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1

JOHDANTO

Opinnäytetyön idea on lähtöisin omasta kiinnostuksestamme eläinavusteisia menetelmiä
sekä koira-avusteista työskentelyä kohtaan. Omien aiempien harrastusten, koulutusten
sekä työelämän pohjalta haluamme selvittää koira-avusteisuuden käyttöä Suomessa ja
erityisesti lastensuojelussa. Toimeksiantajamme on lastensuojelun laitoshoitoa tarjoava
Uoma Kuntoutuspalvelut Oy. Tuotoksena syntyvä opas esittelee lastensuojelun pienryhmäkotiin sopivia koira-avusteisia harjoitteita.
Sosionomiopintojen aikana tutustuimme luontolähtöisten menetelmien perusteisiin sekä
hyödyntämiseen kuntoutuksen tukena Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulun Green
Care -kursseilla. Aiomme hyödyntää koira-avusteisuutta omassa työskentelyssämme tulevaisuudessa sekä saada lisäkoulutusta aiheeseen. Sitä silmällä pitäen halusimme pohjustaa aihetta ja tehdä sitä näkyväksi kriittistä tarkastelua unohtamatta.
Lastensuojelussa ilmenee moninaisia haasteita liittyen esimerkiksi nuorten päivärytmin
hallintaan, mielenterveysongelmiin ja niiden ennaltaehkäisyyn. Niiden ratkaisuun tarvitaan
uusia työmenetelmiä, kuten luonto- ja eläinavusteista toimintaa. Nuorten kanssa tehtävän
työn peruslähtökohtana on luoda luottamusta ja kiinnostusta luontoon. (Pylkkänen, Hämäläinen & Juntunen 2019, 212.) Sosiaalipalveluissa olisi mahdollista nykyistä paljon enemmän käyttää luontoperustaista toimintaa lastensuojelun tukimuotona sekä nuorten sosiaalisen ja psyykkisen hyvinvoinnin tukemisessa (Ylilauri 2019, 226).
Opinnäytetyössä tutustutaan ensin eläinavusteisten menetelmien taustoihin ja teoriaan,
niiden luomiin mahdollisuuksiin sekä nykytilaan Suomessa että maailmalla. Tutustuimme
tietoa ja lisäkoulutusta tarjoaviin yhdistyksiin sekä organisaatioihin ja pohdimme koiran erityisyyttä ihmisen kumppanina sekä työparina myös historian valossa. Keräämämme tiedon pohjalta peilasimme sitä pienryhmäkodin kontekstiin ja suunnittelimme ja toteutimme
oppaan, josta keräsimme palautetta toimeksiantajan työyhteisöltä ja muokkasimme lopullista tuotosta sen pohjalta. Valmis opas jää toimeksiantajalle hyödynnettäväksi ja kertomaan verkostoryhmille talon toiminnasta. Lisäksi käytämme sitä omana käyntikorttinamme
tulevaisuuden työkentillä.
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2
2.1

OPINNÄYTETYÖN LÄHTÖKOHDAT
Toimeksiantaja

Toimeksiantajamme on Uoma Kuntoutuspalvelut Oy ja tarkemmin lastensuojeluyksikkö
Marolan pienryhmäkoti. Marolan pienryhmäkoti on elokuussa 2019 avattu, Lahdessa sijaitseva kuusipaikkainen lastensuojelun pienryhmäkoti, joka tuottaa ympärivuorokautista
laitoshoitoa kouluikäisille nuorille. Marola tarjoaa kodinomaisen ympäristön kasvaa ja kuntoutua, ja siellä lapsia ohjataan ja autetaan kognitiivisen käyttäytymisterapian menetelmin.
(Uoma Kuntoutuspalvelut Oy 2020a.) Marolan pienryhmäkodissa työskentelee seitsemän
lastensuojelutyön ammattilaista hoito- ja kasvatustehtävissä. Tiimistä löytyy erilaista kokemusta lastensuojelutyön kentältä. Tiimin tukena ovat säännöllinen työnohjaus ja osaamista täydentävä ja ylläpitävä täydennyskoulutus sekä moniammatillinen työryhmä.
(Uoma Kuntoutuspalvelut Oy 2020b.) Toimeksiantaja kiinnostui aiheestamme koira-avusteisuuden hyödyntämisestä lastensuojelutyössä, koska näki siinä heille uudenlaisen mahdollisuuden yhtenä työskentelyvälineenä.

2.2

Tavoitteet ja tarkoitus

Opinnäytetyö esittelee koira-avusteisen työskentelyn yhtenä lastensuojelun pienryhmäkodin työmenetelmänä. Koira-avusteista työskentelyä pystytään hyödyntämään pienryhmäkodin lasten ja nuorten tarpeisiin monin tavoin. Heidän kanssaan työskenneltäessä tärkeitä ovat harjoitukset, joissa opitaan tunteiden käsittelytaitoja ja sosiaalisia taitoja. Tunnekasvatuksen ja vuorovaikutustaitojen lisäksi koiran kanssa tehtävät harjoitukset voivat liittyä arjen hallintataitoihin, liikunnan lisäämiseen ja toiminnallisiin harjoituksiin (Kahilaniemi
2020b).
Toiminnallisen opinnäytetyömme tavoitteena on luoda käytännönläheinen, konkreettinen
opas koira-avusteiseen toimintaan lastensuojelun pienryhmäkodissa. Oppaassa esitellään
harjoitteita, jotka opiskelemamme menetelmätiedon perusteella sopivat lasten ja nuorten
kanssa työskentelyyn, pienryhmäkodin arkeen ja joissa koiralla on erityinen rooli. Havainnollistavien kuvien lisäksi oppaassa kerrotaan lähdemateriaaliin nojaten kunkin harjoitteen
toimintakuvaus sekä tavoitteita, jolla ne tukevat lapsen kasvua ja kehitystä. Opinnäytetyömme välittää tietoa koira-avusteisesta menetelmästä ja mahdollisuuksista käyttää koiraa kasvatustyön osana. Opas kannustaa aiheesta kiinnostuneita opiskelijoita ja sosiaalialan ammattilaisia hakemaan lisätietoa ammatillisen koira-avusteisen toiminnan täydennyskoulutuksista ja tuo työskentelymenetelmälle lisää näkyvyyttä konkreettisen tuotoksemme myötä.

3

Toisaalta opas antaa myös matalan kynnyksen ideoita koira-avusteiseen toimintaan sellaisissa lastensuojelun sijaishuoltoyksiköissä, joissa työntekijän mukaan ottama koira voi jo
kuulua arkeen. Monessa organisaatiossa saattaa olla työntekijöitä, joilla on ennestään
omakohtaista kiinnostusta ja osaamista luonto- ja eläinavusteisten menetelmien hyödyntämiseen. Työhyvinvointia ja kokemusta työn merkityksellisyydestä voidaan lisätä ottamalla
käyttöön ammattilaisten kyvyt ja osaaminen heidän työtehtävissään ilmenevien haasteiden ratkaisemiseen. (Yli-Viikari 2019, 174–175.) Se tukee tavoitetta nähdä työyhteisö oppivana organisaationa, joka kehittää yhteisen osaamisen pääomaa (Kiskola 2019, 42).
Keskustelimme toimeksiantajan kanssa heidän ajatuksistaan ja toiveistaan tuotoksen sisällön suhteen. Opas toimii Marolan pienryhmäkodin työntekijöille uutena työvälineenä,
jota voi hyödyntää mahdollisuuksien mukaan lasten ja nuorten parissa tehtävässä työssä.
Hyödyntämistä mahdollistamaan tarvitaan luonnollisesti toimintaan soveltuva koira tai kiinnostusta aiheeseen niin paljon, että koiran hankinta voisi tulla kyseeseen. Koiralta vaaditaan työskentelyyn sopivia ominaisuuksia, joista lisää tuonnempana. Erityisesti koiran ohjaajalta vaaditaan paljon tietoja ja taitoja, joihin on tarjolla lisäkoulutusta. Näihin asioihin
perehdymme tässä työssä.

2.3

Luotettavuus ja eettisyys

Opinnäytetyötä tehdessä on hyvä tiedostaa, että opittu ja koettu tieto sekä ammatillinen
pätevyys on laadukkaan ammattikäytännön edellytys (Hallikainen, Ikonen, Järveläinen,
Kurki, Louhela, Piiroinen, Monto-Puusti & Uramo 2017, 31). Toimeksiantajan kanssa tehtiin toimeksiantosopimus työn alkuvaiheessa tammikuussa 2020. Työtä tehdessämme
kiinnitimme huomiota lähteisiin ja niiden ajantasaisuuteen. Aiheestamme löytyi useita pro
gradu -töitä sekä tieteellisesti luotettavia julkaisuja, tuoreimmat käyttämistämme viime
vuodelta. Myös oppaan harjoitteissa hyödyntämämme Kahilaniemen teoksen painos on
tämän vuoden keväältä.
Oppaan suunnitteluvaiheessa tiedostimme, että sosiaalialan ammattihenkilöä sitoo salassapitovelvollisuus. Salassapitovelvoite sisältää kolme tärkeää ja toisiaan täydentävää osaaluetta: asiakirjasalaisuus, vaitiolovelvollisuus sekä hyväksikäyttökielto (Hallikainen ym.
2017, 39). Oppaan kuvia suunnitellessamme pohdimme vaihtoehtoa kuvata pienryhmäkodin nuoria niin, ettei heitä voi tunnistaa kuvista. Päädyimme kuitenkin nykyiseen ratkaisuun, koska se ei vaatinut tietosuojaan liittyviä lupa-asioita. Kuvissamme esiintyvä lapsi
on toisen kirjoittajista, ja häneltä sekä hänen vanhemmiltaan on suullinen suostumus kuviin ja niiden julkaisuun. Toimeksiantajan työyhteisöltä kerätyistä palautteista ei selviä,
kuka palautteen on antanut. Pienryhmäkodin nuorilta ei kerätty kuin suullista palautetta lähinnä kirjan ulkoasusta, ja oppaan herättämiä ajatuksia tuotiin pintapuolisesti, kevyesti ja
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täysin anonyymisti opinnäytetyöhön. Oppaan eri vaiheisiin osallistuville tiedotettiin vaitiolovelvollisuudestamme, joka sitoi meitä koko opinnäytetyömme ajan sekä sitoo sen jälkeenkin.
Rehellisyys, yleinen huolellisuus, tarkkuus työssä sekä tulosten tallentamisessa ja esittämisessä ja niiden arvioinnissa ovat keskeisimpiä tieteellisen käytännön lähtökohtia (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012, 6). Nämä olemme huomioineet opinnäytetyössämme.
Tekemämme suunnitelmat, toteutus, muistiinpanot, palautteet ja kuvat ovat asianmukaisesti säilytettyinä ja tallennettuina tieteelliselle tiedolle asetettujen vaatimusten edellyttämällä tavalla (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012, 6). Pyrimme perustelemaan pohdintamme ja ratkaisumme käytettävissä olevaa tietoa hyödyntäen. Vastuu ja velvollisuudet
tulee myös olla sovittuna toimeksiantajan ja tekijöiden välillä (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012, 6), minkä huomioimme tekemällä arviointisuunnitelman prosessia varten.

2.4

Arviointisuunnitelma

Opinnäytetyön kokonaisuuden arviointi kuuluu osaltaan oppimisprosessiin, ja toiminnallistakin opinnäytetyötä voidaan arvioida kriittisesti tutkivalla asenteella. Toiminnallisessa
opinnäytetyössä tutkiva asenne merkitsee valintojen joukkoa, niiden tarkastelua sekä perustelua, miksi päädyttiin tiettyihin valintoihin teoriatietoon tukeutuen. Teoreettinen viitekehys kootaan oman alan kirjallisuudesta. (Vilkka & Airaksinen 2003, 154.)
Toiminnallisessa opinnäytetyössä arvioidaan työn ideaa, toiminnan suunnittelua, sen toteutusta ja tulosta. Tavoitteiden saavuttaminen on arvioinnissa keskeistä. Toiminnalliselle
opinnäytetyölle on tyypillistä, että eteen saattaa tulla asioita, joita ei ole mahdollista toteuttaa alkuperäisen suunnitelman mukaisesti. Arvioinnissa tärkeää on tämän vuoksi pohtia,
mitkä tavoitteet jäivät saavuttamatta tai miten niitä jouduttiin muuttamaan työskentelyn aikana. (Vilkka & Airaksinen 2003, 155.)
Toiminnallisen opinnäytetyön toteutimme yhteistyössä toimeksiantajan kanssa. Ensiksi
esittelimme toimeksiantajalle idean oppaasta. Pyysimme toimeksiantajan työyhteisöltä
ajatuksia ja ideoita suullisesti sekä kirjallisesti oppaan sisältöä koskien. Kun oppaan ensimmäinen versio oli valmis, esittelimme sen työyhteisölle ja pyysimme suullista ja vapaamuotoista kirjallista palautetta oppaan sisällöstä, kehittämisehdotuksista ja ulkonäöstä.
Tämän jälkeen teimme toivotut muutokset oppaaseen. Lisäksi selvitimme työyhteisön mielipiteen oppaan käyttökelpoisuudesta ja hyödyntämismahdollisuuksista. Halusimme tietää,
onko oppaalle käyttöä lastensuojelun pienryhmäkodissa. Kysyimme myös lastensuojelun
ammattilaisista koostuvalta työyhteisöltä näkemyksiä koira-avusteisuuden mahdollisista
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hyödyistä lastensuojelussa ja kartoitimme heidän tämänhetkistä tietouttaan kyseisestä
menetelmästä.

