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1 JOHDANTO 

Viime vuoden marraskuussa oli sateinen torstai-ilta. Ilman lämpötila oli muutaman asteen 

plussan puolella. Kello oli noin yksitoista illalla. Olimme pimeässä ja synkässä metsässä. 

Istuin kyyryssä ojan penkalla, vaatteeni olivat märät, varpaitani paleli. Metsässä oli myös 

kymmenen muuta ihmistä koirinensa. Miksi ihmeessä me kaikki olimme siellä? 

Suomessa on tällä hetkellä noin 160 viranomaisten apuna toimivaa pelastuskoirakkoa – eli 

pelastuskoiraa ja ohjaajaa-– jotka ovat viranomaisen käytettävissä esimerkiksi kadonneiden 

etsinnässä (Suomen Palveluskoiraliitto, 2020; Suomen Pelastuskoiraliitto, n.d.-c). Pelkästään 

Pelastuskoiraliiton jäsenyhdistyksille tuli vuonna 2019 yhteensä 249 hälytystä, joista 165 

johti etsintöihin (Suomen Pelastuskoiraliitto, n.d.-a). Koiran kouluttaminen pelastuskoiraksi 

vie lyhyimmillään noin kolme vuotta. Harjoitukset harvoin katsovat säätä, niissä saatetaan 

olla yöllä myöhään ja niihin voi olla useiden kymmenien kilometrien matka, koska metsät, 

joissa harjoituksia pidetään harvoin sijaitsevat kaupunkien keskustoissa. Lisäksi 

pelastuskoiraohjaajat kouluttavat koiriaan vapaa-ajallaan. Ja silti vain harvasta koirasta tulee 

hälytyskelpoinen pelastuskoira.  

Haluan selvittää tutkimuksessani, mikä motivoi ihmisiä harrastamaan 

pelastuskoiratoimintaa, mitkä asiat vaikuttavat harrastamiseen, minkälaisia sosiaalisia taitoja 

pelastuskoiran ohjaaja tarvitsee ja miten koulutusohjaaja voi tukea koirakkoa kulkiessaan 

pitkää polkua pelastuskoiran ohjaajaksi. Sosiaaliset taidot ovat tärkeitä ihmisten kanssa 

toimiessa ja niiden merkitys pelastuskoiratoiminnassa on kiinnostava. Pelastuskoiria 

kouluttavalle yhdistykselle on tärkeää saada hälytyskelpoisia pelastuskoiria – siksi on tarpeen 

selvittää, mikä saa koiranohjaajat koirineen ilmestymään harjoituksiin ja kehittymään 

harrastuksesssa. Näiden asioiden selvittäminen voi osaltaan auttaa tukemaan ja kehittämään 

koirakoiden koulutusta.  

Opinnäytetyöni on toteutettu laadullisena tutkimuksena. Tutkimuksessa on haastateltu 

kokeneita pelastuskoiran ohjaajia kolmesta eteläsuomalaisesta pelastuskoirayhdistyksestä. 

Tutkimus analysoitiin aineistolähtöisellä teemoittelulla. Yhdistykseni ja tutkimuksen tilaaja 
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Riihimäen pelastuskoirat RiiPeKo ry voi käyttää tutkimukseni tuloksia tukenaan 

suunnitellessaan koulutuksia nykyisille ja tuleville pelastuskoirakoille.  

 

2 TIETOPERUSTA 

Tässä luvussa esittelen tutkimuksen tietoperustaa. Esittelen aluksi pelastuskoiratoimintaa ja 

kadonneiden etsintää, sen lähtökohtia, siihen liittyviä tahoja ja sääntöjä. Sen jälkeen kerron 

sosiaalisista taidoista ja motivaatiosta. Koiran ja ihmisen välinen suhde on myös suuressa 

osassa pelastuskoiratoiminnassa, joten kerron myös siitä. Lopuksi esittelen muutamia 

opinnäytetyöni aihepiiriin liittyviä tutkimuksia.  

Teoriatietoa opinnäytetyöhön on etsitty kirjallisuudesta, julkaisuista sekä aihetta koskevilta 

internet-sivuilta. Sekä Ratamo- että Hämeen ammattikorkeakoulun kirjastoista löydettyjä 

lähteitä on hyödynnetty tutkimuksen tietoperustassa. Suomen Pelastuskoiraliiton keväällä 

2019 toteuttama ”Minä ja koirani pelastuskoiraharrastajana” -jäsenkysely tarjoaa myös 

hyvää pohjaa tutkimukselle.  

