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Naturen 
som källan för 
välbefinnande 



Naturen som källa för människans psykiska och fysiska 
välbefinnande håller på att få nya betydelser. Green Care 
(GC) är ett paraplybegrepp för ett flertal olika naturbase-
rade verksamhetsmetoder med syfte att upprätthålla och 
främja människans välbefinnande. Med Green Care avses 
verksamhet där naturen används på ett målmedvetet sätt. 
Verksamheten inom Green Care grundar sig på natur-
baserade metoder som används i olika slags miljöer till 
exempel i skog, trädgård eller lantgård, men även i städer 
och till och med inomhus. De hälsobringande effekterna 
från Green Care-verksamheten uppstår genom återhämt-
ning, aktivitet och gemenskap. Verksamheten utövas 
målmedvetet, ansvarsfullt och professionellt. Green Care 
sammanför flera aktörer som är intresserade av naturens 
effekter på välbefinnande.

Den här broschyren presenterar grunderna för den finländ-
ska Green Care-verksamheten och exempel på praktiska 
verksamhetsformer.
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Vad är
Green Care? 



De tre grundelementen i Green Care är naturen, aktivitet och 
gemenskap. Green Care-verksamhetens eff ekter på välbe-
fi nnande uppkommer genom att på olika sätt förena och 
framhålla dessa element. 
 Naturen är platsen, objektet eller redskapet för Green 
Care-verksamheten. Naturen används i syft et att befrämja, 
styrka eller påskynda de utsatta målsättningarna. Natur-
elementet kan fi nnas på landsorten eller i stan, och det 
kan betyda allt från grönväxter till skog. Naturen som 
plats för verksamheten kan betyda ödemark, vårdad skog, 
park, trädgård eller lantgård med husdjur. Djuren är ett 
centralt naturelement i Green Care-verksamheten.
 Aktiviteten förenar människan till sin miljö och 
skapar möjligheter till upplevelser och lärande. Naturen, 

såsom skog, trädgård och lantgårdsmiljö med djur erbjud-
er stimulerande ramar för mångsidiga aktiviteter och er-
farenheter. Det att man får göra något, medför i allmänhet 
belåtenhet och aktivering, men aktiviteten i naturen kan 
även vara stillsamt, som till exempel det att man observe-
rar ett landskap eller djur och lugnar ner sig.
 Gemenskapen möjliggör det att man blir delaktig. In-
teraktionen fäster individen i gemenskapen och kan med-
föra en känsla av man blir accepterad. I bästa fall stöder 
gemenskapen både individens hälsa och ökar aktivitetens 
eff ektivitet. Förutom genom mänsklig växelverkan kan 
upplevelsen av delaktighet i Green Care-verksamhet även 
uppkomma genom interaktion med djur, naturen eller en 
viss plats.  

Green Care -verksamhetens gemensamma grund 
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Green Care -verksamhetens effekter på välbefinnande uppstår genom naturens återhämtande 
inverkan och därtill förenad aktivitet och gemenskap. 



Naturens element, aktivitet och gemenskap är gemensamma 
faktorer för många naturbaserade metoder. I vissa metoder 
betonas det att man kan uppleva naturmiljön med många sinnen 
och som en spontan upplevelse, i andra betonas aktiviteten som 
förknippas med naturen eller gemenskapen och i flera metoder 
finns alla dessa element närvarande. I det följande beskrivs i 
korthet några naturbaserade metoder.

Trädgårds- och grönområden kan, vid sidan om rika upple-
velser, erbjuda arbete och aktiviteter i syft e att träna olika fär-
digheter. Terapeutisk och social trädgårdsverksamhet handlar 
om återhämtande och kraft ingivande erfarenheter genom att 
ta man tar hand om växter. I trädgårdsterapin används samma 
aktiva element som i trädgårdsverksamheten, men de planeras 
medvetet och ändamålsenligt på ett sådant sätt att de blir en 
del av patientens terapi och rehabilitering. 
 Tyngdpunkten i socialpedagogisk hästverksamhet ligger i 
preventiv verksamhet och i behoven av social rehabilitering. Stall-
et erbjuder en mångsidig verksamhet där man har möjlighet att 
få ta del av gemenskapen och erfarenheter av att man lyckas med 
någonting. Det är frågan om djurassisterad terapi då en utbildad 
terapeut använder djur som hjälp i sitt arbete. Ridterapi är den 
mest kända djurassisterade terapimetoden i Finland. Övningar 
som man utför tillsammans med hästen kan utveckla bland annat 
klientens motoriska, funktionella eller psykiska färdigheter.
 Då det gäller djurassisterad verksamhet kan man förutom 
hästar använda sig av olika hus- och sällskapsdjur. Till exem-

pel vårdinstanser besöks av hundar och katter. Ett växande 
intresse fi nns för att förverkliga djurassisterad verksamhet 
med nöt- och lamadjur, getter, får och höns. Ett professionellt 
utfört arbete bland djur erbjuder meningsfull sysselsättning 
och en möjlighet att öva många olika färdigheter. 
 Rehabiliterande verksamhet på lantgårdar är tills vidare 
ganska ovanligt. I många europeiska länder används lantgård-
arnas miljö på ett mångsidigt sätt för socialt rehabiliterande 
syft en och s.k. ”care farming” är en erkänd metod. Naturen är 
med i vardagens rutiner på en lantgård, bland annat genom att 
man sköter djuren och utför arbeten som hänför sig till växt-
perioden. Rehabiliteringen stöds av den sociala kontexten av 
att man utför sysslor tillsammans och följer en viss dagsrytm. 
Skogsarbeten kan användas i samma syft e som andra arbeten 
på en lantgård.
 Äventyrspedagogikens metoder styr med hjälp av äventyr 
mot helhetsmässiga upplever av att lära, där man tar med 
kroppens funktion, sinne och känslorna. Då äventyrspe-
dagogik utförs i naturmiljö kan lärandet i naturen vara ett 
aktivt äventyr, men även lugnare varande och att leva sig in i 
stundens stämning. Det viktigaste är de egna erfarenheterna 
som man får genom att göra tillsammans i naturen. Även i 
miljöfostran, betonas den personliga erfarenheten av naturen, 
men miljöfostrans målsättningar gäller mer att fostra barnen 
till ansvarsfulla konsumenter och medborgare.
 Naturmaterial kan användas till exempel i ergoterapi. Med 
hjälp av naturmaterial väcks olika sinnen till liv, hur olika ma-
terial känns, doft ar och smakar, samt naturmaterialens färger 
och former.

