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1 JOHDANTO  

 

Tutkimukset ovat osoittaneet koiran läsnäolon saavan vahvasti dementoituneet ja ma-

sentuneet vanhukset hymyilemään sekä piristymään. Näiden henkilöiden kohdalla 

koira on myös vähentänyt masennus- ja ahdistusoireita. Samanlaisia positiivisia vai-

kutuksia koirilla on kaikenikäisiin ihmisiin. Koirat työskentelevät kouluissa ja lastensuo-

jelulaitoksissa eri puolilla maailmaa. Lapsi voi turvallisesti ja ohjatusti opetella koiran 

avulla niin tunne-elämän, kuin sosiaalisen vuorovaikutuksenkin taitoja. Koiran avulla 

mielenterveyskuntoutujan toipumisprosessikin voi saada uusia ulottuvuuksia. Eläin on 

hienovarainen itseilmaisun opettaja myös aikuisille. Yhdysvalloissa koirat ovat terve-

tulleita moniin sairaaloihin. Suomessa koira-avusteista työmuotoa ollaan ottamassa 

käyttöön esimerkiksi vankiloissa. (Kasvatus-kuntoutuskoirat 2018.) 

Eläinavusteinen työskentely työmuotona on suhteellisen uusi, vaikka historiaa yhtei-

sestä taipaleesta ihmisen ja eläimen välillä on jo tuhansien vuosien ajalta. Koira on 

ollut eläin, jota ihminen on tarvinnut koiran erityistaitojen vuoksi paimentamiseen, var-

tiointiin ja metsästämiseen.  Eläimillä on yleensä meihin positiivinen vaikutus henki-

sesti.  

Haluamme koskettaa eläintä. Lasten peruskysymys koiran, kissan tai muun eläimen 

kohdatessaan on: ”Saako sitä silittää?” Monet vanhemmat, jotka harkitsevat lemmik-

kieläimen ottamista lapselleen, ovat tietoisia osasta eläimen vaikutuksista. Viime vuo-

sina on tutkittu aktiivisesti kiintymyshormoni oksitosiinia ja stressihormoni kortisolia 

(Kortesluoma, Karlsson 2011, 911–918). Tutkimuksista on selvinnyt, että eläimillä on 

kortisolia vähentävä ja oksitosiinia lisäävä vaikutus ihmiseen.  Viime vuosina on ilmes-

tynyt opinnäytetöitä, tieteellisiä artikkeleita ja tutkimuksia, jotka ovat suurimmaksi 

osaksi myönteisiä, kun puhutaan eläimen vaikutuksesta ihmiseen positiivisella tavalla. 

(ks. esim. Lundelin 2012.) 

Eläimiä näkyy arjessa niin kodeissa, katukuvassa kuin sairaalan vastaanottohuo-

neissa, joissa saa katsella kala-akvaariota. Eläimillä on rauhoittava vaikutus meihin. 

Tästä syystä tämä aihe on ajankohtainen. Vanhusten määrän kasvaessa palveluta-

loista on tullut täysinäisiä. Arki hoitokodeissa voi olla kaavamaista, minkä seurauksena 
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hoitajilla ei ole aikaa kahdenkeskiseen kanssakäymiseen. Tämä on iso puute yhteis-

kunnassamme, johon tulisi saada muutos. Aiheena eläinavusteinen työskentely on 

ajankohtainen, sillä olemme vasta heränneet huomaamaan sen kaiken mitä me oike-

asti saammekaan eläimen läsnäolosta irti. (ks. esim. Kindstedt 2016.) Koira-avustei-

nen työskentely on myös kehittymässä kovaa vauhtia. Uusia koulutuksia, opinnäyte-

töitä, uutisia ja tutkimuksia julkaistaan jatkuvasti. (ks. esim. Järvinen 2013.) (ks. esim. 

Välimäki 2016.)  

Tämän opinnäytetyön tarkoitus on vastata kysymykseen: Onko koira-avusteinen työs-

kentely kuntouttavaa ja onko tämä työskentelymuoto hyödyllistä yhteiskunnalle. Opin-

näytetyöni tilaajana on Hali-Koira, joka toteuttaa koira-avusteista työskentelyä Turun 

alueella vieraillen kouluissa, kirjastoissa, palvelutaloissa ja ulkoilemalla yhdessä ikäih-

misten kanssa. Tämä palvelu on innostavaa ja auttaa asiakkaitaan fyysisesti ja henki-

sesti. Ongelmana on vain se, ettei sosiaali- ja terveysala ole tietoinen tästä työmuo-

dosta, jolla olisi mahdollisuuksia tarjota asiakkailleen hetken helpotusta, iloa, nautintoa 

ja yhteisöllisyyttä. Opinnäytetyöni tarkoitus on avata koira-avusteisen työskentelyn 

kuntouttavaa vaikutusta ja näin tuoda ihmisille tietoon tämän melko uuden työskente-

lymuodon ja sen tuomat hyödyt yhteiskunnalle. 

Olen tehnyt töitä vanhusten kanssa jo teini-iästä saakka ja heidän kanssaan keskus-

tellessani lähes poikkeuksetta on tullut ilmi eläinten tärkeys ja se, että niitä kaivataan. 

Ennen oli paljon maatalouksia ja siellä eläimet olivat työn, ruuan ja seuran lähde. Eläi-

met jättävät jälkensä ihmisten mieliin ja sydämiin ja näitä vanhuksia kuunnellessa tuli 

usein ilmi se, miten ihanaa olisikaan, jos vieläkin pystyisi lemmikin omistamaan. Lai-

toksiin ja palvelutaloihin ei saa viedä lemmikkejä, joten toive lemmikistä melkeinpä 

mahdoton toteuttaa.  

Opinnäytetyöni tuotoksena syntyy toimintatapaehdotus. Kehitän Hali-Koiralle tiiviste-

tyn tietopankin, joka keskittyy informaation maksimoimiseen palvelutalokohteissa.  Ti-

laaja voi joko sähköisesti tai konkreettisesti antamalla esitteen kertoa, miten tulee val-

mistautua, kun Hali-Koira vierailee ja miten tulisi toimia, kun koira saapuu palveluta-

lolle. Tämä on osa-alue, joka vielä on tuntematon varsinkin uusissa kohteissa. Tämän 

kehittämistyön tavoitteena on toteuttaa laadullisesti parempi kokemus tilaajan, tarjo-

ajan ja asiakkaiden välillä.  
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Opinnäytetyöni tilaajan tarve on saada koira-avusteisen työskentelyn hyödyt esiin ja 

näin saada eläinavusteinen työskentely tunnetummaksi työskentelymuodoksi. Kehittä-

mistyöni tarkoitus on taas helpottaa Hali-Koiraa, kun he saapuvat asiakkaiden luokse. 

Näihin kuntouttaviin tekijöihin ja koira-avusteisen työskentelyn hyötyjen esiin tuo-

miseksi havainnoin Hali-Koiran toimintaa paikan päällä sekä suoritan kolme eri haas-

tatteluryhmittelyä. Haastattelen palvelun tarjoajaa, Maarit Haapasaarta, palvelun tilaa-

jia sekä palvelun asiakkaita. Näiden kolmen erilaisen haastattelun myötä saan parem-

min ja laajemmin käsityksen koira-avusteisen työskentelyn hyödyistä ja kuntouttavista 

ominaisuuksista. Menetelmistä saadut tulokset analysoin teemoittain. 

