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Abstract 

The purpose of this thesis was to investigate to what extent animal assisted therapy 

(AAA) or animal assisted therapy (AAT) can alleviate chronic pain or anxiety relat-

ed to chronic pain. The aim of the thesis was that the results of the research could be 

made usable when treating patients suffering from chronic pain or anxiety related to 

chronic pain. With the help of the knowledge gained from the research, nurses can 

deepen their professional skills with suitable education. The research method used 

for this thesis was that of a descriptive literature review. The goal of the review was 

to determine the present knowledge about AAA/AAT, based on peer reviews and 

articles published after the year 2000 from three databases (Academic Search Elite, 

Cinahl, and Pubmed). The database search was supplemented with a manual search 

of JAMK University of Applied Sciences’ library and of Google Scholar. The au-

thors searched for themes and similarities in 18 articles meeting the selection crite-

ria, particularly from the results and conclusions.  

Based on the results, it can be assumed that riding therapy can alleviate chronic low-

er back pain in adults of working age. Feelings, such as the joy of exercise, emo-

tional bonds, the learning of something new, or the relocation of the therapeutic en-

vironment away from the institutional setting seem to be of great importance as to 

how effectively the alleviation of pain is perceived to be. One benefit gained from 

riding therapy is an improvement in the muscular strength of the midriff, which may 

be a factor in the alleviation of lower back pain. As a reliever of anxiety, AAA/AAT 

can be as efficient as any other stress handling method. Based on the results, the 

mood-enhancing effect of AAA/AAT can ease pain, which may be useful in treating 

patients with memory problems or patients in terminal care, for example,but further 

research is needed on this topic.  
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1 Johdanto 
 
Ihmisen ja eläimien suhde toisiinsa on ikivanha ja muuttanut muotoaan eri aikakausi-

en aikana. Animistisen suhtautumisen luontoon ja eläimiin rinnalla on elänyt yhteis-

työsuhde esimerkiksi koiran tai hevosen ja maanviljelijän, paimenen tai metsästäjän 

väillä. Euroopassa kristinuskon myötä uskonnollinen suhtautuminen luontoon sai väis-

tyä. Teollistuminen ja viimeistään 1900-luvun aikana tapahtunut agraariyhteisöjen 

radikaali vähentyminen ja kaupungistuminen muuttivat eläimen ja ihmisen välisen 

symbioottisen suhteen, jossa yksinkertaistetusti eläimen osana on pääosin olla teolli-

sen hyödyntämisen kohde. Asetelma ei ole kuitenkaan näin yksinkertainen, Ihmisen 

perustarpeisiin kuuluu mahdollisuus saada ja osoittaa rakkautta ja hellyyttä. Urbaa-

neissa yhteiskunnissa tiettyjen eläinlajien ja ihmisten välinen suhde on kehittynyt 

kumppanussuhteeksi, josta osoituksena on harrastus- ja lemmikkieläinten kasvanut 

merkitys ”osana perhettä”. (Rollin 2006, 11 - 12.)  

 

Yleisesti lemmikkieläimien suosiota ihmisten keskuudessa perustellaan niiden ennak-

koluulottomalla asennoitumisella ihmiseen huolimatta hänen henkilökohtaisista omi-

naisuuksista tai sosioekonomisesta asemastaan. Työkäytössä esimerkiksi koira ja he-

vonen ovat lisänneet suosiotaan monipuolisten ominaisuuksiensa vuoksi, koira avusta-

jana ja työparina ja hevonen alun perin halvaantuneiden fysioterapian tukena. Myö-

hemmin on tutkittu esimerkiksi ohjatun hevostoiminnan käyttömahdollisuuksia kasva-

tustyön, kommunikaatiotaitojen ja arjen hallinnan tukena.  

 

Eläimen hoitamisella on havaittu olevan stressitasoa laskeva vaikutus. Kroonisessa 

sairaudessa eläinkumppani voi vähentää kärsimystä yksinkertaisesti vetämällä huomi-

on itseensä. (Serpell 2006,15.) Eräs lääkkeettömän kivunhoitomenetelmän menetelmä 

lievemmässä kroonisessa ja akuutissa kivussa on huomion vieminen pois kivusta 

(Elomaa & Estlander, 2009). Eläinavusteinen toiminta voi tuoda lisäarvoa kivun hoi-

totyöhön tukimenetelmänä.  Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää kirjallisuuskat-

sauksen avulla, onko eläinavusteisella työskentelyllä myönteistä vaikutusta kroonisesti 

sairaan ihmisen kokemaan kipuun tai ahdistukseen ja mitä tällä hetkellä aiheesta tiede-

tään. 
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2 Keskeiset käsitteet 
 

2.1  Krooninen kipu 
 
 
Kivun tarkoitus on suojata ihmistä vammautumiselta ja kudosvauriolta, esimerkiksi 

pakottamalla ihmisen vaihtamaan asentoaan kudosten heikentyneen verenkierron 

vuoksi. Hengissä pysymisen kannalta kipuaistia voidaankin pitää tärkeimpänä ais-

tinamme (Bjålie, Haug, Sand & Sjaastad, 2007, 152). Kipu kokemuksena on subjek-

tiivinen, koostuen kahdesta toisiaan täydentävästä puoliskosta. Ensimmäinen puolis-

koista liittyy kivun paikantumisesta tietylle alueelle, toinen puolisko on epämiellyttävä 

ja voimakkuudeltaan vaihteleva kokemus, johon liitetään usein käyttäytymismalleja, 

joilla pyritään helpottamaan kipua (Osterweis, Mechanic & Kleinman 1986, 123).  

Kipu voidaan jaotella äkilliseen eli akuuttiin ja pitkäaikaiseen eli krooniseen kipuun. 

 

Kroonisella kivulla tarkoitetaan jatkuvan sairauden aiheuttamaa kipua tai normaalin 

kudosvaurion kolmen kuukauden paranemisajan ylittänyttä kipua (Haanpää, Hagel-

berg, Hannonen, Liira, Pohjolainen, n.d., 4), tosin Heshusius ja Fishman (2009, 18) 

viittaavat kirjallisuuteen, jossa tarkkaa aikarajaa akuutin ja kroonisen kivun rajalle ei 

haluta asettaa, koska tämän näkemyksen mukaan kroonisen kivun nähdään kehittyvän 

kontrolloimattomasta akuutista kivusta joka voi johtua kivun riittämättömästä hoidosta 

ja ”seurataan tilannetta”-asennoitumisesta potilaan tilaan. Pitkäaikaiseen kipuun liittyy 

liitännäisseurauksia, kuten esimerkiksi kognitiivisten toimintojen häiriöt, väsymys, 

unettomuus ja alavireisyys tai jopa masennus (Granström, 2010, 31-40). Pitkäaikai-

seen kivun aiheuttama kognition vaikeutuminen, turhautuminen ja toimintakyvyn 

huononeminen voivat aiheuttaa ärtymystä ja vihaisuutta, joka voi vaikuttaa kielteisesti 

potilaan läheisiin ihmis- ja hoitosuhteisiin. Kivun vaikutus koetaan vaikuttavan laajas-

ti siitä kärsivän ihmisen elinympäristöön, niin vuorovaikutukseen, perhe- kuin työ-

elämään.  (Granström, 2010, 31-40, 76-77).  

 

Kipu kokemuksena on hyvin yksilöllinen, pohjautuen perinnöllisyyteen ja henkilön 

elämänsä aikana kertyneisiin fyysisiin ja psyykkisiin kokemuksiin (Granström 2010, 

25,27 & Bloom & Myers, 2002, 12). Seurauksena on, että koetun kivun voimakkuus 

ja laatu voi vaihdella suurestikin eri ihmisten välillä. Pitkäaikaista kipua potevien poti-

laiden voi helposti ajatella ”kuvittelevan” kipunsa. Kuitenkin kokeellisissa tutkimuk-

sissa voidaan todeta aivojen reagoivan magneettikuvauksen perusteella saman kaltai-
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sesti sekä suggestiolla että lämmön tai puristuksen avulla aiheutettuun kipuun (Gran-

ström, 2010, 25-27). Krooninen kipu on yleensä joko nosiseptiivista kipua eli kudos-

vauriokipua tai neuropaattista kipua eli hermokipua. Näiden lisäksi on olemassa vielä 

kaksi muuta alaryhmää, idiopaattinen kipu eli mekanismeiltaan tuntematon kipu ja 

psykogeeninen kipu, joka on selitettävissä psyykkisin mekanismein. Krooniseen ki-

puun liittyy usein psyykkisiä tekijöitä, mutta kipu on harvoin puhtaasti psykogeenistä 

(Haanpää, Hagelberg, Hannonen, Liira, Pohjolainen, n.d., 4).  

 

Lääketieteen kehityksen myötä pitkäaikaissairauksia voidaan hoitaa ja sitä kautta pi-

dentämään potilaiden elinikää. Kuitenkin ikääntyvällä potilaalla samalla kasvaa to-

dennäköisyys sairastua liitännäissairauksiin, kuten esimerkiksi diabetesta sairastavalla 

neuropatiaan. Trauman yhteydessä voi potilaalle jäädä piilevä hermovaurio tai lääke-

tieteellinen hoito voi aiheuttaa pitkäaikaista kipua esimerkiksi leikkauksien yhteydes-

sä.  (Granström, 2010, 27-28) Endorfiinit ovat elimistön oma kipua lievittävä ja mieli-

hyvää aiheuttava hormoni. Voimakas, jatkuva stressi voi aiheuttaa hormonaalisia 

muutoksia elimistössä ja aiheuttaa endorfiinien riittämättömän tuotannon joka voi 

vaikuttaa kivun kokemukseen (Granström, 2010, 43-45).   

 

Bloomin ja Myersin mukaan akuutin kivun diagnosointi on yleensä nopeampaa ja 

potilaan rooli suhteessa pienempi kuin kroonisen kivun hoidossa, jossa on huomioita-

va psykologisten ja ympäristötekijöiden akuuttia kipua suurempi vaikutus. Krooninen 

kipu voidaan yhdistää patologiseen kehityskulkuun, joka voi kestoltaan olla kuukausia 

tai jopa vuosia. Hoidon tai kuntoutuksen painopiste siirtyy diagnoosin löytämisestä 

kipuun itseensä ja sen elämänlaatua laskevaan vaikutukseen. Krooninen kipu ei yleen-

sä enää ole hyödyllistä, ihmistä pahemmalta kudosvauriolta suojaavaa kipua (Bloom 

& Myers, 2002, 9-10) 

 

Kivunhoidon tulisi aina olla oireenmukaista ja yksilöllistä, tarkastellen kivun aiheutta-

jia ja potilaan ominaisuuksia. Lisäksi hyödyllisiä neuvoja voi saada myös kipuhoita-

jalta sekä fysioterapeutilta ja lääkehoidon tukena voidaan käyttää esimerkiksi fysikaa-

lisia hoitoja ja akupunktiota. Kivusta huolimatta on tärkeää pysyä aktiivisena, joten 

liikunnan harjoittaminen kivun sallimissa rajoissa on suositeltavaa (Paakkari, 2013).  
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Granströmin mukaan kivun aistiminen on merkittävissä osin biologinen prosessi, jol-

loin fysioterapialla ja lääkehoidolla on merkittävästi tehokkaampi vaste kuin psykiat-

rian menetelmin, kuten esimerkiksi psykoterapialla. Toisaalta psykoterapian avulla on 

pystytty vähentämään selkäkipupotilaiden kokemaa kipua ja samalla on pystytty pa-

rantamaan heidän toimintakykyään. Masennuksen hoito voi vähentää koetun kivun 

voimakkuutta. Kipu on eräs tekijä, joka voi altistaa masennukselle. Masennus puoles-

taan voi ilmentyä somaattisina oireina, kuten esimerkiksi fyysisenä kipuna. Hoitohen-

kilökunnan ei tulekaan unohtaa psykiatristen menetelmien käyttökelpoisuutta kipupo-

tilaan voinnin ja toimintakyvyn edistämisen tukena ja kivun kokemuksen helpottajana. 

(Granström 2010, 95-96.) 

 

Kroonisen kivun hoito on tehokkaimmillaan moniammatillista yhteistyötä joka voi 

käsittää ammattilaisia niin sosiaalityöstä, fysioterapiasta ja eri erikoisalojen hoitoalal-

ta. Työntekijät jakavat samansuuntaisen näkemyksen kroonisen kivun olemuksesta ja 

sen hoidosta ja antavat potilaalle vastuuta ja osallisuuden omaan hoitoonsa liittyviin 

asioihin. Haasteena hoitotyölle on mahdollinen palveluiden hajanaisuus ja ammatti-

henkilöiden yhtenäisen hoitofilosofian puuttuminen (Bloom & Myers 2002, 29-30).  

Keskeinen osa kroonisen kivun hoitoa on pitkäaikainen hoitosuhde, jossa samat henki-

löt pystyvät kartuttamaan ns. hiljaista tietoa potilaan vaiheiden ja hoitoyritysten vai-

kuttavuuden seurannan kautta. Kipupotilaan hoitosuunnitelma tulisi olla jo alkuvai-

heessaan yhdessä potilaan kanssa karkeasti hahmoteltu, miten kuntoutuksessa ja hoi-

dossa tulisi edetä, asettaen realistisia tavoitteita. (Granström, 2010, 97-101). Vertais-

tukea ja neuvoja voi saada kipupotilaille perustetuista yhdistyksistä, jotka myös järjes-

tävät erilaisia tapahtumia sekä koulutuksia (Paakkari, 2013). 