6

3
3.1

GREEN CARE
Green Care – luontohoiva ja luontovoima

Green Care on luontoon ja maaseutuympäristöön liittyvää ammatillista toimintaa. Toiminnan tavoitteena on edistää ihmisten hyvinvointia ja elämänlaatua hyödyntäen erilaisia
eläin- ja luontoavusteisuuden menetelmiä. Menetelmiä ovat esimerkiksi ratsastusterapia
ja sosiaalipedagoginen hevostoiminta, sosiaalinen ja terapeuttinen puutarhatoiminta, maatilojen kuntouttava toiminta sekä ekopsykologian menetelmät. Green Care -toiminta on tavoitteellista, vastuullista sekä ammatillista. (Green Care Finland ry 2020a.)
Green Care -toimintaa voidaan toteuttaa eri luontoympäristöissä, kuten maatilalla, metsissä, puutarhassa tai puistossa (Soini ym. 2011, 322). Green Care -menetelmät voidaan
tuoda myös sisätiloihin esimerkiksi aistihuoneiden avulla, tai ikkunanäkymää, ääntä, kuvaa ja luontomateriaaleja käyttäen (Luke, THL ja GCF ry., 2018, 4). Green Care -toimintaa
on mahdollista hyödyntää monilla eri toimialoilla, kuten sosiaali- ja terveydenhuoltoalan
sekä kasvatuspalveluiden osa-alueilla, niin julkisen, yksityisen kuin kolmannen sektorin
toimipaikoissa (Soini ym. 2011, 323, 329).
Suomessa Green Care -toiminta jaetaan luontovoiman ja luontohoivan alueisiin. Luontovoima käsittää ennaltaehkäisevän toiminnan, jossa asiakas ei ole erityisen haavoittuvassa
asemassa. Palveluita ovat tavoitteelliset ja ohjatut luontoperustaiset harrastus-, hyvinvointi- ja kasvatuspalvelut. Luontovoiman palvelut saattavat olla myös kertaluontoisia
luontokokemuksia. Palvelun tuottajalta ei edellytetä sosiaali- ja terveysalan koulutusta, ja
usein maksaja on asiakas itse. (Luke ym. 2018, 8.)
Luontohoivan palvelut on tarkoitettu pitkäjänteiseen, tavoitteelliseen työskentelyyn erityistä tukea tarvitsevien asiakasryhmien kanssa. Asiakkaat tarvitsevat luontohoivan palveluja fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn tai kuntoutumisen tueksi, ja ne ovat
pääosin julkisen sektorin järjestämisvastuulla olevia sosiaali- ja terveysalan palveluja.
Luontohoivan palveluntarjoajalta edellytetään sosiaali- ja terveysalan koulutusta. (Luke
ym. 2018, 8.)
Luontovoimaa ja luontohoivaa yhdistävät peruselementit luontoperustaisuudesta, kokemuksellisuudesta ja osallisuudesta. Luontoperustaisuudessa keskeistä on ohjattu luontokokemus, joka suunnitellaan luonnon hyvinvointivaikutusten perustalle asiakkaan tavoitteiden saavuttamiseksi hyödyntäen luonnon elvyttävyyttä. Eko- ja ympäristöpsykologiassa
käytetyimmät teoriat liittyvät tarkkaavaisuuden kohentumiseen tai stressistä elpymiseen.
Luontokokemukset stimuloivat sellaisia hermoston alueita, joita emme rakennetussa ympäristössä käytä. Luonnon hyvinvointivaikutuksia ovat verenpaineen, sykkeen,
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hengitystiheyden, stressihormonien määrän sekä lihasjännityksen lasku. Luontosuuntautuneisuudessa taustalla on Biophilia-hypoteesi, jonka mukaan ihminen perii jo geeneissään tarpeen olla yhteydessä luonnon kanssa. Se on Wilsonin (1984) hypoteesi, jonka
mukaan ihmisellä on luontaista, synnynnäistä ja tunneperäistä mieltymystä luontoa ja toisia eläviä organismeja kohtaan. (Luke ym. 2018.)
Luonto mahdollistaa moniaistisen kokemuksen. Toiminta voi olla rauhallista tai aktiivisempaa, riippuen kohderyhmästä. Kokemuksellisuuden elementti voi olla ohjattua toimintaa tai
luontoympäristön havainnointia. Mielekäs tekeminen tai paikka mahdollistaa osallisuuden
tunteen. Osallisuuden ydin on ihmisen kokemus siitä, että hän on tärkeä osa kokonaisuutta, tulee kuulluksi ja kunnioitetuksi omana itsenään. Osallisuuden kokemus voi olla
myös vuorovaikuttamista eläinten tai muiden luonnonelementtien kanssa. (Luke ym. 2018,
9–10.)

3.2

Green Care – paluu luontoon

Luonto- ja eläinavusteisia toimintamalleja on otettu käyttöön viime aikoina paitsi Suomessa myös kansainvälisesti, kun sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ovat työyhteisöjen
sisällä lähteneet kehittämään uudenlaisia tekemisen tapoja. Tähän ovat vaikuttaneet
myönteiset käyttökokemukset, lisääntyvä tutkimustieto sekä yhteiskunnan tasolla tapahtuvat muutokset. Kaupungistumisen myötä kaikilla ei enää ole mahdollisuuksia luonnon ja
eläinten parissa tapahtuvaan arkiseen toimintaan, mikä esimerkiksi sairauden jälkeisessä
kuntoutumisvaiheessa tukisi toimintakykyä ja normaalirytmiin palautumista. (Yli-Viikari &
Yli-Lauri 2019, 2).
Yhteisöllisyys on vähentynyt ja yksinäisyys lisääntynyt, sekä nykyinen, hektiseksi muuttunut työelämä pudottaa monet sen ulkopuolelle (Yli-Viikari & Yli-Lauri 2019, 2). Ihmisen
tarve hakeutua luonnon rauhaan ei ole hävinnyt. Havahtuminen mielekkään ja luonnollisen toiminnan tarpeellisuudesta ovat synnyttäneet uudenlaisia palvelutarpeita sekä mahdollisuuksia luontoavusteisille palveluille. (Kahilaniemi 2019, 52.) Tasavertainen osallistuminen, nähdyksi tuleminen ja oman tekemisen synnyttämät onnistumisen kokemukset
ovat asioita, joiden kautta voi syntyä luottamusta, toivoa ja uskoa omaan selviytymiseen
(Yli-Viikari & Yli-Lauri 2019, 2). Luontoavusteiset menetelmät luovat näitä mahdollisuuksia
sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan työkentälle. (Kahilaniemi 2019, 52.)
Opinnäytetyömme tarkastelun kohde, eläinavusteiset menetelmät ja tarkemmin koiraavusteisuus, on yksi Green Care -menetelmistä. Koira-avusteisia interventioita voidaan
toteuttaa luontohoivan sekä luontovoiman parissa (Kihlström-Lehtonen & Säkkinen 2019,
148). Green Care -toiminnan eettisissä ohjeissa eläimet määritellään enemmän
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työtovereina kuin käyttöesineinä. Kaikessa toiminnassa on huomioitava eläinten hyvinvointiin liittyvät eettiset kysymykset: eläinten kunnioittaminen ja suojelu. Eläimistä sekä niiden kouluttamisesta, hoitamisesta ja hyvinvoinnista on omattava riittävät tiedot Green
Care -toiminnassa. (Green Care Finland 2020b; Salovuori 2014, 54.) Eläimet ja luonto tukevat ihmiselle luontaisia, terveellisiä elämäntapoja sekä saavat meidät näkemään oman
ainutlaatuisuutemme. (Kiskola 2019, 141.)
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4
4.1

ELÄINAVUSTEISET MENETELMÄT
Eläinavusteisen työskentelyn historia

Eläinavusteisissa menetelmissä on kyse ihmisen terveyttä, hyvinvointia ja elämänlaatua
edistävästä toiminnasta, jossa eläimellä on avustava rooli (Hautamäki, Ramadan, Ranta,
Haapala & Suomela-Markkanen 2018, 4). Eläinten ja ihmisten välinen yhteinen historia on
pitkä, sillä eläimet ovat kuuluneet oleellisesti ihmisten elämään kautta aikojen työapuna,
ravintona ja kumppaneina. Jo muinaiskulttuureissa eläinten henkien on ajateltu parantavan sairauksia, kauan ennen eläinten kesyttämistä työhön ja lemmikeiksi (Hautamäki ym.
2018, 4).
Mielekäs ja tarkoituksenmukainen arki sekä toiminta ylläpitävät ihmisen hyvinvointia, jolloin ihminen kokee itsensä merkitykselliseksi (Kahilaniemi
2019, 52).
Eläimistä huolehtimiseen liittyvät virikkeet, ruokkiminen sekä siivoustyöt, ovat kuuluneet
pitkään erilaisten laitosten arkeen Suomessa ja maailmalla, kuten vankiloihin ja mielisairaaloihin. Eläimet ovat tuoneet taloon ruokaa, mutta samalla mielekästä tekemistä ja hoidollisuutta. (Latvala-Sillman 2018, 28.)
Eläinten kanssa toimimisen sosiaalisuutta edistävä, rentouttava ja mielihyvää tuottava vaikutus on edelleen eläinavusteisten menetelmien keskeinen
tekijä (Hautamäki ym. 2018, 5).
Tutkimustietoa aiheesta alkaa olla yhä enemmän (Hautamäki ym. 2018, 5). Serpellin mukaan John Locke havaitsi jo vuonna 1699 lapsien oppivan eläinten avulla kehittämään
lempeitä tunteita ja vastuuntuntoa muita ihmisiä ja eläimiä kohtaan (Serpell 2006, 12–13).
Samuel Tuken (1813) kirjoituksissa käy ilmi, että eläimiä käytettiin apuna mielenterveysongelmista kärsivien hoidossa 1700-luvulla. Jo tuolloin ajateltiin, että eläimet herättävät
potilaissa sosiaalistavia ja hyväntahtoisia tunteita. (Kirvesniemi 2014, 4.)
Seuraavalla vuosisadalla Florence Nightingale ymmärsi eläimen terapeuttisen potentiaalin, ja hän on toiminut osaltaan vaikuttajana eläinavusteisen terapian syntyyn. Hänen havaintojensa mukaan pienet lemmikkieläimet vähensivät potilaiden ahdistusta psykiatrisissa hoitolaitoksissa. Tiedetään, että 1930-luvulla Sigmund Freud hyödynsi pitämissään
psykoterapiaistunnoissa koiransa apua asiakkaansa tulkitsemisessa. Sittemmin 1900-luvun puolessa välissä maailmansotien jälkeen kuntoutuksen tarve kasvoi merkittävästi, jolloin eläimiä alettiin hyödyntämään enenevissä määrin ihmisten kuntoutuksen tukena. (Kahilaniemi 2020a, 17; Kahilaniemi 2020b.)
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Nykyajatuksen mukaan selkeimpänä suunnannäyttäjänä eläinavusteiselle työskentelylle
toimi 1960–1970 -luvuilla lastenpsykologi Boris Levinson, erityisesti teoksessaan Petoriented Child Psychoterapy, jossa hän kirjoittaa lemmikkien käytöstä lasten psyykkisten
häiriöiden psykoterapeuttisessa hoidossa (Ikäheimo 2013, 5; Suomi ym. 2016, 30). Levinson (1965) kuvailee, kuinka hänen oma lemmikkikoiransa auttoi häntä luomaan luottavaista terapiasuhdetta nuorten asiakkaiden kanssa. Hän huomasi asiakkaidensa suhtautuvan halukkaammin terapiaprosessiin ja olevan vähemmän varautuneita häntä kohtaan
koiran ollessa mukana istuntojen kulussa. Myöhemmissä kirjoituksissaan Levinson (1978)
pohtii muun muassa lemmikin omistamisen merkitystä lapsen persoonallisuuden kehittymiselle. Hänen mukaansa perheissä, joissa on lemmikki, lapsille kehittyy usein joustavia
persoonallisuuden piirteitä (Kirvesniemi 2014, 4).
Taustateoriana eläinavusteisille menetelmille toimii 1960-luvulla John Bowlbyn kehittämä
kiintymyssuhdeteoria (eng. Attachment theory). Lastenpsykiatrian erikoislääkäri ja lääketieteen tohtori Jari Sinkkosen mukaan eläinten vaikuttavuus ihmisten hyvinvoinnin tukena
ammentaa juuri kiintymyssuhdeteoriasta, jossa yhdistyvät etologian löydökset eläinten leimautumisesta, sekä ihmisen käyttäytyminen ja psykodynaaminen ajattelu (Sinkkonen,
2019). Parish-Plashin tapaustutkimuksista selviää, miten eläinavusteinen yksilöpsykoterapia auttaa vaikeasti kiintymyssuhteessaan vaurioituneita lapsia eheytymään, muun muassa eläimen hoitamisen sekä eläimen osoittaman kiintymyksen ollessa olennainen osa
prosessia (Parish-Plash 2008, 26–27).
Merkittävä tutkimuslöydös oli 1970-luvulla, kun biologi Erika Friedmann osoitti tutkimuksissaan lemmikkieläinten vaikutusta ihmisen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin stressihormonitasoa alentavaksi (Suomi, ym. 2016, 30). Viimeistään 1980-luvun puolen välin jälkeen
eläinten terapeuttiset hyödyt saivat tieteellisesti arvostettavaa näyttöä Friedmannin tutkimuksessa sepelvaltimotautiyksikön potilaille, jossa lemmikinomistajien todettiin elävän pidempään. Kyseisen tutkimuksen jälkeen useat tutkimukset ovat osoittaneet sekä lyhytkestoisia positiivisia vaikutuksia eläinten kanssa vuorovaikuttaessa, kuten rentoutuminen,
sekä pitkäkestoisia hyvinvointivaikutuksia eläinten toimiessa sosiaalisen tuen lähteenä
(Serpell 2006, 15, 17; Ikäheimo 2013, 10).
Puhuttaessa eläinavusteisesta terapiasta, sen vaikutuksia lapsiin on tutkittu etenkin 2000luvulta lähtien. Viime vuosien ajan tutkijat ovat kartoittaneet niitä mekanismeja, joilla tutkimuksissa saatuja myönteisiä vaikutuksia voisi tieteellisesti selittää. Alan tutkijoita kiinnostaa, mikä eläimen ja ihmisen välisessä vuorovaikutuksessa saa aikaan ihmisen terveyttä
ja hyvinvointia edistäviä vaikutuksia. (Kirvesniemi 2014, 5.)
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Suomessa kiinnostus eläinavusteisia menetelmiä kohtaan on kasvanut 2000-luvun alusta
lähtien, jolloin vapaaehtoiset ovat alkaneet enenevässä määrin vierailla eläinten kanssa
sairaaloissa ja laitoksissa. Terapeutit ovat alkaneet hyödyntää eläinavusteisuutta työssään, ja ammattilaisille on tullut täydennyskoulutuksia eläinparin kanssa työskentelyyn.
Kiinnostus on voimakkaasti kasvussa. Siitä yhtenä merkkinä voidaan pitää viimeisen vuosikymmenen aikana nousujohdanteisesti lisääntyneet ammattikorkeakoulujen opinnäytetyöt, joissa käsitellään eläinten hyvinvointivaikutuksien hyödyntämistä osana hoito- ja kuntoutustyötä. Myös yhdistystoiminta sekä kirjallisuus aiheen ympärillä on lisääntynyt. (Hautamäki ym. 2018, 15–16.)

