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Abstract 
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The aim of this study was to examine animal-assisted interventions used with demented 
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an integrative literature review and by analysing the collected data by using theory-based 
content analysis. As the theoretical frame of reference, the Person-Environment-
Occupation-model (PEO-model) was used, which emphasizes the interaction between 
these three elements.  
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wellbeing of people suffering from dementia. 
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1 Johdanto 

Eläinavusteiset menetelmät ovat kovaa vauhtia kasvamassa oleva toimintamuoto 

sosiaali- ja terveydenhuollossa, sekä kasvatuksessa. Eläinavusteinen kuntoutus on 

osa laajempaa Green Care-toimintaa, jolla pyritään edistämään ihmisten hyvinvointia 

ja elämänlaatua erilaisten luontoon liittyvien toimintojen kautta. Näitä ovat esim. 

maatilojen kuntouttava toiminta, ratsastusterapia, seikkailukasvatus ja terapeuttinen 

puutarhatoiminta (Green Care Finland 2018). 

Eläinavusteisilla menetelmillä tarkoitetaan tapaa toteuttaa esimerkiksi toiminta-, 

fysio- tai psykoterapiaa niin, että eläin toimii terapeutin työparina. Eläinavusteinen 

toiminta perustuu ajatukseen eläimen ja ihmisen välisestä suhteesta ja sen 

vaikutuksesta ihmisen hyvinvointiin (Soini & Lilja 2014, 14).  Eläinten kanssa 

toimiminen voi edistää sosiaalisuutta ja parantaa vuorovaikutustaitoja, rauhoittaa 

mieltä ja kehoa, sekä tuottaa mielihyvää.  

Toimintaterapiassa eläinavusteisuutta on käytetty mm. mielenterveysasiakkaiden 

kuntoutuksessa, sekä lapsilla ja nuorilla, joilla on neuropsykiatrisia haasteita.  Eläin 

työparina edistää terapeutin ja asiakkaan välisen suhteen kehittymistä ja lisää 

asiakkaan motivaatiota (Soini & Lilja 2014, 15). Eläin voi myös tarjota terapian aikana 

erilaisia ja haastavia vuorovaikutustilanteita.  

Myös ikääntyneiden määrä Suomessa kasvaa koko ajan ja peräti joka kolmas yli 65-

vuotiaista kertoo kärsivänsä jonkinasteisista muistiongelmista. Vuosittain 

muistisairauteen sairastuu noin 14 500 henkilöä (Tarnainen, Rosenvall & Tuunainen 

2017). Muistisairaus tuo mukanaan usein myös käytösoireita, kuten levottomuutta, 

ahdistuneisuutta, aistiharhoja ja masennusta. Muistisairauden edetessä sairastuneen 

toimintakyky sekä ajan- ja paikan orientaatio heikkenee ja kommunikointi muuttuu 

haasteellisemmaksi.   

Tässä opinnäytetyössä on selvitetty, miten eläinavusteisia menetelmiä käytetään 

muistisairaiden kuntoutuksessa ja minkälaisia hyötyjä näillä menetelmillä on saatu. 

Aihe on ajankohtainen, sillä muistisairaiden ihmisten määrä kasvaa tulevaisuudessa 

väestön ikääntyessä. THL:n mukaan muistisairaudet nähdään myös 

kansanterveydellisenä ja -taloudellisena haasteena (2018). Suurin osa kustannuksista 
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aiheutuu ympärivuorokautisen hoidon ja huolenpidon tarpeesta. Noin 80 prosentilla 

ympärivuorokautista hoivaa tarvitsevista henkilöistä on muistioireita tai diagnosoitu 

muistisairaus (Sosiaali- ja terveysministeriö 2012, 7).  

 

2 Muistisairaudet ja toimintaterapia 

2.1 Muistisairaudet yleisesti 

Muistisairaudella tarkoitetaan sairautta, joka heikentää muistia ja muita 

tiedonkäsittelyn eli kognition osa-alueita (THL). Muistin heikentyminen voi johtua 

monesta syystä, mutta syy tulisi aina selvittää. Tyypillisin etenevä muistisairaus on 

Alzheimerin tauti, jota sairastaa n.70 % muistisairaudesta kärsivistä henkilöistä 

(Tarnainen, Rosenvall & Tuunainen 2017). Muita muistisairauksia ovat 

aivoverenkiertohäiriöön liittyvä muistisairaus, Lewyn kappale-tauti, Parkinsonin 

tautiin liittyvä muistisairaus sekä otsa- ja ohimolohkorappeumat. Erityisesti iäkkäillä 

muistisairaudessa voi olla useamman sairauden piirteitä (THL). Tällä hetkellä 

muistisairauksiin ei ole parantavaa hoitoa, mutta varhaisella diagnosoinnilla, hoidolla 

ja kuntoutuksella sairastuneiden toimintakykyä voidaan kuitenkin parantaa.  

Etenevä muistisairaus vaikuttaa monin tavoin sairastuneeseen sekä hänen 

lähipiiriinsä. Sairauden edetessä muistisairas tarvitsee yhä enemmän apua 

päivittäisissä toimissa ja sairauden loppuvaiheessa hän on usein täysin riippuvainen 

muista. Muistisairaus tuo mukanaan myös muita erilaisia oireita. Muistisairauksiin 

liittyy usein kielen ymmärtämisen ja tuottamisen vaikeutta, sekä toiminnanohjauksen 

häiriöitä. Muistisairaudessa esiintyy yleensä myös käytösoireita, kuten apatiaa, 

ärtyneisyyttä, levottomuutta, ahdistusta, vaeltelua, sekä aistiharhoja ja 

personallisuuden muutoksia.  

Tutussa ja turvallisessa ympäristössä kuten kotona, käytösoireet ovat useimmiten 

lieviä ja pienimuotoisia. Toisaalta muistisairaalle tuttukin ympäristö voi aiheuttaa 

pelkotiloja johtuen harhaluuloista, vierauden tunteesta ja desorientaatiosta. 

Laitoshoidossa tai hoitokodissa muistisairaiden käytösoireita lisäävät usein ihmisten 

vaihtuvuus ja kiire, ärsykkeiden määrä sekä melutaso. Toisaalta käytösoireet 
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vaihtelevat usein myös vuorokauden mukaan ja käytösoireita esiintyykin eritoten 

iltaisin. Hoitoympäristöön tehtävät muutokset, virikkeiden tarjoaminen sopivassa 

määrin, sekä selkeys ja rauhallisuus vuorovaikutustilanteissa lisäävät muistisairaan 

turvallisuudentunnetta (Kan & Pohjola 2012, 221-222).  

Laitoshoidossa olevien muistisairaiden hoidossa käytetään usein psykoosilääkkeitä 

hillitsemään muistisairaudesta johtuvia käytösoireita. Esimerkiksi Etelä-Savon 

alueella toteutetussa tutkimuksessa kävi ilmi, että 38% alueen hoitolaitoksissa 

asuvista muistisairaista käytti psykoosilääkitystä (Kuronen 2017). Psyykenlääkkeiden 

haittavaikutuksena puolestaan on mm. jäykkyyttä ja Parkinsonin taudin kaltaisia 

oireita kuten vapinaa tai töpöttävää kävelyä. Lääkkeet voivat myös aiheuttaa 

vakavampia sivuvaikutuksia, kuten neuroleptisyndroomaa, johon kuuluvat korkea 

kuume, sydämen tykytys sekä korkea verenpaine (Kuhanen 2014, 261). Näin ollen 

olisikin tärkeää löytää vaihtoehtoisia hoitomuotoja muistisairaiden ihmisten hoitoon 

ja erityisesti käytöshäiriöiden hillitsemiseen.   

Muistisairauden myötä ihmisen orientoituminen aikaan ja paikkaan heikentyy. Hän 

saattaa vetäytyä omaan maailmaansa ja aikaan, jolloin muisti vielä toimi normaalisti 

(Pohjavirta 2012, 52). Muistisairas saattaa myös ilmaista itseään hyvin suoraan, mikä 

saattaa loukata muita. Sairauden edetessä ihminen ei enää hallitse ympäristöään, 

eikä ole täysin tietoinen itsestään. Kommunikaatio vaikeutuu ja muistisairas ilmaisee 

itseään usein itkulla, ääntelyllä, asioiden toistelulla ja voimankäytöllä (Pohjavirta 

2012, 54.) Loppuvaiheessa muistisairas ei enää tunnista tuttuja ihmisiä, mutta 

saattaa silti reagoida esim. musiikkiin tai kosketukseen. Vuorovaikutuksen ja 

kommunikaation tarve ei häviä muistisairauden myötä, vaan on entistä tärkeämpää 

löytää muistisairaalle keinoja ilmaista itseään.  

2.2 Muistisairaat ja toimintaterapia 

Etenevä muistisairaus vaikuttaa ihmisen fyysiseen-, psyykkiseen- ja sosiaaliseen 

toimintakykyyn. Fyysinen toimintakyky tarkoittaa henkilön päivittäisistä 

perustoiminnoista suoriutumista, kuten liikkumista, peseytymistä, pukeutumista, 

syömistä ja nukkumista. Fyysinen toimintakyky pitää kuitenkin sisällään myös yksilön 
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yleiskunnon, sekä liikuntakyvyn tai sen rajoitteet, sekä asioiden hoitamisen ja omasta 

terveydentilasta huolehtimisen.  

