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Verkostomainen työote on yksi tämän ajan piirteistä, ja verkostot tarjoavat jäsenilleen

monenlaista hyötyä kuten mahdollisuuksia oman ja yhteisen toiminnan kehittämiseen,

parempaa tiedonkulkua, vuorovaikutusta sekä oman asiantuntijuuden syventämistä.

LuontoVoimaa ja LuontoHoivaa Keski-Suomesta: Green Care -verkostosta virtaa

luontopalveluihin -aktivointihankkeen tavoitteena oli rakentaa koko Keski-Suomen

maakunnan Green Care - ja luontoperustaisia hyvinvointipalveluita tuottavien sekä niistä

kiinnostuneiden toimijoiden yhtenäinen ammattiverkosto, jonka avulla voidaan luoda

yhtenäistä, alueellista asiantuntijaprofiilia – laadukkaista luontoperustaisista palveluista

tunnettua Keski-Suomea. Tavoitteena oli lisäksi lisätä alueen luontopalveluiden näkyvyyttä. 

Hankkeen kautta tuotiin yhteen yli 100 keskisuomalaista luontoperustaisia palveluita

tuottavaa tai niistä kiinnostunutta toimijaa. Suurin osa mukana olleista oli yrittäjiä, mutta

mukana oli myös yrittäjäksi aikovia, opiskelijoita, kolmannen sektorin toimijoita sekä

oppilaitosten edustajia. Toimijat tuotiin yhteen yhteisen verkostoitumisen ja kehittämisen

äärelle muun muassa etäkahvihetkien, etätyöpajojen, livetapaamisten, webinaarien sekä

verkoston keskinäisen Facebook -ryhmän keskusteluiden kautta. Yleisesti alueen

luontoperustaisten palveluiden näkyvyyttä sekä toimijoiden toistensa löytämistä edistettiin

kahdella mainosvideolla, jotka tuotettiin yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa sekä

sähköisen palvelukartan avulla, jolla alueen luontopalvelut tuotiin ensimmäistä kertaa

”saman katon alle”. Hankkeessa tehtiin näkyvyyden ja luontoperustaisen toiminnan

tietoisuuden edistämiseksi myös paljon sosiaalisen median viestintää ja verkoston jäsenet

ottivatkin käyttöön muun muassa uuden, #keskisuomenluontopalvelut aihetunnisteen.

Hankkeen kautta tietoisuus Keski-Suomen luontopalveluista on lisääntynyt niin kuluttajien,

erilaisten organisaatioiden kuin yrittäjienkin keskuudessa. Hanke on edistänyt alueen

luontoperustaisten toimijoiden välistä yhteistyötä ja verkottumista sekä heidän verkosto-

osaamistaan. Hankkeen aikana perustettiin muutamia uusia yrityksiä, solmittiin

yhteistyökumppanuuksia sekä tuotteistettiin useita uusia luontoperustaisia tuotteita.

Yhteistyön edelleen kehittymiselle ja verkostoitumisen jatkumiselle löydettiin yhteisiä keinoja,

joiden hyödyntäminen on jatkossa täysin toimijoiden omissa käsissä. Tukea erityisesti

verkosto- ja liiketoimintaosaamiseen tarvitaan jatkossa lisää. Luontoon perustuvat palvelut

ovat tulevaisuuden kasvava toimiala ja niiden edelleen kehittäminen kannattaa.

Hanke rahoitettiin Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta yleishyödyllisenä

kehittämishankkeena.

OSA 1: Loppuraportti

YHTEENVETO HANKKEESTA
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HANKKEEN TAUSTA & TARVE

Luontoperustaisten ja Green Care -palveluiden tarjonta on lisääntynyt merkittävästi

viimeisen kymmenen vuoden aikana Suomessa. Luontoperustainen lähestymistapa tarjoaa

monipuolisia mahdollisuuksia niin hyvinvointi-, matkailu-, taide- ja kulttuuri- kuin maa- ja

metsätalousaloille. Parhaimmillaan luontoperustaiset palvelut tuovat matalan kynnyksen

paikkoja kuluttajille oman hyvinvoinnin edistämiseen, suhdanteista riippumatonta

lisäelinkeinoa yrittäjille sekä lisää yrittäjiä, palveluita ja euroja maaseudulle lisäten

maaseudun houkuttelevuutta.

Luontoperustaisia palveluita tarjoavat toimijat ovat pääosin yksinyrittäjiä ja mikroyrityksiä ja

luontoperustaiset palvelut ovat usein tuottajalleen sivuelinkeino. Palveluntuottajien työ on

monin paikoin yksinäistä ja pirstaleista eikä yksittäisellä yrittäjällä ole välttämättä tarpeeksi

resursseja palveluidensa monipuolistamiseen ja esille tuontiin. Yhteistyö muiden toimijoiden

kanssa mahdollistaa tehokkaamman ja laajemman näkyvyyden lisäämisen sekä tuo uusia

mahdollisuuksia ja inspiraatiota tuote- ja palveluvalikoimaan. Verkostomainen työote onkin

yksi tämän ajan piirteistä ja sen merkitys tulee korostumaan entisestään. Verkostot tarjoavat

jäsenilleen monenlaista hyötyä, muun muassa mahdollisuuksia oman ja yhteisen toiminnan

kehittämiseen, parempaa tiedonkulkua, vuorovaikutusta ja vertaistukea sekä oman

asiantuntijuuden syventämistä.

Luontoperustaisten toimijoiden ammattiverkoston avulla voidaan luoda yhtenäistä,

alueellista asiantuntijaprofiilia luontoperustaisiin palveluihin – laadukkaista

luontoperustaisista palveluista tunnettua Keski-Suomea. Yhtenäinen ammattiverkosto tuo

strategista hyötyä liittoutumien kautta, vahvistaa kilpailuetua sekä osaamista.

Kokonaisuudessaan luontoperustaisen toiminnan etu on alueellinen yhteistyö ja tiedonvaihto.

Maakunnassa sijaitsevat yritykset hyötyvät toistensa menestyksestä ja luontoperustaisen

toiminnan näkyvyyden lisääntymisestä. Toimijat voivat tukea toistensa hyvinvointia sekä

tarjota apua ajankohtaisissa ja kaikkia ennemmin tai myöhemmin koskettavissa

haastekohdissa uudenlaisen toiminnan parissa.

HANKKEEN TAVOITTEET

Manner-Suomen kehittämisohjelman tavoitteina mainitaan maaseudun elinkeinojen

monipuolistaminen sekä työllisyyden parantaminen yritysten kilpailukykyä, uutta yrittäjyyttä ja

yritysten verkostoitumista kehittämällä. Tavoitteissa mainitaan lisäksi maaseudun elinvoiman

lisääminen sekä maaseudun yritystoiminnan monipuolistuminen ja erityisesti pienyritysten

monipuolistaminen, perustaminen sekä kehittäminen. 

Keski-Suomen alueellisessa maaseudun kehittämisohjelmassa korostetaan kokeilukulttuuria

sekä uusien yritysten ja palveluiden kehittämistä. Myös Keski-Suomen ohjelmassa mainitaan

erityisesti pienyritykset sekä yrittäjien yhteistyön ja verkottumisen lisääminen. Keski-Suomi

haluaa paikallisen kehittämisohjelman mukaan vahvasti edistää aineettomien lähipalveluiden
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kuten vihreän hoivan ja luontoperustaisten palveluiden syntymistä ja kehittämistä ja näkee

näissä suurta potentiaalia. Ohjelmassa tuodaan esille kuinka yrityksiä tarvitaan lisää ja

niiden syntymistä, kehittämistä ja kasvun edellytyksiä halutaan edesauttaa.

LuontoVoimaa ja LuontoHoivaa Keski-Suomesta -aktivointihankkeen tarkoituksena oli

rakentaa maakunnan luontoperustaisia palveluita tuottavien ja niistä kiinnostuneiden

toimijoiden yhtenäinen ammattiverkosto, luoda luontoperustaiselle toiminnalle yhtenäinen

maakunnallinen laatupohja sekä lisätä maakunnan luontoperustaisten palveluiden

näkyvyyttä. Aktivointihankkeen tavoitteena oli lisätä luontoperustaisia palveluita tarjoavien

toimijoiden yhteistyötä maakunnassa yhteisen kehittämisen, yhteisten palveluiden sekä

yritysryhmähankkeisiin kannustamisen kautta.

Hankkeessa kehitettävän ammattiverkoston tavoitteena oli 1) luoda keskisuomalaisille

luontoperustaisille palveluille yhtenäinen imago, 2) lisätä alueellisten luontoperustaisten

palveluiden löydettävyyttä, 3) toimia vertaistukena ja lisätä toimijoiden hyvinvointia, 4) lisätä

toimijoiden yhtenäistä laatu- ja verkosto-osaamista sekä 5) lisätä toimijoiden kilpailukykyä.

HANKKEEN TOTEUTUS

Hankkeen kokonaiskesto oli 12 kuukautta. Aktivointihanke koostui neljästä työpaketista, joita

olivat 1) ammattiverkoston kokoaminen ja muotoilu 2) laatu- ja verkosto-osaamisen

teemapäivät, 3) virtuaaliverkoston kehittäminen sekä 4) maakuntakiertue keskisuomalaisen

luontoperustaisen ja Green Care -toiminnan sekä verkoston näkyvyyden lisäämiseksi.

3.1 Hankkeen toimenpiteet

Hanke käynnistettiin tammikuussa 2021 projektipäällikön sekä projektiasiantuntijan toimesta.

Hanke aloitettiin luomalla sille viestintäsuunnitelma, sosiaalisen median kanavat sekä

tiedotteet, valmistelemalla tulevia työpaketteja, esittelemällä hanketta sisäisesti sekä

mahdollisille sidosryhmille ja toteuttamalla sähköinen kysely Keski-Suomen alueen asukkaille

luontoperustaisiin palveluihin liittyen. Vastauksia kyselyyn saatiin 166 kpl ja niiden mukaan

luontoperustaiset palvelut olivat alueella vielä melko vieraita ja vähän käytettyjä (kts. kuva 1). 

Kuva 1. Alkukyselyn tuloksista otos.
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Kysyttäessä millaisista luontoon ja hyvinvointiin liittyvistä palveluista vastaaja olisi

kiinnostunut, tuli vastauksiksi muun muassa:

Lisäksi vastauksissa tuotiin esille tarve hyvin pidettyihin ja merkittyihin luontoreitteihin ja

näiden helppoa saavutettavuutta, joka tukisi omaehtoista liikkumista luonnossa. Osassa

vastauksista (n. 15 %) tuotiin myös esille, kuinka ei koeta tarvetta ohjattuihin/maksullisiin

palveluihin luontoon liittyen, sillä luontoon pääsy itsenäisesti on helppoa ja luonnossa käynti

vastaajalle arkipäiväistä ja itsestään selvää.

opastetut & valmiiksi organisoidut luonto-/vaellusretket

välinevuokraus + omaehtoista liikkumista tukevat palvelut

opastukset liittyen luonnonantimiin, retkeilyyn, lajiston tunnistamiseen jne.

ohjatusti liikuntaa, rentoutumista & hemmottelua luonnossa

koko perheille & lapsille suunnatut palvelut luonnossa ja eläinten parissa

työhyvinvointia edistävät palvelut luonnossa

3.1.1. Ammattiverkoston kokoaminen & muotoilu

Keskisuomalaisia luontoperustaisia palveluita tarjoavia ja niistä kiinnostuneita toimijoita

tuotiin hankkeen kautta yhteen verkostoitumisen sekä yhteisen kehittämisen äärelle.

Luontoperustaista toimintaa tarjotaan ja hyödynnetään laajalla toimialakentällä ja siksi

hankkeen aikana toimijoita pyrittiin tavoittamaan niin sosiaali- ja terveys-, matkailu-, taide-

ja kulttuuri-, hyvinvointi- ja liikunta- kuin luonnonvara-alalta. Hankkeesta ja sen aikaisesta

toiminnasta tiedotettiin laajasti Keski-Suomen alueella muun muassa kehittämisyhtiöiden,

maaseutusihteereiden, Green Care Finland ry:n, paikallisten järjestöjen, suorien

kontaktointien sekä sosiaalisen median kautta. Hankkeeseen ilmoittautui mukaan 106

toimijaa. Näistä 12 henkilöä olivat kolmannen sektorin toimijoita, oppilaitosten edustajia

ja/tai opiskelijoita, muut yrittäjiä tai yrittäjäksi aikovia, jotka jo tarjoavat jotakin

luontoperustaista toimintaa tai joilla on kiinnostusta siihen. Hankkeen toimintaan oli

mahdollista päästä mukaan ja siitä tiedotettiin laajasti koko sen toiminta-ajan.

Alkukartoitukset

Jokainen hankkeeseen mukaan ilmoittautunut tavattiin henkilökohtaisesti alkukartoituksen

merkeissä. Alkukartoitukset toteutettiin etäyhteyksin pääosin Teams -ohjelmalla, muutama

myös puhelimitse. Alkukartoitusten tavoitteena oli selvittää keskisuomalaisten

luontopalveluiden tilannetta ja alan toimijoiden kokemia kehittämistarpeita sekä toimia

pienimuotoisena sparraushetkenä toimijalle itselleen. Alkukartoituksista saatuja tietoja

hyödynnettiin hankkeen myöhemmissä toimenpiteissä kuten etäkahvihetkissä ja työpajoissa.

Alkukartoitusten toteutuksissa hyödynnettiin Lapin AMK:n ”Green Care -yrittämisen

kehittämistarpeet Lapissa” -hankkeen kehittelemää yrittäjyyden kehittämispolku -konseptia.

Alkukartoituksesta sovittiin hankkeeseen ilmoittautuneen toimijan kanssa välittömästi

ensikontaktin (puhelu/sähköposti) jälkeen. Toimijalle välitettiin etukäteen tutustuttavaksi

”Yrittäjyyden taitekohtia” -lomake, johon hänen tuli pohtia millaiset tekijät/tapahtumat ovat

olleet käänteentekeviä luontoperustaiseen toimintaan tutustumiseen tai sen tarjoamiseen

liittyen. Lisäksi toimijalle välitettiin "Yrittäjyyden kehityspolku" -lomake,  johon hänen tuli 
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pohtia omaa unelmaa luontoperustaiseen toimintaan / yrittäjyyteen liittyen ja askeleita,

jotka unelman mahdollistavat. Alkukartoituksessa keskustelua käytiin näiden lomakkeiden

pohjalta ratkaisukeskeisesti. Jokaisesta alkukartoituksesta koostettiin tärkeimmät asiat

kirjalliseen yhteenvetoon, jonka toimija tarkasti ja joka jäi sekä hänelle itselleen että

hanketyöntekijöille. Alkukartoituksista saatiin toimijoilta paljon hyvää palautetta – se pakotti

pysähtymään hetkeksi oman toiminnan äärelle ja pohtimaan konkreettisia asioita, joilla sitä

saisi edistettyä tai muutettua enemmän oman unelman/tavoitteen suuntaan. Alkukartoitus

toi myös toimijoille lisätietoa hankkeen tulevista toimenpiteistä ja osaltaan alusti tulevaa

verkoston muotoilua sekä yhteistyöhön innostamista. Hanketyöntekijät saivat

alkukartoituksista kullanarvoista tietoa alueen toimijoiden tarpeista. 

Alkukartoituksissa korostui selvästi neljä (4) kehittämistarvetta: liiketoiminnallinen osaaminen,

toimijan oma hyvinvointi, yhteistyö sekä asenteet. Alkukartoituksissa toimijoiden puheissa

korostui, kuinka haasteena pidettiin liiketoiminnallisia asioita, kuten tuotteistamis- ja

hinnoitteluosaamista. Myös luontoperustaiseen toimintaan liittyvät luvanvaraisuudet ynnä

muut käytännön asiat tuottivat päänvaivaa. Markkinointia ja erityisesti sosiaalisen median

kanavien haltuunottoa pidettiin yhteisesti haastavana.

Kuva 2. Alkukartoituksista koostetut kehittämiskohteet ja haasteet.
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Toimijoiden puheissa toistui lisäksi omaan hyvinvointiin liittyvät teemat. Useampi toimija koki

oman jaksamisen olevan tällä hetkellä äärirajoilla, ajanhallinnan olevan haastavaa ja työn

pirstaleisen ja yksinäisen luonteen aiheuttavan omia ongelmiaan. Luontoperustaisia

palveluita tuottavat toimivat usein yksin ja näin toiminta on hyvin haavoittuvaista. Osalla

toiminnan kehitteleminen oli jäänyt vielä pienimuotoiseksi.

Yhteistyön alueella koettiin olevan hankkeen alkaessa vielä melko keskinkertaisella tasolla.

Toimijat toivat alkukartoituksessa esille, kuinka toisia toimijoita on ollut vaikea löytää alueelta

ja näin yhteistyö on jäänyt vähäiseksi. Jonkin verran tuotiin myös esille huonoja kokemuksia

yhteistyön rakentamisesta ja pelkoja verkostoitumiseen ja yhteistyöhön liittyen, kuten

avoimuuden puute ja kilpailullinen asema. Toisaalta toimijat toivat paljon esille sitä, kuinka

erityisesti vertaistuelle, laatikon ulkopuolelta -ajattelulle sekä ”hullulle ideoinnille” yhdessä oli

tilausta. Toimijat toivoivat myös löytävänsä verkostoitumisen kautta yhteistyökumppaneita.

Alkukartoituksista kävi ilmi melko selkeästi, että yhteistyön kehittäminen alueella on ollut

riippuvaista ulkopuolisista ”vetureista” kuten hankkeista.

Jonkin verran alkukartoituksissa nousi esille haasteena asenteet liittyen luontoperustaiseen

toimintaan. Tällä tarkoitettiin sekä yksittäisiltä alueen asukkailta että julkishallinnon

suunnastakin tulleita kommentteja, joista on korostunut tietämättömyys ja ennakkoluulot.

Useampi toimija toi myös esille, että varsinkin pienemmillä paikkakunnilla on haasteena

nähdä oman paikkakunnan vahvuudet ja paikallisten yritysten osaaminen – asiakkaat tulevat

monellekin aivan muualta kuin oman kunnan alueelta. Myös tökeröimmät kommentit ovat

yrittäjille saattaneet tulla juuri oman paikkakunnan ihmisiltä.

