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Tavoitteenamme on saada tietoa hevosavusteisesta toiminnasta nuoren 
mielenterveyskuntoutujan tukena järjestämällä hevosavusteisia 
ryhmätapaamisia. Tarkoituksena on toiminnallisen vaiheen aikana toteuttaa 
hevosavusteista ryhmätoimintaa nuorille mielenterveyskuntoutujille. Haluamme 
tuoda julki ajankohtaista tietoa hevosavusteisesta toiminnasta sekä tuoda esille 
toiminnallista näyttöä sen vaikutuksesta nuoren mielenterveyskuntoutujan 
vuorovaikutukseen ryhmässä omien havaintojemme perusteella. Pyrimme myös 
saamaan NorTher Oy:lle lisää näkyvyyttä mielenterveyspalveluiden tuottajana.  
 
Hevosavusteiseen toimintaan kuuluu ratsastusterapia ja sosiaalipedagoginen 
hevostoiminta. Hevonen on hyvä avustaja esimerkiksi vuorovaikutustaitojen 
harjoittamisessa, sillä se peilaa ihmisen tunteita. Hevonen ja sen mahdollistama 
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havaintomme toiminnallisesta vaiheesta. Aineistona olemme käyttäneet 
pääasiassa kirjallisuutta sekä havainnointia, haastattelua ja kyselyitä. Ryhmän 
toiminnassa hyödynnämme toimeksiantajamme NorTher Oy:n talliympäristöä, 
terapiatiloja sekä hevosia.  
 
Toiminnan arvioinnissa käytimme omaa havaintomateriaalia. Havainnoinnin 
tulokset ryhmässä olivat positiivisia esimerkiksi katsekontaktin, verbaalisen 
ilmaisun sekä elekielen lisääntyminen. Opinnäyteyöstä voisivat hyötyä sosiaali-, 
terveys-, ja liikunta-alan opiskelijat, alan ammattilaiset, opettajat ja 
luontolähtöisyydestä ja hevosavusteisuudesta kiinnostuneet lukijat. 
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1 JOHDANTO 

Eläinavusteinen terapia on kasvava ala, jossa voidaan käyttää monenlaisia 

eläimiä auttamaan ihmistä parantumaan terveysongelmistaan. (Mayo Clinic 

2016). Eläinavusteisessa terapiassa käytetään monipuolisesti apuna eläintä. 

(Green Care Finland 2015). Hevosavusteiseen toimintaan kuuluu 

ratsastusterapia ja sosiaalipedagoginen hevostoiminta. Ratsastusterapia on 

syrjäytymisen ehkäisyn, sosiaalisen kasvun sekä hyvinvoinnin tukemiseen 

tähtäävää toimintaa, jonka lähtökohtana on ihmisen ja hevosen välinen 

vuorovaikutus. (Hevostoiminta.net 2015.) Ratsastusterapia on kokonaisvaltaista 

kuntoutusta, jossa kuntoutuja, ratsastusterapeutti ja hevonen tekevät töitä 

yhdessä kuntoutujan yksilöllisten tavoitteiden saavuttamiseksi. (Mattila-

Rautiainen 2011, 15). Hevoset ovat hyviä opettamaan ihmisiä kontrolloimaan 

heidän käytöstään peilaamalla ihmisten tunteita. Hevoset ovat siis hyviä 

avustajia, koska ne vastaavat ihmisen toimintaan, joka on hyvä menetelmä 

erityisesti mielenterveyspotilaiden kuntoutuksessa. (Johnson 2014.) Toiminta 

hevosen kanssa vaatii erilaisten taitojen oppimista, kuten itsensä ja toisten 

kunnioittamista, kommunikointia sekä muiden ihmisten huomiointia. Nämä ovat 

samoja asioita, joita tarvitsemme ihmissuhteissa. (Koskela 2015.)  

 

Eläinavusteinen toiminta ja luontolähtöisyys ovat ajankohtaisia ja meitä 

kiinnostavia aiheita. Mielenterveystyö ja erityisesti nuorten mielenterveyden 

edistäminen kiinnostaa meitä ja haluaisimme hyödyntää opinnäytetyömme 

tuloksia tulevassa työssämme hoitoalalla. Eri tutkimusten mukaan nuorista noin 

20 - 25 % sairastaa jotain mielenterveyden häiriötä. Nuorten kehitys on yksilöllistä 

ja kasvun eri vaiheet voivat näkyä voimakkaampana ulospäin, kun taas joillakin 

se ei näy lainkaan. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2014.) Haluamme tuoda 

tietoa havainnoistamme nuorten mielenterveystyöstä hevosavusteisuutta 

hyödyntäen. Toiminnallisessa osuudessa havainnoimme ryhmätoimintaa 

hevosten kanssa talliympäristössä. Mielestämme hevosavusteista toimintaa 

voitaisiin hyödyntää enemmän mielenterveystyössä. 
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Opinnäytetyömme toiminnallinen vaihe tapahtui yhteistyössä toimeksiantajien 

NorTher Oy:n sekä Green Care Finland (2015) Luontoa elämään! -hankkeen 

kanssa, jota vetää Lapin ammattikorkeakoulu (Lapin AMK). Hankkeessa 

hyödynnetään luontoa, puutarhaa sekä eläinten ja maatilan hoitoa ihmisen 

hyvinvoinnin tukemisessa. Toiminnallisen vaiheemme rahoittajana toimi NorTher 

Oy, joka on rovaniemeläinen terveyspalveluja tuottava yritys. NorTher Oy:n 

puolesta kiinnostus lähteä toimeksiantajaksemme oli, että toisimme julki 

ajankohtaista tietoa hevosavusteisuudesta mielenterveystyössä. 

 

Tavoitteenamme on saada tietoa hevosavusteisesta toiminnasta nuoren 

mielenterveyskuntoutujan tukena järjestämällä hevosavusteisia 

ryhmätapaamisia. Tarkoituksena on toiminnallisen vaiheen aikana toteuttaa 

hevosavusteista ryhmätoimintaa nuorille mielenterveyskuntoutujille.  Näin ollen 

tavoitteeseemme kuuluu hankkia ja saada tietoa hevosavusteisesta toiminnasta 

nuoren mielenterveyskuntoutujan tukena sekä järjestää hevosavusteista 

toimintaa nuorten ryhmätapaamisissa. Luontoa elämään! -hankkeen yksi 

toimintamalli on vahvistaa ryhmässä toimimista luontolähtöisiä menetelmiä 

hyväksikäyttäen. Käytimme opinnäytetyömme toiminnallisessa vaiheessa 

hankkeen luontolähtöisiä menetelmiä.   

 

Opinnäytetyössä keräsimme omia havaintoja hevosavusteisuuden 

vaikuttavuudesta osallistujien vuorovaikutukseen ja oma-aloitteisuuteen 

ryhmässä. Ryhmätoiminnan tuloksia arvioimme omaa havaintomateriaalia 

käyttäen.  Havainnointimateriaalin kirjasimme yhdessä ja erikseen, 

havainnointimateriaalia hyväksikäyttäen (Liite 2). Havainnointi tapahtui 

täydellisesti osallistuvalla havainnointitekniikalla, joka tarkoittaa, että tutkija itse 

osallistuu tutkittavien toimintaan heidän ehdoillaan ja pyrkii havainnoitavan 

ryhmän jäseneksi. (Hirsijärvi, Remes & Sajavaara. 2010, 212 – 213, 217).  
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2 TAVOITE JA TARKOITUS 

Tavoitteenamme on saada tietoa hevosavusteisesta toiminnasta nuoren 

mielenterveyskuntoutujan tukena järjestämällä hevosavusteisia 

ryhmätapaamisia. Tarkoituksena on toiminnallisen vaiheen aikana toteuttaa 

hevosavusteista ryhmätoimintaa nuorille mielenterveyskuntoutujille. 

Tarkoituksenamme on myös tuoda julki ajankohtaista tietoa hevosavusteisesta 

toiminnasta sekä tuoda esille toiminnallista näyttöä sen vaikutuksesta nuoren 

mielenterveyskuntoutujan vuorovaikutukseen ryhmässä omien havaintojemme 

perusteella. 

 

Opinnäytetyömme tutkimuskysymykseksi muotoutui: miten hevosavusteinen 

toiminta vaikuttaa nuoren mielenterveyskuntoutujan vuorovaikutukseen ja oma-

aloitteisuuteen ryhmässä. Toiminnallisessa opinnäytetyössämme haluamme 

tuoda havaintojamme sosiaali-, terveys-, ja liikunta-alalle hevosavusteisuuden 

vaikutuksista ryhmän vuorovaikutukseen ja oma-aloitteisuuteen, kohderyhmänä 

nuoret mielenterveyskuntoutujat. Opinnäytetyöstä voisivat hyötyä sosiaali-. 

terveys-, ja liikunta-alan opiskelijat, alan ammattilaiset, opettajat sekä 

luontolähtöisyydestä ja hevosavusteisuudesta kiinnostuneet lukijat. Lisäksi 

NorTher Oy voisi saada opinnäytetyön myötä lisää näkyvyyttä 

mielenterveyspalveluiden tuottajana.  
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3 HEVOSAVUSTEINEN TOIMINTA 

3.1 Green Care ihmisen hyvinvoinnin tukena 

Green Care on kattava termi ja kasvava liike, johon sisältyy viljely, 

eläinavusteinen terapia, terapeuttinen puutarhanhoito ja muu luontoon liittyvä 

toiminta, kuten luonnossa liikkuminen ja ekoterapia. Monipuolisessa toiminnassa 

hyödynnetään luonnon ja ympäristön puitteita. Green Caren tarkoituksena on 

edistää ja parantaa terveyttä sekä hyvinvointia. Green Caressa on monia 

ulottuvuuksia ja elementtejä, jonka variaatioita voidaan käyttää erilaisten 

asiakkaiden kanssa. Luonnossa tuoksuja ja näkymiä voidaan kokea aistien 

avulla. Toiminta voi olla fyysisesti aktiivista esimerkiksi kävely tai pyöräily 

luonnossa, mutta myös vuorovaikutusta luonnon kanssa kuten puutarhan hoito 

ja istutukset. Eläimet voivat myös olla toiminnassa mukana. Viljely ja puutarhan 

hoito ovat merkityksellistä ja tuottavaa toimintaa ja niiden on huomattu kehittävän 

identiteettiä ja osaamista sekä sosiaalisia taitoja. Työ voi olla motivoivaa ja 

arvokasta. Green Care mallissa arvostetaan luontoa ja katsotaan sen vaikuttavan 

voimakkaasti ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin. (Sempik, Hine & Wilcox 2010.) 

 

Green Care Finland (2015) toimii Suomessa edistäen luonto-, eläin-, ja maatila-

avusteisten menetelmien käyttöönottoa hyvinvointi- ja terveyspalveluiden 

yhteydessä. Toimintakyvyiltään heikentyneiden oikeus luontoon, liikuntaan, 

sosiaalisiin suhteisiin sekä yhteisölliseen kokemiseen ovat Green Care -

toiminnan pyrkimyksiä. Toiminnan hyvinvointivaikutukset syntyvät yhdistelemällä 

sen peruselementtejä eli luontoa, toimintaa sekä yhteisöä. Luonnon luoma 

tapahtumapaikka kohteena tai välineenä luo toiminnalle tavoitteita edistävän, 

vahvistavan ja nopeuttavan vaikutuksen. Luonnon luomaa tapahtumaympäristöä 

voivat olla esimerkiksi puisto, metsä, puutarha tai maatila. Toiminnan 

yhdistäminen luontoon aktivoi ja tuottaa mielihyvää, mahdollistaa kokemuksille, 

monenlaiseen tekemiseen ja uuden oppimiseen. Yhteisö taas yhtenä näistä 

kolmesta peruselementeistä mahdollistaa osallisuuden. Vuorovaikutus voi syntyä 

niin ihmisen, luonnon, kuin eläinten kanssa. Vuorovaikutus kiinnittää yksilön 

yhteisöön ja yhteisön tuki voi lisätä toiminnan vaikuttavuutta ja suojella terveyttä. 
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Hoidon ja kuntoutuksen tukena luontoa voidaan käyttää hyvin erilaisin 

menetelmin. Green Care -toiminnan ydintä on puutarhanhoito, eläinavusteiset 

toiminnat ja maatila- ja luontoympäristöjen kuntouttava hyödyntäminen. Green 

Care -menetelmään kuuluu ekoterapia, terapeuttinen puutarhanhoito, 

viherympäristöjen kuntouttava käyttö, eläinavusteinen toiminta 

(sosiaalipedagoginen hevostoiminta, ratsastusterapia), kalastus, eräretkeily ja 

ympäristökasvatus, hoivamaatalous ja metsäympäristöjen käyttö sekä luontoon 

liittyvät kädentaidot. (Salovuori 2014, 22.) 

 

Suomessa on puoli miljoonaa kesämökkiä, yli 600 000 koiraa, yli 200 000 

hevosharrastajaa sekä lisäksi muita lemmikkieläimiä lukematon määrä. Noin 

miljoona suomalaista harrastaa puutarhanhoitoa, kalastuslupia lunastetaan 270 

000 sekä metsästykseen käytetään 5,6 miljoonaa päivää vuosittain.  97 % 

suomalaisista harrastaa ulkoilua sekä luonnossa virkistäytymistä. (Salovuori 

2014, 7.) 

 

Viherympäristöt alentavat stressiä tehokkaasti sekä auttavat keskittymään ja 

rauhoittumaan. Toiminnalla, joka liittyy luontoon, voidaan vaikuttaa moneen 

asiaan, kuten tuoda laitoselämään normaalin elämän tunnetta, harjoitella 

motoriikkaa sekä parantaa fyysistä kuntoa ja vastustuskykyä. Lisäksi voidaan 

tuoda onnistumisen tunnetta sekä uuden oppimista, joka lisää itseluottamusta. 

Osallisuuden mahdollisuuksia tarjotaan silloin, kun toimitaan yhdessä. 

Luontoaktiviteetit, joissa toimitaan eläinten kanssa tuottavat positiivisia 

emootioita. Se mahdollistaa tunteiden ilmaisun, kuten ilo ja hellyys. Eläinten 

avulla voidaan näyttää mallia vuorovaikutukseen ja tunteisiin liittyvistä asioista 

sekä rohkaista osallistujaa itsensä ilmaisuun. (Salovuori 2014, 8.)  