Psyykkisellä toimintakyvyllä puolestaan tarkoitetaan psyykkistä hyvinvointia; ihmisen 

tyytyväisyyttä ja elämänhallintaa, sekä mielenterveyttä. Myös persoonallisuuden, 

itsearvostuksen, tunteiden käsittelyn, ilmaisukyvyn, mielialan, psyykkisten 

voimavarojen sekä turvallisuuden luetaan kuuluvaksi psyykkiseen toimintakykyyn 

(Heimonen 2009, 56-58). Sosiaalisesta toimintakyvystä puhuttaessa tarkoitetaan 

usein yksilön sosiaalista käytöstä ja tapoja toimia. Tähän liittyy ihmisen kyky ilmaista 

itseään ja olla vuorovaikutuksessa, mahdollisuus osallistua erilaisiin harraste- ja 

muihin toimintoihin sekä kyky ylläpitää sosiaalisia verkostoja (Simonen 2009, 66).  

Muistisairaalla sairauden eteneminen on väistämätöntä, joten on tärkeää tukea 

sairastuneen toimintakykyä ja pyrkiä säilyttämään se mahdollisimman pitkään. 

Muistisairaan toimintakyky on myös herkkä ympäristön tapahtumille ja muutoksille. 

Usein muistisairauden aiheuttamat kognitiiviset muutokset tulevat esille etenkin 

vieraassa ympäristössä (Granö & Mäki-Petäjä-Leinonen 2011, 25).  

Toimintaterapiassa mielekkään ja merkityksellisen toiminnan katsotaan olevan 

ihmisen perustarve. Toimintakyvystä riippumatta jokaisella ihmisellä tulisi olla 

mahdollisuus ja oikeus osallistua hänelle merkityksellisiin toimintoihin. 

Muistisairaiden toimintaterapiassa korostuu arjen toimintojen harjoitteleminen ja 

rutiinien ylläpitäminen. Toimintaterapeutti pyrkii tarjoamaan asiakkaalle keinoja 

selvitä itsenäisesti arjen askareista ja auttaa myös asiakkaan läheisiä tukemaan 

muistisairasta kotona. Kun muistisairaus on edennyt pidemmälle, toimintaterapiassa 

keskitytään toimintakyvyn ylläpitämiseen ja hyvän elämänlaadun mahdollistamiseen 

sairaudesta huolimatta.  

2.3 PEO-malli 

Toimintaterapian käytäntöä ohjaavat erilaiset teoreettiset mallit ja viitekehykset. 

Ympäristön merkitystä ihmisen toiminnalle on toimintaterapian alalla korostettu jo 

pitkään. Eri teorioita yhdistää näkemys ympäristön vaikutuksesta ihmiseen ja näiden 

kahden vuorovaikutuksesta.  
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PEO-mallissa (Person-Environment-Occupation) ihminen, ympäristö ja toiminta ovat 

tiiviissä vuorovaikutuksessa keskenään. Mallin keskeinen ajatus on, että yksilön 

toimintaympäristö, tilannekohtaiset tarpeet, toiminnat ja roolit vaihtelevat jatkuvasti 

(Strong ym. 1999, 125). Mallissa korostetaan yksilön, toimintakyvyn ja 

toimintaympäristön keskinäistä vaikutusta jokapäiväisessä elämässä, sekä 

asiakaskeskeisyyttä tavoitteiden asettelussa. Näin ollen PEO-mallissa asiakkaan 

toiminta pyritään mahdollistamaan hänelle tärkeimmissä toiminnoissa.  

 

 

                          Toiminnallisuus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEO-mallissa ihminen nähdään ainutlaatuisena yksilönä, jota ei voi erottaa häntä 

ympäröivästä toimintakontekstista. Yksilössä yhdistyvät hänen kulttuuriset, 

sosiaaliset ja henkiset kokemuksensa, sekä hänen osaamisensa ja suoriutumisensa. 

Ympäristö puolestaan voidaan jakaa fyysiseen, sosiaaliseen, kulttuuriseen sekä sosio-

ekonomiseen ympäristöön. PEO-mallissa yksilön toimintaympäristö koostuu näistä 

ympäristön eri puolista ja ne kaikki vaikuttavat yksilön toimintakykyyn ja toiminnasta 

suoriutumiseen. Ympäristön fyysiset puitteet, turvallisuus tai paikalla olevat henkilöt 

Ihminen 
Ympäristö 

Toiminta 

 

 

Kuvio 1. PEO-malli (mukaillen Law ym. 1997) 
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vaikuttavat ihmisen sen hetkiseen toiminnasta suoriutumiseen. Ympäristö nähdään 

myös alati muuttuvana ja sillä voi olla yksilön toimintaa edistävä tai estävä vaikutus. 

(Law ym. 1997, 44-46.)  

PEO-mallin keskiössä on ihmisen toiminnallisuus. Toiminta voidaan PEO-mallissa 

jakaa kolmeen osa-alueeseen; itsestä huolehtimiseen, tuottavuuteen ja vapaa-

aikaan. Toiminnaksi luetaan kaikki se, mikä tekee elämästä mielekkään ja pitää 

ihmisen toimintakykyisenä. Toisaalta toiminnat voivat muuttua ajan kuluessa ja 

kontekstin mukaan (Law ym. 1997, 31-32). Kun yksilön, ympäristön ja toiminnan 

osatekijät ovat harmonisessa vuorovaikutuksessa keskenään, ihmisen toiminnan 

oletetaan olevan optimaalisella tasolla.  

PEO-malli huomioi kokonaisvaltaisesti yksilön, ympäristön ja toimintakyvyn 

vaikutuksen toisiinsa. Ympäristö on alati muuttuva ja se voi olla toimintakykyä 

edistävä tai estävä. Muistisairauden edetessä muistisairaan on vaikea hallita 

ympäristöään ja pienetkin muutokset ympäristössä tai toimintatavoissa ovat usein 

vaikeita. Esimerkiksi sairaalassa tai hoitokodissa huoneen vaihto voi olla 

muistisairaalle vaikeaa ja aiheuttaa ahdistusta ja turvattomuuden tunnetta. Näin 

ollen muistisairailla turvalliseksi koettu ympäristö tukee toimintakykyä, kun taas 

vieras ympäristö korostaa käytösoireita, kuten ahdistuneisuutta ja levottomuutta. 

Toimintaterapiassa muistisairaan ihmisen ympäristöä voidaan muokata hänen 

toimintakykyään tukevaksi erilaisilla keinoilla, niin että se luo asiakkaalle 

turvallisuuden ja tuttuuden tuntua.  

 

3 Eläinavusteinen terapia 

3.1 Eläinavusteisuus ja Green Care 

Eläinavusteisuus kuuluu laajemman Green Care-käsitteen alle, jolla puolestaan 

tarkoitetaan luontolähtöistä, hyvinvointia edistävää ja ylläpitävää tavoitteellista 

toimintaa. Green Care-toiminnassa peruselementtejä ovat luontoympäristön 

moniaistinen kokeminen, luontoon liittyvä toiminnallisuus sekä yhteisöllisyys (LUKE 

ym. 2013, 4). Luontoympäristö voi olla erämaaluontoa, hoidettua metsää, puutarha 
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tai maatila. Toisaalta luontoelementtejä voidaan luoda myös kuvien, äänien tai 

luonnon materiaalien avulla (LUKE ym. 2018, 9). Luonnossa toimiminen ja kokeminen 

voi olla vähäeleistä, kuten luontoympäristön tai eläinten havainnointia ja 

rauhoittumista luonnon keskellä, tai se voi olla aktiivista ohjattua toimintaa (LUKE 

ym. 2018, 9). Green Care-palveluissa mieleinen paikka tai eläimet, mukava 

tekeminen ja yhteisö mahdollistavat osallisuuden tunteen. Asiakkaan osallisuuden 

tunnetta voidaan vahvistaa tukemalla asiakasta prosessin aikana tavoitteiden 

asettelusta reflektointiin ja uudelleen arviointiin asti (LUKE ym. 2018, 10). Toiminnan 

tavoitteet määritellään aina tilannekohtaisesti palvelutyypin ja asiakkaan mukaan.  

Eläinavusteisten menetelmien käyttö terapeuttisessa toiminnassa perustuu 

ajatukseen ihmisen ja eläimen välisestä siteestä ja sen terveyttä edistävästä 

vaikutuksesta. Eläinten kanssa toimimisen sosiaalista vuorovaikutusta edistävä, 

rentouttava ja mielihyvää tuottava vaikutus on eläinavusteisen toiminnan keskeinen 

tekijä (Hautamäki ym. 2018, 5). Viime vuosina eläinten vaikutusta ihmisten 

hyvinvointiin on tutkittu paljon. Esimerkiksi palliatiivisessa ja pitkäaikaissairauksien 

hoidossa eläimen läheisyys ja läsnäolo koettiin kipua ja stressiä vähentävänä (Fine 

2010, 319). Tutkimuksissa on myös todettu, että lemmikin silittäminen lisäsi 

merkittävästi mielihyvää tuottavan oksitosiini-hormonin määrää koehenkilöiden 

elimistössä (Fine 2010, 11). Kaiken kaikkiaan eläinten läsnäololla ja niiden 

koskettamisella on rauhoittava ja stressiä vähentävä vaikutus (Cusack & Smith 2014, 

34).  