Luvussa käytän käsitettä koirakko. Koirakko tarkoittaa koiran ja ihmisen muodostamaa paria 

(Kotimaisten kielten keskus & Kielikone oy, n.d.). Koulutusohjaajalla viittaan tässä 

tutkimuksessa henkilöön, joka kouluttaa koirakoita. Koiranohjaajalla tarkoitan henkilöä, joka 

kouluttaa omaa koiraansa. Koiraharrastuspiireissä henkilöhausta käytetään yleisesti sanaa 

haku, jäljestämistä kutsutaan jäljeksi ja raunioetsinnästä käytetään nimeä rauniot. 

2.1 Pelastuskoiratoiminta 

Koirien käyttö useissa erilaisissa tehtävissä perustuu pääasiassa koiran erinomaiseen 

hajuaistiin. Se on noin 800 000 kertainen ihmisen hajuaistiin verrattuna. Hajuaistin lisäksi 

koiran hyvä kuulo sekä ketteryys tekee siitä ylivoimaisen työkalun kadonneiden etsinnässä. 

Yksi koira ohjaajineen tekee saman työn kuin 15–25 ihmistä yhdessä. (Nieminen, 2007, ss. 

19, 37) 
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Pelastuskoira on koulutettu etsimään kadonneita ihmisiä esimerkiksi metsästä tai 

erikoistilanteissa sortuneista rakennuksista. Pelastuskoira voi olla minkä rotuinen tahansa, 

mutta koiran tulee olla ystävällinen toisille koirille ja ihmisille sekä sen rakenteen tulee olla 

terve ja koiran tulee olla hyvässä fyysisessä kunnossa. Koiran ja ohjaajan – eli koirakon – 

tulee suorittaa tietyt pelastuskoirakokeet saavuttaakseen hälytystason, jolloin koirakko 

voidaan liittää osaksi paikallista hälytysryhmää. (Suomen Palveluskoiraliitto, n.d.-a) 

2.1.1 Pelastuskoiralajit ja -kokeet 

Pelastuskoiratoiminnassa koirat kouluttautuvat maastolajeihin eli raunioetsintään, 

henkilöhakuun sekä jälkeen (Nieminen, 2007, s. 109). Koirakko voi näyttää osaamistaan 

osallistumalla pelastuskoirakokeisiin, mikä hälytystason saavuttaakseen onkin 

välttämätöntä. Henkilöhausta, raunio- sekä jälkietsinnästä järjestetään perus- ja 

loppukokeita, raunioilla on lisäksi soveltuvuuskokeita. (Suomen Pelastuskoiraliitto, n.d.-b) 

Henkilöhaussa koirakko etsii maastoon kadonneita tai piiloutuneita ihmisiä. Harjoituksissa 

maastoon piiloutunutta ihmistä kutsutaan maalimieheksi. Ohjaaja ohjaa koiraa 

etsintäalueella. Koira käyttää etsintään ilmavainuaan. Kun koira löytää maastoon kadonneen 

ihmisen, se ilmaisee löytönsä. Ilmaisu voi olla haukkumista, rullailmaisua tai tiedottamista. 

Rullailmaisussa koira maalimiehen löytäessään ottaa mukanaan roikkuvan ilmaisurullan 

suuhunsa, tuo sen ohjaajalleen ja palaa maalimiehen luokse. Tiedottamalla ilmaiseva koira 

palaa maalimiehen löydettyään ohjaajan luokse ja sovitulla tavalla, esimerkiksi ohjaajan 

eteen istuen, ilmaisee löytönsä ja käskystä ohjaa ohjaajansa maalimiehen luokse. Maastossa 

voi olla myös maalimiehen tavaroita, esimerkiksi takki tai reppu, joka koiran tulee ilmaista. 