Työpaja -sarja

Hankkeeseen mukaan ilmoittautuneille järjestettiin kuuden työpajan sarja, jonka

tarkoituksena oli mahdollistaa toimijoiden törmääminen sekä lähteä muotoilemaan

verkostoitumiselle ja yhteistyölle toimivia malleja. Työpajojen tarkoitus oli koota alueen

toimijat yhteen ja tukea verkostoitumista ja yhteistyötä – oli niiden muoto mikä tahansa.

Työpajojen teemoja suunniteltaessa hyödynnettiin alkukartoituskeskusteluista saatuja toiveita

ja tarpeita. Lue lisää kohdasta ”Laatu- ja verkosto-osaamisen teemapäivät”.

Etäkahvi -tapaamiset

Verkostoitumista ja yhteistyön kehittymistä haluttiin edistää työpaja -sarjan lisäksi

viikoittaisilla etäkahvitapaamisilla. Näillä tapaamisilla pyrittiin myös edelleen vastaamaan

alkukartoituksissa ilmi tulleisiin kehittämiskohteisiin sekä lisäämään tutustumista toimijoiden

kesken. Etäkahvitapaamisia järjestettiin sekä teemallisina että vapaamuotoisina.

Etäkahvitapaamisia järjestettiin hankkeen aikana yhteensä 23 kpl. Keskimääräinen

osallistumismäärä etäkahveihin oli 10 hlöä. Teemallisissa etäkahvikerroissa oli mukana

alustajina ulkopuolisia asiantuntijoita eri organisaatioista, kuten Invalidiliitolta, Traficomilta,

Aluehallintovirastosta sekä Metsähallituksesta avaamassa keskustelua. Lyhyehköjen

alustusten jälkeen teemasta keskusteltiin sekä jaettiin tietoa ja kokemuksia mukana olevien

toimijoiden kesken. 
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Teemallisten etäkahvien aiheita olivat:

Esteettömyys & saavutettavuus luontoperustaisissa palveluissa

Yksityisten sote -palveluiden lainsäädäntö & vaatimukset

Eläimiin liittyvien palveluiden lainsäädäntö & vaatimukset

Vesistöihin liittyvien palveluiden lainsäädäntö & vaatimukset

Aloittaville toimijoille tarjolla oleva tuki/apu + markkinointikanavat

Tuotekortit & niiden merkitys tuotteistamisessa

Green Care -palvelut ja -laatumerkit

Jokamiehenoikeudet ja maankäyttö luontoperustaisissa palveluissa

Ruokapalvelut osana luontoperustaista toimintaa, hygienia-asiat

Viestintävinkit jakoon!

Nuorten innostaminen luontoalalle & luontoalan työssäoppimispaikat

3.1.2. Laatu- ja verkosto-osaamisen teemapäivät

Hankkeeseen mukaan ilmoittautuneille järjestetyn kuuden työpajan sarjan kautta oli

tavoitteena lisätä keskinäistä verkosto- ja laatuosaamista. Työpajat haluttiin toteuttaa ilman

ulkopuolisia asiantuntijoita niin, että alueen toimijoiden sisäistä osaamista hyödynnetään ja

tuodaan esiin eri teemojen käsittelyssä. Työpajoissa hyödynnettiin paljon

pienryhmätoimintaa, jotta oikealle tutustumiselle ja yhteistyön hakemiselle jäisi tilaa.

Kahdessa ensimmäisessä työpajassa oli mukana ulkopuolinen fasilitaattori, jonka avulla

työpajatoiminnalle saatiin hyvät raamit. Hanketyöntekijät fasilitoivat loput neljä työpajoista.

Hanketyöntekijät eivät tuoneet työpajoihin tiedollista sisältöä tai ottaneet kantaa

käsiteltyihin asioihin vaan asioita käsiteltiin toimijalähtöisesti. Yhtä lukuun ottamatta työpajat

toteutettiin etäyhteyksillä. Työpajojen keskimääräinen osallistumismäärä oli 22 hlöä.

Työpajojen teemat olivat:

1. Tutustuminen & verkoston tavoitteet 

2.Verkoston pelisäännöt & alueellisen yhteistyön rakentaminen

3. Luontopalveluiden näkyvyyden edistämisen tekijät

4. Oma hyvinvointi & itsensä johtaminen (livenä Kinnulassa)

5. Alueen luontopalveluiden laatu & yhteneväisyys

6. Verkostoitumisen & yhteistyön tilannecheck

Hanketyöntekijöiden ajatus verkostoitumisen suhteen oli alusta asti, ettei hankkeeseen

ilmoittautuneiden tarvitse toimia yhtenä isona joukkona yhteistyössä keskenään, mutta

luontoperustaisen toiminnan näkyvyyttä ja yhteistyön kehittymistä voidaan edistää parhaiten

yhteisiä käytäntöjä kehittämällä. Kaikki hankkeeseen ilmoittautuneet saivat olla työpajojen

ulkopuolellakin mukana esittämässä ajatuksiaan ja toiveitaan työpajojen teemoihin liittyen ja

teemoista keskusteltiin sähköpostien ja porukan oman Facebook -ryhmän kautta yhteisesti.

Käytännön yhteistyötä haluttiin tukea rakentumaan erilaisin ryhmittymin, sillä tämä nähtiin

potentiaalisempana ja realistisempana kuin yhtenä isona ammattiverkostona aktiivisesti

toimiminen.
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Tästä esimerkkinä 2. työpajan alueellisen yhteistyön rakentaminen, jossa työpaja toteutettiin

pohjoisen, keskisen ja eteläisen Keski-Suomen omissa ryhmissä. Toisessa työpajassa

toimijoita jaettiin pienempiin ryhmiin lisäksi toimialan mukaan.

Työpajasarjan lisäksi hankkeeseen ilmoittautuneille järjestettiin hankkeen päätöstilaisuus,

jossa aluksi kuultiin alustuksia verkostoitumisen tavoista ja hyödyistä sekä käytännön

kokemuksista ja lopuksi keskusteltiin hankkeessa kerätyn toimijaverkoston tulevaisuudesta.

Kuva 3. Päätöstilaisuudessa ideoituja asioita yhteistyön tulevaisuuden suhteen.

Hankkeen yhtenä toimenpiteenä oli suunnitelmaan kirjattu virtuaaliverkoston kehittäminen.

Tällä tarkoitettiin alustaa, johon tulisi konkreettinen listaus alueen luontoperustaisia

palveluita tarjoavista toimijoista, vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin toiminnan

tarjoamiseen/aloittamiseen/järjestämiseen liittyvistä asioista sekä tietoa ajankohtaisista

luontoperustaiseen toimintaan liittyvistä infoista, koulutuksista ja tapahtumista. Alusta toimisi

apuna ja tukena sekä toiminnan kehittämisessä että keskinäisessä toimijoiden

verkostoitumisessa. Hankkeen alkuvaiheessa huomattiin, että verkostoitumista tukeva alusta

tarvitaan käyttöön melko nopeasti ja sen tulisi olla tuttu ja helppokäyttöinen ja sen vuoksi

päädyttiin luomaan ilmoittautuneille oma suljettu Facebook -ryhmä. Lisäksi ilmoittautuneille

luotiin jaettu Google Drive -kansio, johon ilmoittautuneiden tiedot, tapahtumakalenteri sekä

hankkeessa kerätty materiaali koottiin. Hankkeen loppuvaiheilla luotu sähköinen

palvelukartta toimii apuna sekä verkostoitumisessa että palveluiden kehittämisessä ja

näkyvyyden lisäämisessä. Palvelukartta on ensimmäinen laatuaan, johon alueen

luontoperustaiset palvelut on koottu yhteen.

3.1.3. Virtuaaliverkoston kehittäminen
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Facebook -ryhmä

Hankkeeseen ilmoittautuneille perustettiin heti alkuvaiheessa oma Facebook -ryhmä. Ryhmä

luotiin suljetuksi ilmoittautuneiden omasta toiveesta, jotta siellä voitiin keskustella

vapaammin. Mukaan ryhmään pääsi ilmoittautumalla mukaan hankkeeseen. Facebook -

ryhmässä ovat mukana melkein kaikki hankkeessa mukana olleet, yhteensä 102 hlöä

hankkeen päättymishetkellä. 

Facebook -ryhmä luotiin sillä se on ilmainen, muutoinkin sovelluksena paljon toimijoiden

käytössä oleva ja helppokäyttöinen. Facebook -ryhmää käytettiin hankkeen ajan

hankehenkilöiden tuottamaan tiedotukseen, mutta myös toimijoiden keskinäiseen

tutustumiseen, keskusteluun, ideointiin, tiedonjakoon ja yhteistyön kehittämiseen. Facebook -

ryhmässä toimijat ovat helposti toistensa saavutettavissa myös hankkeen päättymisen

jälkeen. Facebook -ryhmän ylläpitoa päätettiin hankkeeseen ilmoittautuneiden kesken jatkaa

alueellisten pienempien ryhmien kautta (pohjoinen, keskinen ja eteläinen Keski-Suomi).

Alueellisilla pienryhmillä on omat WhatsApp -ryhmät, joiden kautta toimijat voivat välittää

tietoa, suunnitella tapaamisia ynnä muuta. Alueelliset pienryhmät huolehtivat kukakin

vuorollaan Facebook -ryhmän ylläpidosta sekä mahdollisten yhteistapaamisten

järjestämisestä. Facebook -ryhmälle valittiin hankkeen päätöstilaisuudessa kaksi uutta

ylläpitäjää, jotka jatkavat toimintaa eteenpäin hankkeen päättyessä.

Drive -kansio tietopankkina

Hankkeeseen ilmoittautuneille luotiin jaettu Google Drive -kansio, joka toimi tiedonvälityksen

ja materiaalin keräämisen ja jakamisen alustana. Kansiosta löytyy kaikki hankkeessa kerätty

materiaali, teemallisten etäkahvien tallenteet, työpajasarjan aikana koottu yhdessä

suunniteltu materiaali, tapahtumakalenteri sekä excel -tiedosto, johon hankkeeseen mukaan

ilmoittautuneet ovat itse saaneet käydä kirjaamassa sellaiset omat tietonsa, jotka haluaa

muille jakaa. Kansio jää kokonaisuudessaan toimijoiden käyttöön myös hankkeen

päättymisen jälkeen ja sinne voi täydentää ja lisätä tietoja/materiaaleja kuka vain linkin

saanut. Kaikilla hankkeessa mukana olleilla on linkki kansioon ja he pystyvät jakamaan linkkiä

uusille Facebook -ryhmään mukaan tuleville hankkeen päättymisen jälkeen.

Sähköinen palvelukartta

Hankkeessa keskisuomalaiset luontoperustaiset palvelut ja palveluntuottajat tuotiin ”saman

katon alle” sähköisen pdf-kartan avulla. Hankkeeseen ilmoittautuneiden kesken käytiin

keskustelua mikä paras tapa tällaiselle palveluiden kokoamiselle olisi ja lopulta päädyttiin

karttaan. Vaihtoehtona olisi ollut myös nettisivuston luominen, mutta sivuston mukanaan

tuomiin kustannuksiin ja ylläpitoon ei hankkeeseen ilmoittautuneiden kautta löytynyt keinoja.

Verkkosivuston näkyvyys olisi myös vaatinut enemmän markkinointipanostusta jokaisen

toimijan omien sivustojen lisäksi kuin pdf-kartta, jonka voi upottaa olemassa oleville

sivustoille tai johon tehdä suora linkkaus.
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Palvelukartta sisältää lisäksi kuntakohtaisen listauksen palveluista sekä suorat linkit sekä

kartasta että listauksesta palveluntuottajien sivustoille. Jokainen hankkeeseen ilmoittautunut

sai ilmoittaa kartalle yhden palvelunsa. Linkkauksien kautta pääsee tutustumaan tarkemmin

muuhun valikoimaan, palveluntuottajan käytäntöihin, hintoihin ynnä muuhun. Sähköisen

palvelukartan tarkoituksena on esitellä palveluiden laajuutta ja monipuolisuutta sekä tuoda

niitä helpommin löydettäviksi. Sähköisellä kartalla nähdään olevan monta kohderyhmää,

esimerkiksi:

Sähköistä palvelukarttaa levitettiin hankkeen päättymiseen saakka laajasti sosiaalisen

median sekä suorien sähköpostien kautta. Lisäksi kartasta painatettiin 600 kpl erä ja

painatettuja versioita lähetettiin postitse mainosmielessä 200 hlö:n postituslistalle.

Postituslistalla oli koko Keski-Suomen alueelta henkilöitä eri tahoilta. Sosiaalisessa mediassa

kartta tavoitti hankkeen oman levityksen kautta n. 30 000 hlöä. Myös hankkeeseen

ilmoittautuneet toimijat sekä hankkeen sidosryhmät levittivät tietoisuutta kartasta laajasti.

Sähköinen palvelukartta oli ladattu hankkeen päättymiseen mennessä 2695 kertaa.

Palvelukartta on vuoden 2021 tilanne keskisuomalaisista luontoperustaisista palveluista ja

tähän hetkeen sopivin tapa tuoda visuaalisesti esille niiden laajuus ja monipuolisuus. Kartta

on luotu niin, että se toimii vaikka jokin yksittäinen palvelu ajan saatossa jäisi pois tai

muokkaantuisi. Kartalla näkyvät palvelut ovat jokaisen toimijan esimerkkipalveluita, mutta

palveluita löytyy lisää toimijoiden omilta sivustoilta, joihin suorat linkkaukset vievät.

kuluttajat hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi

organisaatiot yhteistyökumppaneiden etsimiseksi

yrittäjien kanssa toimivat tahot benchmarkkaamiseen

asiantuntijat elinkeinojen kehittämiseksi

yrittäjät tueksi verkostoitumiseen

oppilaitokset luonnon monipuolisten käyttömahdollisuuksien oivaltamiseksi.

Palvelukartan huono puoli on, ettei sitä itsessään pysty

muokkaamaan/päivittämään, mutta sen ajatellaan toimivan

siihen asti kunnes tulee tarve muunlaiselle palveluiden

esiintuomiselle. Kartta toimii joka tapauksessa

luontoperustaisen kentän kokoajana ja se on luotu ensisijaisesti

toimijoiden välisen yhteistyön ja verkostoitumisen edistämiseksi.

Kartan avulla siihen kuulumattomien ja uusien palveluntuottajien

on helppoa ottaa yhteyttä tai vaikkapa benchmarkata

palveluiden hintatasoa. Palvelukartta ei ole kaiken kattava

listaus alueen luontoperustaisista palveluista, sillä aivan kaikki

alueen toimijat eivät olleet hankkeessa mukana syystä tai

toisesta. Hankkeesta on tiedotettu koko sen toiminta-ajan

laajasti ja näin annettu mahdollisuus siihen osallistumiselle. Näin

ollen kenellä vain alueen palveluntuottajalla on ollut

mahdollisuus ilmoittautua myös palvelukartalle mukaan.

Kuva 4. Sähköinen
palvelukartta.
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Hankkeen pääasiallinen tavoite oli lisätä alueen luontoperustaisen toiminnan toimijoiden

keskinäistä verkostoitumista, yhteistyötä sekä tuoda heitä yhteen yhteisen kehittämisen

äärelle. Toissijainen tavoite hankkeella oli lisätä alueen luontoperustaisen toiminnan

näkyvyyttä sekä kuluttajien, jo olemassa olevien, mutta myös tulevien toimijoiden että

erilaisten organisaatioiden ja tahojen suuntaan. Hankkeen isoimmaksi konkreettiseksi

näkyvyyttä edistäväksi toimenpiteeksi oli virtuaaliverkoston (joka muokkaantui konkreettiseksi

sähköiseksi palvelukartaksi) ohella suunniteltu maakuntakiertue sekä markkinointivideot

alueen toiminnasta.  Myös sosiaalinen media otettiin vahvasti käyttöön näkyvyyden

edistämiseksi eri tahoille. Hanke sai sosiaalisen median lisäksi hieman näkyvyyttä

paikallismedioissa.

3.1.4. Luontoperustaisen toiminnan näkyvyyden lisääminen

Maakuntakiertue

Maakuntakiertueella tarkoitettiin, että hankehenkilöstö jalkautuisi Keski-Suomen kuntiin

huomiota herättävällä ”kesäkiesillä” erityisesti sellaisiin paikkoihin, joissa tavoitettaisiin eri-

ikäisiä asukkaita, joille luontoperustainen toiminta saattaa vielä olla kovinkin vierasta.

Kiertueen tavoitteena oli lisätä luontoperustaisen toiminnan tietoutta ja näkyvyyttä ja tuoda

näkyväksi sen hyötyjä ja mahdollisuuksia. Kiertue suunniteltiin toteutettavaksi heinä-elokuun

2021 vaihteessa, jotta loma-aikojen puitteissa tavoitettaisiin turuilta ja toreilta

mahdollisimman paljon ihmisiä. Kiertueen paikkakunnat ja pysähtymispaikat suunniteltiin

valmiiksi ja muun muassa monet kaupat/kauppakeskukset tarjosivat hankkeelle

mahdollisuutta toiminnan esittelyyn omissa toimipaikoissaan. 

Hankehenkilöstö ehti toteuttaa maakuntakiertueen sovitun viikon ensimmäisen päivän

(Joutsa-Leivonmäki-Luhanka -akseli) kunnes saivat tietää korona-altistuksesta ja joutuivat

karanteenin vuoksi perumaan lopun kiertueen. Kiertue haluttiin toteuttaa nimenomaisesti

loma-aikana ihmisten tavoittamiseksi, joten sille ei enää loppuhankkeen myötä löydetty

sopivaa uutta ajankohtaa. Hanke tavoitti kuitenkin kiertueen tilalta todella paljon

luontoperustaisesta toiminnasta tietoisia ja tietämättömämpiä henkilöitä osallistuessaan

Retkelle -messuille Jyväskylän Paviljonkiin syyskuussa 2021. Messuilla tavoitettiin viikonlopun

aikana tuhansia ihmisiä ja siellä käytiin monia antoisia keskusteluita. Hanke välitti messuilla

tietoa Keski-Suomen luontopalveluista yleisellä tasolla ja moni messupisteen äärelle

pysähtynyt yllättyi toiminnan monipuolisuudesta. Hankehenkilöstö koki, että Retkelle -

messuille osallistuminen mahdollisti tiedon välittämisen varmasti paljon laajemmin kuin

maakuntakiertue olisi mahdollistanut.

