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1 Johdanto  

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tarkastella sosiaalipedagogisen hevostoimin-

nan mahdollisuuksia nuorten työpajatoiminnassa.  Opinnäytetyön tavoitteena on sel-

vittää, miten sosiaalipedagoginen hevostoiminta sopii osaksi nuorten työpajatoimin-

taa, ja miten se osaltaan voi auttaa ehkäisemään syrjäytymistä sekä tukemaan osalli-

suutta. Opinnäytetyössä haastatellaan nuorten työpajoilla työskennelleitä ohjaajia ja 

kuullaan heidän käsityksiään ja näkemystään sosiaalipedagogisesta hevostoiminnasta 

osana pajatyöskentelyä.  

Nuorten syrjäytyminen on Suomessa iso ongelma, syrjäytyneitä alle 30-vuotiaita nuo-

ria on jo 69 000.  1990-luvun talouskriisi kasvatti syrjäytyneiden nuorten määrää ja 

syrjäytyminen on jäänyt vuoden 2008 talouskriisin myötä rakenteelliseksi ongel-

maksi.  Syrjäytyneiden nuorten määrää lisääntyy tasaisesti. Koulutuksen merkitys syr-

jäytymiskehityksessä on suuri: 69 000 syrjäytyneestä nuoresta puolella ei ole perus-

koulun jälkeistä koulutusta. (Teittinen 2017; Me-säätiö laski: Suomessa on nyt 69 000 

syrjäytynyttä nuorta 2017.) 

Vuonna 2017 voimaan astuneeseen nuorisolakiin on sisällytetty myös nuorten työpa-

jatoiminta. Nuorten työpajatoiminnan tavoitteena on parantaa nuoren valmiuksia 

päästä koulutukseen tai suorittaa koulutus loppuun. Työpajatoiminta ehkäisee 

nuorta syrjäytymästä yhteiskunnasta ja edistää nuoren elämänhallintaan liittyviä asi-

oita. (L 1285/2016, 13§.)  Työpajoilla nuoret voivat pohtia tulevaisuuttaan ja mahdol-

lista ammattia. Nuoria ohjataan koulutukseen ja autetaan löytämään polkuja työelä-

mään. Nuorten työpajatoiminnalla tuetaan myös sosiaalihuoltolain mainitsemaa 

nuorten sosiaalista kuntoutusta (L1301/2014, 17§).  

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta on sosiaalisen kuntoutuksen toiminnallinen me-

netelmä. Yhtymäkohtia sosiaalipedagogisessa hevostoiminnassa ja nuorten työpaja-

toiminnassa siis löytyy. Nuorten työpajoilla on toki erilaisia painotuksia toiminnas-

saan ja eri pajoilla on erilaiset asiakasryhmät. Joillakin pajoilla sosiaalinen kuntoutus 

on keskeisessä roolissa, kun taas toisilla pajoilla toiminta on enemmän työelämään 

tai opiskeluun valmentavaa. Työpajatoiminnalla ja sosiaalipedagogisella hevostoimin-

nalla on samanlaisia tavoitteita: syrjäytymisen ehkäisy sekä osallisuuden ja toimijuu-

den vahvistaminen. Yhteisöllisyys on kummassakin toiminnassa tärkeä elementti. 
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Nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen on niin tärkeä asia, että on hyvä tarkastella ja 

kehittää uusia toimintatapoja ennakkoluulottomasti.  

 

2 Sosiaalinen kuntoutus 

Kuntoutuksen päämääränä on yksilön fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintaky-

vyn parantaminen. Kuntoutuksen avulla tuetaan ihmistä niin, että tämä kykenee itse-

näiseen elämään, osallistumiseen, opiskeluun ja työelämään.  

”Kuntoutus on suunnitelmallista ja monialaista toimintaa, jonka tavoitteena on aut-

taa kuntoutujaa toteuttamaan elämänprojektejaan ja ylläpitämään elämänhallin-

taansa tilanteissa, joissa hänen mahdollisuutensa sosiaaliseen selviytymiseen ja in-

tegraatioon ovat (sairauden tai vamman tai muiden syiden vuoksi) uhattuina tai hei-

kentyneet.” (Mitä kuntoutus on? 2016.) 

Sosiaalinen kuntoutus määritetään sosiaalihuoltolain (1301/2014) 17 pykälässä seu-

raavasti: ”Sosiaalisella kuntoutuksella tarkoitetaan sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen 

keinoin annettavaa tehostettua tukea sosiaalisen toimintakyvyn vahvistamiseksi, syr-

jäytymisen torjumiseksi ja osallisuuden edistämiseksi. Sosiaaliseen kuntoutukseen 

kuuluu: 

1) sosiaalisen toimintakyvyn ja kuntoutustarpeen selvittäminen; 

2) kuntoutusneuvonta ja -ohjaus sekä tarvittaessa kuntoutuspalvelujen yhteensovit-

taminen; 

3) valmennus arkipäivän toiminnoista suoriutumiseen ja elämänhallintaan; 

4) ryhmätoiminta ja tuki sosiaalisiin vuorovaikutussuhteisiin; 

5) muut tarvittavat sosiaalista kuntoutumista edistävät toimenpiteet. 

Nuorten sosiaalisella kuntoutuksella tuetaan nuorten sijoittumista työ-, työkokeilu-, 

opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikkaan sekä ehkäistään näiden keskeyttämistä.”  
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Sosiaalisessa kuntoutuksessa käytetään erilaisia työmenetelmiä.   Yksi menetelmistä 

on yksilövalmennus, jolloin sosiaalialan ammattilainen tukee ja ohjaa yksilöllisesti 

asiakastaan.  Sosiaalista kuntoutusta voidaan tehdä myös ryhmätoimintana, jolloin 

etuna on se, että samalla kuntoutettava saa vertaistukea ja uusia sosiaalisia suhteita.   

Sosiaalisessa kuntoutuksessa käytetään myös erilaisia luovia menetelmiä taidetta ja 

luontoa hyödyntäen.  Muita sosiaalisen kuntoutuksen muotoja ovat esimerkiksi kun-

touttava työtoiminta, työkokeilut, työpajatoiminta ja työhönvalmennus. Näiden 

avulla pyritään vahvistamaan kuntoutujan työelämä- ja opiskelutaitoja. (Sosiaalinen 

kuntoutus 2017; L1456/2016, 4. luku, 5§.)   

Kuntouttava työtoiminta on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat olleet työttöminä pi-

dempään ja sen tavoitteena on parantaa elämänhallintaa ja lisätä mahdollisuuksia 

työllistyä. Kuntouttavan työtoiminnan tavoite on totuttaa ja tutustuttaa henkilö työ-

elämään. Kuntouttavaa työtoimintaa järjestää kunta, ja toiminta sijoittuu yleensä 

joko kunnan eri toimipisteisiin tai erilaisiin yhdistyksiin avustaviin tehtäviin. TE-

toimiston ja kunnan virkailija laativat aktivointisuunnitelman, jossa sovitaan kuntout-

tavasta työtoiminnasta ja sen sisällöstä. (Kuntouttava työtoiminta- kunta tukee työl-

listymistäsi; L2001/189, 8§.) Aktivointisuunnitelman teko perustuu lakiin kuntoutta-

vasta työtoiminnasta, ja se velvoittaa kuntaa ja TE-toimistoa laatimaan aktivointi-

suunnitelman työttömälle asiakkaalle, joka saa työmarkkinatukea tai toimeentulotu-

kea (Aktivointisuunnitelma 2015; L2001/189, 5§).  

Työkokeilussa henkilö tekee työpaikalla samoja työtehtäviä kuin työsuhteessa olevat 

työntekijät. Samalla hän voi pohtia ja selventää ammatinvalinta- ja uravaihtoehtojaan 

tai ylipäätään mahdollisuuksiaan palata työelämään. Työkokeilun järjestäjä vastaa 

ohjauksesta ja valvonnasta. Työkokeilu voi olla hyvä vaihtoehto esimerkiksi, jos hen-

kilöllä ei ole ammattikoulutusta. Samoin peruste voi olla se, että henkilö suunnittelee 

alanvaihtoa tai on työtön. Samoin se, että henkilö on hoitanut kotona lapsiaan ja ol-

lut pois työmarkkinoilta, voi olla peruste työkokeilulle. Sellaisille henkilöille, jotka 

ovat olleet aiemmin työelämässä jossain muussa maassa, voidaan työkokeilun kautta 

selvittää mahdollisuuksia työllistyä Suomessa ja selvittää mitä palveluja työllistymi-

nen edellyttää. Työkokeilua voi järjestää yritys, yksityinen elinkeinonharjoittaja, yh-

teisö (esimerkiksi kunta tai yhdistys), säätiö tai valtion virasto laitos tai työpaja. (Työ-

kokeilun käytännöt ja säännökset 2017.) 
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Työhönvalmennus tai toiselta nimeltään seinätön valmennus on sitä, kun työhönval-

mentajat tukevat paitsi työnhakijaa myös työnantajaa. Työnantajat eivät palkkaa 

mielellään osatyökykyistä ihmistä, koska heidän on vaikea arvioida tämän työssä sel-

viytymistä. Työhönvalmentajat antavat käytännön tukea sekä tietoa yhteiskunnan 

järjestämistä palveluista ja taloudellisista tuista työsuhdeasioihin liittyen. Seinättö-

män valmennuksen tavoitteena on tukea paitsi valmentautujaa myös työnantajaa ja 

koko työyhteisöä. Seinättömässä valmennuksessa nuori saa kokemusta työelämästä, 

mikä osaltaan voi auttaa siirtymistä työmarkkinoille. (Seinätön valmennus työpajalla, 

4.) 