Eläinavusteisen terapian keskeisenä kehittäjänä nähdään Boris Levinson, joka jo 

1960- ja -70-luvuilla korosti eläimen roolia osana terapiaa. Hän itse oli 

psykoterapeutti ja käytti apunaan omaa koiraansa työskennellessään lasten parissa. 

Levinson korosti eläinten merkitystä myös ikäihmisten hoidossa ja suositteli 

terapiaeläinten ottamista hoitokoteihin. Levinsonin mukaan eläin voi tarjota iäkkäille 

asukkaille läsnäoloa ja vähentää näin yksinäisyyden tunnetta (Cusack & Smith 2014, 

75).  

Eläinavusteinen terapia sopii käytettäväksi niin yksilö- kuin ryhmäterapiassakin. 

Eläinten kanssa voidaan puuhata, niitä voi silittää tai vain seurata matkan päästä. On 

kuitenkin tärkeää muistaa asiakaslähtöisyys eläinavusteisten menetelmien käyttöä 

suunnitellessa; ihmisten välillä on suuria eroja siinä, minkä eläinlajin läheisyys tuntuu 
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hyvältä ja tämä voi olla sidoksissa varhaisiin elämänkokemuksiin. Myös keho- ja 

tunnevasteet eläinten läheisyydelle ovat yksilöllisiä, eivätkä kaikki tunne myönteisiä 

tunteita eläinten lähellä. (Laukkanen 2013, 33.) 

Yleisimpiä terapiatyössä käytettäviä eläimiä ovat hevoset ja koirat, mutta myös kissat 

ja erilaiset maatilan eläimet voivat toimia osana erilaisia terapiaprosesseja.  Myös 

alpakoita ja laamoja on alettu käyttää terapiaeläiminä Suomessa. Tärkein ominaisuus 

terapiaeläintä valittaessa on eläimen tasapainoinen luonne ja halu 

vuorovaikutukseen ihmisen kanssa. Suomessa ei vielä vaadita esim. koira-

avusteisesta työskentelystä kiinnostuneilta erillistä koulutusta, mutta Koirat 

kasvatus- ja kuntoutustyössä ry järjestää eri alojen ammattilaisille 

täydennyskoulutusta sekä koirien soveltuvuuskokeita. Mikäli haluaa koiratyöparin 

viralliseksi kasvatus- ja kuntoutuskoiraksi, täytyy henkilöllä olla sosiaali-, terveys- tai 

kasvatusalan pohjakoulutus ja hänen tulee osallistua koiran soveltuvuuskokeen 

lisäksi täydennyskoulutukseen sekä työnäyttöön (Koiran kasvatus- ja kuntoutustyössä 

ry 2019). Soveltuvuuskokeessa arvioidaan koiran soveltuvuutta työhön erilaisin 

testein. Koira ei saa pelätä ihmistä, eikä osoittaa aggressiivisuutta.  Eläimen tulisi olla 

turvallinen ja sen tulisi kestää usein nopeasti muuttuvia asiakastilanteita sekä 

erilaisia häiriötekijöitä (Kahilaniemi 2016, 29). 

3.2 Käsitteiden määrittelyä 

Erilaisista ihmisten hyvinvointia tukevista eläinavusteisista menetelmistä käytetään 

yleisnimitystä eläinavusteinen interventio (Animal-Assisted-Interventions, AAI). 

Eläinavusteisella interventiolla tarkoitetaan mitä tahansa eläimen kanssa tapahtuvaa 

tavoitteellista toimintaa, jolla pyritään edistämään ihmisen fyysistä, sosiaalista tai 

emotionaalista ja tiedollista toimintaa (Soini & Lilja 2014, 13). Asiakkaana voi olla 

yksilö tai ryhmä ja interventiot voidaan toteuttaa vaihtelevissa ympäristöissä 

erilaisten eläimien kanssa. Eläinavusteiset interventiot voidaan jakaa edelleen 

eläinavusteiseen terapiaan, toimintaan ja kasvatukseen riippuen siitä, millaisia 

tavoitteita niillä on.  

Eläinavusteinen toiminta (Animal-Assisted-Activities, AAA) on usein vapaaehtoisten 

toteuttamaa virkistys- tai harrastustoimintaa, eikä siihen liity yksilöllisiä tavoitteita 
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(Hautamäki ym. 2018, 6). Vapaamuotoisen toiminnan tarkoituksena voi olla vain 

mielihyvän tai ilon tuottaminen. Esimerkiksi kaverikoiratoiminnassa koirat vierailevat 

omistajiensa kanssa lasten ja vanhusten luona päiväkodeissa tai asumisyksiköissä 

tuomassa hyvää mieltä ja elämyksiä (Kennelliitto). 

Eläinavusteisella kasvatuksella (Animal-Assisted-Education, AAE) tarkoitetaan 

tavoitteellista toimintaa, jolla pyritään parantamaan yksilön kognitiivisia valmiuksia ja 

oppimista. Toteuttajan tulee olla koulutettu kasvatusalan ammattilainen ja hänellä 

täytyy olla riittävät taidot toimia eläin työparinaan (AAII 2018). Koiran läsnäolo 

koululuokassa voi tukea tarkkaavaisuutta, lisätä motivaatiota ja tarjota 

emotionaalista tukea (Ahonen 2013, 184).  

Eläinavusteinen terapiassa (Animal-Assisted-Therapy, AAT) puolestaan terapian 

toteuttaja on koulutettu terveydenhuollon ammattilainen ja terapialle on asetettu 

yksilölliset tavoitteet. Eläinavusteisen terapian tavoitteena on tukea asiakkaan 

fyysistä, kognitiivista sekä sosiaalista toimintakykyä ja tunnetaitoja (AAII 2018).  

Asiakkaalla on usein diagnoosi ja terapian edistymistä seurataan järjestelmällisesti 

(Soini & Lilja 2014, 13).  

3.3 Eläinavusteisuus ja toimintaterapia 

Eläinavusteisessa toimintaterapiassa eläin toimii terapeutin työparina. Eläin voi olla 

mukana jokaisella terapiakerralla tai vain valituilla kerroilla. Toimintaterapiassa 

eläimen rooli voi olla merkittävä, sillä eläin voi lisätä kuntoutujan motivaatiota sekä 

auttaa terapeutin ja asiakkaan välisen luottamuksellisen terapiasuhteen 

muodostumisessa (Junkers & Kennedy-Behr 2017, 331).  Lisäksi eläimen kanssa 

voidaan harjoitella esimerkiksi vuorovaikutustaitoja, tunteiden ilmaisua ja lisäksi 

tukea kuntoutujan itsetuntoa (Hautamäki ym. 2018, 27). Eläinavusteisuudesta voi 

olla hyötyä myös esim. asiakkaan motoristen taitojen, aistitoimintojen, 

toiminnanohjauksen ja sosiaalisten taitojen harjoittelussa ja kehittämisessä. 

Eläinavusteisuutta onkin hyödynnetty paljon lasten ja nuorten parissa, neurologiassa 

sekä psykiatriassa (Kihlström-Lehtonen 2013, 89).  

Toimintaterapiassa keskeistä on ihmiselle merkityksellisen toiminnan toteuttaminen 

arjessa. Eläinavusteisuuden kautta voidaan esimerkiksi koiraa ulkoiluttamalla 
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harjoitella tasapainoa tai kodin ulkopuolella liikkumista. Toisaalta terapiatilanteessa 

eläin voi auttaa luomaan kontaktin psyykkistä sairautta sairastavaan asiakkaaseen 

vuorovaikutustaitojen puuttuessa. Eläin usein myös motivoi asiakasta 

työskentelemään tehokkaammin lisäämällä motivaatiota ja asiakkaalle eläimen 

antama huomio ja läheisyys voivat olla hyvin tärkeitä (Hautamäki ym. 2018, 27). 

Eläinten hiljainen läsnäolo antaa tilaa oman olotilan tiedostamiseen ja sallii ihmisen 

olla hiljaa (Kivikari 2013, 118). Toisaalta eläimiä voi halutessaan lähestyä, niitä voi 

hoitaa ja niiden kanssa voi puuhailla yhdessä.  

Erilaiset eläimet sopivat erilaisiin terapiatilanteisiin. Esimerkiksi ylivilkkaiden lasten 

kanssa eläimen kanssa toimiessa harjoitellaan malttia ja rauhallista kontaktin 

ottamista. Liian nopea ja aggressiivinen lähestyminen voi säikyttää eläimen pois. 

Toisaalta masennuksesta kärsivän asiakkaan kanssa eläimen läsnäolo voi vahvistaa 

itseluottamusta ja minäkuvaa. Eläin hyväksyy tulijan sellaisena kuin tämä on, eikä 

eläimen rauhallinen olemus pakota mihinkään (Collin-Kajaala 2013, 119).  

 

4 Opinnäytetyön tarkoitus ja tavoite 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kirjallisuuskatsauksen avulla kartoittaa 

eläinavusteisten menetelmien käyttöä muistisairaiden kuntoutuksessa. Tavoitteena 

on tuottaa ajankohtaista tutkimustietoa toimintaterapeuttien käyttöön 

eläinavusteisten menetelmien käyttömahdollisuuksista ja hyödyistä muistisairaiden 

parissa.  