Mångsidigt urval av metoder
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Många av oss har personliga erfarenheter av hur en promenad 
i en närliggande skog har en lugnande eff ekt eller hur ett djur 
kan stöda en person i en svår livssituation. Naturen erbjuder 
många möjligheter till både upprätthållande och främjande 
av välbefi nnande. Även forskningresultat bekräft ar naturens 
positiva inverkan på människans välbefi nnande.

Upprätthållande av välbefi nnande 
Naturen erbjuder goda möjligheter att upprätthålla den 
fysiska konditionen. Motionering utomhus förbättrar syre-
upptagningen och kroppen får solljus. Det att man motionerar 
på ojämn mark och i omväxlande terräng förbättrar balansen. 
Även aptiten och sömnkvaliteten förbättras eft er en lämplig 
fysisk ansträngning.
 Naturen har positiva eff ekter förutom på fysiken även på 
det psykiska välbefi nnande. Naturen erbjuder en lugnande 
och återhämtande miljö där det fi nns möjlighet för närva-
ro och för att lyssna till sina egna förnimmelser. Dessutom 
erbjuder naturen en inspirerande och stimulerande miljö för 
verksamhet och lärande.

En mångsidig naturmiljö som en del av rehabiliteringen
Då det gäller social- och rehabiliteringstjänster så underlättar 
naturens lugnande eff ekter att knyta en konfi dentiell kundre-
lation och igångsättande av rehabiliteringsprocessen. Männ-
iskans förmåga att påbörja övning av nya färdigheter växer 
i och med att man upplever trygghet, något som man oft a 
eft ersträvar i rehabiliteringen. Det kan vara mer meningsfullt 
för klienten att öva fysiska och sociala färdigheter då det här 

sker i närhet till naturmiljö. Natur- och djurassisterade metod-
er innebär på ett positivt sätt också sätt att styrka identiteten. 
Självupplevda erfarenheter av att man lyckats med något är ett 
starkt stöd för självkänslan och den tillväxt som man eft ersträ-
var i den sociala rehabiliteringen.
 Ett djurs närvaro formar rehabiliteringssituationen på 
många sätt. Djuret kommunicerar med sin kropp och reagerar 
på kroppsspråket som är mer äkta och direkt kommunika-
tion än den verbala kommunikationen. Man kan öva sociala 
interaktionens situationer och kontroll av känslorna med ett 
djur utan sådana spänningar som sammankopplas med män-
skorelationer. Klientens förmåga till närvaro kan förbättras 
genom att klienten är i interaktion med ett djur. Det här är till 
en fördel eft ersom rehabiliteringens möjligheter till väsentliga 
insikter och personligt lärande utgår från den nuvarande stun-
den. Det ansvarstagandet som skötseln av djur innebär kan 
vara en mycket betydelsefull och kraft ingivande erfarenhet för 
klienten. 

Effekterna på välbefinnande

Green Care Finland rf verkar i Finland i syfte att främja användningen av natur-, djur- och lantgårdsassisterade metoder. Föreningen vill 
föra fram rätten till natur, motion, sociala relationer och erfarenheter av gemenskap även för personer som har en försämrad funktionsför-
måga. Föreningen grundades år 2010. 

Green Care Finland rf har formulerat etiska regler för GC-verksamhet som innefattar bl.a. principer om hållbar utveckling med hänsyn till 
hållbarhetens olika dimensioner.

Föreningens hemsida: www.gcfinland.fi 

Naturen lyfter 
fram människans 
egna resurser.



         -verksamheten kan indelas i tjänster inom 
grön omsorg och tjänster inom grön kraft baserad på de krav 
som ställs av klientelen, tjänsteköparen och arrangören.

Green Care 

Med avser man den off entliga sektorns ansvar att 
organisera (naturbaserade) tjänster inom omsorg och rehabili-
tering. Tjänsten köps oft ast av en instans och klienten kan inte 
alltid själv välja tjänsten. Flera olika bestämmelser är förknip-
pade med dessa tjänster. Många tjänster inom grön omsorg 
förutsätter att producenten har utbildning inom social- eller 
hälsovård, eller ett nära samarbete med utbildade aktörer. 
Klienterna inom grön omsorg karaktäriseras på något sätt av 
en sårbar ställning, till exempel behov av omsorg eller rehabili-
tering eller hot om marginalisering. 

grön omsorg

grön kraft
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• Rehabilitering 
• Rehabiliterande socialarbete
• Omsorgstjänst

• Dagverksamhet
• Arbetsverksamhet
• Social sysselsättning 

• Familjestödsverksamhet
• Avbytarverksamhet inom   
 omsorg 
• Social semester-, läger-, 
 rekreations- och 
 hobbyverksamhet i naturen

• Pedagogik som en del av 
 omsorg och rehab. av 
 barn & unga
 t.ex. Djurassisterad socialpeda-
 gogik eller äventyrsfostran 

• Naturunderstödd pedagogik 
 som en del av preventiv, 
 tidigt ingripande och 
 kraft ingivande verksamhet

• Naturförskolepedagogik
• Naturskolor 
• Lägerskolor
• Hobbyverksamhet relaterad
 till naturen 
• Fadderlantgårdar

• Naturassisterad rekreation 
 för klienter inom omsorg 
 och socialtjänster eller 
 specialgrupper
• Tillgänglig naturmotion

• Kraft ingivande utnyttjande 
 av naturen
• Verksamhet inom 
 arbetshälsa
• Wellness turism