 

3 Nuorten työpajatoiminta 

Työpaja on yhteisö, jossa työnteon ja siihen liittyvän valmennuksen avulla pyritään 

parantamaan yksilön arjenhallintataitoja sekä kykyä ja valmiuksia hakeutua koulutuk-

seen tai työhön. Työvalmennuksen avulla kehitetään valmentautujan työkykyä ja työ-

elämässä tarvittavaa osaamista ja työelämätaitoja. Yksilövalmennuksella puolestaan 

tuetaan toimintakyvyn ja arjenhallinnan kehittymistä. (Bamming & Hilpinen 2016, 

16.) Nuorten työpajat ovat työvaltaisia ja yhteisöllisiä oppimisympäristöjä (Nuorten 

työpajat ja etsivä nuorisotyö). Nuorten työpajatoiminta on määritelty nuorisolaissa. 

Nuorisolain 4 luvun 13 pykälän mukaan nuorten työpajatoiminnan tehtävänä on val-

mennuksen avulla parantaa nuoren valmiuksia päästä koulutukseen, suorittaa koulu-

tus loppuun ja päästä avoimille työmarkkinoille tai muuhun tarvitsemaansa palve-

luun. (Työpajatoiminta Suomessa; L1285/2016).) 

Nuorten työpajat voivat olla hallinnollisesti kunnallisia, seutukunnallisia tai kuntayh-

tymän, säätiön, yhdistyksen tai jonkun muun tahon ylläpitämiä. Vuonna 2015 suurin 

osa työpajoista (60,5 prosenttia) oli yksittäisten kuntien ylläpitämiä.  Opetus- ja kult-

tuuriministeriö vastaa työpajatoiminnan kehittämisestä ja avustaa toimintaa aluehal-

lintoviraston kautta jaettavilla avustuksilla (Nuorten työpajat ja etsivä nuorisotyö). 

Nuorten työpajatoiminta sijoittuu julkisen sektorin palvelukokonaisuudessa sosiaa-

lialan palvelujen ja avoimien koulutus- ja työmarkkinoiden välimaastoon. Työpajatoi-
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minta on monialaista ja moniammatillista: työpajat valmentavat, kouluttavat ja kun-

touttavat. Yleisin toimintamenetelmä on valmennus, joka perustuu kasvatuksellisiin 

ja pedagogisiin periaatteisiin. Nuorten elämäntilanteet ovat erilaisia, samoin palvelu-

tarpeet, joten nuorten työpajojen sisällöt vaihtelevat. Valmennustoiminnassa painot-

tuu valmentautujalähtöisyys sekä yhteisöllisyyden rakentaminen, sosiaalinen vahvis-

taminen ja joustavuus. (Bamming & Hilpinen 2016, 30.) 

Suurin osa nuorista osallistuu työpajatoimintaan jonkun ohjaavan tahon toimenpi-

teenä. Vuonna 2015 noin 46 prosenttia (11 818) työpajoilla olleista valmentautujista 

oli kunnan tai työhallinnon kuntouttavassa työtoiminnassa. Kuntouttavassa työtoi-

minnassa olevien osuus on viime vuosien aikana kasvanut ja ohittanut työkokeilussa 

olleiden määrän. Toiseksi yleisin työpajoilla toteutettava toimenpide oli työkokeilu.  

(Bamming & Hilpinen 2016, 22.)  

Nuorille tarkoitetut työpajat ovat osa nuorisotakuuta, joka takaa jokaiselle peruskou-

lun päättäneelle nuorelle koulutuspaikan (Nuorten työpajat ja etsivä nuorisotyö). 

Nuorisotakuun mukaisesti jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle 

vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu- opiskelu, työpaja- tai kuntoutuspaikka 

viimeistään kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun hän on ilmoittautunut työttömäksi 

työnhakijaksi TE-toimistoon (Nuorisotakuu auttaa eteenpäin). Sekä aikuisten että alle 

29‐ vuotiaiden valmentautujien ryhmissä merkittävin työpajoille ohjaava taho oli 

vuonna 2015 työhallinto. Nuorisotyöttömyys onkin suuri haaste: vuonna 2015 Man-

ner-Suomessa oli 84 500 alle 29-vuotiasta työtöntä työnhakijaa. Toiseksi yleisin oh-

jaava taho sekä aikuisten että nuorten osalta oli kunnan sosiaali‐ ja terveystoimi ja 

nuorisotyö. Jonkin verran on alueellisia eroja sen suhteen, onko lähettävänä tahona 

enemmän TE-toimisto vai sosiaali- ja terveyspalvelut. (Bamming & Hilpinen 2016, 10-

21.)  

3.1 Nuorten työpajojen valmennustoiminta 

Nuorten työpajatoimintaa toteutetaan eri menetelmin erilaisissa valmennusyksi-

köissä. Nuorten työpajojen menetelmiä ovat työvalmennus ja yksilövalmennus. Li-
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säksi opitaan käytännön työtä tehden. Työvalmennuksen avulla kehitetään valmen-

tautujan työkykyä ja osaamista, kun taas yksilövalmennuksella tuetaan toimintakykyä 

ja arjenhallintakykyä. (Stewart 2016, 7-32.)   

Nuorten työpajojen toimintamenetelmät jakaantuivat vuonna 2015 seuraavasti, kun 

otannassa oli 200 työpajaa: yksilövalmennus 195 (98%), työvalmennus 177 (89%), 

ryhmävalmennus 168 (84%), työhönvalmennus 118 (59%) ja kuntouttava valmennus 

(muun muassa mielenterveyskuntoutujien työhönvalmennus) 91 (46%). Matalan kyn-

nyksen palveluista yleisin oli vuonna 2015 starttivalmennus, jota tarjottiin 57 prosen-

tissa työpajoista. Etsivän nuorisotyön palveluita puolestaan oli työpajapalveluna 55 

prosentilla työpajoista. (Bamming &Hilpinen 2016, 30-31.) 

Starttivalmennus on sosiaalista kuntoutusta, ja valmennuksessa tavoitteena on nuor-

ten elämänhallinnan vahvistaminen. Starttivalmennusta on kehitetty 2000-luvun 

alusta alkaen työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien erityistä tukea tarvitsevien 

nuorten tarpeisiin. Starttivalmennus on matalan kynnyksen palvelu, ja toiminnan pai-

nopiste on toimintakyvyn kartoittamisessa ja arjen taitojen ja elämänhallinnan tuke-

misessa. (Starttivalmennus.) 

4 Sosiaalipedagogiikka 

Sosiaalipedagogiikan käsite esiintyi ensimmäisen kerran yhteiskunnallisessa ja tie-

teellisessä keskustelussa Saksassa 1840-luvulla (Hämäläinen & Kurki 1997, 11-12). Te-

ollistumisen myötä myös ihmisten ajattelutapa ja maailmankuva muuttui. Uuden 

ajan murroksessa tiede ja rationaalinen ajattelu korvasivat köyhyyteen ja huono-osai-

suuteen liittyvän kohtalonuskon. Ihmisen kohtaloa ei nähtykään enää ennalta mää-

rättynä, ja samalla huomattiin, että sosiaalisia ongelmia vastaan oli mahdollista tais-

tella suunnitelmallisesti. (Hämäläinen & Kurki 1997, 12.) Sosiaalisen tietoisuuden he-

räämisen myötä kasvatuksen yhteiskunnalliseen merkitykseen alettiin kiinnittää 

enemmän huomiota ja huono-osaisuutta alettiin lähestyä pedagogisesta näkökul-

masta. Niinpä köyhien ja laiminlyötyjen lasten ja nuorten kasvatuksesta kiinnostuttiin 

uudella tavalla. Valistuksen henkinen maaperä oli tärkeä osa sosiaalipedagogiselle 

ajattelulle: omaksuttiin optimistinen ihmis- ja yhteiskuntakäsitys, tosin individualis-

mista sanouduttiin irti.  Yhteisöllisyys on tärkeä elementti: Sosiaalipedagogisessa 
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ajattelussa ja toiminnassa korostettiin ihmisten kasvattamista itsestään huolehtivina 

subjekteina yhteiskunnan jäsenyyteen. (Hämäläinen & Kurki 1997,12.)  

Termissä sosiaalipedagogiikka, ”pedagogiikka” viittaa oppiin ihmisen kasvatuksesta 

tai kasvatuksen taitoa.  ”Sosiaalinen” puolestaan voi viitata useampaankin merkityk‐

seen: yhteiskunnalliseen, yhteisölliseen ja ihmisten väliseen vuorovaikutukseen liitty-

vään merkitykseen tai solidaarisuuteen eli toisten ihmisten huomioon ottamiseen ja 

huono-osaisten auttamiseen suuntautumiseen. (Hämäläinen 2001,14.) Sosiaalipeda-

goginen teoria yhdistää kasvatustieteellisen ja yhteiskuntatieteellisen näkökulman ja 

on lähtökohdiltaan monitieteistä (Ranne 2005, 14). Tieteenalana sosiaalipedago-

giikka on käytännöllinen tiede, joka on kiinnostunut siitä, miten yksilö integroituu yh-

teiskuntaan, ja siitä mistä yksilön yhteiskunnallinen subjektius, osallisuus, osallistumi-

nen ja yhteiskunnallinen toimintakyky muodostuvat. Tutkimuskohteena on myös se 

pedagoginen toiminta, joka edistää näitä prosesseja. Tutkimuskohteena on myös yk-

silön yhteisöihin integroitumiseen liittyvät ongelmat ja haasteet: mitkä asiat estävät 

yksilöä osallistumasta, olemaan osallinen ja elämään hyvää elämää? (Hämäläinen 

2017.) 