Tutkimuskysymyksiksi nousivat seuraavat: 

1. Minkälaisia eläinavusteisia menetelmiä muistisairaiden kuntoutuksessa on 
käytetty? 

2. Minkälaisia vaikutuksia näistä menetelmistä on muistisairaiden 
kuntoutuksessa ollut? 

 

Etenevät muistisairaudet, ovat merkittävä kansanterveydellinen ja – taloudellinen 

haaste ja muistisairaiden ihmisten määrä tulee kasvamaan väestön ikääntyessä, 

mutta muistisairauksia on myös jo työikäisellä väestöllä. Muistisairauksien mittavat 
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kustannukset johtuvat sairastuneiden suuresta määrästä ja erityisesti 

ympärivuorokautisen hoidon tarpeesta. Muistisairauksien varhaisella diagnoosilla, 

hoidolla ja kuntoutuksella voidaan kuitenkin parantaa sairastuneiden toimintakykyä 

ja elämänlaatua sekä hillitä kokonaiskustannusten kasvua. (Sosiaali- ja 

terveysministeriö 2012). Muistisairaiden kuntoutuksessa toimintaterapian ja 

erityisesti eläinavusteisen terapian merkitys korostuu lääkkeettömänä vaihtoehtona. 

 

5 Opinnäytetyön toteutus 

5.1 Kuvaileva kirjallisuuskatsaus 

Tässä opinnäytetyössä tutkimusmenetelmäksi on valittu kuvaileva kirjallisuuskatsaus. 

Kuvaileva kirjallisuuskatsaus on yksi yleisimmin käytetyistä kirjallisuuskatsauksen 

perustyypeistä ja sitä voisi luonnehtia yleiskatsaukseksi, ilman tiukkoja ja tarkkoja 

sääntöjä (Salminen 2011, 12). Tutkimuskysymys voi olla kuvailevassa 

kirjallisuuskatsauksessa väljempi kuin systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessa. 

Kuvaileva kirjallisuuskatsaus voidaan jakaa edelleen kahteen eri tyyppiin: 

narratiiviseen- ja integroivaan kirjallisuuskatsaukseen. Integroivalla 

kirjallisuuskatsauksella tutkittavaa ilmiötä voidaan kuvata mahdollisimman 

monipuolisesti ja se on hyvä tapa tuottaa uutta tietoa jo tutkitusta aiheesta 

(Salminen 2011, 14). Tähän opinnäytetyöhön integroiva kirjallisuuskatsaus sopii 

tutkimusmenetelmänä, sillä siihen voidaan ottaa mukaan eri menetelmin 

toteutettuja tutkimuksia, eikä se näin ollen ole yhtä tarkka tutkimusaineiston 

suhteen kuin systemaattinen kirjallisuuskatsaus. Tutkimuksen vaiheet etenevät tässä 

opinnäytetyössä myös integroivan kirjallisuuskatsauksen vaiheita mukaillen (Cooper 

1998, 15): tutkimusongelman asettelusta on edetty aineiston hankkimiseen, jonka 

jälkeen aineisto arviointiin ja analysoitiin käyttäen sisällönanalyysia. Lopuksi 

aineiston tulokset tulkittiin ja tulokset esitellään. 
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5.2 Tiedonhankinta 

Opinnäytetyön aineistonkeruuseen valittiin ammattikorkeakoulun tarjoamista 

kansainvälisistä tietokannoista Cinahl, Pubmed sekä Ebsco. Aluksi tietokannoista 

tehtiin koehakuja, joiden avulla muodostettiin hakulausekkeet. Samoja 

hakulausekkeita käytettiin kaikissa tietokannoissa. Varsinainen tiedonhaku tehtiin 

tammikuussa 2019. Hakulausekkeiksi muodostuivat lopulta animal assisted therapy 

AND dementia OR alzheimers ja animal assisted therapy AND elderly. Näillä 

hakulausekkeilla löytyi riittävästi aiheeseen liittyviä artikkeleita. Ainoastaan Ebsco-

hakukoneella tulokset jäivät olemattomaksi, joten kyseisellä hakukoneella käytettiin 

myös hakulausekkeena pelkkää animal assisted therapy, jolloin tuloksia löytyi 

runsaammin. 

Tutkimusartikkeleita valittaessa hyödynnettiin ennalta asetettuja sisäänotto- ja 

poissulkukriteereitä, joiden avulla varmistettiin aineiston sopivuus opinnäytetyöhön. 

Haussa etsittiin artikkeleita viimeisen kymmenen vuoden ajalta, joissa kielenä on 

joko suomi tai englanti. Lisäksi artikkeleista tuli olla saatavissa koko teksti ja 

kohderyhmänä iäkkäät muistisairaat. Sisäänotto- ja poissulkukriteerit on esitetty 

tarkemmin taulukossa 1.  

 

Taulukko 1. Sisäänotto- ja poissulkukriteerit 

 Sisäänottokriteeri Poissulkukriteeri 

Aikarajaus 2009-2019 Julkaistu ennen 2009 

Kieli suomi, englanti Muu kuin suomi tai 

englanti 

Aineiston saatavuus Koko teksti saatavilla Ei koko tekstiä saatavilla 

Tutkimuskohde Muistisairaat Muut kuin muistisairaat 

Menetelmä Eläinavusteinen terapia Ei eläinavusteista terapiaa 

Ikäryhmä yli 65-vuotiaat alle 65-vuotiaat 

 

Tutkimuskysymys ohjasi tiedonhakua ja auttoi sopivien tutkimusartikkeleiden 

valinnassa. Otsikon ja tiivistelmän lukemisen perusteella tarkempaan tarkasteluun 
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päätyi 18 kappaletta tutkimusartikkeleita, jotka luettiin läpi ja joista valittiin 

sisäänotto- ja poissulkukriteerien, sekä tutkimuskysymyksen avulla opinnäytetyöhön 

sopivimmat artikkelit. Tutkimuskysymyksen mukaan artikkelin tuli käsitellä 

eläinavusteisia menetelmiä muistisairaiden kuntoutuksessa. Myös artikkeleiden 

laatua arvioitiin perehtymällä niissä käytettyihin tutkimusmenetelmiin ja pyrkimällä 

valitsemaan mukaan kaikista uusimat tutkimusartikkelit. Tiedonhaun tulokset eri 

tietokannoista on esitetty taulukossa 2.  

 

Taulukko 2. Tiedonhaun tulokset 

Käytetty 

tietokanta 

Saadut osumat Otsikon ja 

tiivistelmän 

perusteella valitut 

artikkelit 

Opinnäytetyöhön 

valitut artikkelit 

Cinahl 71  8  3  

Ebsco 58  5  1 

Pubmed 25 5 2 

 

Opinnäytetyöhön valikoitui lopulta kuusi tutkimusartikkelia. Loput löydetyistä 

artikkeleista karsiutuivat joko sisään- tai poissulkukriteerien kautta tai sitten ne eivät 

vastanneet tutkimuskysymykseen. Mukaan valittujen tutkimusten tekijät, 

julkaisuajankohdat, tavoitteet, osallistujat, sekä tutkimusmenetelmät ja tulokset 

esitellään taulukossa 3.  

 

Taulukko 3: Mukaan valitut tutkimukset 

Tekijät, 

julkaisuvuo

si ja julkaisu 

Artikkelin 

nimi 

Tutkimuksen 

tavoite 

Tutkimusmenet

elmä 

Tulokset 

Olsen, C., 

Pedersen, 

I., Bergland, 

Effect of 

animal-

assisted 

Tavoitteena oli 

tutkia koira-

avusteisen 

Satunnaistettu 

tutkimus, jossa 

mukana 58 yli 

Tuloksia 

mitattiin 

depressiokysely
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A., Enders-

Slegers, M-

J., Patil, G. 

& Ihlebaek, 

C. (2016). 

Internation

al Journal of 

Geriatric 

Psychiatry. 

interventions 

on 

depression, 

agitation and 

quality of life 

in nursing 

home 

residents 

suffering 

from 

cognitive 

impairment 

or dementia: 

a cluster 

randomized 

controlled 

trial 

toiminnan 

vaikutusta 

muistisairaiden 

hoitokodin 

asukkaiden 

henkiseen 

hyvinvointiin ja 

elämänlaatuun. 

65-vuotiasta 

muistisairaudest

a kärsivää 

hoitokodin 

asukasta. 

Tutkittava 

ryhmä osallistui 

kaksi kertaa 

viikossa 30 

minuutin koira-

avusteiseen 

toimintaan 12 

viikon ajan. 

llä, sekä 

elämänlaatumit

tarilla. 

Eläinavusteisee

n toimintaan 

osallistumisen 

todettiin 

vähentävän 

ahdistusta ja 

masennusta.   

Nordgren, 

L. & 

Engström, 

G. (2014). 

Nursing 

Older 

People. 

Effects of 

dog-assisted 

intervention 

on 

behavioral 

and 

psychological 

symptoms of 

dementia 

Tavoitteena 

arvioida koira-

avusteisen 

intervention 

vaikutusta 

muistisairaiden 

hoitokodin 

asukkaiden 

käytöshäiriöihin 

Tutkimukseen 

osallistui 33 

henkilöä, joista 

toinen ryhmä 

osallistui 

viikoittain koira-

avusteiseen 

toimintaan 

yhteensä 

kymmenen 

kertaa. 