Opinnäytetyöni etenee seuraavasti: Esittelen ensin työn tilaajan ja kuvaan hänen yri-

tyksensä toimintaa. Case-luvun jälkeen aukaisen tietoperustan käsitteitä, jotta aihe-

alue on helpommin ymmärrettävissä. Etenen siitä opinnäytetyössäni käytettyihin kehit-

tämistyön menetelmiin ja siihen, miksi juuri nämä menetelmät valikoituivat käytettä-

viksi. Sen jälkeen syvennyn kehittämistyön menetelmien kautta saatuihin tuloksiin ja 

niiden analysointiin. Tulosten jälkeen kerron lyhyesti opinnäytetyöni tuotoksesta, jonka 

jälkeen kohta 7 kiteyttää koko opinnäytetyön pääpiirteet. 
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2 CASE HALI-KOIRA 

 
 
Opinnäytetyöni tilaajana on Hali-Koira (Kuva 1). Hali-Koira on yritys, joka toteuttaa ja 

kehittää koira-avusteista työskentelyä Suomessa. Koira on oleellinen osa toimintaa ja 

koira toimii niin apuvälineenä, kuin ohjaajansa työtoverina. Hali-Koiran päätoimialue 

on Turku ja sen lähiympäristö. Lähtökohtana on tukea Hali-Koiran asiakkaiden toimin-

takykyä ja tuottaa heille mielihyvää. (Hali-Koira 2018.) 

 
 
 
 

 

Kuva 1. Hali-Koiran perustaja Maarit Haapasaari ja hänen työkumppaninsa Viljo-Val-

demar. Kuvaaja: Katri Lehtola. 

Hali-Koiran ohjaaja on koulutettu eläinavusteisen työn ammattilainen, joka työskente-

lee usein moniammatillisessa yhteistyössä terveyden- ja sosiaalialan asiantuntijoiden 

kanssa. Yrityksen perustaja Maarit Haapasaari on pitkään ollut mukana kehittämässä 

koira-avusteisen työskentelyn toimintamalleja Suomessa. Haapasaari perusti Hali-

Koira -yrityksen vuonna 2011 havaittuaan suurta kysyntää suunnitelmallisen koira-
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avusteisen työskentelyn kehittämiselle suomessa. Haapasaari onkin tehnyt vaikutta-

vaa yhteistyötä monien kehitysvammalaitosten, lastenkotien ja vanhainkotien kanssa 

parantaakseen koira-avusteisen työskentelyn tunnettavuutta. (Hali-Koira 2018.)  

Hali-Koiran toiminta on laadukasta ja se toteuttaa Green Care ideologiaa. Ideologia 

perustuu luontoon ja maaseutuympäristöön liittyvään ammatilliseen toimintaan. Tar-

koituksena on edistää ihmisen hyvinvointia ja elämänlaatua. Hyvinvointia lisäävät vai-

kutukset syntyvät muun muassa kokemuksellisuuden, luonnon elvyttävyyden ja osalli-

suuden avulla. Green Care toiminta sijoittuu usein esimerkiksi luonnonympäristöön, 

mutta luonnon elementtejä voidaan käyttää myös kaupunki- ja laitosympäristöissä. 

(Green Care Finland 2018.) Hali-Koiran työskentely on moninaista ja moniammatillista 

(Kuvio 1).  

 

 

Kuvio 1. Hali-Koiran moninainen osaaminen ja vaikuttaminen koira-avusteisessa 
työskentelyssä. (Hali-Koira 2018.) 
 

Hali-Koiran työskentelyn muodot ovat moninaisia ja toimintaa toteutetaan monella eri 

tavalla. Kukin toiminnan muoto on ennalta suunniteltu ottaen huomioon kohderyhmän 

tarpeet ja taidot. Alla olevassa kuviossa (Kuvio 2) kerrotaan pelkistäen Hali-Koiran 

työskentelyn muodoista neljällä eri toiminta-alueella. Kuviosta ilmenee yksiselitteisesti 

yrityksen toiminnan kuvaus eri kohteissa. Ohjelma on toteutettu ammattitaitoisesti ja 

Kehittää ja 
toteuttaa koira-

avusteista 
työskentelyä

Tuo iloa ja 
vahvistaa terveyttä

Kuntouttaa mieltä 
ja kehoa

Ennaltaehkäisee 
syrjäytymistä

Toteuttaa Green 
Care ideologiaa



 

 

10 
 

se on suunniteltu vastaamaan asiakkaiden tarpeita ja toimintakykyä parantaen tai yl-

läpitäen. 

Kuvio 2. Hali-Koiran toiminnan kuvausta ryhmitellen. Kuviosta ilmenee toiminnan mo-
ninaisuus ja laajuus. (Hali-Koira 2018.) 
 
 

Maarit Haapasaari vierailee vanhusten palvelutaloissa aktivoiden ja innostaen asuk-

kaita. Palvelutaloissa toteutettava toiminta on jumppaamista ja koiran kanssa kanssa-

käymistä. Palvelutaloissa käytetään ryhmäkuntoutumista eli työskentely tapahtuu ryh-

mänä. Kävelyharjoitukset, tasapainoharjoitteet ja jumpat antavat palvelutalon asuk-

kaille virkeää mieltä, iloa, onnistumisen ja tekemisen intoa. Jumpat ja muut harjoitteet 

on suunniteltu yhdessä fysioterapeuttien kanssa. Palvelutaloissa vierailu kestää tun-

nin. Ryhmän koosta riippuen Hali-Koiran ohjaaja Maarit Haapasaari toteuttaa toimin-

tansa ryhmän etuja ajatellen. Kuntouttavien ryhmätilanteiden lähtökohtana sekä tavoit-

teena on auttaa muistisairasta käyttämään jäljellä olevia toimintakyvyn osa-alueita mo-

nipuolisesti ja pyrkiä tukemaan hänen itsenäistä selviytymistään arjessa. Vaikka kun-

toutusryhmä ei koskaan täysin korvaa ympäri vuorokauden jatkuvaa kuntouttavaa hoi-

toa, on se merkittävä toimintakykyä ylläpitävä tekijä, joka tuo tarvittavaa virikettä ja iloa. 

(Railo & Urbanus 2017, 3.) 

 

Hali-Koirien toimintaan kuuluu joka keskiviikkona järjestetyt Kävelytreffit. Kävelytreffejä 

toteutetaan yhdessä Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry:n, Hali-Koira- yrittäjä Maarit 

Palvelukodit

•Mieli virkeäksi

•Koiran kanssa 
kanssakäymistä

•Fysioterapeuttien 
kanssa suunniteltua 
jumppaamista

•Ryhmäkuntoutumista

Kävelytreffit

•Matalan kynnyksen 
toimintaa

•Koiran kanssa ulkoilua 
ja hyötyliikuntaa

•Vierailua opastetuissa 
kulttuurikohteissa

•Ryhmäytymistä ja 
yhdessäoloa

•Yhteisöllisyyttä

•Säännöllistä. Kerran 
viikossa aina samaan 
aikaan. 

Kehitysvammaiset ja 
autistit

•Kommunikoinnin 
harjoittelua

•Elekielen 
ymmärtämisen 
opettelua

•Koiran hoitamista ja 
lenkittämistä 
luonnossa -> 
hoivaamista ja 
tasapainoharjoitteita. 

Kirjoitetaan Koiralle ja 
Kerrotaan Koiralle

•Lukihäiriöstä kärsiville 
lapsille ja nuorille

•Vierailut kirjastoissa ja 
kouluissa

•Jumppaamista, kielen 
harjoitteita, tarinoita 
ja runoja.