• Programtjänster 
 relaterade till naturen 
• Naturturism

Off entligt tjänsteorganiseringsansvar för tjänster: 
off entliga & privata tjänsteproducenter / off entliga tjänsteköpare

Icke-off entligt organiseringsansvar för tjänster: privata tjänsteproducenter / privata 
tjänsteköpare (Förutom: förskolepedagogik och undervisning)

Tjänsterna inom inkluderar naturbaserade välbe-
fi nnandetjänster, samt naturbaserade tjänster inom hobbyn, 
fostran och pedagogik. Klienterna inom grön kraft  är i all-
mänhet inte i någon speciellt sårbar ställning och därmed hör 
dessa tjänster mer sällan till den off entliga sektorns ansvar att 
organisera (förutom tjänster inom fostran). Tjänsterna inom 
grön kraft  kan ändå ha en bredare samhällelig betydelse om 
man genom dem kan förebygga klienternas behov av rehabi-
litering eller omsorg. Förutom tjänster inom fostran får fl era 
olika aktörer producera tjänster inom grön kraft , eft ersom de 
inte är specifi kt defi nierade i lagstift ningen. Det ställs inga krav 
på tjänsteproducenterna angående utbildning inom social- 
eller hälsovård. Dessa tjänster köps oft a av privata aktörer 
enligt egna önskemål.   

Två typer av Green Care-marknader. Även om båda marknaderna ser ut att vara lika stora 
är klientelen inom grön kraft större än inom grön omsorg.



Naturmiljöer är viktiga favoritplatser 
för fi nländare. Endast 5 % av befolknin-
gen är sk. city-människor vars favo-
ritplatser är enbart byggda miljöer. 
(Korpela, Ylen, Tyrväinen, & Silvennoinen, 2008). 

Med hjälp av ett djur var det möjligt att 
få kontakt till och med med patienter 
med svår demens. En del kunde komma ihåg 
hundbesöket även senare.
(Lunden 2010). 

I en brittisk forskning upptäckte man att 
människor som vistas mycket ute har 50 % 
färre lindriga mentala problem.
(Mitchell 2013). 

I Storbritannien upptäckte man att till-
gång till grön områden även främjar hälsa 
och förlänger t.o.m. livslängden. Det här 
kunde ses speciellt bland människor med 
lägre inkomster.
(Mitchell & Popham 2008).  

Vid seniorers dagverksamhet på neder-
ländska lantgårdar som var mångsidig och 
med en individuell inriktning förbättra-
de seniorernas aptit i och med utearbe-
ten och näringens kvalitet förbättrades.
(Bruin m.fl . 2009).

Djurens närvaro i sjukhusmiljö hade en 
lugnande effekt på barnen och minskade 
behovet av värkmedicinering. 
(Braun m.fl . 2009). 

ADHD-barnens orolighet och störande upp-
förande tredubblades då motion i naturen 
ersattes med motion inomhus.
(Kuo & Faber 2004). 

Med hjälp av djurassisterad terapi nåd-
des ett bättre engagemang till grupp-
arbete bland  skitsofrenipatienter. Även 
deras sociala färdigheter förbättrades.
(Kovacs 2004).

 

Forskningsresultat 



 -verksamhetens grundelement är naturen, 
verksamhet och gemenskap. Green Care-verksamhetens grundför-
utsättningar är att verksamheten är målinriktad, professionell och 
ansvarsfull.

Målinriktat
Green Care -tjänsterna är målinriktad verksamhet. De mer 
exakta målen defi nieras enligt tjänste- och klienttypen. Tjäns-
terna skräddarsys i enlighet med klientens behov. 

Professionalitet och kunnande
Tjänsteproducentens professionalitet och kunnande är i relation 
till den tjänsten som erbjuds. Endast en person som genomgått 
en adekvat utbildning får till exempel erbjuda terapi. Ett fl ertal 
GC-tjänster kan dock produceras i samarbete där den ena av 
tjänstens producenter har den krävda utbildningen inom hälso-
vård och den andra har kunnande till exempel inom hantering av 
djur. Särskilt viktiga färdigheter är att man kan hantera kundsitu-
ationen samt färdigheter som gäller möten med kunden. 
 Tillsvidare erbjuds Green Care-utbildning ganska spora-
diskt. Inom vissa verksamhetsområden fi nns redan etablerat 
metodkunnande och utbildning. I den framtida utvecklingen 
av utbildning behövs mer organisering, målsättningar och 
planmässighet.

 Utbildning har utvecklats och utvecklas speciellt inom 
utvecklingsprojekt och föreningsverksamhet i samarbete 
med utbildningsorganisationer. Bland annat föreningarna för 
Finlands ridterapeuter och socialpedagogisk hästverksamhet 
samt nätverket för äventyrspedagogik och Finlands förening 
för miljöfostran befrämjar professionell utveckling inom sina 
verksamhetsområden.  

Ansvarsfullhet
Tjänsteproducenten är medveten om eff ekterna av sina hand-
lingar och val för miljön, djuren och människorna som kom-
mer inom verksamhetens infl ytelsesfär. Deras välbefi nnande 
är å sin sida en förutsättning för att välbefi nnandeeff ekter kan 
uppkomma.  
 Grundförutsättningarna inom grön omsorg är de samma 
som för andra social- och rehabiliteringstjänster som uppkom-
mit genom andra metoder. Ett fl ertal olika lagar och förordning-
ar gäller dessa. Användande av olika metoder inom social- och 
hälsovårdstjänster styrs bland annat av köparens krav och olika 
arbetskårers etiska regler. 
 Lagstift ningen inom tjänster av Grön kraft  är oft ast mindre 
strikt och gäller närmast konsumentens säkerhet och rättighe-
ter. Inom turism- och rekreationstjänsterna har man dock ut-
vecklat olika frivilliga kvalitetssystem i syft e att kunna fastställa 
verksamhetens ansvarsfullhet och kvalitet.