Tuloksia 

arvioitiin 

kahdella eri 

kyselylomakkee

lla, jotka 

läheinen tai 

hoidosta 

vastaava täytti. 

Tutkimuksessa 

todettiin, että 

koira-

avusteisella 

toiminnalla voi 

olla 

käytöshäiriöitä 



17 
 

 

vähentävä 

vaikutus. 

Marx, M., 

Cohen-

Mansfield, 

J., Regier, 

N., 

Dakheel-Ali, 

M., Srihari, 

A. & Thein, 

K. (2010). 

Am J 

Alzheimers 

Dis Other 

Demen. 

The Impact 

of different 

dog-related 

stimuli on 

engagement 

of persons 

with 

dementia 

Tavoitteena 

arvioida kuinka 

muistisairaat 

henkilöt reagoivat 

erilaisiin koira-

aiheisiin 

ärsykkeisiin. 

Tutkimukseen 

osallistui 56 

henkilöä 

kahdesta eri 

hoitokodista. 

Henkilöille 

esiteltiin 

vuorotellen 

oikea koira, 

robottikoira, 

koiravideo sekä 

pehmolelukoira 

ja samalla 

havainnoitiin, 

miten henkilö 

reagoi kuhunkin 

ärsykkeeseen.  

Tutkimuksessa 

todettiin, että 

oikean koiran 

kohtaaminen 

herätti 

muistisairaissa 

eniten 

reaktioita ja 

vähiten 

pehmokoira 

sekä 

värityskuva. 

Oikean koiran 

kohtaaminen 

synnytti myös 

vuorovaikutust

a henkilön ja 

koiran välille.   

Morretti, F., 

De Ronchi, 

D., 

Bernabei, 

V., 

Marchetti, 

L., Ferrari, 

B., Fornari, 

C., Negretti, 

F., 

Sacchetti, 

C. & Atti, A-

Pet therapy 

in elderly 

patients with 

mental 

illness 

Tarkoituksena 

selvittää 

eläinavusteisen 

terapian 

vaikutusta 

iäkkäiden 

muistisairaiden ja 

mielenterveysong

elmista kärsivien 

ihmisten 

kognitiivisiin 

toimintoihin, 

Tutkimukseen 

osallistui 21 

henkilöä, joista 

toinen ryhmä 

osallistui koira-

avusteiseen 

toimintaan 

kerran viikossa 

yhteensä 

kuuden viikon 

ajan. 

Tuloksia 

mitattiin 

MMSE-

muistikyselyllä 

sekä GDS-

myöhäisiän 

depressioseulall

a, joissa 

molemmissa 

näkyi 

parannusta 

eläinavusteisee
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R. (2011). 

Psychogeria

trics.   

mielentilaan ja 

elämänlaatuun. 

n terapiaan 

osallistuneilla 

henkilöillä. 

Cipriani, J., 

Cooper, M., 

DiGiovanni, 

N., 

Litchkofski, 

A., Nichols, 

A.L. & 

Ramsey, A. 

(2013). 

Physical & 

Occupation

al Therapy 

in 

Geriatrics. 

Dog-assisted 

therapy for 

residents in 

long-term 

care 

facilities: an 

evidence-

based review 

with 

implications 

for 

occupational 

therapy 

Tarkoitus 

kirjallisuuskatsauk

sen avulla 

selvittää, onko 

koira-avusteisesta 

terapiasta hyötyä 

iäkkäille 

hoitokodissa 

asuville 

henkilöille. 

Kirjallisuuskatsa

ukseen valittiin 

19 artikkelia, 

jotka 

analysoitiin 

käyttäen 

McMaster’s 

Critical Review-

Quantative 

study- 

kaavaketta.   

Katsauksessa 

todettiin, että 

vaikka 

suurimmassa 

osassa mukana 

olleita 

tutkimuksia 

todettiin 

eläinavusteisen 

terapian 

vaikuttavan 

asukkaiden 

elämänlaatuun, 

lisätutkimuksell

e on tarvetta.   

Swall, A., 

Ebbeskog, 

B., Lundh 

Hagelin, C. 

& 

Fagerberg, 

I. (2017). 

Internation

al Journal of 

Qualitative 

Studies on 

Health and 

Well-Being. 

Stepping out 

of the 

shadows of 

Alzheimer’s 

disease: a 

phenomenol

ogical 

hermeneutic 

study of 

older people 

with 

Alzheimer’s 

disease 

caring for a 

Tutkimuksen 

tarkoituksena oli 

havainnoida 

terapiakoiran ja 

hoitokodissa 

asuvien 

Alzheimer-

potilaiden 

kohtaamisia ja 

selvittää, 

millainen vaikutus 

tällä 

kohtaamisella 

potilaille oli. 

Tutkimukseen 

osallistui viisi 

hoitokodin 

asukasta, joilla 

kaikilla oli joko 

keskivaikea tai 

pitkälle edennyt 

Alzheimerin 

tauti. Koira 

vieraili jokaisen 

osallistujan 

luona 10 kertaa 

ja vierailut 

videoitiin.   

Tutkimuksessa 

vuorovaikutuks

en koiran 

kanssa todettiin 

rauhoittavan 

koehenkilöitä ja 

vähentävän 

ahdistusta sekä 

apatiaa. 

Kanssakäymine

n koiran kanssa 

myös paransi 

muistisairaiden 

itsetuntoa. 
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therapy dog 

 

5.3 Aineiston analysointi  

Tässä tutkimuksessa käytetyn aineiston analyysiin valikoitui teorialähtöinen 

sisällönanalyysi. Sisällönanalyysissa kerätty kirjallinen aineisto tiivistetään siten, että 

tutkittava ilmiö tai suhteet eri ilmiöiden välillä voidaan esitellä selkeästi yleisellä 

tasolla.  Opinnäytetyön aineisto analysoitiin noudattaen sisällön analyysin vaiheita, 

joista ensimmäisenä on kiinnostuksen kohteen päättäminen, jota seuraa aiheeseen 

tutustuminen, aineiston pelkistäminen ja luokittelu, sekä kokoavan käsitteen 

muodostaminen ja lopuksi raportin kirjoittaminen (Tuomi & Sarajärvi 2018, 142).  

Tässä työssä kiinnostuksen kohteena oli eläinavusteinen terapia muistisairaiden 

kuntoutuksessa, johon perehdyttiin ennen aineiston etsimistä lukemalla 

kirjallisuutta. Sen jälkeen aineistoa haettiin sähköisistä tietokannoista ja niistä 

löytyneet artikkelit luettiin useaan kertaan ja niiden sisältöön perehdyttiin hyvin. Sen 

jälkeen aineiston analyysiin käytettiin teoriaohjaavaa sisällönanalyysia aiemmin 

esittelemäni PEO-mallin mukaan. PEO-mallin mukaan ihminen, ympäristö ja toiminta 

ovat vuorovaikutuksessa keskenään, eikä ihmistä voida erottaa häntä ympäröivästä 

toimintakontekstista. 

Aineistosta etsittiin tutkimuksissa ilmenneitä tuloksia siitä, miten eläinten läsnäolo 

vaikuttaa muistisairaan ihmisen toimintaan. Tutkimuksissa ilmeni esimerkiksi, että 

koiran läsnäolo rauhoitti muistisairaita henkilöitä ja aktivoi heitä toimintaan. Näin 

PEO-mallin mukaisesti koiran läsnäolon nähtiin luovan rauhallisen ympäristön 

muistisairaille ja näin parantavan heidän toimintakykyään, sekä tuovan heille 

mielihyvää (ihminen).  

5.4 Aineiston laadun arviointi 

Tässä opinnäytetyössä tutkimusartikkelien valintaan liittyviä perusteita olivat niiden 

vastaavuus sisäänottokriteereihin sekä niiden laatu. Kirjallisuuskatsauksen tulisi 

perustua mahdollisimman laadukkaisiin tutkimuksiin ja laadunarvioinnilla 



20 
 

 

tarkoitetaankin tutkimusten menetelmällisen laadun arviointia (Pope, Mays & Popay 

2007). 

Tämän kirjallisuuskatsauksen valintakriteerit täyttäneiden tutkimusten laatua 

arvioitiin mukailemalla Joanna Briggs -instituutin (JBI, 2013) laatimia kriittisen 

arvioinnin tarkistuslistoja, joihin liittyvät ohjeistukset jokaisen kriteerin arvioinnin 

sisällöstä. Joanna Briggs Institute on terveydenhuollon tutkimus- ja 

kehittämisorganisaatio, joka on keskittynyt erityisesti näyttöön perustuvan hoitotyön 

kehittämiseen. Tutkimuksia ei varsinaisesti pisteytetty tarkistuslistojen avulla, vaan 

niiden sisältämät kriteerit lähinnä ohjasivat mukaan otettavien tutkimusartikkelien 

valintaa.  

Tarkastelun ja laadun arvioinnin perusteella kaikki alustavasti valitut artikkelit 

läpäisivät tarkastelun, eikä mikään niistä karsiutunut pois. Katsaukseen valitut 

artikkelit sisälsivät yhden satunnaistetun kontrolloidun tutkimuksen, neljä laadullista 

tutkimusta sekä yhden kirjallisuuskatsauksen. Kirjallisuuskatsaus valikoitui mukaan, 

koska sen nähtiin sisältävän arvokasta tietoa eläinavusteisuuden käytöstä 

muistisairaiden toimintaterapiassa. Mukaan valittujen tutkimusten 

tutkimuskysymykset olivat selkeästi esitetty ja tutkimusmenetelmät olivat 

tutkimuksille sopivia. Osassa tutkimuksista tutkittava joukko oli pieni, mikä 

huomioitiin tulosten tarkastelussa. 