•Koira-avusteista 
sanataidetta
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Haapasaaren, Turun kaupungin, Parkinmäen Palvelutalon (ent. Wilen) ja Turun Kylä-

talon kanssa. Tärkein osa toteutusta ovat kuitenkin berninpaimenkoirat Neiti Namu, 

Hilma Maria ja Viljo Valdemar, jotka johtavat kävelyporukkaa vuorotellen. (Haapasaari 

2015, 2.) Toiminta on kulttuuririkasta ja jokaisen kävelyn tarkoituksena on ennaltaeh-

käistä yksinäisyyttä ja kannustaa tutustumaan eri kulttuurikohteisiin Hali-Koiran johdat-

telemana. Kohteet ovat kiinnostavia ja niissä on aina opas kertomassa kohteesta. Kä-

velytreffien jälkeen mennään usein kahville. Joka keskiviikkoisiin Kävelytreffeihin osal-

listuminen on ilmaista ja avointa kaikille. Kävelytreffit ovat matalan kynnyksen toimin-

taa ja ovat osallistujamääristä ja palautteista päätellen erittäin suosittua. Näiden käve-

lytreffien eli kulttuurikävelyiden kohteina voi olla esimerkiksi museo tai kirjasto. Esimer-

kiksi jäteveden puhdistuslaitoksella Hali-Koira vieraili kävelijöiden kanssa 2017. Käve-

lytreffit ovat saaneet huomiota uutisissa ja lehtiartikkeleissa (ks. esim. Visit-

turku.tv2016.) 

 

Kehitysvammaisten ja autistien kanssa Hali-Koiran työskentely pohjautuu kommuni-

kointiin. Koiralle on helppo avautua ja näyttää herkkäkin puolensa. Koira ei arvostele, 

eikä anna kritiikkiä, jos lausuminen on hieman erilaista kuin normaalisti. Tämä kom-

munikaation harjoittelu, elekielen ymmärtäminen, koiran hoitotoimenpiteiden tekemi-

nen, kuten harjaaminen ja ruokinta ovat osa kiintymyssuhteen luomista, jonka myötä 

uskaltautuu yrittämään ja menemään omien mukavuusalueidensa ulkopuolellekin. Koi-

rasta tulee tärkeä osa kommunikoinnin harjoittelua. (Hali-Koira 2018.)  

 

Hali-Koira tekee yhteistyötä myös sanataiteilija Veera Vähämaan kanssa. He ovat ke-

hittäneet yhdessä Kirjoitetaan Koiralle- ja Kerrotaan Koiralle menetelmät, joissa yhdis-

tyy luova oppiminen, vuorovaikutustaitojen ja ryhmätyötaitojen vahvistuminen. Kerro-

taan Koiralla ja Kirjoitetaan Koiralle ovat syntyneet halusta kannustaa lukihäiriöstä kär-

siviä nuoria ja lapsia. Hali-Koira kannustaa sanataiteilemaan, kertomaan tarinoita koi-

ralle ja kirjoittamaan koiralle. Koiralle on helpompaa kirjoittaa ja puhua kuin aikuiselle. 

Toiminnan muoto on tukena niille, jotka kaipaavat hieman enemmän kannustusta pu-

heen tuotossa tai kirjoituksessa. (Hali-Koira 2018.)  

 

”Eläinavusteiset sanataideharjoitukset ovat matalan kynnyksen harjoituksia, ja 

niiden on tarkoitus jättää kirjoittajille keksimisen varaa ja liikkumatilaa. Yleensä 
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tekstit tehdään kuitenkin minämuodossa, eli monologeina. Joskus tehtävänä on 

kirjoittaa postikortti Hali-Koiran kuvitteelliselta karkumatkalta, jonka kohteena voi 

olla niin aurinko kuin amerikkakin. Kirjoitetaan Koiralle® –työpajoissa käsialalla 

tai kirjoitusvirheillä ei ole väliä. Koiran persoonallinen puhetyyli voi rakentua vaik-

kapa Savon murteen tai kökköjen pateettisten lauseiden varaan.” (Hali-Koira 

2018.)  
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3 ELÄINAVUSTEINEN TYÖSKENTELY KUNTOUTTAVANA TYÖMUOTONA 

 
 
Tässä luvussa täsmennän opinnäytetyöni tietoperustaa. Tietoperustan selventäminen 

auttavat opinnäytetyöni asiakokonaisuuden hahmottamisessa. Avaan käsitteet: Kun-

toutus ha kuntouttava työmuoto, eläinavusteinen työskentely ja koira-avusteinen työs-

kentely. 

 

3.1 Kuntoutus ja kuntouttava työmuoto 

 

Opinnäytetyössäni avaan käsitteen kuntoutus, jotta sana kuntouttava avautuu syvem-

min. Kuntoutusportti määrittelee kuntoutuksen seuraavasti. Kuntoutus on tukea, sitou-

tumista ja yhteistyötä. Sillä parannetaan kuntoutujan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista 

toimintakykyä. Kuntoutuksella tuetaan ihmisten itsenäistä selviytymistä ja hyvinvointia 

sekä arkielämässä että elämän aikana esiintyvien siirtymävaiheiden aikana. (Kuntou-

tusportti 2016.) Kuntoutus terminä itsessään on monialainen. Kuntoutus voi olla lää-

kinnällistä tai sosiaalista kuntoutusta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos avaa käsitettä 

kuntoutus näin: Kuntoutus voidaan määritellä esimerkiksi ihmisen tai ihmisen ja ympä-

ristön muutosprosessiksi. Kuntoutus on suunnitelmallista ja monialaista, usein pidem-

piaikaista toimintaa, jonka tavoitteena on auttaa kuntoutujaa hallitsemaan elämäntilan-

teensa. (THL 2015.) 

 

3.2 Eläinavusteinen työskentely 

 
Eläinavusteinen työskentelyn ymmärtäminen on tärkeä osa opinnäytetyötäni. Kun ym-

märtää tämän käsitteen, saa myös syvemmän käsityksen siitä mitä koira-avusteinen 

työskentely oikeastaan on. Eläinavusteinen työskentely (Animal Assisted Interventi-

ons, AAI) on melko uusi ja termistö hakee vielä paikkaansa. Animal Assisted Interven-

tion International määrittelee eläinavusteisen työskentelyn näin: Eläinavusteinen työs-

kentely on johdonmukaista ja suunniteltu tukemaan kehitystä emotionaalisella, kogni-

tiivisella, sosiaalisella ja/tai psyykkisellä tavalla. Sitä johtaa ja/tai ohjaa asiantuntija, 

joka on erikoistunut alansa ammattilainen. (Animal Assisted Interventions International 

2013–2018.) Viime vuosina on yhä enemmän tullut opinnäytetöitä, lehtiartikkeleita ja 
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tieteellisiä tutkimuksia, jotka puoltavat eläinavusteiseen työskentelyyn. Eläinavustei-

nen työskentely toimii kattoterminä, joka pitää sisällään eläinavusteisen toiminnan, te-

rapian ja opetuksen. (Ikäheimo 2013, 10–14.)  

 

Eläinavusteinen toiminta on yleensä vapaaehtoisvoimin toteutuvaa toimintaa. Ohjaa-

jan tulee olla perehdytetty eläinavusteiseen toimintaan ja laitosvierailujen tekemiseen. 

(Ikäheimo 2013, 10–11.) Eläinavusteinen toiminta kehittää ja parantaa ihmisen hyvin-

vointia motivoivin, kasvatuksellisien ja mielihyvää tuottavin keinoin. Toiminta ei ole ta-

voitteellista, mutta voivat olla säännöllisiä. Eläinavusteinen toiminta on ilmaista. (mt. 

10–11.)  

 

Eläinavusteinen terapia on tavoitteellista toimintaa, joten toiminnalla on jokin konkreet-

tinen tavoite siitä, mitä siltä halutaan saada. Tässä muodossa hoito- ja kuntoutuspro-

sessin osana on eläin.  Terapia voi olla yksilö- tai ryhmäterapiaa ja sillä on yksilö- ja/tai 

tilannekohtaiset tavoitteet ja edistymistä seurataan tarkoin.  Tarkoituksena on parantaa 

ihmisen fyysistä, sosiaalista, kognitiivista tai emotionaalista hyvinvointia. Eläinavustei-

nen terapia on maksullista ja siitä peritään palkkiota. (Ikäheimo 2013, 10-11.)  

