa:   

 

(i) luonnon virkistyskäytön edellytysten ja sitä tukevien palvelujen 

tarkastelu  

 

(ii)  luontoon perustuvien (tai sitä hyödyntävien) kuntoutus- ja 

 hoivapalvelujen tarkastelu. 

 

Luken työryhmä: Liisa Tyrväinen, Tuija Sievänen ja Teppo Hujala 
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• Luontoa voi arjen hyvinvoinnin parantamisen lisäksi hyödyntää myös 
terveydellisten ja sosiaalisten ongelmien sekä ikääntyvän väestön hoivan 
ratkaisemisessa.  

 

• Green Wellbeing: toimintaa, joka edistää ihmisten hyvinvointia ja 
elämänlaatua luontolähtöisesti.  

 

• Liittyy arjen ympäristöihin ja hyvinvointiin, luontolähtöisiin 
matkailupalveluihin, luonto- ja ympäristökasvatukseen, mutta myös hoitoa 
ja hoivaa tarjoaviin Green care -palveluihin.  

 

• Luontoon liittyvä palveluliiketoiminta linkittyy monen sektorin tekemiseen. 
 

 

 

 

Green Wellbeing 
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Menetelmät:  

 
• Kerätty relevanttia tietoa teemaa sivuavista tutkimus-, selvitys- ja 

arviointiraporteista. 

 

• Asiantuntijahaastattelut  ja kysely Green Care yrittäjille.  

 

• STM:ssä järjestetyn työpajan keskustelumuistiinpanot.  

 

• Johtopäätökset ja niiden perustelut esitelty laajemmin  

taustaraportissa. 
 

  - Tyrväinen, L., Sievänen, T. ja Hujala, T. 2015. Luontoperustaisten terveyspalveluiden ja 

 kansanterveyden edistäminen sääntelymuutoksin. Niukat resurssit viisaasti käyttöön - 

 sääntelystä biotalouden edistäjä -hankkeen taustaraportti. Luonnonvarakeskus.18 s. 
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Ratkaisuehdotusten taustaa 

• Luonnon virkistyskäytön sääntelyn kehittämisessä keskeistä 

lainsäädännön päivittämien sekä ohjeistusten ja tulkintojen 

uudistaminen.  

 - Esim. maankäyttö- ja rakennuslain ohjeistus "virkistykseen 

 soveltuvien alueiden riittävyydestä" on yleispiirteistä ja 

 tulkinnanvaraista.  

 

• Luontoperustaisten kuntoutus- ja hoivapalvelujen laajenemisen 

esteet liittyvät lakien ja asetusten tulkintoihin, lupa- ja 

valvontaviranomaisten tiukkoihin määräyksiin. 

 - Tutkimusnäyttöä luontoperustaisen kuntoutuksen 

 vaikuttavuudesta ei riittävästi.  
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Ratkaisuehdotukset 

• Luodaan valtionhallinnon yhteinen visio ja strategia 

kansanterveyttä tukevan luonnon virkistyskäytön sekä 

luontoon perustuvien hyvinvointi- ja terveyspalvelujen 

kehittämisestä.  

 

• Hallinnon sisäinen koordinaatio ja vastuiden selkeyttäminen 

on tärkeää (STM, YM, OKM, MMM, TEM).  

 

• Tavoitteiden asettamisessa tulisi hyödyntää  

"Ekosysteemipalvelut ja ihmisen terveys"  Argumenta-

hankkeen ehdotusta  valtakunnallisen ”Luonto ja hyvinvointi” – 

toimintaohjelman sisällöstä.  
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Luonto ja hyvinvointi -toimenpideohjelman 

(2015–2025) päämäärät 

10 

Päämäärä 1. Ehkäistä kansansairauksia ja pysäyttää niiden 

aiheuttamien kustannusten kasvu 

Päämäärä 2. Lisätä terveellisten luonnontuotteiden tuntemusta ja 

käyttöä 

Päämäärä 3. Luonnon käytön lisääminen sosiaali- ja kasvatustyön 

tukena 

Päämäärä 4. Kannattavan elinkeinotoiminnan rakentaminen luonnon 

terveyshyödyistä 

Päämäärä 5. Ekosysteemien terveys- ja hyvinvointivaikutusten 

tutkimus painopisteeksi 
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Ratkaisuehdotukset 

 

 

• Lainsäädännön selkeyttäminen ja päivittäminen. Luonnon 

virkistyskäyttöä ei käsitellä kokonaisuutena missään 

laissa. 