 

6 Tutkimusten ja interventioiden kuvaus 

Nordgren ja Engström (2014) kartoittivat tutkimuksessaan koira-avusteisten 

interventioiden vaikutusta hoitokodissa asuvien muistisairaiden asukkaiden 

käytöshäiriöihin ja psykologisiin oireisiin. Interventiossa koira vieraili asukkaan luona 

kerran viikossa yhteensä kymmenen kertaa ja jokainen vierailu kesti noin tunnin. 

Interventiot suunniteltiin sekä toteutettiin yksilöllisesti, ja jokaiselle osallistujalle 

luotiin omat tavoitteet. Interventioihin sisältyi mm. koiran ulkoilutusta, sen kanssa 

leikkimistä, silittelyä ja koiran omistajan kanssa juttelemista. Molempien ryhmien 

tuloksia arvioitiin hoitohenkilökunnalle teetetyillä kahdella erilaisella kyselyllä, jotka 

toteutettiin ennen interventioiden aloitusta, niiden päättymisen jälkeen (kymmenen 
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viikon kuluttua), sekä kontrollikyselyillä kolme – ja kuusi kuukautta tutkimuksen 

päättymisen jälkeen.  

Olsen, Pedersen, Bergland, Enders-Slegers, Patil ja Ihlbaek (2016) tutkivat 

eläinavusteisuuden vaikutusta muistisairaiden hoitokodin asukkaiden 

neuropsykiatrisiin oireisiin. Eläinavusteinen interventio toteutettiin koiravierailuina 

hoitokoteihin. Vierailut tapahtuivat kaksi kertaa viikossa 12 viikon ajan ja kestivät 30 

minuuttia kerrallaan. Vierailujen aikana koeryhmän jäsenet saivat mm. silittää koiraa, 

syöttää sille herkkupaloja ja heittää sille lelua. Kontrolliryhmän arki hoitokodissa sujui 

ennallaan, eivätkä he saaneet osallistua koirien vierailuihin.  

Tutkimuksen tuloksia mitattiin muistisairaille tarkoitetulla depressioseulalla (Cornell 

Scale for Depression in Dementia), ahdistusta kuvaavalla BARS-mittarilla (Brief 

Agitation Rating Scale) sekä elämänlaatukyselyllä (Quality of Life in Late-stage 

Dementia). Testit tehtiin ennen interventioiden alkamista, interventiojakson jälkeen 

sekä kolme kuukautta tutkimuksen päättymisen jälkeen. 

Morretti, De Ronchi, Bernabei, Marchetti, Ferrari, Forlani, Negretti, Sacchetti ja Atti 

(2011) ovat tutkimuksessaan selvittäneet eläinterapian vaikutuksia dementiaa 

sairastavien henkilöiden kognitiiviseen toimintakykyyn, elämänlaatuun sekä 

mielialaan. Eläinavusteinen interventio toteutettiin hoitokodissa kerran viikossa 

tapahtuvien koiravierailujen kautta. Vierailut kestivät 90 minuuttia kerrallaan ja 

niiden aikana tutkimukseen osallistuvat koehenkilöt saivat silittää koiria, taluttaa 

niitä sekä leikkiä koirien kanssa. Interventioiden vaikuttavuutta mitattiin MMSE 

(Mini-Mental State Examination) muistitestillä, ikäihmisille tarkoitetulla 

depressioseulalla (Geriatric Depression Scale, GDS) sekä lyhyellä 

elämänlaatukyselyllä.  

Marx, Cohen-Mansfield, Regier, Dakheel-Ali, Srihari ja Thein (2010) ovat tutkineet 

eläinavusteisen terapian vaikutusta muistisairaiden osallistumiseen ja sosiaaliseen 

kanssakäymiseen. Interventio toteutettiin yksilöllisesti ja jokaiselle osallistujalle 

esiteltiin vuorollaan kolme erikokoista oikeaa koiraa (villakoira, keskikokoinen- ja 

kääpiösnautseri), pehmolelukoira, robottikoira, koira-aiheinen värityskuva sekä 

koiranpentuvideo. Oikeiden koirien lisäksi mukaan haluttiin ottaa myös edellä 

mainitut muut koira-aiheiset ärsykkeet siltä varalta, että koehenkilö on allerginen 
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koirille tai pelkää niitä. Tilanne kuvattiin ja henkilön käyttäytymisestä tehtiin 

havaintoja.  

Tilanteen alussa jokaiselta osallistujalta kysyttiin ensin, haluaako tämä osallistua 

kyseiseen toimintaan ja sen jälkeen tutkija poistui huoneesta. Ainoastaan oikean 

koiran kohdalla koiran omistaja oli paikalla koko tilanteen ajan. Koehenkilö sai 

vapaasti tutustua koiraan tai koira-aiheiseen materiaaliin, eikä tilanteen kulkua 

ohjailtu.  

Swall, Ebbeskog, Lundh Hagelin ja Fagerberg (2017) ovat tutkimuksessaan 

kartoittaneet Alzheimeria sairastavien hoitokotiasukkaiden vuorovaikutusta 

terapiakoiran kanssa. Tutkimukseen osallistui viisi hoitokodin asukasta, joilla kaikilla 

oli Alzheimer-diagnoosi ja aikaisempaa kokemusta koirista. Jokainen tutkimukseen 

osallistunut henkilö tapasi koiran kerran viikossa kymmenen viikon ajan. Koiran 

kanssa sai leikkiä ja sitä sai silittää. Koiran omistaja oli tapaamisissa mukana, mutta 

hänen roolinsa pyrittiin pitämään mahdollisimman vähäisenä. Tapaamiset videoitiin 

ja videomateriaalin avulla asukkaan ja koiran välisestä vuorovaikutuksesta tehtiin 

havaintoja.  

Cipriani, Cooper, DiGiovanni, Litchkofski, Nichols ja Ramsey (2013) ovat toteuttaneet 

kirjallisuuskatsauksen, jossa ovat kartoittaneet onko koira-avusteisista interventioista 

ollut hyötyä muistisairaille hoitokodissa asuville henkilöille. Tutkimuksessa 

tarkasteltiin etenkin elämänlaatua, päivittäisiä toimintoja ja vuorovaikutusta, sekä 

tunteiden säätelyä. Tutkimusartikkelien interventioihin kuului mm. koirien silittelyä, 

niiden kanssa leikkimistä, turkin harjausta ja koirien talutusta.  

 

7 Tutkimustulokset 

Tässä kirjallisuuskatsauksessa tarkoituksena on ollut kartoittaa, minkälaisia 

eläinavusteisia menetelmiä iäkkäiden muistisairaiden kuntouksessa on käytetty ja 

minkälaisia vaikutuksia näillä menetelmillä on ollut. Analyysin pohjana on käytetty 

PEO-mallia, jonka mukaan ihminen, ympäristö ja toiminta ovat kiinteästi sidoksissa 
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toisiinsa ja toisaalta myös alati muuttuvia. Tässä luvussa esittelen aineiston analyysin 

tulokset, peilaten niitä PEO-malliin.  

7.1 Ihminen 

Yksilössä yhdistyvät hänen kulttuuriset, sosiaaliset ja henkiset kokemuksensa, sekä 

hänen osaamisensa ja suoriutumisensa. Koirien kohtaaminen herätti monessa 

muistisairaassa muistoja omista kokemuksistaan koirien kanssa ja Swallin ym. (2017) 

tutkimuksessa koehenkilöiden valinnan yhtenä kriteerinä oli nimenomaan 

henkilöiden aiempi kokemus koirista. Muistisairaat kertoivat koiriin liittyvistä 

muistoistaan ja kommentoivat mm. koirien ulkonäköä (”She’s so cute”, tai sen 

käytöstä (”She’s looking around””You’re a good girl”) (Marx ym. 2010, 5). He myös 

heittivät koiralle lelua, silittivät sen turkkia tai kävivät koiran ja avustajan kanssa 

ulkoilemassa. Koiran läsnäolo sai siis muistisairaat asukkaat aktiivisiksi toimijoiksi.   

Usein muistisairauden edettyä pitkälle siitä kärsivän henkilön kognitiivinen toiminta 

heikkenee ja henkilö vetäytyy kuoreensa ja elää ikään kuin omassa maailmassaan.  

Muistisairas ei välttämättä reagoi puhuteltaessa tai näytä havainnoivan 

ympäristöään. Koiran läsnäolon todettiin kuitenkin vaikuttavan positiivisesti 

muistisairaiden olemukseen ja ikään kuin herättävän heidät nykyhetkeen 

passiivisesta olotilastaan (Marx ym. 2010; Swall ym. 2017). Muistisairaat ottivat 

kontaktia koiraan, kommunikoivat sen kanssa elein sekä äännähdellen ja osa tuotti 

lisäksi puhetta. Suurin osa Olsenin ym. tutkimukseen osallistuneista kertoi 

nauttineensa koirien vierailuista ja saaneensa niistä iloa (2016, 6). Toisaalta 

muistisairaat reagoivat myös koiran poissaoloon; säännöllisten vierailujen päätyttyä 

asukkaiden käytöksessä näkyi merkkejä ahdistuksesta (Nordgren & Engström 2014, 

37).  