 Sosiaalipedagogiikka on toimintatiede, joka on suuntautunut sosiaalisten ongelmien 

ja syrjäytymisen ehkäisyyn ja lieventämiseen. Sosiaalipedagoginen teoria haluaa sel-

vittää mitä ongelmille voidaan ja pitäisi tehdä, ja on siten lähtökohdiltaan toiminnalli-

nen ja käytännöllinen. (Hämäläinen 2001, 17.) Keskeistä on se, miten ihmisiä voidaan 

auttaa saavuttamaan elämisen laadun kannalta riittävää elämänhallintaa ja osalli-

suutta sekä miten integroitumista yhteiskuntaan voidaan edistää. (Hämäläinen 2001, 

36). Kaikessa työssä voi orientoitua sosiaalipedagogisesti. Sosiaalipedagogisessa 

työssä korostuu toiminnallisuus, yhteisöllisyys ja elämyksellisyys, ja keskeisellä sijalla 

on ihmisen kohtaaminen. Sosiaalipedagoginen työ on myös identiteettityötä, sillä ih-

mistä autetaan rakentamaan identiteettiään työstämällä elämänhistoriaa, analysoi-

malla elämäntilannetta ja hahmottamalla tulevaisuutta. Työssä tarvitaan erilaisia työ-

muotoja, ja siksi erilaisia työmuotoja onkin kehitettävä eri asiakasryhmiä varten. (Hä-

mäläinen 2001, 59-69.) 

Sosiaalipedagogiikan tavoitteena on syrjäytymisen ehkäisy. Mutta mitä syrjäytymi-

nen oikeastaan on? Pauli Siljanderin mukaan syrjäytyminen voidaan määritellä seu-

raavasti: ”Syrjäytyminen voidaan nähdä huono-osaisuutena ja sosiaalisten ongelmien 
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kasautumisena, jolle on yksilön näkökulmasta tyypillistä moniongelmaisuus: epäon-

nistuminen koulussa, perheessä, sosiaalisissa suhteissa, työmarkkinoilla jne.  Eräällä 

tavalla kyseessä on elämänhistoriallinen prosessi, jossa eri vaiheet seuraavat toisiaan 

ja muodostavat eräänlaisen noidankehän.” (Vilppola 1999, 73.) Juha Hämäläinen 

puolestaan määrittelee, että syrjäytyminen on suhteelliseen pysyvää osattomuutta 

riittävästä toimeentulosta, koulutuksesta, työstä, yhteiskunnallisesta osallistumisesta 

ja /tai tyydyttävistä ihmissuhteista (Hämäläinen 2017).  

Silloin, kun pyritään ehkäisemään nuorten syrjäytymistä, sosiaalipedagogia nähdään 

eräänlaisena ajattelutapana, ja nuorten työstä ja opiskelusta syrjäytymistä tulkitaan 

pedagogisesti. Ajatellaan, että nuori voi irrottautua syrjäytymiskierteestä oppimalla 

uusia asioita. Tavoitteena on, että nuori saavuttaa uudenlaista elämäntaitoa ja moti-

voituu muuttamaan oman elämäänsä. (Hämäläinen 2000, 16.) 

 

4.1 Sosiaalinen tilannearvio ja sosiokulttuurinen innostaminen 

Sosiaalinen tilannearvio on keskeinen asia sosiaalipedagogisessa ammatillisessa toi-

minnassa. Kun ammattilainen aloittaa toiminnan vuorovaikutuksessa asiakkaan tai 

asiakasryhmän kanssa, hän tutustuu ensimmäiseksi asiakkaan arkeen. Hän havainnoi 

sosiaalista ympäristöä ja tekee sosiaalisen tilannearvion. Havainnoimisen ja analy-

soinnin kautta hän saa käsityksen siitä, mitä toimenpiteitä asiakas tarvitsee.  Oleel-

lista on saada asiakas tiedostamaan muutoksen mahdollisuudet omassa arjessaan, ja 

huomaamaan, että aina on toivoa. On tärkeä muistaa, että asiakas ei ole passiivinen 

holhouksen kohde, vaan oman elämänsä subjekti. Tavoitteena on asiakkaan sosiaalis-

ten taitojen vahvistaminen, mikä mahdollistaa yhteisöllisyyden. Sosiaalisten taitojen 

vahvistamiseen liittyy myös käsite empowerment eli voimaannuttaminen.  (Ranne 

2005, 16-17.) Voimaantuminen on ihmisen sisäinen kehitysprosessi, jossa hän löytää 

sisäiset voimavaransa ja vahvuutensa. Myös itsetuntemuksen lisääntyminen liittyy 

voimaantumiseen. (Voimaantuminen 2017.) 

Myös käsite sosiokulttuurinen innostaminen kuuluu oleellisesti sosiaalipedagogiik-

kaan.  Sosiokulttuurisessa innostamisessa painotetaan juuri yksilön omaa osallistu-

mista ja aktiivisuutta. Innostaminen on pedagoginen liike, jonka tarkoitus on saada 
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ihmiset osallistumaan omaan elämäänsä sekä innostaa heitä rakentamaan omia yh-

teisöjä. Innostaminen on toimintaan motivoitumista, ja se on laadullisen muutoksen 

väline, jonka tavoitteena on solidaarinen yhteiskunta. Myös innostamisessa lähde-

tään liikkeelle asiakkaan todellisuuden kriittisestä arvioinnista.  Seuraavaksi pyritään 

ymmärtämään analyysin tulosta ja tämän jälkeen lähdetään kohti uutta tulevai-

suutta. Asiakas on itse osallinen tässä prosessissa ja määrittelee, mikä on hänen on-

gelmansa, josta lähdetään liikkeelle kohti muutosta. Sosiaalista innostamista voidaan 

tehdä monella tavalla, oleellista on se, että ihmiset saadaan vuorovaikutukseen tois-

tensa kanssa. (Kurki 2006, 152-155).  

Leena Kurki (2002,38) toteaa, että sosiaalipedagogisen toiminnan tehtävänä on val-

mistaa ihmisiä yhteiskunnalliseen ja yhteisölliseen elämään. Ihminen on sosiaalinen 

olento ja vain yhteisön osana hänen on mahdollista saavuttaa omat tavoitteensa. Yk-

silöllisyys ja yhteisöllisyys ovat yhtä tärkeitä asioita, mutta yksilö voi kukoistaa vain 

yhteisön jäsenenä.  

 

4.2 Sosiaalinen pääoma ja yhteisöllisyys 

OECD:n määritelmän mukaan sosiaalinen pääoma koostuu sosiaalisista verkostoista 

sekä yhteisesti jaetuista normeista, arvoista ja ymmärtämistavoista, jotka helpottavat 

yhteistoimintaa ryhmien sisällä ja niiden välillä. Usein määritelmään lisätään vielä 

luottamus sosiaaliseen pääomaan kuuluvana olennaisena piirteenä. (Simpura 2006.) 

Sosiaalinen pääoma on tärkeä voimavara elämässä, koska se liittyy sosiaalisiin suhtei-

siin ja ihmisen kykyyn luottaa sekä kykyyn elää ja tehdä yhteistyötä muiden ihmisten 

kanssa (Hyyppä 2011). Yhteisö on ihmisten välisten suhteiden kokonaisuus ja yhteisö 

pysyvää kuulumista johonkin verkostoon esimerkiksi sukuun, työ- tai harrastusyhtei-

söön. Yhteisöllisyys on tärkeä asia, sillä ihminen rakentaa identiteettiään kuulumalla 

erilaisiin yhteisöihin. (Lindfors 2007; Hämäläinen 2000,16.) 

Professori Robert Putnam on tutkinut sosiaalista pääomaa ja hänen mukaansa van-

hempien sosiaalinen pääoma vaikuttaa heidän lastensa tulevaisuuteen (Nissinen 

2015). Sellaiset vanhemmat, jotka eivät itse ole oppineet luottamaan eivät välttä-
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mättä osaa tukea lasta luottamukseen ja sosiaalisiin suhteisiin, ja jos he ovat syrjäyty-

neet tavanomaisen elämän ulkopuolelle ovat he tässäkin esimerkkinä lapsilleen (Van-

hanen, Jaakkola ja Saurama 2016, 66.) Vanhempien elämäntapa ja ongelmat saatta-

vat siirtyä heidän lapsilleen ylisukupolvisesti. Huono-osaisuuden ylisukupolvisuudella 

tarkoitetaan sitä, että vanhempien hyvinvoinnin ongelmat siirtyvät heidän lapsilleen 

(Huono-osaisuuden ylisukupolvisuus 2016). 

Sosiaalisen pääoman kartuttaminen tietoisesti on tärkeää erityisesti niille lapsille ja 

nuorille, joilla vanhempien ongelmat määrittävät elämää.  Markku T Hyyppä on huo-

mannut tutkimuksissaan, että sosiaalisesti aktiiviset ihmiset elävät pidempään ja ovat 

tyytyväisempiä elämäänsä kuin vähemmän aktiiviset. Hyyppä on vertaillut Suomessa 

suomenruotsalaisten ja suomenkielisen väestön eroja: suomenruotsalaiset ovat yh-

teisöllisempiä ja elävät pidempään kuin suomenkieliset.  Hyypän mukaan suomen-

ruotsalaisten hyvinvointi liittyy me-henkeen, kansalaisaktiivisuuteen ja luottamuk-

seen. Paljon on kyse ihan varhaislapsuuden vuorovaikutussuhteista ja ympäristöstä, 

jossa ihminen voi kasvaa toisiin ihmisiin luottavaksi toimijaksi. Hyypän mukaan te-

hokkainta investoimista sosiaaliseen pääomaan onkin se, että ei kohdella lapsia kal-

toin. (Hyyppä 2006.)  Hyyppä toteaa kuitenkin, että vaikka me-hengen ja sosiaalis-

kulttuuristen suhteiden malli peritään varhaislapsuuden kasvuympäristössä perus-

kulttuurin määrittämästä elämäntavasta, koskaan ei ole liian myöhäistä aloittaa sosi-

aalistumista. Sosiaalistumisen voi aloittaa lähtemällä mukaan toimintaan, missä on 

vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa, olipa kyse sitten kulttuurista, liikunnasta 

tai vapaaehtoistoiminnasta. (Hyyppä 2011.)  