(Viitala, 2007, ss. 14–15, 114) 

Jälkietsinnässä koira seuraa ihmisen kulkemaa jälkeä. Koiralle näytetään alue, josta ihminen 

on kulkenut ja koiran on tältä alueelta itse löydettävä seurattava jälki sekä suunta, mihin 

ihminen on kulkenut. Jäljellä voi olla myös pudotettuja esineitä, jotka koiran on ilmaistava 

esimerkiksi ottamalla esineen suuhunsa ja antamalla sen ohjaajalleen tai menemällä esineen 

eteen maahan. (Viitala, 2007, ss. 23–34)  
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Rauniot voivat olla esimerkiksi sortuma-alueita, joihin on kadonnut ihmisiä. Raunioilla 

toimittaessa on huomioitava alueen vaaralliset alueet, joihin koiran eikä ohjaajan ole 

turvallista mennä. Toisinaan koira voi toimia myös sellaisissa paikoissa, joihin ohjaajalla ei ole 

näköyhteyttä. Tämän vuoksi koiran hallinta, mutta toisaalta myös koiran omatoimisuus on 

tärkeässä asemassa. Koira ei saa pelätä erilaisia alustoja ja sen tulee olla rohkea ja ketterä 

vaikeassakin ympäristössä liikkuessa. Koira ilmaisee maalimiehen sen löytäessään. 

(Sporttirakki, 2017) 

2.1.2 Lainsäädäntö 

Suomessa poliisi vastaa kadonneiden etsinnästä sisämaa- ja -vesialueilla. Merialueilla 

kadonneiden etsinnästä vastaa Rajavartiolaitos. Jos on aihetta epäillä, että kadonnut on 

hengenvaarassa, rikoksen tai onnettomuuden uhri, käynnistetään etsintä. Etsintä 

käynnistetään nopeasti, mikäli ihminen on lapsi, vanhus tai ei kykene huolehtimaan 

itsestään. (Suomen poliisi, n.d.) 

Suomen laki mahdollistaa poliisille vapaaehtoisjärjestöjen käytön etsintä- ja muissa 

tehtävissä, joihin ei sisälly julkisen vallan käyttöä. Päätöksen vapaaehtoisjärjestön 

käyttämisestä etsintätehtävässä tekee etsintää johtava poliisimies. Muussa 

avustustilanteessa päätöksen voi tehdä päällystöön kuuluva poliisi. Laki sallii myös poliisin 

velvoittavan kenet tahansa ikänsä, terveydentilansa ja henkilökohtaisten olosuhteidensa 

salliessa avustamaan kadonneen etsimisessä, pelastamisessa, loukkaantuneen auttamisessa 

ja omaisuus- tai ympäristövahingon torjumisessa. (Poliisilaki 872/2011 § 3, § 4) 

2.1.3 Hälytyskelpoisuus 

Hälytyskelpoisuus tarkoittaa sitä tasoa, joka koirakon tulee saavuttaa voidakseen kuulua 

hälytysryhmään. Tämän tason saavuttaakseen koirakko joutuu suorittamaan 

pelastuskoirakokeita sekä viranomaistarkastuksen. Lisäksi ohjaajan tulee suorittaa 

Vapaaehtoisen pelastuspalvelun etsintäkurssi ja Suomen Punaisen Ristin Ensiapu 1 -kurssi tai 

hallita näitä vastaavat tiedot. Näiden lisäksi ohjaajalta vaaditaan suunnistustaitoa sekä 

viestintävälineiden – kuten esimerkiksi radiopuhelinten – käyttötaitoa. (Suomen 

Pelastuskoiraliitto, n.d.-c)  
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Koirakon tulee suorittaa hälytyskelpoisuuden saavuttaakseen peruskoe sekä jäljeltä että 

hausta, loppukoe jommastakummasta sekä VIRTA-tarkastus eli käyttöönottotarkastus 

viranomaiskäyttöön sekä tämän jälkeen vuosittaiset taidontarkistukset maastolajeista 

(Suomen pelastuskoiraliitto, n.d.-c). VIRTA-tarkastusta varten vaaditaan myös suositus 

Vapepan koiraryhmän johtajalta tai mikäli yhdistyksellä ei omaa hälytysryhmää ole, koirakon 

oman yhdistyksen puheenjohtajalta. VIRTA-tarkastettua koirakkoa voidaan käyttää 

poliisiviranomaisen apuna etsintätehtävissä, mutta myös muissa virka-aputehtävissä 

alueellisesti sopimalla. (Suomen Palveluskoiraliitto & Suomen Pelastuskoiraliitto, n.d.-a) 