Swall ym. toteavat, että kanssakäymisessään koiran kanssa muistisairas henkilö saa 

osakseen onnistumisen kokemuksia ja tätä kautta voimaantumisen tunteen (2017, 

6). Näin ollen koira-avusteinen interventio vahvisti muistisairaiden asukkaiden 

minäkäsitystä ja itsearvostusta. Useassa tutkimuksessa todettiin koira-avusteisten 

interventioiden vaikuttaneen positiivisesti muistisairaiden elämänlaatuun (mm. Swall 

ym. 2017; Nordgren & Engström 2014; Olsen ym.2016). Muistisairaat nauttivat 
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koirien vierailuista ja suurin osa tutkimukseen osallistuneista halusi vierailujen 

jatkuvan tutkimuksen jälkeen (Morretti ym. 2011; Nordgren & Engström 2014). Myös 

Ciprianin ym. toteuttamassa kirjallisuuskatsauksessa kahdessatoista tutkimuksessa 

tulokset tukivat oletusta, että koira-avuisteinen terapia lisää asukkaiden 

elämänlaatua ja vähentää stressiä, sekä lisää sosiaalista kanssakäymistä (2013, 237). 

Swall ym. mukaan koiran kohtaaminen herätti muistisairaissa halun pitää koirasta 

huolta: he silittelivät, hellivät ja hoivasivat koiraa. Muistisairaat myös osoittivat 

huolta ja myötätuntoa koiraa kohtaan ja kyselivät sen vointia huomatessaan esim. 

sen nilkuttavan toista tassuaan (2017, 4-5).  

7.2 Ympäristö 

Ihmisen toimintaympäristö koostuu fyysisestä-, sosiaalisesta-, kulttuurisesta- ja 

ekonomisesta ympäristöstä ja ne kaikki vaikuttavat yksilön toiminnasta 

suoriutumiseen (Law ym. 1997, 44-46.) Muistisairaan toimintakyky on herkkä 

ympäristön tapahtumille sekä ärsykkeille, ja muistisairauden aiheuttamat 

kognitiiviset muutokset tulevat esille etenkin vieraassa ympäristössä (Granö & Mäki-

Petäjä-Leinonen 2011). Laitoshoidossa tai hoitokodissa muistisairaiden käytösoireita 

lisäävät usein hoitohenkilökunnan vaihtuvuus ja erilaisten ärsykkeiden määrä. 

Käytösoireita esiintyy usein hoitotilanteissa, kuten pesutilanteissa tai vaatteiden 

vaihdon yhteydessä, jolloin muistisairas voi kokea pelkoa tai epävarmuutta siitä, mitä 

tilanteessa tapahtuu.  

Kaikissa tutkimuksessa todettiin koiran läsnäolon rauhoittavan muistisairaita ja he 

rentoutuivat koiran lähellä.  Swall ym. toteavat, että hoitokodin asukkaat olivat koiria 

tavatessaan rauhallisia ja tyytyväisiä ja miltei nukahtivat silittäessään koiraa (2017, 

5). Samassa tutkimuksessa koiravierailulle oli varattu erityinen paikka, joka 

sisustettiin tilanteeseen sopivaksi ja rauhalliseksi (Swall ym 2017, 2). Rauhallinen 

ympäristö, sekä turvallisuudentunne koiran lähellä myös paransi muistisairaiden 

toimintakykyä; kohdatessaan koiran osa muistisairaista halusi silittää sen turkkia ja 

jutella sille (Marx ym. 2010; Swall ym. 2017). Koiran läsnäolo lisäsi muistisairaiden 

sosiaalista vuorovaikutusta koiran sekä mukana olleen koiran käsittelijän kanssa. 
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Koiran läsnäolo auttoi osaltaan luomaan toimintaympäristöstä muistisairaille 

rauhallisen ja turvallisen. Koiran rauhallinen olemus ja kiireettömyys tilanteessa 

vaikutti positiivisesti muistisairaiden käytösoireisiin, jotka vähenivät huomattavasti.  

7.3 Toiminta 

Toiminnaksi luetaan kaikki se, mikä tekee elämästä mielekkään ja pitää ihmisen 

toimintakykyisenä. Muistisairaiden kohdalla kyse on etenevästä sairaudesta ja 

terapiassa on tärkeää tukea sairastuneen toimintakykyä mahdollisimman pitkään. 

Sairauden edetessä siihen liittyvät käytösoireet, kuten aggressiivisuus ja 

levottomuus, usein pahenevat ja heikentävät omalta osaltaan muistisairaan 

toimintakykyä.  

Nordgrenin ja Engströmin (2014) tutkimuksen tuloksissa todettiin muistisairaiden 

henkilöiden fyysisten oireiden, kuten vaeltelun ja levottomuuden, vähentyneen ja 

myös psykologiset oireet esim. apatia ja ahdistuneisuus vähenivät hieman. 

Verbaalinen agitaatio (ahdistus) puolestaan lisääntyi heti intervention päättymisen 

jälkeen. Tätä selitettiin sillä, että osa asukkaista muisti vierailleet koirat ja tunnistivat 

ne valokuvista. Näin ollen he mahdollisesti myös ikävöivät koirien vierailuja ja kokivat 

tämän vuoksi yksinäisyyttä. Koirien vierailuja jatkettiinkin tutkimuksen jälkeen. 

Olsenin ym. (2016) merkittävin tutkimustulos oli puolestaan koeryhmän henkilöiden 

masennusoireiden vähentyminen, etenkin vaikeasta dementiasta kärsivillä 

henkilöillä. Myös Morrettin ym. mukaan koirien vierailuilla oli selkeä masennusoireita 

vähentävä vaikutus (2011). Olsenin ym. tutkimuksessa masennusoireiden 

vähentymisen lisäksi myös elämänlaatu koeryhmän henkilöillä koettiin parantuneen, 

kun vastaavasti kontrolliryhmässä sairaus eteni ja oireiden koettiin pahenevan 

tutkimuksen aikana. Ahdistusoireisiin koira-avusteisella interventiolla ei todettu 

olevan vaikutusta (Olsen ym. 2016).  

Useissa tutkimuksissa todettiin, että koirien kohtaaminen voi lisätä muistisairaiden 

henkilöiden sosiaalista vuorovaikutusta (Marx ym. 2010; Swall ym. 2017). Swall ja 

muut totesivat havaintojen pohjalta, että tutkimukseen osallistuneet asukkaat 

kommunikoivat koiran kanssa sekä sanallisesti, että sanattomasti eleillä ja ilmeillä. 

Havaintojen perusteella tutkimuksessa todettiin koiran tuovan iloa ja läheisyyttä 
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asukkaille. Koiran tapaaminen myös herätti heissä muistoja aiemmista elämänsä 

koirista. Tapaamisissa asukkaat ottivat koiraan aktiivisesti kontaktia ja juttelivat sille 

ja näin ollen olivat läsnä tapaamishetkessä. He hoivasivat koiraa ja silittivät sen 

turkkia. Tutkijoiden mukaan koiran läsnäolo toi esille asukkaan ”oikean” minän 

sairauden takaa.  

 

8 Pohdinta 

Tietämys muistisairauksista ja niiden hoidosta on lisääntynyt merkittävästi viime 

vuosina, mutta parantavaa tai sairauden etenemisen pysäyttävää hoitoa ei vielä ole 

löydetty. Lääkehoito on tärkeä ja keskeinen osa muistisairaan henkilön hoitoa 

toimintakyvyn tukemisen osalta, mutta muistisairauksiin liittyvien käytösoireiden 

hoidossa suositellaan ensisijaisesti lääkkeettömiä hoitovaihtoehtoja (Käypä hoito 

2010). Näihin hoitomuotoihin kuuluu mm. tunne-elämää ja psyykkistä toimintakykyä 

tukevat hoitomuodot, sekä virikkeitä painottavat hoitomuodot, joiden tavoitteena on 

mielihyvän tuottaminen.  

Eläinten läsnäolon on todettu tarjoavan hoitokodeissa asuville muistisairaille ihmisille 

mahdollisuuden hiljaiseen vuorovaikutukseen, sekä kosketukseen, mikä heiltä usein 

puuttuu (Horowitz 2010, 340). 

8.1 Tulosten tarkastelu 

Kaikissa tähän kirjallisuuskatsaukseen valikoiduissa tutkimusartikkeleissa todettiin, 

että eläinavusteisilla interventioilla voi olla positiivinen vaikutus muistisairaiden 

ihmisten elämänlaatuun (esim. Olsen ym. 2016; Nordgren & Engström 2014; Swall 

ym. 2017). Useimmiten keskustelumahdollisuuksien ja vuorovaikutuksen 

puuttuminen, yksinäisyyden kokemukset ja tunne siitä, ettei kuulu mihinkään 

heikentävät muistisairaudesta kärsivien ihmisten elämänlaatua, kun taas 

hyväksytyksi, kuulluksi ja ymmärretyksi tulemisen kokemukset edistävät sitä 

(Holopainen & Siltanen 2015, 10).  
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Eläimen kanssa toimimisella on todettu olevan stressiä vähentävä ja mielihyvää 

lisäävä vaikutus (Cusack & Smith 2014; Fine 2010). Pitkälle edenneen muistisairauden 

kanssa elävä henkilö ei välttämättä enää reagoi puheeseen, jolloin eläimen silittely 

tarjoaa hänelle taktiilisen kontaktin ja mahdollisuuden vuorovaikutukseen. Eläin voi 

myös antaa muistisairaille henkilöille tunteen hyväksytyksi tulemisesta ja siitä, että 

hänkin on arvokas ja parantaa näin muistisairaan itsetuntoa.   