 

4.3 Dialogisuus ja elämyksellisyys 

Vuorovaikutus asiakkaan ja työntekijän välillä on aina avainasemassa. Ilman hyvää 

vuorovaikutusta mikään työmenetelmä ei voi toimia. Dialoginen vuorovaikutus on 

asiakasta kunnioittavaa ja hienotunteista, tasaveroista vuorovaikutusta. Dialoginen 

lähestymistapa korostaa sitä, että vuorovaikutus on kaksisuuntaista. Tavoitteena on 

se, että dialogi on avointa ja suoraa keskustelua, ja siinä tavoitellaan yhteistä ymmär-
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rystä.  Asiakkaan tilannetta tutkitaan yhdessä. Kuunteleminen on tärkeä osa dialo-

gista lähestymistapaa. Kuulluksi tuleminen antaa asiakkaalle voimia ja usein ratkaisu 

käsillä olevaan ongelmaan voi löytyä juuri kuuntelemisen kautta. Dialogi on vuoropu-

helua, jossa ikään kuin ajatellaan yhdessä. (Mäkelä 2009,16; Dialogisuus ammattilai-

sen ja perheen välillä 2016). Dialoginen vuorovaikutussuhde onnistuu vain sellaisessa 

ilmapiirissä, jossa toista ihmistä kunnioitetaan, hänet hyväksytään ja tilanteen voi ko-

kea turvalliseksi (Hänninen 2016, 30).  

Elämys- ja seikkailukasvatus on yksi sosiaalipedagogiikan menetelmä. Elämys- ja seik-

kailukasvatuksen keinoilla voidaan kannustaa ihmistä kasvuun ja vuorovaikutukseen 

muiden ihmisten kanssa. Mitään yleistä kaavaa käytettävistä kainoista ei voi kuiten-

kaan luoda. Seikkailulla ja elämyksellisyydellä on pedagogisessa toiminnassa erilaisia 

ilmenemismuotoja, joiden soveltuvuus eri asiakasryhmille ja yksilöille pitää tarkas-

tella yksilöllisesti ja erikseen.  Seikkailu- ja elämyskeskeiset toimintamuodot vastaa-

vat usein hyvin pyrkimykseen tukea syrjäytyneiden ja syrjäytymisvaarassa olevien 

kasvua subjektiivisuuteen ja elämänhallintaan sekä aktivoida heitä yhteiskunnalliseen 

toimintaan, osallistumiseen ja itsensä kehittämiseen. Sosiaalipedagogisessa ajatte-

lussa ja toiminnassa pidetään tärkeänä nimenomaan osallistujien omaan aktiivisuu-

teen perustuvaa kasvua ja oppimista. (Hämäläinen 1998, 164.)  

 

5 Sosiaalipedagoginen hevostoiminta 

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta asettuu käsitteenä ja toimintana Green Care-sa-

teenvarjon alle. Green Care käsite esiteltiin Suomessa ensimmäistä kertaa vuonna 

2008. Käsite Green Care- käsite viittaa luonnon hyödyntämiseen terveys-, sosiaali- ja 

kasvatuspalveluiden tuottamisessa. (Soini, Ilmarinen, Yli-Viikari ja Kirveennummi 

2011, 320.) Green Care -toiminta perustuu luontoavusteisiin menetelmiin, joiden ta-

voitteena on edistää ihmisen hyvinvointia. Green Caren piiriin kuuluu useita menetel-

miä, kuten ratsastusterapia, puutarhaterapia, terapeuttinen puutarhanhoito, sosiaa-

lipedagoginen hevostoiminta, ekoterapia ja tunnetaitokasvatus. Varsinkin puutarha-

terapian, eläinterapian ja eläinavusteisen toiminnan vaikutuksia ihmisten terveyteen 
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ja sosiaaliseen kuntoutumiseen on tutkittu paljon, ja niillä on osoitettu olevan myön-

teisiä vaikutuksia eri asiakas- ja käyttäjäryhmissä. (Soini ym. 2011, 321.) Eläimiä käy-

tetään apuna mm. lasten ja nuorten kuntoutuksessa, perhetyössä, vanhusten ja vam-

maisten hoidossa, fysio- ja toimintaterapiassa ja psykoterapiassa. Eläimet vaikuttavat 

ihmiseen positiivisella tavalla: ihmiset kokevat tilanteet, joissa eläin on läsnä, turval-

liseksi ja hyväntahtoisemmaksi. (Juusola 2016, 140-141.) 

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta tunnetiin aluksi nimellä ratsastuspedagogia.  Toi-

minta alkoi kehittyä, kun Suomen ratsastajainliitto (SRL) käynnisti vuonna 2001 "Rat-

sastuspedagogia ehkäisemään lasten ja nuorten syrjäytymistä”¬- hankkeen. Hank-

keen tarkoituksena oli kehittää ja tukea hevostoiminnan avulla tehtävää lasten ja 

nuorten ennaltaehkäisevää työtä. (Koistinen 2005, 2.) Vuonna 2002 järjestettiin en-

simmäinen ratsastuspedagoginen ammatillinen täydennyskoulutus (Koistinen 2005, 

8). 

Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan tavoitteena on ehkäistä syrjäytymistä ja tukea 

sosiaalista kasvua sekä hyvinvointia. Toiminnan lähtökohtana on ihmisen ja hevosen 

vuorovaikutus sekä talliyhteisö, jossa toiminta tapahtuu. (Sosiaalipedagoginen hevos-

toiminta 2015.) Talliyhteisöllinen kokonaisuus pitää sisällään hevoset, ratsastajat, tal-

lin henkilökunnan, talliyrittäjän, muut ihmiset, vanhemmat sekä ympäröivät yhteisöt 

ja sidosryhmät (Koistinen 2005, 5).  Sosiaalipedagoginen hevostoiminta voidaankin 

määritellä sosiaalisen kasvun ja hyvinvoinnin tukemiseksi hevosen kanssa tapahtu-

vassa yhteisöllisessä toiminnassa.  

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta on sosiaalisen kuntoutuksen muoto, joka on am-

mattilaisten ohjaamaa ja ennalta suunniteltua. Toiminnan keskiössä on hevonen ja 

sen vuorovaikutus asiakkaan kanssa. (Sosiaalipedagoginen hevostoiminta 2017.) 

Nuorten sosiaaliseen kuntoutukseen toiminnalliset menetelmät sopivat hyvin. Sosi-

aalipedagogisessa hevostoiminnassa on elementtejä, jotka edistävät nuoren sosiaa-

lista kuntoutumista, muun muassa toimiminen vertaisryhmän kanssa, aikuisen tuki ja 

toiminnan kautta kehittyvä sosiaalisuus sekä vastuunkantamisen opettelu turvalli-

sessa ympäristössä (Saastamoinen 2007, 7). 
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Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan peruselementit nousevat sosiaalipedagogian 

teoriasta: yhteisöllisyys, elämyksellisyys, toiminnallisuus ja dialogisuus. Sosiaalipeda-

goginen hevostoiminta perustuu yksilön omaan kokemukseen ja sen kautta oppimi-

seen ja asioiden oivaltamiseen. (Sosiaalipedagoginen hevostoiminta 2015.) Sosiaali-

pedagogisesta lähestymistavasta johtuen toiminnassa on yhtymäkohtia myös seik-

kailu- ja elämyspedagogiseen ajatteluun (Koistinen 2005, 5). 

Sosiaalipedagogisen toiminnan ja hevosavusteisen auttamistyön taustalla on ajatus 

uudesta ja erilaisesta toimintatavasta, jota tarvitaan, kun perinteiset keinot eivät 

enää riitä. Toimivat interventiomuodot ja ongelmien ennaltaehkäiseminen ovat tär-

keitä syrjäytymisvaarassa oleville ihmisille, näin voidaan välttyä lisääntyviltä ongel-

milta. (Orava 2010, 1.) Varsinkin nuorten kanssa toimiessa tarvitaan erilaisia toimin-

tatapoja ja innostamista. Kun nuorelle annetaan aikaa sekä tehdään ja ihmetellään 

yhdessä asioita, häntä autetaan löytämään sisäinen motivaatio.  Osalla nuorista ei ole 

perheen tukea ja tällöin nuori tarvitsee korjaavia kokemuksia henkiseksi pääomaksi, 

että hän selviytyy paremmin elämässä.  Nuorille tulisikin luoda tiloja, joissa mahdol-

listetaan oppiminen ja kehittyminen hyväksyvässä ilmapiirissä ja ympäristössä. Nuo-

ret ovat hyvin toiminnallisia ja nuorten toimijuutta tuetaan parhaiten tukemalla hei-

dän toiminnallisuuttaan. (Koivuluhta & Ruponen 2015, 9.) 