VIRTA-tarkastuksessa selvitetään koirakon kykyä toimia etsintätehtävässä. Tehtävää seuraa 

tarkastaja sekä arvioija. Tarkastaja on joko Pelastuskoiraliiton tai Suomen Palveluskoiraliiton 

tehtävään erikseen kouluttama henkilö, arvioijana voi toimia paikallisen hälytysryhmän 

edustaja tai poliisikoiran ohjaaja. Koirakon suoriutumista arvioidaan etsintätekniikan, 

työskentelyn, kestävyyden ja löytämisen osalta. Lisäksi kiinnitetään huomiota sekä koiran 

että ohjaajan käyttäytymiseen: koira ei saa käyttäytyä aggressiivisesti muita kohtaan ja 

ohjaajan tulee käyttäytyä asiallisesti, eläinsuojelulakia noudattaen sekä noudattaa annettuja 

ohjeita. (Suomen Palveluskoiraliitto & Suomen Pelastuskoiraliitto, n.d.-b) 

2.1.4 Yhdistykset, järjestöt ja viranomaiset 

Suomen Pelastuskoiraliitto on vapaaehtoisjärjestö, joka toimii yhteistyössä poliisin, palo- ja 

pelastusviranomaisten kanssa. Pelastuskoiraliitto on myös kattojärjestö 

pelastuskoiratoimintaa harrastaville yhdistyksille. Sen jäsenyhdistyksissä toimii 575 jäsentä. 

Pelastuskoiraliitto järjestää koulutuksia jäsenyhdistyksilleen. Kansainvälinen yhteistyö 

muiden maiden pelastuskoirajärjestöjen kanssa on osa Suomen Pelastuskoiraliiton 

toimintaa. (Suomen Pelastuskoiraliitto, n.d.-d)  

Suomen Palveluskoiraliitto on palveluskoiratoiminnan keskusjärjestö Suomessa. Se toimii 

kattojärjestönä palveluskoiratoimintaa harrastaville yhdistyksille sekä eräille 

rotuyhdistyksille. Suomen Palveluskoiraliitto toimii yhteistyössä eri koirajärjestöjen sekä 

viranomaisten kanssa. Sen tehtävänä on hankkia, koota sekä jakaa palveluskoiratietoutta. 

(Suomen Palveluskoiraliitto, n.d.-b) 
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Pelastuskoiratoiminta on osa Vapaaehtoista pelastuspalvelua. Vapaaehtoinen 

pelastuspalvelu eli Vapepa on vuonna 1964 perustettu verkosto, johon kuuluu 53 eri 

järjestöä. Sen tarkoituksena on avustaa vapaehtoisvoimin viranomaisia kriisi- ja 

onnettomuustilanteissa, useimmiten kuitenkin kadonneiden etsinnässä. Vapaaehtoisessa 

pelastuspalvelussa toimii kaikkiaan yli 10 000 vapaaehtoista. Muun muassa Suomen 

Punainen Risti, Suomen Pelastuskoiraliitto sekä Palveluskoiraliitto ovat Vapaaehtoisen 

pelastuspalvelun jäsenjärjestöjä. (Vapaaehtoinen pelastuspalvelu, n.d.) 

Pelastuskoirakoulutus tapahtuu paikallisissa yhdistyksissä. Yhdistykset järjestävät 

koulutuksia, joissa koirakoita koulutetaan henkilöhaussa, raunioilla sekä jäljellä (Suomen 

Pelastuskoiraliitto, n.d.-c). Paikallinen pelastuskoirayhdistys voi valita liitokseen, jonka 

alaisuudessa se toimii, joko Suomen Palveluskoiraliiton tai Suomen Pelastuskoiraliiton 

(Suomen Palveluskoiraliitto, n.d.c; Suomen Pelastuskoiraliitto, n.d.e). 

2.1.5 Vapaaehtoisuus 

Vapaaehtoistyö on toimimista vapaaehtoisesti jonkin itselle tärkeäksi koetun, 

yleishyödyllisen asian puolesta. Siitä ei makseta palkkaa. Siihen voi osallistua niin paljon tai 

vähän kuin haluaa. Vapaaehtoistyö ei korvaa ammattityötä, vaan ne täydentävät toisiaan. 

Vapaaehtoistyöstä voi oppia myös työelämässä tarvittavia taitoja. (Kansalaisareena, n.d.) 

Halu auttaa toimii monen vapaaehtoistyötä tekevän motiivina. Toisaalta myös 

vapaaehtoistyön tarjoamat yhteisöt ja sosiaaliset verkostot ovat tärkeässä asemassa. 

