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Luonto ja vihreät ympäristöt tarjoavat uusia ratkai-
suja yhteiskuntamme haasteisiin ja hyvinvointiongelmiin. 
Luonnonvarat nousivat keskeiseksi kansalliseksi tulevai-
suuskysymykseksi jo 2009 sitran koordinoiman kansallisen 
luonnonvarastrategian ”älykkäästi luonnon voimin” myötä. 
tämä työ jatkui Luonnosta hyvinvointiliiketoimintaa -avain-
alueella. sen tavoitteena on ollut tietoisuuden lisääminen 
luontoympäristöjen todennetuista vaikutuksista henkiseen 
ja fyysiseen hyvinvointiin sekä uusien luonnon hyvinvointi-
vaikutuksiin perustuvien tuote- ja palvelukokonaisuuksien 
sekä edelläkävijäyritysten syntymisen edistäminen.

kädessäsi oleva raportti kokoaa yhteen keskeiset tulokset 
avainalueella toteutetuista hankkeista, selvityksistä ja työ-
pajoista. näissä on haettu vastauksia kysymyksiin, millainen 
rooli luonnolla ja vihreillä ympäristöillä voisi olla tulevaisuu-
dessa hyvinvoinnin lähteenä ja vihreässä taloudessa, millai-
sia uusia palveluratkaisuja ja liiketoimintamahdollisuuksia 
on näköpiirissä sekä millaisiin toimenpiteisiin tulisi ryhtyä 
kestävän hyvinvoinnin ja liiketoiminnan aikaansaamiseksi.

Esipuhe

Laajentamalla luonnonlukutaitoamme eli kykyämme  
lukea ja ymmärtää luontoa, voimme luoda uusia palveluja, 
joissa yhdistyvät luonto, moniaistinen palvelukokemus ja tek-
nologia. Luonnonlukutaito auttaa ymmärtämään luonnon 
prosesseja ja hyvinvointivaikutuksia sekä yhdistämään niitä  
osaksi palvelukokonaisuuksia mahdollistaen pitkäkestoi-
sen terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämisen ja edistämisen.  
vihreä hyvinvointi vaatii monen asian uudelleen ajattelua. 
vihreän hyvinvoinnin rakentuminen edellyttää luontosuh-
teen uudenlaista rakentamista osaksi arjen käytänteitämme 
ja liiketoimintaa.

tämä julkaisu avaa ikkunoita luonnonlukutaidon kehit-
tämiselle sekä vihreiden ympäristöjen nykyistä laajempaan 
hyödyntämiseen osana nykyisiä ja uusia palveluja sekä arjen 
ympäristöjä. uudet luontolähtöiset asuin- ja työympäristöi-
hin, virkistykseen, kasvatukseen, koulutukseen, hoitoon ja 
hoivaan liittyvät palvelukonseptit tarjoavat mahdollisuuksia 
edelläkävijyyteen myös kansainvälisillä markkinoilla.

Lea Konttinen 
Johtava asiantuntija, Sitra
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Luonnonlukutaitoa 
kehittämään

Luonnon näkeminen vähentää vihan ja ahdistuksen 
tunteita sekä väsymystä. Luonto ylläpitää keskittymis-

kykyä ja lisää hyvänolontunnetta. Luonnossa liikkujilla on 
vähemmän psyykkisiä ongelmia. Tutkimusten mukaan 

luonnolla on monenlaisia ihmisen hyvinvointia ja ter-
veyttä edistäviä vaikutuksia. Jos luonto saadaan ihmisten 

ulottuville ja ihmiset luontoon, hyvinvointi lisääntyy. 
Samalla syntyy uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Luon-

non hyvinvointipalvelut ovat Suomen erityisosaamista.

1
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aineettomia palveluita ja elämyksiä
Luonto tarjoaa uusia taloudellisen kasvun mahdollisuuk-
sia ja kestävää hyvinvointia suomalaisille ja suomalaiselle 
yhteiskunnalle. jos haluamme elää hyvää elämää, meidän 
on tunnistettava tekijät, jotka siihen vaikuttavat ja voimis-
tettava niitä yhteiskunnassa. meidän on otettava huomioon 
luontoympäristöjen merkitys uudella tavalla kestävän hy-
vinvoinnin ja palveluliiketoiminnan lähteenä.

Luonto tarjoaa vastauksia moniin asumista, vapaa-ajan-
viettoa, hoivaa, hoitoa ja hyvinvointia koskeviin tarpeisiin. 
suomella on poikkeuksellisen hyvät mahdollisuudet löytää 
ja ottaa käyttöön luonnosta kestäviä kilpailu- ja kasvuteki-
jöitä. kehittämällä luonnonlukutaitoa on mahdollista luoda 
uutta luontolähtöistä liiketoimintaa.

Luontoa on toki hyödynnetty suomessa jo perinteisesti.  
puu ja siitä saatavat tuotteet ovat olleet kansantalouden 
kivijalka, soilta on nostettu energiaa. sen sijaan keskustelu 
luonnon aineettomiin arvoihin perustuvasta palvelu- ja elä-
mystaloudesta on vasta alkamassa.

näihin aineettomiin arvoihin liittyviä liiketoiminnan  
mahdollisuuksia ja vihreiden alueiden vaikutuksia kansan-
terveydelle ei kuitenkaan vielä riittävästi tunneta.

tiedekin todistaa, että luonto parantaa
tutkijoiden mukaan vihreä maisema on terveellinen, koska 
ihminen on olemassaolonsa aikana sopeutunut olemaan 
levollinen suojaisassa ja ravinnon hankintaan soveltuvassa  
ympäristössä. vihreys ja veden läheisyys on tarkoittanut ruo-
kaa, juomaa ja suojaa. solumme ”muistavat” tämän, vaikka 
eläisimmekin kaupungissa. viherympäristön stressiä lievit-
tävä vaikutus on tiedostamatonta ja usein hyvin nopeaa.

Luonnon myönteinen merkitys ihmisen hyvinvoinnille 
on tunnettu pitkään. metsästä on haettu voimaa, luontoon 
on menty rauhoittumaan ja rentoutumaan, puutarhanhoito 
hoitaa myös mieltä. monet laitokset, parantolat ja sairaalat 
rakennettiin ennen luonnonkauniille paikoille.

muutaman viime vuosikymmenen aikana luonnon hyvää 
tekevistä vaikutuksista on saatu entistä enemmän ja entistä 
vahvempaa tieteellistä näyttöä.

tutkimusten mukaan jo pelkkä luontoa esittävien valo-
kuvien näkeminen herättää ihmisissä myönteisiä tuntemuk-
sia ja reaktioita. miellyttävien luontokuvien katseleminen 
vähensi koehenkilöiden vihantunnetta, epämiellyttävien 
kaupunkimaisten kuvien näyttäminen puolestaan lisäsi 
väsymyksen tunnetta, systolista verenpainetta ja kiihdytti  
pulssia. 

Luonto lisää hyvinvointia

Leikkauspotilaat toipuvat nopeammin, jos he näkevät sairaa-
lan ikkunasta luontoa ja kauniita maisemia. Luontoa katselleet 
potilaat olivat sairaalassa keskimäärin vuorokauden lyhyempään 
ja käyttivät vähemmän kipulääkkeitä kuin vastapäisen talon tiili-
seinää katselleet.

syöpäsoluja tuhoavien solujen määrä ja aktiivisuus lisääntyy, 
kun ihminen oleskelee luonnossa. Luonnossa oleminen vähentää 
stressiä, parantaa keskittymis- ja ongelmanratkaisukykyä sekä  
lisää yhteenkuuluvaisuuden tunnetta ja osallistumisen halua. 

kun lastensairaalaan on tuotu eläimiä, kipulääkityksen tarve 
on pienentynyt. eläimet auttavat dementikkoja muistamaan ja 
keskittymään paremmin. 

ulkoliikunta on tehokkaampaa
Liikunta itsessään ehkäisee monia sairauksia ja tuot-
taa ihmiselle mielihyvää. monien tutkimusten mu-
kaan luonnossa liikkuminen lisää liikunnan terveys- 
ja hyvinvointivaikutuksia. Luonnossa kävelleiden 
syke ja verenpaine laskevat selvästi nopeam min 
kuin kaupunkiympäristössä liikkuvien.

ulkona liikkuessa vastustuskykyä parantavien 
valkosolujen määrä nousee veressä. stressihormoni  
kortisolin määrä vähenee. 

suomalaistutkimuksen mukaan virkistysliikunta  
luonnossa saa aikaan myönteisiä tunteita, lisää hy-
vää oloa ja työn tuottavuutta. amerikkalaistutkimuksessa havait-
tiin, että psyykkisesti sairailla luontoliikunta vähensi mielenter-
veysoireita ja paransi näin toimintakykyä. 

adhd-lasten levottomuus ja häiriökäyttäytyminen väheni 
kolmanneksella luonnossa liikuttaessa kun vertailtiin samojen 
lasten toimintaa sisätiloissa.

ulko- ja sisäliikuntaa verrattaessa on huomattu, että ihmi-
nen kävelee ulkona reippaammin kuin sisällä. viheralueiden 
lähei syys lisää liikuntakertojen määrää. ulkona liikkuvat lähtevät 

Jo 20  
minuutin 
liikunta 
luonnossa  
alentaa 
veren
painetta

Lasten liikunta lisääntyi 
20 prosentilla, kun päivä
kodin piha muutettiin 
monimuotoisemmaksi 
ja liikuntaan houkuttele
vammaksi. 

+20 %
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ELäiMET LASKEVAT  
VErEnpAinETTA
Eläimen koskettaminen ja pelkkä läsnä-
olo rauhoittaa ihmistä. koehenkilöiden 
silittäessä koiraa todettiin endorfiinien, 
oksitosiinien, prolaktiinin ja dopamii-
nin tasojen nousevan sekä koiralla että 
ihmisellä. useissa kokeissa on todettu, 
että eläimen läsnäolo laskee ihmisen 
verenpainetta ja sykettä.

Lastensuojelun tapaamisissa, joihin 
saattaa liittyä suuria jännitteitä, eläin 
on pelkällä läsnäolollaan tuonut myön-
teisiä vaikutuksia ja helpottanut vuoro-
vaikutusta osapuolten välillä.

Eläimet voivat opettaa ihmisille vuoro-
vaikutustaitoja ja auttaa heitä ymmär-
tämään käytöstään. Eläinten antama 
palaute on hyödyllistä, koska niiden rea-
gointi on suoraa, vilpitöntä ja välitöntä. 
Esimerkiksi autistiset henkilöt, joilla on 
vaikeuksia sosiaalisessa vuorovaikutuk-
sessa, pystyvät selkeästi viestivän eläi-
men kanssa toimimaan helpommin. 

Eläimistä huolehtiminen on jo sinäl-
läänkin kuntouttavaa. kokemus siitä, 
että voi itse antaa toiselle elävälle olen-
nolle hoivaa ja huolenpitoa, on ihmiselle 
merkittävä. Vastuunotto toisesta elä-
västä olennosta voi vähitellen laajentua 
muihin ihmisiin sekä myös vastuun-
ottoon omasta itsestään. 

mieluummin ja useammin len-
kille kuin sisäliikkujat. koululai-
sia tutkittaessa havaittiin, että 
ulkoliikunta paransi kestävyyttä, 
lihaskuntoa ja voimaa sekä liikku-
vuutta tehokkaammin kuin sisä-
liikunta.

puistot lisäävät ihmisten elinikää
viime aikoina on tutkittu paljon, kuinka kaupunkisuunnittelulla voi-
daan vaikuttaa fyysiseen aktiivisuuteen ja asukkaiden hyvinvointiin. 

tutkimusten mukaan luonto- ja viheralueet houkuttelevat ihmisiä 
liikkumaan. japanilaistutkimuksessa havaittiin kävelyyn sopivien puis-
tojen lähellä asuvien ikäihmisten elävän keskimäärin pidempään kuin 
niiden, joiden asunnon lähellä ei ollut ulkoilualueita. ikä, sosioekono-
minen asema, sukupuoli ja muut vaikuttavat tekijät oli vakioitu.

tutkimuksissa on havaittu, että puiden istuttaminen teiden varsille  
ja viher alueiden läpi kulkevat tiet vähentää autoilijoiden kokemaa 
stressiä, verenpainetta, sykettä ja hermostomuutoksia. 

rakennusten, ulkoilualueiden ja pihojen suunnitelulla voidaan vai-
kuttaa ihmisten liikkumiseen. 

miksi luonto vaikuttaa mielialaan?
Luonnon vaikutusmekanismeista hyvinvointiin tiedetään vielä melko  
vähän. tähän mennessä on tunnistettu joitakin mekanismeja, joilla 
luonto vaikuttaa ihmisen mieleen. kun ihminen näkee vihreää ympä-
rillään, hän liittää sen automaattisesti turvallisuuteen ja levollisuuteen.

amerikkalaisten psykologien rachel ja stephen kaplanin teorian 
mukaan ihmisen huomiokyky herää eri tavoin luonnossa kuin kaupun-
kiympäristössä. Luonnossa ihminen huomaa asiat enemmän spontaa-
nisti, luonnon lumovoiman ja kauneuden herättämänä. 

suomalaistutkimuksessa koehenkilöitä pyydettiin tunnistamaan 
erilaisia kasvonilmeitä sen jälkeen kun heille oli ensin näytetty kuvia 
luonnosta ja kaupun gista. Luontokuvien katselun jälkeen koehen-
kilöt havaitsivat samoista kuvista enemmän iloisia ilmeitä, kun taas 
kaupunki ympäristön jälkeen he havaitsivat enemmän kielteisiä kas-
vonilmeitä. 

mielikuvien merkityksiä ja yhteyksiä kehon toimintoihin on tutkittu 
erityisesti neurolingvistisessä ohjelmoinnissa. aistien ja näitä vastaa-
vien mielikuvien ja sisäisten tuntemuksien välittämä tieto muuttuu 
hermoston ja sisäerityksen kautta suoraan fysiologisiksi ilmiöiksi. 

Hyvien kävelyteiden varrella asuvat 
liikkuvat lähes 50 prosenttia toden
näköisemmin puoli tuntia päivässä 
kuin ne, joiden asuntojen lähellä ei 
ole kävelyteitä.

+50 %

Brittitutkimuksen mukaan luonnossa 
liikkuvilla ihmisillä on puolet vähem
män lieviä mielenterveysongelmia. 

-50 %
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Kiintymys elävään geeneissä
ihmisen tarve olla yhteydessä luonnon kanssa 
on amerikkalaisen biologin edward o. Wilsonin 
mukaan geneettinen ominaisuus. varhaisina  
aikoina kyky lukea luontoa ja toimia sen kanssa 
vuorovaikutuksessa oli konkreettinen hengissä  
säilymisen edellytys. Luontainen kiintymys 
kaikkea elävää kohtaan on Wilsonin teorian 
mukaan perusta, jolla olemme pystyneet saa-
vuttamaan kestäviä elämänmuotoja.

nykyihmisellä on säilynyt tarve ja halu olla 
luonnossa. Lomalla moni hakeutuu edelleen 
luonnon äärelle. taiteissa ja sisustuksessa käy-
tämme luonnosta saatuja muotoja ja värejä. 
Lemmikkieläinten ja puutarhanhoidon suosion 
syynä on ihmisen perimmäinen kaipuu olla luonnon kanssa 
teke misissä. Lasten elämässä eläimet ovat läsnä joko elävinä 
olentoina tai pehmoversioina. 

Luonnon merkityksellisyys ylittää kulttuuriset rajat.  
tutkimusten mukaan eri puolilla eurooppaa ja maailmaa 
ihmiset arvostavat luontoalueita ja pitävät niitä tärkeinä. 

Kaipuu luontoon ja  
luontokokemukset aistikokemuksina

ihmisten luontosuhde
eri ”ihmistyyppejä” luontosuhteen  
perusteella (% arvioitu osuus väestöstä).

Lähde: metlan työraportteja 52: s. 57–77 
Luonnon merkitys kaupunkilaisille ja vaikutus 
psyykkiseen hyvinvointiin. Liisa tyrväinen,  
harri silvennoinen, kalevi korpela ja matti ylen.

Muut

25 %

kaupunki- 
luonto ihmiset

8 %

 tavalliset  
 luonto ihmiset

21 %  aidot  
  luonto ihmiset 

19 %

tavalliset  
kaupunki-ihmiset 

22 %

aidot  
kaupunki- 
ihmiset

5 %

kaupunkilaisistakin valtaosa nauttii luonnosta 
ja haluaa kaupunkiin viheralueita. helsinkiläi-
sille ja tamperelaisille tehdyn kyselyn mukaan 
ainoastaan viisi prosenttia sanoo olevansa 
puhdasverinen kaupunki-ihminen, jonka mie-
lipaikkoihin kuului ainoastaan rakennettuja 
ympäristöjä.

Luontokokemukset  
syntyvät aistien välityksellä
Luonnon vaikutukset koetaan aistien avulla. 
Luontokokemukset syntyvät erityisesti kuulo-, 
näkö- ja hajuaistin välityksellä.

nopeasti kehittyvä aivo- ja aistitutkimus 
tuo jatkuvasti uutta tietoa hyvinvointipalve-

luiden suunnittelun pohjaksi. mitä paremmin ymmärrämme  
yksittäisiä aisteja ja niiden yhteisvaikutusta, sitä paremmin 
pystymme pureutumaan pahoinvoinnin syihin ja edistämään 
hyvinvointia. psykologiaa, aivokemiaa ja uutta mediatekno-
logiaa yhdistämällä voidaan kehittää uusia ja ihmisiä entistä 
paremmin auttavia luonnon hyvinvointipalveluita. 

aidot urbaanit kokevat 
kaupunkialueet vetovoi-
maisina, mutta luonto ei 
heitä suuremmin kiinnosta.

aidot luontoihmiset 
ovat kiinnostuneet juuri 
luonnosta, eikä kaupunki-
ympäristö vedä heitä juu-
rikaan puoleensa. 

urbaanit luontoihmiset 
arvostavat sekä kaupunki- 
että luontoympäristöä. 

tavalliset urbaanit 
pitävät kaupunkia 
vetovoimaisempana 
kuin luontoa, mutta 
luonnollakin on heille 
kohtalainen merkitys. 

tavalliset luontoihmiset kokevat 
luonnon kaupunkia vetovoimai-
sempana, mutta näkevät myös kau-
pungissa omat hyvät puolensa.

muut ovat niitä, joille 
kummallakaan, luonnolla 
tai kaupungilla, ei ole  
keskimääräistä suurem-
paa vetovoimaa

suomalaisista  
kokee luonnon  

tärkeäksi eli luon
nolla on heille  

merkitystä.

95
%
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Luonnon hyödyntämisen jalostusarvo kasvaa, kun 
siirrytään biomassoihin ja tuotteisiin perustuvista ratkai-
suista luontoa hyödyntävien palveluiden, elämysten ja 
merkitysten vaihdantaan.

aineettomien palvelujen tuottamisella voidaan pi-
dentää ja tehostaa luonnonvarojen arvoketjua. aineet-
tomat palvelut voidaan hyvin tuoda aineellisten rinnalle.

aineettomat luonnonvarat ovat samalla sekä hyvin-
voinnin voimavara että osa vihreää taloutta. ne ovat 
perusta luonnonvaroja monipuolisesti ja kestävästi 
hyödyntäville elinkeinoille sekä pohja teknologisille ja 
sosiaalisille innovaatioille, joilla on myös vientiarvoa. 

Luonnon aineettomiin arvoihin liittyvää vaihdannan 
merkitystä liiketoiminnan lähteenä ja vihreiden alueiden 
vaikutuksia kansanterveydelle ei kuitenkaan vielä riittä-
västi tunnisteta. 

Liiketaloudellisena tavoitteena on kanavoida luon-
non hyvinvointipalvelut erilaisiksi palveluiksi nykyistä  
monipuolisemmin ja tehokkaammin. ja vieläpä niin,  
että otetaan huomioon kestävän kehityksen kaikki  
näkökulmat. 

Luontolähtöinen hyvinvointitoiminta –  
Green Wellbeing
Luontolähtöisillä hyvinvointipalveluilla (Green Well-
being) tarkoitetaan toimintaa, jolla luontoympäristöä 

Luonnon liiketoiminta-arvo 
elämys- ja merkitystaloudessa

käyttämällä edistetään ihmisten hyvinvointia ja elämän-
laatua.

Luonto voidaan liittää nykyisiin arjen ympäristöihin 
ja palveluihin. toisaalta voidaan kehittää uusia luonnon 
aineet tomia arvoja hyödyntäviä toiminta- ja palvelukon-
septeja, jotka tukevat ihmisten hyvinvointia. 

näin muodostuu kollaasi erilaisista palveluista. palve-
lut ovat osittain sisäkkäisiä ja päällekkäisiä, yksityisiä ja 
julkisia, niin arjen hyvinvointiin ja virkistykseen liittyviä 
kuin terveydellisiä ja sosiaalisia ongelmia ennaltaehkäi-
seviä ja korjaavia palveluja, sekä näitä tukevia teknologi-
sia ja ympäristöllisiä ratkaisuja.