2.2 Ahdistus 

Ahdistus on tunnetila, joka kuuluu jokapäiväiseen elämäämme ja varoittaa meitä pe-

lottavista tai uhkaavista tilanteista. Lyhytaikainen ahdistus on normaali tunnereaktio, 

joka voi syntyä esimerkiksi stressin aiheuttamana, erilaisista ihmisen kokemista pe-

loista tai elämän aikana ahdistaviksi koetuista tilanteista. Ahdistus voi kuitenkin olla 

myös pitkittynyt tunnetila, jolloin sen aiheuttaja on usein ahdistuneelle epäselvä. Pit-

kittynyt ahdistus on voinut syntyä vain yhden merkittävän tekijän tai useampien teki-

jöiden myötä (Ahdistus, n.d.).  
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Huttusen (2016) mukaan voimistunut ahdistus aiheuttaa elimistön sympaattisen her-

moston aktivoitumisen, mikä ilmenee mm. hikoiluna, vapinana, verenpaineen ko-

hoamisena, hengenahdistuksena ja sydämentykytyksinä. Ahdistus voi olla myös jon-

kin lääkeaineen sivuvaikutus tai yksi somaattisen sairauden, kuten esimerkiksi astman, 

diabeteksen, sydänsairauden tai kilpirauhasen vajaa- ja liikatoiminnan oireista. Unen 

saanti heikkenee, joten unettomuus on yksi yleisemmistä oireista ahdistuneilla henki-

löillä. Lapsilla ahdistusta voi aiheuttaa myös kivun tunne, sillä lapsi saattaa kokea 

kivun fyysisenä ja psyykkisenä pelkona ja ahdistuksena, kun taas vanhuksilla ahdis-

tuksen tunnetta luovat kuoleman ja yksinäisyyden pelko. Ahdistuksesta ja peloista 

kärsivää henkilöä auttavan tulisi ymmärtää ahdistuksen luonteen kulkua. On myös 

tärkeää muistaa, että psykiatrisiin sairauksiin liittyy lähes aina myös ahdistuneisuutta, 

mutta kyseessä voi olla myös yleistynyt ahdistuneisuushäiriö tai jokin muu ahdistunei-

suushäiriö, jos oirekuvaan ei liity vakavaa masennusta tai psykoottisia oireita. Tällai-

sia ahdistuneisuushäiriöitä voivat olla esimerkiksi paniikkihäiriö, fobiat ja muut vas-

taavanlaiset pelkotilat, dissosiaatiohäiriö tai traumaperäinen stressihäiriö. 

  

Keskustelu ahdistusta ymmärtävän henkilön kanssa, erilaiset rentoutumismenetelmät 

ja -harjoitukset ovat hyvä tapa purkaa ahdistuneisuutta. Myös liikunta ja harrastukset, 

sekä muu mielekäs tekeminen ovat hyviä keinoja ahdistuksen lievittämiseksi. Ahdis-

tusta lisäävien tekijöiden, kuten mm. alkoholin ja muiden päihteiden liikakäyttöä, tu-

pakointia sekä runsasta kofeiinin käyttöä tulisi välttää. Erilaiset psykoterapiat sekä 

ahdistuksen lääkehoito psyykelääkkeillä on koettu tehokkaaksi hankalamman ahdis-

tuksen hoidossa. (Huttunen, 2016). 

 

2.3  Eläinavusteinen työskentely käsitteenä 

 

 

 
Serpell kirjoittaessaan eläinavusteisen terapian historiallisesta kehityksestä mainitsee 

filosofi John Locken suosittaneen vuonna 1699 kirjoittamassaan teoksessa: Some 

thoughts concerning education- hankittavaksi etenkin poikalapsille koiria, lintuja ynnä 

muita eläimiä lemmikeiksi, jotta lapset voisivat eläinten hoidon kautta kehittää vas-

tuullisuuden tuntoa ja empatiakykyä. 1860- luvulla lontoolaiseen Betlehemin mielisai-

raalan osastoilta löytyi koiria, kissoja ja lintuja, jotka olivat tuotu luomaan vähemmän 

vankilamaista ilmapiiriä. Serpell mainitsee myös Florence Nightingalen kirjoittaneen 
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pienen lemmikin olevan erinomainen kumppani etenkin kroonisesti sairastuneen koh-

dalla. (Serpell 2006, 12-13). Jo antiikin Kreikassa havaittiin hevosen hoidon ja ratsas-

tuksen suotuisa vaikutus henkilöihin, jotka kärsivät parantumattomasta sairaudesta tai 

vammasta (Notgrass & Pettinelli 2015, 162).  Vaikka ratsastuksen hyödystä kuntou-

tustyössä löytyy kirjallisuutta 1600- luvulta 1940 -luvulle, käytännössä hevosen käyttö 

terapiakäytössä oli satunnaista. Hevosen terapeuttinen arvo sai uuden nosteen vuonna 

1952 kun ratsastaja Liz Hartel voitti olympiahopeaa, vaikka oli osittain polion hal-

vaannuttama. 1950 luvun lopulla Eurooppaan perustettiin ensimmäiset ratsastuskes-

kukset (Notgrass & Pettinelli 2015, 163). Britanniassa ja keskisessä Euroopassa ha-

vaittiin käytännön kokemusten ja tieteellisten tutkimusten kautta, että ihmisen ja he-

vosen vuorovaikutuksessa syntyi positiivisia sekä psyykkistä että fyysistä kokonai-

suutta vahvistavia voimavaroja (Koistinen 2005, 2). 

 

Ikäheimon mukaan (2013, 10-13) eläinavusteisen työskentelyn käsite Suomessa on 

uusi ja käsitteistö on vasta vakiintumassa. Käsitteen hahmotettavuus on vaikeutunut, 

koska ajan saatossa siihen on liitetty lukuisa joukko erilaisia termejä ja määritelmiä, 

jotka aiheuttavat sekaannusta (Kruger & Serpell 2006, 21-22). Kansainväliset 

eläinavusteisen toiminnan järjestöt, kuten Pet Partners, IAHAIO (the International 

Association of Human-Animal Interactions), ISAAT (the International Society for 

Animal Assisted Therapy) ESAAT (European Society for Animal Assisted Therapy) 

ja ISAZ (the International Society for Anthrozoology), ovat hyväksyneet seuraavat 

määritelmät ja termit eläinavusteiselle työskentelylle: 

 

Eläinavusteinen työskentely (Animal Assisted Interventions, AAI) on kattokäsite, joka 

voidaan jakaa eläinavusteiseen toimintaan (AAA), terapiaan (AAT) ja opetukseen 

(AAP).  

 

AAA eli Animal Assisted Activity on usein vapaaehtoistoimintaa, jota järjestää ohjaa-

aja toimintaan soveltuvan eläimen kanssa. Ohjaaja voi olla koulutettu sosiaali- ja ter-

veysalan ammattilainen tai toimintaan perehtynyt vapaaehtoinen, jolla ei ole sosiaali- 

ja terveydenalan koulutusta. Eläinavusteisen toiminnan tarkoitus on lisätä ihmisen 

hyvinvointia motivoivin, kasvatuksellisiin ja/tai mielihyvää tuottavin keinoin. Toimin-

ta on ilmaista, spontaania ja tavoitteetonta. Käynnit voivat olla säännöllisiä mutta 

usein kestoltaan vaihtelevia (Ikäheimo 2013, 10). Esimerkkinä mainittakoon vapaaeh-
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toistoimintana järjestettävät kaverikoira- ja Hali-Berni- vierailut ikääntyneiden ja ke-

hitysvammaisten palvelutaloissa sekä pitkäaikaishoidon yksiköissä.  

 

AAT eli Animal Assisted Therapy on tavoitteellista, dokumentoitua, arvioitua ja mak-

sullista ryhmä- tai yksilötoimintaa, jossa eläin on tärkeä tekijä hoito- ja kuntoutuspro-

sessissa. Toiminnan tarkoituksena on fyysisen, sosiaalisen, emotionaalisen tai kogni-

tiivisen hyvinvoinnin edistäminen. Käyntiajakohdat ja niiden kestot ovat ennakkoon 

suunniteltuja, sisältäen selkeät yksilö- ja tilannekohtaiset ohjeet. Ohjaaja on tervey-

den- tai sosiaalialan ammattilainen, jolla on erityinen asiantuntemus alueeseen ja 

eläinavusteisen terapian harjoitustutkinto tai terapia toteutetaan tutkinnon omaavan 

henkilön ohjauksessa. Toiminta ja nimikkeiden käyttöä valvoo Valvira. (Ikäheimo 

2013, 11). Esimerkiksi Ypäjän hevosopiston alaisuudessa järjestettävä ratsastustera-

peuttikoulutus kestää kolme vuotta, vähimmäispohjakoulutuksena tulee olla AMK-

tasoinen sosiaali-, kasvatus- tai hoitoalan koulutus. (Palola, 2013, 169-170). Käsitteen 

”eläinavusteisen terapia” isänä voidaan pitää yhdysvaltalaista Boris M. Levinsonia, 

joka omiin kokemuksiensa pohjalta kuvailee kirjassaan Pet oriented child psychothe-

rapy, kuinka eläimen ja ihmisen välistä vuorovaikutusta voidaan hyödyntää psykote-

rapian osana (Kruger & Serpell 2006, 21, Geist 2011, 251). Yhtenäinen, yleisesti hy-

väksytty ja empiirisesti todistettu teoreettinen viitekehys joka selittäisi eläinavusteisen 

terapian vaikutusmekanismin puuttuu yhä (Geist, 244-245, Kruger & Serpell, 25-26).  

 

AAP eli Animal Assisted (Special) Pedagogy voi olla eläinavusteista terapiaa tai -

toimintaa. Esimerkiksi eläimeen perehtynyt opettaja koulussa voi toteuttaa eläinavus-

teista toimintaa. Asianmukaisen koulutuksen saanut erityisopettaja voi toteuttaa suun-

nitelmallista ja tavoitteellista eläinavusteista terapiaa kouluissa ja luokissa joko oman 

eläimensä kanssa tai ohjaajansa kanssa (Ikäheimo, 11). Hevosten kanssa tehtävästä 

opetuksellisesta työstä voidaan mainita sosiaalipedagoginen hevostoiminta, joka on 

tavoitteiltaan ennaltaehkäisevää, yhteisöllistä ja integroivaa.   
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3 Opinnäytetyön tarkoitus ja tavoitteet 
 

Opinnäytetyön tarkoituksena on kuvata kuvailevan kirjallisuuskatsauksen avulla 

eläinavusteisen työskentelyn mahdollisuuksia kivunhoidon tukimenetelmänä ja sairau-

teen liittyvänä ahdistuksen helpottajana. Opinnäytetyössä selvitetään yhtä tutkimuson-

gelmaa ja vastausta seuraavaan kysymykseen: 

  

1. Missä määrin eläinavusteisella työskentelyllä voidaan helpottaa kroonista 

kipua ja kipuun liittyvää ahdistusta? 

 

Tuloksia voidaan hyödyntää hoitotyössä kroonisesta kivusta kärsivien ja siihen liitty-

vän ahdistuksen hoidossa. Hoitaja voi kohdata kroonista kipua potevia potilaita kai-

kissa työympäristöissä. Eläinavusteinen toiminta voi olla hyödyllinen lisä pitkäaikai-

sen kivun hallintaan saamisessa, esimerkiksi hevosta on käytetty fysioterapian apuna 

tuloksellisesti pitkään CP-vammaisten henkilöiden kuntoutuksessa ja ratsastustera-

peutin koulutuksen saaneet psykoterapeutit voivat käyttää hevosta osana psykoterapi-

aa. Pitkäaikaisen kivun hoito on kokonaisvaltaista ja moniammatillista yhteistyötä, 

jossa on pyrittävä vaikuttamaan kipukokemukseen hoitamalla kivun prosessin osateki-

jöitä. Opinnäytetyöllä halutaan herätellä hoitajia perehtymään aiheeseen, jotta tietoa 

voitaisiin käyttää hyväksi kroonista kipua potevan potilaan hoidossa ja asiasta kiinnos-

tuneet hoitajat voivat tutkitun tiedon pohjalta laajentaa omaa ammattitaitoaan soveltu-

valla lisäkoulutuksella. 