Mainosvideot

Hankkeessa toteutettiin hankesuunnitelman mukaisesti kaksi mainosvideota

keskisuomalaisista luontopalveluista. Lyhyempi videoista toimii toiminnan tunnelmaa ja

houkuttelevuutta kuvaavana, pidempi videoista avaa toimintaa toimijahaastatteluiden

kautta tarkemmin ja kertoo miten ja miksi palveluita tuotetaan. Videot kuvattiin yhteistyössä

hankkeeseen ilmoittautuneiden toimijoiden kanssa. Hankehenkilöstö videokuvasi materiaalin
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itse, mutta videoiden editoinnissa hyödynnettiin ostopalveluiden kautta ulkopuolista

ammattilaista.

Videot ladattiin hankkeen omalle Youtube -kanavalle ja ne ovat sieltä löydettävissä,

käytettävissä ja jaettavissa myös hankkeen päättymisen jälkeen. Videot ovat saaneet

yhteensä 617 katselukertaa Youtubessa hankkeen päättymiseen mennessä. Ne on ladattu

myös Facebookiin & Instagramiin, jossa ne on tavoittaneet yhteensä n. 27 000 henkilöä

hankkeen päättymiseen mennessä.

Youtube -kanavalta löytyy kahden virallisen mainosvideon lisäksi pidemmän mainosvideon

toimijahaastattelut kokonaisuudessaan. Nämä kokonaiset haastattelut koettiin tärkeänä

julkaista mainosvideon lisäksi, sillä haastatteluissa nousi esille monta tärkeää asiaa, joista

potentiaaliset uudet toimijat voivat erityisesti saada apuja ja vertaistukea toimintaa

käynnistäessään. Haastatteluissa myös perustellaan luontoperustaista toimintaa ja sen

tärkeyttä monipuolisella tavalla. Haastatteluvideot ovat saaneet Youtube -kanavalla

yhteensä 69 katselukertaa hankkeen päättymiseen mennessä.

Sosiaalinen  media

Hankkeelle luotiin aivan hankkeen alussa oma julkinen Facebook -sivu. Jo heti hankkeen

alkumetreillä oltiin yhteydessä aiemmin Keski-Suomessa toimineen LuoKSe -hankkeen

työntekijöihin ja heidän kanssaan tultiin siihen tulokseen, että nykyinen hankkeemme voisi

vuoden 2021 ajan ylläpitää myös Green Care Keski-Suomi -sivua Facebookissa. Green Care

Keski-Suomi nähtiin sivustona, jonka toiminta keskisuomalaisia luontopalveluita esiin tuovana

alustana jatkuu hankkeen jälkeenkin varmasti, joten sen yhteyteen luotiin myös Instagram -tili

uuden yleisön löytämiseksi. Sosiaalisen median kanavien suhteen tehtiin jako, että Green

Care Keski-Suomi -sivustolla tuotiin erityisesti esille alueen luontoperustaista toimintaa

kaikkineen ja hankkeen omalla sivustolla hankkeen toimenpiteisiin liittyvää tietoa. Hankkeen

omalla Facebook -sivulla käytettiin jonkin verran maksettua mainontaa mainosvideoiden

sekä palvelukartan markkinoimisen edistämiseksi.

Hankkeen oma Facebook -sivu toistaiseksi hiljenee hankkeen päättymisen jälkeen, mutta se

on mahdollista ottaa käyttöön niin halutessa myöhemmässä vaiheessa. Kaikki olemassa oleva

materiaali jää kuitenkin julkisesti nähtäville myös hankkeen päättymisen jälkeen. Green Care

Keski-Suomi -sivut niin Facebookissa kuin Instagramissa jäävät käyttöön myös hankkeen

päättymisen jälkeen. Sivustoilla on useampia ylläpitäjiä (hanketyöntekijät + toimijoita

hankkeessa mukana olleista) ja niissä on edelleen tarkoitus tuoda esille Keski-Suomen alueen

toimijoita ja aluetta laadukkaiden luontopalveluiden tuottajana. 
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Sosiaalisen median sivujen seuraajamäärät:

Keskisuomalaiset luontopalveluiden tuottajat ottivat hankkeen edetessä käyttöön yhteisen

#keskisuomenluontopalvelut aihetunnisteen. Palveluntuottajat ovat käyttäneet

aihetunnistetta sosiaalisen median julkaisuissaan lisäten näin yhtenäisyyttä, tietoisuutta ja

palveluiden löydettävyyttä. Aihetunniste on tuotu myös hankkeen aikana tuotettuihin

mainosvideoihin sekä sähköiseen palvelukarttaan. Aihetunnistetta käyttämällä myös

hankkeen päättymisen jälkeen palveluita voidaan tuoda esille yhtenäisesti. Aihetunnistetta

voi käyttää kuka tahansa alueen toimija, joka tarjoaa luontoon perustuvaa toimintaa ja sen

käytön toivotaankin vain lisääntyvän hankkeen päättymisen jälkeen.

Green Care
Keski-Suomi -

Facebook -sivu =
643 hlöä
hankkeen

päättyessä

Green Care
Keski-Suomi -

Instagram
(@greencare_ks)

= 396 hlöä
hankkeen

päättyessä

Hankkeen oma
Facebook -sivu 

 = 435 hlöä
hankkeen

päättyessä

Avoimet webinaarit

Hankkeen aikana järjestettiin kaksi avointa webinaaria. Toinen webinaareista käsitteli

luontopalveluita osana uutta Keski-Suomen hyvinvointialuetta ja se järjestettiin yhteistyössä

Kehittämisyhtiö Witas Oy:n Sopien 2.0 -hankkeen kanssa. Webinaarissa kuultiin alustuksia

asiaan Luonnonvarakeskuksen tutkijalta (luontopalveluiden vaikutukset sote-kentällä), julkisen

puolen edustajalta (Wiitaunionin kokemuksia luontopalveluista), Keski-Suomen sote-uudistus

-hankkeelta (mitä uudistus & hyvinvointialueet tarkoittavat ja millä alueilla luontopalveluita

voitaisiin hyödyntää) sekä kolmelta alueen luontopalvelutoimijalta. Lisäksi käytiin keskustelua

aiheen tiimoilta. Tilaisuus poiki lisäksi kumppanuuspöytäkeskustelun julkisen ja yksityisen

tahon välillä (Saarijärvi-Viitasaari -akseli), joka järjestettiin samojen hankkeiden yhteistyönä.

Tässä keskustelussa kuultiin lisää alueen toimijoita sekä keskusteltiin lisää kuinka

luontopalveluita saataisiin sote-kentälle mukaan.

Toinen webinaari käsitteli maatilaympäristöjen mahdollisuuksia hyvinvoinnin tuottamisessa.

Webinaari järjestettiin hankkeen ja sen osatoteuttajan, Keski-Suomen Maa- ja

kotitalousnaisten toimesta. Tilaisuudessa kuultiin alustuksia Luonnonvarakeskuksen tutkijalta

(maatila kuntoutuksen ja oppimisen ympäristönä), Maa- ja kotitalousnaisten edustajalta

(maiseman tuotteistaminen) sekä kolmelta alueen maatilayrittäjältä, jotka ovat yhdistäneet

maataloustoimintaan jotakin muuta liiketoimintaa (lapsille/vanhuksille suunnattu

maatilatoiminta, taidetta & kulttuuria maatilaympäristöön yhdistävä toiminta sekä matkailu

& ruokapalvelut maataloustoimintaan yhdistettynä). Webinaarin oli tarkoitus toimia

innostavana ja inspiroivana tilaisuutena ja siinä onnistuttiin – alustukset toivat kuulijoille

paljon uutta ajateltavaa eri näkökulmista ja webinaarista saatiin erityisen hyvää palautetta!
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3.2 Hankkeen aikataulu

Hankkeen kesto oli 1 vuosi ja ajankohta 1.1.-31.12.2021. Hankkeen toimenpiteet ajoittuivat

hieman limittäin, mutta karkeasti sanottuna verkoston kokoamista alkukartoituksineen tehtiin

huhtikuulle saakka, verkosto- ja laatuosaamisen teemapäivät ja niiden suunnittelu sekä

valmistelu ajoittui huhtikuun lopulta syyskuulle, virtuaaliverkostoa luotiin koko hankkeen ajan

(Facebook -ryhmä käytössä alusta alkaen, palvelukartan teko ja julkistus ajoittui

loppuvuodelle) ja alueen luontopalveluiden näkyvyyttä edistettiin koko hankkeen ajan

(sosiaalisen median kanavat käytössä alusta alkaen, 1. mainosvideo heinäkuussa,

maakuntakiertue heinä-elokuun vaihteessa, Retkelle -messut syyskuussa, 2. mainosvideo

loka-marraskuun vaihteessa & palvelukartta marraskuussa). Hankkeen toimenpiteitä ja siinä

kerättyä tietoa esittelevä loppujulkaisu julkaistiin joulukuussa.

3.3 Toteutuksen organisaatio ja resurssit

Hanketta hallinnoi Kehittämisyhtiö Witas Oy. Witas Oy on neljän kunnan (Kinnula, Kivijärvi,

Pihtipudas, Viitasaari) omistama elinkeinoyhtiö, joka on toiminut vuodesta 2004. Hankkeen

osatoteuttajana toimi ProAgria Keski-Suomi / Keski-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset.

Hankkeeseen palkattiin kokopäiväiseksi (1 htv) projektipäälliköksi Laura Syrén, joka oli

päävastuussa hankkeen toimenpiteiden toteuttamisesta. Lisäksi hankkeeseen palkattiin

50%:sta työaikaa (0,5 htv) tekevä projektiasiantuntija Salla Partala, jonka tehtäviin kuului

erityisesti viestinnälliset sekä hankkeen mediaosaamiseen liittyvät työtehtävät. Hankkeen

verkostoitumista edistävät toimenpiteet toteutettiin suureksi osaksi yhteistyössä. Lisäksi

Kehittämisyhtiö Witas Oy:n toimistosihteeri Riitta Paananen toteutti hankkeen hallinnointia ja

raportointia 15% (0,15 htv) työpanoksella. 

Hankkeen osatoteuttaja on osallistunut omalta osaltaan hankkeen edistämiseen. Yhteistyö

kohdentui ammattiverkoston kokoamisen ja muotoilun työpakettiin. ProAgria Keski-

Suomen/Keski-Suomen Maa- ja kotitalousnaisten osuus sisälsi nimenomaisesti

luontoperustaisesta toiminnasta, sen mahdollisuuksista sekä siihen liittyvästä verkostosta

kiinnostuneiden keskisuomalaisten maa- ja metsätaloustoimijoiden alkukartoitukset,

kontaktoinnit sekä haastattelut yhdessä sovitun mallin mukaisesti. Lisäksi hankkeessa

toimenpiteenä olleen virtuaaliverkoston luomista suunniteltiin ja pohdittiin yhteistyössä.

Yhteistyöhön sisältyi myös tapahtumien suunnittelussa ja järjestämisessä mukanaoloa sekä

yhtenäistä viestintää hankkeesta ja sen toiminnasta. Yhteistyö toteutettiin

tuensiirtomenettelyllä, josta tehtiin erillinen tuensiirtosopimus. 

Hankkeella oli oma seurantaryhmä, joka kokoontui hankkeen aikana yhteensä kolme kertaa.

Seurantaryhmän tarkoituksena oli hankkeen seuranta ja arviointi sekä hanketoteuttajien

sparraus. Seurantaryhmältä saatu palaute ja kokoontumisissa käydyt keskustelut edistivät

omalta osaltaan hankkeen toimenpiteiden suuntaamista ja toteutusta. 
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Seurantaryhmään osallistuivat:

Veli Koski, Keski-Suomen ELY-keskus

Tapani Laitinen, Kehittämisyhtiö Witas Oy

Tarja Pasanen, Kehittämisyhtiö Witas Oy

Eeva-Liisa Kivimäki, Keski-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset

Paula Salonen, Keski-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset

Taina Perkiö, Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Sanna Peltola, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Maija Lipponen, Luonnonvarakeskus

Erja-Riitta Niskanen, Äärelläsi

3.4 Hankkeen kustannukset & rahoitus

Hankkeen kokonaisrahoitus oli 109 050,54 €. Hankkeen kustannukset koostuivat palkoista,

ostopalveluista, matkakuluista, tiedotuskuluista sekä muista kuluista. Yleishyödyllisen

hankkeen julkisen rahoituksen osuus hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista oli 100 %. Hanke

toteutui kustannussuunnitelman mukaisesti. Ostopalvelukulut koostuivat ulkopuolisen

työpajojen fasilitaattorin palveluista, videoeditoijan palveluista, tilakuluista yhteen live-

työpajaan, muutamista asiantuntijapuheenvuoroista sekä palvelukartan painatuksesta (200

hlö:n postituslistalle mainosmielessä). Tiedotuskulut koostuivat hankkeen aikaisista

maksetuista mainoksista sosiaalisessa mediassa sekä esittelymateriaalista (flyerit, julisteet &

muu esittelymateriaali).

RAPORTOINTI & SEURANTA4.

Hankkeen maksatus tehtiin kaksi kertaa hankkeen aikana, puolivälissä ja lopussa.

Toimintaraportit ja seurantatiedot on toimitettu rahoittajan edellyttämällä tavalla. Hankkeen

tavoitteiden toteutumista seurattiin ja arvioitiin maksatusten yhteydessä tehtyjen

toimintaraporttien yhteydessä sekä sisäisesti jatkuvasti hankkeen edetessä. Seurantaa ja

arviointia on tehty myös hankkeen seurantaryhmän, hankkeeseen ilmoittautuneiden

toimijoiden keskinäisten sekä sidosryhmien kokouksissa/tapaamisissa.

TOTEUTUSOLETUKSET & RISKIT5.

Hankesuunnitelmassa hankkeen suurimmiksi riskeiksi oli arvioitu:  

alueen luontoperustaisten toimijoiden löytämisen haasteet

toimijoiden sitoutumattomuus yhteistyön kehittämiseen 

verkostoitumisen mallin juurruttamisen haasteet

virtuaaliverkoston käytännön toteutukseen liittyvät haasteet

koronaepidemiatilanteen vaikutukset toimenpiteisiin sekä

etäyhteyksien tuomat haasteet.
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Alueen toimijoiden löytämiseen liittyvä riski osoittautui hankkeen aikana hyvin pieneksi.

Toimijoita tavoitettiin reilusti yli alkuperäisten tavoitteiden ja heidät saatiin innostettua hyvin

hankkeeseen mukaan. Ilmoittautuneiden määrä ja viestit toivat selkeästi esille, että

vastaavaa toimintaa oli odotettu ja tarvittu.

Hankkeeseen mukaan ilmoittautuneiden sitoutumista yhteistyön kehittämiseen pyrittiin

edistämään kaikille toteutettujen alkukartoitusten kautta. Alkukartoituksissa jokainen sai

tuoda esille omia toiveitaan ja tarpeitaan, joiden pohjalta hankkeen muiden toimenpiteiden

sisältöä ja rakennetta muokattiin. Alkukartoituksissa käytiin myös läpi mikä hankkeen tarkoitus

on, eli juurikin verkostoitumisen sekä yhteistyön kehittäminen. Hankkeeseen osallistuville

esitettiin toive osallistumisesta työpajasarjaan, mutta muutoin tuotiin ilmi, että hankkeen

aikaisiin toimenpiteisiin saa osallistua omien resurssien ja tarpeiden mukaan eli heillä ei ollut

osallistumisvelvoitetta. Tilaisuuksien tallentamisen kautta samat tiedon sai vaikkei pystynyt

olemaan juuri tiettyyn aikaan tilaisuudessa kuulolla, mutta toisiin tutustuminen ja

verkostoitumisen rakentaminen jäi tällöin toki ohuemmaksi. Facebook -ryhmä mahdollisti

osallistumisen yhteisiin keskustelunaiheisiin omassa aikataulussa. 

Hanke halusi tuoda alueen luontoperustaiset toimijat yhteen ja mahdollistaa heidän

keskinäisen verkostoitumisensa ja yhteistyön kehittämisen toimijalähtöisesti. Toimijalähtöisyys

tarkoitti sitä, että verkostoituminen ja yhteistyö muodostui täysin hankkeeseen

ilmoittautuneiden toimijoiden mukaiseksi – hanke toi toimijat yhteen, mutta loppu oli heistä

itsestään kiinni. Verkostoituminen ja yhteistyö muotoutui pitämään sisällään monenlaisia

malleja, ei vain yhtä toimintamallia, jota pyrittäisiin juurruttamaan käytäntöön. Hankkeeseen

ilmoittautuneilla toimijoilla oli kovin erilaisia tarpeita ja odotuksia verkostoitumisen ja

yhteistyön suhteen, ja näitä hankkeen toimenpiteissä pyrittiin huomioimaan. Näiden mukaan

erilaisia yhteistyömalleja hankkeen aikana toimijoiden välille syntyi. Osalla hankkeeseen

ilmoittautuneista oli toiveena toimintamalli, jonka kautta koko yli 100 henkilön alueen

luontotoimijoiden verkosto toimisi yhteistyössä ja yhtenäisesti, mutta tähän vaikutti

heikentävästi toimijoiden toisistaan poikkeavat odotukset ja toiveet. Tällöin oli järkevämpää

keskittyä ison joukon sisällä muodostuviin ryhmittymiin, jotka edistivät esimerkiksi toimiala-

ja/tai aluekohtaista verkostoitumista ja yhteistyötä. Myös kahden tai kolmen toimijan välisiä,

pieniä verkostoja ja yhteistyöporukoita syntyi.

Virtuaaliverkoston käytännön toteutukseen liittyi paljon pohdittavaa ja haasteita.

Alkuperäinen suunnitelma oman uuden verkkosivuston luomisesta ei toteutunut hankkeen

aikana. Sama asia koettiin helpommaksi, järkevämmäksi ja resurssiviisaammaksi toteuttaa

niin, että luontoperustaiset toimijat pitivät keskenään yhteyttä suljetun Facebook -ryhmän

sekä jaetun Drive -kansion kautta ja sähköisellä palvelukartalla toimintaa ja toimijoita tuotiin

näkyväksi ulospäin. Hanke käynnistettiin, koska tarve oli ensisijaisesti luontoperustaisten

toimijoiden toistensa löytämiseen ja yhteistyön rakentamiseen. Tähän hankesuunnitelmassa

esitettyyn tarpeeseen löydettiin näin uusi ratkaisu, joka toimi tässä hetkessä hankkeeseen

mukaan lähteneiden toimijoiden kannalta parhaiten. Hankkeen myötä kävi selväksi, ettei

Keski-Suomen alueella ole tällä hetkellä tahoa, joka olisi kiinnostunut kokonaisuudessaan

monipuolisen luontoperustaisen toiminnan kehittämisestä ja organisoimisesta
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maakunnallisesti. Myös tämän vuoksi ylläpitävän tahon löytyminen toimijoiden

verkkopohjaiselle esiin tuomiselle oli tässä hetkessä haastavaa.