4.2

Eläinavusteisten menetelmien jaottelu

Eläinavusteisten menetelmien käsitteiden määrittely ovat monimutkaista. Erilaiset tavat
toimia eläimen kanssa ihmisen hyvinvointia tukevasti luetaan kansainvälisessä kirjallisuudessa eläinavusteinen interventio -kattokäsitteen alle (Animal Assisted Interventions, AAI).
Eläinavusteinen interventio tarkoittaa mitä tahansa prosessia, jossa eläin on osana ihmisen fyysistä, sosiaalista, emotionaalista ja/tai tiedollista hyvinvointia edistävää toimintaa.
Eläinavusteisia interventioita voidaan toteuttaa monenlaisissa ympäristöissä erilaisten
eläinten kanssa ja asiakkaana voi olla yksilö tai ryhmä. (Hautamäki, ym. 2018, 5–6.)
Kattokäsitteen alla ovat eläinavusteinen terapia (Animal-Assisted Therapy, AAT),
eläinavusteinen sosiaalityö (Animal-Assisted Social Work, AASW) sekä eläinavusteinen
opetus tai pedagogiikka (Animal-Assisted Education, AAE; Animal-assisted Pedagogy,
AAP). Nämä kaikki ovat ammattilaisen suorittamaa, suunnitelmallista, tavoitteellista ja dokumentoitua työtä, osana asiakkaan kasvatus- ja kuntoutusprosessia. Oman alansa ammattilainen, kuten toimintaterapeutti, fysioterapeutti tai erityisopettaja, on tällöin hankkinut
täydennyskoulutusta eläinavusteisesta työskentelystä ja hänellä on tarkoitukseen koulutettu koira työparinaan. Saman kattokäsitteen alle menee myös eläinavusteinen toiminta
(Animal-Assisted Activities, AAA), joka on vapaamuotoisempaa ja yleensä vapaaehtoisten
toteuttamaa, kuten yksittäisiä vierailuja hoitolaitoksissa. (Latvala-Sillman 2013, 29; Kahilaniemi 2020a, 9, 20; Kahilaniemi 2020b.)

4.3

Eläinavusteisen työskentelyn tavoitteita

Vaikka eläinavusteiset interventiot voivat olla hyvin moninaisia ja eri ammattiryhmien järjestämiä, silti eläinten kanssa työskenneltäessä tavoitteet ovat yhtenevät. Työskentely on
tarvelähtöistä ja tavoitehakuista (Kahilaniemi 2020b). Eläinten kohtaaminen ja hoitaminen
rentouttaa sekä mahdollistaa turvallisen pääsyn tunneskaalan kaikille osa-alueille. Eläin ei
tuomitse. Se peilaa tehokkaasti ihmisen tuntemuksia. Voimaannuttavien
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luontokokemusten ja positiivisten kohtaamisten äärellä ihminen voi oivaltaa jotain itsetuntemusta rakentavaa. Kun toiminta on turvallista ja ammattimaisesti ohjattua, epäonnistumisen pelkoa ei ole: on vain erilaisia tilanteita ja toimintamalleja, joita yhdessä tarkastella
ja pohtia. (Kiskola 2019, 141.)
Pelkästään eläimen läsnäolo voi saada aikaan ihmisessä rauhoittavia vaikutuksia, kuten
verenpaineen alenemisen. Myönteisessä kanssakäymisessä eläimen kanssa oksitosiinin
pitoisuus aivoissa lisääntyy ja stressihormoni kortisolin pitoisuus vähenee. (Latvala-Sillman 2018, 12.) Eläimen koskettaminen ja läheisyys tuovat lohtua ja tukea, myös silloin,
kun ihmissuhteissa on vaikeuksia. Eläin ei arvostele eikä luokittele ihmisiä, ja yhteisen sanallisen kielen puuttuessa ruumiinkielellä kommunikointi on välitöntä. (Green Care Finland
2020a.) Eläimen välittömyys, aitous ja hetkessä eläminen ovat etuja, jotka yhdistävät kaikkea eläinten parissa tehtävää työtä. Eläinten merkitys korostuu, jos ihmissuhteisiin liittyy
traumaattisia kokemuksia tai ne ovat eri syistä puutteellisia (Ikäheimo 2013, 22).
Eläimet vaikuttavat ensisijaisesti ihmisten psyykkiseen hyvinvointiin, sillä ne omaavat rentouttavia, elvyttäviä ja tasapainottavia vaikutuksia sekä voivat parantaa sosiaalista hyvinvointia auttamalla luomaan ja ylläpitämään ihmissuhteita (Honkanen 2013, 103). Juliuksen
ym. (2013) tekemässä tutkimuskatsauksessa tuodaan esille eläinten kanssa vuorovaikutuksen auttavan pelkoihin, ahdistukseen sekä luottamukseen ja sosiaalisuuden lisääntymiseen kaikissa ikäryhmissä. Mieliala koheni ja masennusoireet vähenivät pitkäaikaishoidon
potilailla vuorovaikutuksessa eläinten kanssa. (Vähä-aho 2017, 14.)
Lapset ja nuoret, joilla on neuropsykologisia ongelmia, ovat suurin eläinavusteisten menetelmien kohderyhmä – myös eläinavusteisessa terapiassa (Hautamäki ym. 2018, 37). Vaikutuksista tunne-elämän hallintaan puhutaan myös Sipilän tutkimuksessa eläinavusteisista menetelmistä ADHD-lasten kanssa. Tutkimuksesta käy ilmi, että lapsi peilaa omaa
käyttäytymistään eläimen kautta. Sipilän tuloksista selviää, että ohjaajan tai terapeutin
oma esimerkki on merkittävää eläinavusteisessa toiminnassa. Lapselle on merkityksellistä
kokea, että hänestä on hyötyä ja hän tulee hyväksytyksi omana itsenään. Eläin voi motivoida lapsen kokeilemaan hankalaksikin kokemiaan asioita, ja toiminta voi auttaa myös
aggressiiviseen käyttäytymiseen. (Sipilä 2015, 44.) Eläinten kanssa toimiessa lapsi joutuu
ottamaan toisen tunteet ja tarpeet huomioon (Viinamäki 2005, 60).
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5
5.1

MIKSI KOIRA?
Koiran ja ihmisen yhteinen historia

Koirat ovat kesyyntyneet sudesta aiempien tietojen mukaan yli 15 000 vuotta sitten, mutta
viimeisimpien arkeologisten tutkimusten mukaan ihmisten parissa eläneistä kesyistä koiraeläimistä on havaintoja jo 32 000 vuoden takaa (Ikäheimo 2013, 14; Tiira 2019, 11). Todennäköisesti koiran kesyyntymistapahtumia on ollut erilaisia: sekä ihmisen ottamista sudenpennuista lemmikeiksi että kesyimpien susien jäämisestä kylän liepeille ravinnon toivossa ja sitä kautta kesyyntyessä (Tiira 2019,12-13). Metsästäjä-keräilijät tarvitsivat koiria
apureiksi metsästykseen ja saavuttivat yhteistyössä niiden kanssa etulyöntiaseman suhteessa muihin saalistajiin (Ikäheimo 2013, 15). Ihminen on alkanut jalostaa koiraa myös
muihin erilaisiin työtehtäviin avukseen, kuten vartiointiin ja paimennukseen (Tiira 2019,
13). Toimiessaan tuhansia vuosia ihmisen kumppanina ja tärkeänä työkaverina, koira on
auttanut ihmistä ruoan hankkimisessa, mutta myös vakiinnuttanut paikkansa perheissä
lemmikkinä ja seuralaisena (Latvala-Sillman 2018, 12). Ihmisen ja koiran välinen kiintymys
ja myönteinen assosiaatio eivät ole pelkästään nykyaikainen, länsimainen ilmiö, vaan
merkkejä toveruudesta on keskiajalta ja antiikista asti (Ikäheimo 2013, 16).
Suomessa on noin 700 000 koiraa (Tilastokeskus 2018). Joka viidennessä suomalaiskodissa asuu koira (Tiira 2019, 8). Koiran ja ihmisen välinen kumppanuus perustuu molempien hyötymiseen suhteessa: Koira tutkitusti nauttii ihmisen huomiosta ja yhdessäolosta,
sekä ihminen nauttii lemmikiltään saamasta aidosta kiintymyksestä (Kennelliitto 2020b,
Latvala-Sillman 2018, 12). Suomessa on pitkälti yli 300 eri koirarotua sekä puoli miljoonaa
koiraharrastajaa tavoittavia koe- ja kilpailulajeja noin 70 (Kennelliitto 2020a, 2020b). Koira
onkin saavuttanut paikkansa suosituimpana lemmikkieläimenä ympäri maailman ja sitä
kautta nimetty ihmisen parhaaksi ystäväksi.

5.2

Koiran vaikutus ihmiseen

Koira vaikuttaa ihmisen psyykkiseen, fyysiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Psykologisista ja psykofysiologisista vaikutuksista tärkeänä pidetään oksitosiinisysteemin eli elimistön ns. turvajärjestelmän aktivoitumista eläimen ja ihmisen välisessä vuorovaikutuksessa
(Ikäheimo 2013, 7, 20). Oksitosiinihormonia erittyy ihmisellä muun muassa hellässä kosketuksessa alentaen stressitasoa ja kivun tunnetta, sekä rentouttamalla. Ihmisen kosketuksella on samanlainen vaikutus koiraan, koiran oksitosiinitaso nousee. Tämä vahvistaa
sidettä ihmisen ja koiran välillä. (Tiira 2019, 54.)
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Koira tutkii ihmisen kasvoja ja ilmeitä samalla tavalla kuin ihminen tavatessaan toisen ihmisen, selvisi professori Outi Vainion tutkimuksesta vuonna 2012. Tutut kasvot kiinnittivät
huomion eri tavalla kuin vieraat ja erityisesti huomion saivat silmät, edellä mainitussa tutkimuksessa havaittiin. Kaminski (2004) on tutkimuksillaan koiran kognitiosta ja kommunikaatiosta todistanut, että koirat ymmärtävät ihmisen eleitä, ilmeitä ja katsetta, ja oppivat
ymmärtämään jopa satoja sanoja. Koirat ovat mainioita työpareja, koska ne pystyvät lukemaan ihmisen mielenliikkeitä ja tunnetiloja vastaten niihin luontaisesta kiinnostuksesta ihmisen kanssa vuorovaikuttamiseen. Lisäksi koirat nauttivat vuorovaikutuksesta vieraankin
ihmisen kanssa, eikä hyvin sosiaalistetulle koiralle matkustelu tai työpaikan vaihtuminen
ole ongelma. (Latvala-Sillman 2018, 20–21.)
Koirasta huolehtiminen tarkoittaa päivittäisiä ulkolenkkejä, joka tarkoittaa keskimääräistä
enemmän liikuntaa ja sitä kautta hyvinvointia (Latvala-Sillman 2018, 12). Jokaisella koiranomistajalla lienee kokemuksia siitä, kuinka paljon herkemmin ihmiset tulevat juttelemaan, kun on liikkeellä koiran kanssa. Koiran ulkoiluttaminen saattaa johtaa sosiaalisiin
tuokioihin ja tutustumisiin koirien varjolla, jotka muuten saattaisivat jäädä kokematta. Pienet kohtaamiset saattavat johtaa ystävyyssuhteisiin, uuden harrastuksen aloittamiseen tai
ainakin moninkertaistaa mahdollisuudet uusiin kokemuksiin. (Ikäheimo 2013, 6; Valkila
2019, 8.) Toisaalta pienet, satunnaiset kohtaamisetkin voivat olla ihmiselle todella merkittäviä, sanoo psykoterapeutti ja eläinavusteinen valmentaja Riina Johansson. Johansson
kuvailee ihmisen roolia koiranomistajana. Se voi vahvistaa oman merkityksellisyyden tunnetta, mikä voi heijastua ihmissuhteiden luomisiin. (Valkila 2019, 8.)

5.3

Tehtävään soveltuva koira

Koira-avusteiseen työskentelyyn koiralta vaaditaan oikeanlaista soveltuvuutta työhön. Monilla koira-avusteista työskentelyä harkitsevalla sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan ammattilaisella voi olla jo ominaisuuksiltaan työhön sopiva koira: terve, hyväkäytöksinen, peruskoulutettu sekä asianmukaisesti rokotettu. Tällöin koiraa voi alkaa totuttaa pienissä erissä
työpaikkaan ja hiljalleen työtehtäviin. (Latvala-Sillman 2018, 52.) Koiralle opetetaan sellaisia taitoja, jotka sopivat kyseessä olevaan asiakastyöhön, kuten noutaminen, makaaminen ja eri esineiden tunnistaminen (Latvala-Sillman 2018, 70, 72–73). Seuraavassa pääluvussa kerrotaan koirien soveltuvuuskokeesta sekä koira-avusteisen työskentelyn täydennyskoulutuksista.
Mikäli koiraa ei vielä ole, sen rotu on ensimmäinen päätettävä asia. Minkälaiseen käyttöön
rotu on jalostettu ja minkälaisia taipumuksia sitä kautta koiralla on? Rodun sisälläkin käytöksessä on luonnollisesti runsaasti hajontaa, mutta pääpiirteet tulevat esiin rotuyhdistyksiin, kasvattajiin ja harrastusryhmiin esimerkiksi sosiaalisessa mediassa tutustumalla.
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Koiraa työpariksi valitessa tärkeintä on siltikin tiedostaa, että työn osuus koiran kanssa
tarkoittaa muutamaa tuntia viikossa, mutta muutoin koira elää perheenjäsenenä parhaimmillaan pitkälti toistakymmentä vuotta (Kahilaniemi 2020b). Arki on se, jonka pitää olla toimivaa ja kaikille mukavaa.
Koiraa valitessa kannattaa miettiä, millaisista tehtävistä sen olisi suoriuduttava työkentällä
(Latvala-Sillman 2018, 52). Iso, halailtava nallekarhu vai syliin mahtuva pikkukoira? Ketterä temppukoira vai rauhallinen vieressä löntystäjä? Rauhallinen koira sopii tietynlaiseen
toimintaan, mutta vilkkauskaan ei ole haitaksi, kun kyse on vaikka ulkoiluun aktivoinnista
(Hautamäki ym. 2018, 49). Rotua tärkeämpi on kuitenkin yksilö. Arkuus esimerkiksi on geneettisesti periytyvä ominaisuus, joka ei ole työkoiralle soveltuva ominaisuus. (Latvala-Sillman 2018, 52.) Arkuus voi johtaa pelkoon ja pelko on eräs yleisimmistä syistä aggressiivisuuteen (Tiira 2019, 88). Työpari ei missään tilanteessa saa olla aggressiivinen, vaan rohkea, avoin ja vieraista ihmisistä kiinnostunut. Sen pitää pystyä työskentelemään rennosti
ja stressaantumatta. (Latvala-Sillman 2018, 53.) Ystävällisyys eli sosiaalisuus ihmisiä kohtaan on vahvasti periytyvä piirre. Positiiviset kokemukset pentuna ja ensimmäisen elinvuoden aikana vahvistavat tätä. (Tiira 2019, 100.)
Koiran työkaveriksi ottamista suunnitellessa näihin tulee kiinnittää huomiota jo kasvattajaa
ja sopivaa pentuetta valitessa. Kasvattaja kertoo vanhempien luonteista ja siitä, minkälaisia ne ovat olleet arjessa ja mahdollisesti harrastuksissa. Kokenut kasvattaja osaa kertoa
pentujen luonne-eroista ja on kiinnostunut siitä, että niin sanotusti oikea pentu löytää oikean kodin. Tulevaan tehtäväänsä peilatessa pennun valinta ei välttämättä osu pentueen
raisuimpaan menijään, mutta ei myöskään vetäytyvimpään sivustakatsojaan, olettaen,
että pentueessa on ylipäänsä valinnanvaraa. Hyväksi pennulle on, jos se saa kehittyä
pentulaatikossa sisarusten kanssa toisiltaan oppien (Kahilaniemi 2020b).
Ympäristön vaikutus pennun persoonallisuuden kehitykseen on merkittävä (Tiira 2019,
140). Hyvä kasvattaja antaa pennuille erilaisia virikkeitä ja monipuolisesti turvallisia kokemuksia. Koiran kotiutuessakin hyvään sosiaalistamiseen täytyy kiinnittää erityistä huomiota. Pennun sosiaalistumisen kehitysvaihe osuu elinviikoille 3–21, ollen kiihkeimmillään
alle 12 viikon iässä. Pentua pitää suojella ikäviltä kokemuksilta, mutta toisaalta pentu tulee
totuttaa kaikenlaisiin ihmisiin ikään ja sukupuoleen katsomatta, toisiin koiriin ja eläimiin,
kulkuvälineisiin, paikkoihin, ääniin ja tilanteisiin. (Tiira 2019, 122–123, 149.) Näin luodaan
parhaat mahdolliset edellytykset sille, että aikuisena sen suhtautuminen erilaisissa tilanteissa olisi mahdollisimman mutkatonta ja rentoa.
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6
6.1