 

4 Opinnäytetyön toteuttaminen 
 
 
Yleisesti kirjallisuuskatsausta pidetään menetelmänä ja tutkimustekniikkana tutkitaan 

tehtyjä tutkimuksia ja tehdään niiden tuloksista kooste, jota voidaan käyttää pohjana 

uusille tutkimustuloksille (Salminen 2011, 1). Kirjallisuuskatsaukselle voidaan nähdä 

viisi pääasiallista tavoitetta. Ensimmäinen ja kunnianhimoisin tavoite on kehittää teo-

riaa ja myös luoda uutta teoriaa. Toinen tavoite, arvioida tutkittua teoriaa, on vähem-

män kunnianhimoisempi mutta useammin käytetty. Teorian arviointi tähtää teorian 

kokonaiskuvan kehittämiseen tai sen kokeilemiseen. Kirjallisuuskatsauksen kolmas 

tavoite on selvittää mitä tietystä asiakokonaisuudesta tähän päivään mennessä tiede-

tään. Neljäs tavoite liittyy teorian ongelmien, heikkouksien, ristiriitaisuuksien tai kiis-

tanalaisuuksien selvittämiseen. Kirjallisuuskatsauksen viides, usein vähemmän käytet-
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ty, tavoite on luoda teorialle kronologinen kehityskaari samalla kommentoiden teorian 

vaikutusta ja puutteita käytännössä (Baumeister & Leary 1997, 312).  

 

4.1  Kuvaileva kirjallisuuskatsaus 
 

Tämä opinnäytetyö toteutetaan kuvailevana kirjallisuuskatsauksena. Kirjallisuuskatsa-

uksen muotoja on useita, joista kuvaileva kirjallisuuskatsaus kuuluu yleisimmin käy-

tettyihin perustyyppeihin. Sen avulla aihetta kuvataan laaja-alaisesti ja aineiston valin-

ta on vapaampaa (Salminen 2011, 6).  

 

Kuvailevasta kirjallisuuskatsauksesta erottuvat integroiva ja narratiivinen katsaus, 

jotka kuitenkin sisällöltään poikkeavat toisistaan. Integroivan kirjallisuuskatsauksen 

muoto on hyvä silloin, kun tutkitusta aiheesta halutaan tuottaa uutta tietoa ja sitä halu-

taan kuvata mahdollisimman monipuolisesti. Narratiivisen kirjallisuuskatsauksen 

avulla taas voidaan kuvailla tutkittavaa aihetta kehityskulun sekä historian kautta ja se 

antaa myös laajemman kuvan tutkittavasta aiheesta (Salminen 2011, 6-7).  

 

Tutkimuskysymys on kuvailevan kirjallisuuskatsauksen perusta, jonka avulla saadaan 

tuotettua laadukas ja kuvaileva vastaus. Vaiheita kuvailevalla kirjallisuuskatsauksella 

on neljä ja ensimmäisenä niihin kuuluu tutkimuskysymyksen muodostaminen ja ai-

neiston valitseminen, joiden jälkeen rakennetaan tekstin kuvailu ja lopuksi tarkastel-

laan tuotettua tulosta (Kangasniemi, Utriainen, Ahonen, Pietilä, Jääskeläinen & Liika-

nen, 2013, 291).  

 

 

4.2  Tiedonhakuprosessi 
 
Stoltin ja Axelinin (2016, 25) mukaan Whittemore (2005), kirjoittaa suunnitelmalli-

suuden olevan kirjallisuuden haun kannalta olennainen tekijä, koska hakuprosessi on 

merkittävin vaihe kirjallisuuskatsauksen luotettavuuden kannalta, koska aineiston 

haussa syntyneet virheet johtavat johtopäätöksien vääristymiseen. Grant & Booth 

(2009, 97) kirjoittavat katsaustyypin vaikuttavan hakuprosessin systemaattisuuteen; 

ilmiötä kuvailevan katsauksen yhteydessä voidaan tyytyä vähemmän systemaattiseen 

hakuprosessiin verrattuna meta-analyysiin.  

 



11 
 

 

Tiedonhakua varten tutkijan on määriteltävä käsiteltävän aiheen kannalta keskeiset 

käsitteet, jotta hän voi muodostaa soveltuvat hakusanat ja niistä muodostettavat haku-

lausekkeet. Tiedonhaun strategiaan kuuluu olennaisesti mukaanotto- ja poissulkukri-

teereiden käyttäminen, jotka auttavat tutkimuksen painopisteen suuntaamisessa. Tutki-

jan on kuitenkin huomioitava, että kaikkia tutkimusmateriaalia ei ole saatavilla suo-

raan sähköisistä tietokannoista ja etteivät kokotekstin saatavuus tai maksuttomuus voi 

määritellä poissulku- tai mukaanottokriteereitä, koska tutkimuksen luotettavuus voi 

silloin heikentyä. Myös keskittyminen pelkästään suomen- tai englanninkieliseen kir-

jallisuuteen voi aiheuttaa virheellisiä johtopäätelmiä. Periaatteessa katsaukseen tulisi 

ottaa mukaan millä tahansa kielellä julkaistuja tutkimuksia, tosin tämä käytännössä on 

harvoin mahdollista (CRD 2009, 12). Tähän kirjallisuuskatsaukseen on otettu ainoas-

taan artikkeleita, jotka ovat joko suomen- tai englannin kielisiä tai sisältävät tiivistel-

män joka on suomen- tai englanninkielinen. 

 

Ikäheimo mainitsee (2013, 11) toisinaan kirjallisuudessa esiintyvän käsitteen lemmik-

kiterapia, mutta hänen mukaansa on suositeltavampaa käyttää käsitettä eläinavustei-

nen terapia/toiminta/työskentely. Pet therapy -käsitettä ei hakusanana myöskään käy-

tetty koska tietokanta antoi myös PET-kuvaukseen (positroniemissiotomografia) liit-

tyvää tutkimustietoa. 

 

Kirjallisuuskatsauksen aineisto haettiin Cinalhl-, Academic search elite- ja Pubmed -

tietokannoista. Hakusanojen määrittämisen apuna on käytetty FINTO -asiasanasto- ja 

ontologiapalvelua. Hakusanana alustavasti on käytetty eläinavusteisten järjestöjen 

hyväksymää Animal assisted therapy (AAT)/eläinavusteinen terapia ja Animal Assis-

ted Activity/Activities (AAA)/eläinavusteinen toiminta -käsitteitä.  

 

Alustavasti haku suoritettiin Animal Assisted Therapy/eläinavusteinen terapia AND 

Chronic Pain- hakusanoilla, jota tarvittaessa laajennetaan käyttämällä yhdistelmiä 

AAT/AAA AND nursing/intervention/pain. Koska Academic Search Elite- tietokan-

nasta pelkällä Animal assisted -hakulauseella antaa samat artikkelit kuin Animal As-

sisted Activity/Therapy/Intervention -hakulauseet antavat yhteensä, CINAHL- ja 

PubMed -tietokannoista haku suoritettiin pelkällä Animal Assisted -hakusanalla. 

 

Hakulauseke Animal Assisted AND Chronic Pain antavat Academic Search Elitestä 

vain kaksi kriteerit täyttävää artikkelia verrattuna Animal assisted AND Pain hakulau-
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sekkeiden kahdeksaan kriteerit täyttävään artikkeliin, mukaan lukien edellä mainitut 

kaksi artikkelia, Chronic -etuliite jätettiin pois hakulausekkeista. Koska manuaalisessa 

haussa esiin tuli ratsastusterapian mahdollinen suotuisa vaikutus krooniseen selkäki-

vun lievittämiseen ja ratsastusterapia-aiheisia artikkeleita ei noussut esille Animal 

Assisted- AND Pain/Nursing -hakulausekkeilla, erillinen haku Hippotherapy OR 

Equine Therapy AND Pain hakulausekkeella toi kolme kriteerit täyttävää artikkelia 

esille. Pubmed antaa Equine Therapy AND Pain hakulausekkeella 887 osumaa, joten 

artikkeleita haettiin ko. tietokannasta Hippotherapy AND Pain -hakulauseketta käyttä-

en.   

 

Kirjallisuuskatsauksesta jätettiin pois artikkelit, jotka käsittelevät akuutin kivun hel-

pottamista eläinterapian avulla, esimerkiksi tekonivelleikkauksen (Can therapy dogs 

improve pain and satisfaction after total joint arthroplasty? A randomized controlled 

trial, Harper, Dong, Thornhill, Wright, Ready, Brick & Dyer, 2015) tai teho-

osastohoidossa (Animal-assisted therapy for inpatient adults, Phung, 2017). Joitain 

kriteerit täyttäviä artikkeleita ei voitu liittää kirjallisuuskatsaukseen, koska tiivistelmää 

ei ollut tarjolla, tai tiivistelmä ei kertonut mitään tutkimuksen tuloksista, kuten esi-

merkiksi Marcus, Blazek - O´Neillin ja Koparin (2014) Symptom Reduction Identi-

fied After Offering Animal-Assisted Activity at a Cancer Infusion Center tai Palliative 

Care and Use of Animal-Assisted Therapy (Engelman, 2013).  

 

PubMed-tietokannasta haettaessa ei ollut täyttä varmuutta, onko löydetyt artikkelit 

vertaisarvioituja, joten vertaisarvioinnin olemassaolo varmistettiin suorittamalla teki-

jöiden tai artikkelin nimellä erillisiä hakuja Academic Search Elite/CINAHL -

tietokannoista edellä mainittuja mukaanotto/poissulkukriteereitä käyttäen.  

 

Kuvailevassa kirjallisuuskatsauksessa yleensä käsitellään julkaistuja tieteellisiä ja ver-

taisarvioituja tutkimuksia (Stolt & Axelin 2016, 9), tämän vuoksi opinnäytetyöhön on 

sisällytetty suurimmaksi osaksi vertaisarvioitua (peer reviewed) kirjallisuutta. Kaikista 

artikkeleista ei ole mahdollista saada kokotekstiversioita, joten kirjallisuuskatsaukseen 

voidaan hyväksyä myös materiaali, josta on saatavilla vain tiivistelmä (abstract). Sys-

temaattisen aineistohaun tueksi aineistoa kerättiin manuaalisesti Jyväskylän ammatti-

korkeakoulun sekä Keski-Suomen kirjastoista ja Google Scholarista. Huomioitavaa 

on, että manuaalisesti haettu materiaali ei välttämättä ole vertaisarvioitua. Materiaalin 

ajankohta rajoitettiin koskemaan vuotta 2000 uudempaa tuotantoa. Myös luotettavaksi 
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katsotuista uutislehdistä tai www-sivuilta siteerattiin aiheeseen liittyviä artikkeleita, 

kuten esimerkiksi Suomen yleisradion sivuilta. Google Scholarin/Googlen avulla voi-

daan myös selvittää, onko tietokannasta löytyvästä artikkelista saatavilla kokoteksti-

versiota, jos tietokannasta ei sitä löydy.  

 

Stolt ja Axelin (2016, 28) viittaavat Whittemoren ja Knaflin (2005) kirjoittaneen että 

tutkijoiden on arvioitava hakuprosessin perusteella valikoituneet tutkimukset. Arvi-

oinnin tarkoitus on tarkastella alkuperäistutkimuksista saadun tiedon kattavuutta ja 

kuinka edustava otos tuloksista on saatu. Stoltin ja Axelinin (2016, 28) mukaan Whit-

temore (2005) on maininnut, että arvioinnin avulla voidaan myös vähentää tulosten 

vinoutumista ja niistä tehtyjen päätelmien virheellistä painottumista. Tutkimuksen 

arvioinnin luotettavuus lisääntyy, kun vähintään kaksi henkilöä suorittaa arvioinnin. 

Tässä opinnäytetyössä ei ole käytetty erillisiä arviointikriteereitä.  

 

Tietokantahaun prosessi on havainnollistettu alla olevassa taulukossa 1. 

 

Taulukko 1, tietokantahaun prosessi 

Tietokanta Sisäänottokriteeri: 

Hakusanat 

Poissulkukriteeri: 

Rajaukset 

Osumia Otsikon/tiivistelmän 

perusteella valittu 

Identtisiä 

tutkimuksia 

edeltävien 

hakujen 

kanssa 

Alustavasti 

valittu 

 

(kokoteksti) 

Academic 

Search 

Elite 

Animal assisted 

activities AND 

pain 

vertaisarvioitu 

2000-2017 

4 2 - 2 

Academic 

Search 

Elite 

Animal assisted 

therapy AND 

pain 

vertaisarvioitu 

2000-2017 

21 8  2 6 

 

(6) 

Academic 

Search 

Elite 

 

Animal assisted 

AND  

pain 

vertaisarvioitu 

2000-2017 

 

24 8 8 0 

 

 

0 

Academic 

Search 

Elite 

Animal assisted 

AND nursing 

vertaisarvioitu 

2000-2017 

78 12 1 1 

 

(1) 
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Academic 

Search 

Elite 

Hippotherapy OR 

Equine Therapy 

AND Pain 

vertaisarvioitu 

2000-2017 

9 3 - 3 

 

(2) 

CINAHL 

 

Animal assisted 

AND 

Pain  

vertaisarvioitu 

2000-2017 

13 8 3 1 

(1) 

CINAHL Animal assisted 

AND nursing 

vertaisarvioitu 

2000-2017 

41 - - - 

CINAHL Hippotherapy OR 

Equine Therapy 

AND Pain 

vertaisarvioitu 

2000-2017 

9 2 1 1 

PubMed 

 

Animal Assisted 

AND Pain 

vertaisarvioitu 

2000-2017 

463 

/17 

kriteerit 

täyttävää 

6 7 4 

(4) 

PubMed Hippotherapy 

AND Pain 

vertaisarvioitu 

2000-2017 

10 4 3 1 

(1) 

Opinnäytetyöhön valittu: 18 artikkelia 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 
 

 

4.3  Aineiston analyysi 
 
Stoltin ja Axelinin (2016, 30) mukaan Whittemore ja Knafl (2005) suosittelevat aloit-

televalle katsauksen tekijälle analyysitapaa, jossa katsauksen tekijä kerää ja luokittelee 

aineistoa etsien niistä yhtäläisyyksiä ja eroja. Katsauksen tekijä tämän jälkeen tulkit-

see tuloksia muodostaen ymmärrystä kehittävän kokonaisuuden eli synteesin, käytän-

nössä tulosten analysointi ja synteesi tapahtuvat yhtä aikaa.   