Luontoa hyödyntävä toiminta voidaan tyypitellä esi-
merkiksi toiminnan tavoitteen tai markkinoiden mukaan.  
suurimmat markkinat ovat Green health -tyyppisillä, ter-
veyttä ylläpitävillä tai edistävillä palveluilla, jotka tukevat 
ihmisten hyvinvointia elämän eri vaiheissa. ne voivat olla 
muun muassa seikkailu-, elämys- tai matkailupalveluja, 
joihin asiakkaat hakeutuvat omaehtoisesti. 

Green Care -palveluilla tarkoitetaan luontohoivan 
palveluita, joiden järjestäminen on usein julkisen sek-
torin vastuulla. näitä ovat muun muassa luontoa hyö-
dyntävät kuntoutus- ja sosiaalipalvelut. Luontovoima-
palvelut tarkoittavat tavoitteellisia hyvinvointi- ja 
virkistyspalveluja, joita tuotetaan useimmiten yksityisillä  
palvelumarkkinoilla. 
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Luonto on suomen erityisosaamista
Luontoympäristö vaikuttaa huomattavasti kansalaisten  
hyvinvointiin. Luonto on suomen erityisosaamista myös 
kansainvälisillä markkinoilla.

raportissa korostetaan hyvinvointia ja nostetaan keskus-
teluun erilaisia tapoja nähdä luonto suomalaisena erityis-
osaamisena ja kansallisen vahvuuden lähteenä myös tule-
vaisuudessa.

Lähtökohtana on, kuinka luonnon hyvinvointipalvelu 
voidaan rakentaa osaksi arkiympäristöjä, virkistys-, kasva-
tus- ja koulutuspalveluja, terveyden edistämistä, hoivaa ja 
hoitoa.

Luontoa hyödyntävä palvelu voi olla uusi luontoa tai 
luonnon osaa hyödyntävä idea. se voi myös olla luonnon 
liittämistä jo olemassa olevaan palveluun. tulevaisuuden 
tuote- ja palvelukonsepteissa on tärkeää miettiä, kuinka  
teknologiat yhdistyvät kestävästi elettyihin ympäristöihin.

Luontoa hyödyntävien uusien palvelujen 
sijoittuminen yrityskenttään
Lähde: Luonnon hyödyntämisen uudet tavat. taustaraportti.  
pöyry management Consulting oy 2012.

Luonnon hyvinvointivaikutusten tiedostaminen ja  
hyödyntäminen tuovat luonnon näkyväksi. se ei heikennä 
luonnon itseisarvoa ja saavutettavuutta.

monimuotoisuus on panostus tulevaisuuteen
suomalaiset käyttävät nykyisinkin paljon luontolähtöi-
siä palveluja. sitä ei välttämättä tiedosteta, niitä pidetään 
itses täänselvyyksinä. harva tulee ajatelleeksi, että esimer-
kiksi rakennus- ja tiekannan ylläpitäminen on edellytys sille,  
että ihmiset voivat hyödyntää luontoa. tiet, reitit, polut, lii-
kenneratkaisut, liikuntapaikat ovat käyttäjilleen palveluja.  
ne auttavat kansalaisia luontosuhteen, hyvinvoinnin ja elä-
mänhallinnan ylläpitämisessä.

vihreä hoiva ja terveys kiinnostavat ja niistä puhutaan 
entistä enemmän. syynä on tarve hallita ja kehittää muut-
tuvia toimintaympäristöjä yhä kokonaisvaltaisemmin niin, 
että ne edistävät ihmisten ja koko ekosysteemin terveyttä.
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Luonnon rooli
Lähde: soveltaen: joseph pipe ii,  
the experience economy.

uusi tutkimustieto luo bisnesmahdollisuuksia
hyvinvointipalvelut keskittyvät pääosin nopeiden ratkaisu-
jen ja välittömän mielihyvän tarjoamiseen, eivät juurikaan 
hyvinvoinnin edistämiseen ja ylläpitämiseen pitkällä tähtäi-
mellä ja aikajänteellä. 

edellisellä sivulla oleva nelikenttä kuvaa nykytilannetta, 
jossa enemmistö olemassa olevista luontoa hyödyntävistä, 
hyvinvointia edistävistä palveluista on nopeisiin vaikutuk-
siin tähtääviä. pitkäkestoisiin vaikutuksiin pyrkivien palvelui-
den alueella on tilaa uusille toimijoille. erityisesti tieteellisiin  
havaintoihin perustuvissa palveluissa voi olla liiketoiminta-
potentiaalia. uutta tutkimustietoa tulee jatkuvasti. 

Arvonluonnin  
lisääntyminen

(arvoa luodaan pidemmässä 
ketjussa kuin aiemmin)

merkitysten löytäminen, 
kestävä hyvinvointi

Luonnon  
aineettomat  
arvot

itsensä toteuttaminen, 
kokemukset

ubiikki luonto, 
hybridit tilat

taloudellinen menestyminen, 
luonto raaka-aineena

viljely
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Trendejä ja ajureita

Suomi ikääntyy, kaupungistuu ja kansainvälistyy. Kaiken kattavassa 
tietoyhteiskunnassa yksilöllistyminen voimistuu. Samaan aikaan 

ihmiset heimoutuvat ja yhteisöllisyys lisääntyy, useimmiten netissä. 
Elämykset voidaan tuottaa teknologian avulla ja ne koetaan kaikilla 

aisteilla. Minkälaisia trendejä ja ilmiöitä on kehittymässä, joista voi 
syntyä uutta luonnosta saatavaa hyvinvointiliiketoimintaa? 
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Vaativia ja arvaamattomia kuluttajia 

Käyttäjät mukaan  
tuotekehitykseen
kuluttajien tarpeet moninaistuvat ja  
kuluttajat toimivat arvaamattomasti ja 
ennakoimattomasti. ostovalintoja voi-
daan tehdä pelkästään mielihyvän ja 
hetken mielijohteen perusteella. toisille 
omien arvojen mukainen kuluttaminen 
on tapa erottautua ja rakentaa omaa 
elämäntapaa. ostopäätöksillä halutaan 
vaikuttaa yhteiskuntaan. arvosuuntautuneiden kuluttajien 
joukko kasvaa koko ajan. 

ihmiset eivät tyydy vain ostamaan tuotteita vaan he ha-
luavat osallistua tuotekehitykseen. yhteinen suunnittelu 
(co-creation) voi parantaa tuotteiden laatua, kun kuluttajilta 
saadaan ensi käden tietoa tuotteiden ja palveluiden käytös-
tä ja halutuista ominaisuuksista.

joukkoistaminen (crowdsourcing) yleistyy. kuluttajat ha-
luavat yhä enemmän olla mukana tuottamassa sisältöjä ja 
vaikuttamassa niihin. asiakkaat otetaan mukaan vaikkapa  
luontokeskuksen toiminnan tai retkipalvelujen suunnitte-
luun. osuuskuntakasvimaat ja luomuruokapiirit ovat esi-
merkkejä palvelujen tai tuotteiden luomisesta yhdessä.

käyttäjälähtöisyydessä voi nähdä samanlaista kahtia-
jakautumista kuin yhteiskunnassa muutenkin. toiset halua-
vat huippuunsa kehitettyjä teknologisia palveluita aisti-
havaintojen tehostamiseksi, toisille käyttäjälähtöisyys on 
yksinkertaisuuden arvostamista.

Kotona ja puutarhassa
teknologia ja digitalisoituminen lisäävät mahdollisuuksia 
tuottaa yksilöllisiä tai entistä pienemmille kuluttajaryh mille 
suunnattuja palveluja. esimerkiksi verkkokoulutusta voi-
daan räätälöidä opiskelijoiden tarpeiden mukaan. samalla 
opiskelija voi valita, missä ja mihin aikaan vuorokaudesta tai 
viikosta juuri hän haluaa opiskella.

palvelujen ja ostamisen siirtyessä verkkoon on mahdol-
lista, että kasvokkaisen asiakaspalvelun kysyntä kuitenkin 
kasvaa. siitä tulee henkilökohtaiseen valmennukseen ver-
rattavissa olevaa ylellisyyttä. 

yksilöllisyyden voimistuminen näkyy myös vapaa-ajan 
harrastuksiin panostamisena. harrastukset ovat keinoja  
ilmaista omia yksilöllisiä tarpeita ja identiteettiä. elintason 
noustessa ihmisillä on entistä enemmän varaa sijoittaa vapaa- 
ajan harrastuksiin ja asumiseen. esimerkiksi sisustamiseen 
ja puutarhanhoitoon uhrataan yhä enemmän aikaa ja rahaa. 

tämä lisää esimerkiksi erilaisten suunnit-
telupalvelujen kysyntää. 

yksilöllisyyden rinnalla myös yhtei-
söllisyys ja heimoutuminen lisääntyvät. 
ilmaistessaan omaa yksilöllisyyttään ih-
miset haluavat jakaa kokemuksiaan ja 
elämäntyyliään toisten samalla tavalla 
ajattelevien, kuluttavien tai harrastavien 
kanssa. yhä useammin kokemuksia vaih-

detaan virtuaalisesti verkossa. heimon jäsenet voivat asua 
eri puolilla maata tai maailmaa ja muodostaa tiiviinkin vir-
tuaaliyhteisön.

myös yhteisöllinen asuminen lisääntyy. yksilöt haluavat  
jakaa arkeaan ja asumistaan toisten kanssa ja sitoutuvat  
yhteisiin toimintamalleihin.

elämyskombinaatioita ja  
omaa sisällöntuotantoa
elämyksiä ja kokemuksia tuotetaan entistä enemmän tekno-
logian avulla. ei riitä, että elämys koetaan yhdellä aistilla.  

puutarhayritys  
Kekkilän liikevaihdosta  
tulee puu tarha ja piha
suunnittelupalveluista.

~ 50 %
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70 %
mobiiliverkossa liikkuvasta 
datasta arvioidaan olevan  
visuaalista ja auditiivista  
kokemusta välittävää video
liikennettä vuonna 2016. 

puuTArHAnHoiTo 
KiinnoSTAA nELJää 
SuoMALAiSTA  
KyMMEnESTä.
kotiPuutaRHa 2010 -tutki-
mus osoittaa, että puutarhan-
hoito kiinnostaa suomalaisia. 
Puutarhanhoito kiinnostaa 
erittäin tai melko paljon  
40 prosenttia suomalaisista. 
naisista tähän ryhmään kuuluu 
puolet (51 %), miehistä vajaa 
kolmannes (29 %). Yleisintä 
kiinnostus on 35–64 -vuo-
tiaiden keskuudessa, taaja-
missa ja maaseudulla, mutta 
pääkaupunkiseudulla asuvis-
takin 38 prosenttia kertoo 
kuuluvansa tähän joukkoon. 
Suurinta kiinnostus on ymmär-
rettävästi pihanomistajien 
keskuudessa (53 %).

esimerkiksi elokuvissa katselukokemusta vahvistetaan 3d-laseilla,  
surround-äänillä ja lattian tärinällä.

tuotteistettu moniaistisuus yhdistää aistiärsykkeitä ja tekno -
logiaa ja mahdollistaa yhä uudenlaisia elämyskombinaatioita.

tiedonvälityksessä ja mainonnassa videokuvan käyttö lisään-
tyy. videokuvaa ja -klippejä jaetaan verkossa entistä enemmän. 

elämykseen liittyy usein oman sisällön tekeminen tai jouk-
koistettu yhdessä tuottaminen. käytössä on uusia jakamisen kei-
noja, jotka synnyttävät uudenlaista kevytyhteisöllisyyttä.

tuunausta ja retroilua
monia aisteja yhtäaikaa kutkuttavan virtuaaliteknologian pyö-
rityksessä tulevaisuudessa voi syntyä kysyntää perinteisille tai  
peräti vanhanaikaisille kokemuksille ja palveluille. osa ihmi sistä 
arvostaa vaikkapa hiljaisia alueita tai luomuelämyksiä luonnossa.

ympärillämme on teollisesti tuotettua tavaraa enemmän kuin 
koskaan, mutta osa haluaa myös tehdä asioita omilla käsillään.  
retroilu ja tuunaus eli käytettyjen tuotteiden muokkaus uuteen  
uskoon ovat suosittuja harrastuksia. tuunatut tavarat voivat olla 
menestyksekkäitä brändituotteita. 

hankinnat kotipuutarhoihin
Lähde: kotipuutarhatutkimus, lokakuu 2012,  
puutarhaliitto ry.
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Ekologiaa ja teknologiaa

Kestävyyttä ja laatua
Luontolähtöisessä toiminnassa keskeistä on kestävä kehitys. 
kestävä kehitys turvaa hyvät elämisen mahdollisuudet sekä 
luonnon eri eliölajeille että nykyisille ja tuleville sukupol-
ville. tavoitteena on ihmiskunnan ekologisesti, sosiaalisesti, 
kulttuurisesti ja taloudellisesti kestävä kehitys. vihreässä ta-
loudessa ohjenuorana on kestävä kehitys ja ihmislähtöisyys.

taloudellisen tuotannon painopiste on jo pitkään ollut 
siirtymässä fyysisten tavaroiden tuottamisesta elämysten 
ja merkitysten tuotantoon. tavaroiden sijasta ihmiset osta-
vat entistä enemmän elämyksiä ja palveluita. kulutusvalin-
toja ohjaa myös merkitysten hakeminen. 

yltäkylläisyyden keskellä yhä useammalle laatu on mää-
rää tärkeämpää. hyvin suunnitellut ja kestävät tuotteet 
kiinnostavat kuluttajia. kestävä suunnittelu on kilpailu-
valtti niin kotimaan markkinoilla kuin viennissä ja ekologi-
sesti valmistettujen tuotteiden kysyntä kasvaa. etenkin jos 
niihin osataan kytkeä myös aineetonta lisäarvoa.

yhä useampi haluaa asumiseltaan ekologisuutta. ener-
giaa säästävät tai uusiutuvaa energiaa käyttävät lämmitys- 
ja muut ratkaisut tulevat entistä halutummiksi. ekologisuu-
den lisäksi kuluttajat ajattelevat kukkaroaan.

kestävä kehitys ja vastuullisuus sekä ihmisten elämän-
tapojen ja luontosuhteen muutokset ovat monien maail-
manlaajuisten trendien taustalla. ekologisuus ja terveyden 
edistäminen liitetään usein toisiinsa. esimerkiksi Lohas  
(Lifestyles of health and sustainability) ja Lovos (Lifestyle 
of voluntary simplicity) -nimikkeiden alla on lukuisia luon-
tolähtöisen ajattelutavan ilmentymiä. näiden kuluttajaryh-
mien arvoverkostoja ei vielä tunneta kovinkaan tarkasti. 
toisaalta ne muuttuvat jatkuvasti. samalla syntyy uusia lii-
ketoimintamahdollisuuksia.

tekniikka on langatonta
tietoyhteiskunta ulottaa vaikutuksensa yhä laajemmalle ja 
syvemmälle talouteen, politiikkaan, kulttuuriin ja ihmisten 
arkeen kotona sekä työssä. enää keskeistä ei ole teknologia 
vaan sen mahdollistamat palvelut ja käytöt. teknologisoitu-
misen vauhdin kiihtyessä langaton tiedonsiirto ja verkottu-
minen ovat pian mahdollisia lähes kenelle tahansa, milloin 
ja missä tahansa ja minkä välityksellä tahansa.

älypuhelimien, tablettien ja muiden mobiililaitteiden 
yleistyminen synnyttää uusia palveluja. samaan aikaan 
tieto yhteiskunta on hyvin haavoittuvainen. sähkökatkot tai 
toimintahäiriöt tietoverkoissa halvaannuttavat yhteiskun-
nan nopeasti. 

älypuhelimiin ja tabletteihin liittettävien aplikaatioiden 
eli apuohjelmien määrä ja suosio kasvavat. teknologian 
rooli elämässä vaihtelee elämän eri vaiheissa ja tilanteissa. 
esimerkiksi opiskelussa teknologian merkitys kasvaa koko 
ajan, kun koulutuspalvelujen digitalisoituminen jatkuu. 

elintoimintojen ja ympäristön mittausta
mittaaminen ja itsekontrolli lisääntyvät, kun sensorien ja 
anturien välityksellä on mahdollista tehdä yhä hienovirei-
sempiä reaaliaikaisia mittauksia omasta kehostaan ja ym-
päristöstä. mittaamistekniikan kehittyessä ja monipuolis-
tuessa erilaiset mittarit ja sensorit ovat entistä kiinteämpi 
osa ihmisten arkea.

mittausteknologian kehittyessä ja yleistyessä ihmiset 
pystyvät entistä enemmän ohjaamaan toimintaansa reaali-
aikaisen tiedon avulla. esimerkiksi varmistaakseen hyvän  
urheilusuorituksen käyttäjä voi seurata toisella applikaa-
tiolla unenlaatuaan ja muokata edellisillan ruokavalio niin, 
ettei unenlaatu kärsi harkitsemattomasti kootusta ateriasta.

sykemittareihin kehitetään jatkuvasti lisää ominaisuuksia.  
teknologian ansiosta kuntoilijalla on helposti mukana kan-
nettava hiljainen apuvalmentaja. urheiluharrastajat jakavat 
suorituksiaan ja kannustavat toisiaan virtuaaliyhteisöissä. 
teknologia mahdollistaa näin myös harrastuksen jakamisen 
yhdessä muiden kanssa virtuaalisesti. 

mittaaminen hyödyttää monia muitakin kuin urheilijoita.  
esimerkiksi astmaatikot ja allergikot voivat saada tiedon 
ulko ilman laadusta älypuhelimeensa. 

suomalainen osaaminen terveysteknologian sovelluksissa  
on maailman huippuluokkaa ja tuotteiden vienti kasvaa voi-
makkaasti.

kuntourheilun teknologisoitumisen vastareaktiona luo-
mu- ja hyötyliikunnan suosio kasvaa. 

suomalaisista oli vuonna 2012 äly
puhelin. 25–34 vuotiaista noin  

70 prosentilla oli älypuhelin.

~ 50 %
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SydänfiLMi  
KännyKäLLä
teknologian tutkimuskeskus 
Vtt  julkisti toukokuussa 2013 
älypuhelimeen kehittämänsä 
helppokäyttöisen sovelluksen, 
jolla ihminen voi ottaa EkG:nsä 
eli sydänfilminsä kotonaan. 
kännykän kanssa kommuni-
koiva pieni lisälaite rekisteröi 
muun muassa rytmihäiriöt. 
Sydänfilmin tulokset voi lähet-
tää lääkärille sähköpostissa tai 
netin kautta. 

Pienellä kehitystyöllä laite sopii 
esimerkiksi uniapneasta kärsi-
vien henkilöiden unen valvon-
taan. Laite varoittaisi nukkujaa 
lähestyvästä uniapneakohtauk-
sesta. Laitetta voidaan käyttää 
myös ehkäisemään joitakin 
tuki- ja liikuntaelinvaivoja, 
kuten niska-, hartia- ja alaselän 
kipuoireita, tenniskyynärpäätä 
ja hiirikättä, jotka ovat yleisiä 
toimistotyötä tekevillä. 

Monessa  
paikassa ja tilassa

Liikkumista oikeassa ja  
virtuaalimaailmassa
ihmiset liikkuvat entistä enemmän työn ja  
vapaa-ajan harrastusten perässä. työssäkäy-
vistä joka kolmas käy työssä eri paikkakun-
nilla missä asuu. useammalla paikkakunnalla  
asuvien ihmisten määrä kasvaa koko ajan. 
metsänomistajista yhä suurempi osa on kau-
punkilaisia. 

halventuneiden lentolippujen ja elintason 
nousun myötä suomeen tulee entistä enem-
män turisteja. vastaavasti suomalaiset mat-
kustavat paljon ulkomaille.

sähkötön mökki hyttyspusikossa lapsuu-
den maalaismaisemissa ei enää vastaa lä-
heskään kaikkien suomalaisten käsitystä  
kesäparatiisista. kakkosasunto thaimaassa ja  
lomaosake Lapissa ovat osa asumisen ja moni-
paikkaisuuden trendejä.

monipaikkaisuus ei rajoitu vain fyysiseen 
ympäristöön. hybridit tilat tarjoavat kohtaa-
mispaikkoja virtuaalimaailmassa. hybridit tilat  
ja fyysiset tilat myös sekoittuvat. Lisätty  
todellisuus (augmented reality) tarkoittaa ais-
tihavaintojen täydentämistä tietoteknisilla väli neillä. kartta- ja video-
palvelujen avulla voi esimerkiksi tutustua etukäteen kohteeseen, johon 
on matkustamassa.

mobiililaitteet ja langattomat verkot ovat portti toiseen todellisuu-
teen. tätä hyödynnetään matkailu- ja kulttuuripalveluiden puolella  
tarjoamalla esimerkiksi virtuaalisia yhteisöpalveluja osana matka- tai 
kulttuurielämystä.

maahanmuuttajien luontosuhde tutkimatta
maahanmuutto suomeen kasvaa edelleen. maahanmuuttajat tasapai-
nottavat suomen ikääntyvää väestöjakaumaa. suomi muuttuu entistä 
monikulttuurisemmaksi, tosin yli puolet suomen vieraskielisestä väes-
töstä asuu helsingissä, espoossa, vantaalla ja tampereella. näihin kau-
punkeihin muodostuu suomen mittapuussa isoja vähemmistöjä. moni-
kulttuurisuus lisääntyy. 

suomeen tulleiden maahanmuttajien luontosuhdetta ja -tietoutta ei 
ole tutkittu. samoin on selvittämättä, minkälaisia luontopalveluita suo-
messa asuvat ulkomaalaiset haluavat. 