Useimmissa tutkimuksissa interventio toteutettiin koiravierailuna hoitokotiin, jossa 

asukkaat pääsivät silittämään koiraa, leikkimään sen kanssa tai taluttamaan sitä. 

Useimmissa tutkimuksissa interventio toteutettiin yksilöterapiana ja joissakin 

interventioissa jokaiselle osallistujalle oli luotu yksilölliset tavoitteet (esim. Nordgren 

& Engström 2014). Kaikissa tutkimuksissa terapiaeläimenä oli koira, lisäksi Marx ym. 

käyttivät omassa tutkimuksessaan myös pehmolelukoiraa, robottikoiraa, 

koiravideota sekä koira-aiheista värityskuvaa (2010). Toisaalta koira on turvallinen 

terapiaeläin muistisairaiden kannalta, sillä se hyväksyy vastapuolen riippumatta siitä, 

millä tasolla tämän kognitio on. Koira kuuntelee, näyttää aidosti kiintymystä ja sitä on 

helppo lähestyä.  

Koiran läsnäolo loi rauhallisen ympäristön ja kanssakäyminen koiran kanssa rauhoitti 

muistisairaita asukkaita, sekä vähensi käytösoireita kuten ahdistusta tai masennusta 

(Olsen ym. 2016; Morretti 2011). Koiran läsnäolo vaikutti positiivisesti myös 

muistisairaiden toimintakykyyn; vierailujen aikana suurin osa muistisairaista 

asukkaista kommunikoi koiran kanssa joko sanallisesti, ääntelemällä tai elein ja 

ilmein.  

Useassa tutkimuksessa tutkittava joukko oli melko pieni (Morretti ym. 2011; Swall 

ym. 2017), eikä saatuja tuloksia näin ollen voida yleistää. Kirjallisuuskatsauksessaan 

Cipriani ym. totesivat myös, että monissa tutkimuksissa intervention toteutus oli 

myös niukasti kuvattu, mikä tekee niiden toistettavuudesta haasteellisen (Cipriani 

ym. 2013). Tämä piti paikkaansa myös tämän opinnäytetyön muissa 

tutkimusartikkeleissa; useimmiten interventio oli kuvailtu yleispiirteiltään, mutta 

tarkempaa kuvausta sen toteutuksesta ei oltu esitelty. Toisaalta Marx ym. (2010) 

sekä Nordgren & Engström (2014) olivat tutkimuksissaan kuvailleet toteutetun 

intervention suhteellisen tarkasti.  
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Tutkimuksissa todettiin koirien läsnäolon lisänneen muistisairaiden henkilöiden 

sosiaalista vuorovaikutusta. Melkein kaikissa tutkimuksissa koiran mukana oli 

kuitenkin joko koiran omistaja tai koulutettu terapeutti ja niinpä on vaikea sanoa, 

miten paljon tämän henkilön läsnäolo vaikutti tilanteeseen. Ainoastaan Marxin ym. 

(2010) tutkimuksessa koiran käsittelijä poistui paikalta esiteltyään koiran asukkaalle 

ja varmistettuaan, että asukas on halukas osallistumaan toimintaan. Myös Swall’n 

ym. (2017) tutkimuksessa mainittiin erikseen, että koiran käsittelijän rooli 

intervention kulkuun pyrittiin pitämään mahdollisimman vähäisenä.  

Omat haasteensa muistisairaita henkilöitä koskevissa tutkimuksissa asettavat myös 

sairauden vääjäämätön eteneminen ja toisaalta myös tutkittavien ikärakenne. 

Useassa tutkimuksessa osa tutkimukseen osallistuneista asukkaista kuoli tai vaihtoi 

toiseen hoitokotiin tutkimuksen aikana.  

8.2 Tutkimuksen luottavuus ja eettisyys 

Tutkimuksessa luotettavuudella ja eettisyydellä tarkoitetaan hyvän tieteellisen 

käytännön noudattamista kaikissa tutkimuksen vaiheissa. Tutkimus tulee tehdä 

rehellisesti ja käytetyt menetelmät, sekä saadut tutkimustulokset on raportoitava 

huolellisesti (Mäkinen 2006, 25-27). Omassa opinnäytetyössäni olen pyrkinyt 

käyttämään tiedonhaussa alkuperäisiä lähteitä. Tiedonhaussa tutkimuksia on haettu 

myös vain kymmenen viimeisen vuoden ajalta, mikä osaltaan lisää työn 

luotettavuutta. Olen myös pyrkinyt merkitsemään lähdeviittaukset oikein ja 

huolellisesti.  

Työssäni olen noudattanut myös lähdekriittisyyttä, sekä tarkkuutta siihen 

valikoituvien artikkelien valinnassa. Tarkoitukseni on ollut kerätä aiheestani 

objektiivista ja luotettavaa tutkimustietoa. Opinnäytetyö julkaistaan sähköisesti 

Theseus-tietokannassa, mikä osaltaan lisää sen avoimuutta ja luotettavuutta.  
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8.3 Johtopäätökset ja jatkotutkimuksen aiheet 

Eläinavusteisuuden käytöstä muistisairaiden kuntoutuksessa ja hoidossa löytyi 

verrattain vähän tutkimuksia. Varsinkin toimintaterapian alalta tutkimuksia 

eläinavusteisuuden käytöstä muistisairaiden parissa löytyy vain vähän ja 

lisätutkimukselle on tarvetta, jotta näyttöön perustuvuus toteutuisi (Cipriani ym. 

2013, 214). Ruotsissa eläinavusteisuuden käyttö on jo pidemmällä ja koirakot 

vierailevat säännöllisesti esim. sairaaloissa tai ovat osana vakituista henkilökuntaa 

(Vårdhundskolan).  

Jatkossa tutkimuksissa voisi myös ottaa huomioon esim. sukupuolen vaikutuksen 

eläinavusteisten menetelmien käytössä; onko tuloksissa eroja naisten ja miesten 

välillä? Lisäksi myös muiden eläinten käyttöä terapiassa olisi hyvä tutkia enemmän. 

Koiria käytetään varmasti eniten, mutta nykyään esim. alpakoiden tai hevosten 

käyttö terapiaeläiminä lisääntyy kovaa vauhtia. Toisaalta myös kissoja asuu 

hoitokodeissa ja niiden positiivisista vaikutuksista muistisairaiden käytösoireisiin 

löytyisi tutkittavaa.  

Vaikka tässä opinnäytetyössä toteutettu kirjallisuuskatsaus on rajallinen, se antaa 

kuitenkin suuntaa siitä, miten eläinavusteisuutta voidaan muistisairaiden henkilöiden 

kanssa hyödyntää ja mitä positiivisia vaikutuksia sillä on mahdollista saavuttaa. Usein 

muistisairaudesta kärsivä henkilö kokee yksinäisyyttä ja pelkoa, mikä puolestaan voi 

näkyä levottomana käytöksenä. Myös sairauteen kuuluvat vaikeat käytösoireet 

vaikeuttavat muistisairaan itsensä lisäksi myös läheisten sekä hoitohenkilöstön 

elämää. Psykoosilääkkeiden käyttö tuo mukanaan muita ongelmia ja lähtökohtaisesti 

käytöshäiriöiden hoidossa tulisikin suosia lääkkeettömiä vaihtoehtoja.  

Eläinavusteiset menetelmät tarjoavat tähän vaihtoehdon ja niillä on todettu olevan 

mielihyvää aiheuttava vaikutus. Muistisairaan toimintaterapiassa tavoitteena on 

tukea toimintakykyä sekä elämänlaatua niin pitkään kuin mahdollista ja eläimen 

läsnäolo voi parhaimmillaan lievittää ahdistuneisuutta, levottomuutta ja 

masennusoireita ja edistää vuorovaikutusta.  

Eläinavusteisen terapian lisäksi muistisairauksien hoidossa tarvitaan myös 

lääkehoitoa, eikä eläinavusteisia menetelmiä voi kaikille muistisairauksista kärsiville 
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henkilöille soveltaa. Mikäli muistisairas kärsii voimakkaista käytösoireista, on syytä 

pohtia myös eläinavusteisen toiminnan eettisyyttä; onko eläimen edun mukaista 

altistaa sitä tilanteille, jossa asiakkaan käytös voi olla hyvin ennalta arvaamatonta? 

Vaikeat käytösoireet tulevat näkyviin usein hoitotilanteissa (esim. pesuissa), jotka 

usein aiheuttavat muistisairaalle pelkoa, mikä purkautuu helposti aggressiivisena 

käytöksenä. Tässä tarvitaan koko hoitohenkilöstön ammattitaitoa sekä yhteistyötä, 

jotta eläinavusteisten menetelmien käyttö osataan kohdistaa niille muistisairaille 

henkilöille, joille siitä on hyötyä ja toisaalta niihin tilanteisiin, joista ei aiheudu 

terapiatyössä oleville eläimille aiheetonta stressiä.  
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