 

5.1 Hevonen vuorovaikutuksen rakentajana 

Mikael Leiman (2015,19) toteaa, että kontaktin saaminen ohjattavaan on kaiken pe-

rusta. Jos ei saa yhteyttä toiseen ihmiseen, ei voi tehdä yhtään mitään. Sosiaalipeda-

gogisessa hevostoiminnassa hevonen auttaa yhteyden luomisessa. Hevonen on 

eräänlainen kommunikaation silta. Hevosen yksi tärkeä ominaisuus on sen kontakti-

halukkuus. Nina Fagerströmin mukaan esimerkiksi lastensuojelusta tulevista lapsista 

moni ei tiedä, miltä tuntuu, kun joku on aidosti kiinnostunut ja läsnä hetkessä. Hevo-

sen kanssa sitäkin asiaa pääsee kokemaan. (Voimaa hevosesta- sosiaalipedagoginen 

hevostoiminta. 2015.)  
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  Usein vaikeissa olosuhteissa kasvaneet lapset ja nuoret ovat kieltäneet itseltään 

tunteet, koska kasvuympäristö ei välttämättä ole antanut mallia tunteiden käsitte-

lyyn. Tällaiset lapset ja nuoret eivät välttämättä pysty nimeämään tunteita, eivätkä 

tiedä, mitä tunnetta milloinkin tarvitaan. Hevosten kanssa on mahdollista tutustua 

turvallisesti erilaisiin tunteisiin. (Juusola 2016, 136.) Hevonen on reaktioissaan selkeä 

ja ymmärrettävä, se ei vaihtele reagointitapaansa eikä petä, arvostele tai salaile.  He-

vonen ilmaisee yksinkertaisia primääritunteita niin, että niitä on ihmisen helppo ha-

vainnoida. Hevosen kanssa voi opetella tunnistamaan ja löytämään sanat perustun-

teille kuten ilo, suru, pelko ja aggressio. (Palola 2011, 378-379.)  

Hevosen kanssa toimiminen on aina vuorovaikutusta hevosen kanssa ja myös hevo-

sella on tunteet (McBane 2009, 32). Hevonen reagoi tunteineen ihmiseen ja ihmisen 

tunnetiloihin, ja antaa palautetta omalla tavallaan. Hevosen ja ihmisen välinen kom-

munikaatio on paljolti non-verbaalista perustuen keholliseen ilmaisuun. Hevonen 

vaatii aktiivista läsnäoloa ja sen reaktioiden tulkitsemista herkällä otteella, mikä 

opettaa nuorelle vuorovaikutuksessa tarvittavaa läsnäoloa ja toisen ymmärtämistä. 

(Palola 2011, 381.) 

  Hevoset osaavat tulkita ja havaita ihmisen antamia hyvin vähäisiäkin merkkejä ilman 

fyysistä kosketusta, siksi ne ovat arvokkaita apulaisia kuntoutettaessa ihmisiä, jotka 

ovat kokeneet fyysisiä, emotionaalisia tai henkisiä vaurioita. Hevonen havaitsee her-

källä vaistollaan ihmisen mielialan ja jopa sään muutokset. Vaistonsa avulla ne tuntu-

vat tietävän milloin ”jotakin on ilmassa”, olipa uhka sitten leikkiä tai jotain vakavaa.  

(Hill 2011,76.) 

 

5.2 Yhteisöllisyys 

Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan tärkeä elementti on yhteisöllisyys ja yhdessä 

toimiminen. Talliyhteisössä yhteisöllisyys rakentuu toiminnallisuuden kautta. Jokai-

sella ihmisellä on yhteisössä oma paikka ja tehtävä (Kattilakoski 2016, 19). Hevoset 

ovat keskeisen tärkeä osa talliyhteisöä. Sosiaalipedagogisessa hevostoiminnassa he-

vonen tuo toimintaan sen merkityksellisyyden: kaikilla osallistujilla on tavoitteena he-
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vosen hyvinvoinnista huolehtiminen (Orava 2010, 14). Jokainen hevonen on omanlai-

sensa persoona ja yksilö. Nuori voikin motivoitua tallitoimintaan juuri itselleen tär-

keän hevosen kautta. Vähitellen vuorovaikutus voi laajentua myös ihmisiin. Yhteisölli-

nen toiminta tallilla antaa nuorelle myös mahdollisuuden tutustua erilaisiin ihmisiin 

ja laajentaa näin omaa sosiaalista pääomaansa. Talliyhteisö koostuu monenlaisista 

ihmisistä, joten tallilla toimiessaan nuorella on mahdollisuus tutustua sekä eri taus-

toista tuleviin, että eri ikäisiin ihmisiin.    

5.3 Ohjaajan merkitys 

Kaikki hevostoiminta ei ole sosiaalipedagogista. Hevosharrastuksen ja sosiaalipedago-

gisen hevostoiminnan välillä erona on orientaatio, näkökulma ja tavoite. Esimerkiksi 

ratsastusharrastuksessa tavoitteet ovat selvästi ratsastus- ja hevosenkäsittelytaitojen 

oppimisessa. Sosiaalipedagogisessa hevostoiminnassa puolestaan toiminnan tavoit-

teet ovat yksilöllisemmät ja liittyvät asiakkaan sosiaaliseen kasvuun ja kuntoutuk-

seen. Hevoset ja toiminta hevosten kanssa toimivat välineinä näiden tavoitteiden 

saavuttamiseen. (Orava 2010, 19.) Sosiaalipedagoginen hevostoiminta sisältää mo-

nenlaista toimintaa hevosen kanssa: hevosia voidaan hoitaa, ruokkia, tarkkailla, talut-

taa, juoksuttaa, ajaa ja ratsastaa. Myös tallitöiden tekeminen voi olla osa sosiaalipe-

dagogista hevostoimintaa. 

Sosiaalipedagogisessa hevostoiminnassa kokeneiden aikuisten läsnäolo on tärkeä osa 

toimintaa. Pelkkä tallilla oleskelu ei kuntouta. (Pitkänen 2008, 47.) Ohjaus onkin kes-

keisessä roolissa sosiaalipedagogisessa hevostoiminnassa. Vehviläinen (2014,12) 

määrittelee, että ohjaus on yhteistoimintaa, jossa tuetaan ja edistetään ohjattavan 

oppimis , kasvu-, työ- tai ongelmanratkaisuprosesseja sellaisilla tavoilla, että ohjatta-

van toimijuus vahvistuu. Hyvä ohjaus on asiakasta kunnioittavaa ja dialogista.  Sosiaa-

lipedagogisessa hevostoiminnassa ohjaajan ”sosiaalipedagoginen katse” ja arvostava 

suhtautuminen ohjattavaan voimaannuttaa tätä ja tuottaa korjaavia kokemuksia.  

 Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan ohjaajan työn pitää olla ammattieettisesti kes-

tävää. Tämä tarkoittaa sitä, että ohjaajan pitää olla paitsi ammattitaitoinen myös pys-
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tyä eettiseen pohdintaan. Eettisen pohdinnan tavoitteena on edistää asiakkaana ole-

van ihmisen hyvää. Eettisyys on erityisen tärkeää, jos asiakkaana on ihmisiä, jotka 

ovat jollain tavoin alistettuja, vähäosaisia tai voimattomia. (Okulov 2017.) 

Ammattitaitoon ja eettisyyteen liittyy myös se, että sosiaalipedagogiseen hevostoi-

mintaan käytettävän hevosen pitää olla tehtävään sopiva ja koulutettu.  Ohjaajan on 

suunniteltava toimintaansa monesta eri näkökulmasta: missä toimitaan, ketä on pai-

kalla, asiakkaiden määrä, ikä, erityistarpeet? Mitä hevosen pitää osata? On tärkeää, 

että hevonen koulutetaan tehtäväänsä sopivaksi, koulutuksen myötä hevonen on 

turvallinen työpari. (Hakosalo 2017.) Ammattitaitoinen ja eettisesti toimiva ohjaaja 

huolehtii myös hevosten hyvinvoinnista.  

6 Tutkimusmenetelmä 

Opinnäytetyöni on laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus. Laadullisessa tutkimuk-

sessa lähtökohtana on todellisen elämän kuvaaminen ja tutkimuskohdetta tarkastel-

laan useasta eri näkökulmasta; todellisuus on moninainen ja monenlaiset tekijät liit-

tyvät ja vaikuttavat toisiinsa. Laadullisessa tutkimuksessa ei niinkään todenneta ole-

massa olevia totuusväittämiä, vaan pyritään löytämään tai paljastamaan tosiasioita.  

Laadullisessa tutkimuksessa tiedostetaan se, että tutkimuskohteena oleva todellinen 

elämä muuttuu ja elää koko ajan, ja siten tutkimuksessa saadaan selville ehdollisia 

selityksiä johonkin aikaan ja paikkaan rajoittuen. Tutkimusaineisto käsitellään ja tulki-

taan ainutlaatuisena. Vaikka objektiivisuuteen pyritään, se ei ole mahdollista perin-

teisessä mielessä, koska tutkijan arvomaailmaa vaikuttaa siihen, kuinka hän ymmär-

tää ja selittää tutkittavaa kohdetta.  (Hirsjärvi& Remes& Sajavaara 2016, 161-164).  

Laadullinen tutkimus on luonteeltaan kokonaisvaltaista tiedon hankintaa ja aineistoa 

kootaan luonnollisissa, todellisissa tilanteissa. Ihmistä suositaan tiedonkeruun väli-

neenä, mikä tarkoittaa sitä, että tutkija luottaa omiin havaintoihinsa ja keskusteluihin 

tutkittavien kanssa. Laadullisessa tutkimuksessa tutkija suosii sellaisia metodeja, 

joissa tutkittavien näkökulmat pääsevät esille.  Laadullisen tutkimuksen tutkittava 

kohdejoukko valitaan tarkoituksenmukaisesti eikä satunnaisotoksen menetelmää 
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käyttäen. (Hirsjärvi ym. 2016, 164.) Tämän opinnäytetyö tarkoituksenmukaisesti va-

littu kohdejoukko ovat nuorten työpajojen ohjaajat, joita on haastateltu tarkoituk-

sena saada kokemuksellista tietoa tutkittavasta aiheesta. 