Suomessa  
asuvien ulkomaa

laisten määrä on 
kahdeksankertais

tunut runsaassa 
20 vuodessa. Vuo
den 2012 lopussa 

Suomessa asui lä
hes 200 000 muun 
maan kansalaista. 

Vuonna 1990  
ulkomaalaisia  

oli Suomessa  
runsaat 25 000.

8x
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Megatrendit ja ilkeät ongelmat

väestönkasvu ja kaupungistuminen ovat megatrendejä
Luontolähtöisten palvelujen tarve tulee tulevina vuosina lisääntymään. 
Globalisaatio, ilmastonmuutos ja väestönkasvu ovat megatrendejä, jotka 
ovat haaste koko maailman taloudelle.

kaupungistuminen on maailmanlaajuinen ja voimistuva trendi. väestön 
muuttaessa yhä suurempiin keskittymiin tarvitaan pitkäjänteistä kaupun-
kisuunnittelua. suunnittelussa on otettava huomioon myös se, että monet 
asuvat ja käyvät töissä usealla paikkakunnalla. 

suomessa väestönkasvu keskittyy yhä voimakkaammin eteläiseen suo-
meen ja erityisesti uudellemaalle. maaseudulla väki vähenee entisestään. 
suomi pysyy harvaan asuttuna maana, jossa luonnonvarat riittävät.

kaupungistumisen vanavedessä kotitalouksien koko on pienentynyt. 
reilussa 20 vuodessa yhden hengen talouksia on tullut 400 000 lisää ja  
kehitys jatkuu.

pyörätiet lisäävät terveyttä 
ihmisten elintavat, syöminen, asuminen ja työn tekemisen tavat ovat muut-
tuneet radikaalisti viime vuosikymmeninä. seurauksena on elinajan piden-
tyminen, mutta myös monien hyvinvointisairauksien, kuten diabeteksen ja 
verenkiertoelimistön tautien sekä mielenterveysongelmien lisäänty minen. 
ihmisten eläessä entistä vanhemmiksi he ehtivät sairastua ja sairastaa  
aikaisempaa enemmän. kroonisten sairauksien hoitokulut paisuvat.

Liikalihavuus tappaa nykyisin maailmanlaajuisesti kolme kertaa aliravit-
semusta enemmän. Lihavien määrä on yli kaksinkertaistunut suomessa 
kahden viime vuosikymmenen aikana. 

kansantaloudellisesti on välttämätöntä kehittää uusia palveluja, keinoja 
ja toimintamalleja, joilla terveydenhoitokuluja voidaan pienentää.

terveydenhuollossa ennaltaehkäisy on entistä tärkeämpää. ihmisiä kan-
nustetaan ottamaan enemmän vastuuta omasta terveydestään.

yhteiskunnassa panostetaan terveyttä edistäviin ja liikuntaan kannusta-
viin asuinympäristöihin. kaupunkisuunnittelulla voidaan ehkäistä ennalta  
elintasosairauksia ja vähentää saasteiden aiheuttamia terveyshaittoja.  
Luonnon monimuotoisuuden väheneminen johtaa myös allergioiden  
lisääntymiseen.

selkävaivat ovat suomessa suurin työkyvyttömyyden syy. selkäsai-
raudet maksavat yhteiskunnalle ainakin 600 miljoonaa euroa vuodessa. 
suomessa kehitetystä sauvakävelystä on kymmenessä vuodessa tullut 
suosittu liikuntamuoto niin maaseudulla kuin kaupungeissa. sauvakävely 
ehkäisee niska-, hartia- ja selkävaivoja.  

Meneillään olevia 
kehityssuuntia

yksilöön kohdistuvat

•	 käyttäjälähtöisyys

•	 yksilöllisyys,	yhteisöllisyys	ja	 
heimoutuminen

•	 elämyksellisyys,	moniaistisuus

•	 käsillä	tekeminen	(DIY),	retroilu

•	 monikulttuurisuus,	kasvava	 
maahanmuutto

•	 terveysteknologia,	kehon	 
toimintojen mittaaminen

yhteiskuntaan kohdistuvat

•	 kestävä	käyttö	ja	ekologisuus

•	 monipaikkaisuus,	hybridit	tilat

•	 teknologisoituminen

megatrendejä

•	 väestön	kasvu

•	 globalisaatio

•	 ilmastonmuutos

•	 väestön	ikääntyminen

•	 kaupungistuminen

•	 sairauksien	ennaltaehkäiseminen
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AMEriKAn  
poHJoiS-KArJALA
tuoreiden tutkimusten mukaan 
new Yorkin asukkaat elävät ny-
kyisin keskimäärin kahdeksan 
vuotta pidempään kuin vuonna 
1990. Missään muussa kaupun-
gissa eliniän odote ei ole kasva-
nut näin nopeasti.

newyorkilaiset kuolevat kroo-
nisiin sairauksiin, sydänsai-
rauksiin, syöpiin ja diabetekseen 
huomattavasti harvemmin 
kuin vuonna 1990. Esimerkiksi 
sydän sairaudet kuolinsyynä ovat 
vähentyneet neljänneksellä. 

new York on erinomainen  
esimerkki kaupungista, jota  
on onnistuneesti kehitetty 
sydänystävälliseksi. kaupun kiin 
on rakennettu uusia pyöräily-
reittejä, tupakointi julkisilla 
alueilla on kielletty, ravintoloi-
den ruokalistoille on merkitty 
ruoka-annosten kalorimäärät.  
Monet mainoskampanjat  
kertovat asukkaille liikunnan 
hyödyistä ja rohkaisevat heitä 
lähtemään liikkeelle. 

maailman väestöstä  
tulee asumaan kau
pungeissa vuoteen 
2050 mennessä.~ 70 %
suomalaista asui  
yhden hengen talou
dessa vuonna 2011.>1 milj.
Yhden	euron	sijoitus	
pyöräteiden rakentami
seen ja ylläpitoon tuot
taa Helsingin kaupunki
suunnitteluviraston 
selvityksen mukaan  
kahdeksan euron hyö
dyn terveysvaikutuksina.

+ 8 €

Suomen terveyden
hoitokuluista menee 
diabeteksen hoitoon.9 %
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tv:n katselu on kasvanut ja tietokoneen käyttö yleistynyt,  
aikaa liikuntaharrastuk sille jää liian vähän 1979–2009
Lähde: suomen virallinen tilasto 2011.

1 000 kpl
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10 000

5 000

0

vuosina 1990–2011 korvatut sairauspäivärahat sairauspääryhmittäin
molemmat sukupuolet

Lähde: kelan sairausvakuutustilasto 2011.

muut sairaudet

vammat, myrkytykset ja eräät muut ulkoisten syiden seuraukset

verenkiertoelinten sairaudet

mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt

tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudoksen sairaudet

1990 2011

+ 8,4 %

+ 45,3 %

1979 2009

1979 2009
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ylipainoisten (painoindeksi yli 30 kg/m² bmi>30) osuus (%)  
25–64 -vuotiaista 1978–2011 perustuen itse ilmoitettuun painoon ja pituuteen
Lähde: Findikaattori; avtk, terveyden ja hyvinvoinnin laitos (thL), 2012.

11 %
9 %

1990
18 %
19 %

2011

terveysliikunnan riittävyys 15–64 -vuotiailla suomalaisilla 2009
Lähde: suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja terveys, avtk, terveyden ja hyvinvoinnin laitos (thL), 2009.

Suositusten mukaista kestävyysliikuntaa ja  
lihaskuntoharjoittelua

suositusten mukaista kestävyysliikuntaa, 
ei tarpeeksi lihaskuntoa

ainakin 2 pv/vk lihaskuntoharjoittelua, 
ei tarpeeksi kestävyysliikuntaa

reipasta tai rasittavaa kestävyysliikunta ja/tai 
lihaskuntoa, mutta ei riittävästi

vain verkkaista ja  
rauhallista kestävyysliikuntaa

Ei säännöllistä liikuntaa

Riittämätön liikunta

Suositus toteutuu osittain

> 40 %
suomalaisista liikkuu  
liian vähän terveytensä 
ylläpitämiseksi.
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Luonto 
koetaan aisteilla

Vihreän luonnon näkeminen vähentää stressiä. Aaltojen kohinan kuunte-
leminen rentouttaa. Hajut palauttavat muistot ja vaikuttavat voimakkaasti 

tunteisiin. Luonnon vaikutukset koetaan aistien avulla. Aistit välittävät 
aivoille tietoa ihmisen ulkoisesta ja sisäisestä ympäristöstä. Aivotutkimus 
tuottaa jatkuvasti uutta tietoa, jota voi käyttää hyödyksi liiketoiminnassa.
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Aivotutkimuksesta 
apua liikeideointiin 

neuroeKonomia ja neuromarKKinointi ovat uusia ja kasvavia aloja.  
niissä hyödynnetään perinteisten kuluttajakäyttäytymisen mallien lisäksi  
aivotutkimuksen tuottamaa tietoa ihmisen aivojen toiminnasta.

osa neuromarkkinoinnin keinoista voi olla arveluttavia, jotkut jopa lait tomia. 
esimerkiksi tietoisen havainnoinnin kynnyksen alittava mainonta on laissa  
kielletty. ihmisiin ei saa vedota näyttämällä heille esimerkiksi televisio- tai  
elokuvamainoksissa kuvia niin lyhyen väläyksen ajan, että kuvat rekisteröi-
tyvät ainoastaan alitajuntaan, eivät tietoiselle tasolle.

toisaalta neuromarkkinointi tarjoaa loistavia mahdollisuuksia ihmisten  
hyvinvoinnin lisäämiseen. aistit välittävät aivoille tietoa ihmisen ulkoisesta ja 
sisäisestä ympäristöstä.

osan aisti-informaatiosta huomaamme heti, esimerkiksi epämiellyttävän 
hajun. suuri osa aistien tuottamasta informaatiosta jää kuitenkin huomiotta.  
mekanismeja, joilla ihmisen tarkkaavaisuutta kohdistetaan eri aistimuksiin, 
tunnetaan vielä huonosti.

moniin aistimuksiin liittyy tunteita. haluamme välttää kielteisiä tunteita ja 
vahvistaa mielihyvän kokemuksia. tärkeitä päätöksiä tehdessämme arvioim-
me, tuottaako ratkaisu meille itsellemme tai muille myönteisen vai kielteisen 
tunteen.

Liiketoimintamahdollisuuksia voidaan tarkastella ihmisen viiden eri aistin 
eli haju-, näkö-, kuulo-, tunto- ja makuaistin kautta. useimmat aistit täydentä-
vät toiminnallaan toisiansa. joskus niiden vaikutusta on mahdotonta erottaa 
toisistaan, mutta usein on mahdollista nimetä pääasiallinen aisti. 

LApSuudEn KESiEn 
TuoKSuiSTA TuoTE
Luontokokemus ja hyvin-
vointi yhdistyvät liiketoi-
minnaksi esimerkiksi Max 
Perttulan kehittämässä Eau 
de Finlande -tuoksussa.

Parfyymien kehittäjä Max 
Perttula halusi vangita lap-
suuden kesiensä Suomi-mieli-
kuvan tuoksuun. Hän kehitti 
Eau de Finlande -parfyymin, 
jossa ”vasta-auenneet koivun-
nuput kohtaavat järviveden 
tuoksun ja suomalaisen luon-
non herkät, läpikuultavat 
sävyt”. Vaikka Suomen luon-
toa on käytetty inspiraation 
lähteenä kosmetiikassa aikai-
semminkin, Suomen luonnon 
tuoksu maiseman kaupallis-
taminen on uutta. Eau de 
Finlande -tuoksua markkinoi-
daan Pohjoismaissa.

www.eaudefinlande.com
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hajuaisti on yksi ihmisen huonoimmin tunnetuista  
ja vähiten tutkituista aisteista. hajuaisti on vahvasti 
yhtey dessä makuaistiin. maku- ja hajuaisti muodosta-
vat yhdessä maun aistimuksen. eläinkokeissa on myös 
pystytty yhdistämään haju- ja kuuloaisti, mutta niiden  
yh teydestä tiedetään vielä hyvin vähän.

hajuaisti tuottaa ihmisille vahvempia muistijäl-
kiä kuin muut aistit. tuoksut palauttavat tästä syystä 
vahvasti muistoja. jos vaikkapa hierontaan tai luonto-
matkakokemukseen liitetään jokin tuoksu, asiakas  
yhdistää myöhemmin tämän tuoksun miellyttävään 
olotilaan hierojalla tai metsäretkellä. tuoksu toimii näin 
markkinoinnin välineenä ja myös edullisena hyvinvoin-
nin lisääjänä.

hajuilla voidaan vaikuttaa ihmisen kokemaan hyvin-
vointiin. saksassa on esimerkiksi tutkittu, kuinka hajuilla 
voidaan vaikuttaa uniin ja niiden tunnesisältöön. vaikka 
kokeeseen osallistujat eivät herättyään muistaneet hais-
taneensa mitään unen aikana, hajut vaikuttivat unien  
sisältöön ja laatuun.

tuoksut ja hajut liittyvät myös parinvalintaan ja 
ihmis suhteisiin. Luonnosta eristettyjä tuoksuja on käy-
tetty jo pitkään kauneudenhoidossa ja liiketoiminnan 
pohjana kosmetii kassa. 

tuoksun yhdistämisestä muihin kokemuksiin voi syn-
tyä uusia liiketoimintamahdollisuuksia. metsien sisäl-
tämien voC-yhdisteiden (volatile organic compound = 
haihtuvat orgaaniset yhdisteet) hengittämisen on todet-
tu alentavan verenpainetta.

yksi voC-yhdisteiden suotuisiin vaikutuksiin perus-
tuva liikeidea voisi olla terveyttä edistävät puisto- ja 
metsäkävelyt. hyvinvoinnin parantumisen lisäksi ne  
tukisivat metsien säilyttämistä ja ylläpitoa. reittien 
suunnittelussa voisi käyttää apuna aivotutkimukseen 
perustuvaa niin kutsutta serotiinisuunnittelua. reittejä 
suunnitellaan sen perusteella, missä ja milloin ihminen 
kokee hyvänolon tunnetta eli hänen aivonsa erittävät 
serotiinia. esimerkiksi Facebookin rakenteiden suunnit-
telijat käyttävät hyväkseen tällaista aivotutkimusta. 

Hajuaisti Näköaisti

näKöaisti on yksi tutki-
tuimmista ja parhaiten 
ymmärretyistä ihmisen ais-
teista. näköaistissa aivot tul-
kitsevat silmien havaitsemia 
valoärsykkeitä ja muodos-
tavat niistä visuaa lisen tul-
kinnan. ihminen aistii näön 
kautta kirkkautta, värejä ja 
värikylläisyyttä. väreillä on 
erilaisia merkityksiä eri kult-
tuureissa, mutta tutkimus-
ten mukaan siniset ja vihreät 
värit rauhoittavat, alentavat 
verenpainetta sekä laskevat 
stressitasoa. kirkkaat värit 
kuten punainen kiinnittävät 
ihmisen huomion kohtee-
seen.

useiden tutkimusten mukaan luonnon näkeminen lisää 
hyvinvointia. esimerkiksi jos toimiston ikkunoista on näky-
mä luontoon, työntekijöillä on alhaisemmat stressitasot, 
korkeampi työtyytyväisyys ja vähemmän sairauspoissa-
oloja. vangeilla, joilla on näkymä sellistä luontoon, kasvei-
hin tai eläimiin, on todettu olevan vähemmän sairauksia 
kuin niillä, jotka katselevat pelkästään tiilenpäitä. 

ViHErKAToiLLA HyVinVoinTiA
Viherkattojen ja seinäistutusten yleistyminen eri 
puolilla maailmaa on hyvä esimerkki siitä, kuinka 
hyvinvointi, kestävä kehitys ja liiketoiminta on 
yhdistetty.

katolle rakennetut puutarhat suodattavat ilman 
epäpuhtauksia. Viherkatot hidastavat ilmaston-
muutosta, koska kasvit sitovat ilmasta hiilidioksi-
dia. ne vaimentavat kaupunkimelua ja vähentävät 
hulevesiä. kattopuutarhat lisäävät ihmisten sosiaa-
lista ja henkistä hyvinvointia. 

Myös rakennusten sisälle on alettu rakentaa  
entistä enemmän viherseiniä ja -alueita.

Torontossa on 
viherkattolaki, 

jonka myötä uu
silla alueilla jopa 
60 % kattoalasta 
on saatu kasvilli
suuden peittoon. 

Saksassa uusia 
viherkattoja ra
kennetaan noin 

10 miljoonaa ne
liötä vuosittain. 

60 %

Haju palauttaa muistot Vihreän näkeminen 
rauhoittaa 
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ihminen pystyy aistimaan kuulollaan äänien korkeutta, voimakkuutta ja 
sointia. kuuloaisti ja näköaisti täydentävät toisiaan. usein käytämme näkö-
aistia paikallistamaan äänen lähteen, vaikka pystymme arvioimaan äänen 
suunnan ja etäisyyden myös pelkällä kuuloaistilla.

kuuloaisti on auttanut ihmistä selviytymään vaarallisista tilan teista, kuten 
vihollisten hyökkäyksistä. äänillä voidaan edelleenkin vaikuttaa voimakkaasti 
siihen, kuinka koemme erilaisia asioita.

Luonnossa olevia ääniä kutsutaan 1/f–ääniksi. 1/f–ääniä ovat esimerkiksi  
puun lehtien kahina, aaltojen kohina ja puron solina. Luonnon äänien on  
todettu rauhoittavan ihmistä, ne alentavat stressiä ja verenpainetta sekä aut-
tavat ihmisiä rentoutumaan ja nukahtamaan.

äänimaisemaekologiassa (soundscape ecology) tutkitaan luonnon ääni-
maisemaa. tieteenala mittaa paitsi maisemien eroja, myös ihmisen vaiku-
tusta ekosysteemeihin. esimerkiksi ilmastonmuutos pystytään kuulemaan 
äänimaiseman muutoksena maailman meriä kuuntelemalla. tulevaisuu-
dessa luonnon äänimaisematutkimuksen ja äänien hyvinvointivaikutusten 

Kuuloaisti

LuonTo KEHiTTää  
LApSEn AiSTEJA
Luonnon ääniä kuuntelemalla 
lapsen kuuloaisti kehittyy tun-
nistamaan ääniä laajemmalla 
äänialueella kuin jos lapsi 
kuuntelee samoja ääniä digitaa-
lisesti. kasvavan lapsen aistien 
kehitykselle luonto on todettu 
muutoinkin suostuisaksi ympä-
ristöksi. Epätasainen maasto 
harjoittaa tehokkaasti tasapai-
noa. Lapsen näkökyky kehittyy 
luonnossa, kun hän joutuu  
ohjaamaan katsettaan jatku-
vasti eri etäisyyksille. 

tausta melussa koehenkilöt 
olivat luovempia kuin  
täydellisessä hiljaisuudessa. 

Luonnon  
ääniLLä unEEn 
Luonnon äänien ja kestävän 
kehityksen mukaisen liiketoi-
minnan yhdistäviä esimerkkejä 
ovat puhelimeen ostettavat 
sovellukset, jotka auttavat 
nukahtamaan, heräämään tai 
rentoutumaan. Sovelluksissa 
käytetään hyväksi erilaisia 
luonnon ääniä ja ääniyhdis-
telmiä. käyttäjä voi valita, 
yhdistellä ja rakentaa erilaisista 
äänistä itselle sopivan yhdistel-
män. ”Custom sounds of nature 
Lite” ja ”Sleep machine” ovat 
esimerkkejä tällaisista sovel-
luksista, joita voi tilata verkko-
kaupoista maailmanlaajuisesti.

Luonnon äänet 
kehittävät kuuloa

tutkimuksen yhteistyöllä voidaan kenties muokata luonnon ääniä ihmisille 
terveellisemmiksi ja parantavammaksi.

ihmistä ärsyttäviä asioita tutkitaan yllättävän vähän. esimerkiksi junassa 
kännykkään puhuva vierustoveri saa monet ärsyyntymään. aivoille harmit-
tavinta on ymmärtää vain puolet keskustelusta. jos ymmärtää kaiken tai ei  
mitään, esimerkiksi täysin vieraasta kielestä, samaa ärsytystä ei tule.

vaikka useat äänet ovat häiritseviä, tutkimusten mukaan kohtuullinen 
taustamelu vaikuttaa luovuutta lisäävästi. 