 

Eläinavusteinen (erityis)opetus voi olla eläinavusteista toimintaa tai terapiaa. Tätä 

työskentelyn muotoa käytetään muun muassa erityistarpeisten lasten kouluissa. Koira 

auttaa lasta rentoutumaan ja kannustaa yrittämään enemmän. Jos eläinavusteista 

opetusta antaa koulutuksen saanut ohjaaja, on toiminta silloin suunnitelmallista ja ta-

voitteellista. (Ikäheimo 2013, 10-11.) 

 

3.3 Koira-avusteinen työskentely 

 

Opinnäytetyöni keskittyy koiran kanssa toteutettuun eläinavusteiseen työskentelyyn eli 

koira-avusteiseen työskentelyyn. Nimensä mukaisesti tätä työskentelymuotoa toteute-

taan toimintaan koulutetun koiran kanssa. Koiran ohjaaja on myös ammattiin koulut-

tautunut tai koulutettu. Koira-avusteisen työskentelyn pääperiaatteena on toteuttaa 

työskentelyä, joka kohdistuu asiakkaan/ kuntoutujan/ potilaan terveyden, hyvinvoinnin, 

kasvatuksen tai kuntoutuksen edistämistyöhön (Koirat kasvatus- ja kuntoutustyössä ry 
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2018.) Aaltonen (2016, 27) on taas opinnäytetyössään kuvannut koira-avusteisen työs-

kentelyn seuraavasti: koira-avusteisessa työskentelyssä keskeistä on tavoitteellisuus 

ja ammatillisuus. Työntekijä soveltaa koira-avusteisia menetelmiä ammattinsa ra-

joissa. Toiminta suunnitellaan täyttämään asiakkaan toiveet sekä muokataan asiak-

kaan tavoitteita vastaavaksi. Koiran, asiakkaan ja työntekijän yhteistyö perustuu vuo-

rovaikutukseen (Kuva 2). Läsnä oleva aito vuorovaikutus on toiminnan tärkein vaikut-

taja, eikä sitä voida jäljitellä edes teknisillä laitteilla. (Kihlström-Lehtonen 2013, 88-90.)  

 
 

 
 
 
Kuva 2. Viljo-Valdemar työskentelee palvelutalon asukkaan kanssa. Koiran ja ihmi-
sen välinen vuorovaikutus on vahvaa ja koira itsessään kannustaa yrittämään. Ku-
vaaja: Katri Lehtola. 
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4 KEHITTÄMISTYÖN MENETELMÄT 

 
  
Kerron seuraavaksi opinnäytetyössäni käytetyistä menetelmistä. Näitä menetelmiä 

ovat havainnointi ja kolme erilaista haastattelua. Havainnoin Hali-Koiraa paikan päällä 

tarkastellen toiminnan toteutusta. Päädyin kolmeen erilaiseen haastatteluun, koska 

haastattelen kolmesta eri näkökulmasta: palvelun tilaajia, palvelun asiakkaita ja palve-

lun tarjoajaa. On tärkeää jaotella haastattelu kolmeen osaan, sillä näin saadaan kat-

tava kokonaisuus kolmelta eri taholta. Kysymykset on muotoiltu kunkin haastatteluryh-

mänä mukaisesti, jotta saadaan mahdollisimman kattava ja laadukas kokonaisuus.  

 

4.1 Havainnointi 

 
Havainnointi eli observointi on aineistonhankintamenetelmä, jossa tutkittavasta ilmi-

östä kootaan tietoa sitä seuraamalla ja tekemällä havaintoja (Jyväskylän Yliopisto 

2015). Havainnointi antaa suoraa tietoa siitä, miten toimintaa toteutetaan. Ensikäden 

tieto näkyy myös siinä, miten tätä palvelua otetaan kohteissa vastaan. Asiakkaiden 

reagoiminen Hali-Koiran toimintaan näkyy siis suoraan ilman mitään välikäsiä. 

 

Havainnointi voi olla myös haastava menetelmä saada tietoa, sillä saatua tietoa voi 

olla vaikeaa tallentaa saman tien. (Kajaanin Ammattikorkeakoulu 2018.) Havainnoin-

nin muoto, jota käytin opinnäytetyössäni oli osallistuva havainnointi. Osallistuvassa ha-

vainnoinnissa on tyypillistä, että tutkija osallistuu tutkittavien ehdoilla heidän toimin-

taansa. Yleensä tutkimukset ovat tällöin kenttätutkimuksia. Usein tutkija pyrkii pääse-

mään havainnoitavan ryhmän jäseneksi eli osaksi ryhmää, jota havainnoi. (Kajaanin 

Ammattikorkeakoulu 2018.) Osallistavan havainnoinnin myötä saadaan ensikäden ko-

kemus palvelun toiminnasta ja siitä, miten palvelu otetaan vastaan. Kenttätutkimuksen 

aikana saadaan monipuolinen näkemys kokonaisuudesta, eikä tieto perustu vain tut-

kimuksiin. Havainnoinnin valitsin yhdeksi opinnäytetyöni menetelmäksi sen takia, että 

halusin syvemmän subjektiivisen kokemuksen Hali-Koirasta. Tältä menetelmältä olisin 

halunnut saada enemmän irti kokonaisuudessaan ja pystyä havainnoimaan myös pas-

siivisesta näkökulmasta, mutta siihen minun olisi tullut käyttää toisenlaista havainnoin-

nin muotoa, eikä siihen tarvittavia valmiuksia ollut.  
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Havainnointi kertoja minulle kertyi seitsemän. Nämä kaikki havainnointi kerrat toteutet-

tiin vuoden 2018 alkupuolella. Havainnoin kohderyhmää ja heidän reagointiaan Hali-

Koiran toimintaan. Olin osallistuva havainnoija ja näin pääsin kokeilemaan itse, miten 

muun muassa jumppa toteutetaan. Havainnoin myös tilaajani opastusta, selkeyttä ja 

toteutusta. Havainnoinnin kautta sain analysoitua kattavasti Hali-Koiran kokonaisuutta 

suunnittelusta toteutukseen saakka. Havainnoinnin myötä huomasin puutteen, jonka 

pohjalta syntyi opinnäytetyöni tuotos.  

 

4.2 Palvelun tilaajien haastattelut 

 
Teemahaastattelu antaa tarvittavaa tilaa haastattelijan ja haastateltavan vapaamuotoi-

semmalle keskustelulle. Teemahaastattelun aihepiirit ovat ennakkoon määriteltyjä, 

mutta aiheiden esittämisellä ei ole tiukkaa järjestystä (Liite 1 & 2). Teemahaastatte-

lussa kysymysrunko toimii lähinnä haastattelijan muistilistana ja joustaa tilanteiden mu-

kaan (Näpärä 2017). Haastatteluiden myötä halusin saada selkeämmän kuvan siitä, 

miten koira-avusteinen palvelumuoto on otettu vastaan palvelukodeissa ja millaisia 

ajatuksia toiminta on herättänyt niin palvelun tilaajien kuin asukkaidenkin keskuu-

dessa.  

 
Halusin ennen palvelun tilaajien haastatteluita selvittää, minkälaisiin kysymyksiin haen 

vastausta ja mitkä tahot olisivat oleellisimmat ajatellen asiakokonaisuutta. Tämän poh-

jalta tulin tulokseen, että laatu korvaa määrän ja perehdyin palvelun tilaajien asiantun-

tijuuteen Hali-Koiran toiminnan kannalta. 