Opinnäytetyön tiedonkeruumenetelmänä on teemahaastattelu eli puolistrukturoitu 

haastattelu. Haastattelu on perusteltua, kun tutkimuskohteena on asia, jota ei ole 

tutkittu tai kartoitettu aiemmin. Teemahaastattelu on lomake- ja avoimen haastatte-

lun välimuoto, jossa haastattelun aihepiirit eli teemat ovat etukäteen tiedossa, mutta 

kysymyksillä ei ole tarkkaa järjestystä tai muotoa. (Hirsjärvi ym. 2016, 205-208.) Tee-

mahaastattelussa korostuu haastateltavien tulkinnat, ja se minkä merkityksen he an-

tavat asioille. Tutkimuskysymys ja tutkimuksen tavoite ohjaavat teemahaastattelun 

kulkua, haastattelun tarkoitus on löytää vastaus tutkimuskysymykseen. Haastattelun 

teemat perustuvat teoreettiseen viitekehykseen eli siihen mitä tutkittavasta ilmiöstä 

jo tiedetään. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 75.)  

Aineiston analysointimenetelmänä on teoriaohjaava sisällönanalyysi. Sisällönanalyysi 

on perusanalyysimenetelmä, jota voidaan käyttää kaikissa laadullisen tutkimuksen 

perinteissä. Sisällönanalyysiä voidaan pitää yksittäisenä metodina tai väljänä teoreet-

tisena kehyksenä. Teoriaohjaavassa analyysissä teoria toimii apuna analyysin tekemi-

sessä. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 91-96.) 

Opinnäytetyötä varten haastateltiin kolmea työpajaohjaajaa, jotka työskentelivät sel-

laisilla työpajoilla, joissa on käytetty sosiaalipedagogista hevostoimintaa toiminnalli-

sena menetelmänä.  Haastattelujen tarkoituksena oli kuulla työpajaohjaajien näke-

myksiä ja kokemuksia sosiaalipedagogisen hevostoiminnan käyttökelpoisuudesta 

nuorten työpajatoiminnassa. Haastattelut tehtiin marraskuussa 2017. Haastateltavat 

tiesivät etukäteen haastattelujen aiheen. Haastattelut äänitettiin ja litteroitiin heti 

haastattelujen jälkeen sanatarkasti analyysiä varten. Haastattelumateriaalista pitää 

löytää olennaiset ja tutkimuskysymykseen liittyvät asiat. (Hirsjärvi & Hurme 2001, 

142). Niinpä luin haastattelut ajatuksella useaan kertaan. Haastattelumateriaaliin tu-

tustuessa nousi esiin teemoja, joiden mukaan lopulta ryhmittelin vastaukset.  
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7 Tutkimustulokset 

7.1 Elämänhallintaa elämään 

Kaikki kolme haastateltavaa työskentelivät ohjaajina samalla kuntouttavan työtoi-

minnan työpajalla, tosin eri pajajaksoilla.  Työpajat oli suunnattu eläimistä ja luon-

nosta pitäville nuorille. Yksi työpajajakso kestää noin kolme kuukautta. Työpajoilla on 

omat hakuprosessinsa ja omat hakuaikansa. Osa nuorista kuulee pajoista kaveripiiril-

tään, ja he hakeutuvat itse mukaan pajatoimintaan. TE-toimisto lähettää nuoria työ-

kokeiluun ja työllisyyspalveluiden sosiaaliohjaajat ja palveluohjaajat ohjaavat nuoria 

mukaan kuntouttavaan työtoimintaan. Myös työpajojen verkostot ohjaavat työpaja-

toimintaan mukaan nuoria, jotka ovat kiinnostuneita tai jotka tarvitsevat kuntoutta-

vaa toimintaa.  

Työpajojen tavoitteena on toimintakyvyn ylläpitäminen ja parantaminen, arjen taito-

jen vahvistaminen sekä nuorten auttaminen kohti opiskeluja tai työelämää. Nuorim-

mat osallistujat ovat olleet 17- vuotiaita ja vanhimmat 28-vuotiaita. Osalla nuorista ei 

ole mitään koulutusta ja osalla on kertynyt koulutusta jonkin verran.   

”Näissä kuntouttavan työtoiminnan pajoissa on tavoitteena saada mie-

lekästä tekemistä päivään ja parantaa elämänhallintaa, arkirytmiä ja pit-

kän juoksun tavoite on saada takaisin koululle tai opiskeluun tai joten-

kin se elämä raiteille.” (Ohjaaja A) 

Nuorten kuntoutustarpeen taustalla voi olla monenlaisia syitä. On eri asteisia mielen-

terveyden ongelmia, päihdeongelmia tai oppimisvaikeuksia. Hoitamattomat oppimis-

vaikeudet aiheuttavat haasteita nuoren elämään ja ongelmat ovat saattaneet alkaa 

kasautua. 

”Kyllä, oppimisvaikeudet voi olla taustalla siinä, että ne hommat eivät 

ole lähteneet sujumaan. Voi olla semmoinen lähtölaukaus…erilaiset 

neurologiset pulmat…” (Ohjaaja B)  

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta työpajoilla järjestettiin yleensä niin, että työpa-

januorten kanssa vierailtiin tallilla. Joillakin työpajoilla tehtiin myös niin, että sosiaali-

pedagogisen hevostoiminnan ohjaaja tuli hevosten kanssa työpajalle.  
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Sosiaalipedagogiseen hevostoimintaan osallistuttiin yhden työpajan puitteissa neljä-

viisi kertaa. Kaikki kolme työpajaohjaajaa arvioivat, että asteikolla 1-5 (1=huono ja 

5=hyvä) sosiaalipedagogisen hevostoiminnan soveltuvan hyvin osaksi nuorten työpa-

jatoimintaa ja antoivat numeroksi viisi.  

” Elikkä kun tavoitteena on se toimintakyvyn ylläpitäminen ja toiminta‐

kyvyn paraneminen niin sosiaalipedagogisessa hevostoiminnassahan 

käydään just nimenomaan näitä teemoja tietyllä tavalla läpi eli semmoi-

sia ihan perusarkeen liittyviä… vuorovaikutukseen liittyviä asioita. Ja 

niistä saa sitten tosi hyviä keskusteluja aikaiseksi. Sitten ihan siihen toi-

mimiseen, toisten kanssa toimimiseen ja sen hevosen kanssa toimimi-

seen. Niin…auttoi kyllä, tosi monella tuli tosi hyviä oivalluksia. Ja pit‐

kässä juoksussa, kun meilläkin oli sellaisia 4-5 kerran kokonaisuuksia 

niin sitten...luulen, että niistä on ihan oikeastikin saattanut jäädä jotain 

asioita siihen omaan arkeen, jotka on voinut muuttaa jotain.” (Ohjaaja 

B) 

 Sosiaalipedagoginen hevostoiminta sopii kaikille nuorille, mutta toiminnan hyödyn 

näkee selkeimmin niistä nuorista, joiden toimintakyky on heikompi. 

”… ajatellaan hyötysuhdetta, niin maksimaalinen se on tuommoisille vä-

hän heikommassa kunnossa oleville, kuntoutuksessa oleville. Harmi si-

nänsä kaikkihan siitä (sosiaalipedagoginen hevostoiminta) tykkää ja 

hyötyy, mutta kyllä mää näkisin, että se on ehkä siellä kuntoutuksen al-

kupäässä oleville.” (Ohjaaja A) 

7.2 Vuorovaikutuksen lisääminen 

Työpajaohjaajat ovat huomanneet, että sosiaalipedagoginen hevostoiminta auttaa 

vuorovaikutustilanteiden syntymisessä ja lisää niitä. Sosiaalipedagogista hevostoi-

mintaa käytetään pajoilla myös ryhmäyttämiseen, ja hevostoimintaan osallistutaan 

tällöin heti työpajan alussa.  

”Ja se on ollut aika hyvä apu siihen ryhmäytymiseen. Kun siellä monesti 

tulee niitä tilanteita, missä toinen pystyy auttamaan toista, ja kun tekee 
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yhdessä tallitöitä, niin ihan konkreettisesti tutustuu toisiin paremmin.” 

(Ohjaaja A) 

Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan avulla on saatu aikaiseksi lisää vuorovaikutusta, 

mikä on näkynyt keskusteluina ja nuorten avautumisena. 

”Kyllä, hevonen on niin vaikuttava eläin… se on monelle tällaiselle…niitä 

keskusteluja on tullut vielä pitkään sen jälkeenkin, kun on käyty siellä. ” 

(Ohjaaja A) 

Ensimmäisellä kerralla nuoret menivät yleensä sosiaalipedagogisen hevostoiminnan 

ohjaajan kanssa laitumelle, jossa mukaan valikoitui halukkaat hevoset.  Seuraavaksi 

nuoret tutustuivat hevosiin ja hoitivat näitä sekä tekivät sitten yhdessä tallitöitä. Ruo-

katauolla on siten puhuttu hevosista. 

”...evästauko, jossa on tosi hyviä keskusteluja tullut hevosista ja yleen‐

säkin näistä sovelluksista sitten siihen.” (Ohjaaja A) 

7.3 Toiminnallisuus osallistaa 

Ruokailun jälkeen on vuorossa ollut ohjattua toimintaa hevosten kanssa. Toiminta on 

voinut olla talutustehtäviä, juoksuttamista, vikellystä, kärryillä ajamista tai muita har-

joituksia.  Ennen hevostoiminnan järjestämistä työpajaohjaaja käy sosiaalipedagogi-

sen hevosohjaajan kanssa läpi minkälaisia nuoria toimintaan osallistuu. Muun mu-

assa mahdolliset hevospelot otetaan huomioon toiminnassa. Myös hevospelkoa voi 

lähestyä toiminnan kannalta: kuinka toimitaan, kun pelottaa. 