Vapaaehtoistyön motiivi voi myös muuttua. Ajan kanssa vapaaehtoistyötä saatu kiitos ja se, 

että joku huomaa työn arvon, voi toimia kannustimena. Vapaaehtoistyössä voi myös oppia 

uutta ja kehittää itseään. Lisäksi vapaaehtoistyö tarjoaa mahdollisuuden toteuttaa omia 

arvojaan ja löytää merkityksellisyyttä. (Heiskanen, n.d.) 

2.2 Sosiaaliset taidot 

Sosiaalisilla taidoilla tarkoitetaan ihmisten kykyä toimia toisten ihmisten kanssa ja selviytyä 

erilaisista sosiaalisista tilanteista. Sitä ei pidä sekoittaa sosiaalisuuteen, jolla tarkoitetaan 

ihmisen kiinnostusta ja halua olla muiden ihmisten seurassa. Sosiaaliset taidot ja sosiaalisuus 
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eivät ole riippuvaisia toisistaan: toisinaan ihminen voi olla kovin kiinnostunut muiden 

seurasta, muttei kykene tulemaan heidän kanssaan toimeen, kun taas toista ei muiden seura 

niin kiehdo, mutta hän selviytyy hyvin erilaisista tilanteista muiden kanssa. Sosiaaliset taidot 

ovat kasvatuksen ja kokemuksen kautta opittuja taitoja, kun sosiaalisuus taas on 

synnynnäistä. (Keltikangas-Järvinen, 2010, ss. 17–18) 

Sosiaaliset taidot ovat aika- ja kulttuurisidonnaisia. Keltikangas-Järvinen (2010, ss. 20–21) 

vertaa esimerkiksi verkostoitumista 1960-luvun oppikirjan narsistin puheenvuoroon: 

verkostoidutaan sellaisten ihmisten kanssa, joita voidaan hyödyntää omien päämäärien 

tavoittelussa. Monet ennen arvossa pidetyt käytöstavat ovat nykyisin merkki siitä, että 

ihminen ei osaa pitää puoliaan. Ajasta ja paikasta riippumaton kuvaus sosiaalisille taidoille 

voisi olla, että ihmisellä on käytettävissään useita toimintamalleja tilanteen ratkaisuun ja hän 

pystyy valitsemaan niistä tehokkaimman, rakentavimman ja asianmukaisimman. Tällainen 

ihminen on harvoin riidoissa kenenkään kanssa. (Keltikangas-Järvinen, 2010, ss. 20–21) 

Muita sosiaalisia taitoja ovat esimerkiksi kyky asettua toisen asemaan eli empatia. Sympatia 

tarkoittaa, että toisten ihmisen kokemukset aiheuttavat tunteita, esimerkiksi myötätuntoa. 

Sosiaalinen herkkyys ja hienotunteisuus ovat myös sosiaalisia taitoja. Näissä kaikissa voi olla 

synnynnäisiä eroja, koska ne eivät ole pelkästään kokemuksen kautta tulleita taitoja. 

(Keltikangas-Järvinen, 2010, ss. 22–23) 

Ihmisten käyttäytymistä erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa säätelee myös moraali ja etiikka. 

Esimerkiksi aggressio on usein tehokas ja nopea keino ratkaista erilaisia tilanteita, kun 

rakentavammalla käytöksellä edistytään hitaammin tai ei ollenkaan. Aggressiivisen ilmapiirin 

haitat tulevat kuitenkin näkyviin viiveellä. Moraalin vuoksi ihmisen käyttämät sosiaaliset 

taidot kuvastavat myös hänen kykyään arvostaa muita, ottaa huomioon heidän oikeutensa ja 

käyttäytyä sovittujen sääntöjen mukaan. Esimerkiksi terve itseluottamus, tasapainoinen 

tunne-elämä, empatiakyky, harkinta ja kyky kontrolloida omaa käytöstään ovat edellytyksiä 

sille, että ihminen kykenee selviytymään sosiaalisista tilanteista rakentavasti. (Keltikangas-

Järvinen, 2010, ss. 24–25) 