 

Palveluntilaajien haastatteluihin valikoitui kaksi tahoa: Helena Norokallio ja Ulla Kor-

pela.  Helena Norokallio työskentelee Turun Lähimmäispalveluyhdistys Ry:ssä ja on 

projektikoordinaattorina kyseisessä yhdistyksessä. Norokallio on myös aktiivinen osa 

Hali-Koiran kävelytreffikokonaisuutta. Ulla Korpela on Otso-kodin johtaja. Otso-koti on 

paikallinen perheyritys, joka sijaitsee Runosmäessä. Otso-koti ostaa Hali-Koiran pal-

veluita asukkailleen antaakseen mahdollisimman monipuolisia ja aktivoivia virikkeitä. 

Korpela on sisäistänyt Hali-Koiran osaksi hoitokodin palvelulupausta.   
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Palvelun tilaajien haastatteluiden myötä halusin selvittää, miten palvelu on otettu vas-

taan, miksi sitä tilataan, onko se kannattavaa heille, miten he kokevat työskentelymuo-

don kuntouttavan puolen ja näkyykö toiminnan vaikutus heidän arjessaan. Palvelun 

tilaajien haastattelu pohjautuu tekemääni haastattelupohjaan (Liite1).  

 

4.3 Asiakashaastattelut  

 

Asiakashaastattelut suoritettiin kaikki puhelimitse ja tämä teemahaastattelun muoto 

pohjautuu tekemääni haastattelurunkoon (Liite 2) Teemahaastattelun vahvuus eli vuo-

rovaikutus ja keskustelunomaisuus värittivät haastattelun ja asiakkaat kokivat haastat-

telun luontevaksi ja helpoksi. Tämän myötä avautuminen ja asiasta keskusteleminen 

oli syvempää kuin esimerkiksi strukturoidussa haastattelussa. Yleensä asiakashaas-

tattelut toteutetaan strukturoidun kaavan mukaan, mutta silloin asiakkaan mielipide ja 

ääni voivat hukkua. Haastattelumuodon huonona puolena oli asiayhteydessä pysymi-

sen vaikeus ja tämän takia olisi voinut käyttää enemmän strukturoitua haastattelume-

netelmää.  Asiakashaastatteluita ajatellen muistisairaiden haastattelu ei tullut kysee-

seen, mutta asiakashaastatteluihin valikoitui kolme Hali-Koira kävelytreffiläistä. Yksi 

haastateltavista halusi, ettei nimeä lukisi opinnäytetyössä, joten asiakashaastatteluista 

kertoessani käytän nimikkeitä: A1, A2 ja A3 tasavertaisuuden vuoksi.  

 

4.4 Palvelun tarjoajan haastattelu 

 
Kun halutaan selvittää laajalla alalla koira-avusteisen työskentelyn kuntouttavaa 

puolta, on tärkeää kuulla palvelun tarjoajan ääntä. Haastattelin Maarit Haapasaarta 

saadakseni hänen näkemyksensä oman yrityksensä kuntouttavasta voimasta esille. 

Haastattelu tapahtui keskustelun muodossa aina silloin, kun olimme yhteydessä. Ha-

lusin kysymyksieni olevan mahdollisimman keskustelunomaisessa muodossa, jotta 

saisin aidoimman vastauksen. Palvelun tarjoajan haastattelu on olennainen osa koko-

naisuutta, jotta saadaan mahdollisimman monipuolinen näkemys siitä, mitä hyötyjä 

työskentelymuodosta on. Haastattelu tapahtui hetkessä ja tarkoituksena oli vastata ky-

symyksiin: miksi Hali-Koiran toiminta on kuntouttavaa, miksi koira-avusteinen työsken-

tely on tärkeää ja kannattavaa ja mitä palvelun tarjoaja saa irti omasta toiminnastaan. 
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Tämä haastattelu suoritettiin vapaamman kaavan mukaan, mutta silti noudattaen tee-

mahaastattelun kriteerejä. Tarkoituksena oli luoda keskustelun omainen haastattelu, 

jonka myötä silti saataisiin vastauksia, jotka olisivat yhteydessä aiempiin haastattelui-

hin.  

 

4.5 Aineiston analysointimenetelmät  

 

Kehittämistyön menetelmien tekemisen jälkeen aloin järjestelmällisesti lajittelemaan ja 

kartoittamaan saatua tietoa teemoittain. Aloitin Havainnoinnista, sillä sain eniten tietoa 

kuntouttavasta puolesta osallistuvan havainnoinnin kautta. Kävin läpi kaikki dokumen-

tointini havainnointikerroista. Havainnointikerroilla olin jokaisen kerran jälkeen tallen-

tanut ääniviestin puhelimeeni, jonka tein heti havainnointikerran jälkeen, jotta havain-

nointi olisi dokumentoitu mahdollisimman tuoreena. Litteroin tallennetut äänitallenteet 

ja poimin yhtäläisyyksiä ja alleviivasin kaiken uuden mitä jokainen kerta toi tullessaan. 

Kokonaisuuden sain kasattua tarkastelemalla yhtäläisyyksiä ja poimimalla jokaisen 

kerran pienet eroavaisuudet. Nämä eroavaisuudet olivat mielenkiintoisia. Jokainen ha-

vainnointikerta oli erilainen ja kaikista havainnointikerroista sai jotain uutta tietoa. Ha-

vainnointimenetelmän myötä sain laadukasta tietoa koira-avusteisen työskentelyn 

hyödyistä ja kuntouttavasta puolesta.  

 

Litteroin ja analysoin haastattelut ryhmittäin sekä kokonaisuutena. Tämä antoi minulle 

laajemman perspektiivin ja pystyin löytämään yhtäläisyyksiä kaikista haastatteluista. 

Keräsin kaikki yhtäläisyydet samalle paperille ja poimin ydinkohdat jokaisesta haastat-

telusta. Tavoitteena oli käsitellä haastattelut mahdollisimman monipuolisesti. 

 

Lopuksi yhdistin kaikki kehittämistyön menetelmät yhteen ja poimin yhtäläisyyksiä. Py-

rin pilkkomaan ja pelkistämään aineistoa niin, että sain laadullisesti kattavan tuloksen. 

Tarkoituksena oli saada sidottua menetelmissä ilmenneet teemat ja aihealueet yhdeksi 

kokonaisuudeksi. Tämän jälkeen etsin ne päätelmät, joiden avulla päästiin saatuihin 

tuloksiin. 
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5 TULOKSET JA ANALYSOINTI 

 
 
 
Kehittämistyön menetelmiä analysoidessani huomasin kolmen teeman nousevan kes-

keisiksi. Näitä teemoja olivat: jumppaamalla mieli virkeäksi, palveluiden kannattavuus 

ja suosio ja koira-avusteisen työskentelyn innostava ja kuntouttava voima. (Kuva 3) 

Nämä kaikki edellä mainitut teemat pohjustavat siihen tulokseen, että koira-avusteinen 

työskentely on kuntouttavaa. Seuraavaksi avaan tulokset, miksi koira-avusteinen työs-

kentely on kuntouttavaa ja kannattavaa (Kuvio 3). Käytän tässä osassa kuvia ja kuvi-

oita apuna osana tulosten monipuolista hahmottamista ja konkretisointia.  

 

 

Kuva 3. Yhteys eläimen ja ihmisen välillä on ihmeellinen. Eläin auttaa keskittymään 
hetkeen ja sen tuottamaan iloon. Kuvaaja: Katri Lehtola. 
 