ELÄINAVUSTEISEN MENETELMÄN KEHITYSTYÖ SUOMESSA
Yhdistystoiminta

Kansainvälisesti tarkasteltuna eläinavusteisella työllä on merkittävä rooli kasvatus- ja kuntoutustyössä (Kahilaniemi 2020a, 26). Maailmalla eläinavusteisen työskentelyn tutkimusta,
koulutusta sekä käytäntöjen kehittämistä edistää The International Association of HumanAnimal Interaction Organization (IAHAIO). Yhdysvalloissa toimiva Pet Partners on
eläinavusteisia interventioita edistävä järjestö, ja Animal Assisted International Intervention (AAII) toimii nimenomaan sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla eläinavusteisten interventioiden kehittämistyössä. (Kahilaniemi 2020a, 21; Latvala-Sillman 2018, 28.)
Suomessa toiminta on organisoitunut muutaman isomman yhdistyksen alle, joissa yksityiset henkilöt toimivat jäseninä (Kahilaniemi 2020a, 21). Yhdistykset pyrkivät toiminnallaan
edistämään eläinavusteisten menetelmien käyttöä (Hautamäki, ym. 2018, 5). Koira on Kelan tekemässä katsauksessa yleisin eläinavusteisessa työskentelyssä mukana oleva eläin
(Hautamäki, ym. 2018, 29). Suomessa perustan ammattilaisen toteuttamalle koira-avusteiselle toiminnalle on luonut vuonna 2010 perustettu Koirat kasvatus- ja kuntoutustyössä
ry. Se on ammatillisesti suuntautunut yhdistys sosiaali-, terveys- ja opetusalan ammattihenkilöille, jotka hyödyntävät koiraa osana työnsä toiminnallisia menetelmiä. Yhdistys järjestää täydennyskoulutuksia, yhdistää työmuodosta kiinnostuneita ammattilaisia ja edistää
tietoisuutta koira-avusteisesta työskentelystä. (Koirat kasvatus- ja kuntoutustyössä ry
2020a.)
Green Care Finland ry on valtakunnallisesti toimiva yhdistys, joka on kaiken luontolähtöisen toiminnan aktiivinen kehittäjä. Yhdistys tarkoituksena on välittää tietoa ja osallistua
yhteiskunnalliseen keskusteluun. Yhdistys tarjoaa vertaistietoa, yhteistyökumppaneita
sekä näkyvyyttä toiminnalle. Yhdistyksen jäseninä ovat muun muassa palveluiden tuottajia, kehittäjiä ja kouluttajia. Yhdistyksellä on myös eläinavusteista toimintaa koskevat eettiset ohjeet. (GreenCare Finland 2020b, GreenCare Finland 2020c.)
Anima ry on uusi, vuonna 2017 rekisteröity, Green Care Finland ry:n kanssa yhteistyötä
tekevä yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää ammattimaisen eläinavusteisen työskentelyn toimintaedellytyksiä ja tunnettavuutta sekä lisätä ihmisten hyvinvointia ja terveyttä
eläinavusteisin keinoin. Koulutus kuuluu kiinteänä osana Anima ry:n toimintaa, ja se tavoittelee jäsenikseen eläintä työparinaan hyödyntäviä sosiaali- terveys- tai kasvatusalan
ammattilaisia. Eettiset näkökulmat luovat pohjan työlle. (Anima ry 2020.)
Vapaaehtoistyön merkitystä eläinten tuottaman hyvinvoinnin mahdollistajina ei sovi missään määrin unohtaa. Vierailut erilaisissa yksiköissä ja sairaaloissa ovat monelle
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asiakkaalle päivän kohokohta ja vireyttä lisäävä elämys. Nykyisellään kohtaamiset ovat
yksittäisiä, toistuvina ne olisivat vielä parempia (Ikäheimo 2019, 105). Suomessa vapaaehtoisuuteen perustuvia, eläinavusteista toimintaa järjestäviä organisaatiota on useita, kuten Kennelliiton kaverikoirat, Hali-Bernit ja Suomen Karva-Kaverit (GreenCare Finland
2020a).
Kiinnostusta eläinavusteisia menetelmiä kohtaan tukee myös parhaillaan Suomessa käynnissä oleva Kelan kehittämisrahoitusta saanut hanke Eläinavusteiset interventiot kuntoutuksessa (2018–2020, Kuntoutussäätiö). Hankkeessa selvitetään yhdessä alan toimijoiden ja asiantuntijoiden kesken, miten eläinavusteisia menetelmiä käytetään erilaisissa
konteksteissa. Tavoitteena hankkeessa on koota yhtenäiset toimintaperiaatteet ja hyvät
käytännöt luoden suuntaviivat sille, minkälaisin periaattein eläinavusteisten menetelmien
käyttö on tehokasta ja turvallista asiakkaille, eläimille ja ammattilaisille. (Kela 2020.) Yhteiset standardit toimisivat myös perustana eläinavusteisten palveluiden hankinnalle ja työnjaolle. Lisäksi tarvitaan yhteistä keskustelua eläinavusteisuuden vaikutuksen arvioinnista
ja kirjaamisesta sekä tutkimus- ja kehittämistoimia. (Hautamäki 2018, 56.) Toistaiseksi
Suomessa toimintaa ei valvo juridisesti mikään julkinen instanssi ja tarjonta on kirjavaa.
(Kahilaniemi 2020a, 21.) Eläinavusteisten kuntoutusmuotojen rahoitus on vaikeaa, ja ratsastusterapia fysio- tai toimintaterapiana on ainoa Kelan hyväksymä eläinavusteinen kuntoutusmuoto. Jonkin verran sairaanhoitopiirit ovat rahoittaneet hevosavusteista ja koiraavusteista psykoterapiaa, toimintaterapiaa ja fysioterapiaa. (Ikäheimo 2019, 104.)

6.2

Täydennyskoulutus

Ammatillinen koulutus yksin ei riitä takaamaan laadukasta eläinavusteista työskentelyä.
Laadukkaan työskentelyn ja eläimen lajityypillisen käyttäytymisen tuntemisen varmistamiseksi on tärkeää hyödyntää yksityisten yritysten sekä isompien organisaatioiden tarjoamia koulutuksia. Koulutukset tarjoavat kattavaa oppia eläimen hyvinvoinnista, käyttäytymisestä, terveydestä sekä kouluttamisesta. Koulutuksia on tarjolla useita, kuten Koirat
kasvatus ja kuntoutustyössä ry:n ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun yhteistyössä järjestämä ohjaajan täydennyskoulutus sekä Sosiaalipedagoginen koira- tai hevostoiminta -koulutus. Myös Green Care Finland ry:n kautta on löydettävissä alalle soveltuvaa koulutusta.
(Kahilaniemi 2020a, 29.)
EASEL-tunnetaitokoulutuksessa (Experiential Social Emotional Learning) on mahdollista
opiskella eläin- ja luontoavusteisia menetelmiä osana muuta ohjelmaa. EASEL-koulutus
on yleisemmin muun muassa vuorovaikutukseen, tunnetaitoihin ja työnohjauksellisiin taitoihin keskittyvä koulutus, jota tarjotaan eri pituisena ja eri painotuksin etenkin opetusalan
sekä sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoille. Koulutuksessa tarjotaan eläinavusteisista
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menetelmistä kiinnostuneille erikseen koulutusta eläinavusteisesta työskentelystä ja asiakastyöstä käytännössä, sekä eettisistä periaatteista ja turvallisuudesta. (Hautamäki, ym.
2018, 47.)
Ratkaisukeskeisen eläinavusteisen valmentajan koulutus on suunnattu paitsi ammattilaisille myös sellaisille ihmisille, joilla on kiinnostusta tehdä vapaaehtoistyötä eläintyöparin
kanssa. Koulutuksessa käydään läpi eläinavusteisten menetelmien ohella myös ratkaisukeskeisiä menetelmiä yleisesti. Samoin Sosped Koira -koulutus on tarkoitettu ylipäätään
alasta kiinnostuneille tai yrittäjiksi aikoville, painotuksen ollessa koira-avusteisessa vapaaehtoistoiminnassa esimerkiksi päiväkodeissa, kouluissa tai laitoksissa. (Hautamäki, ym.
2018, 47.)
Kasvanut kiinnostus menetelmää kohtaan tarkoittaa myös kasvavaa koulutustarjontaa.
Uusimpien koulutustarjoajien joukossa on Koulutuskeskus Salpauksen järjestämä Ammattimainen koira-avusteinen toiminta. Koulutus edellyttää eläinalan, sosiaali- ja terveysalan
tai opetusalan tutkintoa tai koulutusta. Salpaus järjestää ohjaajan ja koiran soveltuvuuskokeita yhteistyössä Koirat Kasvatus-ja kuntoutustyössä ry:n kanssa. (Koulutuskeskus Salpaus 2020.)
Ennen eläinavusteisen työskentelyn aloittamista onkin suositeltavaa käyttää eläin soveltuvuuskokeessa, jossa eläimen käyttäytymiseen perehtyneet asiantuntijat arvioivat eläimen
soveltuvuutta kyseisiin työtehtäviin (Kahilaniemi 2016, 29). Koirat kasvatus- ja kuntoutustyössä ry:n järjestämä soveltuvuuskoe on tarkoitettu kaikille niille, jotka tähtäävät kasvatus- tai kuntoutuskoirakoksi, ohjaajalle ja hänen koiralleen. Soveltuvuuskokeessa yhdistyksen asiantuntijatuomaristo arvioi koirakon soveltuvuutta työhön erilaisten pientehtävien
avulla. (Koirat kasvatus- ja kuntoutustyössä ry 2020b.) Eläimen on mahdollista suorittaa
myös työnäyttö joissakin konteksteissa työskentelyn edetessä. Työnäyttö pätevöittää eläin
ja ammattihenkilö -työparin kyseiseen työskentelymuotoon. (Kahilaniemi 2016, 29.) Työnäytössä tutkitaan koiran ja ihmisen vuorovaikutusta, koiran reagointia ohjaajan vinkkeihin, sekä tilanteiden hallintaa. Työnäytön läpäisemiseksi koiran tulee olla myös eläinlääkärin terveystarkastama. (Hautamäki, ym. 2018, 49.)

6.3

Ammatillisuus

Suomessa eläinavusteista toimintaa toteuttava henkilö on useimmiten myös eläimen
omistaja. Tällöin ohjaajalla on erityinen suhde työpariinsa. Ohjaajan on pysyttävä ammatillisessa roolissaan ja vietävä tilanteet läpi kaikkien osapuolten kannalta turvallisesti, vaikka
niihin liittyisi yllättäviä tilanteita, kuten aggressiivisuutta. (Kihlström-Lehtonen & Säkkinen
2019, 150.) Ohjaajan vastuulla ovat esimerkiksi ammattieettisten ohjeiden noudattaminen,
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kouluttautuminen, asiakaslähtöisten tavoitteiden suunnittelu, työskentelyn dokumentointi
sekä työyhteisön huomioiminen. Ohjaaja kouluttaa koiran sekä huolehtii sen hyvinvoinnista, myös työn ulkopuolella (Kuvio 1).
AAII-järjestön luomat standardit eläinavusteiselle työskentelylle ovat laajat ja yksityiskohtaiset (Kihlström-Lehtonen & Säkkinen 2019, 150). Suomessa vastaavanlaisia eettisiä ohjeita ovat tehneet Koirat kasvatus- ja kuntoutustyössä ry sekä Green Care Finland ry. Ohjeita yhdistää vastuullisuus asiakkaasta, hänen kunnioittamisestaan ja tavoitteiden edistämisen mukaisesta toiminnasta sekä vastuu ajantasaisesta ammattitaidosta, kouluttautumisesta, eläimen soveltuvuuden testaamisesta sekä työskentelyn jatkuvasta arvioinnista. Lisäksi eettisissä ohjeissa sanotaan, että työskentelyn tulee olla turvallista ja eläimen tulee
voida hyvin ja nauttia työskentelystä. Tutkimusnäyttöön pohjautuminen ei ohjeista tule kuitenkaan juuri ilmi, vaikka näyttöön perustuvuus olisi väylä työskentelyn vaikuttavuuden
vahvistamiseen ja todentamiseen. (Kihlström-Lehtonen & Säkkinen 2019, 149.)