Koronaepidemiasta johtuen hankesuunnitelmassa jo huomioitiin, että kaikki hankkeen

toimenpiteet voidaan toteuttaa myös etäyhteyksin tilanteen näin vaatiessa. Käytännössä

kaikki toimenpiteet maakuntakiertuetta, Retkelle -messuille osallistumista sekä yhtä fyysisenä

tapaamisena järjestettyä työpajaa lukuun ottamatta järjestettiinkin lopulta etäyhteyksien

välityksellä. Näin mitään suunniteltua toimenpidettä ei tarvinnut siirtää tai peruuttaa

koronaepidemiatilanteen vaihdellessa. Maakuntakiertue jäi osittain toteutumatta

koronakaranteenien vuoksi, mutta se pystyttiin paikkaamaan Retkelle -messuille

osallistumisella ja muulla hankkeen tiedottamisella. Etäyhteyksien hyödyntämisestä saatiin

hankkeeseen osallistujilta vaihtelevaa palautetta, vaikka toteutuksen tapa oli tiedossa

hankkeeseen ilmoittautuessa. Osa koki etäyhteyksin toteutetut tilaisuudet hyvänä, sillä niihin

oli helppo osallistua ja ne eivät vieneet liikaa aikaa tai jaksamista matkustuksen jäädessä

pois. Palautteissa myös nousi esille, kuinka yhteistyön ja verkostoitumisen kehittäminen oli

osallistujien mielestä onnistunut yllättävän hyvin etäyhteyksin. Osa kaipasi live-tapaamisia ja

koki, että koronaepidemian aikana etäyhteyksin toteutettuja tilaisuuksia on ollut jo liikaa.

Osa koki, ettei yhteistyötä pysty rakentamaan ennen kuin on tavannut toisia toimijoita

fyysisesti. Hankkeen aikana kannustettiinkin järjestämään omia pienempien ryhmien

tapaamisia, sillä toimijoiden oli Facebook -ryhmän ja jaettujen yhteystietojen kautta helppo

pitää omatoimisesti yhteyttä toisiinsa ilman hankkeen apua.

Hankesuunnitelmassa kuvattuihin riskeihin oli varauduttu hyvin ennalta ja niitä saatiin

hankkeen aikana myös ehkäistyä pääosin hyvin. Suurin haaste hankekokonaisuudelle oli

jälkikäteen ajateltuna aika – vuoden mittainen hanke oli liian lyhyt näin laajan yhteistyön

rakentamiseen alusta alkaen. Hankkeella saatiin työlle hyvä alku, jonka jatko on nyt

toimijoiden omissa käsissä. Tarvitaan myös lisää tukea kehittämistyölle.

YHTEISTYÖKUMPPANIT6.

Hankkeen pääyhteistyökumppani oli osatoteuttajana toimiva ProAgria Keski-Suomi / Keski-

Suomen Maa- ja kotitalousnaiset sekä rahoittajana toimiva Keski-Suomen ELY-keskus.

Hankkeessa tehtiin tiivistä yhteistyötä muiden Kehittämisyhtiö Witas Oy:ssa käynnissä olleiden

hankkeiden, muun muassa VetoVoimaa Keitele-Päijänne matkailuun! sekä Sopien 2.0 -

hankkeiden kesken. Hankkeessa tehtiin yhteistyötä hyvin monen eri tahon ja organisaation

kanssa sekä alueen toimijoita etsittäessä että hankkeen toimenpiteitä toteuttaessa ja niistä

viestittäessä. Hanketta esiteltiin valtakunnallisesti Green Care – ja luontoperustaisen

toiminnan parissa työskenteleville kehittäjätahoille (muun muassa Lapin AMK, Etelä-Suomen

Green Care -alajaosto sekä Luonnonvarakeskus). Hanketta esiteltiin myös Jyväskylän

ammattikorkeakoulun Green Care perusteet -opintojakson opiskelijoille. 
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TULOKSET & VAIKUTUKSET7.

Hankkeeseen osallistuneille teetettiin palautekysely hankkeen loppuvaiheilla. Vastauksia

palautekyselyyn saatiin 35 kpl. Palautetta pyydettiin kaikilta riippumatta siitä minkä verran he

olivat osallistuneet hankkeen toimenpiteisiin/toimintaan, mutta uskomme, että

vastaushalukkuuteen on vaikuttanut, mikäli henkilö ei ollut osallistunut hankkeen

toimenpiteisiin juuri ollenkaan. Hankkeen aikana saimme jo myös palautetta, että

sähköpostitse tulevien viestien määrä on niin suuri, että asioita hukkuu ja unohtuu. Osa

toimijoista ilmoitti heti mukaan ilmoittautuessaan, että on mukana monenlaisessa eikä

tiennyt kuinka suuren panostuksen pystyy tälle hankkeelle antamaan. Jotkut hankkeeseen

ilmoittautuneista ovat saattaneet myös kokea, ettei hanke ole vastannut heidän odotuksiinsa

eivätkä sen vuoksi ole olleet halukkaita palautteen antamiseen. Palautekyselyn täyttämisestä

muistuteltiin useaan otteeseen sekä sähköpostitse että Facebook -ryhmän kautta.

LuontoVoimaa & LuontoHoivaa Keski-Suomesta -hankkeessa onnistuttiin sekä

hanketyöntekijöiden että hankkeeseen osallistuneiden mielestä vastaamaan sille asetettuihin

tavoitteisiin pääosin hyvin. Alueen luontoperustaisia palveluita tarjoavat ja niistä

kiinnostuneet tuotiin yhteen ja yhden ison löyhän ammattiverkoston lisäksi alueelle on

syntynyt erilaisia yhteistyön muotoja. Yhteistyö ja yhteistyössä tehdyt toimenpiteet ovat

luoneet yhteneväisempää palveluiden imagoa, lisänneet palveluiden löydettävyyttä,

tarjonneet vertaistukea toimijoille itselleen, lisänneet toimijoiden verkosto- ja laatuosaamista

sekä kaiken tämän myötä boostanneet toimijoiden kilpailukykyä. Toimijoita tavoitettiin

alueelta enemmän kuin osattiin toivoa ja laajasti eri palvelukentiltä. Hankkeen

toimenpiteiden kautta luotiin tapoja ylläpitää yhteistyön ja verkostoitumisen edelleen

rakentumista sekä palveluiden näkyvyyttä.

7.1 Hankkeeseen osallistuneiden palautekyselyn tulokset

Verkostoituminen & verkosto-osaaminen

Palautekyselyn mukaan 94 % vastanneista koki hankkeen vastanneen heidän odotuksiinsa ja

toiveisiinsa. Vastausta perusteltiin muun muassa näin:

”Hanke on tuonut lisää näkemystä

kokonaiskentästä mutta laajasta

osallistujamäärästä ja

moninaisesta joukosta johtuen

näkemys jäi rikkonaiseksi.”

”Hankkeessa on ollut monipuolisesti

toimintoja. Jos osallistui aktiivisesti,

sai varmasti kattavasti tietoa,

näkyvyyttä ja verkostoitumista.”

”Pääsin seuraamaan Keski-Suomen

alueen luontopalveluiden kirjoa ja sain

tietoa ja ideoita omien ajatusten

jalostamiseen palveluiksi jossain

vaiheessa.”

”Paljon uusia

ideoita ja

vertaistukea.”

”Valitettavan vähän

olen ehtinyt

osallistua, mutta

infoa olen seurannut

ja sitä on tullut

riittävästi.”
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Verkostoitumiseen liittyvistä odotuksista ja tarpeista kysyttäessä nousi eniten esille tieto

alueen toimijoista (83 %), tarve ajatusten vaihtoon ja yhteiseen ideointiin (83 %) sekä

näkyvyyden lisääminen niin omille kuin yleisesti luontoperustaisille palveluille (71 %).

Oman verkosto-osaamisen tason puolet tunsi olevan huonolla tai tyydyttävällä tolalla ja

toinen puoli hyvällä tai erittäin hyvällä tasolla. Verkosto-osaamisen osa-alueista tärkeimpinä

pidettiin kontaktihakuisuutta (kyky löytää verkostoja, 51 %), rohkeutta ja

ennakkoluulottomuutta (46 %) sekä vastavuoroisuutta (37 %). Hankkeen koettiin kehittäneen

verkosto-osaamisen osa-alueista erityisesti kontaktihakuisuutta (43 %) sekä toisilta oppimista

(43 %). 

Kuva 5. Hankkeen palautekyselystä otos.

Vastanneista 77 % piti verkostoitumista erittäin tärkeänä tai tärkeänä omalla asuinalueella

tai sen lähialueilla, 74 % koko Keski-Suomen alueella. Vastaajista 63 % kertoi

suhtautumisensa verkostoitumiseen muuttuneen hankkeen aikaisen toiminnan kautta

positiiviseen suuntaan. Lopuilla suhtautuminen oli pysynyt samalla tasolla ja kirjallisissa

vastauksissa kerrottiin, kuinka verkostoitumisen tärkeys on tunnistettu jo ennestään.

Tulevaisuudessa vastanneet odottavat verkostoitumiselta erityisesti ajatusten vaihtoa ja

yhteistä ideointia (66 %), yhteisten tuotteiden/palveluiden rakentamista (57 %) sekä

asiakaskunnan laajentamista (57 %). Myös yhteistyökumppaneiden löytyminen ja näkyvyyden

lisääminen sekä omille että yleisesti luontoperustaisille palveluille koettiin tulevaisuudessa

tärkeänä (51 %). Verkostoitumisen parhaimpina tapoina pidettiin jatkon kannalle live-

tapaamisten järjestämisiä alan toimijoiden kesken, yhteisten tilaisuuksien (kuten koulutusten)

järjestämistä sekä suoria yhteydenottoja yksittäisten toimijoiden välillä. 
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”Innokkaat toimijat,
jotka järjestävät

mm. livetapaamisia
myös hankkeen

loppumisen
jälkeen.”

”Keskustelu ja
avoimuus,

onnistumisten
jakaminen sekä

opintomatkat muihin
maakuntiin.”

”Että luodaan
mahdollisuuksia,

jokaisen aktiivisuuteen
jää ottaako
niistä kopin.”

”Toivoisin terapiaa
tekevät esimerkiksi pääsisi
edistämään yhdessä sitä

puolta > he löytäisivät
pienempään ja samaan

ryhmään edistämään
yhteistyötä yli
kuntarajojen.”

”Yhteinen agenda
ja tavoitteet. Halu
sitoutua tekemään

yhdessä.”

”Alueelliset
pienemmät ryhmät

voisivat toimia, varsinkin
jos niiden yrittäjillä

olisi yhteistä
asiakaspohjaa.”

”Kasvokkain tapaamisen
mahdollistaminen ainakin

lähialueen toimijoiden
kesken, vaikka etänä

verkostoituminen onkin
kätevää ja monesti ainoa

mahdollisuus.”

Kysyttäessä verkostoitumista ja yhteistyön rakentumista edelleen edistäviä tekijöitä/toimia,

saatiin muun muassa seuraavia vastauksia:

Verkostoituminen & verkosto-osaaminen

Vastanneista 69 % koki laatuosaamisensa olleen hyvällä tai erittäin hyvällä tasolla ennen

hankkeen alkua. Laatuosaamisen osa-alueista tärkeimpinä luontopalveluita tarjotessa

pidettiin asiakaslähtöisyyttä (63 %), turvallisuutta (54 %) sekä ammatillisuutta/ammattitaitoa

(54 %). Hankkeen aikaisen toiminnan kautta kehitystä koettiin laatuosaamisen osa-alueilla

tapahtuneen erityisesti ymmärryksessä ja halussa kehittyä (46 %) sekä viestinnässä (29 %).

Teemallisten webinaarien sekä työpajojen koettiin vaikuttaneen kehittymiseen erityisesti.

Asiaa kommentoitiin muun muassa näin:

”Oma palvelukonsepti kehittynyt selkeäksi.”

”Toisten luontolähtöisten palveluntuottajien toimintaa Instagramin ja

Facebookin kautta seuraamalla olen pystynyt kehittämään viestintää

ja asiakaslähtöisyyttä.”
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Suurin osa palautekyselyyn vastanneista koki hankkeen ja hankkeen aikaisen toiminnan

parantaneen alueen luontopalveluiden näkyvyyttä. Tehdyistä toimenpiteistä eniten tähän

koettiin vaikuttaneen sähköisen palvelukartan (83 %), hankkeessa mukana olleiden kesken

lisääntyneen sosiaalisen median käytön (mm. seuraaminen ja reagointi, 57 %) sekä

#keskisuomenluontopalvelut -aihetunnisteen käytön (54 %). Alueen luontoperustaisten

palveluiden näkyvyyttä edistäviä tekijöitä kysyttäessä mainittiin muun muassa:

Luontopalveluiden näkyvyys

”Yhteistyön lisääminen yrittäjien ja kunnan välillä olisi tärkeää.

Että saisi palvelut näkyviin esim. kunnan nettisivuille.”

”Somekanavilla pysyminen.”

”Yhteistyö eri toimijoiden kesken, someosaamisen lisääminen, yhteiset näkyvyyttä

lisäävät tempaukset ja tapahtumat.”

”Yhteinen osallistuminen esim. messuille.”

Vastanneet kokivat, että alueen luontopalveluiden laadun suhteen tulisi kiinnittää huomiota

ja kehittymistä voisi edistää muun muassa:
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”Tieto palveluista julkisen puolen maksutahoille (kela, KSSHP).”

”Koulutus, toimijoiden väliset tapaamiset, laadun ja toiminnan mittaaminen esim.

asiakastyytyväisyystutkimuksilla. Vierailut toisten toimijoiden luona tutustumassa

toimintaan.”

”Yhtenäiset laatukriteerit.”

”Hyvät esimerkit! Benchmarkkaus.”

”Terapia puolella laatukansioiden rakentaminen yhteistyössä, maksajatahojen kanssa

laadun miettiminen jne. yhtenäisyys/pelisäännöt.”

”Asiakaspalaute on tärkeässä roolissa, omalla kohdalla ollut merkityksellistä täysin

ulkopuolisen arvion saaminen. Tämä myös auttaa laadun kehittämisessä.”

”Esimerkiksi pidempään alalla toimineet yrittäjät voisivat mentoroida nuorempiaan.

Ja ylipäätään yhteiset keskustelut, jakaminen ja vertaisoppiminen laatuteemojen

äärellä olisi tärkeää.”

”Tuotteistaminen. Siihen sopivat pohjat mitä yrittäjä voi käyttää ja missä laatu ja

laadukas toistettavuus on vahvasti esillä.”



Kuva 6. Hankkeen palautekyselystä otos.

Liiketoiminta
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Kuva 7. Hankkeen palautekyselystä otos.



”Hankkeessa mukana olo jotenkin auttanut "korona seisokin" yli jollain tapaa.”

”Hanke yhdisti toimijat.”

”Hanke on ollut osaltaan herättämässä ajatuksia, halua ja mahdollisuuksia kehittää

niin hyvinvoinnin kuin terapiapuolen palveluita. Jäsenneltyjä ajatuksia on syntynyt

kehittämisestä eteenpäin. Verkoston laajuus on ollut positiivinen asia. Se aukeni

tämän hankkeen kautta.”

”Hanke on ollut rohkaisemassa ja auttamassa oman yrittäjäidentiteetin

rakentamisessa. Hankkeen kautta löytyi myös kaksi yhteistyökumppania.”
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Hankkeen aikana perustettiin viisi (5) uutta yritystä. Hankkeen aikana syntyi myös useita uusia

yhteistyökumppanuuksia sekä uusia tuotteita. Muu -vastaus piti sisällään jo olemassa olevien

yhteistyökumppanien kanssa uusien tuotteiden julkaisua sekä toinen toisensa tukemista ja

auttamista. Hankkeen aikana oli tapahtunut myös herättelyä mahdollisiin yhteistyökuvioihin,

vaikkei varsinaista kumppanuutta oltu vielä solmittu. Hankkeella ja sen aikaisella toiminnalla

oli ollut vaikutusta noin puolessa liiketoiminnallisista tapahtumista.

Osallistumisaktiivisuus, alkukartoitus & muut terveiset 

Vastanneista suurin osa (63 %) koki osallistuneensa hankkeen aikaiseen toimintaan jonkun

verran. Vastanneista 23 % koki osallistuneensa melko tai todella aktiivisesti ja 14 % ei juuri

ollenkaan. Osallistumisaktiivisuuteen oli edistäen vaikuttanut kirjallisten palautteiden mukaan

aktiivisten ja innostavien henkilöiden mukana olo, kiinnostus aiheeseen, laadukkaaksi koettu

kokonaisuus sekä hyvin järjestetyt tapaamiset. Osallistumista oli heikentänyt erityisesti

aikatauluhaasteet hankkeen toimenpiteiden yhteensovittamiseksi muiden töiden ja kiireiden

kanssa. Osa vastanneista koki, ettei toimenpiteiden aiheet/teemat olleet juuri niitä itselle

mielenkiintoisimpia, joka myös osaltaan heikensi osallistumisaktiivisuutta. Muutamat

vastanneista kokivat etäyhteyksin järjestetyt tilaisuudet tylsempinä ja/tai omat digitaidot

puutteellisina, joka vaikutti myös osallistumismotivaatioon.



Hankkeessa jokaiselle ilmoittautuneelle toteutettu alkukartoitus koettiin suurimmaksi osaksi

hyödyllisenä ja tarpeellisena. Henkilökohtaista sparrausta kaivattiin enemmänkin, sillä silloin

tällöin tehtävä pysähtyminen oman toiminnan äärelle ja sen jäsentäminen koettiin hyväksi.

Alkukartoituksen koettiin pohjustaneen yhteistyökuvioita sekä selkeyttäneen sekä hankkeen

että luontoperustaisen toimijakentän kokonaisuutta. Muutamat toivat esille, että olisivat

toivoneet myös loppukeskustelua hankkeen loppuvaiheilla.