”Ja sitten heille on se ohjaaja neuvonut keinoja, että kuinka lähestyä 

sitä hevosta ja ei antaa tavallaan…hankkia sitä tilaa siinä hevosen läsnä 

ollessa.” (Ohjaaja C) 

Toiminta ja toiminnallisuus on tärkeä osa sosiaalipedagogista hevostoimintaa. Tal-

liympäristössä nuori saa tehdä yhdessä muiden kanssa oikeaa työtä, jolla on merki-

tystä. Työpajatoiminnan kannalta sosiaalipedagogisen hevostoiminnan vahvuus on 

sen monipuolisuus. Talliympäristössä voidaan tehdä käytännönläheisesti sellaisia teh-

täviä ja harjoituksia, jotka auttavat nuoria saavuttamaan omat tavoitteensa. Toisaalta 

hyvänä puolena nähtiin myös se, että sosiaalipedagogisessa hevostoiminnassa yksi 
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tavoite on se, että pystyy vain olemaan hevosen kanssa, ei tarvitse olla urheilullisia 

tavoitteita. 

”Oikeaa merkityksellistä työtä. Ja sitten siihen tulee myös ns. yksilöval-

mennuksellinen elementti mukaan, että siinä yhdistyy sekä se työval-

mennus, että se yksilövalmennus.” (Ohjaaja B) 

”Ja, varsinkin kun puhutaan työpajatoiminta on kuitenkin nimenomaan 

työelämän tällaisten perustaitojen opettelua niin tallitoiminta ja tuollai-

nen on ihan konkreettisia töitä ja niitä nuoret kaipaa, ja sekin on siellä 

yksi elementti tällaisen sosiaalipedagogisen puolen lisäksi.” (Ohjaaja A) 

”Mutta pidän sitten siitä, että on tällaista toimintaa missä pääsee hevo-

sen kanssa luonnollisesti työskentelemään ja olemaan….että sillä ei ole 

sellaisia niin kuin ratsastuksellisia tai mihinkään hevosurheiluun…että 

on eläimen kanssa olemisen tavoitteita.” (Ohjaaja C) 

7.4 Elämyksellisyys motivoi 

Hevonen on suuri, kaunis ja herkkä eläin. Hevonen ja talliympäristö tarjoavat paljon 

elämyksiä ja ihminen voi käyttää hevosten kanssa toimiessaan kaikkia aistejaan. Uu-

sien elämysten myötä herää erilaisia tunteita, joiden avulla nuori voi saada ”kipinän” 

ajatella asioita eri näkökulmasta.  

”Kyllä, hevonen on niin vaikuttava eläin…se on monelle tämmöiselle, 

niitä keskusteluja on tullut vielä pitkään sen jälkeenkin, kun on käyty 

siellä. Ja se herättää myös sitten semmoisia...voimakkaita… voimakkai‐

takin tunteita, ei välttämättä aina niin positiivisiakaan, että niitä joudu-

taan …tai joudutaan,,, SAADAAN  käydä läpi ja muuttaa sitä ihmisen nä‐

kökulmaa johonkin tilanteeseen mikä sieltä on tullut. Nyt varsinkin ih-

misille jotka ei hevosten kanssa ole paljon olleet tekemisissä… se on 

kyllä... on kyllä tuota tosi vaikuttava. ” (Ohjaaja B) 

Elämyksellisyys on tärkeä motivaatiota parantava tekijä. Jos nuoren pulmana on mie-

lenterveys tai päihdeongelmat, usein myös arkirytmi tai elämänhallinta puuttuu. Jo 

pajatoimintaan osallistuminen saattaa olla iso haaste. Osalla nuorista on vaikeuksia 
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lähteä kotoaan minnekään. Yksi työpajatoiminnan tavoitteista onkin saavutettu, jos 

nuori ylipäätään pystyy tulemaan paikalle.  Sosiaalipedagoginen hevostoiminta moti-

voi nuoria lähtemään mukaan ja osallistumaan. 

”Haasteena on pelkästään jo tulo sinne työpajalle ja osallistuminen 

siellä…mieliala ja semmoinen…” (Ohjaaja C) 

”Työpajatoimintaan se kyllä sopii tosi hyvin. Että, että tuota...kyllä se on 

saanut ne nuoret liikkeelle ja sitten se tavoite, että ne tulee pelkästään 

paikalle, niin kyllä ne siihen hevostoimintaan lähtee hyvin mukaan… ” 

(Ohjaaja C) 

”Just jos elinpiiri on rajoittunut siihen kotiin ja niihin omiin sosiaalisiin 

tilanteisiin, jotka on niin kuin tosi pieniä…sitten sellainen että ajetaan 

monen kilometrin päähän ja ollaan siellä hevosten kanssa niin se vaatii 

tavallaan sen kunnon palkinnon, sen vahvisteen millä ne pääsee tämän 

matkan ja tämän lähtemisen yli. Niin sitten, ne hevoset tuntuu olevan 

sellainen millä sen saa.” (Ohjaaja C)  

 

7.5 Ohjaajan ammattitaidon merkitys 

Ohjaajan osaaminen ja ammattitaito ovat tärkeässä roolissa sekä sosiaalipedagogi-

sessa hevostoiminnassa, että työpajoilla nuoria ohjatessa. Sosiaalipedagogisessa he-

vostoiminnassa ohjaajan sosiaalipedagoginen osaaminen on tärkeässä roolissa. He-

vonen itsessään ei yksin kuntouta, vaikka eläimet ovatkin monessa mielessä tera-

peuttisia. Hevosta ei myöskään pidä inhimillistää, tai ihmisen ja eläimen välistä vuo-

rovaikutusta mystifioida.  

”Että se ei ole niin kuin mikään…että siinä ei ole mitään sellaista yliluon‐

nollista, että se ei ole niin kuin… vaikka siinä voi tulla hyviä vuorovaiku‐

tustilanteita ja yhteyksiä niin se ei ole niin kuin sellainen tilanne, 

että…se eläin olisi itsessään joku ”terapia”. Että vaan... että siihen on 

pakko liittää myös se sosiaalipedagoginen osaaminen.” (Ohjaaja C) 



24 
 

 

Työpajojen ohjaajat puolestaan tuntevat nuorensa ja näiden toimintakyvyn. Sosiaali-

pedagogisessa hevostoiminnassa tehtäviä suoritetaan nuoren toimintakyvyn mukaan 

ja paremmassa kunnossa oleville annetaan vaativampia tehtäviä.  

”Ja nimenomaan tässä kuntouttavassa puolessa, tokihan se soveltuu 

myös niin kuin lähellä työelämää oleville. Sitten me ollaan tehty…vähän 

vaihdettu sitä sisältöä, että sellaisille jotka on lähellä työelämää jo, niin 

heille on annettu vähän isompia haasteita. Että he periaatteessa ohjaa, 

vaikka vähän heikommassa kunnossa olevia siinä sitten niin kuin tai aut-

tavat toisiaan tässä (sosiaalipedagogisen hevostoiminnan) ohjauksen lo-

massa.” (Ohjaaja B) 

Työpajan ohjaajat tukevat ja auttavat nuoria ja ovat tarvittaessa keskusteluapuna. 

Elämyksellinen toiminta herättää monenlaisia tunteita ja niistä on hyvä jutella turval-

lisen aikuisen kanssa. Haastattelussa työpajaohjaajat toivat esiin sen, että on kuiten-

kin tärkeä tiedostaa omat rajansa ja keskustelut pidetään turvallisella tasolla 

”Niin, se mitä mietin mikä meilläkin on jäänyt sillä tavalla, monta kertaa 

tullut siellä sosiaalipedagogisessa ohjauksessa, että siellä herätetään 

asioita, mutta siellä ei niin kuin enää sen jälkeen käydä niitä. Se on niin 

kuin käytännönläheistä, mutta meille jää vastuulle sitten se, asiakkaan 

se…sen asian niin kuin läpikäyminen….Että joskus on tullut niinkin voi‐

makkaita reaktioita että niitä on jouduttu käymään useamminkin vielä 

läpi.” (Ohjaaja A)  

”… se ei välttämättä ole aina niin turvallista …sitten avata… koska siellä 

taustalla voi olla todella vaikeita juttuja.” (Ohjaaja B) 

 

8 Pohdinta ja johtopäätökset 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selvittää, miten sosiaalipedagoginen hevostoi-

minta sopii osaksi nuorten työpajatoimintaa, ja miten se osaltaan voi auttaa ehkäise-

mään syrjäytymistä ja tukemaan osallisuutta. Haastattelujen perusteella vaikuttaa 

siltä, että sosiaalipedagoginen hevostoiminta soveltuu toiminnalliseksi menetelmäksi 
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nuorten työpajatoimintaan, ja erityisesti kuntouttavaan työtoimintaan. Työpajaoh-

jaajan mukaan selkeimmin sosiaalipedagogisen hevostoiminnan hyöty näkyi niissä 

nuorissa, joiden toimintakyky oli heikoin. Sosiaalipedagoginen hevostoiminta on sosi-

aalisen kuntoutuksen työmenetelmä ja kuntotuttava työtoiminta on paljolti myös so-

siaalista kuntoutusta. Kuten aiemmin mainittiin, että vuonna 2015 noin 46 prosenttia 

työpajoilla olleista nuorista oli kuntouttavassa työtoiminnassa. Kuntouttavassa työ-

toiminnassa olevien osuus on viime vuosien aikana koko ajan kasvanut. (Bamming 

&Hilpinen 2016,22.) 

Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan vahvuutena kuntouttavan työpajatoiminnan 

kannalta on se, että siinä yhdistyvät yksilövalmennukselliset elementit ja myös työ-

valmennus konkreettisten työtehtävien ja harjoitusten muodossa. Talliympäristössä 

toimitaan selkeiden sääntöjen mukaan, koska hevosilla on tietty päivärytmi ruokin-

nan ja ulkoilun sekä muun toiminnan suhteen. Hevoset pitää hoitaa ja ruokkia tietyllä 

tavalla sekä työkalujen ja tarvikkeiden on oltava paikoillaan työn sujuvuuden ja tur-

vallisuuden takia. Tallin sääntöjä ja toimintatapoja noudattaessa tulee harjoiteltua 

sääntöjen ja ohjeiden noudattamista, mikä on tärkeää, onhan sekä koulu- että työ-

elämässä omat sääntönsä, joita pitää pystyä noudattamaan. 

 

8.1 Eettisyys ja luotettavuus 

Kaikessa tutkimuksessa ihmisarvo ja itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen ovat 

peruslähtökohtia. Ihmisten on saatava itse päättää osallistuvatko he tutkimukseen ja 

heitä on informoitava asianmukaisesti kaikesta mikä liittyy tutkimuksen tekemiseen. 

(Hirsjärvi ym. 2016, 23-25.) Lisäksi tutkittavia pitää suojata asianmukaisesti, tietoja ei 

saa luovuttaa ulkopuolisille eikä tietoja saa käyttää muuhun kuin luvattuun tarkoituk-

seen (Tuomi& Sarajärvi 2009, 131). Tätä opinnäytetyötä varten haastatellut henkilöt 

tiesivät etukäteen mitä aihepiiriä haastattelu koski ja he osallisuivat haastatteluun 

vapaaehtoisesti. Lisäksi anonymiteetistä on huolehdittu: haastateltavien, nuorten 

työpajojen ja sosiaalipedagogisen hevostoiminnan palveluntarjoajan nimiä ei mai-

nita.    



26 
 

 

Laadullisessa tutkimuksessa ei pyritä tilastollisiin yleistyksiin, vaan niissä pyritään ym-

märtämään ja kuvaamaan jotain ilmiötä (Tuomi& Sarajärvi 2009, 85). Tässä opinnäy-

tetyössä keskeisenä lähdemateriaalina on kolmen ihmisen haastattelut. Heidän koke-

mustensa kautta voidaan tarkastella sosiaalipedagogisen hevostoiminnan sopivuutta 

nuorten työpajatoimintaan ja saada jonkinlainen käsitys asiasta, mutta tutkimustulos 

ei ole objektiivinen ja yleistettävissä oleva totuus. 

 

8.2 Pohdintaa 

 Nuoret ovat luonnostaan toiminnallisia, joten tällainen toimintatapa, jossa saa tehdä 

ja toimia mielekkäitä tehtäviä tehden sopii hyvin menetelmäksi. Kun nuori tekee yh-

dessä muiden kanssa tallitöitä tai hoitaa hevosia, hän saa kokea osallisuutta, saa olla 

osa ryhmää. Osallisuuden tunne on tärkeä tunne ihmiselle, sillä ihminen on sosiaali-

nen olento.  Osallisuus ja yhteisöllisyys ovat tärkeä osa ihmisen hyvinvointia. Ihminen 

tarvitsee toisia ihmisiä voidakseen hyvin. Ensimmäiset askeleet osallisuuteen ja yhtei-

söllisyyteen ovat uskaltautuminen vuorovaikutukseen ja toimintaan muiden ihmisten 

kanssa. Siksi tällainen toiminnallinen ja elämyksellinen menetelmä on hyvä, että siinä 

voi toiminnan ohessa opetella vuorovaikutustaitoja.  Vuorovaikutustaitojen harjoitte-

leminen on tärkeää, sillä niitä tarvitaan ihmisten kanssa toimimiseen. Hevosen avulla 

voidaan sanoittaa vuorovaikutukseen liittyviä asioita. Esimerkiksi jos puhutaan siitä, 

että hevosta pitää lähestyä rauhallisesti ja ystävällisesti niin samahan pätee ihmisiin. 

Myös ihmiset haluavat yleensä, että heitä lähestytään rauhallisesti ja ystävällisesti. 

Yksi selkeästi esiin noussut vahvuus sosiaalipedagogisessa hevostoiminnassa oli nuor-

ten välisen vuorovaikutuksen lisääntyminen ryhmän sisällä. Kaikki ohjaajat toivat 

esiin sen, että nuoret tekivät sosiaalipedagogisen hevostoiminnan myötä enemmän 

yhteistyötä keskenään ja toiminnan myötä myös vuorovaikutus lisääntyi. Elämykselli-

syyden ansiosta nuoret avautuivat puhumaan enemmän myös työpajaohjaajien 

kanssa. Näiden keskustelujen ansiosta nuorella avautui mahdollisuus päästä tarkaste-

lemaan asioita eri näkökulmasta ja tulla kuulluksi.  
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Yhteistyö sosiaalipedagogisen hevostoiminnan ohjaajan ja työpajaohjaajien välillä oli 

tärkeää toiminnan onnistumisen kannalta. Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan oh-

jaajalle kerrottiin etukäteen, minkälainen ryhmä oli tulossa ja näin hän osasi ottaa 

erityistarpeet suunnittelussa huomioon. Nuoret osallistuivat toimintaan ryhmänä ra-

jatun ajan, joten sosiaalipedagogisen hevostoiminnan herättämät tunteet ja pohdin-

nat jäivät sitten työpajaohjaajien vastuulle.  

Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan ohjaajan osaamisella ja ammattitaidolla on 

suuri merkitys. Vaikka eläimillä on terapeuttinen ja voimaannuttava vaikutus, varsi-

nainen kuntouttava tavoite perustuu ohjaajan osaamiseen. Esimerkiksi dialoginen lä-

hestymistapa on tärkeä ja mahdollistaa asiakkaalle kuulluksi tulemisen ja voimaantu-

misen. Ohjaajan ammattitaitoon kuuluu tärkeänä osana kyky kohdata ihmisiä voi-

maannuttavalla tavalla, sillä nuoret, jotka tarvitsevat sosiaalista kuntoutusta ovat 

haavoittuvaisia. Dialogisuus onkin keskeisen tärkeä lähestymistapa, jonka pitää olla 

läsnä toiminnassa koko ajan. On tärkeää luoda arvostamisen ja kunnioittamisen ilma-

piiri niin, että nuorella on turvallinen ja kannustava ympäristö, kun hän aloittelee 

muutosprosessiaan.   

Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan orientaatio on sosiaalipedagoginen ajattelu. Kä-

sitteet toimijuus (subjektius), osallisuus, elämyksellisyys ja dialogisuus ohjaavat toi-

mintaa. Hevosen kanssa toimiessaan nuori saa vahvan kokemuksen toimijuudesta te-

kemisen kautta. Hevosen reagointitapa ihmiseen on hyvin vaikuttava kokemus. Jokai-

sella ihmisellä on tarve tulla kuulluksi ja nähdyksi. Hevonen antaa sen kokemuksen, 

kun se ”kuulee” ja lukee ihmistä ja reagoi tähän ja tämän tunnetiloihin. Hevosen an‐

tama palaute on välitöntä. Kun hevosen kaltainen suuri ja herkkä eläin tekee yhteis-

työtä ihmisen kanssa vaikkapa jotain harjoitusta tehtäessä, antaa se voimakkaan tun-

teen ihmiselle siitä, että hänen tekemisellään on merkitystä. Tällaista tunnetta ja ko-

kemusta on vaikea saada aikaiseksi näin voimakkaana muilla tavoilla.  Oksasen (2014, 

90) mukaan toimijuuden kokemus on muutoksen alku. Ja juuri muutokseenhan sosi-

aalisella kuntoutuksella pyritään.  

Sosiaalipedagogiseen orientaatioon kuuluu myös käsite sosiokulttuurinen innostami-

nen. Innostamisen tarkoitus on saada ihmiset liikkeelle ja osallistumaan omaan elä-

määnsä. Innostamista voidaan tehdä monella tavalla, oleellista on saada ihmiset vuo-

rovaikutukseen ja toimimaan toistensa kanssa yhteisöllisesti. Innostamisen väline voi 
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olla kulttuuri, urheilu tai Green Care- toiminta kuten sosiaalipedagoginen hevostoi-

minta. Luontoavusteiset menetelmät ovat vähitellen leviämässä myös Suomeen ja 

luonnon terveyttä edistävistä vaikutuksista saadaan koko ajan lisää tutkimustuloksia. 

(Kurki 2006, 152-155; Vaikuttavuus n.d.) Green Care-toiminnan vahvuus on sen mo-

nipuolisuus: sosiaali- ja terveysalan ammattitaito yhdistettynä luonnon elämykselli-

syyteen ja positiivisiin terveysvaikutuksiin. 

Tämän opinnäytetyön puitteissa ei käy ilmi kuinka laajasti sosiaalipedagogista hevos-

toimintaa hyödynnetään nuorten työpajoilla Suomessa tai minkälaisia kokemukset 

ovat. Tässä opinnäytetyössä nuorten työpaja oli kuntouttavan työtoiminnan paja ja 

sosiaalipedagoginen hevostoiminta soveltui työpajaohjaajien mukaan hyvin toimin-

nalliseksi menetelmäksi.  Tällaisen elämyksellisen toiminnan vahvuus on se, että se 

motivoi. Kun saa nuoren mukaan toimintaan ja ihmisten pariin, voi hän väitellen roh-

kaistua tekemään muutakin, käymään vaikka koulua.  
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