Verksamhetens 
gemensamma 
förutsättningar

Green Care
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Broschyrens 
tjänsteexempel 
är placerade 
i figuren enligt 
Green Care
-verksamhetens 
innehåll och
målsättningarna 
i verksamheten.

I följande figur ges exempel på finska aktörer som använder naturbaserade metoder i sina tjänster.
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Naturassisterad verksamhet i psykoterapi
Ikäheimo
Ridterapi
Voiluoto

Missbrukarrehabilitering i skogsmiljö 
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i lantgårdsmiljö
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Naturupplevelser och uteliv 
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Jyrskynvirta
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Skolelevers miljöfostran
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Naturturism och naturmotion 
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Gulf Stream Guiding 
Naturbaserad verksamhet 

inom vattenområden
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Green Care -verksamhetens element, förutsättningar och tjänstedelar. 



Natur- och djurassisterade metoder 
kan användas som stöd för terapeutisk, 
fysisk, social och psykisk rehabilitering. 

Åtgärdernas planering baserar sig på 
klientens målsättningar för rehabiliteringen. 

Djuren 
som partner 
i rehabilitering 
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Barnpsykiatrins specialläkare, MD Kaija Ikäheimo 
– djurassisterad verksamhet i psykoterapi för barn 
och unga   
Barnpsykiatrins specialläkare, medicine dr. Kaija Ikäheimo ar-
betar som privat yrkesutövare med barn och unga som lider av 
psykiska störningar och speciellt neuropsykiatriska problem 
samt i ett fl ertal barnskyddsuppdrag. En del av Kaija Ikähei-
mos klienter kommer från den privata sidan och en del som 
uppdrag från kommuner eller genom specialsjukvården. 

De senaste åren har Ikäheimo tagit sina egna hundar med på 
mottagningen. Situationerna och behoven avgör om hundens 
närvaro behövs och vilken av hundarna får komma med på 
mottagningen. Då man bearbetar psykiska störningar eller 
problem med uppförande är interaktion psykoterapins grund. 
Målsättningen är att få barnet att se på sin situation mer realis-
tiskt och hjälpa det att klara sig med sitt problem. 

Hundens närvaro underlättar relationskapande mellan barnet 
och terapeuten. Livfulla, australieterriern Nappi leker gärna 
medan den vita highland terriern Pogi föredrar lugnare takt 
och låter sig strykas hur länge som helst. En hund kan få bar-
net att slappna av, så speciellt blyga, ångestfyllda och deprime-
rade barn drar nytta av hundens närvaro. Livfulla och oroliga 
barn å sin sida drar nytta av den aktivitet som hunden för med 
sig. Olika situationer i växelverkan med djur har använts som 
stöd för terapin. Barnen har lärt sig att uttrycka känslor som 
sedan kan fl yttas över till människorelationer.  

kaija.ikaheimo@utu.fi

Voiluotos Terapihästar 
– ridterapi och djurassisterad verksamhet 
Ridterapeuten Jenni Salomaa-Ravi står för verksamheten 
vid Voiluotos Terapihäststall. Stallet har fungerat sedan år 
2000 och ridterapin påbörjades år 2011. Ridterapeuten har 
som sin grundutbildning sjukskötarexamen med speciali-
sering inom mentalvårdsarbete. Företagets huvudsakliga 
tjänst är psykosocial ridterapi. Ridterapins klienter kommer 
i huvudsak med betalningsförbindelse från sjukvårdsdistrikt 
eller kommunernas social- och hälsovårdssektor, men en del 
kommer även med remiss från privatläkare.   

Vid sidan om ridterapi utövas även annan natur- och djur-
assisterad verksamhet. Förutom hästar har man fi nländska 
lamm, höns, katter, kaniner och hundar. Voiluotos klienter 
inom natur- och djurassisterad verksamhet är bland annat 
privata personer, kommuners uppfostrings- och undervis-
ningssektorer, olika samfund, sociala företag och specialyr-
kesinstitut. 

Arbetet som sker med djuren har som avsikt att hjälpa 
klienten att komma fatt sina egna känslor och tankar. Det 
skapas en lotsande och trygg atmosfär i syft e att genom 
verksamheten hitta lösningar. Djurens uppförande och väx-
elverkan med människor följs noggrant upp på gården. Det 
att man hör till stallets gemenskap och har en möjlighet att 
påverka verksamhetens förlopp främjar målsättningarna för 
klientens rehabilitering.  

www.terapiahevoset.fi



De klienter som lever i stödda boenden har 
fysiska, psykiska eller socialt funktionsnedsättande 

begränsningar som gör att de behöver dessa 
boendetjänster endera permanent eller temporärt. 
Natur-, trädgårds- och djurassisterad verksamhet 

innebär att man kan föra in nytt innehåll i service-
enheternas rekreations- och dagverksamhet.

Green Care
i boenden för 
specialgrupper  

Bild: Johanna Lundén



Hali-Koira
– djurassisterad verksamhet piggar upp seniorer 
Syft et med Hali-Koira-arbetet är att utveckla och genomföra 
hundassisterat arbete med olika branschers professionella 
och med samarbetspartners. Arbetet med Hali-Koira har 
genomgripande fördelar. Det medför glädje och positivitet 
samt styrker klientens hälsa och sociala välbefi nnande. Ha-
li-Koira-företagets grundare, företagare Maarit Haapasaari är 
utbildad djurassisterad tränare. Dessutom har hon utbildning 
inom djurs dressyr och som stödperson vid kriscentrum, som 
närståendevårdare och som hjälp för handikappade.