~ 70 dB
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Tuntoaisti

pALJAin VArpAin  
KonTToriSSA
toimistorakennuksiin on jo rakennettu 
sisäpuistoja. työpäivän lomassa työn-
tekijät voivat vaikkapa tehdä paljain 
jaloin kävelyn sisäpuistossa ja tuntea 
jalkojensa alla ruohon. Viheralue lisää 
viihtyvyyttä ympäri vuoden, tarjoaa 
mahdollisuuden rentoutumiseen muu-
ten rauhattomassa ympäristössä.  
uudet virikkeet lisäävät luovuutta.

Sisäpuistoja voisi rakentaa myös vaik-
kapa kauppakeskuksiin, joissa ihmiset 
viettävät paljon aikaa sisätiloissa. Sisä-
puistoja on esimerkiksi ison suun-
nittelu-ja arkkitehtiyrityksen Hok:n 
toimistorakennuksessa iso-Britanniassa, 
Sugamo Shunkin pankki rakennuksessa 
Japanissa ja Thinkgardenissa italiassa.

tuntoaistiLLa ihminen aistii kosketusta,  
terävyyttä, pehmeyttä, lämpötilaa, painetta, 
kipua sekä kehon asentoa. tuntoaistimuksen 
taustalla on solukalvojen mekaaninen painu-
minen. tuntoa aistivia soluja on ihon lisäksi 
myös lihaksissa, nivelissä ja sisäelimissä.

tuntoaistin tulkintamekanismeja tunnetaan 
suhteellisen huonosti. tunnemme myös asioita, 
jotka eivät ole todellisia. ihminen voi tuntea esi-
merkiksi haamukipuja amputoidussa raajassa.

ihmiset osoittavat tunteita toisilleen tunto-
aistin välityksellä. esimerkiksi halauksien on 
todettu vähentävän verenpainetta ja stressiä. 
myönteinen kosketus vaikuttaa meihin rau-
hoittavasti, hidastaa hengitystiheyttä sekä  
sykettä. tuntoaisti liittyy useaan aikaisemmin 
esiteltyyn liiketoimintaesimerkkiin. 

Makuaisti

aistimme makuja kielen makunystyröi-
den kautta. ihminen tunnistaa ainakin viisi  
perusmakua: makea, hapan, suolainen, 
karvas ja umami. kuudetta perusmakua 
etsitään kiivaasti, yksi ehdokas on kalsium.  
makuja voidaan luokitella useisiin sekoi-
tuksiin viittä perusmakua hyödyntäen. 
makukarttoja on runsaasti eri tarpeisiin, 
oliiviöljystä, oluesta ja viinistä yleisem-
piin ruoan makukarttoihin.

maku- ja hajuaisti ovat vahvasti yhtey-
dessä toisiinsa, ja maun kokemus syntyy 
usein näiden kahden aistin yhteistyönä.  
viimeaikaisen tutkimuksen mukaan 
maun kokemiseen vaikuttavat myös muut aistit. klassisen  
musiikin soittaminen saa ruoan maistumaan paremmalta kuin 
muun tyylinen musiikki. koetilanteessa arviot maisteltavan vii-
nin mausta vaihtelivat jopa 60 prosenttia riippuen siitä, mitä  
musiikkia taustalla soitettiin. 

LAnKKupiHVi ääniLLä, KiiToS
Maailmalla on ravintoloita, joissa on kehitelty äänimenuita. 
Ravintoloissa annos tarjoillaan ruokaelämystä vahvistavan 
taustalla soivan tietyn äänen kanssa. kuuloaisti vaikuttaa 
muun muassa siihen, kuinka rapeaksi arvioimme ruuan. 
Äänet ohjaavat ihmisiä tiettyihin tunnetiloihin. Ruoka mais-
tetaan aivoissa, kaikkien aistien välisen vuorovaikutuksen 
tuloksena.

MEHuSTA TErApiAA
Luonnosta saatava ravinto ja hyvinvointi on yhdistetty jo 
monella tavalla erilaiseksi liiketoiminnaksi. Esimerkkejä ovat 
muun muassa lähiruoka, marjoista ja sienistä saadut terveys-
vaikutteiset yhdisteet ja niiden kaupallistaminen sekä erilai-
set luonnontuotteet. Mehuterapia yhdistää hyvinvoinnin, 
luonnon ja uuden liiketoiminnan uudella tavalla. koulutettu 
mehuterapeutti neuvoo miten hedelmistä, vihanneksista ja 
kasviksista saa tarpeelliset vitamiinit ja hivenaineet tehok-
kaaseen käyttöön. 

www.juicemaster.com

Ihmisten	keskus
telua vastaava  
62–67 desibelin  
äänenvoimakkuus 
saa ruuan maistu
maan paremmalle 
kuin jos sama ruo
ka nautitaan hil
jaisemmassa tai 
meluisemmassa 
ympäristössä.

Halaaminen laskee 
verenpainetta

Klassinen musiikki saa 
ruuan maistumaan 
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Luontokokemus 
syntyy aistien yhteistyöllä

aistiKoKemuKset rakentuvat usein useamman aistielimen  
yhteistyönä. Lisäksi aistit vaikuttavat, tukevat ja kumoavat toi-
siensa vaikutuksia. tulkitsemme maailmaa ja erilaisia kokemuk-
sia harvoin vain yhden aistin välityksellä. esimerkiksi juuri luonto-
kokemukset, joilla on todettu olevan hyvinvointivaikutuksia, 
koetaan usein monilla aisteilla. 

Luonnon kokemisen ei tarvitse tarkoittaa erämaassa oleilua. 
tutkimusten mukaan kasvillisuuden lisääminen kaupunkiympä-
ristöön pienentää rikosten määrää kaupungissa. vihreissä kau-
punkiympäristöissä ihmisillä on vähemmän psyykkisiä oireita 
kuin betonikaupungeissa asuvilla.  

vihreän hyvinvoinnin 
maksimointi eri aisti-
elementit ja -kartat 
huomioiden

tietyn aistin / aistien kautta vaikuttava toim
inta                                   Kokonaisvaltaisesti vaikuttava toiminta     
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Vihreää  
hyvinvointia

pApEriLTA LuETTu 
Jää pArEMMin  
MiELEEn
uuden tutkimuksen mukaan 
ihminen muistaa digitaaliselta 
lukulaitteelta lukemansa tie-
don huonommin kuin paperilta 
lukemansa. ihmisen on hel-
pompi muistaa asioita niiden 
fyysisen sijainnin perusteella.  
Digitaalisessa lukulaitteessa  
yksittäisen tiedon sijainnin  
havainnointi on huomattavasti  
vaikeampaa kuin paperiver-
siossa. koska fyysisen sijain-
nin hahmottaminen auttaa 
meitä muistamaan, luonto voi 
ehkä auttaa ihmistä vaikeissa 
muisti tehtävissä tai muistin 
palauttamisessa. 
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METSään LääKärin  
MääräyKSESTä
Japanissa on kahdeksan metsää, joilla 
on sertifioitu metsäterapia-status eli 
kliinisesti todettuja terveysvaikutuksia. 
Sertifikaatin Japanissa myöntää Forest 
Therapy Executive Committee. Yksi van-
himmista terapiapaikoista on akazawan 
metsä naganon alueella. Vuonna 2006 
sertifikaatin saanutta akazawaa pide-
tään metsäterapian ja metsäkylpyjen 
syntypaikkana. Sen metsäterapiakes-
kuksessa tehdään lääkärintarkastuksia. 
ne toteutaan yhteistyössä alueen sai-
raalan ja naganon alueen terveysviran-
omaisten kanssa.

Japanissa metsissä kävelyn terveys-
vaikutuksia on tutkittu jo pitkään.  
Metsässä kävelyn on todettu rentout-
tavan, vähentävän stressiä ja stressiin 
liittyviä sairauksia, alentavan verenpai-
netta sekä vahvistavan immuniteettiä. 
Japanilaiset lääkärit määräävät potilail-
leen metsäterapiaa. Metsäterapiaa koor-
dinoi ja markkinoi international society 
of nature and Forest medicine. 

infom.org/forestmedicinebase/japan/
index.html

dEMEnTiAKyLäSSä  
SAA LiiKKuA
Dementiakylä on muistisairaille kehi-
tetty uusi inhimillinen asumismuoto. 
asuinrakennukset on rakennettu pie-
noiskyläksi. Dementiakylän asukkailla 
on mahdollisuus liikkua vapaasti ja 
turvallisesti kylässä ja sen viheralueilla. 
He voivat osallistua arjen toimintoihin, 
asioida kyläkaupassa, kokkailla ja käydä 
esimerkiksi musiikkikerhossa tai muissa 
kylän harrastuspiireissä. 

www.vivium.nl/hogewey_weesp

Vinkkejä ideoimiseen

Valitse ihmisen tarve. Liittyykö se esimerkiksi jonkin välttä-
miseen, rauhoittumiseen, henkiseen vireyteen, heräämiseen, 
tietyn tunteen tai tunnesyklin aikaansaamiseen, yleisvireen 
luomiseen?

tuoksu
Valitse tarpeeseen sopiva ominaisuus.  
Esimerkiksi huomion herättäminen, varoitus,  
tiettyjen toimintojen hidastaminen.

Etsi tuoksuja tai niiden yhdistelmiä,  
joilla on tämä ominaisuus.

Sovita kyseiset tuoksut sopivaan toimitusjärjestelmään,  
esimerkiksi sohvaan tai saunaan.

näkö
Valitse tarpeeseen sopiva ominaisuus.

Etsi sopiva materiaali tai tapa yhdistää  
ominaisuudet ja toimintaympäristö

Kuulo
Valitse tarpeeseen sopiva ominaisuus, kuten  
harmonia, äänifrekvenssi tai ylääänet.

Luo äänimaisema, akustiikka ja toimintaympäristö.

tunto
Valitse tarpeeseen sopiva  
tuntoaistimuksen tuottamistapa

Määrittele sopiva paikka ja  
tapa toteuttaa tuntoaistimuksia

maku
Valitse tarpeeseen sopivat maut ja molekyylit.

Etsi sopiva menu, jolla yhdistää  
ominaisuudet ja toimintaympäristön.
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Luonnosta 
liiketoimintaa

Luontolähtöisten hyvinvointipalvelujen 
kysyntä kasvaa. Luonnon tai paikan ainut-

laatuisista ominaisuuksista voidaan kehittää 
myytäviä palveluita, kuten päihdekuntoutusta 

Lapin tuntureilla, kävelykokous luonnossa 
ja opastettuja retkiä hiljaisuuteen. Vehreys 
kaupungeissa edistää ihmisten terveyttä ja 
siitä ollaan valmiita maksamaan. Luonnon 

tuominen sisätiloihin vähentää stressiä ja lisää 
tuottavuutta. Siitä voi tehdä myös bisnestä.
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tuote- ja toimialarajat on ylitettävä
Luonnosta kumpuaa uusia liiketoiminnan mahdollisuuksia 
ihmisten asumiseen, vapaa-ajanviettoon, hoivaan, hoitoon 
ja hyvinvointiin liittyvien tarpeiden tyydyttämisessä. vihreää  
hyvinvointia edistävät palvelut voidaan jakaa kahdentyyp-
pisiin palveluihin: vihreä hoiva eli Green Care ja vihreä hyvin-
vointi eli Green Health.

Luontolähtöiset uudet mahdollisuudet syntyvät tuote-  
ja toimialoja ylittävistä ratkaisuista. niiden arvo muodos-
tuu yhä enemmän aineettomista ominaisuuksista sekä  
aineettomien sisältöjen yhdistämisestä fyysisiin tuotteisiin 
tai laitteisiin, teknologioihin tai ohjelmistoihin. näin myös 
esimerkiksi hiljaisuus, maisema tai luonnon psyykkiset ja 
fysio logiset terveysvaikutukset voivat luoda mahdollisuuk-
sia uusille palvelu kokonaisuuksille. 

Vihreää hyvinvointia voi tuotteistaa

ViinASTA Eroon  
TunTuriSSA
Enontekiöllä päihderiippuvaisia hoidetaan metsä-
terapialla. Päihdekuntoutujat viedään luontoon, 
pohjoisen ihmisille tuttuun ja rakkaaseen paik-
kaan. turvallisessa porukassa metsäkämpällä on 
helpompi avautua kuin hoitohuoneessa, etenkin 
kun esimerkiksi Enontekiöltä lähimpään laitos-
hoitopaikkaan on 300 kilometriä.

kuntoutusryhmä lähtee vuoden aikana neljästi 
muutaman päivän metsäretkelle. tapaamisissa 
ollaan luonnossa, vaelletaan tuntureilla ja kalas-
tellaan eli tehdään sitä, mitä Lapissa asuva taval-
lisestikin tekee. 

Metsäterapia on saamelaisten sosiaali- ja terveys-
alan järjestön Sámi Sosterin ja Pohjois-Suomen 
sosiaalialan osaamiskeskuksen Pakaste-projektin 
yhteinen kokeilu. Mallia toimintaan on otettu 
Sotkamon kämppäterapiasta sekä norjan ja  
kanadan alkuperäiskansojen päihdetyöstä.

Ryhmäläisillä ja sosiaalityöntekijöillä on viikoit-
tainen puhelinrinki. uutena metsäterapialaiset 
ovat saaneet suljetun Facebook-ryhmän, jossa 
tuntojaan voi jakaa minä vuorokauden aikana 
tahansa.

Vuoden verran toimineen metsäterapian tulokset 
ovat olleet hyviä, vaikka kaikki eivät ole täysrait-
tiutta saavuttaneetkaan.

Luonto on suomalaisille tärkeä, mutta luonnon terveys- 
ja hyvinvointivaikutuksia on hyödynnetty vähän. käyttäjille 
lisäarvo luodaan yhä useammin arvoverkoissa, joiden osat 
ovat hajautuneet. esimerkiksi matkailupalvelu muodostuu 
usean toimijan kokonaisuutena. 

Luontolähtöisten hyvinvointipalveluiden toteutuminen 
on koko yhteiskuntaa koskeva strateginen ja poliittinen  
kysymys. se kuuluu lähes jokaiselle politiikan alueelle. pe-
rimmiltään kyse on laajemmasta kulttuurisesta muutos-
haasteesta.

vihreä hoiva eli Green Care -palvelut tarjoavat luonto- 
ja eläinavusteisia hoiva-, kuntoutus- ja hyvinvointipalveluja 
lapsille ja nuorille, ikäihmisille, mielenterveys- ja päihdekun-
toutujille sekä kehitysvammaisille. palve luita ostavat kunnat 
ja yksityiset asiakkaat.

vihreä hoiva ja luontoliikunta ovat esimerkkejä luon nos-
ta saatavien terveysvaikutusten tuotteistamisesta hoito- ja 
hoivapalveluiksi.

vihreä hyvinvointi eli Green health -palvelut ovat luon-
nonläheisiä hyvinvointia lisääviä palveluja, jotka on suun-
nattu kaikille eli myös niille, jotka eivät ole hoivan tarpeessa. 
vihreät hyvinvointipalvelut liittyvät enimmäkseen asumi-
seen, virkistykseen ja työympäristöihin.

moniaistisia luontokokemuksia tarjoavat kylpylät tai 
kampaamot ja luontokoulut ovat esimerkkejä luonnosta 
saatavien hyvinvointivaikutusten tuotteistamisesta hyvin-
vointipalveluksi. 

Luonnon prozacia
essexin yliopiston tutkimuksen mukaan yli puolet iso-Britan-
nian lääkäreistä määrää ensisijaisena hoitona lääkkeitä lie-
vään ja vähäiseen masen nukseen, vaikka vain 35 prosenttia 
uskoo niistä olevan apua potilaalle. vähemmistö lääkäreistä 
neuvoo potilastaan hoitamaan masennusta luonnossa liik-
kumalla. 

navetta terapiakäyttöön
Luontolähtöisten hoivapalvelujen eli Green Care -palvelujen 
markkinat kasvavat. palvelun tarjoajana voi olla esimerkiksi 
maatalo, joka elintarvikkeiden sijaan tai niiden lisäksi tuot-
taa virkistys-, kuntoutus- ja kasvatuspalveluita.

Luontolähtöiset hoivapalvelut voivat tuoda niin kaupun-
keihin kuin maaseudulle lisää työpaikkoja ja toimeentu-
lomahdollisuuksia. vihreä hoivayritys on varteenotettava 
vaihtoehto etenkin silloin, kun yrittä jällä on jo ennestään 
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vihreän hyvinvoinnin (Green wellbeing)  
esimerkkikonsepteja ja niiden kysyntäpotentiaali

Potentiaaliset 
käyttäjät

terapia- ja  
kuntoutus

eläinavusteinen  
terapia ja kuntoutus

Luontoavusteinen 
terapia ja kuntoutus

terveyden- ja  
hyvinvoinnin 
edistäminen

asumis- ja asu-
mista tukevat 
palvelut

työhyvinvointi-
palvelut

Kasvatus ja  
opetus

Luontokoulut

Luonto  
iltapäiväkerhot

metsäesikoulut

virkistyskäyttö

hyvinvointi-
matkailu

Luonto- ja  
elämyspalvelu

omaehtoinen 
luontovirkistys

arjen ympäristöt

elvyttävä  
puutarhan hoito

rakennetut  
viherympäristöt

viherseinät ja -tilat

kävelykokoukset

Green care

Green health

sosiaali- ja terveydenhoitolan kokemusta ja ammattitaitoa. 
sosiaali- ja terveydenhuollon julkisten palvelujen yksityistä-
minen tukee toimialan kasvua. 

hevonen auttaa keskittymään
muun muassa mielenterveysongelmaisten, dementikko-
jen, muistihäi riöisten ja oppimisvaikeuksista kärsivien kun-
touttamisessa käytetään hyväksi eläimiä ja kasveja. näyttöä 
eläinten suotuisista hyvinvointivaikutuksista saadaan tutki-
muksissa jatkuvasti lisää.

eläinten läsnäolo on parantanut esimerkiksi puhevai-
keuksista kärsivien halvauspotilaiden puhe- ja viestintä-
kykyä. hevosavusteisella tera pialla voidaan auttaa adhd-
tarkkaavaisuushäiriöstä kärsivää lasta. koulussa lapsi voi olla 
levoton, mutta talleilla hevonen vie lapsen huomion niin  
kokonaan, että lapsi keskittyy siihen.

2000
Euroopassa on noin 2000 vihreää 
hoivaa tarjoavaa maatilaa. Suomes
sakin luontolähtöisiä hoivapalveluja 
käytetään koko ajan enemmän.

Luonnon hyvinvointivaikutusten hyödyntämisen intensiteetti
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yhdysvalloissa eläimiä käytetään apuna väkivallan vastaisessa 
kasvatuksessa. empatiakyvyn kehittyminen on yhteydessä väkival-
lan käyttöön. kykyä empatiaan, toisen ihmisen tai olennon eläyty-
vää ymmärtämistä voi harjoitella. vuorovaikutus eläinten kanssa ja 
niiden hoivaaminen kuntouttaa ja opettaa huolenpitoa ja empatiaa.

suomessa vihreää hoivaa edistetään useissa meneillään olevissa 
tutkimushankkeissa. terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksella kehite-
tään työkykyä parantavia toimintamalleja vihreän hoivan menetel-
mällä. piloteissa työkykyä kohennetaan puutarhatyöllä, viherraken-
tamisella, tekemällä avustavaa työtä hevos- ja maatiloilla.

suomen akatemialla on skidi kids -hanke, jonka tavoitteena on 
lasten ja nuorten terveyden edistäminen ja hyvinvointiin vaikuttavien  
ongel mien vähentäminen sekä kasvun ympäristöt. mukana ovat 
tampereen yliopisto ja aalto-yliopisto, jotka tutkivat hankkeessa 
muun muassa liikuntapaikkoja ja niiden viihtyvyyttä sekä näiden vai-
kutusta lasten ja nuorten liikkumiseen. 

yksityiset sosiaalipalvelu-
toimintayksiköt 2000–2010
Lähde: yksityiset sosiaalipalvelut 2010 /  
privat social service 2010. tilastoraportti 25/2011, 
27.9.2011. suomen virallinen tilasto, yksityiset  
sosiaalipalvelut. thL.
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LuonTo opETTAA
Luonnosta ammennetaan hyvinvointia lapsille ja nuorille. 
Metsäesikoulujen ideana on, että pohja hyvinvoinnille raken-
tuu jo lapsuudessa. Suomeen on viime vuosina perustettu 
useita metsässä toimivia esikouluja ja päiväkoteja.

Esimerkiksi Hämeenlinnan ahveniston harjulla syksyllä 2011 
avatussa metsä esikoulussa luokkahuoneena ympäri vuoden 
on metsä. tukikohtana esikoululaisilla on metsään rakennettu 
kota. Valtaosa asioista opitaan luonnossa tekemällä ja liikku-
malla. kaikki metsäkoulussa opeteltavat asiat liitetään tavalla 
tai toisella luontoon.

