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8 LUONNOSTA VIRTAA -|NTERVENT|ON SOVELTAMINEN
GREEN CARE -KENTASSA

Kirsi Salonen ja Katriina Hyvénen

8.1 Johdanto

Suomalaisen Green Care —toiminnan keskeiset osa—alueet ovat luontoperustaisuus,
kokemuksellisuus (toiminnallisuus) ja osallisuus (yhteiséllisyys) (Luke, THL &
GCF ry 2018). J05 tarkastellaan Green Care —t0iminnan tieteellisyytt'ei ympéiristij—
psykologian néikékulmasta, luontoperustaisuuden taustalla olevat tutkimukset ja
teoriat luonnon hyvinvointivaikutuksista (ks. esimerkiksi Hartig, Mitchell, de
Vries & Frurnkin 2014) ja luontointerventioistal ovat keskeisi'él.

Péi'eiasiassa lu0ntointerventiotutkimuksia 0n tehty kuntoutuksen parissa (ks. esi—
merkiksi Gonzalez, Hartig, Patil, Martinsen, & Kirkevold 2009). Luontointerven—
tioiden onkin havaittu vaikuttavan merkitsev'dsti psykologisiin, sosiaalisiin, fysio—
logisiin J a kognitiivisiin kuntoutumisen tavoitteisiin sek'ét Véhent'aiv'éln sairauksien
oireita. Useimmissa tutkimuksissa (Annerstedt & W'eihlrborg 2011) on havaittu
myénteisiéi vaikutuksia stressin oireisiin, psykiatrisiin (esimerkiksi masennus,
skitsofrenia Ja ahdistush'aiirié) ja somaattisiin sairauksiin (esimerkiksi syép'él, lii—
kuntavammat, syd'einsairaudet) sek'd p'eiihdeongelmiin.

Green Care —toimintaan kuuluvia niin sanottuja luontointerventiotyyppej '21 on tut—
kittu. Salosen J a Térnroosin (2019) mukaan luontointerventiotyypit eroavat toisis—
taan koettujen vaikutusten suhteen, ja n'eiin niiden vaikuttavuus myijs kuntoutuk—
sen tai tervehtymisen n'eikékulmasta eroavat toisistaan (Salonen & Térnroos 2019).
Toisin sanoen tutkirnuksen rnukaan n'eiytt'él'd silt'ei, ettéi kaikki Green Care —toiminta
ei Véilttéiméitt'ai ole yht'ai tuloksellista hyvinvoinnin n'aikékulmasta.

Riittéiéiké siis Green Care —toiminnan tieteellisyyden perusteluksi se, ett'ai toiminta
tapahtuu luonnossa tai maatilaympéiristéss'ai, siinéi 0n toimintaa J a se tapahtuu yh—
teiséiss'ai? K'eisill'él olevassa artikkelissa esittelemme Jyvéskyl'éln yliopiston psykolo—
gian laitoksen tutkimushankkeessa kehitetyn J a tutkitun Luonnosta Virtaa —inter—
vention (Salonen yIn. 2018), J a pohdimme, miten tutkimuksen avulla saatua tietoa
V0i hyédynt'aiéi Green Care —toiminnan kent'aiss'ei.

Tutkimuksemme jatkoi kansainv'ailisestikin merkittéivéi'ei tutkimusavausta, jossa
tarkastelimme luontoymp'dristén vaikutuksia tyijntekijijiden tyéhyvinvointiin ja

1 Interventio-kéisitteell'ai tarkoitetaan toimenpidettéi, Jolla pyrit'ei'ein vaikuttamaan yksilén
terveydentilaan tai kéiytt'aiytymiseen.
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tyésséi suoriutumiseen Luonnosta Virtaa —interventiolla (Salonen yin. 2016). Ar—
tikkelissa nostarnrne esille Luonnosta Virtaa —inte1'venti00n osallistuneiden koetut
vaikutukset, ja niist'ai erityisesti vélittémét muutokset psykologisessa tyést'ai irrot—
tautumisessa ja tunnetiloissa sek'ai pidemm'ain ajan muutokset tyéuupumuksessa.
Tarkemmat tutkimukseen liittyv'eit tiedot ovat lijydett'aiviss'ét tutkimushankkeeseen
liittyv'dst'ai loppuraportista (Salonen ym., 2018), joten téistéi syyst'ai kuvaamme in—
terventiotutkimuksen keskeisiéi tuloksia téiss'ai aItikkelissa tiivistetysti.