Hali-Koira-företagets uppgift er innefattar besök hos seniorer 
och utvecklingsstörda samt andra mångsidiga hundassisterade 
tjänster i samarbete med skolor och bibliotek i Åbo och St. Karins, 
Kotikunnas som är upprätthållen av föreningen Turun Lähim-
mäispalvelu samt med företag inom socialsektorn. Kanske de 
mest kända arbetsformerna är ”Vi skriver till Hunden”® och ”Vi 
berättar för Hunden” där man inspirerar barn till ordkonst samt 
hundassisterade promenadträff ar som riktar sig till hemmaboen-
de seniorer i syft e att minska ensamhet. Den viktigaste uppgift en 
med hundbesöken är att öka klienternas livsglädje och -vilja i 
institutmiljöer. Professionellt förverkligade hundbesök erbjuder 
seniorer livsfyllda stunder för alla sinnen med tanke på att ålder-
dom betyder övergång från aktivt görande till ett mer stillsamt 
varande.

www.hali-koira.fi

Attendo Meri-Lappi Oy och Attendo Saarentiekoti Oy 
– naturupplevelser och utevistelse på servicehem
Attendo Meri-Lappi Oy och Attendo Saarentiekoti Oy har 
boendeserviceenheter i Simo och Kuivaniemi by i kommu-
nen Ii. Boendeservice produceras i servicehemmen för kli-
enter inom mentalvården och för utvecklingsstörda. Enheten 
har total ca. 40 anställda och runt 60 klientplatser. 

Möjligheten till utevistelser och naturupplevelser för de boende 
anses vara viktigt i servicehemmens verksamhet, oberoende 
av årstid. Många boende har på så sätt fått angenäma intressen 
med en infallsvinkel av betydande rehabilitering. ”Förmågan 
att gå kvarstår endast genom att gå”, konstaterar enheternas chef 
Minna Hirvaskoski. Servicehemmens enheter är tillräckligt små 
för att man lätt ska kunna pröva på nya verksamhetssätt.

Inom ramen för sitt eget arbete med omsorg och handledning 
satsar man i servicehemmen på rekreationsverksamhet och 
aktiviteter. Företagets ledning uppmanar de anställda och ger 
dem resurser att ordna klubbar och evenemang utomhus. De 
anställdas kompetens inom Green Care kommer från deras egna 
intressen och specialkunnande (t.ex. bärplockning, fi ske, vild-
marksmåltider och djurskötsel). Till exempel i ”hästklubben” far 
man ut på häståktur, sköter om djur och utför sysslor vid stallet. 
I gruppen som attraherar kvinnor bakar man och gör trädgårds- 
och handarbeten. Många män å sin sida deltar i underhållning av 
närområdets utevistelseställen och ibland även lite längre borta. 
Green Care-verksamheten ses som en faktor som ökar livskvali-
teten och som syns framför allt i att tjänsterna används i allt större 
grad. Även boendens anhöriga upplever Green Care-verksam-
heten som ett mervärde i företagets verksamhet.

Under sommartid tar ”sommarboenden” över på gården, 
bland annat lammen Urpo och Turpo, kaninerna Hilkka, 
Essi och Nöpö samt hönsgårdens värpande invånare. Green 
Care-teamen står tillsammans med boenden för sommarbo-
endens införskaff ande, skötsel mm.

www.attendo.fi/simonpalvelukoti 
www.attendo.fi/saarentiekoti 



Verksamhet för 
specialgrupper

En av kommunernas grunduppgifter är att 
ordna dag- eller arbetsverksamhet för svårt 
handikappade. Tjänsten ordnas endera som 

kommunens verksamhet eller som köptjänst. 
Även på vårdanstalter kan man utveckla 

natur- och djurassisterade former av 
dag- och arbetsverksamhet.

Bild: Tuija Ollikainen



Ravuri Ab 
– boendetjänster och djurassisterad dagverksamhet
Ravuri Ab:s verksamhet startade med erbjudande av boende-
tjänster år 2004. Sedan dess har företaget expanderat sin verk-
samhet även till dagverksamhet för specialgrupper. Företaget 
har även börjat med småskalig stödfamiljeverksamhet inom 
barnskyddet. I boendeenheten har man i huvudsak sju och i 
dagverksamheten sex anställda, och alla har minst grundut-
bildning inom social- och hälsovården. En del av personalen 
har även specialkompetens inom vissa yrken, t.ex. inom djur- 
eller trädgårdsbranschen. Inom dagverksamheten har man 15-
20 klienter och inom boendetjänsten 12 personer. Kommunen 
köper boende- och dagverksamhetens tjänster, men det fi nns 
även några privata kunder. 

Dagverksamhetens mångsidighet är möjligt tack vare lant-
gårdsmiljö som innefattar hästar, ponnyn, getter, katter och 
en minigris. Förutom att man tar dagligen hand om djuren så 
motionerar man eller far på en tur med hästen till närmiljön. 
Vissa klienter har en namngiven häst att ta hand om. Klienterna 
får erfarenheter av tillhörighet genom att arbeta tillsammans 
med djuren. Travtävlingar hör till de årliga höjdpunkterna och 
innebär många trevliga faser, såsom att förbereda genom att 
borsta hästen inför tävlingen, spänningen under tävlingen och 
förstås eventuellt pristagningsfest med kaff e och tårta. 

Personalen bestämmer klienternas arbetsuppgift er i enlighet 
med deras färdigheter och resurser. Målsättningen är att var 
och en får känna sig viktig med djuren. Enligt enhetens chef 
Susanna Packalen: ”Även små saker åstadkommer känslor 
av glädje och av att lyckas”. En av de mest synliga eff ekter är 
minskningen av negativt beteende bland stallklientelen. En 
mångsidig fysisk, psykisk och social belastning upprätthåller 
funktionsdugligheten och hjälper till att utveckla färdigheter 
som behövs för den egna livskontrollen.

www.ravurioy.fi

Jyrskynvirta gård 
– djurassisterad verksamhet på lantgård 
Jyrskynvirtas lantgård erbjuder djurassisterad verksamhet 
för privatpersoner, omsorgs- och boendeenheter inom 
social- och hälsovård samt skolor och daghem med vilka 
man kan ingå avtal om fadderlantgård. I ett sådant avtal 
defi nierar man varje klients individuella önskemål och som 
ligger till grund för priset. Individuella önskemål kan inne-
fatta bland annat ömsesidiga besök, olika lantgårdsproduk-
ter och regelbunden informering om gårdens händelser och 
verksamhet. Avtalet kan även innefatta djurens besök hos 
klienterna eft ersom en del av Jyrskynvirtas djur är vana att 
resa inom en skälig distans. Jyrskynvirtas gård med häst-
arna, ponny, åsna, lammen, minigris, hönsen, katterna och 
hundarna väntar på klienterna i denna landsbygdsmiljö. 