 

Kaikki luonnossa tapahtuva yhteisöllinen toiminta ei kuitenkaan täytä Green Care 

-toimintatavan tunnusmerkkejä. Hyvinvointitoiminnan edellytyksenä on toiminnan 

ammatillisuus, tavoitteellisuus ja vastuullisuus. Seuraava kuva (Kuvio 1) 

hahmottaa Green Care -toiminnan elementtejä ja edellytyksiä. (Vehmasto 2014.)         
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Kuvio 1. Green Care -toimintatapa. (Vehmasto 2014)  

 

Tavoitteellisuus on yksi Green Care Finland (2015) -toiminnan edellytyksistä, 

siinä asetetaan hyvinvoinnin lisäämiseen tähtäävä tavoite. Asiakaslähtöisten 

tavoitteiden määrittäminen ja niiden saavuttaminen tietoisesti valittujen 

luontoelementtien avulla, erottavat toiminnan muista luontopalveluista. 

Mittauksilla ja kokemuksellisella tiedolla voidaan myös seurata tavoitteiden 

saavuttamista. Tavoitteellisen luontolähtöisen hyvinvointipalvelun tuottamiseen 

tarvitaan myös ammatillisuutta, joka on toinen Green Care -toiminnan 

edellytyksistä. Koulutuksen tai kokemuksen kautta hankittu oman alan 

ammattitaito ja riittävä osaaminen ovat palvelun toteuttamisen ja 

suunnittelemisen perusedellytys. Ammatillisuuden vaatimuksen täyttämiseen 

kuuluu noudattaa oman ammattialan lainsäädäntöä ja eettisiä ohjeita, sekä 

voidaan toimia yhteistyössä eri alojen osaajien kanssa. Vastuullinen toiminta 

palvelulle tuotetaan käyttäen luontolähtöisiä menetelmiä ammatillisesti ja 

tavoitteellisesti. Vastuullisuus on kestävän kehityksen mukaisen toiminnan lisäksi 

vastuuta eläimistä, yhteiskunnasta, ympäristöstä sekä omasta ja työntekijöiden 

hyvinvoinnista.      
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Luontoavusteisuuden mukaan ottaminen toimintaan ei ole vain asiakkaiden iloksi 

vaan luontoympäristössä on voimaantumisen mahdollisuuksia myös 

henkilökunnalle sekä omaisille. Ympäristöt, jotka elävöittävät, mahdollistavat 

voimavarojen keräämiseen ja itsensä kokoamiseen esimerkiksi silloin, kun työssä 

on vaikeaa tai siellä ilmenee kuormittavia tilanteita.  Ideaali olisi hoitoympäristö 

jossa luonnon hyvinvointivaikutukset voidaan hyödyntää koko yhteisön eduksi. 

(Salovuori 2014, 10.) 

 

3.2 Eläinavusteinen terapia 

Eläinten hyödyntäminen hoidon tukena jaetaan tavallisesti kahteen osaan eli 

eläinavusteisiin aktiviteetteihin (Animal Assisted Activities, AAA) sekä 

eläinavusteiseen terapiaan (Animal Assisted Therapy, AAT). (Salovuori 2014, 

53). Lisäksi käytetään termiä Animal Assisted Interventions (AAI), jolla 

tarkoitetaan erilaisia tapoja hyödyntää eläintä ihmisten fyysisessä ja 

psyykkisessä kuntoutuksessa. (Sempik, Hine & Wilcox 2010). Eläinten vahvuus 

on siinä, että ne kohtelevat ihmisiä tasavertaisesti. Eläimet ovat kumppaneina 

aitoja eivätkä ne pysty vetämään erilaisia rooleja, joita voi ilmetä ihmissuhteissa. 

Esimerkiksi levoton nuori voi joutua opettelemaan uusia kohtaamisen taitoja 

hevosen kanssa.  (Salovuori 2014, 53.)  

 

Eläinten terapeuttiset vaikutukset on pystytty osoittamaan esimerkiksi fyysisesti 

ja psyykkisesti sairailla ihmisillä sekä emotionaalisesti häiriintyneillä, vangeilla, 

huumeiden käyttäjillä, vanhuksilla ja lapsilla. Kontaktiin eläinten kanssa liittyy 

positiivisia vaikutuksia esimerkiksi sydämen toiminnassa, keskittymisessä ja 

psyykkisten häiriöiden sekä ahdistuneisuuden hoidossa. Suhde eläimeen voi 

ehkäistä sairauksia ja stressiä. Eläimet voivat tuoda ihmisen elämään sosiaalista 

tukea, tarjota rutiineja ja sopivia velvoitteita. Eläinten on osoitettu parantavan 

sosiaalisia taitoja, kuten vuorovaikutustaitoja. (Sempik, Hine & Wilcox 2010.) 

 

Eläinavusteinen terapia on kasvava ala, jossa voidaan käyttää monenlaisia 

eläimiä auttamaan ihmistä parantumaan terveysongelmistaan, oli se syöpää, 

sydänsairautta tai mielenterveysongelmaa. Eläinavusteinen terapia voi 
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merkittävästi vähentää kipua, ahdistusta, masennusta tai väsymystä. Lisäksi 

eläinten avulla voidaan käyttää kuntouttavaa työotetta, kuten lähteä kävelylle. 

(Mayo Clinic 2016.) 

 

Eläinavusteista terapiaa voi toteuttaa sosiaali- tai terveysalan koulutuksen käynyt 

terapeutti. Eläinavusteisessa terapiassa käytetään monipuolisesti apuna eläintä. 

Asiakkaalla on todettu diagnoosi ja hoidolla on selvä tavoite sekä asiakkaan 

hoidon edistymistä seurataan huolellisesti. Eläin muuttaa tavallista 

kuntoutustilannetta monin tavoin, joten toiminta voi olla myös nonverbaalista ja 

elämysten kautta voidaan oppia tunnetasolla olevaa sanatonta ilmaisua. (Green 

Care Finland 2015.) 

 

3.3 Ratsastusterapia 

Ratsastusterapia on kokonaisvaltaista kuntoutusta, jossa kaikki kolme 

(kuntoutuja, ratsastusterapeutti ja hevonen) tekevät töitä yhdessä yksilöllisten 

tavoitteiden saavuttamiseksi. Ongelmia voivat olla liikuntavamma, 

mielenterveyden tai käyttäytymisen säätelyn vaikeudet. (Mattila-Rautiainen 

2011, 15.)  Ratsastusterapialla voi olla myös kasvatuksellisia ja psykologisia 

tavoitteita ja näiden kohderyhminä ovat erityisesti henkilöt, joilla on psyykkisiä tai 

sosiaalisia ongelmia. Suomalainen ratsastusterapia ei painotu pelkästään 

kuntoutujan fyysisen toimintakyvyn ylläpitoon, vaan myös kohentaa kuntoutujan 

psyykkisiä valmiuksia ja mielen tasapainoa. (Selvinen 2011, 14 – 15.) 

 

Hevosesta tuleva liike vaikuttaa ihmiseen tunnetasolla. Hevosen liikkeestä tuleva 

rentouttava vaikutus voi näkyä esimerkiksi vuorovaikutuksen ja katsekontaktin 

vahvistumisena. Pelkällä olemuksellaan hevonen herättää tunteita sekä muisti- 

ja mielikuvia, kuten kiinnostusta, ihastusta ja halua luoda kontaktia hevosen 

kanssa. Vuorovaikutus hevosen kanssa perustuu kehonkieleen, johon kuuluu 

ihmisen käyttämät liikkeet ja kosketus, jota hevonen tulkitsee ja vastaa niihin 

omalla käytöksellään. Vuorovaikutuksen onnistuminen voi vaikuttaa mieleen ja 

vuorovaikutuksen kehittymiseen. (Rokka 2005, 82–83.) 
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Kuntoutuksen menetelmien kehitys liikahti eteenpäin toisen maailmansodan 

jälkeen, jolloin vammautuneiden sotilaiden hoidossa käytettiin yhtenä 

kuntoutuksen muotona ratsastusterapiaa. Kuntoutuksen tulouksellisuuden 

huomattua alettiin ratsastusta hyödyntää lääkinnällisenä kuntoutuksena myös 

MS -potilaille ja CP -vammaisille. Euroopassa tätä terapiaa alettiin kutsua 

hippoterapiaksi. Hevosen kuntouttava vaikutus alettiin huomata myös 

psyykkisistä ongelmista kärsivien ja oppimishäiriöisten sekä kehitysvammaisten 

kuntoutuksessa. Suomessa käytetään mallia, jossa halutaan hoitaa ihmistä 

säilyttäen tasapaino mielen ja kehon välillä. Suomalaisessa 

ratsastusterapiamallissa ja koulutuksessa opiskellaankin hippoterapiaa ja 

pedagogista ratsastusta. (Selvinen 2011, 14.) 

 

Palolan (2013, 175) mukaan hevonen ja sen mahdollistama toimintaympäristö 

voi tarjota monipuolisesti korjaavia kokemuksia nuorille joilla on vaikeutta 

sosioemotionaalisen kehityksen alueella. Ratsastusterapia edustaa toiminnallista 

terapiaa ja sen vahvuuksia on non-verbaalisen kommunikoinnin mahdollisuus, 

tekemällä oppiminen ja eläimen läheisyys. Ratsastusterapiatunti voi sisältää 

monipuolisesti erilaista toimintaa kuten hevosen harjaamista, pesemistä, 

taluttamista, vikellystä, ajoa tai ratsastusta. Joskus vain ollaan hevosen kanssa, 

mutta tavoitteena on aina kuitenkin asiakkaan henkilökohtaisiin kuntoutumisen 

tavoitteisiin pyrkiminen. Ratsastusterapian tavoitteena on kehon, mielen ja 

vuorovaikutustaitojen hallinnan opettelu, ei niinkään ratsastustaitojen 

hankkiminen. Motiivina kokonaisvaltaisessa kuntoutuksessa ovat onnistumisen 

ja mielihyvän tunteet sekä elämyksellisyys. 

 

Johnson (2014) kirjoitti CBN News -lehteen artikkelin, jossa hän haastattelee 

kolmea erilaista hevosavusteiseen työhön erikoistunutta terapeuttia. Terapeutti 

Haag Jill kertoo tapauksesta, jossa lapsi ei kyennyt osoittamaan tunteitaan edes 

vanhemmilleen esimerkiksi haalaamalla, mutta pystyi halaamaan hevosta, jonka 

myötä lapsi rohkeni halaamaan myös vanhempiaan. Hänen mukaansa hevoset 

ovat hyviä avustajia, sillä hevonen vastaa ihmisen toimintaan. Hevonen on 

lämmin, se ei tuomitse, ne ovat luottavaisia ja hiljaisia eivätkä esitä kysymyksiä. 

Terapeutti Chitwood Cathy mainitsee haastattelussa, että hevoset ovat hyviä 
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opettamaan ihmisiä kontrolloimaan heidän käytöstään peilaamalla ihmisen 

tunteita. Hän kertoo että ihmisen ollessa rauhallinen, myös hevonen on 

rauhallinen, kun taas ihmisen ollessa hermostunut ja ylikierroksilla, käyttäytyy 

hevonen samalla tavalla. Lisäksi Chitwood kertoo sen olevan hyvää harjoitusta 

mielenterveyspotilaille, sillä he näkevät kuinka heidän oma käytöksensä 

vaikuttaa toisiin ihmisiin. 

 

McVeigh (2012) on haastatellut terapeutti Gabrielle Gardeneria, joka kehuu 

hevosten taitoa peilata ihmisen tunteita. Gardener pohtii, että hevosavusteinen 

terapia toimii niin hyvin, koska jokaisella on jokin ennakkokäsitys hevosesta, eikä 

kukaan ole välinpitämätön niitä kohtaan, joko niistä pitää tai niitä pelkää. Hän 

mainitsee, että rakkaus ja pelko ovat isoja tunteita, joiden ympärillä elämä pyörii. 

Hyvä alkupiste on jo se, että pystyy voittamaan pelkonsa ja työskentelemään 

hevosten kanssa. Hevoset ovat laumaeläimiä, jolloin ne vastaavat hyvin 

tunteisiin, kuten siirtyvät aggressiivisen henkilön luota pois, seuraavat 

luottavaista ja havaitsevat pelon. Erityisesti Gardener kehuu hevosavusteista 

terapiaa silloin, kun asiakas ei välitä keskusteluun painottuvasta terapiasta. 

Hänen mukaansa ihmiset ovat vasta nyt alkaneet huomaamaan, kuinka älykäs 

apuväline hevonen on. 

 

Ihmisen varhaisessa vuorovaikutuksessa kosketus on tärkeä osa ja kosketuksen 

kielen kautta ihminen voi kokea tulevansa rakastetuksi sekä hyväksytyksi. 

Hevonen houkuttelee koskettamaan itseään. Mikäli ihminen on menettänyt 

luottamuksensa toisiin ihmisiin, voi eläintä olla helpompi lähestyä myös fyysisesti. 

(Purola 2005, 182.) Ratsastusterapiassa voidaan liikkua ulkona erilaisissa 

maastoissa sekä maisemissa riippumatta säästä tai vuodenajasta. Hevonen 

mallittaa käyttäytymisellään harmoniaa, joka tulee, kun ollaan luonnon kanssa 

sopusoinnussa. Monet ihmiset kokevat saavansa voimaa luonnossa 

liikkuessaan, mutta hevosen kanssa tämä kokemus voi tuoda syvempiä 

ulottuvuuksia hevosen reagoidessa erilaisiin ympäristön ärsykkeisiin. (Purola 

2011, 186.) Ratsastusterapiassa yksi motivoiva tekijä on se, että jokainen kerta 

on erilainen. Odotus voi pitää sisällään erilaisia tunteita, kuten kiinnostusta, 
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pelkoa, uuden oppimisen halua itsestään ja hevosesta sekä toiveita. (Yrjölä 2011, 

102.) 

 

Epäonnistumisen syy hevosen kanssa toimiessa on useimmiten oma 

tietämättömyys tai osaamattomuus, mutta syy voi olla myös hevosessa. Hevosen 

kanssa ei voi neuvotella, eikä sitä voi syyttää kuten toista ihmistä ja vaihtoehdoksi 

jää vain oman osuuden selvittäminen. Pettymykset, jotka tapahtuvat hevosten 

kanssa ovat siitä hyviä, että voidaan rauhassa pysähtyä katsomaan omaa 

toimintaa. (Yrjölä 2005, 102.) 