 

– Ulkoilulaki vanhentunut (1973): päivittämisessä 

pohdittavaa laajemmin virkistyskäytön ja ulkoilun 

edellytyksiä ja palvelujen järjestämistä, määritellä 

vastuutahot sekä sen kytkentää muuhun virkistyskäyttöä 

ohjaavaan lainsäädäntöön kuten liikuntalakiin ja 

maankäyttö- ja rakennuslakiin. 
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Ratkaisuehdotukset 

Maankäyttö ja rakentaminen:  

 

Päivitetään viitteellisiä 

viheralueiden tarjontaa koskevia 

normituksia (peräisin 1970-

luvulta).  

 

-Määrällisten tavoitteiden rinnalle 

viheralueiden laatu:   

pieniksi pirstoutuneet alueet eivät 

tuota virkistys- ja hyvinvointihyötyjä 

yhtä tehokkaasti kuin laajemmat 

yhtenäiset luontoalueet. 
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Kuvat: Maija Faehnle 
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Ratkaisuehdotukset 

• Täsmennetään kuluttajaturvallisuus-

lakiin liittyvät järjestämis- ja 

omavastuukysymysten tulkinnat  (eli 

informointi- ja  huolellisuusvastuiden 

rajat). 

 

-  Liittyy erityisesti luonnon virkistys-

 rakenteiden omatoimiseen ja 

 maksuttomaan käyttöön.  
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Kuva: Mikko Jokinen 
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Ratkaisuehdotukset 

• Kootaan tutkimuksellista näyttöä luontolähtöisten terapia- ja 

kuntoutusmuotojen vaikuttavuudesta (erit. pohjoismaiset 

tutkimukset). Täydentävää kotimaista tutkimusta tarpeellisin osin. 

  -> luontoon perustuvien terapia- ja kuntoutusmuotojen 

 vahvistaminen 

  

• Tutkitaan mahdollisuus siirtyä sosiaali- ja terveyspalveluiden 

järjestämisessä Ruotsin mallin mukaiseen mixed model -

toimintamalliin, joka lisää toiminnallisten ja elvyttävien 

palveluympäristöjen käyttöä.  

 -Esim. sosiaalitoimi huolehtii asiakkaiden ohjaamisesta ja 

 maatilayritys tarjoaa toimintaympäristön palvelua varten. 
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Kokeiluhanke-ehdotuksia  

• Haetaan mahdollisuuksia hyödyntää luontoa tehokkaammin 

kansanterveyden edistämisessä valtakunnallisten 

kokeiluhankkeiden kautta:  

 

 -luonnon hyödyntäminen työhyvinvoinnin tukena. 

 

  -luontoliikuntareseptit osana sairauksia ennaltaehkäisevää 

 hoitoa. 

 

 -maahanmuuttajien kotouttaminen luontoympäristön avulla. 

  

 - luonnon kytkeminen vahvemmin lasten ja nuorten 

 kasvatustyöhön. 
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Kokeiluhanke-ehdotuksia 

• Käynnistetään uudentyyppisiä valtakunnallisia kokeiluhankkeita 

kuntouttavaan terveydenhoitoon liittyen  

 

 -ohjattu luontoliikunta 2-tyypin diabetes- ja mielenterveyspotilaille,  

 

 -luontoa hyödyntävää kuntoutusta työuupuneille tai muille 

 erityisryhmille.  

 

 - palvelusetelin käytön kokeilu? 

 

 Tutkimusta kytketään kokeiluihin soveltuvin osin 

 vaikuttavuustiedon saamiseksi. 
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 Esimerkki Ruotsista, Kuntoutuspuutarha, Alnarp  

(Healing garden) 

• Puutarhaterapiaa tutkittu 

Ruotsin maatalousyliopistossa  

Alnarpissa 2002 lähtien. 

  

• Työuupumus- ja sydänpotilaat 

 

• Maahanmuuttajien kuntoutus 

   

• Skånessa 11 yritystä, jotka 

tarjoavat luontoon perustuvaa 

kuntoutusta.   

 

• Tehokas menetelmä verrattuna 

perinteiseen kuntoutukseen. 
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Kiitos! 
 
 
 
 

 