Kaiken kaikkiaan hankekokonaisuutta pidettiin onnistuneena ja vastaavanlaiselle

yhteenkokoavalle toiminnalle toivottiin jatkoa. Hankkeessa hyödynnettyä somenäkyvyyttä ja

tehtyjen toimenpiteiden levikkiä pidettiin hyvin onnistuneena, samoin kuin mukaan saatujen

toimijoiden määrää ja laajuutta. Hanketyöntekijät saivat positiivista palautetta

innostuneesta, ammattitaitoisesta ja kannustavasta otteesta – tällä koettiin olleen iso

merkitys kokonaisuudelle. Viestinnällisiin asioihin toivottiin muutamissa palautteissa

kiinnitettävän huomiota tulevissa hankkeissa (viestinnän määrä, tavat ja kanavat). Jatkoon

toivottiin myös pienempien toimialakohtaisten ryhmien projekteja, kuten erikseen sosiaali- ja

terveysalalla luontoa hyödyntäville.

”Hanke on ollut erinomaisen

raikashenkinen pilotti tällaisen toiminnan

kehittämiseksi alueelle ja ajan hengen

mukainen.”
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”Iloiset ja

positiiviset vetäjät,

jotka uskalsivat

panna itsenä

likoon.”

”Mukava, että otitte kaikki

huomioon, myös ne ketkä ei

päässeet aktiivisesti

osallistumaan tapahtumiin.”

”On ollut leppoisaa, asiantuntevaa,

avuliasta ja lämminhenkistä

yhteydenpitoa hyvin erilaisten

mukanaolijoiden kanssa.”

”Viestintä-

kanavia oli liikaa.

Oli someryhmiä,

sivuja, sähkö-

posteja jne.”



7.2 Hanketyöntekijöiden pohdintaa tuloksista

Hanketyöntekijöiden näkökulmasta positiivinen yllätys koettiin heti hankkeen alkumetreillä kun

luontoperustaista toimintaa tarjoavia ja niistä kiinnostuneita toimijoita löytyi heti paljon

enemmän kuin oltiin alun perin osattu ajatella. Oli mahtavaa huomata, että toiminta on

kasvanut ja monipuolistunut alueella suuresti. Ilmoittautuneilta toimijoilta tulleet kommentit

myös vahvistivat ajatusta siitä, että hankkeen tavoitteille ja suunnitelluille toimenpiteille oli

todella suuri tilaus. Toimijat lähtivät hankkeeseen ja sitä myöten yhteistyön ja

verkostoitumisen kehittämiseen mukaan innokkaina ja avoimin mielin. Toimijat toivat

alkukartoituksissa hyvin avoimesti esille niin toiveita kuin pelkojakin yhteistyön ja

verkostoitumisen kehittämiseen liittyen. Kaikki käydyt keskustelut edesauttoivat suuresti

hankkeen toimenpiteiden rakentamista ja muotoilua tuomaan hyötyä mahdollisimman

monelle. 

Keskustelut toimijoiden kanssa osoittivat, että tarpeet ja näkemykset yhteistyöhön ja

verkostoitumiseen liittyen ovat kovin moninaiset. Keskustelut toivat myös esille, kuinka vaikeaa

on asettua toisten asemaan – jos itselle verkostoitumisessa tärkein näkökulma on oman

yritystoiminnan näkyvyyden lisääminen, voi olla hankala ymmärtää, että toinen hakee

verkostoitumiselta vertaistukea. Ja sama toisinpäin. Jo heti alussa käydyt keskustelut

auttoivat huomioimaan tämän realiteetin hankkeen toimenpiteissä ja tuomaan sitä myös

esille toimijoille itselleen. Keskustelut toivat esille, että verkosto-osaamisen tasossa on myös

suuria vaihteluita. Verkosto-osaamisen osa-alueista muun muassa luottamus verkostoihin

järjestelmänä vaihteli hankkeeseen ilmoittautuneilla suuresti. Jotkut ilmoittautuneista toivat

jo alkukartoitusvaiheessa ilmi vahvan näkemyksen siitä, ettei hankkeissa suunnitellut ja

toteutetut toimet pysy yllä enää niiden päättyessä eivätkä usko tässäkään hankkeessa

rakennetun verkostoitumisen pysyvän yllä. Ymmärrämme näkemyksen ja varmasti usein näin

onkin, ellei verkostoitumista ja yhteistyötä ole alusta asti rakennettu toimijalähtöisesti ja

itseohjautuvasti. Toimiva verkosto muodostuu yhdistävän tekijän, kiinnostuksen kohteen tai

haasteen ympärille, joka tässä tapauksessa oli luontoon perustuvien palveluiden

kehittämisen halu. Toisaalta myös jo alun perin negatiivinen asenne yhteistyön

mahdollisuuksia kohtaan voi itsessään estää sen syntymisen. Yhteistyön ja verkostoitumisen

kehittämistä ei todennäköisesti myöskään priorisoi ajankäytöllisesti kovin korkealle, mikäli

niihin ei usko itse. Tämä osaltaan johtaa oravanpyörään, joka ei rakenna yhteistyön ja

verkostoitumisen kehittymistä. Verkostoituminen ja yhteistyö vaativat kaikkien osapuolien

vastavuoroista panostusta.

LuontoVoimaa ja LuontoHoivaa Keski-Suomesta -hankkeen toimijalähtöisen verkostoitumisen

sekä yhteistyön kehittämisen lähtökohtana olivat vapaaehtoisuus, tasavertaisuus,

vastavuoroisuus ja itseohjautuvuus. Verkostoitumisen ja yhteistyön tavoitteet nousivat alueen

toimijoista lähtevistä tarpeista ja toiveista. Hanke ei velvoittanut ilmoittautuneita

osallistumaan tai sitoutumaan toimintaan vaan toi saman asian äärellä työskentelevät

toimijat yhteen ja tarjosi mahdollisuuksia yhteiselle kehittämiselle sekä verkostoitumiselle

erilaisten toimenpiteiden kautta. Tutustuminen ja yhteydenpito toisiin alueen toimijoihin sekä

tiedonjako tehtiin erilaisten kanavien kautta todella helpoksi ja jäi toimijoiden itsensä 

25.



vastuulle hyödyntää kanavia itselleen sopivimmalla tavalla. Lopputulosten odotettiin

kehittyvän toimijoiden itsensä kautta. Liiallista ulkoista puuttumista pyrittiin hankkeessa

välttämään siksikin, etteivät lähtökohtana olleet näkökulmat estyisi. Verkostoitumista sekä

yhteistyötä pyrittiin edistämään syntyväksi alusta alkaen itseorganisoituvasti ja yhteistyöhön

kiinnittyen, ei hankkeeseen kiinnittyen, jolloin voidaan olettaa toiminnan jatkuvan helpommin

hankkeen päättyessä. Voidaan sanoa, että noin kolmasosa hankkeeseen ilmoittautuneista oli

aktiivisesti mukana verkostoitumisen ja yhteistyön rakentamisessa ja heidän kauttaan

yhteistyön ja verkostoitumisen rakentaminen tulee jatkumaan edelleen. Hankkeeseen

ilmoittautuneiden kesken ei tämän hankkeen aikana syntynyt yhtä isoa aktiivisesti

yhteistyössä toimivaa ammattiverkostoa, mutta yhteistyölle löytyi erilaisia muotoja tukemaan

erilaisia toimijoiden tarpeita. Sähköinen palvelukartta sekä yhteinen Facebook -ryhmä toivat

verkoston toimijat näkyviksi sekä toisilleen että ulkopuolelle, jonka kautta yhtenäinen

aktiivinen toiminta voi kehittyä ajan kanssa. 

Toimijoiden tasavertaisuutta pyrittiin luomaan työskentelemällä hankkeen aikaisissa

toimenpiteissä kollektiivisesti ja osallistavasti sekä edistämällä toimijoiden keskinäistä

ajatusten ja tiedon vaihtoa. Toimenpiteiden fasilitoinnin kautta pyrittiin löytämään yhtenäisiä

näkemyksiä, tavoitteita ja pelisääntöjä. Osallistumisen mahdollisuuksia pyrittiin järjestämään

erilaisia, jotta yhteiseen tekemiseen ja vaikuttamiseen pääsi mukaan myös virallisten

toimenpiteiden (esim. työpajojen) ulkopuolella. Suuri ilmoittautuneiden määrä (yli 100 hlöä)

ja aikataulujen yhteensovittamisen haasteet vaikuttivat siihen, että osallistujamäärä

hankkeen aikaisissa toimenpiteissä vaihteli ja tämän myötä sitoutuminen yhteiseen

päätöksentekoon kärsi jonkin verran. Hankkeen toimenpiteet järjestettiin etäyhteyksin, joka

vaikutti jonkin verran luottamuksen ja ”tekemisen meiningin” syntyyn erityisesti niiden osalta,

jotka kaipasivat erityisesti fyysistä näkemistä. Sekä hanketyöntekijöiden että usean mukana

olleen toimijan lopputulema oli kuitenkin, että suuresta joukosta ja etäyhteyksistä huolimatta

yhteistyön kehittämisessä onnistuttiin hyvin. Palautteiden mukaan toimijat tulivat tietoisiksi

toisistaan, ajatuksia päästiin vaihtamaan, vertaistukea saatiin, yhteistyökumppanuuksia sekä

uusia yhteisiä tuotteita syntyi ja jopa uusia yrityksiä käynnistettiin. Hankkeen tavoitteisiin

päästiin näin ollen enemmän kuin hyvin. Toimijoilla on käytössään jatkoa varten helppoja

tapoja ja kanavia pitää toisiinsa yhteyttä, jakaa tietoa ja kehittää keskinäistä toimintaa.

Luontoperustaisen toiminnan näkyvyyttä voidaan ylläpitää osaltaan hankkeessa luotujen

mainosvideoiden sekä sähköisen palvelukartan avulla. Myös sosiaalisen median kanavia

jatkohyödyntämällä saadaan palveluiden näkyvyyttä pidettyä yllä. Kaikkia alueen toimijoita

kannustetaan olemaan aktiivisesti mukana alueiden strategioiden suunnittelussa ja pitämään

eri yhteyksissä omalla toimialallaan ääntä luontopalveluiden tärkeydestä ja paikasta

palvelukentällä. Toimijoita kannustetaan myös olemaan aktiivisesti yhteydessä oman ja

lähialueiden organisaatioihin ja myös tätä kautta pitämään yllä ja edistämään tietoisuutta

alueen luontoon perustuvien palveluiden tarjonnasta.

Hankkeen toiminta herätti mukavasti huomiota myös valtakunnallisesti. Hanketyöntekijät

saivat yhteydenottoja ympäri Suomea ja viesteissä korostui, kuinka tarve yhteistyölle ja

verkostoitumiselle luontoperustaisen toiminnan saralla on valtakunnallinen. 
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ESITYKSET JATKOTOIMENPITEIKSI8.

Tarvetta luontoperustaista toimintaa tarjoavien ja niistä kiinnostuneiden väliselle yhteistyön

kehittämiselle sekä verkostoitumiselle on edelleen. LuontoVoimaa & LuontoHoivaa Keski-

Suomesta -hanke toi ensimmäistä kertaa alueen toimijat yhteen ja he ovat nyt helpommin

löydettävissä muun muassa sähköisen palvelukartan avulla. Verkostoituminen ja yhteistyön

rakentaminen on mielestämme toimijoiden itsensä vastuulla, mutta sitä voitaisiin edesauttaa

esimerkiksi lisäämällä verkosto-osaamista. Keskittäisimme seuraavat verkostoitumista

edistävät toimenpiteet erityisesti tähän osa-alueeseen. Verkostoitumisen ei tulisi olla niin

sanottua ”sanahelinää” muiden toimenpiteiden yhteydessä vaan toimijoita tulisi todella

opastaa yhteistyömuotojen ja -mallien rakentamiseen. Tulisi myös mahdollistaa helppoja,

matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja ja -tilaisuuksia, sekä etäyhteyksin että fyysisesti

järjestettyinä. Etäyhteyksin toteutetut tilaisuudet ovat monelle osallistumisen mahdollistava

tekijä eikä suinkaan automaattisesti huonompi vaihtoehto. Kenenkään osallistuminen ei saisi

jäädä kiinni digitaidoista tai välineistä. Myös yrittäjien kohdalla tulisikin huomioida, että

tarjolla olisi riittävästi näihin liittyvää apua ja koulutusta.

Jatkossa on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota siihen mitä kukakin verkostoitumiselta

hakee ja huomioitava tämä toimenpiteitä suunnitellessa tarkemmin. Luontoperustaisen

toiminnan alla yhteistyötä voitaisiin jatkossa entisestään tukea rakentuvaksi pienempien, joko

alueellisten tai toimialakohtaisten, ryhmittymien kautta. Toisaalta toimialarajat ylittävän

toiminnan tukeminen antaa hedelmällisen pohjan täysin uudenlaisille innovaatioille.

Yritysryhmähankkeet ovat tähän yksi oiva vaihtoehto. Verkostoitumisen mahdollisuuksista ja

hyödyistä tulee lisätä tietoisuutta, sillä totisinta totta on, että pärjätäkseen erityisesti

pienyrittäjänä on verkostoja osattava löytää ja ylläpitää. Ymmärrystä verkostoitumisen

monimuotoisuudesta tulee myös kehittää. 

LuontoVoimaa & LuontoHoivaa Keski-Suomesta -hanke osoitti, että liiketoiminnallista

osaamista luontoperustaisia palveluita suunniteltaessa ja tarjotessa tulisi kehittää

entisestään. Muun muassa tuotteistamiseen, hinnoitteluun ja markkinointiin tulisi olla tarjolla

entistä enemmän niin yrityskohtaista kuin pienryhmille suunnattua sparrausta. Pienryhmille

suunnattu sparraus mahdollistaa toisilta oppimisen ja vertaistuen sekä myös yhtenäistämisen,

joka voi entisestään muokata palveluita paremmiksi ja kannattavammiksi.

Luontoon perustuvien palveluiden määrä on kasvanut ja kasvaa jatkossakin ja tuo laaja-

alaisesti tulevaisuudessa yhä useammalle toimijalle työnteon ja yrittämisen mahdollisuuksia.

Palvelut ovat suuressa roolissa myös maaseudun elin-, veto- ja pitovoiman edistämisessä ja

ylläpitämisessä. Palveluiden ja palveluntuottajien kenttä on laaja, jonka vuoksi vuoden

mittaisen hankkeen perusteella ei tässä vaiheessa voida tehdä liian suuria päätelmiä sen

todellisista vaikutuksista. LuontoVoimaa & LuontoHoivaa Keski-Suomesta -hanke on laittanut

paljon aluilleen, joka tulevaisuudessa toivon mukaan näkyy hedelmällisenä yhteistyönä ja

kukoistavina palveluina. Luontoon perustuvien palveluiden kehittämiseen kannattaa

mielestämme panostaa entistä enemmän tulevaisuudessa.
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Kyllä on aivot kehittynyt tämän hankkeen aikana sekä tiedollisesti että luontoyhteydessä.

Vuoden 2021 alussa Laura ja Salla laittoi tuulemaan LuontoVoimaa&LuontoHoivaa Keski-

Suomesta -hankkeessa rempseällä, iloisella ja napakalla otteella ja nyt vuoden lopulla on

saatu aikaan yhtä jos toista luontohyvinvoinnin saralla Keski-Suomessa; verkostoituminen,

yhteistyökuvioita, etäkaffeja, webinaareja, etätyöpajoja, livekaffeja, yrittäjätapaamisia,

livetapahtumia, verkoston ideanurkka, yritysesittelyjä/ -tarinoita, lehtijuttuja, mainosvideoita,

koulutusta/tietoa, vinkkejä jne. Kaikesta tästä on koottu aivan mahtava sähköinen kartta

Keski-Suomen LuontoVoimaa ja LuontoHoivaa palveluista. Sieltä voi löytää hyviä

luontopalveluja laidasta laitaan ympäri Keski-Suomea.

 

Luulenpa, että ilman tämän kaksikon palavaa intoa sekä taitoa luontohyvinvointiin, ei olisi

näin hyvää ”lopputyötä” syntynyt, joten suur kiitos Salla ja Laura!

 

Saimme huomata kuinka paljon maakunnassa on luontopalveluja ja jokainen toimii aika

yksikseen. Hankkeen myötä on syntynyt paljon verkostoitumista ja ristiinmarkkinointia, jonka

myötä luontopalveluiden näkyvyys on lisääntynyt ja lisääntyy. Yrittäjät ovat saaneet hyviä

vinkkejä toimintaansa ja ennen kaikkea tietoa toiminnan kehittämisestä. Tämän pohjalta on

hyvä jatkaa yhdessä yrittäjien kanssa, vieden Keski-Suomen luontohoivaa ja -voimaa

yhteistyössä tunnetuksi koko Suomeen. 

 

”Kun tarkkaavaisuus hapertuu ja kierrokset kohoavat, kannattaa nopeasti hankkiutua

puutarhaan, rannalle, puistoon, pellonlaidalle, eläin luokse tai metsään. Ensiavuksi käy

pihapuu, viherkasvi, luontokuva tai ajatus luonnosta.”

 

Äärelläsi tuottaa työnohjausta, koulutusta, terapiaa ja luontohyvinvointipalveluja. Luonto ja

luontoelementit kuuluvat kaikkeen toimintaani; metsäkävelyt, metsäjooga ja -rentoutus,

luontotaidepolku, aistipuutarha, luontomindfullness, luontomateriaalien hyödyntäminen, kasvi-

ja kukkaterapia, retriit ja niin edelleen. Koen, että omassa yrityksestäni verkostoituminen on

ollut suuressa merkityksessä. Yksinyrittäjänä verkostostosta saa voimaa ja oma toiminta

monipuolistuu. Yhdessä toimiessa saadaan esimerkiksi tapahtumista laajempia,

monipuolisempia, volyymia enemmän ja asiakkaille laadukkaampia palveluja. Yhteistyön

kautta voi oppia uutta ja näin monipuolistaa myös omaa toimintaa. Yritykseni on ollut Hymy-

hankkeessa, jossa 6 hyvinvointiyrittäjää on verkostoitunut. Olemme saaneet yhteistyössä jo

monta hyvää tapahtumaa sekä markkinoineet että sparranneet toinen toisiamme.

 

Yhteistyössä on voimaa!

 

 

Erja-Riitta Niskanen, Äärelläsi

Lyhyesti sanottuna aivot kehittyvät
luontokeskeisessä maailmassa.

      -Edwart O. Wilson –

Vieraskynä



OSA 2: Jälkisanat
”Keski-Suomen luonto ja keskisuomalaiset luontopalvelut vievät elämisen ytimeen – yksin tai

yhdessä. Metsä avautuu uusin tavoin oppaan avulla, koe sen monimuotoisuus ja hiljaisuus

hyppysissäsi turvallisesti nautiskellen. Ällisty vesistöjemme rikkaudesta ammattilaisen

ohjauksessa - lempeä irtiotto, joka hellii mieltä ja kehoa. Talleta muistorikkaat hetket – iloa,

kiitollisuutta ja onnistumisen kokemuksia eläinten sallivassa läsnäolossa ohjatusti. Heittäydy

ja oivalluta itseäsi luonnon äärellä, kulttuurin ja taiteen ammattilaisten luotsaamana.