Företagaren Jaana Keränen är utbildad socionom, närvår-
dare och jordbrukare och har dessutom kompletterande 
utbildning inom socialpedagogisk hästverksamhet. Enligt 
utgångspunkterna i socialpedagogiken anses erfarenheterna 
av gemenskap, aktivitet och betydelsefullhet som viktiga 
faktorer i verksamheten. Verksamhetens innehåll planeras i 
enlighet med klientens behov. Verksamhetens utgångspunkt 
kan till exempel vara att uppliva minnen, stärka interak-
tionen eller utveckla emotionella färdigheter. Förutom den 
djurassisterade verksamheten på gården så utövar man 
naturenlig produktion av lamm- och nötkött. 

www.jyrskynvirta.fi

Bild: Tuija Ollikainen



Klienterna inom socialarbete och social 
rehabilitering är ofta i en försvagad social 

ställning och behöver stöd med sin livskontroll. 
Genom intressen i naturen eller med djur 
kan man erbjuda människor erfarenheter 

av delaktighet, av att bli sedd och av att lyckas. 

Delaktig 
i samhället med 
hjälp av naturen

Bild: Lehto ekogård, Jari Eklund



”Skogsterpi”  
– rehabiliterande smågruppsverksamhet 
i naturen inom missbrukarvården
”Skogsterapin” är en professionellt ledd gruppverksamhets-
modell för social rehabilitering av personer som tillfrisknar 
från missbruk.  Dess utvecklingsarbete började från ett 
behov att skapa lokal öppenvård inom missbrukarvården 
eft ersom tröskeln att åka till ett rehabiliteringscenter utanför 
ens egen hemkommun kan vara hög i norra Finland.  Verk-
samhetsmiljön för ”skogsterapin” är naturen och utgångs-
punkten är resursfokuserad. Verksamheten bygger på de 
lokala omständigheterna och den samiska kulturen. I arbetet 
har man försökt säkra klienternas delaktighet. Verksamheten 
bedrivs av två anställda.

Verksamheten består av lägerperioder under olika årstider 
och som innefattar grupparbete, individuella diskussioner 
och aktiverande socialt samvaro. Beroende på årstiden kan 
man stanna upp vid någon kåta, dricka kaff e, motionera i 
skogen eller i fj ällen, ta en tur med båten, fi ska, röka kött 
eller värma upp bastun. Enligt erfarenheterna från ”skogste-
rapin” blir det lättare att tala om problemen i naturmiljö. 

Institutet för hälsa och välfärd riktade år 2012 sitt nationella 
Terve Sos-pris till ”skogsterapin” som en ny och innovativ 
praxis inom socialvården. Den samiska social- och hälso-
vårdsföreningen SámiSoster rf svarar för förverkligandet av 
”skogsterapin” i samarbete med socialverket i Enontekiös 
kommun och kompetenscentrets PaKaste-projektet i Norra 
Finland. Verksamheten fi nansieras av Penningautomatfören-
ingen, PaKaste-projektet och kommunen. 

www.samisoster.fi 
www.enontekio.fi

Äijälä trädgården 
– rehabiliterande arbetsverksamhet vid trädgården 
Äijäläs familjehem grundades år 1980. Äijälä handikappa-
des stöd rf tar hand om uppehållandet av familjehemmet. 
I Äijälä familjehem arbetar förutom familjevårdarparet en 
dygnet-runt handledare, en kock och en trädgårdsmästare/
handledare under sommartid. Personalens kompetens 
baserar sig på arbetserfarenhet, specialkunnande och ut-
bildning inom branschen. Familjehemmet erbjuder tryggt 
boende för personer med funktionshinder, handikappade 
och andra som behöver stöd. Gemenskapen eft ersträvar 
att förbereda de boende till ett liv som är så normalt som 
möjligt, och samtidigt respektera deras individualitet och 
personliga målsättningar. 

Under årens lopp har det vid sidan om familjehemmet 
utvecklats en mångformig verksamhet, nämligen rehabi-
literande arbetsverksamhet. Den här formen av arbets-
verksamhet är stödåtgärder som kommunens socialservice 
ordnar för personer som länge varit arbetslösa. Även 
föreningar kan producera dylika tjänster åt kommunerna. I 
Äijälä arbetar man mycket ute med trädgårds- och gårdsar-
beten och skötsel av djur. Det fi nns sysslor som lämpar sig 
för olika situationer och rehabiliteringsbehov även inom 
hushålls-, reparations- och handarbeten. Sommarbetonad 
arbetsverksamhet utvidgas till att gälla hela året. 

Ett fl ertal olika sociala och stimulerande lokala händelser 
ordnas på gården. Bland annat barnens läger med fokus 
på naturen och traditioner hör till det årliga programmet. 
Man har oft a praktikanter och personer som bekantar sig 
med arbetslivet med i gårdens gemenskap. Under sommar-
perioden då gemenskapen är som störst har man ett tiotal 
matgäster kring matbordet. 

www.aijala.fi   

Socialarbetaren 
Anne-Maria 
Näkkäläjärvi, 
Enontekiö kommun 
och SámiSoster rf:s 
verksamhetsledare 
Ellen Anne Labba. 



Naturen erbjuder barn och unga en äkta miljö, 
där lärande sker genom självupplevda iakttagelser 

och görande. Natur- och miljöfostran lämpar sig 
som lärotimmar utanför skolan. Även inom 

förskolepedagogiken finns efterfrågan på holistiska 
verksamhetsmodeller av lärande. På samma gång 

stärks barnens relation till naturen.