Metsäesikoulujen yhtenä tavoitteena on saada netti- ja video-
peliaikakauden lapset ulos ja liikkeelle. Metsäesikoulut ovat 
todistaneet, että Suomessa voidaan liikkua ulkona lähestul-
koon aina. Lapsilla on edelleen luonnollinen liikunnanhalu, 
siihen pitää vain antaa mahdollisuus. Fyysisen kunnon lisäksi 
metsäesikouluja käyvien lasten mielikuvitus, aloitteellisuus, 
havainto- ja yhteistyökyky sekä sosiaaliset taidot kehittyvät 
hyvin.

nuorET METSään
Hyvän mielen hankkeessa 
nuorten mielenterveysongel-
mia ja syrjäytymistä ehkäistään 
järjestämällä nuorille metsäret-
kiä ja muita tapahtumia. Vuo-
den 2013 aikana kymmenellä 
paikkakunnalla partiolaisten 
tai eräoppaiden ohjauksessa 
nuoria viedään luonto- ja ret-
keilypoluille. Eri toimijoiden 
yhteistyö arjen luontoympäris-
tössä vahvistaa nuorten luon-
tosuhdetta, rohkaisee ja lisää 
paikallisten nuorten ja aikuis-
ten vuorovaikutusta. Hankkeen  
toteuttavat Metsäkeskus ja 
Suomen Mielenterveysseura 
paikallisseuroineen sekä muut 
yhteistyökumppanit.
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Maisema tarinoiksi ja rahoiksi

Luonto vetää suomeen
maiseman ja luonnon hyvinvointivai-
kutukset voidaan tuotteistaa osaksi 
erilaisia hyvinvointia edistäviä palve-
luja.

suomalaisen luonnon monimuo-
toisuuden ja luontomaiseman säilyt-
täminen ovat elinehto muun muassa 
matkailualalle ja luonnon hyvinvoin-
tivaikutusten tuotteistukselle. työ- ja 
elinkeinoministeriön teettämässä mat-
kailustrategiassa vuodelle 2020 mat-
kailuelinkeinon kasvu perustuu pit kälti 
suomalaisen luonnon vetovoimaan.

Luonnon tai paikan ainutlaatuisista  
ominaisuuksista voidaan kehittää 
myytäviä palveluita. uudenlaiset mai-
semapalvelut hyödyntävät luontoa tai 
edistävät hyvinvointia ja oppimista.  
maisemapalveluissa hyödynnetään 
luonnon maisemaa sekä kulttuurimai-
semaa ja -perintöä. 

uusien merkityssisältöjen yhdistä-
minen maisemaan tuo liiketoiminta-
mahdollisuuksia hyvinvointi-, maatila- 
ja kulttuurimatkailuun. 

esimerkiksi näköala, luonnon hiljai-
suus tai paikan tarina voivat olla lähtö-
kohtana maiseman tuotteistamisessa 

palveluksi. tarina auttaa asiakkaan 
samastumista paikkaan ja helpottaa 
elämyksellisyyttä. paikalliset ihmi-
set voivat olla osa maiseman tarinaa. 
ihmisten aitous ja paikkaan sidottu 
identiteetti vahvistavat matkailijan 
kokemusta. tunnetason koukut pai-
kan tarinassa lisäävät kiinnostusta ja 
samastumista kohteeseen.

maisemaa ja sen arvostusta on 
tuotteistettu virkistyskauppamallia 
kehittämällä. virkistysarvokaupassa  
maanomistaja sitoutuu korvausta vas-
taan pitämään maiseman sovitussa  
kunnossa tai hän voi myöntää virkis-
tyskäyttöoikeuksia tietylle ostajalle. 
virkistyskaupassa ostajana voi olla yk-
sityishenkilö, kyläyhdistys tai matkailu-
yritys. esimerkiksi Lapissa matkailuelin-
keino on maksanut metsähallitukselle 
korvausta hakkuista pidättäytymisestä 
tietyllä metsäalueella muoniossa.

myös hiljaisuutta hyödynnetään ja 
tuotteistetaan matkailupalveluissa eri-
tyisesti Lapissa ja maaseudulla.

teknologian ja esimerkiksi matka-
puhelinsovellutusten liittäminen pal-
velukonseptiin luo uusia liiketoiminta-
mahdollisuuksia. 

JäTTipuSuJA  
KiVESVAArALLA
Paltamossa kivesvaaralla  
näköalapaikka Jättiläisen-
maan tuotteistus perustuu 
tarinoihin oulujärven ja 
Paltamon alueen jättiläi-
sistä ja voimamiehistä.  
Seudulla on muun muassa 
asunut kolme maailman 
pisimpien ihmisten jouk-
koon kuu luvaa miestä, 
kainuun jättiä. Paikan 
vahvuutena ovat näköala ja 
jatkuvasti muuttuva mai-
sema. Jättiläisenmaassa 
jättiläisteema on kytketty 
kaikkiin tuotteisiin. Esi-
merkiksi maisemamajat 
ovat Jättiläisen linnun-
pönttöjä, taikalinnassa on 
jättiläisnäyttely, tarjolla on 
Voimamiehen piirakkaa ja 
Jättipusuja.

HiLJAA  
LESTiJoELLA 
Pohjanmaalla turisteille 
tarjotaan neljän päivän 
Hiljaisuuden Lestijoki -ret-
kipakettia, jossa retkeily-
reitti kuljetaan pienissä 
ryhmissä ilman opasta 
kävellen, pyöräillen ja me-
loen. Retkeilijät yöpyvät ja 
syövät majataloissa ja hotel-
lissa. Reitillä pysymiseen, 
historiallisten ja luontokoh-
teiden löytämiseen käyte-
tään GPS-laitetta sekä 
reittikartoilla varustettua 
opasvihkosta. 

ulkomaisten matkustajien 
määrä kesäkaudella
Lähde: tilastokeskus ja mek.
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ulkomaisten matkustajien  
rahankäyttö 2010
Lähde: mek.
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toimivat markkinat puuttuvat
ekosysteemipalveluilla tarkoitetaan ekosystee-
mien tuottamia ilmaisia, aineellisia ja aineet-
tomia hyötyjä ihmiselle. ekosysteemipalvelut 
jaetaan neljään luokkaan: tuotanto-, ylläpito-, 
sääntely- ja kulttuuripalveluihin.

Luonnon tarjoamia tuotantopalveluita ovat 
esimerkiksi ravinto, lääke- ja rakennusaineet.  
ylläpitopalveluihin kuuluvat esimerkiksi yhteyt-
täminen ja ravinteiden kierto. Lisäksi luonto  
säätelee ilmakehää ja vesistöjen koostumusta. 
Luonnon kulttuuripalveluita ovat muun muassa  
mahdollisuus virkistykseen ja uuden tiedon 
hankkimiseen.

ekosysteemipalveluiden käsite liittyy olen-
naisesti luonnon monimuotoisuuden merkityk-
sen taloudelliseen arvottamiseen. ekosysteemitoimintojen 
tuotteistus on hankalaa, koska useimmille toiminnoille ei ole 
toimivia markkinoita.

mustikka kiinnostaa aasialaisia
metsä on yksi keskeisemmistä ekosysteemipalveluista suo-
messa sekä luonnontilaisena että jalostettuna.

monille metsän tuotantopalvelulle on syntynyt toimivat 
markkinat. puuta on myyty perinteisesti, mutta myös keräily-
tuotteita ja riistaa voidaan tuotteistaa. suomi ja ruotsi ovat 
pohjoismaiden suurimmat marjanviejät, pääasiallisina vienti-
tuotteina ovat mustikka ja puolukka. 

marjojen eritasoisessa tuotteistamisessa on paljon mah-
dollisuuksia käyttämättä. pohjoismaisten metsien marjat  
sisältävät huomattavasti enemmän antioksidantteja, vita-
miineja, kuituja ja polyfenoleja kuin hedelmät. erityisesti 
mustikan terveysvaikutuksia on tutkittu paljon ja mustikka on 
herättänyt kiinnostusta niin suomessa kuin aasialaisilla ruo-
kamarkkinoillakin.

perinteisesti mustikkaa on käytetty vatsavaivojen hoidossa.  
viime aikoina tutkimuksissa on löydetty positiivisia vaikutuk-
sia myös pimeänäköön, tulehdusoireiden, suolistosairauksien 
ja diabeteksen hoidossa.

yksityistä yritystoimintaa on syntynyt viime vuosina sekä 
metsästyskoirien koulutukseen että metsästykseen liittyen.  
myös riistahavainnointi on yleistynyt yritystoimintana, esi-
merkiksi karhujen ja ahmojen kuvaamiseen on kehitetty 
markkinoita. Lisäksi metsien hyvinvointivaikutuksia on pyritty  
tuotteistamaan erilaisilla Green Care eli vihreillä hoivapalve-
luilla.

metsien hyödyntämisen jalostusarvoa voitaisiin lisätä, 
jos tuotelähtöisestä biomassan jalostuksesta siirryttäisiin 

Metsistä uudenlaista lisäarvoa

nykyistä enemmän palvelujen tuottamiseen. 
palveluissa luonnon aineettomien hyötyjen ku-
ten elämyksellisyyden ja virkistyksen mahdolli-
suuksia kannattaisi käyttää paremmin hyväksi. 
nykyisin virkistyspalveluissa tärkeintä on ter-
veyshyöty ja liikunta.

Lapin maaperästä apua syöpään
monimuotoisuuden arvottamista hankaloit-
taa se, että osa sen tuottamasta taloudellisesta 
hyödystä syntyy vasta tulevaisuudesta. tämä 
niin sanottua optioarvo unohdetaan tai sivuu-
tetaan usein.

Luonnon monimuotoisuudesta, sen tutki-
misesta ja tuotteistamisesta voi syntyä uusia  
keksintöjä ja liiketoimintamahdollisuuksia.  

esimerkiksi lääke-, kosmetiikka- ja elintarviketeollisuus hyö-
dyntävät luonnon monimuotoisuutta uusien tuotteiden ja 
hoitojen kehittämiseksi.

terveyttä metsästä -hankkeessa metsäntutkimuslaitos ja 
tampereen yliopisto kartoittivat turvemaan männynjuurista 
eristettyjen sienirihmastojen bioaktiivisia vaikutuksia kokeel-
lisessa silmän verkkokalvon ikärappeumamallissa. verkkokal-
von ikärappeuma on syynä noin 60 prosentissa yli 65-vuo-
tiaiden näkövammaisuudessa. tutkimuksen tavoitteena on 
löytää yhdisteitä tai niiden aihioita, joilla voidaan ehkäistä  
silmän ikärappeuman kaltaisia sairauksia. 

metla toteutti vuosina 2001–2004 hankeen, jossa Lapin ja 
huippuvuorten suistoista, maaperän sedimenttikerroksista ja 
soilta kerättiin näytteitä. näytekokoelmalle löytyi merkittävää 
käyttöä, kun Lapin maaperänäytteistä löydettiin mikrobeja,  
joita voitaisiin käyttää streptokokkibakteerin aiheuttamien  
oireiden hoidossa. eurooppalainen lääkeyhtiö osti oikeudet 
bakteerinäytekokoelman tutkimiseen ja hyödyntämiseen 
myös syöpälääkkeiden kehityksessä. 

Vuosittain Pohjois
maiden metsien 

marjasadosta hyö
dynnetään 2–10 
prosenttia, loput 
jäävät metsiin.

10 
%

TyrniLLä ryppyJä VASTAAn 
Suomalaisen kosmetiikkayrityksen Lumenen tuotteissa käytetään 
täkäläisistä metsistä kerättäviä raaka-aineita, muun muassa lak-
kaa, tyrniä, puolukkaa, mustikkaa, kuusen oksatyviä, turvetta ja 
pellavaa. Raaka-aineita tuotetaan yhteistyössä elintarviketeolli-
suuden kanssa. torniolainen aromtech uuttaa Lumenelle kainuu-
laisista lakoista siemenöljyä. aikaisemmin jätteeksi jääneestä 
siemenmassasta erotellaan rasvahapot, vitamiinit, kasvisterolit  
ja antioksidantit kosmetiikkateollisuuden hyödynnettäväksi.
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Kasvit lisäävät tyytyväisyyttä
rakennusten ja viheralueiden suunnittelussa  
sekä luontoalueiden hoidossa kannattaisi  
nykyistä enemmän ja määrätietoisemmin 
ottaa huomioon terveysvaikutukset. 

kestävät vihreät asuinympäristöt tai nii-
den puute heijastuvat välillisesti julkisen 
terveydenhuollon kustannuksiin. ihmiset 
pysyvät terveempinä ja tarvitsevat vähem-
män sairaanhoitopalveluita, jos heillä on 
ympärillään vihreää ja mahdollisuus oles-
kella luonnossa kotiympäristössään.

sisätiloissa esimerkiksi kasveilla, viher-
seinillä, sisäpuistoilla, kukilla, kivillä ja muilla 
luontoelementeillä voidaan parantaa ihmis-
ten hyvinvointia ja terveyttä. jos työpaikalla on viherkas-
veja, työntekijät ovat tutkimuksen mukaan tyytyväisempiä 
työhönsä.

helposti saavutettavat ja liikkumaan houkutteleviksi 
suunnitellut puistot, pyörätiet, portaat innostavat ihmisiä 
liikkumaan.

vihreydestä maksetaan
tulevaisuuden haasteena kaupunkisuunnittelussa on, 
kuinka rakentaa kestävää kehitystä tukevia, viihtyisiä, 
turvallisia ja vähemmän stressaavia asuinympäristöjä.  
rakennettu ympäristö, viheralueet, elinympäristön siisteys,  
turvallisuus ja kaupunkirakenne vaikuttavat yksilöiden ja 
yhteiskunnan hyvinvointiin.

tutkimusten mukaan ihmiset arvostavat luontoa ja veh-
reyttä kaupunkimaisessa elinympäristössä ja ovat valmiita 
maksamaan siitä. 

arjen ympäristöt, maisema ja viheralueet vaikutta-
vat kaupunkilaisten liikunnan määrään ja sitä kautta hy-
vinvointiin. psykologiset esteet kuten katveet ja valon 

Vihreät kaupungit ja 
rakennukset tuovat terveyttä

määrä ohjaavat ihmisten liikkeitä alitajuisesti.  
esimerkiksi portaiden kiinnostavalla suun-
nittelulla voidaan saada ihmiset käyttämään 
portaita hissin sijaan.

London school of economicsin tutki-
muksen mukaan hyvään julkiseen liiken-
teeseen ja kävelyyn panostavissa tokiossa,  
singaporessa ja hong kongissa ihmiset 
elävät vanhemmiksi kuin monissa muissa  
miljoonakaupungeissa.

parkkipaikkojen rakentaminen kasvattaa 
autoilua, kun taas hyvät kävely- ja pyörätiet 
lisäävät ihmisten liikkumista omin voimin. 

pyöräily ehkäisee muun muassa sydän-
sairauksia, masennusta, aivohalvauksia,  

verenpainetautia, diabetesta ja muistisairauksia. helsingissä  
on arvioitu, että pyöräilyn kaksinkertaistaminen vuoteen 
2025 mennessä tuottaisi 80 miljoonan euron terveyshyödyt 
vuodessa. 

arjen ympäristöt vaikuttavat hyvinvointiin ja tervey-
teen, mutta vielä ei tiedetä tarkasti, miten mekanismi toimii.  
hyvinvointi koostuu monista asioista ja viheralueiden ja 
luonnon vaikutusta on vaikea mitata.

terveys- ja elintasoerot väestön keskuudessa jakautu-
vat kaupunginosittain, mutta pitävästi ei ole voitu osoittaa,  
mistä erot eri alueilla johtuvat. 

esimerkiksi Lontoossa elinajanodote tippuu noin seitse-
män vuotta matkattaessa maanalaisella vajaat kymmenen 
kilometriä vauraasta kaupunginosasta köyhään. elinajan-
odotteeseen vaikuttavat muun muassa sosioekonominen 
asema, terveydenhuoltopalvelujen saatavuus, henkirikos-
ten ja onnettomuuksien yleisyys. pelkän elin- ja asuinympä-
ristön vaikutusta terveyteen ja hyvinvointiin on näin hyvin 
vaikea arvioida. 

Viheralueiden ja  
vesistöjen läheisyys 

nostaa asuntojen 
hintoja 20–30  

prosenttia.

+
20–30

%

Työmatkapyöräily vähentää kuolleisuutta 
noin 40 prosenttia, kun muut muuttujat,  

kuten tupakointi, sosioekonominen  
tausta ja fyysinen kunto, on vakioitu.

- 40 %
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toimiva ekosysteemi kaiken edellytys
Luonnon hyvinvointivaikutukset tulevat esille ympäristön, 
talouden, terveyden ja ihmisten kautta.

ympäristövaikutukset näkyvät arjen ympäristöjen, 
ekosysteemipalvelujen ja luonnon monimuotoisuuden eli 
biodiversiteetin kautta. taloudelliset vaikutukset tulevat 
esille luontoyrittäjyydessä, tonttien ja kiinteistöjen arvos-
tuksessa sekä kasvuna ja investointeina.

terveysvaikutukset heijastuvat parantuneen mielenter-
veyden, fyysisen terveyden ja yhteiskunnan hyvinvoinnin 
kautta. Luonto vaikuttaa ihmisiin yhteisöjen, turvan ja osal-
listumisen tunteen, tasa-arvoisuuden ja erilaisuuden, luo-
vuuden, pelien, leikkien ja oppimisen kautta. Luonto vai-
kuttaa myös aistien kehittymiseen.

toimivat ekosysteemipalvelut ovat pohja kaikille luon-
nosta saataville hyödyille, hyödykkeille ja palveluille.  
eko systeemipalveluilla tarkoitetaan kaikkia luonnon tuot-
tamia palveluita ja hyödykkeitä. käytännössä kaikki ihmi-
sen tuottamat tuotteet ja palvelut ovat jollain tavalla riippu-
vaisia toimivasta ekosysteemistä.

ekosysteemipalvelujen tuotannon mahdollistavat moni-
muotoinen ja hyvinvoiva ekosysteemi sekä sen automaatti-
set ja itsenäiset prosessit. ekosysteemi ja sen mahdollistavat 
ekosysteemitoiminnot tuottavat ekologista, yhteiskunnal-
lista ja taloudellista arvoa poliittisen päätöksenteon tueksi.

mallin mukaan ekosysteemin rakenteella ja proses silla on 
ekologista arvoa. tämän lisäksi ne mahdollistavat ekosys-
teemipalvelutuotannon, jolla on puolestaan yhteiskun-
nallista ja taloudellista arvoa niin tuoteistuttuna kuin tuot-
teistamattomanakin. ekosysteemipalveluja tuotteistamalla 
voidaan saavuttaa yhteiskunnallis-taloudellista arvoa. arvon 
määritys ja kustannusvaikuttavuusanalyysi ovat poliitti-
sessa päätöksenteossa keskeisiä.

Luonnon kauneuden hinta
viheralueiden ja luonnon taloudellisen arvon mittaami-
nen on hankalaa. markkinahintaa kauniille rantakalliolle tai 
moni muotoiselle metsälle ei tiedetä. tästä syystä ekosys-
teemipalvelujen ja luonnon taloudellinen arvo usein aliar-
vioidaan. niihin ei haluta investoida, niiden säilyttämistä ja 
kehittämistä ei pidetä tärkeänä.

Luonnon hyvinvointia ja terveyttä edistävät vaikutukset 
on todistettu. Luonnon taloudellisen arvostuksen, tuotteis-
tuksen ja tutkimuksen kehittämiseen kannattaa panostaa. 

Luonnon ja elinympäristön vaikutukset ovat abstrakteja. 
metsähallitus on jaotellut esimerkiksi kansallispuistoistojen 

Luonnon hyvinvointivaikutusten 
taloudellisen arvon mittaus

ja retkeilyalueiden taloudellisia vaikutuksia käyttöarvoihin 
ja ei-käyttöarvoihin:

Kansallispuistojen ja  
retkeilyalueiden luomat arvot 
Lähde: metsähallitus 2009.

