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1. Luonto tuottaa terveyttä
“OUT on in”    

Työelämän muutokset

Lisääntynyt tieto

Luonnosta vieraantuminen

Aitouden ja luonnollisuuden kaipuu

Kaupungistuminen

Stressi ja henkinen pahoinvointi

Aktiivisen lomailun yleistyminen



Aikuisväestön vapaa-ajan liikuntaympäristö 
viimeisimmällä liikuntakerralla 

• Sisäliikuntatilat 16%

• Kodin sisätilat 5%

• Kodin pihapiiri 12%

• Rakennettu ulkoympäristö 26%

• Luonto kodin lähellä 24%

• Luonto loma-asunnon lähellä 7%

• Muu luontoympäristö 11%

*Korpela K & Paronen O (2011)

42%
68%
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5 min Jo viiden minuutin oleilu 

luonnossa kohentaa merkittävästi 
mielialaa

20 min elinvoimaisuus lisääntyy ja 

verenpaine laskee

5 h Henkinen hyvinvointisi paranee, jos vietät yli 5h kk lähiluonnossa    

tai 
retkeilet kaupungin ulkopuolella 2-3 kertaa kuukaudessa



Vihreämpi (kaupunki)ympäristö – terveempi väestö

Tyypin 2 Diabetes Astell-Burt et al. 2014
(Australia, N=267 000)
Bodicoat et al. 2014 
(UK, N=10 500)

Fyysinen inaktiivisuus Astell-Burt et al. 2015
(Australia, N=203 800)

Lihavuus Astell-Burt et al. 2014
(Australia, N=246 000)

Psyykkinen sairastuvuus 

Masennus

Ahdistus

Maas et al. 2009
(Netherlands, N=345 100)
Cohen-Clein et al. 2014 
(US, N=4 338 twins)
Astell-Burt et al. 2013
(Australia, N=260 600)

Sydän- ja verisuonitaudit Richardson et al. 2013 
(Canada N=8 157)

Kuolleisuus Villeneuve et al. 2012
(Canada, N=575 000)



Urbaanit aivot tarvitsevat luontoa 
Bratman et al. 2015

Koeasetelma:
90 min kävely luontomaisemassa vs.
90 min kävely vilkkaan kadun varrella
Menetelmät: 
Kysely + aivojen aktivoitumisen mittaus 
Tulos: 
Kävely luontomaisemassa 
- Negatiivisen ajattelun väheneminen
- Psyykkisiin sairauksiin yhteydessä olevan 

aivojen alueen aktivoitumisen 
väheneminen 



• Luonto on henkisen hyvinvoinnin kannalta 
paras liikuntaympäristö (Mitchell, R 2013)

– Säännöllinen luonnossa liikkuminen alensi 
mielenterveysongelmien todennäköisyyttä 
44%.

 Parempi mieliala antaa voimia  
huolehtia hyvinvoinnista

“Ihmiset ovat onnellisempia vihreämmässä
ympäristössä” (White et al. 2013)



Välittömät:
Stressin säätely, elpyminen, mieliala 

Välilliset:
Liikunnan vaikutukset
Sosiaaliset hyvinvointivaikutukset

Luontohyvinvoinnin keskeiset 
vaikutusmekanismit



Kesän luontoaktiviteettien
kehittämisstrategia 2015-2018, MEK 

• Puhtaus: puhdas vesi, ilma, maaperä 

• Ruuhkaton, hiljainen, rauhallinen, kiireetön, 
avara 

• Laaja kansallispuistoverkosto ja hyvät 
palvelurakenteet 

• Suomalaisuus luontosuhteessa

• Luonnosta hyvinvointia: metsän terveyttä 
edistävien vaikutusten tuominen mausteeksi 
luontoaktiviteetteihin.



Temaattiset painopistealueet MEK2014

• Luonnon hyvinvointivaikutukset nostetaan luontotuotteisiin 
näkyväksi osaksi tuotteistuksen ja viestinnän kautta. 

• Kansainvälisesti kasvavat trendi oman hyvinvoinnin 
ylläpitämiseksi luo uusia ansaintamahdollisuuksia myös 
luontoyrittäjille. 

• Markkinointiin otetaan mukaan enemmän tutkimustuloksia 
luonnon hyvinvointivaikutuksista

• Tuotteistuksessa huolehditaan sekä fyysiseen, että 
psyykkiseen hyvinvointiin liittyvien yksityiskohtien 
integroinnista hyvinvointikriteerejä noudattaen. 