 

3.4 Hevosavusteinen psykoterapia 

Hevosavusteiseen psykoterapiaan osallistuu asiakkaan lisäksi terapeutti ja 

hevonen. Se on psykofyysinen tapahtuma, jossa hevonen toimii tunteiden 

tulkkina ja peilinä. Siihen kuuluu ratsastuksen lisäksi myös muunlaista hevosen 

kanssa toimimista. Hevonen toimii apuna löytämään psyykkisiä kipukohtia, joihin 

psykoterapia voi auttaa. (Peltonen 2016.) 

 

Psykoterapeuttinen ratsastusterapia tulee ajankohtaiseksi silloin, kun muut 

tavanomaiset terapiamuodot eivät onnistu tai asiakas ei ole motivoitunut niihin. 

Terapiamuoto soveltuu esimerkiksi kommunikaatiohäiriöihin, psyykkisiin ja 

fyysisiin traumoihin, joissa luottamusta toisiin ihmisiin ei enää ole, 

masennukseen, ahdistuneisuushäiriöihin, psykosomaattisiin tiloihin tai vaikeisiin 

kroonisiin sairauksiin, syömishäiriöihin sekä muihin kehonkuvan ongelmiin, 

krooniseen kipuun ja eri ikäkausien kehityskriisien ristiriitoihin. (Yrjölä 2011, 172 

- 173.) Lisäksi hevosella pääsee metsään sekä pellolle, jolloin maisemat voivat 

olla asiakkaalle psyykkisesti merkittäviä tai lumoavia.  (Yrjölä 2011, 86). 

 

Psykoterapeuttinen ratsastusterapia voidaan toteuttaa yksilönä tai ryhmässä. 

Keskeinen tavoite on lisätä itseymmärrystä, joka vähentää oireita ja ristiriitoja 

niiden takana. Toiminnan sisältö määräytyy asiakkaan toiveiden mukaisesti. 

Toimintaa voi olla ratsastus, maasta käsin työskentely hevosen kanssa tai 
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hoitaminen. Ratsastusterapia voi olla myös rinnakkaishoitona säännölliselle 

psykoterapialle. (Yrjölä 2011, 172 - 173.) 

 

Burgon (2003) selvittää tutkimuksessaan ratsastusterapian psykoterapeuttisista 

vaikutuksista aikuisille sosiaali- ja mielenterveyspalveluiden käyttäjille Etelä 

Devonissa USA:ssa. Tutkimukseen osallistui kuusi naispuolista 

mielenterveyskuntoutujaa, joiden kanssa kokoonnuttiin viikoittain. Tapaamisissa 

hoidettiin hevosia sekä ratsastettiin. Tutkimusmenetelmiin kuului osallistuva 

havainnointi, kyselyt ja haastattelut. Eläinavusteisen terapian sekä 

lemmikkieläinten omistamisen hyödyistä on tehty monia tutkimuksia, mutta ei 

niinkään ratsastusterapian psykoterapeuttisista vaikutuksista. Tässä 

tutkimuksessa tutkittiin, onko mielenterveyskuntoutujilla kohentunut esimerkiksi 

itsetunto sekä sosiaaliset vuorovaikutustaidot ja onko näiden hyötyjä havaittu 

myös arkielämässä. Tutkimuksen tavoitteena oli, että kuntoutujat saavat kertoa 

omin sanoin kokemuksistaan ratsastusterapiasta. Tutkimuksen tuloksena oli, että 

ratsastusterapia kohentaa itsetuntoa ja antaa sosiaalisia virikkeitä. 

 

Ylen haastattelema ratsastusterapeutti Minna Wasenius kertoo haastattelussa: 

”Hevosavusteisella psykoterapialla pyritään tuomaan tietoisuuteen ja sanoiksi 

niitä asioita, mitkä tuottavat ihmiselle ongelmia hänen ihmissuhteissaan ja hänen 

elämässään. Ehkä ratsastusterapian ja hevosavusteisen psykoterapian erottaa 

muusta hevostoiminnasta juuri se, että siinä toimitaan niiden tavoitteiden 

pohjalta, jotka muotoutuvat kunkin yksilön tarpeista, toiveista ja 

kehityshaasteista.” Lisäksi Wasenius mainitsee, että hyvä terapiahevonen on 

kiinnostunut ihmisestä. Hän kertoo, että psykoterapiatyössä hevonen saa olla 

herkkä, osallistuva sekä aktiivinen. Hevosen tulisi vastata ihmisen aloitteisiin ja 

reagoida muuttuviin tunnetiloihin. (Juntti 2015.) 

 

3.5 Sosiaalipedagoginen hevostoiminta 

Hevostoiminta on syrjäytymisen ehkäisyn, sosiaalisen kasvun, sekä hyvinvoinnin 

tukemiseen tähtäävää toimintaa, jonka lähtökohtana on ihmisen ja hevosen 

välinen vuorovaikutus talliyhteisössä, jossa toiminta tapahtuu. Hevosten kanssa 
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toimimisella pyritään näyttämään asioita, joista hyvinvointi syntyy, kuten 

terveellinen ravinto, puhtaus, sopiva liikunta ja lepo sekä säännölliset 

ruokailuajat. (Hevostoiminta.net 2015.) 

 

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta käy monenlaisille kohderyhmille. 

Toimiminen hevosen kanssa vaatii erilaisten taitojen oppimista, kuten itsensä ja 

toisten kunnioittaminen, kommunikointi sekä muiden huomiointi. Samoja taitoja 

käytetään myös ihmissuhteissa. Valomerkin haastattelussa diakoniatyöntekijä 

Merja Lehtisalo ja erityisnuorisotekijä Sari Vikström-Kivioja korostavat, että 

sosiaalipedagoginen hevostoiminta ei ole terapiaa. Lehtisalon mukaan keskeisiä 

käsitteitä sosiaalipedagogisessa hevostoiminnassa on toiminnallisuus, 

yhteisöllisyys, elämyksellisyys ja vuorovaikutuksellisuus. (Koskela 2015.) 

 

Ratsastuspedagogiikka voidaan määritellä siten, että se on 

sosiaalipedagogisesta teoreettista ja käytännöllisestä viitekehyksestä lähtevää 

työtä. Sen tavoitteena on lasten ja nuorten kasvun sekä hyvinvoinnin tukeminen 

hevosen kanssa tapahtuvassa toiminnassa. Ratsastuspedagogiikkaan kuuluu 

koko talliyhteisö eli hevoset, ratsastajat, tallin henkilökunta, muut ihmiset, 

vanhemmat sekä ympäröivät yhteisöt. Näin ollen talliyhteisö on monikerroksinen 

ja useita sosiaalisia yhteyksiä sisältävä organisaatio. Sosiaalipedagogisesta 

lähestymistavasta johtuen ratsastuspedagogiikka sisältää myös yhtymäkohtia 

seikkailu- ja elämyspedagogikseen ajatteluun. Ratsastuspedagoginen toiminta 

eroaa ratsastusterapiasta. Ratsastuspedagoginen näkökulma on yksilöstä 

lähtevää ja yksilöön keskittyvää ihmisen ja hevosen vuorovaikutuksen 

käyttämiseen fyysisen ja sosiaalisten ongelmien kuntouttavana terapiana. 

(Koistinen 2005, 4-5.) 

 

Hevostoiminta tukee parhaassa tapauksessa oireiden kanssa selviämistä sekä 

elämänotteen säilymistä. Hevosen hyvinvoinnin huolehtimisesta tuleva vastuu 

voi joskus pitää ihmisen elämän syrjässä kiinni, jolloin ajatus siitä, että hevonen 

tarvitsisi minua ja siitä seuraava hyvä olo, jonka hevonen itselle tuottaa voi 

vaikeassa elämän vaiheessa kantaa hetken eteenpäin. Hevonen voi tarjota 

ainoan kiinnekohdan, joka auttaa jaksamaan huomiseen. (Hyvätti 2005, 27.)  
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4  NUORI MIELENTERVEYSKUNTOUTUJA 

4.1 Nuoren mielenterveys 

Mielenterveys on kokonaisvaltaista hyvinvointia ja terveyttä. Oman mielen kuntoa 

voi vahvistaa ja ylläpitää samalla tavalla kuin fyysistä kuntoa. Mielenterveys 

tukee arjen jaksamista, kun pidetään huolta arjen rytmistä, liikunnasta, 

ihmissuhteista, harrastuksista, luovuudesta, ravinnosta sekä unen ja levon 

riittävyydestä. Mielenterveyteen liittyy taito tunnistaa ja ilmaista tunteitaan, kuten 

ihmissuhteissa joustavuus ja kyky ratkaista ristiriitoja, jotka ovat tärkeä osa 

mielenterveyttä. Onnistumisen kokemuksien kautta löytämällä omia vahvuuksia 

sekä tekemällä mieleisiä asioita itsetunto kohoaa. Tunteiden kohtaaminen ja 

niiden kuunteleminen lisäävät myös itsetuntoa. Kokonaisvaltainen hyvinvointi ja 

erityisesti hyvinvoiva mieli auttavat pääsemään yli elämän pettymyksistä ja 

vastaantulevista kriiseistä. (Mieli 2016.)  

 

Lapsuuden ja aikuisuuden väliin sijoittuvaa psyykkistä kehitysvaihetta, ikävuosilta 

12 - 22, kutsutaan nuoruudeksi. Murrosikä muuttaa psyykkistä tasapainoa, joten 

nuoruus on psykologista sopeutumista kehon sisäisiin ja ulkoisiin muutoksiin. 

Ennen kuin nuori kykenee löytämään uuden identiteetin, on hänen irrottauduttava 

ensin lapsuudesta. Lapsuudenomaiset ristiriidat ja toiveet tulevat uudelleen 

ajankohtaiseksi, jonka myötä nuoruus voi olla ainutlaatuinen mahdollisuus 

parantaa tulevaa elämänlaatua. (Aalberg & Siimes 2007, 15.) 

 

Nuorten kehitys on yksilöllistä ja kasvun eri vaiheet voivat näkyä 

voimakkaampana ulospäin, kun taas joillakin ne eivät näy lainkaan. Nuoret 

tarvitsevat tästä syystä erilaista tukea, kuten suojelua tai rohkaisua. Tällöin 

koetaan muutoksia vanhempiin, kavereihin, omaan seksuaalisuuteen ja 

persoonaan. Nopeat muutokset voivat hämmentää nuorta. Eri kehitysvaiheita voi 

heijastaa yksittäiset tunne-elämän oireet.  Nuoruus on jaettu kolmeen 

vaiheeseen, jossa varhaisnuoruudessa noin 12 - 14 -vuotiaana alkaa puberteetti. 

Se on nuoruuden kuohuvin vaihe, jota luonnehtii käytöksen, ihmissuhteiden sekä 

mielialojen vaihtelu. Tunnekuohut tasaantuvat keskinuoruudessa noin 15 - 17 -
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vuotiaana, jonka aikana nuori kykenee suunnittelemaan omaa toimintaansa ja 

hallitsemaan impulssejaan. Myöhäisnuoruudessa noin 18 - 22 -vuotiaana 

luonteenpiirteet sekä käyttäytyminen vakiintuvat. (Terveyden ja hyvinvoinnin 

laitos 2014.) 

 

Nuoruudessa mielenterveyshäiriöt ovat yleisiä, jolloin siihen liittyvät ongelmat 

ilmenevät usein ensimmäistä kertaa. Eri tutkimusten mukaan nuorista noin 20 - 

25 % sairastaa jotain mielenterveyden häiriötä. Ne ovat kouluikäisten ja nuorten 

aikuisten tavallisimpia terveysongelmia. Häiriöitä voi olla myös useampia yhtä 

aikaa. Nuorten kehityksen arvioinnissa tulee kiinnittää huomiota nuoren 

toimintakykyyn eri osa-alueilla, kuten koulusuoriutuminen, turvallisuudesta ja 

terveydestään huolehtiminen sekä ihmissuhteet. Nuoren kehityksen ollessa 

juuttunut, on se yleensä merkki vakavasta mielenterveyshäiriöstä. Varhainen 

tunnistaminen ehkäisee ongelmien pitkittymiseltä ja vaikeutumiselta. Nuorilla 

ilmeneviä mielenterveyden häiriöitä on ahdistus ja ahdistuneisuushäiriöt, 

masennusoireilu ja masennustilat, syömishäiriöt, aktiivisuuden ja 

tarkkaavaisuuden häiriöt, käytöshäiriöt, päihteiden käyttö sekä päihdehäiriöt ja 

psykoosit. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2014.)  

 

Mielenterveyshäiriöitä esiintyy nuorilla kaksi kertaa enemmän kuin lapsilla. 

Masennus vaikuttaa nuoren toimintakykyyn sekä ihmissuhteisiin. Tutkimusten 

mukaan on arvioitu, että vain 10 - 15 % nuorista saa tarvitsemaansa hoitoa 

terveydenhuoltopalveluista. Masennus jää kuitenkin usein tunnistamatta ja 

hoitamatta, koska nuoret eivät hakeudu avun piiriin, eivätkä kerro vaikeuksistaan 

aikuisille. Nuoret kuitenkin puhuvat ongelmistaan ystävilleen sekä sisaruksilleen, 

tai hakevat tietoa ja tukea internetistä. Nuorten tukimahdollisuuksia tulisi tarjota 

matalan kynnyksen periaatteella nuoren omassa elinympäristössään, kuten 

koulussa. (Anttila, Kurki & Välimäki 2015, 24.) 

 

Nuoruudessa itsetunto-ongelmat ja oman kyvyttömyyden pelko lisäävät 

masennusta sekä tähän kuuluva toivottomuus ja avuttomuus huonontavat 

itsetuntoa. Joskus nuori pakenee todellisuutta alkoholin ja lääkkeiden avulla sekä 

fantasioilla. Käytöshäiriössä toistuu epäsosiaalinen, aggressiivinen tai muutoin 
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poikkeava käytös. (Moilanen ym. 2004, 221.) Päihteet kiinnostavat nuoria, koska 

ne ovat heiltä kiellettyjä ja kuvastavat aikuisten maailmaa sekä valinnan vapautta. 

Nuorilla ei kuitenkaan ole aikuisten kaltaisia valmiuksia ajatella päihteiden 

kokeilun seurauksia. Nuori saattaa käyttää alkoholia surua ja ahdistusta 

peittääkseen, mutta se tekee usein olon kuitenkin turvattomaksi. 

(Mielenterveystalo.fi 2015.) 