Luonnosta Virtaa -interventio

Luonnosta Virtaa —interventi0n taustalla on eko— ja ymp'airistijpsykologisia teori—
oita, jotka liittyv'eit elpymiseen ja niin sanottuihin kokonaisvaltaisiin néikemyksiin.
Elpymisen teorioita ovat tarkkaavuuden (Kaplan & Kaplan 1989) ja stressist'ei e1—
pyininen (Ulrich 1983). Kokonaisvaltaisia néikemyksiin kuuluvat esimerkiksi
psyykkisen itses'ai'éltelyn teoria, jota 0n aiemmissa tutkimuksissa yhdistetty mieli—
paikkatutkimuksiin (ks. esimerkiksi Korpela 2001). Kokonaisvaltaisen luontoko—
kemuksen mallissa (KOLU; Salonen ym. 2016), oleellisia tekijijit'ai myénteisess'él
luontokokemuksessa ovat muun muassa luontoyhteys ja hyvéiksyv'ei l'eisn'aiolo.

Luonnosta Virtaa —interventi0ta ei ole kehitetty pelk'aist'd'dn teorioiden ja tutkimus—
ten pohjalta, vaan taustalla ovat myijs intervention kehitt'aijien ammattipsykologi—
tyén kokemukset ja havainnot. Erityisesti vaikutteita on otettu kolmivaiheisesta
mielipaikkaharjoituksesta (Salonen 2012), joka 0n ekopsykologinen menetelm'zi.
Tiss'ai menetelm'eiss'ei luontoympéristéén liittyvien paikkakokemusten tunnistami—
sen ja jakamisen avulla pyrit'ai'éln luonnon hyvinvointivaikutusten ja psyykkisen it—
seséiéitelyn vahvistamiseen. T'eim'étn lis'aiksi intervention kehitt'eimisess'él 0n otettu
vaikutteita muun muassa tanssi— ja liiketerapiasta, jolloin havainnot esimerkiksi
luontoyhteyden ja vuorovaikutuksen kehollistamisesta (Burns 2012), ovat hyédyn—
téineet Luonnosta Virtaa —intervention kehittéirnistyijtéi.

Luonnosta Virtaa —interventio koostuu kolmesta osa—alueesta: hyvinvointia tuke—
van ymp'airistijn tunnistaminen, luonnon hyvinvointivaikutusten (koetut vaikutuk—
set) tiedostaminen sek'ai fyysisen ja sosiaalisen ympéiristén tuki (kuvio 7).
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Luonnosta Virtaa -intervention osa-
alueet

Hyvinvointia tukevan
.. , _, -- - ---- Luonnonja ryhménymparlston Luontoymparlstoon tuki:

tunnistaminen Iiittyvien _ ____ _ _
. _ . _ _ _ yhdlstetaan fnIsen Ja

mahdoIIISImman hyVInvomtIvaIkutusten
sallivasti sosiaalisen ympéristén

tiedostaminen tuen saaminen
ja turvallisesti

Kuvio 7. Luonnosta Virtaa —intervention osa—alueet.