 

5.1 Jumppaamalla mieli virkeäksi ja olo vetreäksi  

 

Molemmissa asiantuntijahaastatteluissa sekä Helena Norokallio, että Ulla Korpela ku-

vailivat asiakkaidensa nauttivan ja reagoivan positiivisesti koira-avusteiseen ohjel-

maan. Jumppaaminen ja yhdessä tekeminen koettiin asiakkaiden keskuudessa mieltä 

virkistäväksi ja vetreyttäväksi.  Korpela kuitenkin muistuttaa, että Otso-kodin asukkai-

den kunto ja sen päiväinen olo vaikuttavat siihen, miten Hali-Koiran toiminta otetaan 
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vastaan. Muistisairaiden kanssa toimittaessa tulee ymmärtää se, ettei toiminta aina 

kohtaa asukasta, toteaa Korpela. Mitään näyttöä ei kuitenkaan ole siitä, etteikö toimin-

nasta hyötyisi kukaan. Palvelutalon asukkaiden kokemuksen eroavaisuuksista huoli-

matta havainnoinnin myötä saadaan yksi vaikuttava yhtäläisyys: jokainen asukas rea-

goi positiivisesti koiraan ja yhdessä toteutettuun jumppaan tai aktiviteettiin. Jopa ne 

asukkaat, jotka kokivat aluksi jännittävänsä koiran läsnäoloa, rentoutuivat ohjelman 

aikana ja ilmeettöminkin ihminen reagoi positiivisesti koiraan. Ohjelman aikana jännit-

tynyt ihminen rentoutui ja oli vastaanottavainen ohjelmaa kohtaan sekä mieli rentoutui 

hetkellisesti. Tietoinen läsnäolo hetkessä on voimaannuttava ja herättävä kokemus. 

 

”Läsnäolon taito saa meidät huomaamaan pienetkin ilot ja nautinnon hetket ajoittain 

kiireisen elämän keskellä. Arjen pyörteissä myönteisten tunteiden voima voi jäädä 

piiloon ja käyttämättä, koska mieli poimii negatiiviset kokemukset vahvemmin esille 

ja jättää helposti hyvät kokemukset vähemmälle huomiolle.” (Lipponen, Litovaara & 

Katajainen 2016.) 

 

Läsnäolo on se, minkä eläin osaa. Toisin kuin ihmisen, eläimen ajatus ei karkaile, vaan 

niillä on taito pysytellä hetkessä. Tämän myötä koiralla on mieltä ja kehoa rauhoittava 

vaikutus meihin. Koira-avusteinen työskentely tarjoaa apukeinoja hetkelliseen iloon ja 

nautintoon, joilla pidemmällä aikavälillä on suurempi voima.  

 

Korpela kertoi haastattelussaan, että hän on sisäistänyt Hali-Koiran toiminnan osaksi 

heidän toimintalupaustaan. Korpela painotti ajattelevansa Hali-Koiran olevan heidän 

palvelukotinsa yksi laatutekijöistä. Kun halutaan asukkaille hyvä olo, tulee panostaa 

monipuolisiin aktiviteetteihin. Asukkaat reagoivat positiivisesti Hali-Koiran tuomiin vi-

rikkeisiin ja jumppaan, mainitsi Korpela.  

 

Norokallion haastattelussa ylistettiin toiminnan tärkeyttä ja sen monitahoisia vaikutuk-

sia asiakkaisiin. Rahoituksen ansiosta toiminta on asiakkaille maksutonta ja siksi on 

matalampi kynnys osallistua kävelytreffitoimintaan. Toiminta antaa virikkeitä niin mo-

nipuolisesti ja kävely toimii liikunnallisena aktiviteettina. Norokallio kertoi haastattelus-

saan, että Hali-Koiran toiminta vastaa suoraan heidän yhdistyksensä arvoihin ja edis-

tää heidän toimita-ajatustaan. Toiminta-ajatuksen Turun lähimmäispalvelu ry:llä on 
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edistää ikääntyvien tasa-arvoista hyvinvointia tarjoamalla yksilöllisiä kuntoutumis-, 

asumis-, hoiva- ja tukipaleluita. Arvoiksi yhdistys mainitsee turvallisuuden, arvonan-

non, yhteisöllisyyden ja voimavaralähtöisyyden. (Kotikunnas 2015.)  

 

 
 
 

 
Kuva 4. Tasapainoharjoittelua koiran kanssa. Viljo-Valdemar auttaa ylläpitämään ja 
kehittämään tasapainoa. Kuvaaja: Katri Lehtola.  
 

5.2 Palvelu on kuntouttavaa ja suosittua 

 
Palvelun suosio on suuri ja kävelytreffi-toiminta on löytänyt paikkansa osana monen 

ikäihmisen arkea. On liian helppoa jumittua kotiin neljän seinän sisälle ja olla tekemättä 

mitään mieltä kohottavaa, toteaa A2. ”Koiran avulla minäkin uskaltauduin mukaan ryh-

mään”, kertoo A3. Voidaan siis sanoa, että koiralla on myös houkuttava ja suostutte-

leva voima. Koiran kanssa ihminen uskaltautuu ulos ja menemään hieman omien mu-

kavuusalueidensa ulkopuolelle. A2 kertoo haastattelussaan myös, kuinka hienoa on 

olla jokin syy lähteä ulos: koira. A2 jatkaa myös toteamalla: ”Kulttuurikävelyiden koh-

teet ovat kiinnostavia ja oppaiden avulla kohteista saa aivan uutta tietoa.” Liikkeelle 

lähtö antaa jo mielelle mahdollisuuden kuntoutua ja avartua samalla. Kulttuurikoh-

teissa vierailu innostaa oppimaan ja näin aktivoi aivoissa mielihyvä hormonia: oksito-

siinia. 
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Kuten Kuntoutusportti (2016) aikaisemmin totosi kuntoutuksen olevan toimintaa jossa 

parannetaan kuntoutujan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä, sekä tue-

taan ihmisen itsenäistä selviytymistä ja hyvinvointia, on koira-avusteinen työskentely 

kuntouttavaa. Kuntouttavaa työskentely on myös sen takia, että koiran avulla saadaan 

ihmiset lähtemään ulos, avartamaan maailmaansa ja kokemaan uusia asioita. Koiran 

edessä uskalletaan yrittää, onnistua ja jopa erehtyä.  

 

Asiakashaastatteluista ilmeni, että toiminta on erittäin suosittua ja kiinnostavaa. A1 ku-

vaili toiminnan olevan monipuolisesti kuntouttavaa. Hän kertoi mielensä olevan vir-

keämpi, toiminta oli kiinnostavaa ja opettavaista ja tunsi kuuluvansa ryhmään, jonka 

myötä oli solminut monia ystäväsuhteita ja näiden myötä sosiaalinen elämä oli paran-

tunut. A2 kertoi kävelyiden olevan kuntouttavaa niin henkisesti kuin fyysisestikin. Kä-

velyiden myötä hän tunsi suurta ryhmäytymisen tunnetta. Myös vertaistuki ja sama 

ikäryhmä olivat tärkeitä kuntouttavia tekijöitä A2:lle. A2 kuvaili myös toiminnan tär-

keyttä ja sitä, kuinka tämän kaltainen työskentelyn muoto voisi olla enemmän esillä ja 

sitä voisi olla enemmän tarjolla, sillä hän koki tämän toiminnan myötä elämänlaatunsa 

parantuneen. A3 painotti haastattelussaan koiran tärkeyden toiminnassa. Koira oli se 

syy, minkä takia hän lähti mukaan, eikä toiminta olisi samanlaista, jos koiraa ei olisi. 

Kaikki asiakashaastatteluun osallistuneet (A1, A2 ja A3) kokivat koiran tuovan ren-

toutta ja syvyyttä toimintaan. A3 kertoi myös kokevansa ryhmäytymisen osaksi Hali-

Koiran suosiota. ”On tärkeää kokea kuuluvansa johonkin ryhmään” totesi A3. Alla on 

muutamia haastatteluissa ilmenneitä lausahduksia toiminnasta:  

 

”Koirakävelytreffit antavat minulle paljon! Toivottavasti ne eivät koskaan lopu” 

”Nautin suunnattomasti ja mieleni lepää, kun saan olla osana tätä toimintaa!” 