 

5 - 10 % nuorista täyttää päihdehäiriöisen kriteerit. Päihteiden käyttö lisää 

ammatillisen koulutuksen ja lukion keskeytyksiä sekä koulupoissaoloja, jotka 

vaikeuttavat siten myöhempää kouluttautumista. (Fröjd & Kaltiala-Heino & Ranta 

& von der Pahlen & Marttunen. 2009. 17, 19.) Lisäksi nuorilla ilmenee itsetuhoista 

käytöstä. Itsetuhokäyttäytymisenä pidetään käyttäytymistä, jossa ilmenee itseä 

uhkaavia ajatuksia ja tekoja, jotka uhkaavat nuoren henkeä sekä terveyttä. 

Itsetuhokäyttäytymiseksi katsotaan itsemurha-ajatukset, viiltely, 

itsemurhayritykset ja itsemurha. Epäsuoraa itsetuhoisuutta on käytös, jossa nuori 

ottaa liian suuria riskejä. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2014.) 

 

Nuorten hyvinvointia Suomessa haluttiin selvittää vuosina 2000 - 2013 tehdyssä 

kouluterveyskyselyssä, johon osallistui 14 - 20 -vuotiaita nuoria. 

Kyselylomakkeessa kysyttiin nuorilta laajasti heidän hyvinvointiinsa liittyviä 

kysymyksiä. Terveyttä pyrittiin kartoittamaan kokonaisvaltaisesti, joten koetun 

terveydentilan lisäksi kysyttiin mielenterveydestä sekä seksuaaliterveydestä. 

Tuloksissa selvisi, että useissa elinoloihin liittyvissä indikaattoreissa havaittiin 

myönteistä kehitystä, kuten vanhempien työllisyystilanne tai tupakoimattomuus. 

Aikaisempaa harvemmalla peruskouluikäisellä oli keskusteluvaikeuksia 

vanhempiensa kanssa. Tulosten mukaan hyvä suhde nuoren ja hänen 

vanhempiensa välillä suojaa nuorta vaikeuksilta, vaikka perheessä olisikin 

työttömyyttä tai alhainen koulutustaso. Lapsuusaikaiset hyvät suhteet 

vanhempiin suojaavat muun muassa aikuisena koetulta masennukselta. (Luopa, 

Kivimäki, Matikka, Vilkki, Jokela, Laukkarinen & Paananen 2014.) 

 

Tuloksissa ilmeni huolestuttavasti tyttöjen hyvinvoinnissa seksuaalisen 

väkivallan kokemusten yleisyys. Lukiolaistytöillä kokemukset fyysisestä uhasta 
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ovat vähentyneet hieman reilun kymmenen vuoden aikana, kun taas ammattiin 

opiskelevilla tytöillä ne olivat lisääntyneet vuosista 2008 - 2009. Lukiolaistytöistä 

ja ammattiin opiskelevista tytöistä yhteensä 30 % ilmoitti joutuneensa fyysisen 

uhan kohteeksi. Tuloksissa tytöt kokivat huomattavasti poikia yleisemmin 

seksuaalista väkivaltaa, kuten vastentahtoista intiimiä koskettelua, seksiin 

painostamista tai pakottamista tai maksun tarjoamista seksistä. Vuonna 2013 

ammattiin opiskelevista tytöistä 33 %, lukiolaistytöistä 23 % ja 

peruskoululaistytöistä 20 % ilmoittivat kokeneensa seksuaalista väkivaltaa joskus 

tai toistuvasti. (Luopa ym. 2014.) 

 

Yhä useammalla peruskoululais- ja lukiolaispojalla oli ainakin yksi läheinen 

ystävä, kun taas vuonna 2013 kaikilla koulutasoilla tytöistä noin joka 

kahdeskymmenes ilmoitti, ettei heillä olisi yhtään läheistä ystävää, jonka kanssa 

voisi keskustella luottamuksellisista asioita. Vuosina 2008 - 2009 

koulukiusaaminen yleistyi, mutta on sen jälkeen vähentynyt. Vuonna 2013 

peruskoulun pojista 8 % ja tytöistä 6 % ilmoitti joutuneensa koulukiusaamisen 

uhriksi vähintään kerran viikossa lukukauden aikana. Peruskoululaiset ja 

lukiolaiset kokivat harvemmin koulun työmäärän liian suureksi, kuin kymmenen 

vuotta sitten. Lukion tytöistä puolet ja pojista noin kolmasosa piti työmäärää liian 

suurena vuonna 2013. Tulosten mukaan peruskoululais- ja lukiolaistytöt kokivat 

vaikeuksia opiskelussa yleisemmin kuin runsas kymmenen vuotta sitten. (Luopa 

ym. 2014.) 

 

Kouluterveyskyselyn tutkimuksessa selvisi, että nuoret kokivat terveydentilansa 

paremmaksi kuin vuosituhannen alussa. Kuitenkin useita oireitä päivittäin 

kokevien osuudessa oli tapahtunut pieniä muutoksia. Yleisin päivittäin 

esiintyvänä oireena oli väsymys tai heikkous. Tytöt vastasivat mielialaa koskeviin 

kysymyksiin huolestuttavammin kuin pojat. Tuloksissa selvisi, että viimeisen 

kuukauden aikana noin 40 % tytöistä oli kokenut mielialansa usein 

masentuneeksi, toivottomaksi tai alakuloiseksi. Tytöt (noin 15 %) kokivat poikia 

yleisemmin kohtalaista tai vaikeaa ahdistuneisuutta, kuten hermostuneisuutta ja 

huolestuneisuutta sekä noin 25 % merkittävää sosiaalista ahdistuneisuutta, kuten 

esimerkiksi nolostumisen pelkoa. Pojilla ongelmat saattavat näkyä muulla tavoin, 
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kuten muiden kiusaamisena tai päihteiden käyttönä. Koulu-uupumus oli 

lisääntynyt hieman peruskoulun yläluokkien tytöillä vuosina 2006 - 2007 ja 

vuonna 2013. Noin joka kolmas peruskoulun oppilaista nukkui arkisin alle 

kahdeksan tuntia. Kyselyssä tuli ilmi, että vuonna 2013 noin joka kymmenes nuori 

sai harvoin tai ei ollut saanut juuri koskaan apua koulunkäyntiin tai opiskeluun 

liittyvissä vaikeuksissa. Ammattiavun hakeminen masentuneisuuteen oli 

lisääntynyt erityisesti peruskoululais- ja lukiolaistytöillä. Peruskoululaistytöillä 

ammattiapua masentuneisuuteen tai ahdistuneisuuteen hakeneista oli noussut 

20 prosentista 25 prosenttiin. (Luopa ym. 2014.) 

 

Kyselyn tuloksissa selvisi, että humalahakuinen juominen oli yleisintä vuosina 

2004 - 2006, jonka jälkeen se on vähentynyt erityisesti viime vuosina. 

Huumekokeilut olivat yleistyneet vuosina 2010 - 2011 samalle tasolle kuin ne 

olivat olleet vuosituhannen alussa. Vuonna 2013 peruskoululaispojista 11 % ja 

peruskoululaistytöistä 7 % ilmoitti kokeilleensa joskus laittomia huumeita. 

Huolestuttavaa on, että nuoret suhtautuivat kannabiskokeiluihin yhä 

myönteisemmin ja arvioivat huumeiden hankkimisen entistä helpommaksi. 

Kouluterveyskyselyn tulosten perusteella nuorten hyvinvointiin pitää panostaa jo 

peruskoulussa. Eriarvoistumiseen johtavat polut alkavat jo varhain, jolloin 

perheen sekä koulun tuki on tärkeää nuoren hyvinvoinnille. Mielen hyvinvointiin, 

hyviin terveystottumuksiin ja elintapoihin on kasvettava ja nuorella täytyy olla 

saatavissa matalan kynnyksen apua erilaisissa pulmatilanteissa. (Luopa ym. 

2014.) 

 

4.2  Nuorten mielenterveystyön erityispiirteitä 

Eri ikäryhmien välillä on suuria eroja avun pyytämisessä 

mielenterveysongelmiinsa. Murrosikäiset saapuvat hoidon piiriin yleensä 

vanhempien tai koulun aloitteesta. Varhaisnuorten kohdalla ei voida odottaa, että 

he tietoisesti ja kielellisesti pyytäisivät apua, sillä he osoittavat yleensä hyvin 

vähän omaa motivaatiota hoitoon. Lisäksi on nuoria, jotka eivät tietoisesti hae 

apua vaan toimivat tavoin, jonka myötä heidät tullaan ohjaamaan hoidon piiriin. 

Näin ollen he eivät sano suoraan ”haluan apua”, vaan he järjestävät asiat siten, 
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että heidät lähetetään saamaan apua. Myöhäisnuoruusiässä oleva on jo 

verrattavissa aikuiseen, jolloin nuori kykenee jo määrittelemään oman tilansa. 

Hän kykenee hakeutumaan hoitoon tarvittaessa oma-aloitteisesti. (Aalberg & 

Siimes 2007, 294 - 296.) 

 

Nuoret ovat herkkiä, joten he tulkitsevat ja tekevät johtopäätöksiä helposti 

aikuisten ei-sanallisesta käyttäytymisestä, joka on heille luontainen ja tuttu 

kommunikaatiotapa. Aikuisen toiminta voi olla yhtä merkityksellinen kuin se, mitä 

hän sanoo. Nuori tulkitsee helposti aikuisen käyttäytymistä peläten mitätöintiä, 

välinpitämättömyyttä sekä nöyryyttävää kohtelua. Usein nuoret myös 

samaistavat ammatti-ihmiset vanhempiinsa. Nuoren ollessa tiiviisti 

yhteistyökumppanina, nuori kokee, että hänet otetaan vakavasti, jonka myötä 

luottamus lisääntyy. (Aalberg & Siimes 2007, 297 - 298.) 

 

Nuorten mielenterveyskuntoutuksessa kiinnitetään huomiota vuorovaikutukseen 

ja tunnetaitojen harjaantumiseen. Tarkoituksena on ikätasoisen toimintakyvyn 

tavoittaminen joka tarkoittaa sen ikävaiheen tervettä tunnesäätely- ja 

käyttäytymismallia. Nuorten mielenterveyskuntoutuksessa hyödynnetään 

enemmän toiminnallisia menetelmiä kuin aikuisten mielenterveystyössä. 

Toimintaa suunniteltaessa tulee huomioida nuoren senhetkinen ikätaso. Nuorten 

kanssa voidaan hyödyntää esimerkiksi kuvallisten menetelmien käyttämistä ja 

vuorovaikutuksen harjaannuttamiseen pelejä. Tärkeä erityispiirre lasten ja 

nuorten kanssa työskennellessä on huomioida heidän koko perheensä, joka on 

tärkeässä osassa kuntoutusprosessin aikana. Tarvittaessa voidaan hyödyntää 

perheterapiaa osana hoitoa. (Wasenius 2016.) 

 

Perhe tarjoaa nuorille heidän merkittävimmän ihmissuhdeympäristön. 

Peruslähtökohtana alaikäisen hoitamisessa on potilaslain, mielenterveyslain, 

lastensuojelulain ja lapsen huoltolain oikeanlainen soveltaminen. Mikäli 

alaikäinen on tarpeeksi kehittynyt kyetäkseen päättämään ja kantamaan vastuun 

yksin hoidostaan, voidaan hänen kanssaan sopia hoidosta ilman vanhempia. 

Puutteiden vaarantaessa lapsen kehitystä tulee kehitys ja huolto turvata 

lastensuojelulain mukaisin menettelyin. Lapsen etua selvitettäessä huomioidaan 
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lapsen omat toivomukset ja mielipiteet. (Moilanen, Räsänen, Tamminen, 

Almqvist, Piha & Kumpulainen 2004, 445 - 446.)   

 

4.3 Ryhmätoiminta kuntoutuksen tukena 

Ihmisen aivot ovat poikkeukselliset jatkuvasta vuorovaikutuksesta johtuen. 

Aivomme tarkkailevat ryhmässä toisia, vaikka emme tekisi heidän kanssaan 

mitään. Ihminen on harvoin ilman mitään sosiaalista tai tunnekontekstia 

(Nummenmaa 2015, 14.) Ryhmän tavoitteet määrittelevät ryhmän viitekehyksen. 

Myös esimerkiksi ryhmän jäsenten kunto, hoitoaika sekä ryhmän suunniteltu 

kesto vaikuttavat viitekehykseen. Ryhmän periaatteisiin kuuluu sitoutuminen, 

luottamuksellisuus sekä vaitiolo ja yhteenkuuluvuuden tunne. Toiminnan sekä 

kehittymisen mahdollistamiseksi ryhmäläisten tulee olla sitoutuneita. 

Sitoutumista lisää motivaatio, sekä ryhmän tärkeys ja mielekkyys. Tavoitteiden, 

työskentelytapojen, sääntöjen sekä sopimusten suunnittelu edistää ryhmäläisten 

sitoutumista. Ryhmän tavoitteet yhdistettynä ryhmäläisten henkilökohtaisiin 

tavoitteisiin saavat ryhmästä kuntouttavan. Pysyvyyden sekä tavoitteiden 

saavuttamisen kannalta on tärkeää, että ryhmän kokoontuminen olisi aina siinä 

ympäristössä missä taitoja käytetään. Asiakaslähtöisyyttä edistää asiakkaiden 

osallistuminen hoidon suunnitteluun sekä toteutukseen ja arviointiin. Kun 

ryhmätoiminta aloitetaan, sovitaan vaitiolokäytännöistä, joka koskee ryhmän 

jäseniä sekä ohjaajia. Vaitiolovelvollisuus jatkuu myös ryhmän toiminnan 

päätyttyä. Tasapuolinen osallistuminen ryhmän alussa lisää yhteenkuuluvuuden 

tunnetta. Lopetusvaiheessa yhteenkuuluvuuden tunnetta vähennetään, jotta 

jäsenet irtaantuisivat ryhmästä. (Kuhanen, Oittinen, Kanerva, Seuri & Schubert 

2010, 110 - 113.) 

 

Tutkimuskysymyksessämme halusimme selvittää hevosavusteisuuden  

vaikutuksista ryhmätoiminnan vuorovaikutukseen ja oma-aloitteisuuteen. 

Vuorovaikutus on vastavuoroista kommunikaatiota kahden tai useamman 

ihmisen välillä. Se voi olla sanoja, eleitä, puhetta, katseita sekä ääntelyä. 

Puhuminen on ihmissuhteissa yksi tärkeimpiä kommunikaation muotoja. Lisäksi 

ilmeet, eleet, katseet, kosketus ja äänenpaino ovat merkityksellisiä, sillä ne luovat 
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merkityksen sanoille. Ilman vuorovaikutusta on vaikeaa tietää, mitä toinen 

ajattelee. Väärinkäsityksiä voi ilmetä, jos olettaa tai luulee tietävänsä asioita. 