Hyppäys maatilan arkeen pysähdyttää perusasioiden äärelle, kutkuttelee aisteja ja

ihastuttaa aitoudellaan.”

MONIMUOTOISET LUONTOPALVELUT KOSKETTAVAT LAAJAA TOIMIALAKENTTÄÄ

LuontoVoimaa & LuontoHoivaa Keski-Suomesta -hankkeen aikainen selvitys- ja

verkostoitumistyö on osoittanut, kuinka keskisuomalainen upea luonto ja sen tuoma

elämyksellisyyden arvo on huomioitu ja tuotteistettu alueella monilla eri toimialoilla.

Luontoon kytkeytyviä palveluita löytyy paljon ja monipuolisesti jo niin sosiaali- ja terveys-,

hyvinvointi- ja liikunta-, matkailu-, kulttuuri- ja taide- kuin luonnonvara-aloilta. Luontoon

perustuvat palvelut ovat osalle alueen palveluntarjoajista pääelinkeino, osalle sivutoimisesti

tuotettua. Myös kolmannen sektorin toimijat tarjoavat alueella luontoon perustuvaa

toimintaa. Lisäksi alueelta löytyy useita luontoon perustuvan toiminnan kehittämisestä

kiinnostuneita tahoja ja tahojen edustajia, kuten oppilaitoksia. Kaiken kaikkiaan luontoon

perustuvalla toiminnalla on Keski-Suomen alueella hyvä maaperä kehittyä ja kasvaa!

LuontoVoimaa & LuontoHoivaa Keski-Suomesta -hankkeessa haluttiin edistää erityisesti

luontoperustaisia ohjattuja hyvinvointi- ja virkistyspalveluita tarjoavien toimijoiden välistä

yhteistyötä ja verkostoitumista. Luontoperustaisilla hyvinvointi- ja virkistyspalveluilla

tarkoitettiin toimintaa, jossa jollain tavalla hyödynnetään luontoa, luontoelementtejä ja/tai

luonnon hyvinvointivaikutuksia ihmisen hyvinvoinnin lisäämiseksi ohjatusti. Tavoitteena oli

tukea erityisesti luontoperustaista toimintaa, joka on ohjattua ja aktiivista, ei vain passiivinen

luontokokemus, kuten omaehtoinen liikkuminen tai harrastaminen luonnossa. Luonnon ja

luontoelementtien ajatellaan tuovan palveluun lisäarvoa ja edistävän entisestään palvelun

asiakkaalle tuomia hyvinvointivaikutuksia. Palvelut voivat siis pitää sisällään hyvin

monenlaista toimintaa aina kasvatuksellisesta kalastuksesta, luontolähtöisistä

teatterielämyksistä ja metsäjoogasta eläinavusteiseen terapiaan ja hoivamaatilatoimintaan

saakka.

Hankkeen virallinen nimi (LuontoVoimaa & LuontoHoivaa Keski-Suomesta: Green Care -

verkostosta virtaa luontopalveluihin) tuo esille Green Care -termin. Termi ja sen sisältö on

luotu Suomeen vuonna 2008. Eri maissa sama käsite ymmärretään ja sitä painotetaan

hieman eri tavoin. Käsite on lähtenyt liikkeelle erityisesti sosiaali-, terveys- ja

kasvatuspalveluiden puolelta, mutta nykyään siihen katsotaan kuuluvaksi laajemmin koettua 
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hyvinvointia tukevat palvelut, mukaan lukien muun muassa työllistämistoiminta sekä virkistys-

ja harrastuspalvelut. Green Care -termi toimii sateenvarjokäsitteenä joukolle erilaisia

luontoperustaisia toimintamuotoja ja -menetelmiä, joita tuotetaan ammatillisesti,

tavoitteellisesti ja vastuullisesti ja joiden vaikuttavuuden ajatellaan syntyvän luonnon

elvyttävyyden, osallisuuden sekä kokemuksellisuuden kautta. Green Care -toimintaa edistää

valtakunnallisesti Green Care Finland ry, jolla on myös useita alajaostoja. Keski-Suomessa

omaa alajaostoa ei ole. Green Care Finland ry on koonnut palveluntuottajia

valtakunnallisesti omille sivustolleen ja Keski-Suomen maakunnan alta palveluntuottajia

löytyy 11 kpl. Tämä antaa pientä osviittaa siihen, että Keski-Suomen alueella Green Care -

termi ei ole ollut suuressa käytössä. Tähän on vaikuttanut monet seikat, kuten se, että termi

on ymmärretty kovin eri tavoin, siihen on liittynyt väärinymmärryksiä ja ennakkoluuloja ja osa

toimijoista kokee termin olevan liian vieras asiakkaiden suuntaan, jolloin sen käytöstä

markkinoinnissa ei koeta erityistä hyötyä. Usea keskisuomalainen luontoperustaisia

hyvinvointi- ja virkistyspalveluita tarjoava tai niistä kiinnostunut toimija on kuitenkin

osallistunut Green Care -toiminnan koulutuksiin ja saanut niiden kautta lisää tietoa ja

ymmärrystä luonnon hyvinvointivaikutuksista sekä luontoperustaisen toiminnan järjestämiseen

liittyvistä seikoista. 

LuontoVoimaa & LuontoHoivaa Keski-Suomesta -hankkeessa käytettiin Green Care -termin

sijaan termiä luontoperustaiset hyvinvointi- ja virkistyspalvelut osittain edellä mainituista

syistä. Verkostoitumisen, yhteistyön sekä luontoon perustuvan toiminnan näkyvyyden

edistämisen kannalta koettiin tärkeänä viestiä hankkeen toiminnasta ja mahdollistaa

osallistuminen mahdollisimman laajalle joukolle rajaamatta sitä liikaa. Ajatuksena oli myös,

että ison hankkeeseen osallistuneiden joukon sisältä voi muodostua pienempiä ryhmittymiä

tarkempien kiinnostuksen kohteiden ja tarpeiden mukaisesti. Yhteiset motiivit ja

samanhenkisyys luovat verkostoitumisesta helpommin lähestyttävää sekä sitovat

vastavuoroisuuteen. Ne myös helpottavat palveluiden yhteistä ja yhtenäistä suunnittelua ja

markkinointia sekä lisäävät yhteistyömahdollisuuksia. Luontoperustainen toiminta ja

kiinnostus sen kehittämistä kohtaan toimi yhtenäisenä nimittäjänä hankkeeseen

ilmoittautuneilla.

Lue lisää:
 

Green Care Finland ry
 

Vihreä hoiva - vihreä voima. 
2021. Tanja Minkkinen (toim.)
Jyväskylän ammattikorkea-

koulun julkaisuja.
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KESKI-SUOMEN MAASEUDUN 

LUONTOPALVELUIDEN NÄKYMÄT

 

Keski-Suomessa on tänä päivänä paljon toimijoita, jotka tarjoavat luontoon perustuvia palveluita tai

tuotteita. Keskisuomalaista luontoperusteista palvelutajontaa yhdistää se, että se ei ole ollut aiemmin

vielä kovinkaan hyvin järjestäytynyttä tai verkostoitunutta ja toimijoiden palvelut eivät ole kovin

pitkälle tuotteistettuja. Haasteena toimialalla on ollut pitkään näkyvyyden ja tunnettuuden

lisääminen. Kuluttajien on vielä melko vaikea löytää hajanaista palvelutarjontaa tai se näkyy

kuluttajille muiden palveluiden oheistuotteina. LuontoVoimaa ja LuontoHoivaa -hankkeella on saatu

nostettua esille toimijajoukkoa ja lisättyä heidän identiteetin muodostumistaan juuri

luontoperusteisiin palveluihin liittyväksi.

 

Ylipäätään Suomessa luontoperusteinen toiminta on vielä uutta. Vakiintuneita markkinoita

palveluiden ostamiseen ja myymiseen ei vielä ole. Yrittäjät ovat joutuneet panostamaan runsaasti

asiakassuhteiden luomiseen. Mutta edelleen uskotaan, että luonnon ja eläinten pariin sijoittuvien

palveluiden merkitys tulevaisuudessa kasvaa. Jo nyt koronan tuoman poikkeusajan tiedetään

lisänneen ihmisten kiinnostusta luonnosta saatavaan hyvinvointiin ja lähellä

tuotettuihin luontoperusteisiin palveluihin.

 

Luontoperusteisten palveluiden tulevaisuuden määrittelee pitkälti se kuinka aktiivisia yrittäjät ovat

palveluidensa kehittäjinä asiakaslähtöisesti ja kuinka hyvin palvelut saadaan nostettua esille. Ne

yrittäjät, jotka osaavat kehittää palveluitansa asiakaskysyntää vastaavaksi ja hallitsevat

markkinointitaidon, nousevat esille joukosta. Hyvällä verkostoitumisella saa myös enemmän

näkyvyyttä. Monet toimijat tekevät jo nyt yhteistyötä mm. maatilamatkailun ohjelmapalveluiden tai

yhteismarkkinoinnin avulla. Yhteistyön kehittämiselle olisi kuitenkin edelleen varaa. LuontoVoimaa ja

LuontoHoivaa -hankkeella edistettiin yrittäjien verkostoitumista paikallisella tasolla ja saatiin

kehitettyä yhteismarkkinointikampanjoita ja tuotekehitystyötä yrittäjien välille.

Yrittäjät kaipaavat myös yhteistyötä eri asiantuntijoiden kanssa ja haluavat

myös kokemusten jakamista muiden yrittäjien kanssa.

 

Luontoperusteinen toiminta Keski-Suomessa painottuu selvästi vielä sivutoimisuuteen ja on usein

esim. maatalouden sivuelinkeinona. Monet tarjoavat luontoperusteisia palveluita myös

harrastemuotoisesti tai ovat vasta kehittämässä toimintaansa. Päätoimisesti elinkeinonsa

luontoperusteisista palveluista saavat ovat pääosin Keski-Suomessa matkailuyrittäjiä. Keski-Suomen

maatalous on muutosvaiheessa, kotieläintilojen määrä vähenee ja monilla sukupolvenvaihdoksen

tehneillä tiloilla pohditaan uudenlaisia liiketoimintamahdollisuuksia. Nykypäivän megatrendit,

ilmastonmuutos, vapaa-ajan arvostuksen jatkava kasvu ja monipaikkaisuus, lisäävät kiinnostusta

luoda maatiloista uudenlaisia toimintaympäristöjä, jossa yhdistetään perinteiseen

maatalousyrittäjyyteen muita luontoperusteisia palveluita. Haasteena

muutoksessa on kannattavuuden löytyminen palveluille.

 

ProAgria Keski-Suomi/Keski-Suomen maa- ja kotitalousnaiset tarjoavat asiantuntemusta

luontoperusteisen yritystoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen. Asiantuntijat ovat valmiita

kulkemaan yrittäjän rinnalla yritystoiminnan eri vaiheissa.

 

Paula Salonen & Mirja Pummila & Eeva-Liisa Kivimäki
Keski-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset

Vieraskynä



Puhuttaessa luontoperustaisista hyvinvointi- ja virkistyspalveluista monelle mielikuva niiden

mahdollisuuksista ja hyödyistä jää yllättävän suppeaksi. Luonto on moninainen ja

kustannustehokas ”työkalu” työssä kuin työssä, jonka potentiaalia ei olla vielä täysin osattu

hyödyntää.

Luonnon merkitys osana niin yksityisiä kuin julkisiakin palveluita on muutakin kuin vain niiden

kautta tuotu hyöty kuluttajan näkökulmasta. Luonnon elvyttävät elementit vaikuttavat myös

työn tekijöihin itseensä lisäten työn kiinnostavuutta, mielekyyttä ja viihtyvyyttä monelta

kantilta. Luontoperustainen toiminta edistää tekijän omaa hyvinvointia ja voi vaikkapa

sosiaali- ja terveysalan palveluissa lisätä myönteistä vuorovaikutusta asiakkaiden ja

hoitohenkilökunnan välillä.

Luontoon kytkeytyvällä toiminnalla voidaan vaikuttaa eri ikäisten henkilöiden omaehtoiseen

ja ennaltaehkäisevään hyvinvoinnin ja terveyden tukemiseen, joka taas itsessään on niin

sosiaalisesti kuin taloudellisestikin kestävää. Lasten ja nuorten kohdalla luontoon perustuvalla

toiminnalla voidaan omalta osaltaan tukea kehitystä, ehkäistä syrjäytymistä ja yksinäisyyttä

sekä tarjota houkuttelevia vaihtoehtoja aktiiviselle elämäntavalle. Työikäisten kohdalla

luontoon perustuva toiminta voi tukea jaksamista työssä, mutta myös tarjota tukitoimia

perhe-elämään. Ikääntyneille luontoon perustuva toiminta voi tuoda mielekkäitä ja turvallisia

toimintakyvyn edistämisen keinoja sekä lisätä henkisiä voimavaroja. Jotta palveluiden

hyödyntäminen mahdollistuisi tulisi sekä palveluiden tarjoajien että luontoon liittyvän infran

ylläpitäjien huomioida entistä paremmin palveluiden saavutettavuus. Laadukas palveluun

ohjaus ja kattavat palveluiden kuvaukset takaisivat, että asiakas voisi itse tehdä valinnan

palvelun/ympäristön sopivuudesta itselleen ja tehdä päätöksensä mitä ja milloin tarvitsee.

Jotta erilaiset asiakasryhmät voisivat palveluita hyödyntää tulisi niistä sisältöineen viestiä

laajasti eri kanavissa.

LUONTOPERUSTAISET PALVELUT ALUEIDEN HYVINVOINNIN JA LUMON EDISTÄJINÄ

Kestävä kehitys ja ympäristövastuullisuus ovat

tätä päivää ja ne linkittyvät alueiden

elinvoimaisuuteen ja kasvuun. Luontoon sekä

paikallisiin ympäristöihin ja kulttuureihin

pohjautuvien palveluiden toimintatavoissa

ympäristövastuullisuus on lähtökohtaisesti

huomioitu säädettyjä määräyksiä pidemmälle.

Luontoon perustuvaan toimintaan liittyy

kuitenkin riskejä, kuten maapohjan kuluminen,

jotka tulee tunnistaa ja huomioida laajemmin. 

Lue lisää:
Luonnon Ekosysteemipalvelut

Keski-Suomessa. 2020.
+

Keski-Suomen luonnon ja
kulttuurin matkailu- ja

virkistyskäytön selvitys. 2021.
 

(Jyväskylän ammatti-
korkeakoulun julkaisuja)
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Rytmirukki-yhtye sai ideana alkunsa reilu kaksi vuotta sitten, kun kaksi muusikko-musiikkitieteilijää

Susanna Leppänen ja Marianne Taipale istuivat kandiseminaarin jälkeen samassa ruokapöydässä ja

keskustelivat lastenkulttuurista ja siitä, miten sitä pitäisi tehdä. Rytmirukki sai ensimmäisen

konkreettisen muotonsa syksyllä 2020, kun laulun lanka kehrättiin osallistavan musiikillisen Youtube-

satujoulukalenterin muotoon. Sittemmin, koronan hiljalleen väistyttyä Rytmirukki jalkautui myös

esittäville estradeille, tai pikemminkin metsäaukioille ja puistoihin koko perheen tapahtumiin

Rytmirukin musiikkimetsän muodossa.

 

Rytmirukin toiminnan ydinajatuksina ovat kasvatuksellisuus, terapeuttisuus ja luova toiminta.

Rytmirukin tuottama musiikillinen sisältö on alusta saakka suunniteltu osallistavaksi ja kaikkien

saavutettavaksi. Rytmirukin taiteessa toistuvat aiheina suomalainen perinne, tarinat ja luonto. Tästä

syystä Rytmirukki löysikin tiensä LuontoVoimaa & LuontoHoivaa -hankkeeseen ja löysi verkoston kautta

uusia yhteistyökumppaneita, joiden kanssa toteuttaa musiikkitapahtumia luonnossa. Jo tähän

mennessä on löytynyt muutama taho, joiden kanssa joustava ja unelmarikas yhteistyö jatkunee

sesonkien ja vuodenaikojen vaihtuessa.

 

Verkostoitumisen ja samoista asioista kiinnostuneiden toimijoiden yhteistyö on erityinen voima, jonka

Rytmirukki-yhtye näkee pelkästään hyödyttävänä ja jalostavana piirteenä työkentällä. Verkosto tekee

todelliseksi sen, että kaikki on mahdollista!

 

Susanna Leppänen & Marianne Taipale, Rytmirukki

Ympäristövastuullinen toiminta nähdään nykyään taloudellisesti kannattavampana.

Ympäristön huomioiminen tuo liiketoimintaan vakautta, koska jo toimintaa suunniteltaessa

tulee ymmärtää toiminnan vaikutukset ja ennakoida tulevaa. Kuluttajien arvostaessa yhä

enemmän vastuullisuutta, kestävän kehityksen huomioiminen palveluissa ja markkinoinnissa

tuo kilpailuetua. Lisäksi ympäristövastuullinen toimija voidaan nähdä myös vastuullisena

työnantajana. Yhteistyön lisääminen on järkevä tapa lisätä toimijoiden

ympäristövastuullisuutta. Esimerkkinä tästä resurssien jakaminen yhteiskäytössä olevilla

välineillä tai yhteiskuljetuksia järjestämällä. Luontopalveluita tarjoavat voivat tarjota myös

muille toimialoille uusia näkökulmia siihen, miten huomioida toiminnassa erilaiset

luontoympäristöt ja paikallisuus sekä vastuullisuus niiden hyödyntämisessä. Kestävään

kehitykseen liittyvät asiat ovatkin yksi osa-alue, jossa toimijat tarvitsevat lisää tukea ja

yhteiskehittämistä toimialojen kesken. Tällaista kehittämistä Keski-Suomessa tukee YmpyräKS

(Keski-Suomen yritysten ympäristövastuullisuus) -verkosto.

On nähtävissä, että nykyihminen on kovin vieraantunut luonnosta ja tarvitsee tukea

vastuulliseen luonnossa liikkumiseen ja toimimiseen. Luontoon kytkeytyvät ohjatut palvelut

voivat olla yksi keino lisätä ihmisten tietoisuutta. Kun ymmärrys luonnosta ja luonnon

hyvinvointivaikutuksista lisääntyy, vaikuttaa se väistämättä laajemminkin ihmisten

ympäristökäyttäytymiseen. 