 

Analyysi voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen, joista ensimmäisessä vaiheessa tekijä 

kuvailee tutkimuksen olennaisimman sisällön: kirjoittajat, julkaisuvuoden ja -maan, 

tutkimuksen tarkoituksen, päätulokset, vahvuudet ja heikkoudet. Jos tutkimuksessa 

mahdollisesti käytetään interventioita, on toivottavaa mainita kyseenomainen inter-

ventiomuoto ja mihin sitä on verrattu (Arksey & O´Malley 2005, 16-17, 18-19). Kir-

jallisuuskatsaukseen löydetyt artikkelit tietoineen löytyvät liite 1:stä.  

 

Aveyardin (2007) ja Stoltin & Axelin (2016, 31) mukaan tutkimuksen arviointi- ja 

analyysivaihe liittyvät kiinteästi toisiinsa. Tilanteissa joissa valittujen tutkimusten 

tulokset ovat keskenään ristiriitaisia, on laadunarviointi otettava huomioon katsauksen 

tulosten analysoinnissa. Ristiriitaisista tuloksista voidaan päätellä jatkotutkimuksen 

tarpeen. On suositeltavaa tehdä tutkimusten yhteenveto taulukkomuotoon (Whittemo-

re & Knafl 2005).      

 

Analyysin toiseen vaiheeseen kuuluu Whittemoren & Knaflin (2005) ja Stoltin & 

Axelinin (2016, 31) mukaan aineiston kerääminen ja sen luokittelu eri teemoihin ja 

kategorioihin merkintöjen avulla. Luokittelun tarkoituksena on löytää materiaalista 

yhteneväisyyksiä ja eroja, jotta tutkimuksia voidaan vertailla keskenään ja lopulta 

tulkita. Aveyard painottaa (2007) että tutkijoiden on perehdyttävä erityisen huolelli-

sesti alkuperäisen tutkimuksen tulososaan ja johtopäätöksiin. Analyysin kolmannessa 

vaiheessa tutkija muodostaa tutkimuksista eroavaisuuksien ja yhtäläisyyksien kautta 

synteesin eli loogisen kokonaisuuden. Kirjallisuuskatsauksen analyysissä etsittiin eri-

tyisesti artikkeleiden tulos- ja johtopäätösosista tutkijoiden johtopäätöksiä, havaitsi-

vatko he eläinavusteisen toiminnalla olevan vaikutusta potilaiden kokemaan krooni-

seen kipuun ja kipuun liittyvään ahdistukseen, mikä on tutkijoiden päätelmä vaiku-

tusmekanismista ja mitä muita teemoja he havaitsivat asiaan liittyen. Koska kivun 

kokemus on subjektiivinen ja siihen voi vaikuttaa monenlaiset tekijät, kuten esimer-
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kiksi yksilökohtaisia, ympäristöstä johtuvia ja psykologisia tekijöitä, pohdintaosasta 

etsittiin myös mahdollisia tutkimuksen tuloksiin tutkijoiden arvioiden mukaan vaikut-

taneita tekijöitä.  

 
 

5 Tulokset 

 
Tutkimukset ja artikkelit käsittelevät pääosin joko hevosten tai koirien avustuksella 

tehtävää toimintaa. Kaksi sisäänottokriteerit täyttävää artikkelia käsittelee myös ko-

neen eläintä jäljittelevää liikettä (ratsastussimulaattori) tai käyttäytymistä (Paro-

hyljerobotti) ja niiden vaikutusta alaselkäkipuun tai kipulääkkeiden käyttöön demen-

tiakodissa. Opinnäytetyöhön sisäänottokriteerit täyttävät ratsastusterapian ja kivun 

lievittämisen yhteyttä käsittelevät artikkelit ja tutkimukset käsittelevät pääosin ratsas-

tuksen vaikutusta krooniseen alaselkäkipuun. Sisäänottokriteerit täyttävät koira-

avusteista toimintaa käsittelevien artikkeleiden oletettu vaikutusmekanismi on taas 

lähes suurimmaksi osaksi psykologinen, tutkimuksien fokus on pikemminkin kipuun 

liittyvän stressin ja ahdistuksen helpottamisessa. Havainnot artikkeleista on koottu 

taulukkoon 2 ja 3 miellekartan avulla.    
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Taulukko 2, analyysin havainnot ratsastusterapiasta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Parantunut kehonhallinta ja 

ryhti 

- Keskivartalon lihasvoiman 

kasvaminen 

- Yleiskunnon kasvaminen 

- Alaselän liikkuvuuden li-

sääntyminen 

- Yliliikkuvien selkänikami-

en vakauttaminen? 

 

Myönteinen vaikutus koettuun 

alaselkäkipuun 

Ratsastusimulaattori: 

- Tasalaatuisuus 

- Turvallisuus 

 

Ratsastusterapia 

- Liikunnan ilo 

- Elämykset 

- Uuden oppiminen 

- Potilaan myönteisempi mi-

näkuva 

- Ympäristön mielialaa ko-

hentava vaikutus 

- Fyysinen rasitus johtaa pa-

rantuneeseen unenlaatuun? 

 

 

Myönteinen vaikutus joillakin 

potilailla koettuun ahdistukseen 

 

- Potilaan myönteinen en-

nakko-odotus 

- Halu oppia uutta 

- Motivaatio osallistua, va-

paaehtoisuuden merkitys? 

- Eläimen ohjaajan vaikutus? 

 

Koettuun hyötyyn 

voi vaikuttaa suo-

tuisasti 

- Potilaan voimava-

rat 

- Potilaan aikai-

semmat kokemuk-

set 

- Eläinpelko? 

 

Voivat toimia voimavara-

na, mutta myös lisätä ah-

distusta 
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Taulukko 3, analyysin havainnot koira-avusteisesta toiminnasta tai terapiasta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voiko robottieläin 

korvata elävän 

eläimen seuran? 

Koira-avusteinen työskentely 

Eläimen rauhoittava 

vaikutus: 

- Syketason  las-

keminen 

- Stressitason las-

keminen 

- Vähentynyt tar-

ve anksiolyy-

teille ja kipu-

lääkkeille 

- Mielialan nousu 

 

Myönteinen vaikutus 

ahdistukseen  

 

- Vähentynyt kipulääk-

keiden käyttö 

- Joillakin potilailla ki-

vun helpottaminen 

 

- Potilaan myönteinen ennakko-

odotus 

- Eläintoiminnan näkeminen läh-

tökohtaisesti positiivisena 

- Miten paljon merkitsee esimer-

kiksi lapsipotilailla turvallinen 

kiintymyssuhde? 

- Lemmikin omistaminen 

- Potilaan aikaisemmat koke-

mukset esim. koirista 

- Ohjaajan vaikutus? 

 

Koettuun hyötyyn 

voi vaikuttaa  

Oksito-

siinin 

vaiku-

tus? 

- Potilaan allergiat 

- Potilaan aikai-

semmat kokemuk-

set 

- Eläinpelko 

 

Eläintoiminta ei välttämättä 

sovi kaikille 
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5.1 Eläinavusteisen työskentelyn vaikutus krooniseen kipuun 

Kuusi sisäänottokriteerit täyttävää tutkimusta tutkivat ratsastusterapian mahdollista 

vaikutusta krooniseen kipuun. Neljässä tutkimuksessa tutkittiin ratsastusterapian vai-

kutusta pitkittyneeseen selkäkipuun, yhdessä MS - tautiin liittyvien oireiden lievittä-

mistä ratsastusterapian avulla ja yhdessä tutkimuksessa tutkittiin CP-vammaisilla lap-

silla ja nuorilla esiintyvää lantiokivun ja aikaisemmin saadun fysioterapian, myös rat-

sastusterapian, yhteyttä. Viidessä tutkimuksessa havaittiin ratsastusterapian lieventä-

vän pitkäaikaista kipua. Kuudennen tutkimuksen tuloksissa löydettiin yhteys ratsastus-

terapian ja lisääntyneen kivun esiintymisen välillä neliraajahalvautuneilla CP-

vammaisilla lapsilla ja nuorilla, joille on tapahtunut lonkkanivelen sijoiltaanmeno.  

Kainuussa vuonna 1999 - 2000 suoritetussa tutkimuksessa kolme kroonista alaselkä-

kipua sairastavaa potilasta neljästä sai ratsastusterapian hieman lievitystä koettuun 

kipuun, mutta käytettyjen kipulääkkeiden käyttö ei juurikaan vähentynyt. Potilaat ko-

kivat mielialansa ja elämän- ja unenlaatunsa parantuneen merkittävästi. Tutkimukses-

sa havaittiin depressiivisen mielialan vähentyneen, tutkijat esittivät mahdollisiksi selit-

täviksi tekijöiksi potilaiden omien pelkojensa voittamisen ja uuden taidon oppimisen. 

Tutkimus suosittelee ratsastusta alaselkäkivusta kärsiville potilaille, mutta ryhmän 

tulisi olla tekijöiden mukaan pieni tai yksilöterapiana suoritettu. Ratsastusterapian 

ohella potilailla oli mahdollisuus keskusteluhetkeen ennen harjoitusta ja sen jälkeen, 

jotta potilaat saisivat kertoa tuntemuksistaan. Potilaita kannustettiin myös keskinäi-

seen yhteistyöhön. Tutkijoiden mukaan osallistujille oli eritäin tärkeää huomata, ettei-

vät he olleet kipunsa kanssa yksin. (Mattila-Rautiainen, Korhonen, Nyman & Tossa-

vainen, 2000, 243 - 247.) Aldridge, Morgan ja Lewis totesivat tutkimuksessaan yksit-

täisen veteraanin saaneen yhdistetyn ratsastus- ja fysioterapian avulla enemmän helpo-

tusta kroonistuneeseen niska- ja alaselkäkipuun verrattuna perinteiseen fysioterapiaan, 

tosin pohdinnassa tutkijat nostavat esille kyseessä olevan yksittäistapauksen. (2016, 

26 - 27.) Vuonna 2005 julkaistussa ruotsalaisessa tutkimuksessa tutkittiin ratsastuste-

rapian vaikutusta multippeliskleroosia (MS) sairastavien henkilöiden päivittäisiin toi-

mintoihin vaikuttaviin tekijöihin kuten tasapainokykyyn, koordinaatioon ja lihasjäyk-

kyyteen. Tutkimuksessa havaittiin ratsastusterapian vähentävän joidenkin osallistujien 

kohdalla pitkäaikaista selkäkipua, mikä tuli tutkijoille yllätyksenä. Ilmiötä ei tässä 
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tutkimuksessa tutkittu systemaattisesti. (Hammer, Nilsagård, Forsberg, Pepa, Skargren 

& Öberg 2005, 74.) 

Tunteet (liikunnan ilo), potilaan parantunut käsitys omasta kehostaan ja ympäristön 

merkitys nousivat esille vuonna 2007 suoritetussa ruotsalaisessa tutkimuksessa, jossa 

havaittiin ratsastusterapian helpottavan kroonista alaselkäkipua, tosin selkeää, joh-

donmukaista vaikutustapaa ei pystytty löytämään. Myös intervention tuoma helpotus 

kipuun vaihteli kestoltaan, kestäen enintään yhden tai kaksi viikkoa. Kukaan potilaista 

ei arvioinut tilaansa intervention jälkeen täysin kivuttomaksi. Potilaiden kokema kipu 

ja ahdistus vaihtelivat potilaskohtaisesti ja harjoituskertojen välillä ja jotkin potilaat 

arvioivat ahdistuksen lisääntyneen, mutta samaan aikaan kivun lievittyneen. Tutki-

muksen tulokset eivät ole yleistettävissä kaikkiin pitkäaikaisesta selkäkivusta kärsiviin 

pienen ryhmäkoon vuoksi ja koska todennäköisesti tutkimukseen osallistuneet toden-

näköisesti olivat kiinnostuneita oppimaan ratsastamaan sekä vastaanottavaisempia 

vaihtoehtoisille hoitomuodoille. (Håkanson 2008, 40-44. Håkanson, Möller, Lindstöm 

& Mattson 2009, 47 - 51.)  

Lisääntynyt keskivartalon lihasvoima voi vaikuttaa alaselkäkipua helpottavasti, kuten 

Yoo, Kim, Lee, Jin, Hong, Choi, Kim ja Jee (2014, 941-949) tutkimuksessaan totesi-

vat. Ratsastussimulaattorin avulla pyritään välttämään mahdollisia turvallisuuteen 

liittyviä riskitekijöitä ja simulaattorin avulla suoritetun ratsastusterapian todettiin li-

säävän keskivartalon lihasmassaa ja -voimaa ja parantavan selän liikkuvuutta verrat-

tuna kontrolliryhmään ilman ratsastusterapiaa ja ohjattuja liikuntaharjoituksia. Tutkijat 

olettavat keskivartalon lihaksiston kehittymisen vähentävän kroonistunutta alaselkäki-

pua, tosin tutkittavat henkilöt olivat nuoria miehiä, joten ennen jatkotutkimuksia tu-

loksia ei voida yleistää.  