”Minulle tämä on tärkeä viikoittainen tapahtuma, joka on kalenterissani ylhäällä, etten 

vain siihen mitään hammaslääkäriä tai vastaavaa varaisi.” 

”Koen olevani erakkohenkinen ihminen, mutta tämä toiminta on saanut minut sosiali-

soitumaan ja avautumaan enemmän” 

 

Palvelun tarjoajan haastattelussa painottui vahvasti sielujen sympatia, yhteenkuulu-

vuus ja tekemisen riemu ”. On hienoa huomata se, miten asiakkaat suhtautuvat koiraan 

ja miten heidän kehonkielensä muuttuu täysin rennommaksi” kertoi Haapasaari. 
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Eräänä keskiviikkona nainen liittyi mukaan kävelytreffitoimintaan. Hän mainitsi myö-

hemmin kävelytreffin aikana, että hänen tyttärensä oli kuollut muutama päivä sitten. 

Se, miten muut kävelytreffiläiset ottivat naisen surun vastaan ja myötäelivät hänen 

kanssaan, oli henkeäsalpaavan kaunista ja surullista samaan aikaan. Kyseinen nainen 

oli päättänyt osallistua kävelytreffeille siitä huolimatta, että häntä oli kohdannut suuri 

suru. Toiminta oli hänelle niin tärkeää, että suurenkin surun keskellä hän koki tärkeäksi 

ja voimaannuttavaksi liittyä keskiviikkoiseen tapahtumaan. Voidaan siis sanoa, että 

suurenkin elämänkriisin aikana oikeanlainen toiminta auttaa käsittelemään surua ja 

saamaan vertaistukea, koira-avusteinen työskentely antoi naiselle tarvitsemaansa tu-

kea ja myötäelämistä.  

 

THL (2015) kertoi kuntoutuksen olevan suunnitelmallista ja monialaista, usein pitkä-

jänteistä toimintaa, jonka tavoitteena on parantaa kuntoutujan elämänlaatua. Nämä 

kriteerit täyttyvät kehittämistyön menetelmistä saaduista tuloksista. Palvelu on kannat-

tavaa juuri tämän takia: Tälle työmuodolle on tarvetta. Voidaan siis päätellä palvelun 

olevan kannattavaa ja samaan aikaan sillä on mieltä ja kehoa kuntouttava voima.  

 
 

5.3 Koira-avusteinen työskentely innostaa ja koukuttaa 

 
Asiakashaastatteluissa selvisi yksi suuri yhtäläisyys: jokainen haastateltu koki osallis-

tumisen toimintaan olevan piristävää ja kuntouttavaa toimintaa. Tässäkin aihealueessa 

vaikutuksen määrän kokeminen vaihteli, mutta jokainen koki toiminnan myötä ole-

vansa energisempi. Jokainen haastatteluun vastannut taho mainitsi myös koira-avus-

teisen työskentelyn, jota Hali-Koira toteutti, innostavaksi. Asiakashaastatteluissa A1 ja 

A3 kertoivat jääneensä koukkuun Hali-Koiran tarjoamaan toimintaan. Myös A2 kertoi 

hurahtaneensa toimintaan ja koki sen tärkeäksi. Palvelun tilaajien haastatteluissa Kor-

pela kertoi tehneensä palvelumuodon osaksi heidän toimintalupaustaan ja Norokallio 

painotti Hali-Koiran toiminnan olevan tärkeä työskentelyn muoto. Norokallio toi aiem-

min haastattelussaan esiin arvoja, kuten turvallisuus, arvonantaminen, yhteisöllisyys 

ja voimavaralähtöisyys, kuvaten niiden pohjaavan täysin Hali-Koiran arvomaailmaa. 

Yllämainitut arvot kertovat täysin Hali-Koiran arvoista ja näiden lisäksi Hali-Koiran ar-

voihin voidaan liittää muun muassa yhdenvertaisuus ja kuulluksi tuleminen. Alla ole-
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vaan kuvioon on kiteytetty muutamia esimerkkejä siitä, miksi voidaan tulla siihen tulok-

seen, että Hali-Koiran toteuttama koira-avusteinen työskentely on kuntouttavaa (Kuvio 

3).  

 

 

 
 
Kuvio 3. Koira-avusteisen työskentelyn kuntouttavat tekijät. Kuvio perustuu menetel-
mistä saatuihin tuloksiin. 

 
 

Koira-avusteinen työskentely on työmuotona kuntouttavaa ja eläimen kanssa jaettu 

hetki voi lyhykäisyydestään huolimatta olla hetki ihmisen päivästä, joka saa aikaan val-

taisan mielihyvän tunteen. Koiran vieraillessa esimerkiksi palvelutalossa voi muuttaa 

päivän radikaalistikin positiivisemmaksi. Koira ei arvostele, vaan hyväksyy ihmisen sel-

laisena kuin hän on. Kannattavaa työskentelyn muoto on sen suosion, arvojen ja toi-

minta-ajatuksen takia. Alla oleva kuvio kertoo, miksi päästään siihen tulokseen, että 

koira-avusteinen työskentely on kannattavaa. (Kuvio 4.) 

 

Ehkäisee 
syrjäytymistä

Kannustaa 
liikkumaan

Nostaa vireystasoa

Vapauttaa 
mielihyvähormonia

Kosketuksen voima 
kuntouttaa

Itsetunnon kasvu ja 
onnitumisen tunne

Ryhmäyttävä

Kuulluksi tuleminen 
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Kuvio 4. Miten päästään tulokseen, että koira-avusteinen työskentely on kannattavaa. 
Kuvio perustuu kehittämistyön menetelmistä saatuihin tuloksiin.   

Tarve
Kiinnostu

s
Suosio Hyödyt Tulokset

kannatta
vaa
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6 OHJEISTUS HALI-KOIRAN VIERAILULLE 

 

 

Ohjeistus Hali-Koiran vierailulle on toimintatapaehdotus, joka syntyi opinnäytetyön tuo-

toksena. Ohjeistus on suunnattu antamaan tarvittua etukäteistietoa yrityksen toimin-

nasta ja parantamaan tiedonkulkua yrityksen ja palvelutalojen välillä. Tämä ohjeistus 

on yksipuolinen ja mahdollisimman informatiivinen ja kompakti kokonaisuus. Tämän 

myötä se on helpompi säilyttää, lukea ja sisäistää hektisen palvelutalon arjen yhtey-

dessä. Kommunikointi ja informaatio yrityksen ja palvelutalojen välillä takaa mahdolli-

simman laadukkaan ja onnistuneen kokonaisuuden, josta hyötyvät kaikki osapuolet 

(Kuvio 5). Tämä tuotos syntyi tarpeesta saada tieto kulkemaan paremmin. Konkreetti-

nen esite on helppo sisäistää ja säilyttää esillä. Näin Hali-Koiran vieraillessa palvelu-

talot voivat varautua tapahtumaan paremmin, eikä ole haittaa, vaikka hoitajat olisivat 

vaihtuneet viime kerrasta. Liite-osuudessa Liite 3 vastaa tuotosta.  
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Kuvio 5. Toimintatapaehdotuksen ulkoasu 
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7 LOPUKSI 

 

 

Koira-avusteinen työskentely on ajankohtainen ja tärkeä hyödynnettävä voimavara. 