Luonnosta Virtaa —interventioon kuuluu sek'ai ryhm'élmuotoinen interventio
(Lri—ryhm'ei) ett'él etéiohjattu interventio (itsen'eiiset ulkoilij at). Luonnosta Virtaa
—interventi0n osa—alueista Lri—ryhm'ei sis'eilt'ei'ei kaikki kolme osa—aluetta, mutta
et'eiohjattu interventio sis'eilt'ei'ei vain intervention ensimm'aiinen osa—alueen. Toisin
sanoen Lri—ryhm'eil'eiisi'ai ohjeistetaan luontoymp'eiristéss'ai tunnistamaan itsel—
leen sopiva, hyvinvointia tukeva luontomielipaikka. Téméin lis'aiksi harjoitteiden
avulla pyrit'él'éln mahdollistamaan hyvinvointivaikutusten tiedostaminen. Lri—
ryhm'eil'aiisilléi 0n myés mahdollista saada kokemus sosiaalisen ympéiristén (ohjaaja
ja ryhrn'eil'aiiset) tuesta. Lri—I'yhméi kokoontuu osallistujien léhiluonnossa Viikon
V'eilein Viiden Viikon ajan noin 1,5 tuntia kerralla. Jokaisella tapaamiskerralla inter—
vention kaikki osa—alueet ovat harjoitteissa mukana, mutta haoitteet kuitenkin
eroavat toisistaan. Itsenéiisi'él ulkoilijoita ohjeistetaan s'eihképostitse suuntaamaan
huomio ulkoilun aikana péiéasiassa luontoymp'dristéén, ja heit'ai myés muistute—
taan ulkoiluista.

8.2 Osallistujien tunnetilojen, psykologisen tyéstéi
irrottautumisen ja tyéuupumuksen mittaaminen

Kartoitimme Luonnosta Virtaa —intervention Vilittémiéi muutoksia psykologisessa
tyéstéi irrottautumisessa ja tunnetilassa sek'ei pidempiaikaisia muutoksia tyéuupu—
muksessa tutkimusryhmien (Lri—I'yhm'ai, itsen'éliset ulkoilijat _] a kontrolliryhm'ai)
V'eilill'ai (Salonen ym. 2018). Osallistujat (N=121) olivat péiéiasiassa naisia (110) ja
heid'éln keski—ik'ei oli 47 vuotta.
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Psykologinen tyésta irrottautuminen kuvaa psykologista tilaa, jolloin yksilij irrot—
tautuu tyésta'an ja siihen liittyvist'a tehtaVist'a'an psykologisesti. T'at'a kysyttiin pa—
lautumisen mekanismeja arvioivalla mittarilla (Sonnentag & Fritz 2007), joka on
validoitu Suomessa monialaisella aineistolla (Kinnunen & Feldt 2013). Tunnetiloja
arVioitiin PANAS—X —kyselyn avulla (Watson & Clark 1999). Osallistujat arvioivat
kumpaakin tekijaa ennen ja j'alkeen jokaista interventiokertaa (ks. Salonen ym.
2018). Tyijuupumus koostuu kolmesta ulottuvuudesta, jotka ovat uupumusastei—
nen V'asymys, kyynistyneisyys ja ammatillisen itsetunnon heikkeneminen (Mas—
lach & Jackson 1981). Sita mitattiin 9—osioisella Bergen Burnout Indicator (BBI) —
kyselyll'a (Feldt ym. 2014).

M'a'ar'alliset analyysit toteutettiin siten, ett'a V'alittijmi'a tunnetilojen J a psykologisen
tyést'a irrottautumisen muutoksia ajassa ja tutkimusryhmien (Lri—I'yhma, itse—
naiset ulkoilij at J a kontrolliryhm'a) V'alilla tarkasteltiin GLM—analyysill'a. Tyéuupu—
muksen muutoksia ajassa ja tutkimusryhmien Valilla kolmessa mittausajankoh—
dassa (alkumittaus, 1 kk ja 6 kk seurantamittaukset) tarkasteltiin hierarkkisen 1i—
neaarisen mallin (HLM) avulla MPlus—ohjelmalla. Post hoc —testin perusteella ar—
Vioitiin, mink'a suuntainen ja mink'a tutkimusryhmien V'alill'a ero havaittiin.