Selittäessään ratsastusterapian vaikutusta selkäkipuihin Mattila-Rautiainen (2011, 144 

-146) viittaa Kulichovan ja Zenklovan (1996, 19-24) kirjoittaneen ratsastuksen selkä-

rankaan vaikuttaviksi tekijöiksi rytmisen paineen muutoksen, välilevyn kuormittumi-

sen vaihtelun ja jatkuvat, lyhytkestoiset muutokset asennossa, joka aiheuttaa selän 

lihaksiston supistumisen ja rentoutumisen ratsastajan mukautuessa hevosen liikkee-

seen. Rothaupin, Laserin ja Zieglerin mukaan (1997, 768 -777) edellä mainittu venyt-

tävä harjoitus harjoittaa lihaksistoa ja vakauttaa yliliikkuvia selkänikamia. Tsveravan, 

Rukhazden ja Lorian (2000, 250-254) mukaan hevosen liike saa aikaan värinää, joka 

kehittää symmetristä kuormitusta kehittäen selkärankaa tukevaa lihaskorsettia. 
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On huomioitava, että kaikki eivät välttämättä hyödy ratsastusterapiasta. Håkanson ym. 

havaitsivat tutkimuksessaan joidenkin potilaiden kohdalla ahdistuksen lisääntyneen, 

vaikka koettu kipu olisikin helpottunut (Håkanson 2008, 41. Håkanson, Möller, Linds-

töm & Mattson 2009, 48). Puolalaisessa tutkimuksessa tutkittiin CP-syndroomaa sai-

rastavien ja lonkan sijoiltaanmenosta lasten ja nuorten lonkkanivelkipuihin vaikutta-

neita tekijöitä kuntoutushistorian perusteella. Tutkimuksessa osallistujat jaettiin kol-

meen ryhmään saadun fysioterapiamuodon perusteella (ratsastus- tai lonkan loitonnus-

terapian tai ei kumpaakaan edellä mainituista). Tutkijat totesivat ratsastus 

Kilpa- tai rajumuotoinen ratsastus voi aiheuttaa selkäkipuja. Ratsastuksen aiheuttamat 

selkäkivut ovat yhteydessä päivittäiseen ratsastusmäärään, rajumuotoiseen ratsastuk-

seen, traumoihin, hyperlordoosiin ja diskusdegeneraatioon. Kuitenkaan tavallisella 

ratsastuksella ei ole havaittu aiheuttavan selälle vahingollisen suuria voimia. (Mattila-

Rautiainen 2011, 146.)  

 

5.2  Eläinavusteisen työskentelyn vaikutus krooniseen kipuun liittyvään 

ahdistukseen 

Ahdistuksen ja stressin helpotus eläinterapian avulla nousee esille useassa tutkimuk-

sessa. USA:ssa tehtyyn tutkimukseen osallistui avohoidossa olevia kroonisesta kivusta 

kärsiviä potilaita ja tuloksia vertailtiin terapiakoiravierailujen sekä tavallisen odotus-

huoneen välillä. Arviointimenetelmänä käytettiin lomakkeita ennen ja jälkeen inter-

vention, joissa kysyttiin potilaiden kokemaa kipua, väsymystä, stressitasoa, ahdistusta, 

masentuneisuutta, ärtyneisyyttä sekä myös rauhallisuutta, viihtyisyyttä ja iloisuutta. 

Tulosten myötä oli havaittavissa, että terapiakoirien vierailut voivat vähentää merkit-

tävästi potilaiden kokemaa ahdistusta ja kipua, kun taas pelkän odotushuoneen tark-

kailussa merkittävää eroa ei syntynyt. Terapiakoirilla oli positiivisia vaikutuksia myös 

perheen ja ystävien mielialoissa, ulottuen henkilökuntaan asti. Samanlaisia tuloksia 

havaittiin laadullisessa tutkimuksessa, jossa tutkittiin terapiakoirien vaikutusta potilai-

den, omaisten ja henkilökunnan mielialaan ja ahdistukseen liittyen. Terapiakoirien 

vierailujen myötä mielialan nousu ja ahdistuksen helpotus näkyi niin potilaissa, omai-

sissa kuin myös henkilökunnassa. (Marcus, Bernstein, Constantin, Kunkel, Breuer, 

Hanlon 2013, 43-51.)  
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Myös Barker, Knisely, Schubert, Green ja Ameringer (2015, 101-112) suorittivat sa-

mantapaisen tutkimuksen neljällekymmenelle sairaalahoidossa olevalle lapselle ja 

nuorelle. Potilaat jaettiin kahteen ryhmään, joista toisessa suoritettiin ikätasolle sopi-

via palapelejä ja toisessa hyödynnettiin koiravierailuja. Haastattelumenetelmällä ha-

vaittiin, että lapset ja nuoret, joilla oli turvallinen kiintymyssuhde perheeseensä, koki-

vat lähtötasolla kivun ja ahdistuksen pienemmäksi ja koiravierailujen hyödyn suu-

remmaksi. Merkittävää eroa ryhmien välillä ei kuitenkaan havaittu, mutta tulokset 

tukevat sitä, että lapset joiden perheessä on lemmikki ja joilla on turvallinen kiinty-

myssuhde vanhempiinsa, voivat hyötyä koiravierailuista muita enemmän. 

Kirjallisuudessakin on havaittu, että eläimen ja ihmisen välinen yhteys vähentää stres-

siin liittyviä fyysisiä tekijöitä, helpottaa ahdistusta sekä parantaa mielialaa ja sosiaalis-

ta käyttäytymistä. 69 sisäänottokriteerin täyttävän tutkimuksen perusteella selvitettiin 

eläinavusteisen terapian psykososiaalisia vaikutuksia. Oksitoniinin tuotannon on ha-

vaittu lisääntyvän tutkittavilla potilailla eläimen hoidon aikana ja tämän myötä tutkijat 

esittävät hypoteesin, että oksitoniini voisi olla avaintekijänä raportoiduissa suotuisissa 

vaikutuksissa. Kuitenkaan yksikään tutkimus, mikä käsittelee kivun lievitystä eläin-

toiminnan avulla, ei läpäissyt kirjallisuuskatsauksen sisäänottokriteerejä, jossa vaadit-

tiin otoskoon olevan yli 10, tutkimuksessa käytettävän kontrolliryhmää ja sen olevan 

vertaisarvioitu. Myöskään ratsastusterapian arviointia tasapainon ja liikuntakyvyn 

kehittymiseen ei hyväksytty mukaan. (Beetz, Uvnäs-Mobert, Julius, Kotrschal 2012, 

234.)  Eläinavusteisen toiminnan (animal assisted activities) psykologista ja fysiolo-

gista vaikutusta potilaiden kokemaan stressiin, ahdistukseen ja kipuun tutkittiin psyki-

atrisella osastolla heinäkuusta 2008 vuoden 2009 elokuuhun asti. Terapiakoirien käyn-

tejä verrattiin DVD:ltä esiteltyyn stressinhallintamenetelmään ja tuloksia mitattiin 

ennen ja jälkeen intervention verenpaineen ja sykkeen mittauksilla, kivun numeraali-

sella arvioinnilla sekä Burnsin ahdistus- ja masennuslomakkeiden lyhennetyillä versi-

oilla. Tutkimuksessa selvitettiin myös kortisolitason muutoksia sylkinäytteestä, joiden 

analysointia auttoi koulutettu tilastotieteilijä. Kortisolitason muutoksia ei havaittu 

kummassakaan interventiossa, kuten ei eroja systolisessa tai diastolisessa paineessa. 

Molemmat interventiot kuitenkin vähensivät potilaiden kokemaa kipua ja ahdistusta, 

kohottivat mielialaa ja laskivat sykettä, minkä myötä eläinavusteinen toiminta voidaan 

laskea yhtä hyväksi kuin muutkin stressinhallintakeinot. Terapiakoirien vierailujen 

aikana potilaat kuitenkin saattoivat puhua ensimmäistä kertaa päiviin ja kertoa hoidon 

kannalta hyödyllisiä tietoja, lisäksi koiravierailut olivat myös hyvin suosittuja. Haas-
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teen tutkijoille tuo kuitenkin toistamiskelpoisten tutkimusten toteuttaminen ja tutki-

muksessa havaittujen vaikutusten mahdollinen plasebo -efekti. Tutkimuksessa nostet-

tiin esille myös se, ettei voi pois sulkea, ettei terapeuttinen vaikutus voi johtua myös 

terapiakoiran ohjaajasta, vaikka ohjaaja olisi tietoisesti passiivinen. (Nepps, Stewart, 

Bruckno 2014, 211-215.) Myös Macdonald ja Barrett toteavat eläimen läsnäolon anta-

van potilaan ja hoitajan välille keskustelun aiheita, jotka eivät liity potilaan tilaan tai 

hoitoon, mikä voi vahvistaa potilaan ja hoitajan välistä hoitosuhdetta (Macdonald & 

Barrett 2015, 308-309).   

Ahdistuksen ja stressin lievitystä on tutkittu myös robottihylkeiden avulla, jossa poti-

laat jaettiin satunnaisesti kontrolli- ja hoitoryhmiin. 12 viikkoa kestävä tutkimus toteu-

tettiin 61 dementiaosastolla asuvalle ikäihmiselle. Tuloksien saamiseksi potilailta mi-

tattiin pulssi, veren happisaturaatio ja syke ennen ja jälkeen intervention. Lisäksi käy-

tettiin myös geriatrista depressioseulaa. Kontrolliryhmässä pulssi, veren happisaturaa-

tio ja syke nousivat, kun taas hoitoryhmän tulos oli positiivisesti laskeva. Stressi ja 

ahdistus vähenivät, mikä johti myös dementoituneiden ikäihmisten psykoaktiivisten 

sekä kipulääkkeiden vähäisempään käyttöön. Tulosten myötä robottihylkeet voivat 

siis olla yhtä toimiva terapiamuoto kuin elävienkin koirien koiraterapia. Robottihyl-

keitä voidaan myös käyttää alternatiivisena eläintoimintana, esimerkiksi allergian ta-

kia. (Petersen, Houston, Qinc, Tagued, Studleye 2017, 569-574.)  

MacDonald ja Barrett tutkivat kirjallisuuskatsauksessaan lemmikkieläinten merkitystä 

palliatiivisessa tai saattohoidossa olevien potilaiden elämänlaadulle. Tutkijat viittaavat 

Kumasakan, Masun, Kataokan ja Numaon (2012) tutkimukseen, jonka mukaan 

eläinavusteinen toiminta voi parantaa huomattavasti palliatiivisessa hoidossa olevien 

potilaiden mielialaa. Suurimman hyödyn eläinavusteisesta työskentelystä saavat poti-

laat, jotka näkevät lemmikkieläimet osana perhettä. Samassa kirjallisuuskatsauksessa 

Engelmanin (2013) kirjoitetaan havainneen palliatiivista hoitoa saavien potilaiden 

tuntevan olonsa rentoutuneemmaksi, tyynemmäksi ja joissain tapauksissa vähemmän 

kivuliaiksi vietettyään aikaa koiran kanssa. Engelman toteaa eläinavusteisen toimin-

nan loiventavan kontaktikulmaa kliinisen hoitoympäristöön tuomalla ”palan kotia” 

hoitoympäristöön, mikä voi olla selitys eläinavusteisen työskentelyn oireita lievittä-

välle vaikutukselle. Hoitajien on kuitenkin huomioitava potilaan voimavarat esimer-

kiksi saattohoidon yhteydessä. Vaikka lemmikki tuo usein iloa potilaalle ja parantaa 

hänen elämänlaatuaan, voi huoli lemmikin kohtalosta potilaan kuoleman jälkeen voi-

van lisätä ahdistusta, (Macdonald & Barrett 2015, 306 -309).  
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6 Pohdinta 

 

6.1 Tulosten tarkastelu 

  
Tunteilla, kuten onnistumisen tunteilla, liikunnan tai luonnon tuomalla ilolla, halulla 

oppia uutta ja terapiaympäristön viemisellä luonnon keskelle voi olla mahdollisesti 

suurikin merkitys, miten tehokkaaksi eläinavusteinen toiminta koetaan kivun lievittä-

jänä. Useassa tutkimuksessa nousee esille kysymys, kuinka paljon eläimen ohjaajalla 

on vaikutusta potilaan kokemukseen ja sitä kautta eläinavusteisesta toiminnasta saata-

vaan hyötyyn kivun tai ahdistuksen helpottajana, vaikka ohjaaja pyrkisi pysymään 

passiivisena interventiotilanteessa. Asetelmaa ei luultavasti voida täysin eliminoida 

tutkimusasetelmista jo pelkästään turvallisuussyistä. Robottilemmikin koettiin vähen-

tävän muistisairaiden asumisyksikön asukkaiden kipulääkkeiden tarvetta (Petersen, 

Houston, Qinc, Tagued, Studleye 2017, 572-573), samoin ratsastussimulaattorin avul-

la suoritetun harjoittelun vahvistavan keskivartalon lihaksia ja oletettavasti tällä me-

kanismilla lievittävän pitkittynyttä alaselän kipua. Voisiko esimerkiksi hygienia-syistä 

tai koirakammoiselle robotista olla enemmän hyötyä? Ratsastussimulaattori voisi olla 

osasto-olosuhteissa käyttökelpoinen mahdollisuus, jossa pyritään vähentämään esi-

merkiksi hevosen selästä putoamisen mahdollisuutta. Toisaalta voisiko talliympäristö 

ja luonnossa liikkuminen tarjota elämyksenä jotain voimauttavaa, jolla olisi merkitystä 

mielialan kohoamiselle ja sitä kautta oireiden paremmalle sietämiselle?  