Ihmissuhteissa on tärkeää kertoa omista toiveista ja tunteista. Tämä taito 

korostuu lähimmäisissä ihmissuhteissa, kuten seurustelusuhteessa. 

Kirjoittaminen antaa puhumiseen verrattuna mahdollisuuden 

hitaampitempoiseen vuorovaikutukseen. (Väestöliitto 2016.) 

 

Yksi merkittävistä nuoren mielenterveyden tukitekijöistä ovat sosiaaliset suhteet. 

Ihminen tarvitsee toista ihmistä elämässään syntymästä kuolemaan saakka. 

Perusedellytys turvaverkon ja lähiyhteisön luomiselle on kyky solmia ja ylläpitää 

ihmissuhteita. Vuorovaikutustaitojen harjoitteleminen nuoruudessa alkaa 

erilaisissa sosiaalisissa ympäristöissä esimerkiksi kotona, koulussa ja 

harrastuksissa. Vuorovaikutustaitojen oppimiseen nuori tarvitsee onnistumisen 

kokemuksia vuorovaikutuksesta ihmissuhteissa. Tällaiset kokemukset antavat 

nuorelle rohkeutta luoda uusia verkostoja ja rakentaa uusia ihmissuhteita. Yksi 

keskeisimmistä sosiaalisista taidoista perustuu jämäkkyyteen eli 

assertiivisuuteen. Jämäkäksi toiminnaksi kutsutaan kykyä kohdata pettymyksiä, 

syytöksiä ja epäoikeudenmukaisuutta sekä vaikeista tilanteista selviytymistä 

tasa-arvoisesti. Jämäkkyys pohjautuu tasa-arvoiseen vuorovaikutukseen, jossa 

puolustetaan itselle tärkeänä pidettyjä asioita, toisen oikeuksia rikkomatta tai 

liikaa periksi antamatta. Se on taitoa kysyä, jatkaa, aloittaa ja lopettaa keskustelu, 

sekä pitää lupauksia. (Erkko & Hannukkala 2013, 95,106.) 

 

Toiminta on vuorovaikutusta ympäristön kanssa. Toiminnallisuus syntyy ihmisen, 

toiminnan ja ympäristön vuorovaikutuksesta. Sosiokulttuurista ympäristöä ovat 

muut ihmiset, tavat sekä roolit, joita liittyy tiettyihin toimintatilanteisiin. Siihen liittyy 

myös kulttuuriset normit sekä asenteet, jotka säätelevät yksittäisen ihmisen 

toimintaa yhteiskunnassa ja yhteisössä. (Hautala, Hämäläinen, Mäkelä & Rusi-

Pyykkönen 2011, 30.) Ryhmäläisten vuorovaikutustaidot vaikuttavat toiminnan 

soveltamiseen. Vuorovaikutus ryhmässä voi tarkoittaa kykyä olla tuottava jäsen 

erilaisissa ryhmissä. Vuorovaikutustaitojen kehittyminen seuraa muiden 

sosiaalisten taitojen kehitystä, johon sisältyy monenlaisten asioiden oppimista, 

kuten opitaan ottamaan itselle sopivia ryhmän jäsenen rooleja, opitaan 
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tunnistamaan ryhmän normit ja sopimukset sekä mukautumaan toimimaan niiden 

mukaan. Kehittyessä pystytään myös kommunikoimaan tarkoituksenmukaisella 

tavalla, työskentelemään ryhmän tavoitteiden suuntaisesti ja yhteenkuuluvuutta 

edistävästi, sekä osallistumaan ongelmien ratkaisuun ja päätöksentekoon. 

Ryhmävuorovaikutustaitojen tason arvioiminen on tärkeää toimintaa 

suunniteltaessa. Esimerkiksi 9 - 12 vuoden iässä varhaisnuoren tulisi osallistua 

tasa-arvoisesti ja vastavuoroisesti ryhmän toimintaan. Tämän ikäisillä jäsenillä 

tulisi olla kykyä ilmaista erilaisia tunteita ja havaita muiden ryhmän jäsenten 

tarpeet. (Hautala ym. 2011, 174 - 177.) Vuorovaikutuksen yksi osa on myös 

kuunteleminen. Kuuleminen on fysiologinen toiminto, kun korva vastaanottaa 

ääniaaltoja, mutta kuunteleminen on tahdonalaista toimintaa. Kuuntelija päättää 

kuuntelemisesta. Ryhmätilanteissa ryhmän jäsenten välillä oleva ymmärrys 

riippuu siitä, kuuntelevatko he toisiaan ja reagoivatko he kuulemaansa. 

(Kielijelppi 2016.) 
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5 HEVOSAVUSTEISEN RYHMÄTOIMINNAN SUUNNITTELU 

5.1 Tutkimusmenetelmät 

Teemme toiminnallisen opinnäytetyön, jolloin pyrimme pääsemään tavoitteisiin ja 

vastaamaan tutkimuskysymykseemme toiminnallisen vaiheen avulla. 

Toiminnallinen opinnäytetyö on työelämän kehittämistyö ja siinä on mukana 

yleensä toimeksiantaja. Tavoitteena sille on käytännön toiminnan kehittäminen, 

ohjeistus, järkeistäminen sekä järjestäminen. Se voi olla esimerkiksi jonkin 

tilaisuuden tai tapahtuman suunnittelu tai järjestäminen. Kaksiosaisena 

kokonaisuutena toiminnallinen opinnäytetyö pitää sisällään toiminnallisen 

osuuden eli produktin sekä opinnäytetyöraportin, jossa sisältyy 

opinnäytetyöprosessin dokumentointi ja arviointi. Tuotos tulisi olla 

ammattiteoriaan pohjautuvaa, jolloin opinnäytetyöraportin tulee pitää sisällään 

teoreettinen viitekehysosuus. (Virtuaali ammattikorkeakoulu 2015.) 

 

Toiminnallista vaihetta arvioimme käyttäen menetelmänä toiminnan 

havainnointia. Täydellisesti osallistuvassa havainnoinnissa tutkija itse osallistuu 

tutkittavien toimintaan heidän ehdoillaan ja pyrkii havainnoitavan ryhmän 

jäseneksi eli astuu heidän kulttuuriseen ja symboliseen maailmaansa, 

kielenkäyttöönsä sekä pyrkii jakamaan omia elämänkokemuksiaan ryhmän 

jäsenten kanssa. Haittana on, että havainnoija voi sitoutua emotionaalisesti 

tutkittavaan tilanteeseen ja ryhmään. (Hirsijärvi, Remes & Sajavaara 2010, 216 - 

217.) 

 

Henkilöiden ajatukset, tuntemukset ja uskomukset voidaan selvittää kyselyn ja 

haastattelun avulla. Ne kertovat myös tutkittavien henkilöiden havainnoista, mitä 

ympärillä tapahtuu, mutta eivät välttämättä ole todellisuutta. Havainnoinnin kautta 

tutkitaan toimivatko ihmiset niin kuin he sanovat toimivansa. Havainnoinnin etuna 

on, että sen avulla saadaan välitöntä ja suoraa tietoa esimerkiksi ryhmän 

toiminnasta ja käyttäytymisestä. Se on todellisen elämän tutkimista, joka välttää 

keinotekoisuuden. Se on erinomainen menetelmä vuorovaikutuksen tutkimisessa 
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ja tilanteissa, jotka eivät ole ennakoitavissa ja ovat nopeasti muuttuvia. 

Havainnointi sopii erityisesti sellaisille, joilla on kielellisiä vaikeuksia, kuten 

esimerkiksi lapset. Lisäksi tätä voidaan hyödyntää silloin, kun tutkittava ei halua 

kertoa suoraan tietojaan haastattelijalle. Haittoina on haastateltavien 

tottumattomuus havainnoijaan, jota voidaan vähentää siten, että toiminnallisia 

kertoja on useampia, jotta haastateltavat tottuvat havainnoijan läsnäoloon. 

Lisäksi havainnoinnin tilanteissa voi olla vaikea kirjata tietoja välittömästi ylös. 

Havainnot ja oma tulkinta tulee pitää erillään havainnoinnista. (Hirsijärvi ym. 

2010, 212 – 213, 217.) 

 

Vaihtoehtona täydellisesti osallistuvaan havainnointiin on osallistuja 

havainnoijana -menetelmä. Tutkittaville kerrotaan, että havainnoija on ryhmässä 

havaintojen tekijänä. Havainnoija pyrkii luomaan hyvät suhteet tutkittaviinsa. 

Havainnoija voi osallistua ryhmän toimintaan, mutta hän voi lisäksi esittää 

kysymyksiä tutkimustaan varten, jotta hän saa kokonaisvaltaisen kuvan 

tutkittavien elämästä. (Hirsijärvi ym. 2010, 217.) 

 

5.2 Hevosavusteisen ryhmätoiminnan suunnittelu 

Toiminnallisen vaiheen toteutus tapahtui yhdessä Norther Oy:n sekä Green 

Caren Luontoa elämään! -hankkeen kanssa. Luontoa elämään! -hanketta vetää 

Lapin AMK. Luontoa elämään! -hanke keskittyy luomaan uusia yksilö- ja 

ryhmämuotoisia malleja, joissa hyödynnetään luontoa, puutarhaa sekä eläinten 

ja maatilan hoitoa. Mallit vahvistavat osallisuutta ja kuntoutusta alle 29 -vuotiaille 

sekä niille aikuisille, jotka ovat syrjäytymisvaarassa. Yhteistyössä Lapin AMK:n 

kanssa toimii Eduro-säätiön lisäksi Kemijärven kaupungin perhe- ja 

mielenterveysklinikka Lapponia ja Sallan kunnan nuorisotoimi. Tarkoituksena on 

myös kehittää yhteistyössä luontoyrittäjien sekä toimijoiden kanssa paikallisia 

tarpeiden mukaisia luontolähtöisiä palveluja ja toimintamalleja. Luontolähtöiset 

toiminnat ovat suunnattu niille, jotka tarvitsevat esimerkiksi työttömyyden, 

päihteiden tai mielenterveysongelmien takia tukea toimintakykynsä 

vahvistamiseksi. (Green Care 2015.) 
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Toinen toimeksiantajamme on NorTher Oy. Rovaniemeläinen terveyspalveluja 

tuottava yritys NorTher Oy on toiminut vuodesta 2008 ja sen palveluihin kuuluu 

psykologi-, psykoterapia-, perhe- ja pariterapia-, puheterapia-, toimintaterapia-, 

ratsastusterapia- ja erityisratsastuspalveluja. Palveluja tarjotaan julkiselle 

sektorille sekä yksityishenkilöille. NorTher Oy:n arvoja ovat asiakaslähtöisyys, 

vastuullisuus, kehitysmyönteisyys ja luonnonläheisyys. Palveluun tullaan yleensä 

lääkärin lähetteellä. Yrityksen yhteistyökumppaneina toimivat esimerkiksi 

Kansaneläkelaitos (Kela), kunnat, terveyskeskukset, sosiaalitoimet, 

sairaanhoitopiirit sekä vakuutusyhtiöt. (NorTher 2015.) NorTher Oy:lle 

hevosavusteisesta terapia asiakkaista noin puolet ovat terveyskeskuksen 

kuntoutusryhmän kustantamia alle 18- vuotiaita ja loput ovat alle 16 -vuotiaita 

vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaita joiden terapian Kela korvaa. 

Lisäksi eläinavusteiseen toimintaterapiaan tulee ryhmiä Kelakorvauksella. 

NorTher Oy:n hevosavusteinen psykoterapia hyväksyttiin syksyllä 2015 

sopimuksella terveyskeskuksen kuntoutusmuodoksi Rovaniemellä. Sopimus on 

helpottanut NorTher Oy:n toimintaa. Lisäksi talvella 2016 Suomen Ratsastajaliitto 

hyväksyi terapiakeskus NorTher Oy:n hevosavusteisten palveluiden 

hevostalliksi. (Wasenius 2016.) 

 

NorTher Oy antoi toimitilojansa opinnäytetyömme toiminnallisen työvaiheen 

toteuttamiseen, ilman meille koituvia kustannuksia. Saimme käyttöömme kaksi 

terapiahevosta, talliympäristön kokonaisuudessaan sekä muitakin kotieläimiä. 

NorTher Oy on tarjoutui maksamaan laajemman tapaturmavakuutuksen 

ryhmäläisille. Kuljetukset Norvajärvelle terapiakeskukseen ovat omakustanteisia, 

niin osallistujille, kuin meille tekijöille. Mahdolliset välipalatarjoilut ja 

kopiointikustannukset kustansimme itse.  

 

Aluksi aloimme suunnittelemaan sopivaa ryhmäkokoa ja sopivaa tapaamisajan 

kestoa ryhmän tapaamisille sekä tapaamiskertojen määrää. Alkuperäinen 

suunnitelma oli aloittaa ryhmän tapaamiset talvella 2016, mutta jouduimme 

aikaistamaan aloituksen ajankohtaa, jotta pysyisimme suunnitellussa 

aikataulussa opinnäytetyön valmistumiseen. Ratsastusterapeutti Minna 

Wasenius NorTher Oy:ltä neuvotteli aluksi Lapin keskussairaalaan (LKS) lasten 
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psykiatrisen osaston kanssa sopivien ehdokkaiden valinnasta opinnäytetyömme 

ryhmätoimintakokeiluun. Kolmelle nuorelle oli tulossa vuodenvaihteeseen 

pidempi terapiatauko NorTher Oy:llä, joten heidän katsottiin hyötyvän 

ryhmätoimintakokeilusta. Tämän jälkeen Wasenius kysyi nuorten halukkuutta 

lähteä mukaan toimintaan. Yksi heistä vastasi heti myöntävästi, toinen ilmoitti itse 

myöhemmin Waseniukselle halukkuutensa osallistua ryhmään. Kolmas ehdokas 

perui osallistumisensa ryhmätoimintaan ennen sen alkamista. Lisäksi Wasenius 

kävi keskustelua myös nuorten vanhempien kanssa tulevasta 

ryhmätoimintakokeilusta. 

 

Ryhmämme tapaamiset alkoivat marraskuussa 2015. Nuorten 

mielenterveyskuntoutujien ryhmätoimintakokeiluun valittiin kolme, 12 - 13-

vuotiasta, vapaaehtoista tyttöä, yhdessä toimeksiantajamme ja LKS:n lasten 

psykiatrisen poliklinikan kanssa. Ryhmään valituilla henkilöillä on entuudestaan 

hoitosuhde NorTher Oy:llä. Lopulta ryhmämme koostui kahdesta osallistujasta 

sekä tämän opinnäytetyön tekijöistä. Ryhmän ajankohdan ja alustavan 

toiminnansuunnitelman suunnittelimme yhdessä Waseniuksen kanssa. 