Koiran ja ihmisen välillä on suuri voima, joka kannattaisi valjastaa osaksi yhteiskunnan 

toimintamenetelmien työkalupakkia. Koira-avusteinen työskentely on vasta vauvan mi-

toissa, mutta sillä on potentiaalia saavuttaa suuria.  Eläimen avulla toteutettu työsken-

tely auttaa ehkäisemään syrjäytymistä, ylläpitää ja kehittää olemassa olevia fyysisiä ja 

psyykkisiä voimia ja soveltuu myös erityistarpeisiin. Koira-avusteinen työskentely on 

tärkeää sen ajankohtaisuuden vuoksi. Yhteiskunnalla on tarve saada työkaluja yksi-

näisyyden ja syrjäytymisen ehkäisemiseen, sekä uusia sopeutumiskykyisiä työskente-

lymuotoja. Yhteiskunta kaipaa monipuolista toimintaa palvelutaloihin. Eläimen avulla 

hiljainenkin ihminen avautuu, sekä uskaltautuu yrittämään ja etsimään mielen virik-

keitä.  

 

Koiralla on tunnetusti laaja-alainen myönteinen vaikutus ihmisen fyysiseen ja psyykki-

seen hyvinvointiin. Koiran läsnäolon ja rapsuttelun lisäämän mielihyvähormoni endor-

fiinin erityksen lisäksi koiran on todettu vaikuttavan positiivisesti käyttäytymiseen, tun-

neilmaisuun, itsehillintään, aggressiivisuuden määrään ja sosiaalisiin taitoihin. (Kiva-

koira 2018.) On siis pääteltävissä, että koira-avusteinen työskentely on kuntouttavaa 

niin mielelle, kuin ruumiillekin. Voidaan sanoa myös työskentelyn muodon olevan kan-

nattavaa, koska asiakas hyötyy eläimen avulla toteutetusta aktiviteetista. Valitettavasti 

vielä tänä päivänä yhteiskunnassamme on lukkoja, jotka vielä vaikuttavat siihen, ettei 

koira-avusteinen työskentely ole ennemmin sääntö, kuin poikkeus. Palvelutaloissa on 

hektistä, aikataulu on rajoitettua, rahat ovat kiven alla sekä talot täynnä asukkaita. 

Tämä tarkoittaa sitä, että koira-avusteisen työskentelyn juurruttaminen on vaikeam-

paa, mutta ei kuitenkaan mahdotonta.  

 

Opinnäytetyön tutkimuskysymyksenä oli; onko koira-avusteinen työskentely kuntout-

tavaa ja onko tämä työskentelyn muoto hyödyllistä. Vaikka Koira-avusteinen työsken-

tely vielä hakee paikkaansa osana yhteiskunnassamme, opinnäytetyön tulokset osoit-

tavat koira-avusteisen työskentelyn olevan kuntouttavaa ja hyödyllistä. Tämä tarkoittaa 

sitä, että koira-avusteinen työskentely voisi olla yksi vastaus yhteiskunnan ongelmien 
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ratkaisussa. Hyöty, minkä työskentelyn muoto antaa on moninainen ja potentiaalia löy-

tyy laajasti. Eläinavusteisuus voisi olla osa monipuolista työkalupakkia sosiaali- ja ter-

veysalalla. Opinnäytetyöni perusteella on tärkeää tarjota kaikille mahdollisuus kuulla 

ja kokea eläinavusteisuuden, kuten koira-avusteisen työskentelyn hyödyt - aivan kuten 

opinnäytetyöni tilaaja Hali-Koira on jo useamman vuoden aikana tarjonnut. Koira-avus-

teisella työskentelyllä on potentiaali olla yksi poluista kohti parempaa huomista.  

 

Opinnäytetyössäni käytetyt kehittämistyön menetelmät olivat suppeudestaan huoli-

matta luotettavia ja niiden avulla saatiin kattavat tulokset. Tulosten pohjalta sain var-

muuden koira-avusteisen työskentelyn kuntouttavuudesta ja hyödyllisyydestä, joten ne 

vastasivat suoraan tutkimuskysymykseeni. Lisäksi lähteiden avulla pyrittiin tarkastele-

maan ja tuomaan useamman tahon ääni puoltamaan opinnäytetyössäni saamia tulok-

sia. Seuraavaksi kannattaisi lähteä kartoittamaan mahdollisia väyliä, joiden avulla 

markkinointi ja asiakkaat kohtaisivat. Tiedottaminen ja markkinointi antaisivat tarvitta-

van lisäpotkun. Opinnäytetyöni tuotosta voitaisiin myös levittää palvelutaloihin, sekä 

sitä voisi esitellä markkinoinnin muotona muun muassa terveyden ja hyvinvoinnin ta-

pahtumissa.  

 

Tilaajan palautteen mukaan opinnäytetyön tuotos eli ohjeistus Hali-Koiran vierailulle 

on tarpeellinen yritykselle ja se voidaan ottaa käyttöön varsinkin uusien kohteiden 

kanssa. Ohjeistuksen myötä toivotaan saumattomampaa yhteistyötä palvelutalojen ja 

yrityksen välillä. Näin ollen ohjeistus muodostaa laadukkaan käytännön Hali-Koiralle. 

Opinnäytetyön kokonaisuudesta tilaaja kertoo olevansa tyytyväinen. Opinnäytetyö on 

tilaajan mielestä selkeä. Opinnäytetyö on hyvä kokonaisuus ja sen tekeminen on ollut 

mutkaton yhteistyömatka tilaajan ja allekirjoittaneen välillä.  

 

Koira-avusteinen työskentely on kasvava voimavara. Koira-avusteista työskentelyä 

voidaan käyttää vastaamaan kahteen tämän hetken megatrendiin: Hyvinvointipalvelui-

hin ja henkiseen hyvinvointiin. Hyvinvointipalveluiden kysyntä kasvaa yhteiskunnas-

samme. Hoiva-, terveys-, kulttuuri- ja elämyspalveluiden kysyntä on nousussa. Sa-

malla henkiseen hyvinvointiin on alettu kiinnittää enemmän huomiota viime aikoina. 

Itsensä toteuttaminen ja osallisuus sekä osallistuminen ovat esimerkkeinä niistä teki-

jöistä, joilla on merkitystä henkiseen hyvinvointiin. Sosiaali- ja terveydenhuollon alan 
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kannattaisi huomata koira-avusteisen työskentelyn kattavat hyödyt osana heidän työ-

kalupakkiaan.  
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LIITTEET  

 
 
 
Liite 1 Teemahaastattelupohja palvelun tilaajien näkökulmasta. 
 
 
 

Haastattelulomake:  

 

Teemahaastatteluja.  

 

1) Minkälaista palautetta olette saaneet Hali-Koiran toiminnasta?  

(täsmennä ja tarkenna näkökulma tilaajan osalta. Miten toiminta on otettu vastaan)  

 

2) Onko toiminnan myötä havaittavissa positiivisia muutoksia?  

(täsmennä ja tarkenna miten tämä muutos ilmenee jos sellaista on havaittavissa. ) 

 

3) Mitä te saatte irti Hali-Koiran vierailuista?   

(täsmennä ja tarkenna miten palvelu näkyy palvelutalolla)  

 

4) Suosittelisitteko Hali-Koiraa muille? 
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Liite 2 Teemahaastattelupohja asiakkaiden näkökulmasta. 
 

Haastattelulomake: 

Teemahaastattelu 

Asiakashaastattelut:  

1) Koetteko Hali-Koiran toiminnan olevan kuntouttavaa? 

(täsmennä se mitä tarkoitetaan termillä kuntouttava tässä asiayhteydessä)  

 

2) Mitä tämän kaltainen toiminta antaa teille?  

(täsmennä: mikä on se asia minkä takia käytte Hali-Koiran kävelytreffeillä) 

 

3) Voisiko tämän lainen toiminta olla paremmin esillä?  

(tarkenna se, mitä kautta haastateltava on löytänyt kyseisen palvelun.)  

 

4) Näettekö, että kuntouttavalle koira-avusteiselle työskentelylle olisi enemmän tarvetta? 

 

 

5) Mitä te saatte irti Hali-Koira:sta?  
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Liite 3 Ohjeistus Hali-Koira:n vierailulle. 
 

 