Eläinavusteinen toiminta voi olla yhtä hyödyllinen kuin muutkin stressinhallintamene-

telmät. Koiravierailut voivat toimia myös terapeuttisena siltana, sillä sosiaalinen kyn-

nys alenee, jolloin koiralle puhuminen ja tunteiden ilmaisu voidaan kokea helpompana 

kuin ihmiselle puhumisen ja omien tunteidensa avaamisen. Haasteena on, ettei voida 

varmistua, johtuuko terapeuttinen vaikutus koirasta vai koiran ohjaajasta, vaikka hän 

olisi tietoisesti passiivinen. Positiivista on kuitenkin se, että koiran läsnäolo voi hel-

pottaa myös terapeutille ja hoitohenkilökunnalle puhumista, jolloin voidaan saada 

tärkeää tietoa potilaan hoitoa ajatellen.  Eläinavusteisesta toiminnasta voi hyötyä 

enemmän henkilöt, joiden suhtautuminen eläimiin on lähtökohtaisesti myönteinen; 

potilaalla voi olla kotonaan lemmikkikoira, jolloin terapia/kaverikoiran vierailu voi 

herättää positiivisia tuntemuksia, jolloin oksitosiinin vaikutusta käsittelevän hypotee-
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sin kautta eläinavusteinen toiminta voisi vaikuttaa potilaan kokemiin oireisiin lievittä-

västi.  Hoitajan ammattitaitoon kuuluu voimavaralähtöinen työskentely ja potilaan 

voimavarojen tunnistaminen. Kotisairaanhoidossa lemmikin omistavien saattohoitopo-

tilaiden ahdistuksen voi lisääntyä, mikä liittyy lähestyvään kuolemaan ja huoleen 

lemmikin kohtalosta potilaan kuoleman jälkeen. Myös voimien hiipuminen heikentää 

potilaan kykyä huolehtia lemmikeistä ja voi lisätä ahdistusta.  

Kaikki eivät hyödy eläinavusteisesta työskentelystä. Potilaan allergiat tai pelko eläintä 

kohtaan voivat estää eläinavusteisen työskentelyn käytön. Ratsastus sisältää aina oman 

riskitekijänsä, vaikka koulutetun ratsun ja ammattitaitoisen ratsastuksen ohjaajan 

myötä riskit ovat minimoitavissa. Potilaan tarpeista riippuen eläintä jäljittelevät lait-

teet, kuten ratsastussimulaattori tai robottieläin voi olla harkinnan arvoinen vaihtoehto 

oikealle eläimelle, jos potilaan harkitaan voivan hyötyä siitä. 

Sairaanhoitajalle käytännön sovelluksena eläinavusteisesta toiminnasta voi olla hyötyä 

pitkäaikaisissa hoitosuhteissa palveluasumisen, pitkäaikaishoidon tai ehkäpä kotipal-

velutoiminnankin yhteydessä. Lemmikit tuovat monille iloa arkeen, joiden merkityk-

sen on hoitajan syytä huomioida suunnitellessaan kokonaisvaltaista hoitoa. Potilaat, 

joilla on aikaisemmin ollut lemmikkejä, voivat hyötyä palvelutalossa olevasta lemmi-

kistä, elävästä tai robotista. Pitkäaikaisesta alaselkäkivusta kärsivä potilas tutkimusten 

valossa voi hyötyä ratsastusterapiasta, jolloin esimerkiksi kotisairaanhoidossa työs-

kentelevä hoitaja on syytä harkita asian puheeksi ottamista. Ympäristöllä näyttää ole-

van suuri merkitys kuntoutumiselle. Asiasta kiinnostunut hoitaja voi asianmukaisen 

koulutuksen myötä myös aloittaa oman yritystoiminnan, esimerkiksi vanhusten perhe-

hoitotoimintaa suunnitteleva voi saada lisää arvoa toiminnalleen luonnonmukaisen 

ympäristön ja lemmikkieläinten läsnäolosta.  

Tulosten perusteella eräs käytännön sovellus eläinavusteiselle työskentelylle voisi olla 

tarjolla saattohoidossa missä eläinavusteisen toiminnan mielialaa parantava vaikutus 

voisi mahdollisesti helpottaa ahdistusta ja myös joissain tapauksissa tehdä kivusta 

siedettävämpää. Tutkimustieto aiheesta on rajallista ja vaatii vielä lisätutkimuksia. 

Tulosten perusteella eläinavusteinen toiminta hyödyttää lähtökohtaisesti eläimiin ja 

vaihtoehtoisiin hoitomuotoihin myönteisesti suhtautuvia, jolloin rutiininomaisesta 

eläinavusteisen työskentelyn käytöstä kaikilla potilailla ei näiden tulosten perusteella 

ole hyötyä. Suhtautuminen lemmikkieläimiin on kuitenkin vuosien saatossa muuttunut 

ja lemmikit nähdään yhä useammin perheenjäseninä, joten kiintymyssuhteen lemmik-
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kieläimeen (ja lapsuuden turvallisten kiintymyssuhteiden läheisiin) kautta voi hyvin-

kin olla mahdollista, että tulevaisuudessa eläinavusteiselle työskentelylle avautuu laa-

jempia käyttökohteita.    

6.2 Eettisyys ja luotettavuus 

Opinnäytetyö suoritettiin kuvailevana kirjallisuuskatsauksena, jolloin tutkimuskysy-

myksen pohjalta valitun aineiston avulla tuotetaan kuvaileva ja laadukas vastaus. Ku-

vailevan kirjallisuuskatsauksen eettiset kysymykset pyörivät tutkimuskysymyksen 

ympärillä, sen muotoilussa sekä myös tutkimusetiikan noudattamiseen aineiston va-

linnan, kuvailun rakentamisen ja tuotetun tuloksen tarkastelussa. Luotettavuutta tar-

kastellaan taas valitun aineiston perustelun, vakuuttavuuden ja johdonmukaisuuden 

pohjalta. (Ahonen, Jääskeläinen, Kangasniemi, Liikanen, Pietilä, Utriainen 2013, 291 

-292.)  

Tietoa ja aineistoa haettiin mahdollisimman suunnitelmallisesti kirjaten ylös kaikki 

tietokannat sekä hakusanat ja tiedonhaun prosessi on esitetty avoimesti sekä selkeästi. 

Tiedonhaun prosessin selkeyden lisäämiseksi, tiedonhaku on havainnollistettu myös 

taulukoiden. Tässä opinnäytetyössä on pyritty käyttämään tieteellisiä ja vertaisarvioi-

tuja tutkimusartikkeleita sekä luotettavia lähteitä. Lisäksi tutkimuksen arvioinnin luo-

tettavuutta lisää se, että kaksi henkilöä on käynyt läpi tiedonhakuprosessin kautta löy-

detyn aineiston ja opinnäytetyöhömme valitut tutkimukset.  

Kaikista aineistoista ei kuitenkaan ollut mahdollisuutta saada kokotekstiversioita, eikä 

voida varmistua siitä, onko manuaalisesti haettu aineisto vertaisarvioitua. Lisäksi 

opinnäytetyössä on käytetty vain englannin- ja suomenkielisiä artikkeleita, jolloin 

joku relevantti artikkeli on voinut jäädä pois, jos se on esitetty muulla kielellä. Luotet-

tavuutta voi heikentää myös se, että suurin osa artikkeleista oli englanninkielisiä, jol-

loin käännösvirheiden mahdollisuutta ei voida sulkea pois.     
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7 Liite  
JULKAISUN NIMI LÄHDE KIRJOITTAJA 

/KIRJOITTAJAT 

AJANKOHTA JULKAISUN SISÄLTÖ TIETOKANTA 

/HAKUSANA 

Ratsastusterapia 

(PS-kustannus, Juva) 

Kirja, JAMK 

kirjasto 

Mattila-Rautiainen, 

Sanna (toim.) 

Yrjölä, Marja-Leena 

Kautto, Tiina 

Korhonen, Tuula 

Nyman, Markku 

Tossavainen, Seija 

2011 Teoksessa s.239-247 on käsitelty Kainuun sairaalan kiputyöryhmän 

suorittamaa kokeellista kahdeksan viikon kestoista ratsastusterapiaa 

neljälle kroonisesta selkäkivusta kärsivälle potilaalle. Kivun arvi-

ointimenetelmänä on käytetty kipupäiväkirjaa, jossa kivun voimak-

kuutta potilaat arvioivat VAS- asteikkoa käyttäen. Terapian arvioin-

timenetelmänä on käytetty ennen terapiaa ja viisi kuukautta terapian 

jälkeen täytettyjä haastattelukaavakkeita (mm. Beckin depressiolo-

make) ja fysiatrisia mittauksia (mm. rangan liikkuvuus). 

Manuaalinen 

haku; 

Eläinavusteinen 

terapia 

Hevosen liike auttaa 

selkäkipuihin mutta 

miksi? Tutkija selvittää 

ratsastusterapian vai-

kutukset (Suomen 

yleisradio) 

Yle Uutiset, 

verkkosivusto 

Marjakangas, 

Terhi (toim..) 

8.2.2017 Ratsastusterapia-teoksen toimittaja Sanna Mattila-

Rautiaisen väitöskirjatutkimus jatkaa Kainuussa 2000-

luvulla aloitettua tutkimusta ratsastusterapian vaikutuk-

sesta kroonisen selkäkivun kuntoutukseen. Tutkimuksia 

tehdään parhaillaan Salossa ja Kajaanissa. 

Manuaalinen 

haku 
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Equine Assisted Ther-

apy in Physiotherapy 

Section of 

Primary 

Health Care, 

Department of 

Public Health 

and Communi-

ty Medicine, 

Institute of 

Medicine at 

Sahlgrenska 

Academy, 

University of 

Gothenburg 

Gothenburg 

2008 

Håkanson, Margareta 

(Ruotsi) 

2008 Väitöskirjan tavoitteena on tutkia hevosavusteista terapiaa 

fysioterapeuttisena menetelmänä potilaille, joilla on pitkäai-

kaisia toiminnallisia häiriöitä ja mille potilasryhmille tera-

piamuoto voisi sopia. Kaksi tutkimusta, joiden kohderyhmä-

nä olivat psykiatrisen hoidon potilaita, pääasiassa syömishäi-

riöistä tai ahdistuneisuudesta kärsiviä ja perusterveydenhuol-

lon potilaita, joilla on pitkittynyttä niska/selkäkipua. Ensim-

mäisessä tutkimusryhmässä oli 35 ja toisessa 28 potilasta. 

Tutkimuksen tulokset kerättiin potilaiden haastatteluissa, 

seminaareissa ja kenttäarvioinneissa. Molemmissa tutkimuk-

sissa havaittiin saman kaltaisia vaikutuksia oireisiin, joihin 

liittyy potilaiden parantunut käsitys omasta kehostaan ja sel-

viytymiskeinoista päivittäisessä elämässä.   

Manuaalinen haku: 

Google -haku ->: 

The horse as the 

healer--a study of 

riding in patients 

with back pain. 

The Effect of an Ani-

mal-Assisted Interven-

tion on Anxiety and 

Pain in Hospitalized 

Children. 

Anthrozoos. 

Mar2015, Vol. 