Käyttöarvot Ei-käyttöarvot

suorat käyttöarvot olemassaoloarvo

epäsuora käyttö perintöarvo

optioarvo

perintöarvo

ympäristön ja ekosysteemipalvelujen käyttöarvo muodos-
tuu suorasta ja epäsuorasta käytöstä sekä tulevaisuuden 
käytön optioarvosta. suora käyttöarvo syntyy virkistyskäy-
töstä ja ympäristömaiseman vaikutuksista. tuotantopalve-
luiden tuottama puu, metsästys, marjastus ja sienestys ovat 
osa suoraa käyttöarvoa.

epäsuora käyttöarvo tulee esimerkiksi vesistöistä. epä-
suoriin käyttöarvoihin liittyvät erilaiset taide- ja kulttuuri-
muodot, kuten valokuvaus ja maalaustaide. olemassaolo-
arvo syntyy alkuperäisestä luonnosta, eläin- ja kasvilajeista 
ja elinympäristöstä. 

perintöarvo puolestaan liittyy arvoon, joka syntyy ympä-
ristön ja luonnon säilymisestä tuleville sukupolville. esimer-
kiksi rakentamattomien rantakallioiden perintöarvoa nos-
tavat huomattavasti kallioiden pinnassa näkyvät tuhansien 
vuosien ajan piirtyneet meren ja jääkausien merkit. kallioi-
den epäsuora käyttöarvo on esimerkiksi sitä, että kallioita 
voi ikuistaa valokuvaamalla ja maalaamalla tai niitä voi tutkia.

minnesotassa mitataan maksuhaluja
ekosysteemipalvelujen arvoa on määritelty kyselytutkimuk-
sien avulla. ulkoilualueiden arvoa on selvitetty kysymällä 
kohderyhmiltä, kuinka paljon he olisivat valmiita maksa-
maan luontoalueen olemassaolosta. ehdollinen arviointi-
menetelmä (contingent valuation method) perustuu siihen, 
että ihmisiltä kysytään, kuinka paljon he olisivat valmiita 
maksamaan esimerkiksi pääsystä luontoon tai tietyn pro-
jektin toteutumisesta. 

maksuhalukkuusmenetelmät soveltuvat hyvin tuotan-
topalvelujen mittaamiseen, mutta huonosti esimerkiksi 
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yhteisöt

turvallisuus

osallistuminen

erilaisuus ja  
tasa-arvo

Luovuus, pelit 
ja leikit

oppiminen

rakennettu
ympäristö

ekosysteemi-
palvelut

yhteiskunnan  
hyvinvointi mielenterveys Fyysinen  

terveys

Luonto-
yrittäjyys

tonttien ja  
kiinteistöjen 

arvo

kasvu ja  
investoinnit

Luonnon vaikuttavuuden näkökulmat 
Lähde: pohjautuen Greenspace scotland, health impact assessment of Greenspace (2008).

Biodiversiteetti

ihmiset talousLuonto

ympäristö

terveys

kokonaisarvo

ekologinen 
arvo

yhteiskunnallinen 
arvo

hyvinvointi ja 
kulttuuri

taloudellinen 
arvo 

pääoma, kasvu ja 
kustannus-
tehokkuus

ekosysteemipalvelujen tuotteistus
Green Care, rakennettu ympäristö, uudet innovaatiot jne.

ekosysteemin 
rakenne ja 
prosessit

ekosysteemitoiminnot
1. sääntelypalvelu 2. maisemapalvelut 

3. tuotantopalvelut 4. kulttuuripalvelut

ekosysteemipalvelujen vaikutus ekologiseen, 
sosioekonomiseen ja taloudelliseen arvoon 
Lähde: soveltaen de Groot ym. 2002.

säätelypalveluiden arvon määritykseen. myös kau-
punkirakentamisessa alueiden suosiota voitaisiin mi-
tata kyselytutkimuksin, maksuhalukkuusmenetelmin 
sekä todellista käyttöä ja vietettyä aikaa mittaamalla.

minnesotassa on jo vuosien ajan kokeiltu maksu-
halukkuusmenetelmiä viheralueiden arvon mittaami-
seksi. maksuhalukkuutta ja näin myös viheralueen ar-
vostusta on käytetty äänestyksissä, joissa on päätetty 
muun muassa investoinneista, joukkovelkakirjojen 
liikkeelle laskusta ja veronkorotuksista rahoituksen 
saamiseksi viheralueiden rakentamiseksi tai niiden 
parantamiseksi. minnesotalaiset ovat äänestäneet  
18 viheralueisiin liittyvästä hankkeesta, vain viisi on 
jäänyt toteutumatta.

matkakustannusmenetelmä on yksi tapa mitata 
luonnon ja viheralueiden arvostusta. menetelmässä  
lasketaan kuinka paljon ihmiset maksavat virkistys-
alueelle pääsemiseksi ja kuinka paljon he käyttävät 
siellä rahaa. Laskelmissa otetaan myös huomioon, 
kuinka paljon aikaa ihmiset ovat valmiita käyttämään 
alueelle pääsemiseksi. matkakustannusmenetelmällä 
ei pystytä arvioimaan virkistysalueen todellista arvoa, 
koska toteutuneet kustannukset eivät välttämättä  
kuvaa kaikkia kustannuksia tai koko arvoa. matka-
kustannusmenetelmällä saadaan lasketuksi virkistys-
alueen vähimmäisarvo. tämän lisäksi tulisi arvioida 
muun muassa virkistysalueen sivistävyyttä ja hyvin-
vointia lisäävä arvo. 
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5
Kolme 

tulevaisuuskuvaa 
luontopalveluiden 

käytöstä vuonna 2025

Vuonna 2025 Suomen kaupungit ovat vihreitä ja älykkäitä. 
Koulut eivät enää kärsi homeongelmista, osa opetuksesta 

on siirretty luontoon ja metsiin. Toimistoissa on viher-
seiniä ja torkkutiloja. GpS-avusteinen sienestys ja marjastus 

ovat entistä suurempia kansanhuveja. Maahanmuuttaja-
vanhukset ja ikääntynyt reppureissaajasukupolvi kokkaavat 
kasvisruokaa yhteiskeittiöissä. Tulevaisuudessa syntyy run-
saasti luonnosta hyvinvointia ammentavaa liiketoimintaa.
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yhteisöllisyys ja joukkoistaminen kukoistavat
vuonna 2025 suurin osa suomalaisista asuu vihreissä ja älyk-
käissä kaupungeissa. Luonto on tiiviisti läsnä kaupunki-
laisten arjessa ja virkistyksessä. rakentamisessa suositaan 
ekologisesti kestäviä materiaaleja ja energiantuotannossa 
uusiutuvaa energiaa. talot lämpenevät aurinkoenergialla, 
maa-, vesi- ja ilmalämmöllä.

maailmalla on kehitetty vihreää betonia, jota käytetään 
innokkaasti myös suomessa. tavallisen betonin valmistus 
tuottaa paljon hiilidioksidia, koska valmistukseen menee val-
tavasti energiaa. tulevaisuuden vihreä betoni säilöö enem-
män hiilidioksidia kuin sen valmistus päästää ilmakehään.

älykkäissä kaupungeissa hyödynnetään uusinta tekno-
logiaa tiedonvälityksessä, liikenteessä, kuljetuspalveluissa 
ja rakentamisessa. teknologiaa käytetään lisäämään asuin-
ympäristöjen ja asukkaiden viihtyisyyttä. yhteisöllisyys ja 
joukkoistamisen synnyttämät uudet ideat saavat kasvaa ja 
kukoistaa.

kestävän ja toimivan asuinympäristön luomiseen tarvi-
taan hyvää ja pitkäjänteistä kaupunkisuunnittelua. suun-
nitteluun panostetaan ja siihen ollaan valmiita panemaan 
rahaa. uusia ideoita ja materiaaleja kokeillaan ennakkoluu-
lottamasti. esimerkiksi viherkattojen rakentaminen on yleis-
tynyt suomessakin 2010-luvulta lähtien.

vuonna 2025 kansalaiset otetaan mukaan suunnittele-
maan ja ideoimaan asuntojensa peruskorjauksia. korjaus-
suunnitelmien laadinnassa otetaan huomioon myös kult-
tuuriympäristö ja lähiluonnon arvot. yhdessä suunnittelun 
ja tekemisen mallit synnyttävät uusia tapoja korjaamiseen 
ja asuinympäristöjen kohentamiseen.

samalla kun yhä suurempi osa suomalaisista asuu kau-
pungeissa kasvaa kiinnostus lähi- ja luomuruokaan. siirtola-
puutarhat ja vuokrattavat maapalstat ovat entistä suositum-
pia. kaupunkien joutomaille perustetaan kasvimaita. aluksi 
näin tehdään ilman lupaa, mutta vähitellen joutomaiden 
kasvimaista tulee luvallisia. kerrostalojen pihoille peruste-
taan kasvi- ja kukkamaita. kaupunkiviljely lisää kaupunki-
laisten yhteisöllisyyttä. maaseudun osuuskuntaviljelmät  
lähentävät kaupunkilaisia ja maalaisia.

kaupunkisuunnittelussa huomioidaan viheralueiden 
moni puolinen käyttö. suunnittelulla edistetään liikkumista 
ja luonnosta hyvinvointivaikutusten saamista. kaupungeissa  
risteilee erilaisia viheralueita ja viherkattoja hyödyntäviä 
ekologisia käytäviä.

viljely on edelleen monille harrastus, mutta entistä 
useampi city-farmari tienaa elantonsa alkutuotannossa. 

Tulevaisuudenkuva 1
Vihreää ja älykästä kaupunki-idylliä 

urbaaneilla kasvimailla ja vesiviljelmillä tuotetaan entistä 
isompi osa kaupunkilaisten ruuasta. Lähiruokatuotannon 
kasvaessa rekka- ja muu liikenne on vähentynyt.

helsingin herttoniemestä aikanaan lähtenyt kaupunki-
viljely-, ruokapiiri- ja yhteisöllisyysbuumi on levinnyt muihin 
lähiöihin ja kaupunkeihin. eri kaupunginosat vetävät puo-
leensa oman ”brändinsä” kaltaista väkeä. 

maisemakuvatapetit palaavat
vuonna 2025 ihmiset puuhaavat mielellään vapaa-aika-
naan kotona ja haluavat tehdä asioita käsillään. käytettyjä 
tavaroita tuunataan. kierrätysmateriaaleista keksitään uusia 
tuotteita. maailmalla tämä niin kutsuttu upcycling on jo nyt 
suosittua. myös suomessa kierrätysmateriaaleihin pohjau-
tuva käsityöliiketoiminta on kasvussa. 

2025 luontoa hyödyntävän virittelyn, säätämisen ja tuu-
nauksen ympärille on syntynyt liikkeitä ja tee se itse -kulttuu-
reita tuotteineen ja palveluineen. Luonnonsuojelu-, liikunta-, 
partio-, martta- ja kotiseutujärjestöt hyödyntävät kestävän 
kehityksen näkökulmia toiminnassaan.

ihmiset kirjoittavat blogeissaan vapaa-ajan harrastuk-
sistaan. harrastuksia täydentävästä toiminnasta voi kasvaa 
myös liiketoimintaa, esimerkiksi aikakauslehtiä ja verkko-
kauppoja. esikuvia ovat uraa uurtaneet lehdet koto Living 
ja huili sekä Globe hopen verkkokauppamyynti.

ihmiset käyttävät rahaa sisustamiseen entistä enemmän. 
sisustussuunnittelupalveluiden kysyntä nousee. sisustus-
elementtejä haetaan luonnosta ja niitä yhdistellään virtuaa-
lisiin sovelluksiin. ihmiset nauttivat ja virkistyvät luonnosta 
kotisohvallaan katsomalla esimerkiksi webcam-lähetystä  
ulkosaaristossa sijaitsevalta merikotkan pesältä.

Luontoaiheiset tapetit, koko seinän luontoaiheiset sisus-
tusvalokuvat, biotakat ja suuret ikkunat luovat koteihin 
mahdollisuuksia luonnon kokemiselle. suosittu kodinhan-
kinta on viherseinä, joka teknologian avulla puhdistaa sisä-
ilmaa. viherseinällä kasvatetaan myös hyötykasveja.

maailmalla on jo nyt esimerkkejä vielä luonnollisem-
mista sisustuselementeistä, kuten kylpyhuoneen aidoista 
sammal matoista ja siirreltävistä ruohovilteistä.

viljely ja puutarhanhoito ovat edelleen suosituimpien 
harrastusten joukossa. kerrostaloissa kasvatusvitriini on  
vakiovarusteena parveikkeilla. hyötyviljely, kompostointi 
sekä materiaalien ja ruokatarvikkeiden kierrätys yhdistävät 
kerrostalojen asukkaita. alalle on syntynyt runsaasti erilaisia 
palveluita, jotka auttavat ja neuvovat ihmisiä puutarhan ja 
kasvimaiden hoidossa.
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•	 Vuodenkierto sisustuspalveluissa sekä 
media- ja tietokonesovellukset sisustuksen 
sesonkien muotoilussa. 

•	 Sovellukset, jotka yhdistävät luonnon  
tilaa ja hyvinvointia kuvaavaa tietoa. kou-
kuttavalla pelillä voit innostaa liikkumaan 
ja tukea liikkumista. Peli yhdistäisi virtuaa-
lisen maailman ja todellisen maailman tuo-
malla peliin erilaisia luontoaktiviteetteja. 
Reittioppaasta voit valita hiljaisimman, 
vihreimmän tai ilman laadultaan puhtaim-
man reitin.

•	 Pihasuunnittelupalvelut, joissa on  
huomioitu entistä enemmän eri aistit.

•	 Viherrakentamisen uudet muodot,  
kuten seinät, katot, lattiat, portaat. Viher-
rakentamisessa suunnitellaan moniaisti-
sia hyvinvointikokemuksia. Ratkaisuihin 
sisältyy teknologiaa esimerkiksi ilman tai 
veden puhdistamiseen. 

•	 Rakennussuunnittelu- ja arkkitehtitoi-
mistot hyödyntävät luonnon hyvinvointi-
vaikutuksia sekä luonnon elementtejä 
tietoisesti suunnittelussa.

•	 Yhdyskuntasuunnittelussa ja kaavoituk-
sessa viheralueet ja viherrakentaminen 
suunnitellaan terveyttä ja hyvinvointia 
edistäviksi.

•	 Luonnon hyvinvointivaikutukset  
huomioivat tietojärjestelmäsovellukset 
smart city ym. konseptien käyttöön.

•	 Osuuskuntapohjainen yrittäjyys  
yhteisöllisten palveluiden tuottajana.

•	 Luonto sosiaalisessa mediassa, luonto jaet-
tuina pilvipalveluiden sovelluskäyttöinä.

•	 Räätälöidysti ohjatut tai sovelluksia hyö-
dyntävät itseohjautuvat matkailupalvelut, 
esimerkiksi reitit ja opastukset, joissa hyö-
dynnetään luonnon elementtejä, tarinoita 
ja ympäristön laatua kuvaavaa tietoa.

madventures-seikkailua pellolla
vuonna 2025 ihmiset haluavat oppia tuntemaan omaa lähi-
ympäristöään ja monenlaisille lähiretkeily-yrityksille on  
kysyntää. tarjolla on esimerkiksi madventures-tyyppisiä 
luontoseikkailuja oman kotiseudun lähipuistoissa sekä 
metsä- ja peltomaisemissa.

suomalaisen luonnon ja kulttuuriympäristön yhdis-
täminen retkeilyyn ja uusimpaan teknologiaan on tuot-
tanut yhä uusia sovelluksia, kuten ohjatut Gps-retket.  
retket on suunnattu luonnosta kiinnostuneelle matkaili-
jalle, joka haluaa majoittua mukavasti ja ruokailla hyvin. 
retkeilijää opastaa retkikartta ja luonto-opasvihkonen 
sekä Gps-laite. tarjolla on useita kestoltaan vaihtelevia 
reittejä. retket yhdistävät virtuaaliteknologian ja konk-
reettiset luontoelämykset sekä kulttuurin, sillä virtuaali-
opas kertoo lisätietoa myös reitin varren kulttuurihisto-
riallisesti kiintoisista kohteista.

Luonnossa liikkuminen voidaan toteuttaa myös virtu-
aalisen ja todellisen maailman yhdistävien pelien avulla. 
matka puhelinsovelluksien ja sensorien avulla voi seurata 
muun muassa ilman ja veden laatua sekä omaa hyvinvoin-
tia osoittavia tietoja. reittioppaasta on mahdollista valita 
hiljaisin, vihrein tai ilmanlaadultaan puhtain reitti.

maahanmuuttajien määrä kasvaa ja heillä on oman 
kulttuurinsa mukainen käsitys luonnosta. monissa maissa  
perheet ja ystävät kokoontuvat puistoihin viettämään 
vapaapäivää ja syömään yhdessä.

hiljaisuus on suomen matkailustrategioissa tunnis-
tettu matkailuvaltti. ruotsissa sijaitsevan tree-hotellin 
innoittamana suomen maaseudulle rakennetaan kokei-
lumielessä tornirakennuksia, joiden avonainen katto on 
varattu hiljaisuuden kokemiseen ylä ilmoissa. rakennuk-
sissa käytetään uusinta puurakentamisen teknologiaa, ja 
niihin sijoitetaan monenlaisia palveluyrityksiä.

vuodenajat ja hortailu innostavat
vuonna 2025 suomalaiset ottavat ilon irti erilaisista vuo-
denajoistaan. vuodenaikoihin liittyviä yhteisöllisiä juhlia 
järjestetään entistä innokkaammin. juhlat ovat sekoitus 
kansanperinnettä, kansainvälisiä vaikutteita ja nykypäi-
vän uusia luontoon liittyviä arvostuksia. kaupunkitilaa 
käytetään yhteisenä olohuoneena ja juhlien pitopaikkana.

välillä lähes unohdettuna ollut syötäväksi kelpaavien  
villikasvien eli hortan keräily on jälleen suosiossa. horta 
on nimitys kaikelle villille ja vihreälle, jota syödään kuin vi-
hanneksia. hortailu houkuttelee suomeen myös turisteja, 
jotka arvostavat kestävää elämäntapaa ja luonnonmukai-
sia raaka-aineita. matkailuyritysten palvelukonsepteihin 
lisätään ”ohjatut hortailut” suomen luonnossa. 

ravintoloissa ruokitaan kaikkia aisteja ja koetaan elä-
myksiä. asiakkaat voivat mennä ravintolassa piknikille  
aidolle ruohomatolle ja kokea viilentävän tuulenvireen 
kasvoillaan. kala-annoksen voi onkia itse pienestä pu-
rosta. asiakkaat poimivat jälkiruokahedelmät ravintolan 
puusta. 

Tulevaisuuskuvasta 
nousevia liiketoiminta-
mahdollisuuksia 
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vihreää työterveyshuoltoa 
vuonna 2025 työelämässä, opetuksessa ja kasvatuksessa  
hyödynnetään luontoa ja sen hyvinvointivaikutuksia  
monella tavalla.

Luontokokemuksia saadaan entistä enemmän teknolo-
gian avulla luoduissa tiloissa. metsäkuutiot ovat suosittuja 
rentoutumispaikkoja. niitä on sijoitettu esimerkiksi liiken-
neasemille. kuution sisälle on tehty peilien avulla yhdestä 
puusta täydellinen metsä. joka puolella näkyy silmänkanta-
mattomiin kauniita puita, taustalla kuuluu metsän ääniä ja 
lämmin tuulenvire koskettaa kasvoja. raikas metsäntuoksu 
tekee kokemuksesta entistäkin todellisemman.

metsäkuution suosion siivittämänä ei kestä kauaa, kun 
tarjolla on myös rantakuutio niille, joita rentouttaa ajatus 
hetkestä veden äärellä.

sisäluontopuistot ovat yleistyneet. esimerkiksi lentoaan 
odotteleville matkustajille on tarjolla entistä hohdokkaam-
pia versioita tunnetusta schipholin lentokenttäpuistosta 
amsterdamissa. Lentokentät ovat hyviä esimerkkejä epä-
paikoista (non-spaces), joihin erilaisten välitilojen muotoi-
lun ja konseptoinnin avulla voidaan rakentaa merkityksel-
lisiä paikkoja.

työpaikoilla ja työterveydenhuollossa ymmärretään  
entistä paremmin ja syvällisemmin, että ympäristöllä on 
suuri vaikutus ihmisen terveyteen ja hyvinvointiin. tästä 
syystä työpaikoilla kiinnitetään yhä enemmän huomiota 
työtiloihin.