Kuvio 1. Ohjaajan vastuut eläinavusteisessa työskentelyssä (Kihlström-Lehtonen 2019,
151).
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7
7.1

KOIRA-AVUSTEISUUS LASTENSUOJELUN PIENRYHMÄKODISSA
Lastensuojelun pienryhmäkoti

Lapsen hyvinvointia valvotaan ja tuetaan lastensuojelulailla. Lain tarkoituksena on turvata
lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun. (Lastensuojelulaki 417/2007, 1 §.) Lastensuojelun on
edistettävä lapsen suotuisaa kehitystä ja hyvinvointia, tuettava vanhempia, huoltajia ja
muita lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavia henkilöitä lapsen kasvatuksessa ja huolenpidossa. Lastensuojelun tarkoitus on pyrkiä ehkäisemään lapsen ja perheen ongelmia
sekä puuttumaan riittävän varhain havaittuihin ongelmiin. Lastensuojelun tarvetta arvioitaessa ja lastensuojelua toteutettaessa on ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu. Lastensuojelussa on käytettävä ensisijaisesti avohuollon tukitoimia, jollei lapsen etu muuta
vaadi. Sijaishuolto on järjestettävä, kun se on lapsen edun kannalta tarpeen. (Lastensuojelulaki 417/2007, 4§.)
Lapsi voidaan sijoittaa perhehoitoon, ammatilliseen perhekotiin, lastensuojelulaitokseen
tai muuhun lapsen tarpeen mukaiseen hoitoon (Lastensuojelulaki 417/2007, 49 §). Laitoshoito on usein paras ratkaisu, jos lapsen oireilu on haastavaa ja tilanne edellyttää erityistä
ammatillista osaamista. Myös väliaikaisissa sijoituksissa laitoshoito tulee kyseeseen. Tuolloin sijoitukseen liittyy kiinteästi vanhempien kanssa työskentely, sekä tiivis yhteydenpito
lapsen ja vanhempien välillä. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2020.) Sijaishuoltopaikkaa
valitessa tulee kiinnittää huomiota lapsen tarpeisiin ja huostaanoton perusteisiin, jotta sisarussuhteet ja muut läheiset suhteet pystytään ylläpitämään ja takaamaan hoidon jatkuvuus. (Eronen 2012, 28.)
Valtio, kunnat ja yksityiset tahot ylläpitävät lastensuojelulaitoksia sekä muita lapsen tarpeen mukaisia hoitoyksiköitä. Lastensuojelulaitoksia ovat lastenkodit, koulukodit ja muut
näihin rinnastettavat lastensuojelulaitokset, kuten vastaanottokodit ja nuorisokodit. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2020.) Toimeksiantajamme lastensuojeluyksikkö Marolan
pienryhmäkoti kuvailee toimintaansa kodinomaiseksi ja rauhalliseksi ympäristöksi kasvaa
ja kuntoutua (Uoma Kuntoutuspalvelut Oy 2020). Pienryhmäkoti nimensä puolesta viittaa
mielestämme kodinomaisuuteen, pieneen yksikköön ja yhteisöllisyyteen.
Laitoshoidon tilojen tulee olla sellaiset, että ne mahdollistavat lapselle turvallisen kasvuympäristön. Laitoshoidon yksikössä asuvalla lapsella on oikeus kodinomaisuuteen ja riittävään yksityisyyteen. Itse laitoksessa tulee olla riittävät ja asianmukaiset tilat lapsen yksityisyyden turvaamiseksi, mutta myös viihtyisät tilat yhteisololle. (Terveyden ja hyvinvoinninlaitos 2020.) Kuten sanottu, koira kuuluu joka viidenteen suomalaiskotiin. Tästä voisi
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päätellä, että kodinomaisuutta ja viihtyvyyttä voi lisätä myös yksikössä vieraileva tai siellä
asuva koira omalla läsnäolollaan. Pohdimme, että samasta syystä moni lapsi voi tuntea
turvallisuuden ja kodinomaisuuden tunteita koiran läsnäolosta. Lapsi on tottunut kohtaamaan koiran saaden positiivisia kokemuksia, iloa ja turvaa koiralta. Näin ollen koira-avusteinen toiminta mielestämme tukee kodinomaisuutta lastensuojeluyksikössä.

7.2

Koira-avusteinen työskentely pienryhmäkodissa

Pienryhmäkodissa kohderyhmänä ovat lapset ja nuoret. Pienryhmäkodissa työskennellään aina ensisijaisesti lasten ehdoilla, joten heidän yksilölliset tarpeensa tulee huomioida
koira-avusteisen työskentelyn suunnittelussa ja toteutuksessa (Vähä-aho 2017, 75). Lastensuojeluyksiköissä koiria on ollut pitkään, kuten myös hevosia on käytetty, joskin enemmän työkasvatuksen alueella (Ikäheimo 2019, 104). Hevosten parissa työskentely esimerkiksi hoitotoimia harjoitellessa mahdollistaa luontevan jutusteluun ja tutustumisen, mutta
samalla antaa tärkeää tietoa ohjaajalle nuoren fyysisestä jaksamisesta, motoriikasta ja kehonhallintaidoista. Lisäksi saa käsityksen nuoren kyvystä suunnitella ja ottaa ohjeita vastaan ja noudattaa niitä, mahdollisen auktoriteettiongelman tullessa nopeasti esille. (Kiskola 2019, 191.)
Eläimiä on lastensuojeluyksiköissä, mutta niiden oleminen perustuu silti useimmiten pelkkään eläimen läsnäoloon ilman suunnitelmallisempaa terapeuttista ajatusta. ”Tässä olisi
laaja ja tärkeä tutkimuksen ja kehittämisen alue”, kirjoittaa lääketieteen tohtori, lastenpsykiatrian erikoislääkäri, lapsi- ja nuorisopsykoterapeutti sekä eläinavusteinen valmentaja
Kaija Ikäheimo (2019, 104). Myös Sinkkonen puhuu eläimen merkityksestä lastensuojeluyksiköissä. Eläin voi olla vaurioituneen nuoren väylä muihin ihmisiin. Nuori kertoo salaisuudet ensin koiralle, kokee vastavuoroisuutta ja sitä kautta alkaa eheytyminen. (Sinkkonen 2019.) Koirat voivat toimia kasvun ja kehityksen käynnistäjinä sekä opettaa itsenäistymistä, itsetuntemusta ja vastuunkantoa (Kihlström-Lehtonen 2009, 20–21, 25).
Lapset, jotka ovat elämässään ja ihmissuhteissaan kokeneet paljon pettymyksiä, suhtautuvat ihmisiin varautuneesti (Kiskola 2019, 208). Ikäheimon mukaan erityisesti nuoruusikä
on aikaa, jolloin luottamuksellisen suhteen luominen vieraaseen aikuiseen on työn takana.
Eläin houkuttelee luokseen, saa kiinnostumaan, kosketus on luvallista ja lähelle saa mennä,
Ikäheimo kuvaa nuoren terapiaprosessin alkua. Hän kertoo, että eläin tekee terapiasta
iloisemman, elävämmän ja luo tunteen turvallisesta kohtaamisesta. Helppous kohdata aikuinen vähän siinä sivussa nopeuttaa luottamuksen syntymistä usein ratkaisevasti ja
päästää työskentelyn alkamaan. (Ikäheimo 2019, 103.)
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Sellainen huolenpito ja hellyys, joka lähtee eläimen hoitamisesta, voi laajeta vähitellen
myös ihmisten välille: eläin voi ollakin ensimmäinen elävä olento, jolle lapsi voi osoittaa
helliä tunteita ja uskoutua. Eläimen mukanaan tuomat fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset
vaikutukset ovat läsnä kaikissa kohtaamisissa eläimen kanssa ja aikuisen tehtävä on
kuulla ja poimia juuri siinä tilanteessa tärkeät asiat sekä sanoittaa ne tavalla, joka vie kohti
parempaa. Kiintymys eläimeen voi olla psyykkisen tervehtymisen elementti. (Kiskola
2019, 151, 208.)
Kaikessa ihmisen hyvinvoinnin lisäämiseen tähtäävässä työssä on perustana hyväksyvä
kunnioitus toista ihmistä kohtaan sellaisenaan. Ensin ihminen on kohdattava kokonaisena,
luottamuksen on muodostuttava ja sitten vasta ryhdytään töihin yhdessä määriteltyjen tavoitteiden mukaisesti. Eläin kohtaa ihmisen joka kerralla hyväksymällä hänet juuri sellaisena kuin hän sillä hetkellä on. Myös eläimen ohjaaja voi saada henkilön silmissä eläimen
ominaisuuksia, ja tämä voi edesauttaa hyväksyvän kohtaamisen tunnetta. (Ikäheimo
2019, 103.)
Vähä-aho (2017, 56) jäsentää analyysissään koira-avusteisen työskentelyn lastensuojeluyksikössä kolmeen ulottuvuuteen: toiminnallisuuteen, läsnäoloon ja vuorovaikutukseen.
Tutkimuksesta selviää, että yksikön koira-avusteisessa työskentelyssä toiminnallisuus on
keskeisessä roolissa. Se sisältää kaikenlaisen ohjatun toiminnan ja aktiviteetit koiran
kanssa, kuten ulkoilun koiran motivoimana, ohjatun tunnetaitokasvatuksen, kuten esimerkiksi tunteiden peilaamisen koiran tai koiratunnekorttien avulla. Toiminta rakennetaan koiran kanssa tekemisen ympärille tai vaihtoehtoisesti toiminnan pääpaino on muualla, mutta
koira on mukana tilanteessa.
Läsnäolossa korostuu arkisuus. Siihen Vähä-aho liittää ohjaamattomat, suunnittelemattomat tapahtumat. Se ilmentää erityispiirteenä nimenomaan lastensuojeluyksikössä tapahtuvaa koira-avusteista työskentelyä, sillä koira saattaa viettää pitkiä yhtäjaksoisia aikoja
lasten kotona. Vähä-ahon tutkimuksessa koira oli monin tavoin mukana yksikön vuorovaikutuksessa esimerkiksi värittämällä yksikön ilmapiiriä sekä olemalla mukana aikuisten ja
lasten välisissä kohtaamisissa. Koira oli paikalla yksikössä puheissa myös silloin, kun se
ei ollut fyysisesti läsnä. (Vähä-aho 2017, 56–57.) Olemme tehneet tämänkaltaisia havaintoja käytännön työssämme pienryhmäkodissa. Nuorten kanssa hassutellessa saattaa
puolivahingossa puheeseen sekoittua tutun koiran olemusta, ikään kuin ohjaaja puhuisi
koiran kielellä. Tämä saa vääjäämättä hymyn nuoren huulille, kun aikuinen heittäytyy leikkimään ajatuksella, mitä koira sanoisi, ja niin edelleen. Monesti nuori saattaa innostua
leikkiin mukaan ja yhteinen sävel löytyy.
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Tunteiden peilaamista ja sanoittamista koiran kautta tapahtui Vähä-ahon tutkimuksessa
lastensuojeluyksikössä paljon. Koirasta nähtiin olevan hyötyä tunteiden ja tilanteiden sanoittamisessa, ja lapset uskoivat paremmin, jos asiat perusteltiin koiran kautta. Lisäksi koiran kanssa ollessa lasten roolit ikään kuin putoavat pois, tutkimuksessa havaittiin. Koira
toimii pehmentävänä välikappaleena vuorovaikutuksessa. (Vähä-aho 2017, 93–94.)
Elekieli on eläimelle usein ainoa kieli, jota ihminen ymmärtää. Elekieli on rehellinen, teeskentelemätön kieli, ja usein myös suora ilmaisu ihmisen toiminnalle. Eläin ilmaisee, että
dialogi on kahden kauppa. Lapsesta on rohkaisevaa havaita, kuinka hänen toimintansa
näkyy eläimen käyttäytymisessä. Ohjaaja toimii tarvittaessa tulkkina, mitä eläin yrittää sanoa. Erilaiset tunteet saavat nimet: ilo, suru, onnistuminen, pettymys, jännitys, innostus.
Tunteiden tunnistaminen tuo itsevarmuutta ja oivalluksia siihen, kuinka tunteen kanssa
oppii elämään. Lopulta nuori oppii siirtämään eläimen kanssa opittua ihmissuhteisiinsa.
(Kiskola 2019, 208-216.)

7.3

Sopiiko työmenetelmä kaikille?

On oltava realisti siinä, kenelle koira-avusteinen työskentely sopii. Kaikille tämä menetelmä ei luonnollisestikaan sovi, vaan se on nähtävä yhtenä työkaluvalikon mahdollisuutena. Se, millainen tuki kenellekin on parasta, vaatii ammattilaisen näkemystä ja ihmistuntemusta. Työskentelyn tulee olla turvallista kaikille osapuolille, sekä kunnioitus kaikkea
elävää kohtaan on sen lähtökohta. (Kiskola 2019, 159.) Toiminnan tulee perusta asiakkaan vapaaseen tahtoon. Lisäksi on otettava huomioon ne, joita toiminta koskettaa,
vaikka he eivät itse olisi osallisina eivätkä toiminnan kohteena, kuten muut työntekijät
sekä lasten vanhemmat. (Latvala-Sillman 2018, 80.) Eläinavusteista työskentelyä suunnitellessa tulee arvioida eläimen ja asiakkaan yhteensopivuus. Yhteistyö voi estyä asiakkaan allergian, pelon tai muun toimintarajoituksen vuoksi. (Lääperi & Puromäki 2014, 75.)
Allergiat
Kouluikäisistä lapsista ja nuorista aikuisista n. 5 % on koira-allergisia. Vähemmän allergioita tavataan vanhemmissa ikäluokissa. (Allergiaterveys 2020.) Kaikki koirat kantavat samoja allergeenejä. Koirasta irtoava allergeenien määrä vaihtelee yksilöstä toiseen paljon
enemmän kuin rodusta toiseen. Koirilla, kuten useilla muillakin karvaisilla eläimillä, esiintyy atooppista ihottumaa eli tali-ihottumaa siinä missä ihmisilläkin. Onkin tutkittu, että kaikkein eniten hilsettä ja samalla allergeeneja irtoaa koirista, joilla on ihottumaa. (Allergiaterveys 2020.) Eläimen ihon pintakerroksen uusiutumisnopeus vaihtelee rotujen välillä, mikä
selittää osittain rotukohtaista vaihtelua esiintyvän hilseen määrässä (Remes & Jartti 2008,
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186). Vaikka hilseen esiintymisessä havaitaan rotukohtaista vaihtelua, ei allergisoimatonta
rotua ole kuitenkaan olemassa.
Allergiaa voidaan hoitaa lääkkeillä tai siedättämällä (Valovirta 2013, 48–50). Eläimille altistumista pidettiin ennen allergian riskitekijänä. Uusissa tutkimuksissa on kuitenkin saatu tuloksia, joissa lemmikkieläimellä onkin mahdollinen allergialta suojaava vaikutus. (Remes &
Jartti 2008, 178–179). Koira-allergeenien lisääminen lähiympäristössä voi saada aikaan
luonnollisen toleranssin eli sietokyvyn lisäyksen niin, että koirien lukumäärän lisäys poistaa allergiaoireet, eikä pahenna niitä. On hyvä muistaa, että niin kauan kuin allergeenimäärä on sopivan korkealla tasolla, toleranssi säilyy. Lyhytkin katko altistuksessa voi
saada herkkyyden ennalleen tai herkkyys jopa lisääntyy. (Allergiaterveys 2020.)
Ihmiset, jotka ovat lemmikkien kanssa tekemisissä kuljettavat allergeeneja ja mikrobeja,
eli allergian aiheuttajia, kaikkialle mukanaan. Puhuttaessa allergiavapaasta ympäristöstä
on hyvä ottaa huomioon, että Suomessa ihmisillä on niin paljon kissoja ja koiria lemmikkeinä, että sellaista ympäristöä ei ole olemassa. (Vatanen & Vesa 2017, 86.)
Koira-avusteista toimintaa harjoittaessa pienryhmäkodissa on huomioitava henkilökunnan
ja asukkaiden allergiataustat. Myös ympäristön tilaratkaisut, siivous ja hyvä ilmastointi
ovat tärkeä osa allergian estämiseksi. Käyttöön voidaan esimerkiksi tuoda teippirullia,
joilla asukkaat ja henkilökunta pystyivät poistamaan ylimääräisiä koirankarvoja vaatteistaan. Henkilön ollessa allerginen, ehdotetaan hänen pitävän allergialääkettä mukanaan
varmuuden vuoksi ja pesevän kädet koiraan koskemisen jälkeen. Ennakoimalla ja hyvin
valmistautumalla varmistetaan kaikille turvallinen ja mieluisa ympäristö. (Vatanen & Vesa
2017, 87.)
Pelko
Tunne ja kokemus turvallisuudesta on ollut ihmiselle aina tärkeää. Turvallisuuden ja läheisyyden lisäksi ihminen pyrkii kokemaan yhteenkuuluvuutta muiden, myös eläinten kanssa.
Nämä elementit auttavat jokaista pärjäämään erilaisissa, vaihtuvissa tilanteissa. Kaiken
tämän taustalla on usein katsekontakti, joka edesauttaa turvallisuuden kokemuksen syntymistä. Eläinten kanssa työskennellessä on kyseessä hetki, jolloin ihmisen ja eläimen välille syntyy yhteys katsekontaktin kautta. Tämä katsekontakti saa aikaan oksitosiiniryöpsähdyksen, joka puolestaan auttaa meitä kokemaan turvallista läheisyyttä. (Somppi, E. &
Vainikka, E. 2018, 17.) Ihmisen aivojen aivolisäkkeen takaosasta vapautuu oksitosiinia lisäten ihmisellä turvallisuuden tunnetta ja vähentäen pelkoa (Somppi & Vainikka, 11).
Eläinavusteinen työskentely sisältää usein huolia sekä erityisiä asioita, joihin on kiinnitettävä huomiota. Yksi keskeinen huolenaihe liittyy asiakkaiden mahdollisiin pelkoihin. Kaikki
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lapset eivät ole saaneet vain hyviä kokemuksia eläimistä. Pelot koiria ja eläimiä kohtaan
tai huonot kokemukset eläimistä voivat olla traumatisoivia pitkään. Lapsen pelätessä
eläintä, häntä ei tulisi painostaa toimintaan, vaan hänen tulisi voida seurata sivusta esimerkiksi muiden lasten leikkimistä ja toimintaa lemmikin kanssa. Tällöin hän voisi saada
mallin siitä, että lemmikin kanssa toimiminen on turvallista. (Alasorvari, V. & Hopiavuori, A.
2014, 33.)
Koira-avusteisen toimintaa suunnitellessa on aluksi kartoitettava pienryhmäkodin lasten ja
nuorten pelkokokemukset ja ajatukset eläinpelosta. Avoin keskustelu ja lasten ajatusten
kuuleminen omien pelkojensa kohtaamisesta on ensiarvoisen tärkeää. Aikuiset ja toiminnan ohjaajat ottavat vastuun lapsen ja koiran kohtaamisesta niin, ettei lapselle koidu pelkotiloja lisäävää kohtaamista koiran kanssa. Koiraa pelkäävän lapsen kanssa tulee ensimmäiset kohtaamiset ottaa pienin askelin, lyhyen aikaa kerralla. Lapsen tulee saada tottua
koiran läsnäoloon asuinympäristössä ja kohdata koira omassa haluamassaan tahdissa.
Kun lapsille opetetaan oikeita tapoja olla vuorovaikutuksessa koirien kanssa, edistetään
heidän turvallisuuttaan sekä rohkaistaan heitä olemaan ystävällisiä eläimille. (Alasorvari &
Hopiavuori 2014, 34.) Pelkäävälle lapselle voi antaa esimerkiksi herkkupaloja, joita hän
voi syöttää koiralle, ymmärtäen ettei koira halua hänelle pahaa. Lapsi oppii nopeasti luottamaan aikuisen kykyyn hallita tilanne sekä kilttiin koiraan, joka on loppujen lopuksi melko
kiva kaveri.