Naturen 
som miljö 
för lärande 
och fostran 

Bild: Antti Törmälä



Kaituri gård 
– hållbar konsumtion i fokus 
Kaituri gård fi nns i Masku, mitt i Egentliga Finlands od-
lingstrakt. I ett område med vida odlingsfält är en småska-
lig lantgårdsmiljö och särskilt husdjur i sig en sällsynthet. 
Man kan uppleva en liten bit av förr i tidens levande och 
mångsidiga landsbygdslandskap. Som specialiteter kan 
räknas lantdjuren och ett traditionellt gårdsområde som 
bibehållits enhetligt och där byggnaderna har restaurerats 
i gammal stil.

Gårdens egna djur är lanthöns, -får och –kor. Vid behov 
får man låna hästar från granngården. Den främsta upp-
gift en för gårdens djur är att umgås med människor och 
sålunda hålls de inte med tanke på produktion. Företa-
garen Marjukka Kulmala, som tidigare verkat som lärare 
i naturskola och i biologi hoppas att ett besök på gården 
inte enbart upplevs som landsbygdsunderhållning, utan 
att det skulle få besökarna att fundera över sina konsum-
tionsvanor och hållbara livsstil.  

Kaituri gård besöks bland annat av daghemsbarn och 
skolklasser. I smågrupper kan man fördjupa sig i djurens 
beteende och att kommunicera med dem. Även författare 
Reetta Niemelä och hennes barnfi gur Milja, som det är 
lätt att identifi era sig med, förknippas med gården. Milja 
förmedlar en grundtanke som gäller även på Kaituri gård, 
en kärleksfull naturrelation.

www.kaiturintila.fi

Skogsförskolan Jaarlis daghem 
– förskolepedagogik mitt i naturen 
Jaarlis daghem Ab är ett privat företag som är verksam i 
nio enheter i Tavastehus. Natur- och motionsförskolan eller 
skogsförskolan verkar under en enhet. Daghemmet har varit 
verksam sedan år 2009 och skogsförskolan sedan 2011. För 
skogsförskolans verksamhet svarar daghemschefen och två 
ansvariga lärare som båda har god naturkännedom. 

Skogsförskolans verksamhet har två klara målsättningar då 
det gäller eff ekter: att förbättra barnens fysiska kondition och 
den lokala naturens kännedom. Utöver skogsmiljö använder 
förskolebarnen en kåta, ett inomhusutrymme för paus, och 
enligt behov andra utrymmen som Jaarli daghem har till sitt 
förfogande. I undervisningen implementeras förskolepedago-
gikens plan genom att utnyttja naturens möjligheter: det går 
att studera matematik och modersmål i naturen. I slutet av 
förskolan avlägger man Naturförbundets KARPALO-märke 
som ett bevis på att naturfärdigheterna utvecklats.   

Man har upptäckt att verksamheten utvecklar framför allt 
barnens färdigheter att lösa problem. I skogsförskolan lever 
man på ett sätt som beaktar naturens omständigheter och 
barnen måste fundera på till exempel hur de ska klä sig, vilken 
utrustning som behövs och vart man ska fara för att leka. Även 
barnens fantasi och lekar har blivit mångsidigare. 

www.jaarlinpaivakoti.fi

Bild: Marjatta Sihvonen



Stöd 
från naturen 
för specialbarn 
och –unga  

Man använder allt mer natur- och djurassisterade 
metoder i tjänsterna för specialbarn och –unga. 

I naturen och med djur är det möjligt att bearbeta 
även svåra saker utan att man betonar problemen. 

Det är roligt att lära sig nya saker tillsammans 
med djur. De ger livet rikligt med glädje, 

tröst och trygghet. 

Bild: Teija Skyttä



Toiska familjehem och Toiska stall
Toiska är ett familjeföretag inom barnskyddstjänster i Södra 
Österbotten. Det här professionella familjehemmet har sex 
platser för 13-21 åriga fl ickor. Därutöver erbjuder Toiska stall 
tjänster inom öppenvård för barn och unga samt deras famil-
jer. Toiskas gemenskap bemöter individuellt och med respekt 
var och en som besöker eller bor på stället. Vid Toiska lär 
man sig att hantera olika slags känslor, sociala situationer och 
djur. Hörnstenen för all verksamhet är att alla bemöts med 
respekt. Toiska erbjuder även arbetshandledning och olika 
utbildningstillfällen.  

Familjehemmets ägare Tiina Tuominen och Keijo Viertoma 
har redan 25 års erfarenhet av att bo tillsammans med ung-
domar som kommer från utmanande förhållanden. Förutom 
ägarparet har Toiska fem medarbetare som är professionella 
inom interaktion.

Man ser att ett öppet och helhetsmässigt välbefi nnande pri-
oriteras i Toiskas vardag. Människors välbefi nnande förut-
sätter att även miljön och djuren mår bra. Man tar del av de 
senaste forskningsresultaten för att kunna svara på djurens 
artenliga beteendebehov. Den öppna gemenskapen vid famil-
jehemmet ger ungdomarna en möjlighet till positiva kontak-
ter.  Internationella kontakter är vardag vid Toiska. Toiska 
samarbetar både med inhemska och utländska läroanstalter, 
till exempel genom studieutbyte och utländska lärare inom 
hästverksamhet besöker årligen Toiska stall.  

www.toiska.net

Kota – Välbefinnande för barn och unga rf 
– äventyrspedagogik i barnskyddsarbetet  
KOTA rf:s bakgrund går till 1980-talet då dess grundare 
sökte eft er aktiverande grupparbetsmetoder till barn-
skyddet. Man tog äventyrspedagogik som referensram 
där föreningen har varit den centrala utvecklande aktören 
på nationell nivå.  De 4 anställda är sakkunniga inom 
social- och pedagogiska sektorer och specialiserade inom 
äventyrspedagogik.