2010-luvulla yleistyneet vuokratyöhuonetilat kaupun-
kien keskustoissa ovat edelleen suosittuja. toimistotilojen 
suunnittelussa yhdistetään aitoja luonnonelementtejä ja 
teknologiaa. tilanjakajina käytetään esimerkiksi siirreltäviä 
viherseiniä. akvaariot ja terraariot ovat tulleet uudestaan 
muotiin. hetki eläinten seuraamista työn lomassa lepuut-
taa silmiä ja virkistää mieltä. toimistojen torkkutiloissa voi 
ottaa päivänokoset.

toimistohotelleissa työskentelevät haluavat työpaikal-
leen ravintoloita ja pieniä putiikkeja, joista saa luonnonmu-
kaisia noutoaterioita ja välipaloja. ravintolat hyödyntävät 
lähiseudun kaupunkiviljelyosuuskuntien tuottamia raaka-
aineita ja palveluita. Luontoistettuun tilaan kuuluu myös 

Tulevaisuudenkuva 2
Vehreää toimistoluontoa ja 

opetusta metsässä 

sosiaalisuuden huomioiminen. kosketus, maku, tuoksu ja 
koko palvelukonseptista saatava elämys syntyy osin inhi-
millisestä kohtaamisesta.

avantouinti on syrjäyttänyt golfin
vuonna 2025 veden arvo hyödykkeenä on noussut maa-
ilmanlaajuisesti. tutkimusten mukaan vesiympäristöllä on 
samanlaisia terveysvaikutuksia kuin vihreällä luonnolla.

avantouinnin suosio on kasvanut ja matkailuyritykset 
tarjoavat turisteille erilaisia avantokäyntejä. isoimmissa  
kaupungeissa avantouintiyhdistysten jäsenyydestä on tul-
lut tavoiteltavaa ja arvostettua. harrastuksella on elitisti-
nen leima, samaan tapaan kuin golfilla oli viime vuosisa-
dalla.

kaupungeissa asuvien ihmisten luonnontuntemus on 
vähentynyt. kiinnostus luontoon kuitenkin kasvaa koko 
ajan. aikuisille on perustettu partioita ja luontokerhoja.  
järjestöjen ohella myös yritykset tarjoavat palvelukon-
septeja, joissa asiakas voi helposti ja ohjatusti kartuttaa 
luontotietojaan ja -taitojaan. kalleimmat yritykset myyvät 
luonto-osaamista yksityisenä klubitoimintana, jota vetävät 
brändätyt eräoppaat. 

opetusta kävyillä ja älykännyillä
Lähiluonto on liitetty entistä tiiviimmin koulujen ja päivä-
kotien opetukseen ja kasvatukseen. viikottaisilla luonto-
retkillä opiskellaan kaikkia aineita. opetuksessa käytetään 
hyväksi luontoa tilana ja luonnon materiaaleja. esimerkiksi 
matematiikassa opetellaan laskemista kävyillä. älykänny-
köihin ja tabletteihin ladattavat lisäohjelmat ja materiaalit 
auttavat oppimista ja luonnossa liikkumista.

jätteiden kierrätys ja roskien kerääminen lähiympäris-
töstä opitaan jo pilttiasteella. käsillä tekeminen on tärkeä 
osa oppimista. esimerkiksi pajupillin tekeminen alkuke-
sästä opastaa puulajien ja niiden ominaisuuksien tunnis-
tamiseen. villivihannesten keräilyä harjoitellessa voidaan  
yhdistää biologian ja kotitalouden opetustavoitteita.

metsä- ja luontokouluja ja metsäpäiväkoteja perus-
tetaan koko ajan lisää. Lapset sairastavat huomattavasti  
vähemmän kuin ennen, koska luontoesikouluissa ja  
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luontopäiväkodeissa he opiskelevat ja leikki-
vät ulkona luonnossa ympäri vuoden. Lapsilla 
on tabletit, joilla he voivat hakea tietoa ja olla 
yhteydessä ympäröivään maailmaan. Luonto-
päiväkodeissa lelut valmistetaan itse luonnon 
materiaaleista.

tavallisissa kaupunkikouluissa opetuksessa 
käytetään kattopuutarhoja. Lapset ja nuoret 
oppivat ekosysteemin toimintaa puutarhoissa. 
oppilailla on katolla tai koulun pihalla oma kas-
vulaatikko opeteltavia kasveja varten.

hiljaisuus nähdään tärkeänä ihmisen hyvin-
vointia lisäävänä asiana. päiväkoteihin ja kou-
luihin on palkattu kiertäviä hiljaisuusoppaita  
opettamaan lapsille ja nuorille hiljaisuuden 
ja rauhoittumisen tärkeyttä. julkisissa tiloissa  
on hiljaisia ja sähköttömiä soppia, joissa voi  
lepuuttaa aivojaan. 

•	 Meluttomuutta ja sähköttömyyttä tuotteisiin, tiloihin 
ja palveluihin konseptoivat yritykset.

•	 Sisustus- ja muotoilupalvelut välitilojen, ”epäpaik-
kojen” ym. ”joutomaiden” suunnitteluun ja rakenta-
miseen.

•	 Tietojärjestelmien ja teknologisten ratkaisujen inno-
vointi erilaisten aistimaisemien sovelluksiin.

•	 Luontoympäristöjä ja luonnon hyvinvointivaikutuk-
sia hyödyntävät opas-, opetus- ja koulutuspalvelut.

•	 Kuluttajien käyttökulttuurien tuntemuksen tuotteis-
taminen yrityselämän palvelukseen, esimerkiksi maa-
hanmuuttajien luontosuhteen selvittäminen ja sen 
pohjalta suunnitellut palvelut maahanmuuttajille.

•	 Veden hyvinvointivaikutuksista lähtevät uusia vesiti-
loja tuottavat yritykset.

•	 Odotustilat luontokokemuksen lähteinä. odotus-
tiloissa hyödynnetään viherrakentamisen ja luon-
tomaiseman elementtejä, 3D-luontoelementtejä, 
kosketeltavia pintoja, tuoksuja ja ääniä.

Tulevaisuuskuvasta nousevia 
liiketoimintamahdollisuuksia 
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uupumuksesta eroon metsässä
vuonna 2025 luontoa hyödynnetään paljon ja monella ta-
valla terveydenhoidossa ja sairauksien ehkäisyssä. Luonnon 
merkitys hyvinvoinnin lisääjänä on oivallettu ja erilaisten 
luontopalvelujen määrä kasvaa koko ajan.

2020-luvulla teknologia-avusteisen liikunnan rinnalla  
luomu- ja hyötyliikunta ovat kasvattaneet suosiotaan.  
metsässä liikkumisen hyvinvointivaikutuksia osataan käyt-
tää nykyistä paljon laajemmin terveyden ylläpitämiseen ja 
edistämiseen. japanista suomeen levinnyt metsäterapia  
on metsänomistajille tapa saada metsistä uutta lisäarvoa. 

terveellisillä mäntykankailla kävelevät työperäisestä 
stressistä ja uupumuksesta toipuvat tai ennaltaehkäisevää 
hoitoa nauttivat työikäiset.

mielenterveysongelmat ovat vähentyneet kun ihmiset 
puuhaavat yhdessä ja käsillään puistoissa, kaupunkiviljel-
millä ja sosiaalisilla cityfarmeilla.

marjastus ja sienestys kuuluvat yhä suomalaisten joka-
miehenoikeuksiin, mutta nyt niitä tehdään yhä enemmän 
ohjatusti osana retkiyritysten ohjelmapalveluja. Bussi nou-
taa asiakkaat kaupungin keskustasta ja retki suuntautuu 
seudulle, missä palvelunjärjestäjä tietää Gps-paikantimen 
ansiosta satoa löytyvän.

nuorisotyötä luontograffiteilla
nuorten syrjäytymisen ehkäisyssä luontoa käytetään entis-
tä enemmän hyväksi. nuorten mielenterveyttä edistetään 
viemällä heidät luontoretkelle. nuoret huomaavat, kuinka 
vaikkapa kävely lähiseudun metsäpoluilla tai valmiilla liikun-
tareitillä kohentaa mielialaa ja rauhoittaa. Luontosuhteen  
ja mielenkiinnon herättämisessä käytetään apuna kunkin 
ihmisen elämänkokemuksesta kumpuavia asioita.

Luontograffitit ovat kaupungeissa suosittu nuorisotyön 
muoto. siltoihin, talojen seiniin, aitoihin ja muihin graffitiin 
sopiviin paikkoihin tilataan nuorilta luontoaiheinen graffiti. 
Luonnosta vieraantuneet nuoret oppivat luontoaiheisten 
graffitien avulla tuntemaan kasvi- ja eläinlajeja samoin kuin 
luonnon monimuotoisuutta.

turisteille terveysvalmennusta
terveysvalmennusta tarjoavat yritykset houkuttelevat suo-
meen hyvin toimeentulevia turisteja, jotka haluavat pitää 
huolta itsestään ja nauttia maamme puhtaasta luonnosta.

Tulevaisuudenkuva 3
Metsäterapiaa ja 

hoivaa tähtitaivaan alla

Liiku itsesi terveeksi -valmennus ulkomaisille turisteille 
toimii franchising -periaatteella ja mukaan on liittynyt yri-
tyksiä niin maaseudulla kuin kaupungeissa. venäläiset ja 
kiinalaiset ovat isoja asiakasryhmiä.

valmennukset voivat jatkua asiakkaiden kotimaissa. 
asiakkaille tarjotaan virtuaalisesti reaaliaikaista valmen-
nusta, kuvat ja videoleikkeet suomalaisesta luonnosta  
ääniefekteineen lisäävät harjoittelun elämyksellisyyttä 
kotioloissa.

robottilemmikkejä ja luomu-unta 
vanhusten hoivakodeissa, kouluissa ja päiväkodeissa käy-
tetään edelleen perinteisiä kotikissoja ja vierailevia hali- 
ja kuuntelukoiria lisäämässä asiakkaiden hyvinvointia.  
allergiasta kärsivät voivat huoletta hellitellä robottieläi-
miä, jotka sylissä pidettäessä ääntelevät oikean eläimen 
tavoin. sukupolvelle, joka on tottunut teknologiavälittei-
siin luontokokemuksiin lapsesta saakka, robottilemmikki 
voi olla yhtä hyvä kuin oikeakin.

unettomuuden hoitoon on kehitetty ja kehitetään 
edelleen luontolähtöisiä parannuskeinoja. suomeen on 
avattu ensimmäinen unikeskus, jossa asiakkaat voivat ko-
keilla nukkumista erilaisissa luonnonolosuhteissa, esimer-
kiksi laavussa tai kirkkaan tähtitaivaan alla.

unettomille on tarjolla myös verkkaisempaan rytmiin 
sopeutettuja unihetkiä mummon kammarissa. vuonna 
2025 valosaasteen määrä on kasvanut jo niin suureksi, 
että monelle kaupunkilaiselle on elämys nähdä todellinen 
pimeys ja tähtitaivaan kirkkaus.

Kimppa-asumista laitoshoidon sijaan
vuonna 2025 yli 69-vuotiaita on suomessa tilastokeskuk-
sen ennusteen mukaan noin miljoona. monet vanhuksis-
ta asuvat yksin. uusi haaste suomen vanhustenhuollossa 
ovat iäkkäät maahanmuuttajataustaiset henkilöt, joiden 
määrä on kasvanut maahanmuuton lisääntyessä.

 suomeen syntyy yhä enemmän kysyntää ja kiinnos-
tusta erilaisia yhteisöllisiä asumismalleja kohtaan. helsin-
gissä on jo pitkään rakennettu yhteisökerrostaloja. monet 
iäkkäät maahanmuuttajat tulevat kulttuureista, joissa nuo-
remmat sukupolvet pitävät huolta vanhemmista. muu-
tamiin kaupunkeihin ja niiden liepeille on muotoutunut 
uudenlaisia yhteisöllisiä asutuskeskittymiä tai keskuksia, 
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joissa torin ympärille rakennetuissa taloissa on asuntoja sekä 
suurille perheille että yksin eläville vanhuksille. yhteinen  
piha-alue on tärkeä kohtaamispaikka ja laajennettu arjen 
olohuone. asukkailla on yhteinen kasvimaa.

keskuksiin haluavat asumaan sekä maahanmuuttajat 
että kantasuomalaiset. nuoruudessaan interrail- ja reppu-
reissuja harrastaneille vanhuksille yhteisöllinen asuminen 
eri kulttuureista tulevien kanssa on luontevaa ja innostavaa. 
keskukset saavat kansainvälistä huomiota osakseen. niissä 
toteutuu onnistuneella tavalla maahanmuuttajien integroi-
tuminen paikalliseen yhteiskuntaan ja vanhusten turvalli-
nen asuminen kotona mahdollisimman pitkään. 

dementikkoja on entistä enemmän, mutta heitä ei enää 
suljeta laitoksiin ja sidota sänkyihin. muistisairaat asutetaan 
yhteisöihin, joiden vehreillä piha-alueilla asukkaat saavat  
vapaasti liikkua ja nauttia luonnosta. jos ei enää jaksa liik-
kua ulkona, luonnosta pääsee nauttimaan vaikkapa omassa  
keinutuolissa, kun luonto tuodaan sisätiloihin teknologian 
avulla. 

•	 Erilaiset luontolähtöiset valmennuspalve-
lut, nukkuminen, liikunta, mielenterveys ja 
integroituminen yhteiskuntaan.

•	 Luontoavusteiset terapia- ja kuntoutus-
palvelut todennettujen hyvinvointivaiku-
tusten pohjalta.

•	 Yhteisöllisyyttä tukevat tilaratkaisut  
ekologisen rakentamisen kylkiäisinä.

•	 Metsäterapiapalvelut – erilaiset metsä-
orientoituneet palvelut luontoavusteisten 
palveluiden suomalaisena erityislajina.

•	 Luonnonmukaisiksi muotoillut  
sisäliikuntakonseptit.

•	 Uneen, liikkumiseen, erilaisten tilojen 
monitorointiin keskittyneet teknologiset 
ratkaisut.

•	 Omahoitoa ja terveydestä huolehtimista 
tukevat sosiaaliset ja teknologiset  
innovaatiot.

Tulevaisuuskuvasta 
nousevia liiketoiminta-
mahdollisuuksia 
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tuLevaisuudessa uusia LuontoLähtöisiä hyvinvointipalveluita ja tuotteita 
syntyy sosiaalisten ja teknologisten innovaatioiden rajapinnalla. ilmiö on havaittavissa  
jo nyt monilla toimialoilla. meneillään olevat muutokset toimintaympäristössä vahvis-
tavat kehitystä.

vihreän talouden innovaatioita (Green economy) on kehittymässä ainakin seuraa-
ville aloille: vihreä terveys (Green health), vihreä arki/kotoilu (Green Living ), vihreä 
viihtyminen (Green entertainment and media = Green edutainment), vihreä rakenta-
minen (Green City/Building) ja vihreä hoiva (Green Care). vihreän hyvinvoinnin inno-
vaatiot muodostuvat luonnosta, palvelusta ja teknologiasta.

ihmiset haluavat entistä enemmän olla mukana vaikuttamassa ympäristöjensä 
viihtyisyyteen, laatuun ja mielekkyyteen. tuoreimpana esimerkkinä on helsinkiläisten 
vanhempien ideoima aloite niin kutsutun elinkaarimallin mukaan rakennettavasta 
kumpulan koulusta. tavoitteena on rakentaa hirrestä koulu, jossa ilmanvaihto toimii.

rakennusalalla lisäarvoa liiketoimintaan voidaan saada ottamalla tulevat ja nykyi-
set asukkaat mukaan suunnitteluun sekä kiinnittämällä huomio rakennusten ja luon-
toympäristön suhteeseen. asukkaiden tarpeet, kuten halu harrastaa kaupunkiviljelyä 
nykyistä enemmän, pitää tunnistaa ajoissa. tästä voi ottaa mallia vaikkapa Berliinistä. 
muukin puutarhanhoito lisää suomessa yhä suosiotaan ja siihen liittyvä liiketoiminta 
on kasvussa.

matkailuelinkeinolla on suomessa hyvät kasvumahdollisuudet. matkailijat ovat  
nykyisin kiinnostuneita tavallisten suomalaisten arjesta ja arjen paikoista, joissa  
kansa viihtyy. pääsy tavallisen kaupunkilaisen lempipaikoille on merkityksellistä ja siitä  
ollaan valmiita maksamaan. 

Hyvinvointipalveluja 
syntyy rajapinnoilla

Teknisten innovaatioiden avulla luontoele-
menttejä voidaan tuoda erilaisiin ympäristöi-
hin ja sellaisille käyttäjätahoille, joille esimer-
kiksi luontoon pääsy on rajoittunut.

Teknologia voi olla parhaimmillaan silloin, kun 
se parantaa palvelun löydettävyyttä, mahdol-
listaa esteettömän pääsyn tai motivoi ihmistä 
luontokokemuksen lähteelle. Tekniset ratkai-
sut voivat olla myös cleantech-tyyppisiä, joissa 
teknologian ydinidea on sen kestävyydessä.

 = LisäarvoLuonto
+ aistikokemus

+ teknologia

+ palvelu
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teKnoLoGia

paLveLuLuonto

MoniAiSTinEn pALVELuKoKEMuS

vihreä terveys 
(Green health)

vihreä arki 
(Green Living)

vihreä hoiva 
(Green Care)

vihreä viihtyminen 
(Green entertainment and media)

vihreä rakentaminen 
(Green City/Building)
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6

KevääLLä 2013 sitran ja mtt:n koollekutsuma poikki-
tieteellinen asiantuntijaryhmä kokosi keskustelupaperiin  
ehdotuksia toimenpiteiksi, joilla voitaisiin edistää luonto-
lähtöistä hyvinvointitoimintaa suomessa. tämä luku kokoaa  
keskustelupaperin keskeiset ehdotukset.

nykyään luonnonvaroja käytetään ensisijaisesti raaka- 
aineina. kuitenkin palvelu- ja tuotantoprosesseja kehittä-
mällä luonnonvaroista saadaan aineellisten resurssien lisäksi 

myös elämys- ja merkitystalouden liiketoimintaa. sosiaaliset 
ja tekniset innovaatiot luovat uusia mahdollisuuksia sähköi-
sille, ketterille ja liikkuville palveluille, joita voi jalostaa myös 
vientituotteiksi.

Lasten luontosuhteen vahvistaminen pitää aloittaa jo 
päiväkodeissa. kestävän kehityksen periaate pitää myös  
ottaa huomioon kaikessa opetuksessa. 

Näin 
parannetaan 

suomalaisten 
luonnonlukutaitoa 

yksilöllisille palveluille on yhä suurempi kysyntä, käyttäjien tarpeet 
täytyy tunnistaa. Luontolähtöisiä hyvinvointipalveluita tuottavat  

yritykset ovat pieniä ja tekevät hyvin erityyppisiä asioita.  
yritysten markkinointiresurssit ovat pienet, joten ne hyötyisivät 

huomattavasti yhteistyöstä ja verkottumisesta. Tarvitaan myös isoja 
veturiyrityksiä, jotka tuovat alalle vaikuttavuutta ja näkyvyyttä.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Käyttäjälähtöisyys 
luontopalveluiden 
ytimeen

Aineettomista  
resursseista laatua 
ja lisäarvoa 

Arjen ympäristöt 
tukemaan hyvin-
vointia

Luontolähtöisyys 
kasvatuksen  
keskiöön

Luontolähtöisyys 
julkisten palvelu-
jen voimavaraksi

Hyvinvointi- 
innovaatioita  
luonnosta

Moniammatilliseen 
osaamiseen

Vaikuttavuustietoa 
päätösten pohjaksi

Yhteistyötä yli  
sektorirajojen

Yhteinen suunta – 
yhteinen viesti

erilaisia konsepteja 
testataan palvelumuo-
toilukokeilujen avulla. 
testauk sessa hyödynne-
tään moniammatillista 
osaamista.

Käyttäjälähtöisten  
palveluinnovaatioiden 
syntyä mahdollistetaan. 

tuodaan esille asiakkaan 
saama lisäarvo uusista 
palveluista verrattuna jo 
olemassa oleviin palve-
luihin ja aloihin.

palvelut, tekijät ja asiak-
kaat linkitetään niin, että 
asiakas saa tarpeisiinsa 
sopivan, ratkaisulähtöi-
sen ja räätälöidyn pal-
velun. 

testataan käyttäjiä ja 
erilaisia palveluja yh-
distäviä toimintatapoja, 
esimerkiksi case mana-
ger - tai palveluintegraa-
tiotoimintaa. selvitetään 
myös, onko integrointi-
toiminta liiketaloudelli-
sesti kannattavaa.

Luontolähtöisen  
hyvinvointialan jous-
tavaa verkostoitumista 
edistetään edelläkävijä-
yritysten avulla. tavoit-
teena on, että yritykset 
voivat tuottaa yhdessä 
palvelukokonaisuuksia.

alan palveluinnovaatioi-
den kansainvälistymistä 
edesautetaan. 

Liiketoimintalähtöisiä 
kokeiluja edistetään. 

rahoitukseen ja alan 
elinkeinotoiminnan ke-
hittämiseen liittyvät pul-
lonkaulat tunnistetaan.

toimijoiden verkottu-
mista yli sektori- ja liike-
toimintayksikkörajojen 
tuetaan. uusia palve-
luntuottajien yhteistyö-
mahdollisuuksia, kuten 
yritysverkostoja ja kump-
panuusverkostomalleja, 
kehitetään. yhteistyön 
esteitä puretaan vaikut-
tamalla asenteisiin ja  
lisäämällä tietoa.

verkostomaisia ja inno-
vatiivisia liiketoiminta-
malleja pilotoidaan. 
edelläkävijäyritysten 
hyvistä toimintatavoista 
otetaan mallia. kestävien 
tulosten saamiseksi  
hyviä toimintatapoja 
juurrutetaan organisaa-
tioihin ja verkostoihin. 
hyviä toimintamalleja  
levitetään, esimerkiksi  
työhön kuntouttavaa 
vihreää hoivaa eli Green 
Care -toimintamallin  
leviämistä edistetään.
 