7.4

Koiran tuominen työpaikalle

Ennen koiran tuomista pienryhmäkotiin jo varhaisessa suunnitteluvaiheessa edellä mainittujen asioiden sekä menetelmätuntemuksen lisäksi tulee selvittää työyhteisön suhtautuminen asiaan ja keskustella siitä, mitä työskentely pitää sisällään. (Kahilaniemi 2020a, 26.)
Suunnitelmallisuus on onnistuneen työskentelyn perusta. Koiran ohjaaja ennakoi työvuorolistaan päivät ja ajat, jolloin koira on mukana. Tehtävät interventiot ja niihin tarvittava
aika on suunniteltu ennalta. Koiranohjaajan huomion ollessa pitkälti tehtävässä toiminnassa työntekijäparille saattaa täksi ajaksi jäädä useampi nuori perään katsottavaksi. Koiranohjaaja ei voi myöskään koiran ollessa paikalla lähteä talon ulkopuolisiin palavereihin,
minkä huomioiminen vaatii muilta työntekijöiltä joustoa. (Vähä-aho 2017, 78–80.) Työympäristön täytyy olla turvallinen koiralle, ja koiralle on järjestettävä sinne rauhallinen tila,
jonne poistua kokonaan tarvittaessa lepäämään. Työryhmässä yhteisesti sovitaan myös
tilat, joihin koiralla ei ole pääsyä, ja hygienia- ja siivouskäytännöistä sovitaan ennalta. (Kahilaniemi 2020a, 27.)
Dokumentaatio on tärkeä osa suunnitelmallista koira-avusteista työskentelyä. Ohjaaja tekee kuvauksen harjoitteesta tai toiminnasta lapsen päivittäisraporttiin. Koira-avusteisen
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työskentelyn liittäminen osaksi lapsen hoito- ja kasvatussuunnitelmaa voi olla perusteltua,
kun työskentely on tavoitteellista, säännöllistä ja siitä katsotaan olevan merkittävää hyötyä
kyseisen lapsen kasvuun ja kehitykseen. (Vähä-aho 2017, 79.) Myös koira-avusteisen
työn valokuvaaminen on yksi mahdollinen dokumentointimuoto, jota varten organisaation
kuvauskäytänteet ja lupa-asiat tulee selvittää (Kahilaniemi 2020a, 27).
Kun eläin otetaan mukaan lastensuojelutyöhön, eettisen arvioinnin tarve lisääntyy: lastensuojelulain, sosiaalialan eettisten ohjeiden sekä muiden määräysten ja lakien lisäksi eettiset kysymykset tulee huomioida myös eläimen näkökulmasta (Vähä-aho 2017, 75). Pienryhmäkoti on poikkeuksellisen sosiaalinen ympäristö, ja se vaatii koiralta tietynlaisia ominaisuuksia. Työpaikalla on lapsia ja nuoria, työntekijöitä, muuttuvia tilanteita ja erilaisia ääniä. Eettisen työskentelyn edellytys on, että koira viihtyy työssään, ja sen hyvinvoinnista ja
jaksamisesta huolehditaan. Eläimen ohjaajan tulee tunnistaa, jos eläin ei voi työskennellä
sairauden, väsymyksen tai jonkin muun syyn vuoksi (Lääperi & Puromäki 2014, 76). Ohjaaja tuntee koiransa, arvioi sen vireystilaa ja jaksamista (Kahilaniemi 2016, 29). Työskentelyn onnistumisen ja eettisen arvioinnin kannalta koira-avusteisen työn ohjaajan rooli on
merkittävä. Vastuu koiran turvallisuudesta ja hyvinvoinnista sekä työn suunnittelusta ja toteutuksesta on ohjaajalla. (Vähä-aho 2017, 76.)

27

8
8.1

OPAS: KOIRA-AVUSTEINEN TOIMINTA PIENRYHMÄKODISSA
Toiminnallinen opinnäytetyö

Toiminnallisessa opinnäytetyössä syntyy tuotos. Toiminta, eli tuotokseen tähtäävä työn
kehittäminen, edellyttää eri vaiheissa mukana olevia toimijoita. (Salonen 2013, 6.) Opinnäyteprosessin alkuvaiheessa oli selvää, että teemme työn lastensuojelun pienryhmäkotiin, joka oli työharjoittelupaikkana tekijöille tuttu. Koimme, että konkreettinen opas olisi
selkeä väline tuottamaan tietoa aiheestamme ja nuoretkin saattaisivat innostua houkuttelevista kuvista. Toimeksiantajan työntekijät suhtautuivat kiinnostuksella työmme aiheeseen. Monet arvelivat, että nuoret innostuisivat koiran kanssa toimimisesta, johon opas
antaa vinkkejä.
Toiminnallinen opinnäytetyö kohti tuotosta syntyi yhteistyössä toimijoiden kesken. Se tarkoittaa keskustelua, arviointia, palautteen antoa ja vastaanottoa. (Salonen 2013, 6.) Suunnittelimme ja toteutimme oppaan yhteistyössä työelämän kanssa. Keräämämme palaute
toimeksiantajalta työn suunnitteluvaiheessa, prosessin edetessä sekä lopussa vastaa toiminnallisen opinnäytetyön työstämisen dialogiseen luonteeseen.

8.2

Suunnitteluvaihe

Tavoitteenamme oli luoda konkreettinen opas koira-avusteiseen toimintaan pienryhmäkodissa. Oppaan harjoitteet valittiin opinnäytetyötä varten perehtymämme materiaalin pohjalta (kts. lähdeluettelo), kuten soveltaen Eeva Kahilaniemen teoksesta Eläinavusteinen
interventio (Voimatassu Oy, 2020). Lisäksi harjoitteita ideoitiin käytännössä yhdessä toimeksiantajan pienryhmäkodissa heräävistä tarpeista. Uno-korttien kanssa tehdyn harjoitteen kehitimme nuorelle kertotaulun tehostettuun opiskeluun. Nuori valokuvaajana tai koiran kanssa kuvauksen kohteena, syntyi nuorten innosta selfieiden ottoon ja itseilmaisuun
sosiaalisessa mediassa. Tätä kautta ajattelimme valokuvan toimivan välineenä, jossa
nuoret tulevat kohdatuksi omalla kielellään.
Toisaalta koiran ei tarvitse olla toiminnan kohde, vaan harjoituksia voi toteuttaa eläimen
ollessa läsnä tai muulla tavoin eläinteeman ympärille (Kahilaniemi 2020, 9). Tätä ajatusta
hyödynsimme askarteluharjoitetta suunnitellessa. Oppaassa halusimme lisäksi huomioida
ryhmämuotoisten harjoitusten mahdollistamisen. Harjoitteiden yhteyteen suunnittelimme
kirjaavamme niiden toteutuksen lyhyesti sekä toiminnan tavoitteet. Emme myöskään halunneet, että harjoitteisiin tarvitaan erityisvälineistöä, jotta niitä on mahdollista lähteä toteuttamaan ilman lisähankintoja.
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Valikoiduista harjoitteista, joita itse oppaaseen valikoitui kymmenen erilaista, luonnostelimme kuvat piirtämällä (Kuva 1.). Harjoitteita ovat Rauhoittumistuokio, Huolenpito, Temppukoulu, Valokuvan voima, Taidehetki, Nyt leikitään, Kävelyretki, Kertotaulu-Uno), Askarrellaan kuvakortit sekä Kuuntelija.

Kuva 1. Luonnoskuvat oppaaseen.
Oppaan suunnitteluvaiheessa päätimme panostaa valokuviin. Halusimme, että valokuvat
ovat havainnollistavia, ja että niistä välittyy lämmin tunnelma ja luontoyhteys. Palkkasimme ulkopuolisen kuvaajan Kirsi Rantasen. Kirsin koirakuvat olivat tehneet meihin
aiemmin vaikutuksen. Hän piti teemastamme ja lupautui kuvaajaksi. Yksi idea oli järjestää
kuvauspäivä toimeksiantajan pienryhmäkodissa, mutta päätimme toteuttaa kuvat omin
voimin nopean aikataulumme sekä lupa-asioiden takia. Kuvauspäivä saatiin jo seuraavalle
viikolle huhtikuussa 2020. Malleina toimivat opinnäytetyön kirjoittajan tytär sekä koirat ja
kirjoittajat itse.
Esittelimme ideamme oppaan sisällöstä toimeksiantajalle. Toimeksiantajan mielestä idea
kuvakirjamaisesta lopputuloksesta kuulosti hyvältä sekä harjoitteet toimivilta. Toimeksiantaja piti ideastamme toteuttaa kertotaulujen opiskelua koiran kanssa. Siirryimme toteutusvaiheeseen.
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8.3

Oppaan kuvien toteutus

Järjestimme kuvauspäivän Lahdessa huhtikuussa 2020. Päivään osallistuivat kuvaaja
Kirsi Rantanen, opinnäytetyön tekijät sekä lapsimalli ja koirat. Kuvauspäivä oli pitkä, mutta
tehokas ja hauska, sekä sattumalta kevään siihen asti lämpimin päivä. Olimme pakanneet
koriin tarvittavat rekvisiitat luonnoksiemme mukaan, kuten kameran, viltin ja kirjan. Kiersimme toisen kirjoittajan kodin lähimetsää luonnoslehtiön kanssa ja valitsimme kuvaajan
osoittamalla tietämyksellä sopivia kohteita kuvaamiseen valot ja varjot huomioiden. Koiraa
palattiin vaihtamaan välillä ja lapsimalli jaksoi hyvin. Kuvia kertyi kaikkiaan 850 kappaletta,
joiden parissa Kirsi teki ison jälkityön valiten ja muokaten parhaat. Saimme viikon sisällä
15 kuvaa, joista valitsimme vielä omasta mielestämme sopivimmat. Mielestämme Kirsi sai
välitettyä toiveemme lämpimästä tunnelmasta sekä luontoyhteydestä ottamiinsa valokuviin. Valmiit kuvat siirrettiin kuvapalveluun ja teimme niihin tekstit, joista tuonnempana.
Tarkoitus oli pitää tekstiosuus lyhyenä, mutta informatiivisena. Ikään kuin kuvatekstinä,
joka on helppo lukea.