28 Issue 1, 

p101-112 

Barker, Sandra Knise-

ly, Janet 

Schubert, Christine 

Green, Jeffrey  

Ameringer, Suzanne 

(USA) 

2015 Neljäkymmentä sairaalahoidossa olevaa lasta tai nuorta, iäl-

tään 8-18 vuotta, jaettiin satunnaisesti kahteen ryhmään 1) 

kontrolliryhmään, joka sai tehtäväkseen ikätasolle sopivaa 

palapeliä potilashuoneessa tai 2) koiravierailuryhmään. Koi-

rat ja heidän omistajansa ovat sairaalassa säännöllisesti va-

paaehtoisena vierailevia. Palapelitehtävän tehneiden lapset 

saivat halutessaan myös koirakaverin vierailun. Potilaiden 

kokemaa kipua ja ahdistusta arvioitiin interventiota ennen ja 

jälkeen. Tutkimuksiin kuului myös lasten perhe- ja kiinty-

myssuhteiden etäisyyksien kartoitus. Lapsien hoidon aikana 

Academic Search 

Elite/Animal As-

sisted AND Pain 
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saama kipulääkitys kirjattiin ylös. Tuloksissa intervention 

jälkeisen koeryhmä arvioi ahdistuksen pienemmäksi verrat-

tuna kontrolliryhmään, tosin koeryhmässä lähtötaso oli mata-

lampi. Ryhmien sisällä ei havaittu kuitenkaan merkittävää 

eroa koetun kivun tai ahdistuksen suhteen. Lähes kaksi kol-

mannesta potilaista oli saanut jonkin tyyppistä kipulääkettä, 

mikä voi vaikuttaa tuloksiin. Havainnot tukevat jonkin ver-

ran, että lasten kiintymyssuhde voi toimia hillitsevänä tekijä-

nä; lapset, jotka kokivat turvallista kiintymyssuhdetta perhee-

seensä, kokivat lähtötasoltaan kokemansa kivun ja ahdistuk-

sen matalampana ja kokivat interventiosta saatavan hyödyn 

koetun kivun ja ahdistuksen suhteen suuremmaksi verrattuna 

muihin. Tulokset antavat olettaa, että sairaalahoitoon joutu-

neet lapset voivat kokea lemmikkikoiran yhtä läheiseksi kuin 

lähimmän perheenjäsenensä, muiden lemmikkien kohdalla ei 

havaittu tämän kaltaista. Vaikka eläinavusteisen intervention 

ei havaittu merkittävästi helpottavan akuuttihoidossa olevien 

lasten kokemaa kipua tai ahdistusta, tulokset tukevat havain-

toa, että sairaalahoitoa saavien lasten ja heidän lemmikkiensä 

välillä on vahva emotionaalinen side, mikä yhdessä turvalli-

sen kiintymyssuhteen kanssa voivat toimia kipua ja ahdistus-

ta hillitsevänä tekijänä.  Tutkijat suosittelevat jatkotutkimuk-

sen keskittyvän tähän yhteyteen, myös kipulääkityksen ja 

pidempikestoisen eläinvierailun mahdollinen vaikutus tarvit-

sevat lisätutkimuksia. 
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 JULKAISUN NIMI LÄHDE KIRJOITTAJA 

/KIRJOITTAJAT 

AJANKOHTA JULKAISUN SISÄLTÖ TIETOKANTA 

/HAKUSANA 

P275 Benefits of Ani-

mal Assisted Therapy 

in a Pediatric Oncolo-

gy Clinic 

Journal of Pain 

and Symptom 

Management. 

December 2016, 

Volume 52, 

Issue 6, 

Page e139 

Kvistad, Whitney 

Beckmann, Nicole 

Gilmer, Mary Jo 

(USA) 

2016 Laadullisen tutkimuksen tarkoituksena on selvittää terveydenhuollon 

ammattilaisten havaintoja parhaillaan käynnissä olevasta tutkimuk-

sesta, jossa tutkitaan terapiakoirien (AAT) käyttöä interventiomuo-

tona lasten sairastuessa syöpään 1) potilaiden ja heidän omaistensa 

ja 2) pediatrisessa onkologian/hematologian yksikössä työskentele-

vien ammattilaisten näkemyksistä. Terapiakoirien havaittiin paran-

tavan mielialaa ja helpottavan ahdistusta niin potilaiden, omaisten 

kuin ammattilaistenkin näkemysten mukaan.   

Academic search 

Elite/Animal as-

sisted Therapy 

AND pain 

 

Kokoteksti: 

Google 
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Natural healers: a review of 

animal assisted therapy and 

activities as complementary 

treatment for chronic condi-

tions 

Revista Latino-

Americana de 

Enfermagem 

(RLAE). 

May/Jun2012, Vol. 

20 Issue 3, p612-

618. 7p. 

Reed, Reiley   

Ferrer, Lilian  

Villegas, Natalia  

(USA, Chile) 

2012 Kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena on ollut tehdä yhteenve-

to AAT/AAA:n käytöstä kroonisesti sairaiden henkilöiden 

hoidon tukena pohtia mahdollisesta käytettävyydestä HIV:tä 

sairastavien lasten hoidossa. Johtopäätöksessä todetaan lisä-

tutkimusten olevan tarpeen etenkin kroonisesti sairaiden las-

ten kasvatuksellisessa kuntoutuksessa itsehoidon ja terveys-

käyttäytymisen osalta.  

Academic Search Elite/ 

Animal assisted Activities 

AND Pain 

Kokoteksti: 

Google Scholar 

Effects of animal-assisted 

activity on self-reported 

feelings of pain in hospital-

ized children and adoles-

cents 

Psicologia: Re-

flexão e Crítica 

Psychology: Re-

search and Review 

2016 

29:43 

Ichitani, Tatiana 

Cunha, Maria  

(Brasilia) 

2016 Tutkimukseen osallistutettiin 17 sairaalahoidossa olevaa lasta, 

7 ikävuodesta ylöspäin. Osallistumiskriteereinä pidettiin ky-

kyä sanalliseen ilmaisuun, potilaiden täytyi olla hereillä ja 

tajuissaan sekä kyetä fyysiseen kontaktiin eläimen kanssa ja 

vastata avoimiin kysymyksiin. Tutkimuksessa käytettiin kahta 

erikokoista terapiakoiraa, jotka tutustutettiin sairaalaympäris-

töön kuukauden ajan kaksi kertaa viikossa 30 minuuttia kes-

tävillä vierailuilla.  Avoimien kysymyksien vastaukset ryhmi-

teltiin neljään eri ryhmään, tunteisiin (kivun vaikutelmaan), 

kivun sijaintiin, kivun intensiivisyyteen ja muihin komment-

teihin. Koirien käyntien aikana saatiin positiivisia tuloksia. 

Suurin osa potilaista makasivat sängyissään pimeässä huo-

neessa, mutta koirien saapumisen myötä he pyysivät ikkunoi-

den avaamista, vaatteiden vaihtoa ja sängystä pois pääsemistä 

tai ainakin selkänojan nostamista istuma-asentoon. Tera-

piahetken myötä oli havaittavissa myös fyysisiä muutoksia 

sydämen sykkeessä, verenpaineessa, kehon lämpötilassa, 

hengityksessä sekä myös pupillien supistumisessa, mikä viit-

Academic Search Elite/ 

Animal Assisted Activities 

AND Pain 

 

Kokoteksti: Springer Open 
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taa rentoutumiseen. 

 JULKAISUN NIMI LÄHDE KIRJOITTAJA 

/KIRJOITTAJAT 

AJANKOHTA JULKAISUN SISÄLTÖ TIETOKANTA 

/HAKUSANA 

Companion-Animals’ 

Effectiveness in Man-

aging Chronic Pain in 

Adult Community 

Members 

Anthrozoös  

A multidiscipli-

nary journal of 

the interactions 

of people and 

animals:  Vol-

ume 28, 2015 - 

Issue 4 

635-647 

Bradley, Lahna 

Bennet, Pauleen 

(Australia) 

2015 Tutkimuksissa terapiaeläinten on havaittu helpottavan poti-

laiden kokemaa kipua mutta lemmikkien omistajien on rapor-

toitu kokevan enemmän kipua ja käyttävän enemmän kipu-

lääkkeitä. Tutkiakseen tätä ilmiötä, tutkijat kartoittivat verk-

kotutkimuksen avulla 173:lta täysi-ikäiseltä henkilöltä ma-

sennuksen ja ahdistuksen oireita, kivun numeraalista arvioin-

tia ja kroonisen kivun hallintakeinoja. Osallistujat kutsuttiin 

osallistumaan puolistrukturoituun haastatteluun, johon seit-

semän henkilöä osallistui. Tutkimuksessa havaittiin, että 

joillakin lemmikeillä on suotuisa vaikutus koettuun krooni-

seen kipuun, mutta ei suinkaan kaikilla. Tutkimuksen mukaan 

kipua lievittävä vaikutus mahdollisesti korreloi eläinlajin ja 

eläimen persoonallisuuden (tottelevaisuuden) mukaan.  

Academic Search Elite/ 

Animal Assisted Ther-

apy AND Pain 

 

Maksullinen artikkeli; 

Vain tiivistelmä saata-

villa.  
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Companion animals and 

well-being in palliative care 

nursing: a literature review 

Journal of Clinical 

Nursing. Feb2016, 

Vol. 25 Issue 3/4, p. 

300-310 

MacDonald, Julie 

Barrett, David 

 

(Iso-Britannia) 

2015 Kirjallisuuskatsauksen tarkoitus on arvioida nykyistä tietä-

mystä mikä on eläinten rooli ja vaikutus palliatiivisessa hoi-

dossa ja tunnistaa mahdolliset aukot tutkimusten todisteissa. 

Kirjallisuuskatsaukseen valittiin neljä tutkimusta. Huolimatta 

rajallisesta materiaalista ja tutkimuksen rajoitteista, voidaan 

esittää, että eläinkumppanilla on havaittu olevan potentiaalia 

potilaiden elämänlaadun, mielialan kohentajana ja joissain 

tapauksissa myös koetun kivun lievittäjänä. On kuitenkin 

huomioitava, että huoli eläinkumppanin kohtalosta potilaan 

kuoleman jälkeen voi lisätä potilaan kokemaa ahdistusta. 

Palliatiivista hoitoa toteuttavien hoitajien on osattava tunnis-

taa vaikutus, joka eläimillä voi olla potilaan terveyteen ja 

hyvinvointiin. 

Academic Search 

Elite/Animal Assisted Ther-

apy AND Nursing 

Evaluation of therapeutic 

riding (Swe-

den)=hippotherapy (United 

States). A single-subject 

experimental design study 

replicated in eleven patients 

with multiple sclerosis 

Physiotherapy The-

ory and Practice, 

21(1):51-77, 2005 

Hammer, Ann  

Nilsagård, Ylva  

Forsberg, Anette 

Pepa, Helena  

Skargren, Elisabeth   

Öberg, Birgitta 

 

(Ruotsi)  

2005 Kokeellisen tutkimuksen tarkoituksena on ollut tutkia, 

miten ratsastusterapia vaikuttaa MS-tautia sairastavien 

henkilöiden tasapainoon, askellukseen, spastisiteettiin, 

fyysiseen toimintakykyyn, koordinaatiokykyyn ja koet-

tuun kipuun. Tutkimusryhmä koostui yhdestätoista MS-

potilaasta. Tutkimuksen kokonaiskesto oli 16-18 viik-

koa, joista varsinaista interventiojaksoa kesti kymmenen 

viikkoa, sisältäen viikottaisen 30 minuutin kestoisen 

ratsastusterapiaharjoituksen. Intervention vaikuttavuutta 

arvioitiin fyysisen toimintakyvyn mittareilla ja potilai-

den itsearvioinnilla lihasjäykkyyden, ADL-

toimintakyvyn ja kivun suhteen. Saatua tietoa arvioitiin 

visuaalisesti, osittain tilastoiden ja harkiten kliinistä 

Academic search 

Elite/Hippotherapy OR 

Equine Therapy AND Pain 



8 
 

 

merkittävyyttä. Tulokset osoittivat potilaiden edistyneen 

etenkin tasapainon osalta, pientä kehitystä havaittiin 

myös kivun, lihaskireyden ja ADL-taitojen osalta.  

Incidence and risk factors of 

hip joint pain in children 

with severe cerebral palsy. 

Disability & Reha-

bilitation. Aug2011, 

Vol. 33 Issue 15/16, 

p1367-1372 

Jóźwiak, Marek Ha-

rasymczuk, Piotr 

Koch, Aleksander 

Kotwiki, Tomasz 

(Puola) 

 

2011 Tutkimus pyrkii selvittämään yhteyttä CP-vammaisten lasten 

ja nuorten kokemalle lonkkanivelten ja aikaisemmin saadulle 

fysioterapialle. Tutkimukseen valittiin 73 mediaani-iältään 

10,8 vuotta täyttänyttä CP-oireyhtymää sairastavaa, joiden 

itsenäinen siirtyminen on lievimmilläänkin vakavasti rajoittu-

nutta apuvälineistä huolimatta (Gross Motor Function Classi-

fication Scale 4-5). Osallistujat jaetiin kolmeen ryhmään 

aikaisemmin saadun fysioterapian perusteella; loitonnustera-

pia (abduction therapy), ratsastusterapiaa ja ei loitonnustera-

piaa saaneet. Johtopäätöksissä todetaan kivun lisääntynyt 

yhteys potilaan iän, saadun laajamuotoisen loitonnusterapian 

ja ratsastusterapian välillä.  

(Maksullinen artikkeli, vain tiivistelmä saatavilla) 

Academic search 

Elite/Hippotherapy OR 

Equine Therapy AND Pain 
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JULKAISUN NIMI LÄHDE KIRJOITTAJA 

/KIRJOITTAJAT 

AJANKOHTA JULKAISUN SISÄLTÖ TIETOKANTA 

/HAKUSANA 

The Effects of Hippotherapy 

on Motor Performance in 

Veterans with Disabilities: 

A Case Report. 

Journal of Military 

& Veterans' Health. 

Jul2016, Vol. 24 

Issue 3, p24-27 

Aldridge, Roy Lee 

Morgan, A. 

Lewis, A. 

 

(USA) 

2016 Tapausreportin tarkoituksena on verrata perinteisen fysiotera-

pian vastetta ratsastusterapian ja fysioterapian yhdistelmän 

tarjoamaan vasteeseen niska- ja alaselän kivuista kärsivän 34-

vuotiaan miespuolisen veteraanin motorisiin toimintoihin. 