Föreningen som är verksam i Åbo utvecklar tjänster 
inom barnskyddet i samarbete med andra aktörer inom 
social-, pedagogikens och rehabiliteringens sektorer. För 
ungdomar som behöver särskilt stöd ordnar man bland 
annat långvarig gruppverksamhet, för handikapporgani-
sationer rehabiliterings- och anpassningsträningskurser 
som stöder funktionsförmågan samt för studeranden och 
sakkunniga ordnas utbildning gällande tillämpningen av 
äventyrspedagogik.  

Äventyrspedagogiken ger en möjlighet att lära sig genom 
erfarenhet. Verksamheten kan vara sportsligt och fartfyllt 
som klättring, paddling och kampsport, men även lugnare 
aktiviteter såsom vandring, utövande av hantverk eller 
förberedande av vildmarksmåltider. Det viktigaste är att 
man lär sig genom erfarenheter och upplevelser som bär i 
vardagen.

www.kota.fi

Copyright: Jussi Niukkala



Vardagens 
välbefinnande 
från naturen 

Den finländska naturen erbjuder ett flertal olika möjligheter som 
uppfriskar kroppen och sinnet och som ger motvikt till vardagens 
rutiner. Tjänsterna inom naturturism är preventiva, styrker männ-
iskans välbefinnande och upprätthåller hälsan. Företagaren ser till 
att naturupplevelsen lyckas och att säkerhetsaspekterna iakttas. 

Klienterna kan höra till specialgrupper som då innebär att tjänsten 
ska innefatta de stödåtgärder som motsvarar klientens behov.

Bild: Antti Törmälä



Gulf Stream Guiding 
– Pedagogiska utmaningar och välbefinnande 
i naturen
Gulf Stream Guiding grundades av Trey och Pernilla Howard 
år 2013. Trey är en amerikansk vildmarksguide med examen 
från Kronoby Folkhögskolas Outdoor Academy och Pernilla 
är utbildad lärare. Tillsammans fascineras de av möjligheter-
na som öppnar sig i den österbottniska naturen. 

Gulf Stream Guiding har sin bas i Jakobstad och erbjuder 
friluft saktiviteter för skolor, företag och privatpersoner i hela 
Österbotten. Programmen skräddarsys alltid enligt grupper-
nas behov och önskemål. Gulf Stream Guiding strävar eft er 
att ge människor en chans att komma bort från vardagen, 
komma ut i naturen, testa sig själva och återvända med nya 
insikter.

Med över ett decenniums erfarenhet av teambuilding, grön 
omsorg, vildmarksmedicin och friluft sguidning, betonar 
Gulf Stream Guiding de pedagogiska och terapeutiska möj-
ligheter som naturen erbjuder. Allt från känslan av stolthet 
över att ha lyckats starta en lägereld, samarbetet när man 
bygger sitt läger och lugnet kring elden skapar upplevelser 
som deltagarna tar med sig hem, tillbaka till vardagslivet, där 
de är sedan är mer medvetna om sin plats i världen. 

www.gulfstream.fi

Villa Meribjörkö 
– Välbefinnande från Kvarkens världsarv
Villa Meribjörkö fi nns i Kvarkens skärgård med mest gryn-
nor i världen och vars trumf, vid sidan om De Geer-morä-
ner, är den rena naturen och det klara havsvattnet. Vid 
sidan om fi ske- och båtutfl ykter erbjuder företaget som är 
specialiserat på skärgårdens välbefi nnandetjänster paddling, 
ståendepaddling, vandring i den enastående naturen och 
vintertid snöskovandring, pilkfi ske, torrdräktsfl ytande och 
andra aktiviteter på is. Utöver inkvarterings- och måltidsser-
vice fi nns det möjlighet att njuta av avslappnande träbastu-
bad med naturutsikt för 20 personer.

Företagare Jukka Viita-aho har fi skeguides yrkesexamen, 
och därutöver har han restaurangkocks och företagares 
yrkesexamen. Företaget erbjuder ett fl ertal olika evenemang 
och programtjänster som kan räcka från ett par timmar till 
fl era dagar. Kunderna kommer från olika håll i världen och 
företagaren anser att det är särskilt viktigt att kunna erbjuda 
kvalitativa naturupplevelser även för specialgrupper.

Företagaren har från H20 rental Ab till sitt förfogande en 8 
x 3,5 meters aluminiumkatamaran med jämnt golv som kan 
användas för rullstolsbundna klienter vid skärgårds- eller 
fi sketur. Katamaranen har i golvet små luckor därifrån man 
kan pilka med kort fi skespö. Företagets klienter har varit med 
om undersökningar där man har fått värdefull information 
om naturens helande och kraft inbringande eff ekter. Företa-
garen är även med i Naturresursinstitutets och Världsarvet 
rf:s fi skebeståndsforskning. På fi sketurerna får fi skaren ett 
litet pris ifall det fastnar en gädda i kroken. En naturlig del av 
företagets verksamhet är att öka miljömedvetenheten.   

www.meribjorko.fi

Blue Care är profes-
sionell, ansvarsfull 
och målinriktad 
verksamhet inom 
vattenområden



Denna svenskspråkiga publikation har fi nansierats 
av det nationella koordineringsprojektet (Europeiska 
landsbygdsfonden) och genomförts inom ramen för 

utbildningsprojektet ”Naturbaserad vård och pedago-
gik” under åren 2016-2017 (Europeiska socialfonden) 

i samarbete med Centria yrkeshögskola, 
Naturresursinstitutet och Vasa 

Universitets Levón-Institut. 

Texten har utarbetats av Lena Enlund, 
november 2016.

Voimaa-projektets broschyr har använts i 
planeringen av denna publikation. 

Voimaa-projektet finansierades av Euro-
peiska jordbruksfonden för landsbygds-

utveckling och genomfördes i samarbetet 
med Naturresursinstitutet, Institutet för 

hälsa och välfärd, Helsingfors Universitetets 
Ruralia-Institut och Mellersta-Österbottens 

utbildningskonsortium. 

Tr
yc

k:
 F

or
sb

er
g,

 L
ay

ou
t: 

M
A

K 
M

ed
ia

 O
y