8.4

Oppaan sisältö

Koira-avusteinen toiminta pienryhmäkodissa -opas (LIITE 1) sisältää koiran kanssa tehtäviä harjoitteita. Harjoitteet kehittävät erilaisia taitoja ja valmiuksia. Niitä ovat motoriset ja
psyykkiset taidot ja valmiudet, sosiaaliset ja eettiset taidot, sekä kognitiiviset ja sensoriset
valmiudet (Kahilaniemi 2020a, 48–49). Motoristisien valmiuksien kehittäminen on lyhyesti
liikkeiden ja liikkumisen harjoittelua toiminnan avulla. Psyykkiset taidot ja valmiudet liittyvät muun muassa taitoon tunnistaa omia ja muiden tunteita. Sosiaaliset taidot liittyvät vuorovaikutuksen taitoihin. Eettisiä taitoja vahvistetaan harjoittelemalla suhtautumista toisiin
ihmisiin, sääntöihin ja normeihin. Kognitiivisia valmiuksia ovat muun muassa vireystila, tietoisuus, läsnäolo, mielikuvitus ja luovuus. Niiden kehittäminen on ajattelun, orientaation,
oppimisen ja hahmottamisen harjoittelua toiminnan avulla. Sensorisia valmiuksia ovat aistitoiminnot. (Kahilaniemi 2020a, 48–49.) Kaikissa harjoituksissa kehittyvät useat eri osaalueet. Seuraavassa siteeraamme oppaan harjoitteiden kuvaukset sekä perustelemme ne
lähdekirjallisuuteen nojaten.
Harjoitus 1: Huolenpito
Harjoituksessa lapsi osallistuu koiran hoitotoimenpiteeseen, kuten turkin harjaamiseen, pesuun tai kynsien leikkaamiseen.
Lapsi oppii koiran hyvinvoinnista huolehtimista ja vastuunkantoa. Lapsi saa
antaa koiralle hoivaamiskokemuksen, ja tämä vahvistaa heidän keskinäistä
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suhdettaan. Koiran hoitoon liittyviä toimintoja voi keskustelun lomassa peilata lapsen omiin arjen taitoihin, kuten hygieniaosaamiseen. Harjoitus kehittää lapsen hienomotoriikkaa eri välineitä käytettäessä ja keskittymiskykyä,
sillä harjoitus vaatii lapselta rauhoittumista tehtävän äärelle.
Koiran hoitotoimenpiteet kuuluvat jokaisen koiranomistajan arkeen. Arkisuudesta huolimatta niihin liittyy paljon erilaisia aistikokemuksia sekä koiran ja ihmisen välistä suhdetta
voimistavia elementtejä. Koiran koskettaminen rauhoittaa (Latvala-Sillman 2018, 33), jota
hyödynnetään tässä harjoituksessa. Motoristiset taidot, kuten otteet, kehittyvät erilaisia välineitä käytettäessä (Kahilaniemi 2020a, 142).
Lapsi saa hoivata koiraa. Lapsi voi osoittaa eläimelle hellyyttä ja kiintymys eläimeen voi
olla merkittävä psyykkisen tervehtymisen elementti (Kiskola 2019, 208). Koira voi toimia
kiintymyssuhteen aloittajana, josta vähitellen kiintymys ja luottamus voi siirtyä aikuisiin
(Latvala-Sillman 2018, 43). Tämä on mielestämme huomionarvoista lastensuojelutyön
kontekstissa, jossa suhtautuminen uusiin aikuisiin voi olla hankalaa.
Harjoitus 2: Temppukoulu
Harjoituksessa lapsi ohjaa koiran vihjesanan avulla haluamaansa toimintoon
ja palkitsee koiran onnistuneesta suorituksesta, kuten istumisesta, maahanmenosta tai odottamisesta. Koiralle liikkeet ovat tuttuja, mutta harjoitusten
edetessä ohjaajan avustuksella lapsi voi opettaa koiralle uusia temppuja tai
liikkeiden ketjuttamista.
Harjoitus vahvistaa lapsen kokemusta minäpystyvyydestä. Kognitiiviset valmiudet, kuten ongelmanratkaisutaito ja tietoisuus omasta toiminnasta kehittyvät, sillä harjoitus vaatii mm. koiran palkitsemista ja sen oikea-aikaisuutta,
toistoja, elekieltä ja sopivan äänenpainon käyttöä. Keskittyminen ja läsnäolo
kehittyvät, koska koiraan pitää saada luotua kontakti. Onnistumiset kohottavat lapsen itsetuntoa.
Psyykkisiä valmiuksia, kuten esimerkiksi omien kykyjen arviointia, pystytään toteuttamaan
Temppukoulu-harjoituksessa (Kahilaniemi 2020a, 122). Lapsi saa minäpystyvyyden kokemuksen, kun koira tekee hänen ohjaamallaan tavalla. Yhteisen tekemisen tunne kohentaa
lapsen itsetuntoa (Latvala-Sillman 2018, 33). Eettiset taidot, kuten oman toiminnan seurausten huomioon ottaminen sekä oikean erottaminen väärästä (Kahilaniemi 2020a, 112),
toteutuvat tässä harjoitteessa. Omilla valinnoilla on seurauksensa, sillä koiran saa toimimaan parhaiten positiivisen kautta. Lapselle opetetaan koiran lempeää kohtelua, sillä se
ja palkitseminen johtavat toivottuun lopputulokseen.
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Harjoitus 3. Kävelyretki
Koira motivoi liikkumaan ja ulkoilemaan laajentaen näin lapsen elinpiiriä
sekä tutustuttaa uusiin paikkoihin. Lapsi voi taluttaa koiraa ja oppia koiran
hallinnan kautta vuorovaikutustaitoja, keskittymiskykyä ja kehonhallintaa.
Koira toimii samalla keskustelunavaajana ja väylänä esimerkiksi muisteluun,
lapsen tuottaen ohjaajalle arvokasta tietoa itsestään ja elämänkokemuksistaan.
Kävelyretki-harjoituksessa kehittyy kehonhallinta (Kahilaniemi 2020a, 56), mutta koira
myös motivoi lasta ylipäätään ulkoilemaan ja sitä kautta lisää lapsen hyvinvointia. Tätä
peilaamme myös aiempaan kirjoittaessamme koiran ulkoiluttamisen laajentavan elinpiiriä
sekä mahdollistavan satunnaiset, sosiaaliset kohtaamiset (Ikäheimo 2013, 6). Koiran
kanssa lapsi tai nuori voi saada arjen rutiinit kuntoon, kun koira pitää viedä ulos ja ruokkia
(Latvala-Sillman 2013, 44). Pienryhmäkodissa lapsen ja ohjaajan välinen luottamus on
tärkeä työväline, mutta sen muodostuminen ei välttämättä ole itsestäänselvyys. Koira voi
nopeuttaa luottamuksellisen suhteen syntymistä lapsen ja työntekijän välille (Latvala-Sillman 2018, 35). Harjoitteessa koira toimiikin väylänä esimerkiksi muisteluun ja sitä kautta
lapsi saattaa tuottaa ohjaajalle tärkeää tietoa itsestään. Nuori on oman elämänsä asiantuntija, kirjoittaa Kiskola (2019, 86).
Harjoitus 4: Nyt leikitään!
Koirakin rakastaa leikkimistä: vetoleikkiä, namin piilotusta tai noutamista.
Leikkiminen koiran kanssa edistää sosiaalista vuorovaikutusta, itseluottamusta, tasapainoa ja kehotietoisuutta. Se kehittää koiranlukutaitoa, mielikuvitusta sekä omien rajojen asettamista. Se voi olla myös tehokas, fyysinen
suoritus. Leikin vietäväksi heittäytyminen voi itsessään olla lapselle vapauttavaa.
Koirien keskinäisen leikin seuraaminen on myös opettavaista ja ohjaaja voi
sanoittaa lasta tunnistamaan syy-seuraussuhteita.
Sosiaaliset taidot, kuten kommunikointi ja vuorovaikutustaidot (Kahilaniemi 2020a, 48)
vahvistuvat tässä harjoituksessa. Koirankin pitää antaa välillä voittaa, ettei se kyllästy leikkiin. Vetoleikeissä tarvitaan myös voimaa, erityisesti ison koiran kanssa, joten se voi olla
hyvinkin fyysinen suoritus. Leikki tuottaa iloa ja rentouttaa, ja saa mielikuvituksen lentämään. Koirien keskinäisen leikin seuraaminen on sekin opettavaista. Koirat ovat kaikki
omanlaisiaan persoonia. Joku pomottaa, toinen on liian innokas ja kolmatta innokkain jännittää. Toisinaan tulee ylilyöntejä, ja ihmisen pitää puuttua asiaan. Ohjaajan kanssa lapsi
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voi miettiä koirien keskinäistä kommunikointia. Jälkeenpäin oivalluksiin voi peilata esimerkiksi pienryhmäkodin nuorten ristiriitatilanteessa.
Harjoitus 5: Rauhoittumistuokio
Koiran silittäminen laskee stressitasoa ja rentouttaa. Rauhoittumisharjoitukseen voi liittää hengitysharjoituksen tai lapsen halutessa selän hierontaa, tai
keskittyä vain koiran hengityksen kuuntelemiseen ja ympäristön tarjoamiin
aistikokemuksiin.
Harjoitus tukee lapsen itsetuntemusta ja antaa keinon tärkeän rauhoittumistaidon opetteluun, jota koira mallintaa.
Sensoriset valmiudet eli aistitoiminnot kehittyvät Rauhoittumistuokiossa (Kahilaniemi
2020a, 156), kun lapsi kuuntelee koiran hengitystä ja aistii ympäröivää luontoa. Koiran
rauhallinen hengitys saa lapsen stressin laukeamaan. Koira tarjoaa varauksettoman hyväksyntänsä, ja lapsi voi olla oma itsensä. (Latvala-Sillman 2018, 44.) Rauhoittumistuokiossa lasta opetetaan olemaan läsnä hetkessä ilman älylaitteiden tuomia ärsykkeitä.
Harjoitus 6: Valokuvan voima
Harjoituksessa lapsi kuvaa koiran kanssa eri ympäristöissä itseään puhuttelevia kohteita ja/tai on itse kuvauksen kohteena. Kuvat itsestä voivat tuottaa
voimaantumisen kokemuksia ja lapsi pystyy vahvistamaan omaa minäkuvaansa. Koira luo kuvaustilanteeseen luontevuutta ja rentoutta, sekä hauskoja kommelluksia. Kuvista voidaan koota yhdessä ohjaajan kanssa kuvakirja, ja lapsi voi kuvan välityksellä kertoa läheisilleen sekä tekemisistään
että itsestään.
Idea harjoitukseen lähti nuorten kiinnostuksesta itsensä ja tekemistensä kuvaamisesta sosiaalisen median kanaviin. Kaikilla nuorilla on älypuhelimet kameroineen, joten toteuttaminen on helppoa. Kahilaniemi (2020a, 144) kirjoittaa, että valokuvauksen tavoitteena on
voimaannuttaa asiakasta niin, että hän löytää itselleen merkityksellisiä kuvauskohteita.
Toisaalta lapsen ollessa kuvauksen kohteena koiran kanssa, harjoite saa uuden merkityksen. Ihmiset ovat uteliaita tutkimaan itseään kuvista ja kauniit kuvat itsestä voivat tuottaa
voimaantumisen kokemuksia. Lapsi voi myös jakaa kuvia itsestään läheisilleen helposti
puhelimen kautta ja näin kertoa tekemisistään.
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Harjoitus 7: Taidehetki
Harjoituksessa tehdään muotokuva koirasta maalaten tai piirtäen. Koira ei
ole kriittinen lopputuloksen suhteen, vaan lapsi voi keskittyä vapaasti havainnointiin. Harjoitus soveltuu hyvin myös ryhmämuotoisesti toteutettavaksi.
Hienomotoriset taidot ja silmä-käsiyhteistyö sekä lapsen hahmotuskyky ja
keskittymistaito kehittyvät. Lapsi saa samalla välineen itseilmaisuun.
Taidehetkessä oppii silmä-käsiyhteistyötä (Kahilaniemi 2020a, 149), mutta se ruokkii
myös lapsen kognitiivisia taitoja, kuten mielikuvitusta ja luovuutta. Koira ei arvostele lopputulosta, vaikka kuono olisi liian pitkä tai runko tukeva, vaan lapsi voi nauttia itse tekemisestä. Taidehetki maalaten, piirtäen tai vaikka savesta muovaillen tutustuttaa lasta erilaisiin itseilmaisun muotoihin.
Harjoitus 8: Kertotaulu-Uno
Koiran kanssa läksyjen tekeminen on hauskempaa. Uno-korteista valitaan
numerot ja käännetään nurinpäin lattialle. Kaksi ensimmäistä korttia, joihin
koiran tassu osuu, nostetaan laskutoimitusta varten.
Vinkki: Hankalimpia kerrottavia numeroita lisätään määrällisesti eniten.
Koira motivoi lasta läksyjen tekoon, vain ohjaajan kekseliäisyys on rajana.
Harjoite ideoitiin pienryhmäkodin tarpeeseen, kun lapsi tarvitsi tehostusta kertotaulujen
opiskeluun. Koira lisää oppilaiden kiinnostusta oppiaineesta. Se voi tehdä ulkoa opeteltavat harjoitukset hauskoiksi tai koiran kautta voi miettiä biologiaa tai historiaa, eikä se keskity korjaamaan virheitä. Koira voi toimia sekä motivaattorina että palkintona. (Latvala-Sillman 2018, 39.)
Harjoitus 9: Askarellaan kuvakortit
Harjoituksessa leikataan lehdistä koirien kuvia ja keskustellaan niissä esiintyvistä eri ilmeistä, eleistä ja mahdollisista tunteista. Valmiita kuvakortteja
voidaan käyttää esimerkiksi tutustumisessa, päivän mielialaa kuvatessa, sen
hetkistä tunnetta kuvaamaan tai päiväohjelman tukena.
Saksityöskentelyssä kehittyvät hienomotoriset taidot, kuvien avulla harjoitellaan tunteiden nimeämistä ja vuorovaikutustaitoihin liittyviä asioita.
Kuvakorttien askartelu soveltuu hyvin myös ryhmässä tehtäväksi. Ryhmän
sisällä keskustelu tunteista ja niiden säätelystä auttaa lapsia ymmärtämään
toistensa eroavaisuuksia ja reaktioita arjen tilanteissa.
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Lapsi voi valita kuvista myös oman voimaeläimensä, jonka pitää itsellään ja
ottaa esiin voimaeläimen suojelua tarvitessaan.
Koira-aiheiset kuvakortit ovat monipuolisesti hyödynnettävissä, kuten päivän mielialaa kuvatessa. Askartelutuokiossa useampien lasten kesken ohjaaja voi herättää keskustelua
esimerkiksi siitä, miten kukakin ilmeitä lukee ja mitä niistä ajattelee. Kuvakorteilla voidaan
harjoitella tunteisiin, sosiaalisiin tilanteisiin sekä vuorovaikutustaitoihin liittyviä asioita (Kahilaniemi 2020a, 105).
Harjoitus 10: Kuuntelija
Koira toimii kuuntelijana salaisuuksille, iloille ja suruille, sekä voi myös motivoida lasta sujuvaksi lukijaksi. Lapsi harjoittelee ääneen lukemista koiran
kuunnellessa vieressä. Koira ei arvostele eikä huomauta virheistä.
Harjoitus edistää lapsen itseluottamusta ja rohkaisee itseilmaisuun. Lapselle
voi myös sanoittaa koiran roolia kuuntelijana ja sitä kautta kuuntelemisen
tärkeää taitoa.
Kuuntelija-harjoituksessa lukeminen koiralle mahdollistaa itseluottamuksen kasvun (Kahilaniemi 2020a, 134). Lapsen lukiessa kirjaa koiralle, se kuuntelee herkeämättä ja lapsen
lukutaitoa arvioimatta. Koira ei korjaa virheitä vaan ihailee joka kerta yhtä paljon. Koiralle
lukeminen ei tunnu tylsältä ääneenlukutehtävältä. (Latvala-Sillman 2018, 26).
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9