Ryhmätoiminnan kannalta parhaaksi toimintapäiväksi valitsimme torstain ja 

kellonajaksi 17 - 18.30, sillä tähän aikaan terapiakeskuksessa on sopiva aika 

toteuttaa toimintaamme rauhassa. Toimitimme ryhmäläisten vanhemmille 

esittelykirjeen meistä ja tulevasta toiminnasta (Liite 1). Toteutus -kohdassa 

kerromme lisää taulukon avulla (Taulukko 1) suunnitellusta toiminnasta ja sen 

tarkoituksesta. 

 

Tehtävämme ryhmässä oli asettua osaksi ryhmää ja tehdä samalla havaintoja 

hevosavusteisuuden vaikutuksista ryhmäläisten vuorovaikutukseen. Meillä ei 

ollut aiempaa kokemusta nuorten mielenterveyskuntoutujien ryhmän vetämisestä 

emmekä saa toteuttaa terapiatoimintaa. Lähinnä toimintamme kuitenkin muistutti 

sosiaalipedagogista hevostoimintaa. Jokaisella ryhmän vetäjällä on taustalla 

pitkä kokemus hevosten kanssa toimimisesta ja osallistujilla jonkin verran 

kokemusta hevosista. Yksi tekijöistä on käynyt mielenterveys- ja päihdehoitotyön 

harjoittelun NorTher Oy:llä, jolloin toimintatavat ja terapiahevoset ovat hänelle 

tuttuja.  
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5.3 Hevosavusteisen ryhmätoiminnan toteutus 

Opinnäytetyön toiminnallisen vaiheen aikana tavoitteena oli saada aikaan 

ryhmätoimintaa, jonka aikana havainnoimme ryhmäläisten vuorovaikutusta ja 

oma-aloitteisuutta hevosavusteisuutta hyödyntäen. Havainnoinnin tuloksista 

kerromme lisää taulukon avulla (Taulukko 2) luvussa 6. Suunniteltu toiminta ja 

sen tarkoitus selvitetään tässä luvussa taulukon avulla (Taulukko 1).  

 

Ensimmäisellä tapaamiskerralla kokoonnuimme NorTher Oy:llä osallistujien 

(ryhmäläinen 1 ja 2) sekä heidän huoltajiensa kanssa. Kerroimme itsestämme, 

opinnäytetyöstämme ja vastasimme omaisten kysymyksiin tulevasta toiminnasta. 

Pyysimme ryhmäläisiä kirjoittamaan nimettömästi paperille omat tavoitteensa ja 

toiveensa ryhmätoiminnasta. Esittelyiden jälkeen siirryimme hevostalliin 

harjaamaan hevosia ja samalla tutustuimme toisiimme ja hevosiin. Ryhmäläiset 

harjasivat yhtä aikaa yhtä hevosta, jolla pyrimme saamaan heitä 

kommunikoimaan toistensa kanssa sekä toimimaan yhdessä. Samalla 

kyselimme heiltä heidän kiinnostuksen kohteista ja heidän kokemuksistaan 

hevosista. Kävimme myös taluttamassa hevosia metsässä, jolla halusimme 

saada ryhmää keskustelemaan enemmän kanssamme. Lopuksi kokoonnuimme 

tallin terapiatilaan esittämään kysymyksiä ryhmältä liittyen heidän tuntemuksiinsa 

ensimmäisestä tapaamisesta ja hevosavusteisuudesta sekä sen vaikutuksesta 

omaan jaksamiseen ja mielentilaan. 

 

Toisella tapaamiskerralla kyselimme aluksi ryhmäläisten kuulumisia ja kerroimme 

tämän tapaamiskerran suunnitellusta toiminnasta. Annoimme ryhmäläisille 

tehtäväksi sopia keskenään, kumman hevosista kumpikin halusi tällä kerralla 

hoidettavakseen, jotta saimme havaintoja vuorovaikutuksesta ennen hevosten 

läsnäoloa. Hevosten hoidon yhteydessä kyselimme ryhmäläisiltä ja toisiltamme 

ajankohtaisia asioita. Tämän jälkeen kävimme taluttamassa hevosia metsässä ja 

aidatulla kentällä. Kentällä ohjeistimme ryhmäläiset tekemään hevosten kanssa 

maasta käsin harjoituksia, kuten ”seuraa johtajaa” -leikkiä sekä muita hevosen 

hallintaharjoituksia. Ohjeistimme ryhmäläisiä myös vaihtamaan keskenään 
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hevosia ilman meidän apua. Tehtävien tarkoituksena oli lisätä kommunikaatiota 

ja ryhmäytymistä.  

 

Kolmannella tapaamiskerralla siirryimme suoraan hevostalliin jakamaan 

kuulumisia. Ryhmäläiset saivat sopia keskenään hevosista, joita halusivat tällä 

kerralla hoitaa ja ratsastaa. Saatuaan hevoset valmiiksi ratsastusta varten, 

autoimme ryhmäläiset hevosten selkään ja lähdimme metsään kävelylle. Tämän 

aikana keskustelimme ajankohtaisista ja ryhmäläisiä kiinnostavista asioista. 

Kentällä ryhmäläiset saivat suoritettavaksi erilaisia ratsastusratoja ja leikkejä, 

joilla pyrimme saamaan aikaan enemmän vuorovaikutusta ja luomaan 

onnistumisen tunteita ryhmässä. Lopuksi keskustelimme mikä oli ollut heidän 

mielestään parasta tällä tapaamiskerralla. 

 

Neljännelle tapaamiskerralle valitsimme jouluteeman, koska tämän 

tapaamiskerran jälkeen jäimme joululomalle. Valittuaan hevoset itselleen, 

pyysimme ryhmäläinen 1:stä ohjeistamaan ryhmäläinen 2:lle tulevassa 

ratsastustoiminnassa tarvittavat varusteet. Kävimme ratsastamassa ensin tutun 

maastokierroksen, jonka aikana kyselimme kuulumisia ja juttelimme tulevasta 

joululomasta ja joululahjatoiveista. Tämän jälkeen siirryimme kentälle, jossa he 

saivat ratsastaa itsenäisesti. Ratsastuksen ja hevosten hoitamisen jälkeen 

siirryimme terapiatilaan keskustelemaan menneistä ja tulevista tapaamiskerroista 

sekä hevosavusteisuudesta.  

 

Viidennellä tapaamiskerralla osallistujia oli vain yksi meidän lisäksi, koska 

ryhmäläinen 2 ilmoitti, ettei pääse osallistumaan tällä kerralla. Ryhmäläinen 1 

valitsi itselleen hevosen, jonka kanssa tällä kerralla toimisi. Hevosen hoidon ja 

varustamisen jälkeen lähdimme tutulle maastoreitille ja kentälle. Maastoreitillä 

loimme keskustelua ja kentällä annoimme ryhmäläiselle pieniä hevosenhallintaan 

liittyviä tehtäviä. Ratsastuksen jälkeen, ryhmäläisen pyynnöstä, siirryimme tallin 

sisätiloihin pelaamaan korttipeliä. Teimme tapaamisen aikana havaintoja 

ryhmäläisen vuorovaikutuksesta meidän ja hevosten kanssa.  
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Kuudennella tapaamiskerralla oli kova pakkanen, joten päätimme jäädä tallin 

sisätiloihin. Ohjasimme ryhmäläiset ruokkimaan eläimet. Toiminta oli yhteistyötä, 

jolloin saimme aikaan ryhmässä osallistumista ja vuorovaikutusta. Tämän jälkeen 

aloimme yhdessä pesemään hevosten varusteita ja siistimään tallia, jonka aikana 

yksi meistä havainnoi vuorovaikutuksen syntymistä ilman hevosten läsnäoloa. 

Lopuksi pelasimme erilaisia korttipelejä ja vertasimme pelin kulkua, kun 

toiminnan pääosassa eivät olleet hevoset vaan talliympäristössä toiminen. 

 

Seitsemännellä tapaamiskerralla ryhmäläiset halusivat laittaa tallin ponille kärryt 

ja käydä ajamassa. Ohjasimme ryhmäläisiä hakemaan poni tarhasta ja 

hoitamaan sen yhdessä. He istuivat yhdessä kärryille ja ajoivat ponia vuorotellen. 

Tällä toiminnalla halusimme saada aikaan ryhmään osallistumista sekä yhteisiä 

onnistumisen kokemuksia. Ajon ja ponin hoitamisen jälkeen pelasimme 

korttipelejä ja sovimme alustavasti viimeisen tapaamiskerran toiminnasta.  

 

Kahdeksannella, eli viimeisellä tapaamiskerralla ryhmäläinen 2 ei päässyt 

osallistumaan toimintaan henkilökohtaisten syiden vuoksi. Ryhmäläinen 1 sai 

päättää itselleen hevosen ratsastusta varten. Ohjausta hän ei tarvinnut enää, 

kuin vähän hevosen hoitoa ja varustusta koskien. Kävimme ratsastamassa 

metsässä ja kentällä, jonka aikana samalla keskustelimme kuulumisista ja 

vaihdoimme ajatuksia päättyvästä ryhmätoiminnasta. Kentällä annoimme 

ryhmäläiselle pieniä hevosen -ja kehonhallintaan liittyviä tehtäviä. Ratsastamisen 

jälkeen pyysimme ryhmäläistä täyttämään lopetuskyselylomakkeen (Liite 3), 

jonka jälkeen pelasimme vielä hänen valitsemaansa lautapeliä. Yksi meistä teki 

havaintoja koko toiminnan ajan hevosavusteisuuden vaikutuksesta 

vuorovaikutukseen ja oma-aloitteisuuteen.  
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Taulukko 1. NorTher Oy:llä tapahtuvan ryhmätoimintakokeilun suunniteltu 

toiminta ja sen tarkoitus, sekä toteutunut toiminta päivämäärineen. 

PVM Tarkoitus Suunniteltu toiminta Toteutunut  
toiminta 

19.11.
2015 

Ryhmään 
osallistuminen ja 
ryhmässä 
vuorovaikuttaminen. 

Tutustuminen,  
ryhmän sääntöjen 
sopiminen,  
tavoitteiden 
asettaminen, 
hevosen harjaus ja 
taluttaminen. 

Tutustuminen,  
ryhmän sääntöjen 
sopiminen,  
ryhmän tavoitteet ja 
toiveet, 
yhden hevosen 
hoitaminen, 
loppukeskustelu. 

26.11.
2015 

Vuorovaikutuksen ja 
ryhmäytymisen 
havainnointi ennen ja 
jälkeen 
hevostoiminnan. 
Leikki ryhmäytymisen ja 
vuorovaikutuksen 
apuna. 

 
Hevosten hoitaminen, 
taluttaminen sekä 
leikki. 

Hevosten valinta ja 
vaihtaminen,  
talutus ja leikit 

3.12. 
2015 

Vuorovaikutus ja 
onnistumisen 
kokemukset ryhmässä. 
Loppukyselyn 
tarkoituksena ryhmän 
tuntemukset 
toiminnasta. 

 
Tehtävät kentällä 
ratsastaen. 

Hevosten valinta, 
tehtävät kentällä 
ratsastaen ja 
loppukysely. 

10.12.
2015 

Ryhmäytyminen, 
vuorovaikutus ryhmän 
ja hevosen välillä. 

Jouluteema, 
ratsastus, leikki ja 
varusteiden huolto. 

 
Jouluteema, 
ohjeistustehtävä 
ryhmäläisten välille, 
ratsastus ilman satulaa ja 
loppukeskustelu. 

 
14.1. 
2016 

 
Vuorovaikutus hevosen 
ja ryhmän välillä, 
onnistumisen 
kokemukset ja ryhmään 
osallistuminen. 

 
Hevosten hoito ja  
ratsastus. 

 
Ratsastus, hevosen -ja 
kehonhallintatehtävät  
ja korttipeli. 

21.1. 
2016 

Ryhmässä toimiminen 
ja yhteistyö, 
vuorovaikutus tallitöissä 
ja korttipelissä. 

Ratsastus tai 
ajaminen 

 
Eläinten ruokinta, 
varusteiden 
puhdistaminen, tallin 
siistiminen, korttipeli 
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28.1. 
2016 

Yhteistyö,  
vuorovaikutus ja 
ryhmään 
osallistuminen. 

 
Ratsastus tai 
ajaminen 

Ponilla ajaminen ja 
korttipeli 

4.2. 
2016 

Vuorovaikutus,  
ryhmään osallistuminen 
ja ryhmän mielipiteet 
toiminnasta. 

 
Leikit hevosten 
kanssa ja loppukysely 

Ratsastus, lautapeli ja 
loppukysely 
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6 HEVOSAVUSTEISEN RYHMÄTOIMINNAN TULOKSET 

Ennen toiminnallisen vaiheen toteutusta keräsimme tietoa muun muassa 

hevosavusteisuudesta, nuorten mielenterveystyöstä, ryhmätoiminnasta ja 

havainnoinnista. Havainnoimme kahdeksan ryhmätapaamista. Kaikilla 

tapaamisilla osallistuimme itse toimintaan ja samalla havainnoimme ryhmäläisiä. 

Ensimmäisten neljän kerran aikana emme valinneet erikseen havainnoijaa 

joukkoomme, vaan kävimme toiminnan lopuksi keskenämme keskustelua 

havainnoistamme ja kirjasimme ne välittömästi ylös. Lopuksi neljäksi kertaa 

vuorottelimme siten, että jokainen meistä oli vuorollaan havainnoija eikä 

osallistunut ollenkaan toimintaan. Havainnoija kirjoitti koko ajan havaintojaan 

toiminnan aikana. Lopuksi kävimme keskustelua havainnoistamme. Pyrimme 

kirjoittamaan kaiken mahdollisimman nopeasti tietokoneelle yksityiskohtaisesti. 

Havainnoistamme kertyi A4 -kokoisia sivuja yhteensä kuusi sekä neljä 

kyselylomaketta ryhmäläisiltä.  

 

Ensimmäisellä ryhmän tapaamiskerralla annoimme ryhmäläisille täytettäväksi 

kyselyn, jossa kysyimme heidän tavoitteistaan ja toiveistaan ryhmän toiminnan 

ajaksi. Ryhmäläinen 1 kirjotti hevoskokemuksestaan, että hevosen hoitaminen ja 

ratsastaminen oli tuttua toimintaa. Toiveena hän mainitsi leikit ja pelit. 