2. Luontokokemus ja 
sisäinen motivaatio

Sisäinen motivaatio
- Tekeminen on nautinnollista
- Ei ulkoista 

pakotetta/palkkiota

Psykologiset perustarpeet
1. Autonomia 

(valinnanvapaus)
2. Pystyvyys (onnistuminen)
3. Kuuluvuus (hyväksyntä)

Deci & Ryan 2000



Luontoliikunnan nautinto

• Autonomia

– Monta oikeaa tapaa liikkua luonnossa. Jokaisella 
oma mieltymyksensä. Vapaus. 

• Pystyvyys

– Kaikki voivat seikkailla ja onnistua, haastetta voi 
säädellä (vrt. seikkailukasvatus)

• Kuuluvuus

– ”Biofilia”, luontoyhteys, arvot, vuorovaikutus



• Luonnon 
terveysvaikutukset 
tärkeää tuoda esille

• Tietoa parempi sisäisen 
motivaation lähde on 
toiminnasta saavutettu 
nautinto! 

• Uusi terveystieto voi 
motivoida hakeutumaan 
luontoon



”Terveyttä kansallispuistoista”

LUONTO LIIKUTTAMAAN
-hanke

4/2013-1/2015

Päätoteuttaja Metsähallitus
Osatoteuttaja Savon ammatti- ja 
aikuisopisto

www.metsa.fi/luontoliikuttamaan
http://luontoliikuttaa.wordpress.com/

http://www.metsa.fi/luontoliikuttamaan
http://luontoliikuttaa.wordpress.com/


Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen 
luonnon ja luontoliikunnan avulla

Yhteistyön lisääminen terveys- ja 
hyvinvointisektorin sekä luontosektorin 
välillä

Luontoliikuntaan kytkeytyvien terveys- ja 
hyvinvointipalvelujen saatavuuden ja 
laadun kehittäminen



Luonto liikuttamaan -hankkeen kohderyhmät

Pitkäaikaistyöttömien aktivointi ja terveyden 
edistäminen

Maahanmuuttajien kotoutumisen ja terveyden 
edistäminen

Miesten painonhallinnan tukeminen ja 
diabeteksen ehkäisy

Nuorten syrjäytymisen ehkäisy
ja terveyden edistäminen



Vaikeasti työllistyvät pitkäaikaistyöttömät 



Turvapaikanhakijat / maahanmuuttajat





Ylipainoiset vähän liikkuvat miehet



Syrjäytymisvaarassa olevat nuoret



3. Sisäistä motivaatiota ruokkiva 
luontomatkailu



Asiakkaan autonomia

• ”Räätälöidään asiakkaan toiveen mukaan”

– Määrittele vaihtoehdot ja anna raamit!

• Kuvaile ja kuvita. Ei sika säkissä -valintaa.

– Kuva voi kertoa enemmän kuin sanat
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• Kuvaile vaativuustaso

• Korosta haasteista selviytymisen iloa

– Henkiset ja/tai fyysiset haasteet

• Kuvaile ja kuvita 

– Mieti, millaisia ihmisiä some-kuvissasi on 

– Varmista, että some-kuvissasi on ihmisiä

• Kerää palaute – missä onnistuminen tuotti 
nautintoa? Levitä ilosanomaa somessa. 

Asiakkaan pystyvyyden kokemus



Asiakkaan kuuluvuuden kokemus

• Kuuluvuus alueen luontoon (nautinto)

• Yhteenkuuluvuus ryhmän kanssa

• Yhteenkuuluvuus yrityksen henkilökunnan 
kanssa (tärkeä!) 

– Henkilökunnan kuvat somessa

• Varmista kokemuksen jakaminen Facebookissa

• Kerro asiakkaalle myöhemmin, mikä merkitys 
luonnolla on hyvinvoinnille



Yhteenveto

• Tutustu luonnon tuottamiin terveys- ja 
hyvinvointivaikutuksiin
http://www.luontoon.fi/retkeilynabc/terveyttajahyvinvointialuonnosta/

• Mieti palvelujasi asiakkaan sisäisen motivaation 
vahvistamisen kannalta

• Huolehdi, että asiakas nauttii luontomatkailupalvelustasi ja 
jakaa elämyksensä ”livenä” tai somessa

• Hyödynnä teknologiaa kokemusten ja vaikutusten 
todentamisessa ja jakamisessa.

http://www.luontoon.fi/retkeilynabc/terveyttajahyvinvointialuonnosta/


Kiitos!
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kati at vahasarja.fi
fi.linkedin.com/in/kativahasarja
Twitter: @katiVhsarja
www.metsa.fi/luontoliikuttamaan

http://www.metsa.fi/luontoliikuttamaan
http://www.metsa.fi/luontoliikuttamaan