TOIMEKSIANTAJAN PALAUTE OPPAASTA

Keräsimme oppaasta palautetta toimeksiantajan työyhteisöltä arviointisuunnitelmamme
mukaisesti. Opas esiteltiin työyhteisölle ja pyydettiin suullista ja vapaamuotoista kirjallista
palautetta. Pyysimme palautetta oppaan ulkonäöstä, sisällöstä ja kehittämisehdotuksista
sekä hyödyntämismahdollisuuksista. Kysyimme myös, voisiko oppaalle käyttöä lastensuojelun pienryhmäkodissa. Selvitimme heidän näkemyksiään koira-avusteisuuden mahdollisista hyödyistä lastensuojelussa sekä siitä, toiko opas heille uutta tietoa menetelmästä.
Ulkonäkö
Työyhteisössä kaikki kehuivat oppaan kuvia havainnollistaviksi ja kauniiksi, paljon puhuviksi. Tunne, ilo ja luontoyhteys välittyivät heidän mielestään kuvista. Kuvat olivat heidän
mielestään laadukkaita ja ammattimaisesti otettuja. Kuvista tuli harjoitteen idea esille. Oppaan kovakantisuus ja näppärä koko koettiin toimiviksi. Kuvat ovat oppaassa isot ja havainnollistavat, joten opas on helppo esitellä esimerkiksi verkostoryhmille. Harjoitteiden
ajatus tulee tarvittaessa esille ilman syvempää perehtymistä tekstiin, joka on hyvä esimerkiksi palavereissa talon toimintaa esitellessä.
Sisältö ja kehittämisehdotukset
Tässä vaiheessa harjoitteiden kuvauksiin toivottiin vielä selkeämpää jaottelua, mitä tehdään ja sitten vasta miksi. Harjoitteiden järjestyksestä tuli myös ehdotus, että ensin tulisivat sellaiset harjoitteet, jotka kuuluvat koiran perushoitoon muutenkin, kuten hoitotoimenpiteet, kävelyttäminen ja kouluttaminen. Niitä seuraisivat muut harjoitteet, joissa näkyy koiran hyödyntäminen ehkä poikkeavimmissa tilanteissa, kuten taidehetken mallina ja koulutehtävien teossa.
Alkuun toivottiin myös muutamalla sanalla lisää tietoja koira-avusteisuuden hyödyistä lasten kanssa toimiessa. Toisaalta toisena toiveena tuli myös tunteisiin vetoavampi aloitus.
Loppuun toivottiin yhteenvetoa ja lukijaa innostavaa loppukaneettia koira-avusteisuuden
tarpeellisuudesta. Huomioita ja ehdotuksia tuli myös sanavalinnoista. Myös tietosuoja-asia
mietitytti yhdessä palautteessa, voiko kuvien lapsen esitellä nimellä. Tulimme siihen tulokseen, että oppaan tuossa versiossa mainittu ”mallina toimiminen” on riittävä kertomaan,
että lapsi itse ei ole pienryhmäkodin asiakas eikä näin uhkaa tietosuojaa. Lapselta ja lapsen vanhemmilta on saatu lupa kuvan käyttöön ja julkiseen esittämiseen.
Keräsimme suullisia kommentteja myös nuorilta. Palautteen kirjasimme nuorten yksityisyyden säilyttämiseksi vain pääpiirteittäin. Nuoret saivat oppaan selattavaksi, ja huomio
kiinnittyi pääasiassa kuviin. Herättelimme keskustelua kuvien tuomista ajatuksista ja siitä,
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olisiko kyseisiä harjoitteita kiinnostavaa tehdä koiran kanssa. Palaute oli kaiken kaikkiaan
positiivista. Nuorille kuvan koirat olivat tuttuja, ja ihmetystä herätti, miten niistä oli tehty oikea kirja. Eräs heistä sanoi, että kuvan ison koiran kanssa ei lähtisi vetoleikkiin, mutta kuvissa esiintyvän pienemmän koiran kanssa se voisi kiinnostaa. Joku pohti, että koirilla ei
voi ratsastaa kuten hevosilla, mutta koiraharrastuksiakin, kuten agility, on olemassa. Se
voisi kiinnostaa. Nuoret tuottivat myös ajatuksia omista koiristaan sekä koirakokemuksistaan.
Hyödyntämismahdollisuudet
Koira-avusteisuus nähtiin työyhteisössä nuoria hyödyttäväksi työskentelymenetelmäksi.
Eräs työntekijä esitti kiinnostuksensa tuoda oma koiransa joskus työvuoroon mukaan.
Työntekijöillä oli kokemuksia siitä, kuinka pelkästään nuoren oman perheen koirasta puhumista on pystynyt toisinaan hyödyntämään keskustelunavaajana. Eräälle työyhteisön
jäsenelle koirien hyödyntäminen lastensuojelutyössä oli tuttua, joskin vapaamuotoisemman olemisen muodossa. Lastensuojelussa, jossa lasten taustalla voi olla traumaattisiakin
kokemuksia, on tarvetta myös virkistäytymiseen ja hauskanpitoon (Pylkkänen, ym. 2019,
212). Tähän riittää vapaamuotoisempikin toiminta. Ennalta-asetettuun tavoitteeseen pyrkien sekä säännöllisesti toteutettuna koira-avusteisesta työskentelystä ei ollut kenelläkään
aiempaa kokemusta. Opas toi työyhteisöön uutta tietoa siitä, kuinka koira-avusteisuutta
voi hyödyntää ja minkälaista työskentelyä koira-avusteisuus tarkoittaa käytännössä. Asettamamme tavoitteet oppaalle siis toteutuivat. Toimeksiantajan mielestä opas on hyödynnettävissä tulevaisuudessa pienryhmäkodin mahdollisesta koira-avusteisesta toiminnasta
kertoessa nuorille ja asiakasperheille, sosiaalityöntekijöille sekä muille verkostoryhmille.
Se, käytetäänkö menetelmää, on työntekijöistä lähtevän oman innostuksen ja kiinnostuksen varassa.
Palautteen huomioiminen tuotoksessa
Viimeiseen versioon oppaasta tehtiin lisäykset henkilöstön ehdotuksien mukaan ja muutoksia tekstin rakenteeseen sen selkiyttämiseksi. Lopullisesta versiosta puuttuu mallien
nimet, koska ne tuntuivat tuotoksessa epäolennaisilta. Sen sijaan lisäyksenä tulivat alkuun
ja loppuun asiaa koiran ja ihmisen välisestä suhteesta, kuten toive oli.
Johdanto muodostui seuraavanlaiseksi:
Koiran ja ihmisen yhteinen historia on pitkä ja suhde ainutlaatuinen. Koira
voi olla erinomainen työpari myös lasten ja nuorten kanssa tehtävään ohjaustyöhön. Koira-avusteinen toiminta pienryhmäkodissa -opas esittelee koiran kanssa tehtäviä harjoitteita, jotka soveltuvat mainiosti
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lastensuojeluyksikön kontekstiin. Opas välittää tietoa koira-avusteisesta menetelmästä ja sen luomista mahdollisuuksista käytännön työssä pienryhmäkodin arjessa.
Koiran tulee olla peruskoulutettu, terve, rokotettu, luonteeltaan avoin ja luotettava kaikissa tilanteissa. Ohjaaja on yleensä koiran omistaja ja näin ollen
tuntee koiransa. Oppaan tarkoituksena on houkutella aiheesta kiinnostuneita
alan ammattilaisia ja opiskelijoita hakemaan lisätietoa koira-avusteisen työskentelyn täydennyskoulutuksista sekä viemään toimintaa ammatillisempaan
suuntaan lastensuojelualan kentällä.
Opas on syntynyt osana LAB-ammattikorkeakoulun opinnäytetyötä. Oppaan
harjoitteet on ideoitu käytännön työssä pienryhmäkodissa, aihetta käsittelevän kirjallisuuden pohjalta, sekä soveltaen Eeva Kahilaniemen teoksesta
Eläinavusteinen interventio - asiakkaan toiminnallisuuden tukeminen koiraavusteisin menetelmin (Voimatassu Oy, 2020).
Kuvat: Kirsi Rantanen
Lempeäksi loppukaneetiksi muodostui seuraava yhteenvetävä lause, joka toistui eri muodoissa perehtymässämme aineistossa:
Koira ei vaadi mitään, se on aito ja läsnä. Lapselle on merkityksellistä kokea,
että hän tulee hyväksytyksi omana itsenään.
Lopputulokseen olemme tyytyväisiä. Opas säilyy sähköisessä valokuvapalvelussa kirjoittajilla, joten lisäykset ja muokkaukset ovat mahdollisia jatkossakin.
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10 YHTEENVETO
10.1 Kehittämistyön prosessin pohdinta
Opinnäytetyömme aihe lähti omasta kiinnostuksestamme aihetta kohtaan. Eläinavusteiset
menetelmät ovat olleet molemmille kiinnostuksen kohde jo sosionomiopintoihin hakeutuessa. Toisella kirjoittajista on taustalla eläintenhoitajan työt sekä klinikkaeläinhoitajan tutkinto, molemmilla harrastustaustaa ja vahva oma kokemus koiran olemassaolon tärkeydestä hyvinvoinnin tukena. Opintojen aikana huomasimme, että aiheena koira-avusteinen
työskentely on vielä monelle muulle vieras, ja itse näkemämme potentiaali vaati perusteluja ja tietoa. Siksi halusimme tehdä koiran kanssa vuorovaikuttamisen tuomat hyvinvointivaikutukset näkyviksi, ja idea oppaasta syntyi. Selkeät kuvat kertoisivat harjoitteen, tiivis
kuvateksti kertoisi ydinidean. Kuvaisimme, mitä koira-avusteinen työskentely konkreettisesti tarkoittaa.
Jokainen varmasti tietää, että koiran kanssa käydään kävelyllä. Silti niinkin yksinkertainen
tekeminen sisältää monia mahdollisuuksia edistää ihmisen hyvinvointia: sosiaaliset kontaktit, heräte ihmisten väliselle keskustelulle, muistelu, vastuunkanto, liikunta ja motoriikka, elinpiirin kasvaminen, hellyys, jne. Mielestämme koira-avusteisuuden monipuoliset
mahdollisuudet tekevät siitä erinomaisen työvälineen ohjaustyössä. Prosessin edetessä
löytämämme tieto vahvisti käsitystämme. Omaa innostusta ja kiinnostusta menetelmä kuitenkin vaatii, ja oma motivaatio onkin koira-avusteisen ohjaustyön tärkein edellytys.
Olemme iloisia, että toimeksiantajamme otti aiheen avoimesti ja mielenkiinnolla vastaan,
ja näki uteliaisuutemme sekä aiheemme nimenomaan lastensuojelutyön rikastuttajana.
Koira-avusteiset menetelmät tarkoittavat ohjaajan oman kiinnostuksen lisäksi myös vastuuta työn laadusta ja etiikasta. Koira on elävä olento, ja sen mukaan ottaminen työhön
vaatii eettistä ymmärrystä sekä lajityypillisen käyttäytymisen tuntemusta. Työhön soveltuvan koiran omistaminen ei suinkaan ole itsestäänselvyys, vaikka seuloisi tarkasti pentueet
ja panostaisi koulutustyöhön. Opinnäytetyön yksi tavoite oli välittää tietoa menetelmästä,
mutta myös herättää kiinnostusta työskentelyn viemiseksi ammatilliseen suuntaan. Täydennyskoulutustarjonta on lisääntynyt viime vuosina, ja niihin hakeutuminen on myös kirjoittajilla suunnitelmissa. Halusimme välittää tietoa juuri ammatillisuuteen tähtäävästä näkökulmasta, mutta päädyimme vapaamuotoisempaan toiminta -termiin nimetessämme
opasta, koska emme vielä ole suorittaneet varsinaista lisäkoulutusta aiheesta. Toisaalta
oppaan tarkoitus oli olla helposti lähestyttävä, missä se mielestämme sekä saamamme
palautteen perusteella onnistui.
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Toimeksiantajamme työyhteisö osallistui oppaan arviointiin ja antoi palautetta, joka huomioitiin lopullisessa versiossa. Oppaan ympärille rakentui myös hyviä keskusteluja aiemmista työpaikoista, joissa oli käynyt koira vierailulla ilman sen suurempaa suunnitelmallisuutta, ja kokemukset olivat olleet hyviä tuolloinkin. Nuoret olivat odottaneet koiraa ja halusivat silittää sitä. Tällaisia havaintoja tehneet näkivät oppaan harjoitteet hyvinä lisinä koiran mukaan ottoon pelkän rapsuteltavana olemisen sijaan. Palaute oppaasta oli positiivista, ja erityisesti kuvat olivat saamamme palautteen mukaan havainnollistavia ja sitä
kautta onnistuneita.
Opinnäytetyöprosessissa oma ajatuksemme kehittyi. Koiranomistajina ja koirien ystävinä
koemme itse vahvasti koirien merkityksellisyyden, mutta tuli aika karsia ylimääräinen
tunne pois ja tarkastella koira-avusteisuutta myös kriittisesti. Koiran perusluonteen tulee
olla sellainen, että se nauttii työstä: sietäminen ei riitä, jotta työn eettisyys toteutuu. Menetelmä on yksi menetelmä muiden joukossa: toimii jollekin ja toiselle ei. On hyväksyttävä,
että jonkun mielestä koirat pelkästään haisevat ja sotkevat. Silti ne, ketkä koirista pitävät,
menetelmä voi olla todella merkittävä väline tuomaan ja tukemaan hyvinvointia.

10.2 Jatkokehittämismahdollisuudet
Opinnäytetyömme jatkokehittämismahdollisuutena näemme oppaan hyödyntämisen lastensuojeluyksiköissä, joissa työntekijällä on kiinnostusta aihetta kohtaan, työyhteisön tuki
ja mahdollisesti työhön sopiva koira. Toisaalta vapaamuotoisen toiminnan näkökulmasta
kuvatut harjoitteet ovat helposti kokeiltavissa, mutta ne ovat myös työskentelymenetelmänä hyödynnettävissä. Oppaaseen itsessään voi myös lisätä uusia harjoitteita ja sovelluksia nykyisistä harjoitteista, ja sitä kautta laajentaa materiaalia kattavammaksi.
Silti kaikenlaiset luontolähtöiset menetelmät ja Green Care vastaavat mielestämme tässä
hetkessä elämämme ajan tarpeeseen, ja tarve nousee näkemyksemme mukaan ihmisen
kaipuusta luontoon. Ajattelemme, että koirat itsessään mahdollistavat pienen palan luontoyhteyttä, mutta saavat myös meitä koiranomistajia ja -ystäviä liikkeelle metsiin ja puistoihin. Toisaalta koiran läsnäolon arkipäiväisyys monen elämässä vaatii myös ohjaajalta innostumista uudestaan ja uudestaan aiheen pariin, tietynlaista heräämistä ja tutkimista.
Jatkotutkimuksena voisi selvittää menetelmän toimivuutta mittaamalla interventioiden tuloksia lastensuojelun pienryhmäkodissa. Kuinka nuoret kokevat työskentelyn pidemmällä
aikajänteellä ja kuinka he hyötyvät siitä, vai hyötyvätkö?
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