Tuloksia arvioitiin Sheehan Disability Scalen, Oswestry Back 

Pain Questionnairen ja Neck Disability Indexin avulla. Ratas-

tusterapian ja fysioterapian yhdistelmän havaittiin lievittävän 

oireita tehokkaammin verrattuna perinteiseen fysioterapiaan 

kaikkien kolmen arvioidun osa-alueen kohdalta. 

Academic Search Elite/ 

Hippotherapy OR Equine 

Therapy AND Pain 

 

Kokoteksti: Google 

Therapy Dogs in Cancer 

Care: A Valuable Comple-

mentary Treatment 

Springer Science + 

Business Media, 

New York 

Marcus, Dawn 

(USA) 

2012 Kirjoittajan mukaan eläinavusteinen terapia, mukaan 

lukien sertifioitujen terapiakoirien käynnit, ovat arvok-

kaita ja usein alikäytettyjä resursseja, joilla voitaisiin 

vastata syöpäpotilaiden täyttämättömiin tarpeisiin. Kir-

joittajan mukaan tutkimustulokset ovat osoittaneet, että 

eläinterapian avulla voidaan helpottaa potilaan kokemaa 

kipua, ahdistusta ja väsymystä eri potilasryhmissä, mu-

kaan lukien syöpäpotilaat. Noudattamalla yhdenmukai-

sia käytäntöjä eläinvierailuiden aikana voidaan kontrol-

loida infektioriskiä ja pienentää potilaalle koituvaa ris-

PubMed/Animal Assisted 

AND Pain 

 

Google Scholar 
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kiä. (Maksullinen kirja, Google Scholarin kautta voi 

ilmaiseksi lukea 22 ensimmäistä sivua) 

Psychosocial and Psycho-

physiological Effects of 

Human-Animal Interactions: 

The Possible Role of Oxyto-

cin 

Frontiers in Psy-

chology 2012; 3: 

234. 

Beetz, Andrea 

Uvnäs-Moberg, 

Kerstin  

Julius, Henri  

Kotrschal, Kurt  

 

(Saksa, Ruotsi, Itä-

valta) 

2012 Kirjallisuudessa on havaittu ihmisen ja eläimen välisen yh-

teyden edistävän mielialaa, sosiaalista käyttäytymistä ja -

huomiota ja vähentävän stressiin liittyviä fyysisiä reaktioita 

sekä helpottavan ahdistusta. Eläimen hoidon on havaittu li-

säävän tutkittavilla potilailla oksitosiinin tuotantoa. Kirjalli-

suuskatsauksessa tutkijat selvittävät 69 sisäänottokriteerit 

(otoskoko yli 10, vertaisarvioitu, kontrolliryhmä) täyttävän 

tutkimuksen perusteella eläinavusteisen toiminnan psykososi-

aalisia vaikutuksia. Tutkijat esittävät hypoteesin, jossa oksito-

siini voisi olla avaintekijä näissä raportoiduissa suotuisissa 

vaikutuksissa. Yhtään eläintoiminnan kipua lievittävää vaiku-

tusta käsitellyttä tutkimusta ei täyttänyt kirjallisuuskatsauksen 

sisäänottokriteereitä. Myöskään ratsastusterapian arvioinnin 

keskittymistä pelkään liikuntakyvyn tai tasapainon kehittymi-

seen ei otettu katsaukseen mukaan.  

PubMed/Animal Assisted 

AND Pain 

Impact of Animal-Assisted 

Therapy for Outpatients 

with Fibromyalgia 

Pain Med. 2013 

Jan; 14(1): 43–51. 

Marcus, Dawn  

Bernstein, Cheryl 

Constantin, Janet 

Kunkel, Frank 

Breuer, Paula 

Hanlon, Raymond  

(USA) 

2012 Terapiakoirien vierailut avohoidossa kroonisesta kivusta 

kärsivien luona voi vähentää merkittävästi heidän ahdis-

tusta ja kipuaan. Terapiakoirien huomattiin myös nostat-

tavan perheen sekä ystävien mielialaa ja positiiviset 

vaikutukset yltivät henkilökuntaan asti. Tuloksia mitat-

tiin 11-portaisella asteikolla ja lisäksi osallistujilta pyy-

dettiin arvioimaan heidän tyytyväisyyttään. Tutkimuk-

sessa käytettiin yhtä terapiakoiraa 250 kerran vierailulla 

sekä 50 kertaa pelkän odotushuoneen tarkkailua. Pel-

PubMed/Animal Assisted 

Therapy AND Pain 
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Google Scholar 
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kässä odotushuoneessa erot eivät olleet merkittäviä, 

kipu tunnistettiin samanlaisena ennen ja jälkeen huo-

neessa odotuksen.  

Animal-Assisted Activity: 

Effects of a Complementary 

Intervention Program on 

Psychological and Physio-

logical Variables. 

Journal of  Evi-

dence Based Com-

plementary Alterna-

tive Medicine. 2014 

Jul;19(3):211-215 

Nepps, Peggy 

Stewart, Charles 

Bruckno, Stephen 

(USA) 

 

2010/2014 Tutkimuksen tarkoituksena oli arvioida eläinavusteisen toi-

minnan (AAA) psykologista ja fysiologista vaikutusta poti-

laiden kokemaan stressiin, ahdistukseen ja kipuun alueellisen 

sairaalan psykiatrisella osastolla. Tutkimuksen kesto oli hei-

näkuusta 2008 elokuuhun 2009. Kaikkiaan 218 psykiatriselle 

osastolle hoitoon tullutta potilasta osallistui tutkimukseen, 

jossa verrattiin eläinavusteisen toiminnan (43 terapiakoiran 

käyntiä) vaikuttavuutta verrattuna DVD:ltä tarjottuihin stres-

sinhallintamenetelmiin (41 tilaisuutta). Potilaita kannustettiin 

osallistumaan vapaaehtoisena kumpaakin interventiomuotoon 

mahdollisimman pian osastolle tulon jälkeen, kuitenkin niin 

että vain ensimmäisen osallistumiskerran vaikutus mitattiin, 

muutoin osallistumiskeroja ei rajoitettu. Arviointityökaluna 

käytettiin Burnsin masennus- ja ahdistuslomakkeiden lyhen-

nettyjä versioita, kivun numeraalista arviointia ja verenpai-

neen sekä sykkeen mittausta ennen ja jälkeen interventioiden. 

Osallistujilta otettiin myös tilaisuutta ennen ja sen jälkeen 

PubMed/ 

Animal assisted AND Pain 
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sylkinäyte, kortisolitason selvittämistä varten. Koulutettu 

tilastotieteilijä auttoi tutkijoita tulkitsemaan tilastoja. Tulok-

sissa havaittiin molempien interventiomuotojen vähentävän 

samankaltaisesti potilaan kokemaa ahdistusta, kohottavan 

mielialaa sekä vähentävän kipua ja sykettä. Systoliseen tai 

diastoliseen verenpaineeseen tai kortisolitasoon kummalla-

kaan interventiomuodolla ei havaittu olevan vaikutusta. Tut-

kijat toteavat, että eläinavusteisella toiminnalla voidaan hel-

pottaa potilaan kokemaa ahdistusta, masennusta tai kipua yhtä 

lailla kuin muillakin stressinhallintakeinoilla. On huomioita-

va, että koiravierailu oli yksi osaston suosituimmista terapeut-

tisista toiminnoista ja joissain tapauksissa koiran kautta poti-

laat saattoivat kertoa hoidon kannalta merkittäviä asioita tai 

puhua ensimmäistä kertaa moneen päivään. Koska tutkimuk-

seen osallistuminen oli vapaaehtoista esimerkiksi koirapelon 

vuoksi, eettisistä syistä satunnaistettu tutkimus ei ollut mah-

dollista. On myös mahdollista, että terapeuttinen vaikutus voi 

johtua eläimen ohjaajasta, vaikka ohjaaja tietoisesti olisi pas-

siivinen.  Tutkijoiden mukaan haasteena onkin terveyden-

huoltoa ajatellen saada toteutettuja toistamiskelpoisia tutki-

muksia ja missä määrin tässä tutkimuksessa havaitut vaiku-

tukset voisivat johtua plasebo-efektistä. 
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The Utilization of Robotic 

Pets in Dementia Care 

 

Journal of Alz-

heimer’s Disease 55 

(2017) 569–574 

Petersen, Sandra  

Houston, Susan  

Qinc, Huanying  

Tagued, Corey  

Studleye, Jill 

(USA) 

2016 12 viikkoa kestävään tutkimukseen osallistutettiin 61 potilas-

ta, joiden keski-ikä oli 83,4 vuotta ja joista 77% oli naisia. 

Potilaat jaettiin satunnaisesti kontrolli- sekä hoitoryh-

miin.  Tulosten mukaan robotin myötä stressi sekä ahdistus 

väheni ja johti dementiasta kärsivien ikäihmisten psykoaktii-

visten sekä kipulääkkeiden vähäisempään käyttöön.   
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The effect of horse simulator 

riding on visual analogue 

scale, body composition and 

trunk strength in the patients 

with chronic low back pain 

International Jour-

nal of Clinical Prac-

tice 2014 

Aug;68(8):941-9 

J.-H. Yoo, 

S.-E. Kim, 

M.-G. Lee, 

J.-J. Jin, 

J. Hong, 

Y.-T. Choi, 

M.-H. Kim, 

Y.-S. Jee 

(Etelä-Korea) 

2014 Tutkimuksessa 47 kroonista selkäkipua sairastavaa miestä 

jaettiin satunnaisesti kahteen ryhmään; kontrolliryhmään 

(n=23) ja ratsastussimulaattoriryhmään kahdeksan viikon 

ajaksi. Tuloksia arvioidaan VAS-arviointimittaria käyttäen ja 

ruumiin koostumusta sekä vartalon voimaa mittaamalla. Tu-

loksissa havaittiin ratsastussimulaattoriterapian vähentävän 

huomattavasti selkäkipua verrattuna kontrolliryhmään ja 

parantavan keskivartalon voimaa. Ratsastussimulaatioryh-

mässä havaittiin huomattava lihasmassan kasvu ja kehon 

rasvamäärän pieneneminen.  
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JULKAISUN NIMI LÄHDE KIRJOITTAJA 

/KIRJOITTAJAT 

AJANKOHTA JULKAISUN SISÄLTÖ TIETOKANTA 

/HAKUSANA 

Animal-assisted therapy: 

analysis of patient testimo-

nials. 

Journal of Under-

graduate Nursing 

Scholarship (J 

UNDERGRAD 

NURS 

SCHOLARSH), 

2006 Fall; 8(1): 6p-

6p 

Jennifer M. Stoffel 

Carie A. Braun  

(USA) 

2006 Laadullinen tutkimus tutki eläinavusteista terapian vaikutusta 

potilaiden(n=65) kirjoittamien palautteiden perusteella Yh-

dysvaltain keskilännessä sijaitsevassa aluesairaalassa. Analy-

soidusta tekstistä nousi esille seuraavat teemat; rentoutumi-

nen, tyyneys ja rauha. Lähes kolmannes vastanneista koki 

mielialansa parantuneen ja saman verran koki itsensä une-

liaiksi. Tutkimuksen mukaan pediatriset potilaat kokivat 

todennäköisemmin eläinterapian rauhoittavaksi verrattuna 

aikuisiin potilaisiin. Tutkijat eivät havainneet merkittäviä 

eroja aikuisten tai lasten välillä mitä tulee sydämen syke-

tasoon, hengitykseen tai koettuun kipuun. 

 

Tutkijat näkevät tutkimuksen heikkouksiksi, ettei hoitohenki-

lökunnan näkemystä huomioitu ja mikä on lasten huoltajien 

tai eläimen hoitajan vaikutus tutkimuksen tuloksiin. Jatkotut-

kimuksien on sisällettävä satunnaistetun otannan yhdistettynä 

potilaiden haastatteluun ja fysiologiseen sekä psykologiseen 

arviointiin.  
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The horse as the healer--a 

study of riding in patients 

with back pain. 

Journal of Body-

work & Movement 

Therapies (J 

BODYWORK 

MOVEMENT 

THER), Jan2009; 

13(1): 43-52 

Håkanson M 

Moller M 

Lindstrom I 

Mattsson, B 

(Ruotsi) 

2007/2009 24 potilasta, joilla on selkäkivun aiheuttamia huomatta-

via vaikeuksia päivittäisissä toiminnoissa, osallistuivat 

ratsastusterapiaohjelmaan. Usealla potilaalla oli selkä-

kivun lisäksi useita terveysongelmia. Tutkimuksen tar-

koituksena oli selvittää kivun lievittämisen lisäksi, mi-

ten ratsastusterapia vaikuttaa suotuisasti potilaiden hy-

vinvointiin. Hoidon havaittiin lievittävän koettua kipua 

ja muita oireita. Ratsastusterapialla havaittiin olevan 

myönteinen vaikutus potilaiden itsekuvaan ja sitä kautta 

myönteiseen kehityskulkuun. Hoidon seurauksia kuvail-

tiin potilaiden kehotietoisuuden, kompetenssin, tuntei-

den ja lähiympäristön kannalta.   
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