Ryhmäläinen 2 kirjoitti myös hevosen hoito- ja ratsastustaustastaan, jota oli 

kertynyt noin 2 - 3 -vuotta. Toiveena hän esitti maasta käsin harjoituksia hevosen 

kanssa, mutta kirjoitti vielä, että kaikki hevosten parissa tehtävä työskentely sopii 

hänelle.  

 

Olemme tehneet havaintoja ryhmätoimintakokeilusta, hevosavusteisuuden 

vaikutuksista nuorten mielenterveyskuntoutujien vuorovaikutukseen (Taulukko 

2). Alussa ryhmäläiset eivät aloittaneet keskustelua oma-aloitteisesti, vaan he 

kommunikoivat vain vastaamalla lyhyesti kysymyksiin. Katsekontakti rajoittui 

aluksi lyhyisiin vilkaisuihin ja kasvokkaisuutta välteltiin. Loppuvaiheessa 

ryhmäläiset alkoivat kertoa omia mielipiteitään, heitä kiinnostavia asioita sekä 

kuulumisia oma-aloitteisesti, kun olimme ratsastamassa tai toimimassa hevosten 
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kanssa sekä jatkoivat aloitettua keskustelua. Myönteinen elehtiminen lisääntyi ja 

he alkoivat ottaa katsekontaktia toisiinsa, mutta erityisesti ohjaajiin. Kasvojen 

ilmeikkyys lisääntyi ja he nauroivat keskusteluissa.   

 

Taulukko 2. Havaintojen tulokset hevosavusteisuuden vaikutuksista 

vuorovaikutukseen nuorten mielenterveyskuntoutujien ryhmätoimintakokeilussa. 

Vuorovaikutuksen olemme jakaneet kahteen ryhmään audiovisuaalisesti 

havaittuun ja visuaalisesti havaittuun viestintään. Audiovisuaalisesti eli 

kuulemalla havaittu viestintä on puhetta ja visuaalisesti eli näkemällä havaittu 

viestintä on eleet, ilmeet, katse, asennot ja liikkeet. 

 

 

 

 
Vuoro- 
vaikutus 

 
Puhe 
 

 
Eleet 
 

 
Ilmeet 

 
Katse 

 
Asennot 

 
Liikkeet 

Alussa Vähän 
myönteistä 
ääntelyä ja 
ilmauksia. 
 
Kysymyksiin 
vastaaminen 
yhdellä tai 
muutamalla 
sanalla.  
 
Keskustelun 
jatkamista ei 
syntynyt 
ollenkaan. 

Huomion 
kiinnittäminen 
pois 
kasvoista 
hihoja 
nypläämällä. 
 
Kasvojen 
ilmeiden 
piilottamista 
huiviin. 
 
Myönteistä 
elehtimistä 
vähän. 
 

Kasvojen 
ilmeikkyys 
vähäistä, 
vain pientä 
hymyilyä.  

Katsekontakti 
rajoittui 
lyhyisiin 
vilkaisuihin.  
 
Pitkää 
katsekontaktia 
välteltiin ja 
katse 
suunnattiin 
muualle. 

Kasvokkaisuutta 
välteltiin. 
 
Puhuteltaessa 
vartaloa 
käännettiin 
sivuille. 

Liikkeet 
vähäistä, 
vain 
tarvittavat 
ja 
pakolliset 
liikkeet 
näkyivät.  

Lopussa Myönteinen 
ääntely ja 
ilmaukset 
lisääntyivät. 
 
Oman halun 
ilmaiseminen 
kertominen ja 
keskusteluiden 
jatkaminen. 

Hihojen 
nyplääminen 
ja kasvojen 
ilmeiden 
piilottaminen 
huiviin loppui. 
 
Myönteinen 
elehtiminen 
lisääntyi. 

Hymyily 
lisääntyi, 
eikä 
kasvojen 
ilmeitä 
piilotettu.  
 
Nauraminen 
ja kasvojen 
ilmeikkyys 
näkyi. 
 

Vilkaisut ja 
niiden pituus 
lisääntyivät.  
 
Katsekontaktin 
välttäminen 
väheni. 

Kasvokkaisuus 
lisääntyi.  
 
Puhuteltaessa 
kasvot 
kääntyivät 
vähäksi aikaa 
puhujaan. 

Liikehdintä 
lisääntyi, 
puhuessa 
käsien 
liikehdintää 
mukana.  
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Oma-aloitteisuus ryhmätoiminnan alussa oli vähäistä. Ryhmäläiset eivät 

puuttuneet tai tarttuneet ympärillä tapahtuviin asioihin, kuin ohjaajien pyynnöstä 

tai kehotuksesta. Ohjaajat kehottivat ryhmäläisiä osallistumaan toimintaan usein. 

Tämä näkyi muun muassa siinä, että ohjaajien kehottaman toiminnan loputtua, 

he eivät siirtyneet oma-aloitteisesti seuraavaan toimintaan, vaikka se olisi ollutkin 

heille tuttua. Ryhmäläisten oma-aloitteisuus parani ryhmätapaamisten edetessä 

hevostoiminnan vaikutuksesta. Itsenäinen toiminta näkyi toimintakertojen 

edetessä hevosten kanssa, kuten ryhmäläisten alkaessa itse ohjeistamatta 

hakemaan hevosen hoitoon tarvittavat välineet ja toteuttamaan toimintaa. 

Ratsastaessa ryhmäläiset tekivät itsenäisesti ratsastusratoja huomioiden myös 

toisen ratsastajan. Omien mielipiteiden jakaminen ja ympärillä tapahtuviin 

asioihin puuttuminen lisääntyi, joka ilmeni esimerkiksi toimintatoiveiden 

esittämisenä ohjaajille. 

 

Viimeisellä ryhmän tapaamiskerralla tehdyssä kyselyssä, kysyimme ryhmäläisten 

mielipidettään ryhmän tapaamisista. Kysyimme ovatko he oppineet tapaamisissa 

uusia taitoja ja mitä mieltä he itse ovat hevosavusteisesta toiminnasta. 

Ryhmäläinen 2 ei pystynyt osallistumaan henkilökohtaisista syistä viimeiseen 

tapaamiseen, mutta toimitimme hänelle kyselylomakkeen täytettäväksi. Saimme 

myöhemmin hänen kyselylomakkeensa, johon hän oli vastannut oppineensa 

uutena taitona ratsastusvarusteiden pesemisen. Hän kirjoittaa ryhmän 

tapaamisten olleen kivoja. Hevosavusteisesta toiminnasta hän kirjoittaa: ”siitä on 

hyötyä monelle ihmiselle”. Ryhmäläinen 1 kirjoitti kyselyssä tapaamisten olleen 

kivoja, kun on saanut tutustua muihin ihmisiin sekä uusiin hevosiin. Lisäksi hän 

kertoi toiminnan olleen piristystä viikolle. Hän kirjoitti oppineensa taitoja, kuten 

hevosen varustaminen. Kyselyssä mielipidettä hevosavusteisesta toiminnasta 

kysyttäessä hän vastasi; ”kiva, ettei tarvitse tehdä yksin ja jos tarvitsee apua niin 

saa. Ja muutenkin ihan mukavaa”. 
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7 EETTISYYS JA LUOTETTAVUUS 

7.1 Eettisyys 

Etiikalla tarkoitetaan ihmisen hyviä ja oikeita tapoja elää sekä toimia maailmassa. 

Se auttaa ihmistä tekemään valintoja sekä arvioimaan ja ohjaamaan omaa ja 

toisten ihmisten toimintaa. Etiikka tarjoaa ajattelun ja pohdinnan välineitä sekä 

haasteita, mutta ei anna valmiita vastauksia. (Kuhanen ym. 2010, 57.) 

Asiakastyön eettiset kysymykset voivat olla vaikeita erityisesti silloin, kun yksilön 

itsemääräämisoikeus ja hänen hyvinvointinsa tai yhteisön säännöt ovat 

törmäyskurssilla. (Salovuori 2014, 95). Opinnäytetyömme toiminnallisessa 

vaiheessa huomasimme joitakin eettisiä ongelmia. Ensimmäinen eettinen 

kysymys heräsi, kun mietimme, kuinka paljon havainnoitsijana saisimme tietää 

ryhmäläisten taustoista, jottei se vaikuta havaintoihimme eikä rikkoisi 

ryhmäläisten yksityisyyttä ja vaitiolovelvollisuutta. Kirjoitamme opinnäytetyön 

sellaiseen muotoon, että se on julkaisukelpoinen, huomioiden yksityisyyden 

suojan. Ennen työn julkaisua, ryhmäläisten yksityisyyden suojan 

varmistamiseksi, tulevat sen lukemaan toimeksiantajamme. Toisena eettisenä 

haasteena oli se, kuinka paljon itse ryhmäläiset saisivat tietää toisistaan ja heidän 

taustoistaan mielenterveyspalvelujen käyttäjänä ja kuinka meidän tulisi siihen 

vastata. 

 

Turvallisuus ja yksityisyyden suojaaminen, sekä asiakkaan 

itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen ovat etiikan kulmakiviä. Ammatillisuus 

ja vastuullisuus kuuluvat työn laadun kehittämiseen sekä sen lisäksi hyvä 

yhteistyö muiden toimijoiden välillä. Työntekijän tulisi tuntea oman osaamisensa 

rajat sekä tarvittaessa ohjata asiakasta muun avun piiriin. (Salovuori 2014, 95.) 

Oman osaamisemme rajat tiedostimme opinnäytetyömme 

suunnitelmavaiheessa, jolloin kävimme keskustelua siitä, minkälaista 

ryhmätoimintaa saisimme toteuttaa. Meillä ei ole ammatillista pätevyyttä toteuttaa 

minkäänlaista terapiatoimintaa, joten ryhmän toiminta vastasi lähinnä 
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sosiaalipedagogista hevostoimintaa. Mielenterveystyössä eettinen osaaminen 

tarkoittaa, että hoitajan tulee toimia ammatin harjoittamista koskevan etiikan 

mukaisesti. Hoitajan tulee noudattaa lainsäädäntöä joka koskee potilaan 

oikeuksia. Perustana eettiseen osaamiseen on, että hoitaja tiedostaa omat arvot 

ja huomioi hoitotyön periaatteet. Hoitotyön periaatteisiin kuuluu potilaan 

itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen, sekä yksilöllisyyden, turvallisuuden ja 

hoidon jatkuvuuden periaatteiden huomiointi ja näiden pohjalta kyky tehdä 

eettisiä päätöksiä. (Kuhanen, Oittinen, Kanerva, Seuri & Schubert 2010, 54.)  

 

Eettisiä ongelmia voi ilmetä myös käyttämällä haastatteluja ja havainnointia 

materiaalina. Ongelmia voi syntyä, kun mietitään, miten kertoa tutkittaville 

tutkimuksesta ja sen tarkoituksesta. Tällaisia tilanteita voivat olla esimerkiksi 

tilanteet jolloin tutkittavat eivät helposti suostuisi tutkimukseen. Ristiriita syntyy, 

kun tutkittavan tulisi toimia aidosti ja luonnollisesti, mutta toisaalta hänen 

tehtävänsä olisi kerätä tietoa tieteellistä tarkoitusta varten. (Hirsijärvi, Remes & 

Sajavaara 2010, 216 - 217.) 

 

Toiminnallisen vaiheen aikana kunnioitimme ryhmäläisten 

itsemääräämisoikeutta sekä tiedostimme ryhmäläisten yksilöllisyyden, ikätason 

ja sen tarpeet. Huomioimme koko prosessin ajan, että työskentelimme 

alaikäisten parissa. Opinnäytetyön toiminnallisen osuuden suunnitteluvaiheessa 

toimeksiantajamme Minna Wasenius kysyi ryhmäläisiltä halukkuutta osallistua 

ryhmätoimintakokeiluun, jonka jälkeen hän kysyi vanhemmilta lupaa 

ryhmäläisten osallistumiseen. Tämän jälkeen toimitimme vanhemmille 

Tervetuloa ryhmään! -kirjeen (Liite 1), jossa kerromme tulevista 

ryhmätapaamisista. Ensimmäisellä tapaamiskerralla tapasimme ryhmäläisten 

omaiset, joille kerroimme tulevasta opinnäytetyöstämme sekä 

vaitiolovelvollisuudestamme.  Pyrimme myös tekemään toiminnallisesta 

vaiheesta mahdollisimman turvallisen. Ryhmäläiset käyttivät tarvittavia 

turvallisuuteen käytettäviä välineitä, kuten kypärää ja sopivanlaista vaatetusta. 

Hevosen varusteet olivat asianmukaisesti huolletut ja valvoimme varusteiden 

oikeaoppisen kiinnityksen. Lisäksi NorTher Oy:n puolesta ryhmäläiset olivat 

tapaturmavakuutettuja.  
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Green Care -toiminnassa on huomioitava eläinten hyvinvointi. Näin ollen eläimet 

eivät saisi olla hyväksikäytettäviä työkaluja vaan enemmänkin työkavereita, 

joiden hyvinvoinnista tulee huolehtia. Kaikki toiminta perustuu luonnon 

elvyttävyyden arvostamiseen, joten kestävän kehityksen vaatimukset tulee 

huomioida luontoavusteisessa toiminnassa. (Salovuori 2014, 95.) Eettisiä 

ongelmia ei syntynyt eläinten kanssa työskenneltäessä opinnäytetyömme 

toiminnallisen vaiheen aikana. Eläimet saivat työskennellä ryhmäkokeilumme 

aikana tutussa ympäristössä kotitallillaan ja niiden perustarpeista huolehdittiin 

koko ajan. Ryhmäläisillä oli entuudestaan kokemusta hevosten kanssa 

toimimisesta ja he tiesivät kuinka hevosten kanssa tulisi käyttäytyä. Lisäksi 

terapiatilojen säännöt olivat heille entuudestaan tuttuja ja toiminnan ohessa 

ohjeistimme heitä tarvittaessa säännöistä sekä turvallisuudesta. 

 

  

7.2 Luotettavuus 

Tutkimuksissa tulosten luotettavuus ja pätevyys vaihtelee, vaikka virheitä 

pyritäänkin välttämään. Tutkimuksen luotettavuutta pyritään arvioimaan tämän 

vuoksi kaikissa tutkimuksissa. Luotettavuuden arvioinnissa voidaan käyttää 

erilaisia mittaus- ja tutkimustapoja. Tutkimuksessa tulisi kertoa selvästi ja 

totuudenmukaisesti aineiston tuottamisen olosuhteet. Olosuhteista ja paikoista, 

joista aineistoa kerättiin, kerrotaan haastattelu- ja havainnointitutkimuksissa. 