Vieraskynä
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Maaseutua ympäri Suomen uhkaa niin yksilöiden, yritysten kuin eurojenkin kato. Luontoon

perustuva toiminta ja yrittäjyys tulee kasvamaan. Jatkuvasti nouseekin uusia trendejä ja

ilmiöitä, jotka kytkeytyvät luontoon, maaseutuun sekä puhtaaseen ilmastoon. Luontoon

perustuvat palvelut tarjoavatkin osaltaan oivan maaseudun veto- ja pitovoimaa sekä

elinvoimaa edistävän potentiaalin, jota tulisi hyödyntää entistä enemmän alueiden

houkuttelevuuden ja hyvinvoinnin lisäämiseksi. Myönteisyys luontoperustaista toimintaa

kohtaan ja sen eteen tehty kehittämistyö houkuttelisi alueille asukkaiden lisäksi

palveluntarjoajia, jotka ovat kaiken elinvoiman perusta. Useat luontoperustaista toimintaa

tarjoavat toimivat paikkariippumattomasti. Alueiden olisikin hyvä huomioida lähiluontopaikat

ja -reitit myös yrittäjien näkökulmasta. Niiden käytöstä ja hyödyntämisestä tulisi tehdä entistä

selkeämmin yhteisiä sopimuksia ja konsepteja. Yhteydenpito ja tiedonjako julkisen ja

yksityisen sektorin välillä tulisi myös luontoon perustuvien palveluiden osalta tehdä

mahdollisimman helpoksi ja selkeäksi.

AJATUKSIA LUONTOPALVELUISTA

 

Luontopalveluita on mahdollista hyödyntää hyvinkin monipuolisesti sosiaali- ja

terveydenhuollon toiminnassa. Kaikkien ikäryhmien kohdalla luontoteeman ottaminen

mukaan toimintaan lisää terveyttä ja hyvinvointia. Viitasaarella luontoa on hyödynnetty

esimerkiksi erityisryhmien toiminnassa. Vanhusten päiväkeskus on tehnyt muun muassa

hevostallille retken, jossa asiakkaat ovat tutustuneet hevosavusteiseen toimintaan.

Hevosten kanssa touhutessa monille on tullut muistoja mieleen, nämä kokemukset ja

elämykset ovat kantaneet pitkälle arkeen. Myös erilaiset sadonkorjuuseen liittyvät

tapahtumat ovat olleet suosittuja. Omenoiden kuorimatalkoisiin monet vanhukset toivat

mukanaan omat kuorimaveitsensä ja yhdessä tehden syntyikin maistuvaa omenapiirakkaa.

 

Mielenterveyskuntoutujien ulkoiluryhmä liikkuu vähintään kerran viikossa ja tarkkailee

luonnossa vuodenaikojen mukaan tapahtuvia muutoksia. Lisäksi retkiä tehdään erilaisiin

luontokohteisiin, huomioiden kuntoutujien toimintakyky. Mukana toiminnassa on ollut myös

kokemusasiantuntija ja järjestöt. Luonnosta onkin muodostunut monelle rauhoittumisen ja

voimaantumisen paikka.

 

Vammaispalveluissa retkiä on suuntautunut mm. maatilalle, jossa on tutustuttu maatilan

eläimiin ja kaikkeen mitä maatilan toimintaan liittyy. Vammaispalveluissa on myös omaa

partiotoimintaa, jossa on harjoiteltu erätaitoja. Esteettömyys on tärkeä näkökulma etenkin

pyörätuolilla liikkuville ja tätä asiantuntemusta on annettu Viitasaaren kaupungin teknisen

toimen esteettömyys hankkeelle, jonka kautta on syntynyt mm. kirkon läheisyydessä oleva

esteetön luontopolku.

 

Marja Laurila
Perusturvan toimialajohtaja

Wiitaunioni (Viitasaaren kaupunki, Pihtiputaan kunta)
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MIKSI KESKI-SUOMI?  

 

Keski-Suomeen luontolähtöiset kehittämisajatukset rantautuivat vuonna 2012 osana

kansallista VoiMaa! -projektia. Perusajatuksena oli yhdistää luonto ja työelämäosallisuus.

Otettaisiin mallia esimerkiksi hollantilaisista sosiaalisista maatiloista (social farm) ja

vastaavat toimijat Suomessa olisivat rekisteröityneet yhteiskunnallisten yritysten rekisteriin

saaden korvauksen osatyökykyisten aktivoinnista. Keski-Suomessa tehtiin esiselvityksiä ja

Green Care kirjattiin maaseudun kehittämisohjelmaan. Merkittävimmät hankkeet olivat

sitten Luontolähtöiset palvelut Keski-Suomessa -tiedonvälityshanke sekä kansallinen

Green Care – korkea-asteen koulutusmalli, jonka myötä JAMKissa yhä tarjotaan

Green Care –opetusta.

   

Suomessa luontolähtöinen hyvinvointimatkailu nähdään edelleen mahdollisuutena

kasvattaa maaseudun elinvoimaisuutta. Luonnonvarakeskuksen tutkimusprofessori Liisa

Tyrväinen totesi 14.10.2021 Tourism Naturally –webinaarissa, että green care –tyyppisten

palveluiden juurruttaminen ja tunnetuksi tekeminen tapahtuu yhä hyvinvointimatkailun

palveluiden myötä. Keski-Suomessa matkailun vetovoimatekijät ovat pitkälti

luontolähtöisiä, eli monipuolinen luonto ja  kansallispuistot, vesistöt sekä

kulttuuriympäristöt (ml. Alvar Aalto ja Unesco-kohteet). Keski-Suomen yhtenäistä

matkailubrändiä rakennetaan Lakeland suuralueen alla. Osa Lakeland suuralueeseen

kuuluvista maakunnista ja yhteisöistä ovat lisäksi kirkastaneet brändiään omien

vahvuuksien kautta, kuten Kainuun Arctic Lakeland - Hard to reach, harder to leave.   

 

Miten erottaudumme eduksemme, miksi valita Keski-Suomi ja luontolähtöiset palvelut?

Useissa selvityksissä ja projekteissa on noussut esille toimijoiden yhteistyön hankaluus,

yhteisen näkyvyyden ja myyntialustan puute. LuontoVoimaa ja LuontoHoivaa Keski-

Suomesta: Green Care -verkostosta virtaa luontopalveluihin –aktivointihankkeessa on

koottu luontolähtöisiä palveluita yhteen karttaan ja Vetovoimaa Keitele-Päijänne

matkailuun –projekti on rakentanut Lakeland Booking –myyntisivuston. Olemme oikealla

polulla, tarjontaa on tehtävä näkyväksi ja helpotettava asiakkaan ostopäätöstä.

Kannattaa seurata mitä Satakunnassa tapahtuu, siellä perustettiin Matkailun

kehittämiskeskus ja luontomatkailun kehittämiseen panostetaan.  

 

Uusi hyvinvointialue haastaa ja tuo uusia mahdollisuuksia Green Care palvelujen ja

etenkin luontohoivan tuottajille. Jo varhaisemmassa sote-uudistusten kehittämistyössä

nostettiin keskeisimmiksi mahdollisuuksiksi luontohoivan palveluntuottajille asiakkaan

valinnanvapaus, henkilökohtainen budjetointi ja palvelusetelit. Luontohoivan

palveluntuottajat pystyisivät tuottamaan esimerkiksi kuntouttavia palveluja, ja

tukipalveluja peruspalveluiden osana sekä kuntien työllistämispalveluiden osana. Uusien

hyvinvointialueiden palvelutuotannon hankinnat tulevat keskittymään ja

hankintaosaaminen edelleen vahvistumaan ja tämä edellyttää myös tarjoajaosapuolten

osaamisen kehittymistä mm. tarjouskilpailujen osalta sekä

tarjottavan palvelutuotteen osalta.   

Vieraskynä



Sote-alalla on jo luontolähtöistä toimintaa osana omaa tutkintokoulutustaan opiskelleita

ammattilaisia ja kiinnostus koulutukseen on edelleen korkea. Oman haasteensa luo

olemassa oleva työkenttä, eli miten luontolähtöistä toimintaa ja luontohoivaa sitten pääsee

ja pystyy omassa työssään sote-alan ammattilaisena toteuttamaan. Sote-alaa vaivaa

kasvava työvoimapula ja etenkin pienemmillä maaseutuvaltaisilla paikkakunnilla on haaste

saada osaavaa työvoimaan ja ylläpitää lakisääteisiä palveluja. Tämä tuo haasteensa

toteuttaa luontolähtöistä toimintaa säännöllisesti ja vaikuttavasti asiakkaiden arjessa. 

 Luontolähtöisellä toiminnalla on osoitettu olevan vaikutuksia asiakkaiden toimintakyvyn ja

kuntoutumisen edistämisessä ja samalla myös hyvinvointia ja mielekäs vaikuttava tapa

tehdä kuntouttavaa ja hoivatyötä. Olisiko luontolähtöinen toimintamuoto sosiaali- ja

terveyspalveluissa yksi osaavan ammattihenkilöstön vetovoimatekijä ja samalla pienempien

paikkakuntien pitovoimatekijä?   

 

Janne Laitinen & Sanna Peltola
Jyväskylän ammattikorkeakoulu

YHTEISTYÖLLÄ RATKAISUJA ALUEEN KEHITTÄMISHAASTEISIIN

LuontoVoimaa ja LuontoHoivaa Keski-Suomesta -hankkeeseen osallistuneet toimijat nostivat

alueen luontoperustaisten palveluiden kehittämiskohteiksi liiketoimintaosaamisen, oman

hyvinvoinnin, yhteistyön sekä yleisen asenneilmapiirin.

Liiketoimintaosaamisen alueella haasteiksi nostettiin erityisesti tuotteistamisen, kannattavan

hinnoittelun sekä markkinoinnin näkökulmat. Työlääksi ja sekavaksi koetaan myös luontoon

perustuviin palveluihin liittyvien erilaisten lupien, säädösten, vakuutuksien ja sopimuksien

”viidakko”. Yhteistyön kautta tietoa vaatimuksista voidaan jakaa puolin ja toisin hyödyntäen

jokaisen tietämystä ja kokemuspohjaa. Alueen palveluntuottajien tuominen yhteen ja

tietoiseksi toisistaan helpottaa käsityksen muodostamista alueen luontoperustaisesta

palvelukentästä ja hintatasosta, toimien hyvänä pohjana liiketoiminnalle. Yhteistyö ja

verkostoituminen mahdollistaa toiminnan yhdessä eteenpäin kehittämisen sekä

yhtenäistämisen oman toimialan sisällä. Esimerkiksi yhtenäinen hintataso alueella tietyn

toimialan sisällä varmistaa kilpailukykyiset hinnat sekä toiminnan kannattavuuden.

Markkinoinnin näkökulmasta yhteiskampanjat puolestaan ovat kustannustehokkaita ja

laajemmin tavoittavia tapoja lisätä palveluiden näkyvyyttä. Yritysryhmähankkeet nähdään

yhtenä potentiaalisena mahdollisuutena kehittää haastekohtia yrityskohtaisesti, mutta

kuitenkin yhteistyössä. Usealla alueen toimijalla on näistä hyviä kokemuksia.

Omaan hyvinvointiin liittyen toimijat nostivat esille, että tulovirta muodostuu usein

useammasta kanavasta ollen kovin pirstaleista. Suurin osa luontoperustaisia palveluita

tarjoavista toimii yksin, jolloin työmäärä on suuri ja toiminta melko haavoittuvaista. Yksin

toimiessa, ja huomioiden, että luontoperustaiset palvelut ovat melko isolle osalle toimijoista

sivuelinkeino, resurssit toiminnan kehittämiseksi sekä näkyvyyden saamiseksi ovat melko

pienet. Kaiken edellä mainitun myötä ajanhallinta, itsensä johtaminen, liiketoimintamallin



järkevöittäminen sekä yhteistyön tekeminen korostuvat. Kehittämiskohteeksi nostettiin usein

myös rohkeuden, itsevarmuuden sekä henkilökohtaisen heittäytymisen edistäminen – nämä

tekijät vaikuttavat sekä palveluiden markkinoimiseen että verkostoitumiseen ja yhteistyön

tekemiseen. Verkostoilla voi olla merkittävä henkinen vaikutus, kun muilta toimijoilta opitaan,

heidän kauttaan tunnistetaan omia vahvuuksia, saadaan vertaistukea sekä koetaan

vastavuoroisuutta ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. Yhteistyön kautta on mahdollista saada

konkreettista apua, mutta myös toteuttaa ideoita matalammalla kynnyksellä. Yhdessä

tekemisen myötä myös oma itsevarmuus ja rohkeus kehittyy.

Alueen luontoperustaisia palveluita tarjoavat ja niistä kiinnostuneet toimijat toivat

LuontoVoimaa & LuontoHoivaa Keski-Suomesta -hankkeen aikana esille, kuinka yhteistyötä ja

verkostoitumista palveluntarjoajien kesken on toivottu ja haluttu. Se on aiemmin koettu

haastavaksi muun muassa siksi, että toimijoiden on ollut haastava löytää toisiaan. Tähän on

vaikuttanut osaltaan se, ettei kaikilla toimijoilla ole omia sivustoja eikä alueella ole ollut

palveluita kokoavaa tahoa. Verkostoitumista ja yhteistyön rakentumista on jonkin verran 

 heikentänyt toimijoiden mukaan myös avoimuuden puute, joka on aiheutunut esimerkiksi

keskinäisestä kilpailullisesta asemasta tai aiemmista huonoista yhteistyökokemuksista.

Yhteistyön rakentaminen on ollut kovin riippuvaista ulkoisista ”puskureista”, kuten hankkeista.

Tarve aidolle yhteistyölle, vertaistuelle, yhteiselle laatikon ulkopuolelta -ajattelulle ja

käsitteiden ”pölyttämiselle” nousi kuitenkin hankkeen aikana vahvasti esille. LuontoVoimaa &

LuontoHoivaa Keski-Suomesta -hankkeen tärkein anti toimijoille olikin se, että heidät tuotiin

tietoisiksi toisistaan ja yhteydenpidon, tutustumisen ja tiedonjaon kanavat tehtiin helpoiksi.

Yhteistyön ja verkostoitumisen muotoutumiseen vaikuttaa erilaiset käsitykset sen

mahdollisista sisällöistä ja päämääristä sekä käytännön verkosto-osaamisen taso.

Verkostoitumista voidaan katsoa karkeasti katsottuna kahdelta näkökulmalta – sosiaalisesta

ja liiketoiminnallisesta aspektista. Toiset kaipaavat verkostoitumiselta vertaistukea, yhteistä

ajatusten vaihtoa ja yhdessä/toisilta oppimista. Toiset taas rakentavat verkostojaan myynnin,

näkyvyyden ja asiakaskunnan laajentamisen näkökulmasta. Ja tokihan nämä eri näkökulmat

korostuvat eri tilanteissa eri tavoin. Verkostoja rakentaessa tulee ymmärtää nämä molemmat

puolet ja huomioida se yhteistyön kehittämisessä. LuontoVoimaa & LuontoHoivaa Keski-

Suomesta -hankkeeseen osallistuneissa korostui yhtä vahvana molemmat näkökulmat.

Verkostoitumisen ja yhteistyön kannalta tulee myös muistaa, että toimintamallit ja käytänteet

voivat vaihdella tilanteesta ja tarpeesta riippuen – joskus yhteistyö voi olla hyvin löyhää ja

kevyttä, joskus taas hyvinkin tiivistä. Joskus yhteistyö voi olla muodoltaan satunnaista tai

kertaluontoista, toisinaan taas pitkäjänteistä kumppanuutta. Verkostoitumisen ja yhteistyön

muodolle ei ole oikeita tai vääriä toimintamalleja vaan ne rakentuvat aina tarpeesta,

motiivista sekä tavoitteista.

Luontoperustaista toimintaa tarjotaan monella eri toimialakentällä, joka tuo yhteistyölle

eteen myös sen haasteen, että ydinasiakasryhmät ovat toimijoilla erilaiset. Virkistys-, elämys-

ja matkailupalveluissa ydinasiakasryhminä toimivat pääsääntöisesti yksittäiset kuluttajat sekä

yritykset, kun taas sosiaali- ja terveysalan palveluissa ydinasiakasryhmät tulevat julkiselta

puolelta. Tällöin yhteistyön tarpeen ja konkretian suhteen puhutaan hieman eri asioista.
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Toisaalta kaikkia luontoon perustuvaa toimintaa tarjoavia yhdistää halu tuoda toimintaa

tutummaksi ja näkyvämmäksi ja usein itse palveluntuotantoon ja yrittäjyyteen liittyvät

haasteet ovat kovin samankaltaisia. Yhteistyö eri toimialojen välillä saattaa myös olla

kovinkin hedelmällistä, jonka vuoksi sinänsä laajan joukon tuominen yhteen on perusteltua ja

järkevää.

Luontoperustaisten palveluiden toimijat nostivat hankkeen aikana yhdeksi

kehittämiskohteeksi alueella vielä yleisen asenneilmapiirin. Tällä tarkoitettiin sitä, että

tietoisuutta luontoperustaisista palveluista, niiden mahdollisuuksista ja hyödyistä on lisättävä

edelleen oman maakunnan sisällä. Luontoon perustuvien palveluiden moninaisuus ja laajuus

on Keski-Suomen alueella vielä jonkin verran tuntematonta. Positiivisena asiana voidaan

sanoa, että koronaepidemia-aika on osaltaan kasvattanut kiinnostusta ja arvostusta luontoa

ja sitä myöten myös luontoon kiinnittyviä palveluita kohtaan ja tämä on mahdollistanut

alueen luontoperustaisten palveluiden kasvun. Luonnon hyvinvointivaikutuksiin liittyvän

tutkimus- ja kokemustiedon lisääntyminen on vaikuttanut positiivisesti luontoperustaisten

palveluiden käyttöön myös sosiaali- ja terveysalalla. Jonkin verran palveluntuottajat joutuvat

vielä oikomaan palveluihin liittyviä väärinymmärryksiä sekä perustelemaan niiden paikkaa

vakavasti otettavina sekä ihmisten hyvinvointia että alueiden lumo-, veto- ja pitovoimaa

edistävinä tekijöinä. Verkostolla ja yhteistyöllä voidaan vaikuttaa laajemmin suuren yleisön

tietämykseen palveluista. Ajan kanssa asenteet muuttuvat, kun tieto lisääntyy ja palveluiden

tuomat vaikutukset niin yksittäisiin ihmisiin kuin alueellekin huomataan. Luontoon kytkeytyvät

palvelut hyödyntävät nimenomaan paikallista luontoa sekä ympäristön kauneutta ja niihin

kytkeytyy usein myös paikalliskulttuuri. Parhaimmillaan paikallisten luontoperustaisia

palveluita tarjoavien toimijoiden keskinäinen yhteistyö edistääkin alueen imagoa.