8.3 Tuloksetja pohdinta

Tulosten mukaan Valitén psykologinen tyijst'a irrottautuminen lisaantyi kaikilla
kolmella tutkimusryhmall'a jokaisena interventiokertana. Tutkimusryhmien Va—
1111a havaittiin kuitenkin myijs eroja siten, ett'a toisena mittauskertana psykologi—
nen irrottautuminen lis'a'antyi Lri—ryhm'all'a merkitsevasti enemm'an kuin itse—
n'aisilla ulkoilijoilla ja kontrolliryhm'alla, ja kolmannella mittauskerralla LuOVi—
ryhman psykologinen irrottautuminen lis'aantyi merkitsevasti enemm'an kuin
kontrolliryhm'alla. Tulos on samansuuntainen kuin aiempi tutkimus, jossa lounas—
ajan puistok'avelyill'a oli myénteinen vaikutus psykologiseen irrottautumiseen (De
Bloom ym. 2017).

Eroja léytyi myés Lri—ryhm'an J a itsen'aisten ulkoilijoiden Valilla, mutta itsen'ai—
set ulkoilijat ja kontrolliryhm'a eiV'at eronneet toisistaan. Naytt'aisi siis silta, etta
”l'ahiohjattu” luontointerventio mahdollistaa etaohjattua interventiota paremmin
psykologisen irrottautumisen.

Kun arvioitiin Valittijmi'a muutoksia tunnetiloissa, havaittiin, ett'a Lri—ryhrn'a—
laisten J a itsen'aisten ulkoilij oiden tulokset erosivat kontrolliryhm'asta. Eroja lbytyi
siis Lri—ryhm'an ja kontrolliryhm'an sek'a itsenaisten ulkoilijoiden ja kontrolli—
ryhman V'alill'a, mutta eroja ei ollut Lri—ryhm'an ja itsen'aisten ulkoilijoiden Va—
1111a. Naytt'aisi silta, ett'a V'alittijmien tunnetiloj en nakékulmasta eroa ei ole Lri—
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intervention ryhm'aimuotoisen ja itsenéiisten ulkoilijoiden Véilill'ai. Tulos on linjassa
aiempien tutkimusten kanssa, joiden mukaan myés omaehtoiset luontokokemuk—
set vaikuttavat myénteisesti mielialoihin (ks. esimerkiksi Ulrich 1983), mutta toi—
saalta tulos her'aitt'ai'él kysymyksen: tarvitaanko léhiohjattuja luontointerventioita,
mik'élli itsen'aiinen ulkoilu mahdollistaa samalla tavalla tunnetilojen myénteisi'ei
muutoksia.

Tyéuupumuksen osalta myijnteisiéi muutoksia havaittiin vain Lri—ryhm'élss'ai
kuuden kuukauden seurantamittauksessa. Kyynistyneisyys, joka 0n tyéuupumuk—
sen osa—alue, V'aiheni merkitsev'aisti enemm'éln kuin muissa tutkimusryhmisséi.
Muissa ryhmiss'ai ei havaittu tyéuupumuksen osalta laskua ensimm'élisen eik'él kuu—
den kuukauden seurantamittauksessa. Lri—ryhrn'ein osalta tulos on samansuun—
tainen aiemrnan tutkimuksen kanssa, jossa havaittiin, ett'él suurimmat muutokset
luontointervention rnyét'él ty6uupumuksessa tapahtuivat kuuden ja 12 kuukauden
seurannoissa (Sahlin, Ahlborg, Matuszezyk, & Grahn 2014), jolloin osallistujat ra—
portoivat kéiyttéivéins'ai edelleen interventiosta opittuja tyijhijn liittyvi'ei stressinhal—
lintakeinoja (Sahlin yrn. 2014). Voidaankin todeta, ettéi luontointerventioissa
omaksuttujen keinojen omaksuminen ja soveltaminen omaan el'eim'ai'ain voi Vied'ei
pidemméin ajan.