Sama tarkkuuden vaatimus koskee tulosten tulkintaa, joka vaatii kykyä punnita 

vastauksia ja saattaa niitä teoreettisen tarkastelun tasolle. Kerrottava on, millä 

perusteella tutkija esittää tulkintoja, mihin hän päätelmänsä perustaa. (Hirsijärvi, 

Remes & Sajavaara 2009, 231 - 233.) 

 

Pyrimme tekemään opinnäytetyötä mahdollisimman paljon yhdessä. Käytimme 

tiedonhaussa apuna tietokantoja, internetiä sekä Lapin AMK:n kirjaston 

kirjallisuutta. Luotettavuutta lisää lähteet, jotka ovat mahdollisimman uusia. 

Hyväksyimme lähteiksi 2000 - 2010 luvuilla ilmestyneet tutkimukset ja 

kirjallisuudet. Tiedonkeruumenetelmänä havainnointi antaa opinnäytetyölle 
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omanlaistaan arvoa. Toiminnallisen opinnäytetyön tekeminen ja havaintojen 

kerääminen oli mielenkiintoinen prosessi kaikille osapuolille. Tämän kaltaisen 

opinnäytetyön tekeminen on ollut uudenlaista prosessityöskentelyn opettelemista 

ja tästä syystä luotettavien havaintojen tekeminen myös haasteellista. Oman 

hevosharrastuskokemuksemme myötä on ollut erittäin mielenkiintoista nähdä 

hevosavusteisuuden vaikutuksia nuorten mielenterveyskuntoutujien 

ryhmätoimintakokeilussa. Omat myönteiset kokemukset hevostoiminnasta ovat 

saaneet aikaan mielenkiinnon lähteä tekemään tätä prosessia, mutta myös 

tuonut omat haasteensa puolueettomaan havainnointiin. Luotettavuuteen on 

voinut vaikuttaa havainnointilanteissa havainnoitsijoiden ja toisen ryhmäläisen 

läsnäolo, mikä voi tahtomattaan vaikuttaa ryhmäläisten käyttäytymiseen. 

Ryhmäläisten toimintaan on voinut vaikuttaa myös perhetaustat, sen hetkiset 

perhetilanteet sekä muut mahdolliset henkilökohtaiset asiat.   

 

Pyrimme lisäämään luotettavuutta keskustelemalla heti ryhmätapaamisten 

jälkeen saaduista havainnoistamme, tapahtumien kulusta sekä toimintojen 

kehitysehdotuksista. Luotettavuutta kuvaa toiminnan tarkka kuvaaminen. 

Kirjasimme mahdollisimman tarkkaan havainnot ryhmätoiminnan ja 

lopetuskeskustelujen aikana sekä niissä ilmenneet asiat yksityiskohtaisesti, jotta 

muistimme kaiken olennaisen. Havaintomateriaalia kertyi yhteensä kuusi A4 -

kokoista sivua.  Aluksi havaintojen kirjaaminen tapahtui yhdessä niitä pohtien, 

koska havaintojen kirjaaminen oli kaikille uutta, kuitenkin viimeisten neljän 

tapaamiskerran aikana vain yksi meistä vuorollaan toimi kirjurina ja 

havainnoitsijana. Havaintojemme purkuun saimme ohjausta opinnäytetyömme 

ohjaavalta opettajalta ja purimme havaintomme oman 

havaintojenkeruumateriaalin pohjalta (Liite 2). Luokittelimme havainnot 

(Taulukko 2) aluksi pääluokaksi, jonka jälkeen purimme ne erillisiksi alaluokiksi.  
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8 POHDINTA 

 

Alasaaren ja Ala-Nissilän opinnäytetyössä Green Care ja sosiaalipedagoginen 

hevostoiminta – hevostoiminta psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tukena 

(2010) aiheena on hevostoiminta sekä sen psyykkinen vaikutus. 

Opinnäytetyössä käsitellään Green Care - mallia Suomessa. Heillä 

pääkäsitteenä on sosiaalipedagoginen hevostoiminta, jota meidänkin 

opinnäytetyömme sivuaa. He käsittelevät työssään miksi juuri hevonen on hyvä 

työväline mielenterveystyössä, joka korostuu myös meidän 

opinnäytetyössämme.  

 

Olemme kaikki harrastaneet monipuolista toimintaa hevosten kanssa 

lapsuudesta asti ja olemme kokeneet sen tuoneen meille myönteisiä vaikutuksia 

omassa jaksamisessa ja voimavaroissa. Emme osanneet aavistaa, kuinka 

haastavaa ja työlästä oli järjestää kahdeksan ryhmätapaamiskertaa 

opinnäytetyömme toiminnallista osuutta varten. Ajattelimme aluksi kymmentä 

tapaamiskertaa, jonka kuitenkin vähensimme kahdeksaan. Kuusi 

ryhmätapaamista olisi ollut mahdollisesti liian vähän tulosten aikaansaamiseksi, 

joten päädyimme kahdeksaan kertaan. Ennen tapaamiskertoja jouduimme 

pohtimaan rahoitusta, vakuutusasioita sekä eettisiä näkökulmia. Lisäksi 

pohdimme, kuinka varmistamme ryhmäläisten turvallisuuden, koska 

toimintamme sijoittui hevostalliympäristöön. Eläimet NorTher Oy:llä ovat 

tottuneita terapiatoimintaan, mutta turvallisuudesta on silti aina pidettävä huolta. 

Ennen toiminnallisen vaiheen alkamista työskentelimme kauan teoriatiedon sekä 

toiminnan suunnittelun parissa.  

 

Opinnäytetyön toiminnallisen vaiheen suunnittelu, toteutus ja havaintojen 

purkaminen on ollut pitkä ja työläs prosessi, jotta se voisi olla luotettavaa, vastata 

tarkoituksiin ja ylettyä tavoitteisiin. Suunnittelemamme kahdeksan 

tapaamiskertaa toteutui. Ainoastaan kahdella tapaamiskerralla yksi ryhmäläisistä 

ei päässyt osallistumaan. Jokaisesta tapaamisesta saimme tarvittavan määrän 
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havaintomateriaalia tulosten arviointia varten. Toiminnallisesta osuudesta 

opimme suunnittelun tärkeydestä sekä havainnoinnin kirjaamisesta. 

Opinnäytetyön prosessin aikana olemme oppineet toiminnallisen opinnäytetyön 

suunnittelua ja tekemistä, ryhmätyöskentelyä ja opponointia. 

 

Ryhmätoiminnan vetämiseen oli apua, kun osalla meistä oli hieman kokemusta 

nuorten ohjaamisesta. Ryhmäläiset olivat suostuvaisia ryhmätoimintakokeiluun 

ja sen tuomaan toimintaan kanssamme, joten toiminta heidän kanssa oli 

mielekästä ja sujuvaa. Opimme toiminnallisen vaiheen aikana lisää nuorten 

mielenterveyskuntoutujien kanssa työskentelystä. Hevosavusteisen toiminnan 

vaikutuksia ja ryhmän edistymistä oli mielenkiintoista havainnoida. Meillä 

vahvistui ajatus siitä, että hevosavusteisella toiminnalla on lisääntyvä vaikutus 

oma-aloitteisuuteen. Lisäksi havaitsimme positiivisia vaikutuksia yksilön ja 

ryhmän vuorovaikutuksellisiin taitoihin ja mielialaan. Ryhmätoimintakokeilun 

loputtua kävimme keskustelua toimeksiantajamme Waseniuksen kanssa. Hän oli 

havainnut, että ryhmällä oli ollut vaikutusta arastelevampaan nuoreen, joka oli 

mahdollisesti ottanut mallia toisesta ryhmäläisestä ja alkanut rohkeammin toimia 

terapiassa. Toimeksiantajamme kertoi saaneensa ryhmäläisiltä hyvää palautetta 

ryhmätoimintakokeilusta.  

 

Olemme perehtyneet teoriassa vuorovaikutukseen ja hevosen vaikutuksesta 

siihen. Tämän jälkeen olemme laatineet havaintojenkeruulomakkeen (Liite 2), 

jonka pohjalta olemme havainnoineet hevosen vaikutusta vuorovaikutukseen ja 

oma-aloitteisuuteen järjestämässämme ryhmätoiminnassa. Havainnoinnin 

tuloksia tarkasteltaessa havaitsimme niiden olevan samansuuntaisia kuin 

teoriapohjassa. Hevonen vaikutti vuorovaikutukseen positiivisesti ja voimme olla 

edelleen samaa mieltä hevosavusteisuuden myönteisistä vaikutuksista ihmisen 

kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Nuoren sosiaaliseen asemaan vaikuttaa eri 

ryhmissä ulkonäkö, käyttäytyminen, urheilullisuus, fyysiset poikkeavuudet, 

vaatteet ja monet muut asiat, joihin nuori ei välttämättä pysty itse vaikuttamaan. 

Nuoren itsetuntoa vahvistavat ikätovereilta saatu ihailu ja hyväksyntä, mutta 

pienikin huomautus voi herättää isoja tunteita ja laskea mielialaa (Erkko & 

Hannukkala 2013.) Mielestämme sosiaalisella asemalla ei ole merkitystä 
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hevosen kanssa toimiessa. Hevonen ei katso ulkonäköä tai varakkuutta, eikä 

huomauta asioista, joihin et voi itse vaikuttaa. Hevosen kanssa toimimisella on 

mielestämme itsetuntoa nostattava vaikutus. Burgon (2003) toteuttamassa 

tutkimuksessa ratsastusterapian vaikutuksista aikuisilla 

mielenterveyskuntoutujilla on saatu samankaltaisia tuloksia hevosavusteisuuden 

vaikutuksista vuorovaikutukseen ja itsetunnon kohoamiseen, kuin 

opinnäytetyössämme.  

 

Pohdimme muutamia kehittämisehdotuksia työstämme. Kahdeksan 

tapaamiskertaa olivat mielestämme minimimäärä tarvittavan havaintomateriaalin 

keräämiseksi. Kymmenen tapaamiskerran aikana olisimme saaneet vielä 

enemmän havaintoja luotettavuuden takaamiseksi. Ajanpuutteen vuoksi ei 

kuitenkaan ollut mahdollista järjestää kymmentä kertaa. Yksi ryhmäläisistä ei 

päässyt kahdelle tapaamiskerralle, jonka vuoksi esimerkiksi kaksi lisäkertaa olisi 

ollut hyödyllistä järjestää ehjän kokonaisuuden takaamiseksi. Ryhmän 

tapaamiset oli pyritty järjestämään sellaiseen aikaan, jolloin terapiatilat olivat 

vähiten varattuja, mutta silti päällekkäisyyksiä tapahtui, jonka vuoksi aloitus- ja 

lopetuskeskusteluja täytyi järjestää poikkeustiloissa kuten sosiaalitiloissa. Muissa 

kuin terapiatiloissa meidän täytyi huomioida yksityisyyden suoja, esimerkiksi 

puheen voimakkuuden säätely ja asiasisältö.  

 

Mielestämme suoriuduimme hyvin opinnäytetyöprosessissamme ja olemme 

vastanneet tutkimuskysymykseen, opinnäytetyön tarkoitukseen ja tavoitteeseen. 

Suunnittelimme opinnäytetyöprosessin aikataulun hyvin ja pysyimme siinä. Aihe 

oli meille mieluinen ja siitä oli mielenkiintoista etsiä tietoa työhömme. Kaiken 

kaikkiaan olemme tyytyväisiä opinnäytetyöhömme sekä sen tuloksiin.  
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Liite 1 1(2) 

  

Tervetuloa ryhmään! 

 

Olemme Lapin ammattikorkeakoulun kolmannen vuoden sairaanhoitaja ja 

terveydenhoitaja opiskelijoita ja teemme toiminnallista opinnäytetyötä jonka 

aiheena on hevosavusteisuus nuorten mielenterveystyössä. Kaikilla meillä on 

ennestään paljon kokemusta hevosista ja mielenterveystyötä olemme opiskelleet 

koulussa. 

 

Tulemme toiminnallisen vaiheen aikana havainnoimaan hevosavusteisuuden 

vaikutuksia sekä ryhmän toimintaa. Meillä on vaitiolovelvollisuus eikä kenenkään 

ryhmäläisen henkilöllisyyttä tulla tunnistamaan opinnäytetyöstämme ja 

saamaamme aineistoa käsitellään luottamuksellisesti. 

 

Jos teillä on kysyttävää voitte ottaa meihin yhteyttä 

 

Haataja Henna    

henna.haataja@edu.lapinamk.fi 

 

Määttä Anne-Maria 

anne-maria.maatta@edu.lapinamk.fi 

 

Väisänen Terhi 

Terhi.vaisanen2@edu.lapinamk.fi 

 

Ryhmän kokoontumisajat: 

 

19.11.2015 klo 17-18.30 

 

26.11.2015 klo 17-18.30 

 

3.12.2015   klo 17-18.30 
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10.12.2015   klo 17-18.30 

 

14.1.2016   klo 17-18.30 

 

21.1.2016   klo 17-18.30 

 

28.1.2016   klo 17-18.30 

 

4.2.2016     klo 17-18.30 

 

Mukaan tarvitset avointa mieltä ja sään mukaisen vaatetuksen. Suosittelemme 

laittamaan lämmintä vaatetta koska toimimme paljon ulkona. Kengissä olisi hyvä 

olla kantaa jotta ratsastus olisi turvallisempaa. Ratsastuskypärän saa lainata 

tallilta tarvittaessa. 

 

Nähdään!  

Terveisin: Henna, Anne-Maria ja Terhi 
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Liite 2  

 

Ryhmän	havainnointi.		

Hevosavusteisuuden	vaikutus:	

- ryhmään	osallistuminen	
	
	
	
- oma-aloitteisuus	

	
	
	
- osallistujan	vuorovaikutus	ryhmässä:		
	

è katse	

	

è ilmeet	

	

è 	eleet	

	

è puhe	

	

è liikkeet	ja	asennot	
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Liite 3 
 

Alkukysely 
 
 

Mitkä ovat tavoitteesi ja toiveesi tulevalle 
ryhmätoiminnalle?  
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Liite 4 

 

Loppukysely	

	

Oletko	oppinut	ryhmän	aikana	uusia	taitoja?	

	

	

	

	

	

Mitä	mieltä	olet	ollut	ryhmän	tapaamisista?	

	

	

	

	

Mitä	mieltä	olet	hevosavusteisesta	toiminnasta?	

	
 