Luontopalvelu yritykseni HyvänTähen syntyi tarpeesta kertoa ja opettaa omia elämyksiäni myös muille.

 

Valmistuin Erä- ja luonto-oppaaksi keväällä 2017. Opiskelumotivaatiota kasvattivat lapsuuden

partiotoiminnasta, enon opeista ja osittain armeijan aikanakin saamani vahvat luontokokemukset ja -

elämykset. Yritys ei suinkaan pyörinyt pelkillä eräopaskurssin opeilla, vaan osaamista täytyi ja

kannatti laajentaa mm. melonnanohjaajan, köysitoiminnan ohjaajan, koski- ja vuokraveneen

kuljettajan tutkinnoilla. Talvisin siirryn töiden mukana pohjoiseen Lappiin, siellä työskentelen safareilla,

joihin on liitetty ohjelma- ja maastoruokailu palveluita. 

 

Jo opiskeluaikana totesin, että yksin ei kaikkeen kykene, pysty, eikä aina ehdikkään. Teimme alusta

alkaen yhteistyötä opiskelukaverieni kanssa ja kun perustin oman yritykseni, jatkoimme yhteistyötä

opiskelukaverini perustaman Virvatulen Taika -yrityksen kanssa. Aloitimme heti myös verkostoitumisen

alueen muiden yrittäjien ja yritysten kanssa. Parhaat konstit verkostoitumiseen olivat aktiiviset 
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osallistumiset erilaisiin hankkeisiin ja tapahtumiin. Muilta sai hyviä vinkkejä yrityspolun alkuun ja myös

asiakkaita alkoi tulla heidän vihjaaminaan.

 

Verkostoituminen tarkoitti myös sitä, että opit tekemään yhteistyötä muiden saman alan yritysten

kanssa. Opit pitämään heitä yhteistyökumppaneina ei niinkään kilpailijoina. Ajatustapana se kehittyi

niin, että jos joudut ohjaamaan omia asiakkaitasi yhteistyöyritykselle, niin

kyllä heitä joskus tulee sitten sinullekin.

 

Tärkeintä, mitä olen lyhyellä yrittäjän urallani oppinut on ollut palvelujeni asiakaslähtöisyys. Olen

oppinut jo aikaisemmissa töissäni asiakaspalvelua, joka korostuu kaikessa tekemisessä. Pistän itseäni

likoon ja pyrin tekemään parhaani. Pyydän heiltä palautetta ja reagoin siihen. Mielestäni kaikki

palaute on hyväksi, mutta ehkä se tilanne jossa asiakkaani ei ole täysin tyytyväinen saamaansa

palveluun, opettaa minua yrittäjänä eniten. Korjaan ja tarvittaessa korvaan tekemäni virheet ja otan

niistä opikseni. Tervetuloa kokemaan ja kokeilemaan, yhdessä.

 

Teijo Haapakoski, Erä – luontopalvelut HyvänTähen

TOIMIVA VERKOSTO SYNTYY LUOTTAMUKSESTA & VASTAVUOROISUUDESTA

Globaali ”rajaton” maailma, teknologian kehittyminen, informaation kasvu ja työelämän

toimintatapojen muuttuminen osaltaan pakottaa verkostomaiseen työskentelyyn. Erilaiset

verkostot ovat toimijoille yksi tärkeä työkalu myös monipaikkaisuuden ja

paikkariippumattomuuden lisääntyessä. Työelämän moninaistuminen ja jatkuvan kehittymisen

vaatimukset saattavat asettaa toimijat myös suunnittelemaan liiketoimintaansa alusta

alkaen entistä enemmän yhteistyössä toisten kanssa. Toimivalla yhteistyöllä voidaankin

välttää muun muassa palveluiden haavoittuvaisuus ja sillä voidaan vastata asiakkaiden

tarpeeseen saada yhä kokonaisvaltaisempia palveluita. Myös julkisiin hankintoihin voidaan

yhteistyöllä tarjota laadukkaampia kokonaisuuksia. Toimivat ammattimaiset verkostot ovat

myös osa maakuntien kilpailukykyä - kun paikallinen luontoperustaisten palveluiden verkosto

vastaa asiakkaiden useampiin tarpeisiin kokonaisuuksina ja luo näin imagoa koko alueelle.

Kuntien olisi hyvä tukea verkostoitumista entistä konkreettisemmin tarjoamalla esimerkiksi

kokoontumistiloja tai muita tarvittavia resursseja.

Verkostomainen työtapa on tulevaisuutta ja verkostot ovat elintärkeitä palveluntuottajille,

erityisesti niille, jotka työskentelevät mikro- ja pienyrityksissä ja/tai marginaalisella

toimialalla. Verkostoituminen tarjoaa parhaimmillaan niin tukea toimijan itsensä hyvinvointiin

kuin palvelun menestymiseenkin ja tämä on alettu ymmärtämään paremmin. Jotta

verkostoitumisen merkitys ymmärretään ja niitä osataan kehittää rakentavasti, on tarjottava

keinoja verkosto-osaamisen, kuten yhteistyömahdollisuuksien näkemisen, oman ajan

hallinnan ja koordinointiosaamisen kehittämiseen. Muutoin vaarana on, että

verkostoituminen ja yhteistyön kehittäminen jäävät ulkopuolisista ”puskureista” riippuvaisiksi.

Verkostoitumisen on oltava lisäksi palveluntuottajan strateginen valinta, jotta se priorisoituisi

oman liiketoiminnan kehittämisessä tarpeeksi korkealle. 



Vastavuoroisuuden kokemus vaikuttaa vahvasti verkostoon ja yhteistyöhön motivoitumiseen

sekä sitoutumiseen ja onkin näin ollen yksi tärkeimmistä, ellei jopa tärkein verkoston

toimivuutta edistävä tekijä. Vastavuoroisuuden voidaan yksinkertaisimmillaan ajatella

tarkoittavan sitä, että on annettava jotakin, jotta voi saada. Vastavuoroisuuden onnistuessa

syntyy tunne, että yhteistyöstä saatavat hyödyt jakautuvat oikeudenmukaisesti kaikille.

Hyödyt eivät kuitenkaan välttämättä jakaudu samanaikaisesti tai ole verrattavissa täysin

toisiinsa. Verkostoituminen vaatiikin toimijalta luottamusta verkostoihin järjestelmänä sekä

siihen perusoletukseen, että vastavuoroisuus toteutuu ja verkostoitumiseen ja yhteistyöhön

laitettu aika ja vaiva tulee takaisin ennemmin tai myöhemmin. Vastavuoroisuuden kokemus

onkin yksi verkostomaisen toiminnan haavoittuvimmista alueista. Verkostomaiseen toimintaan

ja yhteistyöhön sitoutuessa kaikkien osapuolien tulisi kantaa kortensa kekoon – välillä

selkeästi omaa ”agendaa” ja välillä yhteistä edistäen. Näin toimimalla kaikkien osapuolten

luottamus, motivaatio ja sitoutuminen verkostoon vahvistuu. 

Toimiva verkosto pohjautuu luottamukseen sekä verkostoihin toimivana järjestelmänä että eri

toimijoiden välillä. Luottamuksen syntyä vahvistaa avoin vuorovaikutus ja se kehittyy ajan

kanssa. Luottamusta synnyttää myös yhteisesti koostettu tavoite, yhteinen päämäärä sekä

yhteiset pelisäännöt – sovittu toimintakulttuuri. Jotta tämä voidaan rakentaa, tarvitaan

aktiivista ja osallistavaa, kaikki mielipiteet kuuntelevaa keskustelua. Luottamuksen

rakentumisen peruselementtejä on ajatus siitä, että jokaisen vahvuuksia kunnioitetaan eikä

heikkouksia vastaan hyökätä. On hyvä myös muistaa, että luottamuksella ruokitaan

luottamusta kun taas epäluottamuksella epäluottamusta, näin ollen jokaisen verkostoon

kuuluvan rooli ja tapa toimia on oleellinen. Vuorovaikutuksessa tulee huomioida sekä toisten

kuuntelu että omien mielipiteiden rehellinen esiin tuominen – muutoin osapuolten on

mahdotonta ymmärtää toisiaan. Kuitenkin kaiken lähtökohtana tulee olla rakentava ja

myönteinen käyttäytyminen. Nämä ovat sosiaaliseen kanssakäymiseen liittyviä perustaitoja,

jotka ovat osa oleellista verkosto-osaamista. Jotta yhteinen toiminta on mahdollisimman

pitkäikäistä, täytyy luottamuksen kohdistua yksittäisten toimijoiden lisäksi verkostoon

kokonaisuutena. Tätä edistää tasa-arvoisuus sekä selkeät yhteiset tavoitteet. Kun luottamus

verkostoon järjestelmänä on kunnossa, kestää se silloin muun muassa jäsenten vaihtuvuuden.

Lue lisää:
JAMK oppimateriaali,

Verkostoitujan Apu
 

Verkostojen johtaminen - Opi ja

etene yhdessä. Timo Järvensivu.

Verkostoissa toimiessa tulee huomioida,

että ne muuttuvat ja kehittyvät jatkuvasti.

Parhaimmillaan verkostot ja yhteistyö ovat

enemmän kuin osiensa summa tuoden

suurta lisäarvoa sekä verkoston  osa-

puolille että alueelle, jolla ne toimivat.
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Verkostoituminen hankkeen aikana on tarkoittanut minulle viimeistä motivaatiota aloittaa oma

yritystoiminta sekä yhteistyökumppaneiden löytämistä. Luontoalan yrittäjyyttä olin pohtinut taustalla

ja vuosia. Aika ja paikka eivät varmaan vieläkään olleet oikeita, mutta motivaatio oli sekä ajatus

hankkeen sekä saatujen uusien tuttavuuksien myötä riittävän kypsä. Itselle on ollut selvää jo pitkään

mitä tahdon toiminnassani tehdä ja tarjota asiakkailleni. Ajatus on kuitenkin selkiytynyt monella tapaa

niin hankkeen kuin yrittäjäyhteistyön myötä.

 

Olen saanut toimintaani hyvin esille ja palvellut ensimmäisiä asiakkaitani. Silti olen yritystoiminnassani

vielä alkuvaiheessa ja mielenkiintoista tehtävää riittää. Hankkeen myötä verkostoituminen on

merkinnyt sekä minulle että yritystoiminnalleni paljon. Olen kiitollinen päästyäni tutustumaan muhin

yrittäjiin ja eritoten keskusteluihin löytyneiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Olemme yhdessä

pähkäilleet, tuumineet ja toteuttaneet erilaisia palveluita. Toivon tulevaisuudelta jatkuvaa

yhteistyökumppanuutta enkä sulje pois mahdollisuutta verkostoitua edelleen. Hankkeeseen

osallistujat ovat tuoneet itsensä ja osaamisensa näkyväksi osoittaen kuinka laajassa kirjossa

luontoperustaisia palveluita Keski-Suomeen mahtuu. Omalla visiollani tahdon sekä erottua joukosta

että tukea ja täydentää toisia.

 

Miia Björn, Tmi Metsäntenho

OPISKELIJAN LUONTO

 

Elämme aikaa, jolloin luontoarvot ovat nousseet enenevässä mitassa arvoon. Se näkyy

luontoperustaisten palveluiden lisääntymisessä ja monipuolistumisessa. Tarvitaan yli toimialojen

syntyviä verkostoja. Luonnonvara- ja ympäristöala ovat avainasemassa mm. monimuotoisuuden ja

ihmisten kanssa työtä tekevien eläinten hyvinvoinnin varmistamisessa. Luontoperustaisella ajattelulla

on ainutlaatuinen merkitys työntekijän, asiakkaiden, sidosryhmien ja itse luonnon hyvinvoinnissa.
 

Luonnonvara-alalla on tutkinnon osia, jotka voivat vastata tähän tarpeeseen hyvin täsmällisesti.

Hyvinvoinnin tuottaminen eläinten avulla on yksi näistä tutkinnon osista. Eläintenhoidon opiskelijalle

esitellään näitä oppeja myös jo opiskelun alkutaipaleelta asti. Opetuksessa ei pidättäydytä

ainoastaan eläinperustaisissa sisällöissä, vaan mukaan otetaan luonnon tarjoama hyvinvointi tueksi

omaan työssäjaksamiseen. Pohjoisen Keski-Suomen amattiopiston luonnonvara-ala on mukana

luontoperustaisen toiminnan kehittämisessä.On hyvä kuulla kentältä, mitä ihmiset odottavat

koulutukselta. 1.1.2021 alkaen opetussuunnitelmassa on ollut tarjolla Luontoperustaiset

hyvinvointipalvelut. Luonnosta välittävä opiskelija voi ottaa luonnon mukaan työhönsä, oli hän sitten

opiskelemassa sosiaali- ja terveys-, kasvatus- ja ohjaus- tai vaikka tieto- ja viestintätekniikka-alaa!

Opiskelijalla on mahdollisuus valita tutkinnonosa toiselta alalta osaksi opiskeluaan. 
 

Toisiko luonnon mukaan ottaminen imua aloille, joissa on työvoimapulaa? Siihen kysymykseen on

Pohjoisen Keski-Suomen luonnonvara-ala tarjonnallaan halukas vastaamaan. On syntynyt kasvava

tarve löytää työpaikkoja opiskelijoiden harjoittelupaikoiksi. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen

verkosto on laajentunut hankkeen aikana ja lisää paikkoja tarvitaan.
 

Taina Perkiö, Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, luonnonvara- ja ympäristöala
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Yrittäjyyden sosiaalinen verkostonäkökulma korostaa yksilön henkilökohtaisia taitoja ja suorituskykyä

sekä useamman henkilön aikaisempaa yhteistyötä yritysten välisen vaihdannan perustana. Ihmisten

välinen suhde yhdistää yrityksiä, ja sen avulla jaetaan informaatiota yritysten välillä. Mikrotasolla

kaikki yritykset voidaan nähdä ihmissuhteiden verkostona. Bengt Johannisson, yksi verkostoteorian

uranuurtajista, on vuosien ajan korostanut yrittäjien henkilökohtaisten verkostojen tärkeyttä yrityksen

perustamisessa, resurssien hankinnassa ja kasvun synnyttämisessä. Johannisson painottaa yritysten

muodostamien verkostojen henkilökohtaisuutta. Yksilöiden suhteissa luottamus kasvaa, tietoa

vaihdetaan, osapuolet oppivat toisiltaan ja yhteistyön rakenteet sovitaan. Verkostossa yksilöiden

erikoisosaaminen tuo lisäarvoa kaikille verkoston osapuolille ja resurssien yhteiskäyttö

eri toimijoiden kesken on mahdollista.

 

Kehittämishankkeet ovat mielestäni erittäin merkittävä työkalu yrittäjyyden kehittämiseen, kolmannen

osapuolen organisoimana. Kolmannella osapuolella tarkoitan hankkeen hallinnoijaa, henkilöitä, jotka

voidaan nähdä ns. verkonkutojina. Verkonkutojan rooli on tarjota tilaisuus, aika ja paikka, rekrytoida

alustavasti yritykset, järjestää tarvittaessa asiantuntija, organisoida hanke ajallisesti, tiedottaa jne.

Koska hanke perustuu yritysten vapaaehtoisuuteen verkon jäsenenä, yritys voi tulla ja mennä,

osallistua sinne minne haluaa, olla joko aktiivinen tai passiivinen verkon jäsen. Mielestäni näin

pitääkin olla. Vapaaehtoisuuteen perustuvassa verkostossa verkonkutoja ei voi enempää tarjota.

Olen ollut vuosien saatossa lukemattomissa yrittäjyyteen liittyvissä tilaisuuksissa osallisena tai

järjestäjänä. Yksi merkki siitä, että jokin meni pieleen tai homma ei toimi, on se, että järjestävän

tahon jäseniä on tilaisuudessa enemmän kuin heitä kenelle se on tarkoitettu. 

 

Vapaaehtoisuuden lisäksi toimivan verkoston periaatteita ovat vastavuoroisuus ja vastuullisuus.

Vastavuoroisuudella tarkoitan sitä, että verkoston jäsen antamalla jotain verkostolle; tietoa,

aikaansa, kysymyksiä, mielipiteitä, yms. saa myös samassa suhteessa niitä takaisin. Vastuullisuus

toimivassa verkostossa tarkoittaa sitä, että verkoston jäsenellä on tietty moraalinen vastuu osallistua

verkostoiltoihin, siis suomeksi sanottuna tulla paikalle. Aihe ei välttämättä ole juuri nyt omalle

yritykselle se päivän polttavin asia, mutta tulemalla paikalle ja osallistumalla yritys kantaa vastuun

siitä, että verkosto toimii ja vastavuoroisesti voi edellyttää, että omaankin verkostoiltaan

osallistutaan. Vähän kärjistäen, verkostoillan aihe on verkostoitumisen kannalta mielestäni sivuseikka.

Paljon tärkeämpää on paikalle tuleminen, muihin tutustuminen, keskustelu, yhteystietojen saaminen ja

vuoropuhelun jatkaminen muiden yrittäjien kanssa. Tämä voi johtaa ajansaatossa toimivaan

luottamukselliseen kumppanuuteen, joka sai alkunsa verkostoillasta.

 

Harvemmin pikavoittoja saa ja ei niitä saa heti verkostoissakaan. Verkoston toimivuus vaatii aina

luottamuksen osapuolten välillä. Tiedon siirtymisen vuoksi on erittäin tärkeää, että verkostoyhteistyön

osapuolet voivat luottaa toisiinsa. Organisaatioiden toiminta ja niiden väliset suhteet ovat hyvin

pitkälti tulosta taustalla vaikuttavien henkilökohtaisten suhdeverkostojen olemassaolosta.

Suhdeverkoston rakentuminen on pitkä ja luottamusta vaativa prosessi. Vastavuoroisuusperiaatteen

mukaan kuitenkin saan sen takaisin, minkä toiselle annan.

 

 

Tapani Laitinen, Kehittämisyhtiö Witas Oy
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