Luonnon merkitys osa-
na palvelun laatua tun-
nistetaan, myös riski-
tekijät huomioidaan. 
Laatuajattelu saatetaan 
kiinteäksi osaksi yrityk-
sen tai palveluntuottajan 
liiketoimintaa. Laatu suh-
teutuu tarjottavan pal-
velun sisältöön ja tavoit-
teisiin. Laatutyön tueksi 
tarvittavaa tutkimustyö-
tä edistetään lisäämällä 
muun muassa vaikutta-
vuuden tutkimusta.
 
alan yritysten suuntau-
tumista kansainvälisille 
markkinoille edistetään.

viherympäristön, 
raken netun ympäristön 
ja sisustuksen luonto-
elementtien vaikutuksia  
ihmisen hyvinvointiin 
tuodaan entistä enem-
män esille koulutuksen, 
tutkimuksen ja viestin-
nän avulla yli sektori- ja 
ammattikuntarajojen.

ympäristösuunnit-
telussa huomioidaan 
eri aistit, vuodenajat ja 
luontoon liittyvät toi-
minnot.

rakennusten ja ympä-
ristöjen suunnittelussa 
hyödynnetään moni-
ammatillista osaamista, 
kuten luonnon, kulttuu-
rin, taiteen ja liikunnan 
osaamista.

Käyttäjät otetaan  
mukaan arjen ympäris-
töjen suunnitteluun. 

terveyttä ja hyvinvoin-
tia edistävien ympäristö-
jen suunnittelun vientiä 
edistetään.

Luontokasvatuksen 
osuutta varhaiskasvatus-
suunnitelmissa vahviste-
taan läpäisyperiaatteella.

vanhempien osallistu-
mista ympäristökasva-
tukseen tuetaan.

Koulujen yhteistyötä 
luonto- ja maatilayritys-
ten, luonto- ja kulttuuri-
järjestöjen sekä ympä-
ristö-, kulttuuri- ja 
liikuntatoimien kanssa 
edistetään. 

Koululaisten ja nuorten 
suhdetta ympäristöön ja 
luontoon vahvistetaan. 
 
Kestävä kehitys sisäl-
lytetään läpäisevästi 
koulujen uusiin opetus-
suunnitelmiin.
 
päiväkotien ja oppi-
laitosten piha-alueita 
kehitetään niin, että ne 
innostavat lapsia oppi-
maan ja liikkumaan.  
hyvinvointia edistäviä 
pihoja kehitetään yh-
dessä lasten ja nuorten 
kanssa.

Luontolähtöisyy destä, 
sen vaikuttavuudesta 
ja toimintatavoista tar-
jotaan tietoa julkisten 
palvelujen tuottajille ja 
ostajille sekä niistä päät-
täville. 

julkispalvelujen käyttä-
jälähtöisyyttä ja vaikut-
tavuutta parannetaan.  
esimerkiksi ikäihmisille  
tarjottavissa asumis-
ratkaisuissa luontoon 
pääseminen mahdollis-
tetaan. 

edistetään luonto-
lähtöisen sosiaalityön 
työkäytäntöjen ja  
-menetelmien tutki-
musta ja kehittämistä. 

Kannustetaan tutkimus-
laitoksia lisäämään tutki-
musta luontolähtöisten 
palvelujen vaikuttavuu-
desta ja kustannustehok-
kuudesta. kun tätä tie-
toa saadaan enemmän, 
luontolähtöisten palve-
lujen tuottajat pystyvät 
paremmin kilpailemaan 
julkisista osto- ja maksu-
sitoumuspalveluista ta-
vanomaisia menetelmiä 
käyttävien palveluntar-
joajien kanssa.

vaikutetaan lainsää-
däntötyöhön niin, että 
hoivakotien ja asumis-
yksikköjen perustaminen 
on mahdollista haja-asu-
tusalueille, joissa luon-
nonympäristöä voidaan 
käyttää asiakkaiden elä-
mänlaadun ja toiminta-
kyvyn parantamiseen.

Käyttäjälähtöisiä inno-
vaatioita edistetään ja 
mahdollistetaan kokei-
lu-, tutkimus- ja kehittä-
mishankkeiden avulla. 

Luovan talouden ja  
luovien alojen sekä oppi-
laitosten laaja-alainen 
osaaminen hyödynne-
tään innovaatiotyössä. 

innovaatioiden syntyä 
oppilaitoksissa ediste-
tään saattamalla yhteen 
käyttäjien tarpeet sekä 
oppilaitosten monialai-
set hankkeet.

innovaatioiden kehit-
tämisessä otetaan huo-
mioon ekologisuus, esi-
merkiksi aineettomuus, 
kierrätys ja uusiutuvien 
luonnonvarojen käyttö. 

ulkomaisia malleja ja 
esimerkkejä hyödyn-
netään innovaatioiden 
edistämisessä. 

alan innovaatioiden  
kehittymistä vienti-
tuotteiksi edistetään.

Luontolähtöisen hyvin-
vointialan ammatillisen 
koulutuksen tarjontaa 
lisätään täydennyskoulu-
tuspaketeilla. 

Luonnonvara-alan ja 
hyvinvointialan koulu-
tuksen tarjoajien kou-
lutuspalikoita hyödyn-
netään yksilökohtaisen 
koulutuksen suunnitte-
lussa. 

eri alueiden ammatti-
korkeakoulut ovat eri-
koistuneet erilaisten tut-
kintojen rakentamiseen. 
opiskelijat voivat hakea 
tarvitsemiaan opinto-
kokonaisuuksia myös 
muista oppilaitoksista. 
opinto-ohjausta vahvis-
tetaan. 

avointen opetusmate-
riaalien kehittämistä ja 
koulutusorganisaatioi-
den välistä verkottumis-
ta tuetaan, esimerkiksi 
Green Care -koulutus- ja 
opetusmateriaalin kehit-
tämishankkeet. 

alan toimijoiden liike-
toimintaosaamista kehi-
tetään.

Kartoitetaan, millais-
ta tutkimusta ja tietoa 
luonnon hyvinvointivai-
kutuksista tarvitaan lisää. 
kartoituksen pohjalta 
suunnitellaan vaikutta-
vuustutkimuksen sisältö.

varmistetaan riittävän 
suuret ja pätevät tutki-
musasetelmat, laadu-
kas julkaiseminen sekä 
moni tieteellinen suun-
nittelu ja toteutus. 

selvitetään, onko mah-
dollista perustaa yhteis-
professuuri edistämään 
tutkimusalan pitkäjän-
teistä kehittämistä. 

olemassa oleva hyvä 
ja pätevä tutkimustieto 
kartoitetaan. selvitetään, 
onko mahdollista perus-
taa alan kansainvälinen 
tietopankki. 

Luontolähtöiselle 
hyvin vointialalle nime-
tään alaa koordinoiva  
ministeriö. nimetty  
ministeriö edistää alan 
kehittämis- ja tutkimus-
toiminnan koordinointia 
yli ministeriö- ja sektori-
rajojen, esimerkiksi  
nimittämällä alalle  
neuvottelukunnan tai 
koordinaatioryhmän.
selvitetään minkälaisia 
lainsäädännöllisiä esteitä 
alan kehittämiselle on.

Luontolähtöisen  
hyvinvointialan kehittä-
minen kirjataan hallitus-
ohjelmaan.
 
alan poikkihallinnollista  
yhteistyötä edistetään 
alue- ja paikallistasolla. 

myös maakunta- ja kun-
tatasoilla alaa edistetään 
eri alojen yhteistyöllä. 
mukana ovat viranomai-
set, rahoittajat, yrittäjät 
ja asiakkaat.

uusia paikallistason  
ratkaisuja kokeillaan, 
koska kunnat hakevat 
yhä useammin yrityksiä  
ja järjestöjä kumppa-
neikseen velvoitteidensa 
toteuttamiseen. 

eri sidosryhmien tavoit-
teet ja tarpeet alan kehit-
tymisen suhteen selvi-
tetään.

alalle luodaan kansal-
linen viestintäsuunni-
telma. suunnitellaan ja 
koordinoidaan alan toi-
mijoiden yhteinen vies-
tintähanke. 

selvitetään aihealuei-
den ja tai toimialojen 
viestintätarve sekä mah-
dollisuudet alan käsitteis-
tön yhtenäistämiseen.

viestintä liitetään kes-
keisenä osana kaikkiin 
yllämainittuihin toimen-
piteisiin. jokaisella toi-
menpidekokonaisuu-
della on tavoitteensa, 
joiden sisälle viestintä 
viedään.

aloitetaan vaikutus- ja 
yhteistyö päättäjille.  
tietoisuuden lisäämi-
sessä tärkeitä ovat eri 
sektorien avainhenkilöt, 
edelläkävijäyrittäjät ja 
-käyttäjät. 

Lisätään uusien luonto-
lähtöisten palvelukon-
septien tunnettuutta. 

hyödynnetään uusinta 
teknologiaa ja menetel-
miä viestinnän kehittä-
misessä.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Käyttäjälähtöisyys 
luontopalveluiden 
ytimeen

Aineettomista  
resursseista laatua 
ja lisäarvoa 

Arjen ympäristöt 
tukemaan hyvin-
vointia

Luontolähtöisyys 
kasvatuksen  
keskiöön

Luontolähtöisyys 
julkisten palvelu-
jen voimavaraksi

Hyvinvointi- 
innovaatioita  
luonnosta

Moniammatilliseen 
osaamiseen

Vaikuttavuustietoa 
päätösten pohjaksi

Yhteistyötä yli  
sektorirajojen

Yhteinen suunta – 
yhteinen viesti

erilaisia konsepteja 
testataan palvelumuo-
toilukokeilujen avulla. 
testauk sessa hyödynne-
tään moniammatillista 
osaamista.

Käyttäjälähtöisten  
palveluinnovaatioiden 
syntyä mahdollistetaan. 

tuodaan esille asiakkaan 
saama lisäarvo uusista 
palveluista verrattuna jo 
olemassa oleviin palve-
luihin ja aloihin.

palvelut, tekijät ja asiak-
kaat linkitetään niin, että 
asiakas saa tarpeisiinsa 
sopivan, ratkaisulähtöi-
sen ja räätälöidyn pal-
velun. 

testataan käyttäjiä ja 
erilaisia palveluja yh-
distäviä toimintatapoja, 
esimerkiksi case mana-
ger - tai palveluintegraa-
tiotoimintaa. selvitetään 
myös, onko integrointi-
toiminta liiketaloudelli-
sesti kannattavaa.

Luontolähtöisen  
hyvinvointialan jous-
tavaa verkostoitumista 
edistetään edelläkävijä-
yritysten avulla. tavoit-
teena on, että yritykset 
voivat tuottaa yhdessä 
palvelukokonaisuuksia.

alan palveluinnovaatioi-
den kansainvälistymistä 
edesautetaan. 

Liiketoimintalähtöisiä 
kokeiluja edistetään. 

rahoitukseen ja alan 
elinkeinotoiminnan ke-
hittämiseen liittyvät pul-
lonkaulat tunnistetaan.

toimijoiden verkottu-
mista yli sektori- ja liike-
toimintayksikkörajojen 
tuetaan. uusia palve-
luntuottajien yhteistyö-
mahdollisuuksia, kuten 
yritysverkostoja ja kump-
panuusverkostomalleja, 
kehitetään. yhteistyön 
esteitä puretaan vaikut-
tamalla asenteisiin ja  
lisäämällä tietoa.

verkostomaisia ja inno-
vatiivisia liiketoiminta-
malleja pilotoidaan. 
edelläkävijäyritysten 
hyvistä toimintatavoista 
otetaan mallia. kestävien 
tulosten saamiseksi  
hyviä toimintatapoja 
juurrutetaan organisaa-
tioihin ja verkostoihin. 
hyviä toimintamalleja  
levitetään, esimerkiksi  
työhön kuntouttavaa 
vihreää hoivaa eli Green 
Care -toimintamallin  
leviämistä edistetään.
 
Luonnon merkitys osa-
na palvelun laatua tun-
nistetaan, myös riski-
tekijät huomioidaan. 
Laatuajattelu saatetaan 
kiinteäksi osaksi yrityk-
sen tai palveluntuottajan 
liiketoimintaa. Laatu suh-
teutuu tarjottavan pal-
velun sisältöön ja tavoit-
teisiin. Laatutyön tueksi 
tarvittavaa tutkimustyö-
tä edistetään lisäämällä 
muun muassa vaikutta-
vuuden tutkimusta.
 
alan yritysten suuntau-
tumista kansainvälisille 
markkinoille edistetään.

viherympäristön, 
raken netun ympäristön 
ja sisustuksen luonto-
elementtien vaikutuksia  
ihmisen hyvinvointiin 
tuodaan entistä enem-
män esille koulutuksen, 
tutkimuksen ja viestin-
nän avulla yli sektori- ja 
ammattikuntarajojen.

ympäristösuunnit-
telussa huomioidaan 
eri aistit, vuodenajat ja 
luontoon liittyvät toi-
minnot.

rakennusten ja ympä-
ristöjen suunnittelussa 
hyödynnetään moni-
ammatillista osaamista, 
kuten luonnon, kulttuu-
rin, taiteen ja liikunnan 
osaamista.

Käyttäjät otetaan  
mukaan arjen ympäris-
töjen suunnitteluun. 

terveyttä ja hyvinvoin-
tia edistävien ympäristö-
jen suunnittelun vientiä 
edistetään.

Luontokasvatuksen 
osuutta varhaiskasvatus-
suunnitelmissa vahviste-
taan läpäisyperiaatteella.

vanhempien osallistu-
mista ympäristökasva-
tukseen tuetaan.

Koulujen yhteistyötä 
luonto- ja maatilayritys-
ten, luonto- ja kulttuuri-
järjestöjen sekä ympä-
ristö-, kulttuuri- ja 
liikuntatoimien kanssa 
edistetään. 

Koululaisten ja nuorten 
suhdetta ympäristöön ja 
luontoon vahvistetaan. 
 
Kestävä kehitys sisäl-
lytetään läpäisevästi 
koulujen uusiin opetus-
suunnitelmiin.
 
päiväkotien ja oppi-
laitosten piha-alueita 
kehitetään niin, että ne 
innostavat lapsia oppi-
maan ja liikkumaan.  
hyvinvointia edistäviä 
pihoja kehitetään yh-
dessä lasten ja nuorten 
kanssa.

Luontolähtöisyy destä, 
sen vaikuttavuudesta 
ja toimintatavoista tar-
jotaan tietoa julkisten 
palvelujen tuottajille ja 
ostajille sekä niistä päät-
täville. 

julkispalvelujen käyttä-
jälähtöisyyttä ja vaikut-
tavuutta parannetaan.  
esimerkiksi ikäihmisille  
tarjottavissa asumis-
ratkaisuissa luontoon 
pääseminen mahdollis-
tetaan. 

edistetään luonto-
lähtöisen sosiaalityön 
työkäytäntöjen ja  
-menetelmien tutki-
musta ja kehittämistä. 

Kannustetaan tutkimus-
laitoksia lisäämään tutki-
musta luontolähtöisten 
palvelujen vaikuttavuu-
desta ja kustannustehok-
kuudesta. kun tätä tie-
toa saadaan enemmän, 
luontolähtöisten palve-
lujen tuottajat pystyvät 
paremmin kilpailemaan 
julkisista osto- ja maksu-
sitoumuspalveluista ta-
vanomaisia menetelmiä 
käyttävien palveluntar-
joajien kanssa.

vaikutetaan lainsää-
däntötyöhön niin, että 
hoivakotien ja asumis-
yksikköjen perustaminen 
on mahdollista haja-asu-
tusalueille, joissa luon-
nonympäristöä voidaan 
käyttää asiakkaiden elä-
mänlaadun ja toiminta-
kyvyn parantamiseen.

Käyttäjälähtöisiä inno-
vaatioita edistetään ja 
mahdollistetaan kokei-
lu-, tutkimus- ja kehittä-
mishankkeiden avulla. 

Luovan talouden ja  
luovien alojen sekä oppi-
laitosten laaja-alainen 
osaaminen hyödynne-
tään innovaatiotyössä. 

innovaatioiden syntyä 
oppilaitoksissa ediste-
tään saattamalla yhteen 
käyttäjien tarpeet sekä 
oppilaitosten monialai-
set hankkeet.

innovaatioiden kehit-
tämisessä otetaan huo-
mioon ekologisuus, esi-
merkiksi aineettomuus, 
kierrätys ja uusiutuvien 
luonnonvarojen käyttö. 

ulkomaisia malleja ja 
esimerkkejä hyödyn-
netään innovaatioiden 
edistämisessä. 

alan innovaatioiden  
kehittymistä vienti-
tuotteiksi edistetään.

Luontolähtöisen hyvin-
vointialan ammatillisen 
koulutuksen tarjontaa 
lisätään täydennyskoulu-
tuspaketeilla. 

Luonnonvara-alan ja 
hyvinvointialan koulu-
tuksen tarjoajien kou-
lutuspalikoita hyödyn-
netään yksilökohtaisen 
koulutuksen suunnitte-
lussa. 

eri alueiden ammatti-
korkeakoulut ovat eri-
koistuneet erilaisten tut-
kintojen rakentamiseen. 
opiskelijat voivat hakea 
tarvitsemiaan opinto-
kokonaisuuksia myös 
muista oppilaitoksista. 
opinto-ohjausta vahvis-
tetaan. 

avointen opetusmate-
riaalien kehittämistä ja 
koulutusorganisaatioi-
den välistä verkottumis-
ta tuetaan, esimerkiksi 
Green Care -koulutus- ja 
opetusmateriaalin kehit-
tämishankkeet. 

alan toimijoiden liike-
toimintaosaamista kehi-
tetään.

Kartoitetaan, millais-
ta tutkimusta ja tietoa 
luonnon hyvinvointivai-
kutuksista tarvitaan lisää. 
kartoituksen pohjalta 
suunnitellaan vaikutta-
vuustutkimuksen sisältö.

varmistetaan riittävän 
suuret ja pätevät tutki-
musasetelmat, laadu-
kas julkaiseminen sekä 
moni tieteellinen suun-
nittelu ja toteutus. 

selvitetään, onko mah-
dollista perustaa yhteis-
professuuri edistämään 
tutkimusalan pitkäjän-
teistä kehittämistä. 

olemassa oleva hyvä 
ja pätevä tutkimustieto 
kartoitetaan. selvitetään, 
onko mahdollista perus-
taa alan kansainvälinen 
tietopankki. 

Luontolähtöiselle 
hyvin vointialalle nime-
tään alaa koordinoiva  
ministeriö. nimetty  
ministeriö edistää alan 
kehittämis- ja tutkimus-
toiminnan koordinointia 
yli ministeriö- ja sektori-
rajojen, esimerkiksi  
nimittämällä alalle  
neuvottelukunnan tai 
koordinaatioryhmän.
selvitetään minkälaisia 
lainsäädännöllisiä esteitä 
alan kehittämiselle on.

Luontolähtöisen  
hyvinvointialan kehittä-
minen kirjataan hallitus-
ohjelmaan.
 
alan poikkihallinnollista  
yhteistyötä edistetään 
alue- ja paikallistasolla. 

myös maakunta- ja kun-
tatasoilla alaa edistetään 
eri alojen yhteistyöllä. 
mukana ovat viranomai-
set, rahoittajat, yrittäjät 
ja asiakkaat.

uusia paikallistason  
ratkaisuja kokeillaan, 
koska kunnat hakevat 
yhä useammin yrityksiä  
ja järjestöjä kumppa-
neikseen velvoitteidensa 
toteuttamiseen. 

eri sidosryhmien tavoit-
teet ja tarpeet alan kehit-
tymisen suhteen selvi-
tetään.

alalle luodaan kansal-
linen viestintäsuunni-
telma. suunnitellaan ja 
koordinoidaan alan toi-
mijoiden yhteinen vies-
tintähanke. 

selvitetään aihealuei-
den ja tai toimialojen 
viestintätarve sekä mah-
dollisuudet alan käsitteis-
tön yhtenäistämiseen.

viestintä liitetään kes-
keisenä osana kaikkiin 
yllämainittuihin toimen-
piteisiin. jokaisella toi-
menpidekokonaisuu-
della on tavoitteensa, 
joiden sisälle viestintä 
viedään.

aloitetaan vaikutus- ja 
yhteistyö päättäjille.  
tietoisuuden lisäämi-
sessä tärkeitä ovat eri 
sektorien avainhenkilöt, 
edelläkävijäyrittäjät ja 
-käyttäjät. 

Lisätään uusien luonto-
lähtöisten palvelukon-
septien tunnettuutta. 

hyödynnetään uusinta 
teknologiaa ja menetel-
miä viestinnän kehittä-
misessä.
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Luonnonvarat ja luonnon hyvinvointivaikutukset 
tarjoavat uusia lähteitä palveluliiketoiminnalle ja 
kansainväliselle edelläkävijyydelle.
 
Luonnon aineettomien arvojen tuotteistamiseksi 
tarvitaan luonnonlukutaitoa – kykyä lukea ja 
ymmärtää luontoa sekä yhdistää luonto, palvelu 
ja teknologia moniaistiseksi palvelukokemukseksi. 
Kehittämällä luonnonlukutaitoa voit luoda 
liiketoimintaa vihreästä hyvinvoinnista.