8.4 Nékékulmia Green Care -toiminnan kehittémiseen

Tutkimuksen perusteella voimme siis todeta, ett'él sek'ai luonnossa ulkoilu itsen'eii—
sesti tai ohjatusti saavat aikaan myénteisi'ei tunnetilan muutoksia. Green Care —t0i—
minnan néikékulmasta 0n kuitenkin hyv'ai muistaa, ett'ai itsen'eiiset ulkoilijatkin 01i—
Vat ”kevyesti ohjattuja”, jolloin ohjauksen avulla pyrittiin suuntaamaan ulkoilijan
huomiota ympéiristéijn. Ulkoiluista myés muistutettiin tarpeen mukaan, mikéli ul—
koilukerta oli j'éléinyt V'eiliin. Tillaisia et'aiohj attuja luontotoiminnan palveluita voi—
taisiin jatkossa tarjota enemméin.

Tutkimuksen perusteella voidaan myés arvioida, tuoko léihiohjattu ryhm'eimuotoi—
nen interventio (Lri—ryhm'ai) lis'eiarvoa hyvinvointivaikutuksiin verrattuna etéi—
ohjattuihin itsen'élisiin ulkoilijoihin. Tulosten perusteella voimme sanoa, ettéi
LuOVi—ryhméi yhdistyy itsen'eiisi'ai ulkoilijoita parempaan Vilittéméi'ein psykologi—
seen irrottautumiseen sek'ai pidemm'aill'ai aikav'éllilléi kyynistyneisyyden V'eihenemi—
seen.

Ryhm'élmuotoisen intervention kehittémisen kannalta oli myés t'eirke'él'd tutkia véi—
littémien vaikutuksia jokaiselta tapaamiskerralta, jotta saatiin t'eisméillist'ai tietoa
eri interventiokertojen tuloksellisuudesta. T'eim'éln tiedon pohjalta voidaan edel—
leen ottaa k'aiyttéén niit'ai harjoitteita, jotka tulosten mukaan tuottavat suurimmat
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erot muihin tutkimusryhmiin. Esimerkiksi psykologisen tyijst'ai irrottautumisen
suhteen merkitsev'ai ero Lri—ryhm'ain ja itsen'aiisten ulkoilijoiden V'eilill'él tapahtui
toisella tapaamiskerralla, jolloin erityist'ei oli osallistujien jakautuminen pienryh—
miin mieleisten ympéiristijsuhteen ominaisuuksien perusteella. Pienryhm'dn teh—
téiv'ain'ei oli silloin tunnistaa yhteinen mielipaikka, jossa kukin tunnisti siin'él itsel—
leen sopivia luontoyrnp'airistén ominaisuuksia, mutta paikka oli kuitenkin ryhm'ein
yhteinen valinta. Harjoitteen tavoitteena onkin, ett'él paikkakokemusten jakami—
nen ympéiristéominaisuuksien tuella yhteisess'él mielipaikassa helpottaa J akamista
sek'él liséiéi yhteyden ja osallisuuden kokemusta (vrt. RaiVio & Karjalainen 2013).

Miten tutkimustulokset tukevat Green Care —t0iminnan kehittémistéi? Jo interven—
tion kehittémisvaiheessa meille tutkijoina J a ammattipsykologeina oli selv'él'él, ett'ai
intervention rakenne 0n oltava selkeéi J a siihen liittyv'ait osa—alueet ja harjoitteet 0n
oltava toistettavissa sek'd tieteelliseen ettéi k'dytéinnén tarkoituksiin. Olisikin mah—
dollista ja jopa toivottavaa, ett'él Green Care —pa1velun tuottaja hyédynt'aiisi Luon—
nosta Virtaa —interventi0n rakennetta (kolme osa—aluetta) omassa toiminnassaan.
Sosiaalinen tuki 0n ehk'ei parhaiten toteutunut ja sin'eill'ei'ein mukana jo Green Care
—t0iminnan periaatteissa. Itselle sopivan, hyVinVOintia tukevan luontoyrnp'eiristén
tunnistaminen ja hyvinvointivaikutusten tiedostaminen ovat saattaneet j'eiéd'ai V'él—
hemm'aille huomiolle. Tutkimuksen perusteella VOimmekin sanoa, ett'él huomiota
kannattaa kiinnitt'él'd luonnon aistimiseen, oli kyseess'ei sitten ryhm'élmuotoinen toi—
minta tai itsen'élinen ulkoilu.
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