Erilaisia sosiaalisia perustaitoja ovat esimerkiksi itsensä ja muiden esitteleminen sekä toisten 

kuunteleminen. Keskustelujen aloittamiset ja keskustelutaidot kuuluvat myös perustaitoihin, 
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samoin kuin neuvon ja avun pyytäminen sekä kohteliaisuuksien esittäminen ja 

vastaanottaminen. Ihminen voi kehittää itseään myös ryhmään liittymisen ja ryhmässä 

toimimisen taidoissa, ohjeiden antamisessa ja opetuksen seuraamisessa. Yhteisöissä 

toimiessa tärkeää on myös osata pyytää anteeksi ja luoda ystävyyssuhteita. Toisaalta myös 

assertiivisuus, eli jämäkkyys, on tärkeä omien oikeuksien ylläpitämiseksi ja rajojen 

asettamiseksi. (Nyyti ry, 2016, ss. 94, 96) 

Pelastuskoiratoiminnassa ihmisten välinen vuorovaikutus on mukana sekä ryhmämuotoisissa 

harjoituksissa, yhdistystoiminnassa että etsinnöissäkin. Sosiaaliset taidot ovat olennaisia, kun 

ollaan tekemisissä toisten ihmisten kanssa ja kohdataan uusia ihmisiä – tätä 

pelastuskoiratoiminnassa tapahtuu. Erilaisiin etsintöihin lähdettäessä on hyvä osata myös 

arvioida omia taitojaan ja tarvittaessa sanoa ei.  

2.3 Temperamentti ja persoonallisuus 

Temperamentilla tarkoitetaan ihmisen tapaa ja valmiutta reagoida ympäristön ärsykkeisiin. 

Se on osin synnynnäistä, mutta siihen vaikuttavat myös varhaisten vuosien kokemukset. 

Kasvatus ja kokemus taas osaltaan vaikuttavat siihen, miten temperamentti ilmenee 

ihmisellä. Temperamentti on se osa ihmistä, joka erottaa hänet muista, vaikka kasvatuksella 

ihmisten välisiä eroja pyrittäisiinkin minimoimaan. Temperamentti on ihmisen 

persoonallisuuden kivijalka. Sosiaalisuus on osa temperamenttia. (Keltikangas-Järvinen, 

2010, ss. 29–30, 32) 

Temperamentiltaan aktiivisen voi olla vaikea istua esimerkiksi kaksi tuntia paikallaan. Hän voi 

kyllä istua, muttei se ole hänelle miellyttävää eikä mukavaa. Samoin temperamentiltaan 

hitaampi voi ihmetellä, miten jollekin on vaikeaa istua kaksi tuntia paikallaan. Ihmisten 

temperamenttipiirteet jakautuvat Gaussin käyrän mukaan. Elämä on helpompaa, jos ihmisen 

piirteet ovat lähellä keskinkertaisuutta. Temperamenttipiirteiden ääripäät aiheuttavat 

ongelmia eikä yhdenkään temperamenttipiirteen suuri määrä ole hyödyllinen. (Keltikangas-

Järvinen, 2010, s. 33) 

Ihmisen persoonallisuus on kasvatuksen ja kulttuurin muokkaamaa. Persoonallisuuteen 

kuuluvat asenteet, tavoitteet ja päämäärät. Samankaltaiset persoonallisuuden piirteet 
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mahdollistavat yhteisöjen muodostumisen. Persoonallisuuteen kuuluu minäkuva, 

itsearvostus, päämäärät, tavoitteet, selviytymiskeinot, arvot ja eettiset normit. Myös 

sosiaaliset taidot ovat osa persoonallisuutta. Vaikka persoonallisuus on kasvatuksen tulosta, 

toisinaan yksilön temperamentilla on vaikutusta siihen, minkälaisen kasvatuksen hän saa, 

esimerkiksi vilkkaan ja rauhallisen lapsen kasvatus voi olla hyvin erilaista. (Keltikangas-

Järvinen, 2010, ss. 30–31) 

Eräät temperamentin piirteet ovat eduksi sosiaalisten taitojen kehittymiselle. Esimerkiksi 

temperamentiltaan sosiaalinen ihminen hakeutuu ihmisten seuraan ja saa yksin viihtyvää 

enemmän harjoitusta sosiaalisessa kanssakäymisessä. Sensitiivisyys taas auttaa tulkitsemaan 

toisten tunteita ja sosiaalisia tunnelmia. Sen myötä ihminen voi osata toimia asianmukaisesti 

ja hienotunteisesti tilanteen mukaan. (Keltikangas-Järvinen, 2010, ss. 59–61) 

2.4 Aggressio 

Aggressiivista käytöstä pidetään yleisesti moraalisesti tai eettisesti hyväksymättömänä 

toimintana, joka on omiaan aiheuttamaan toiselle vähintään mielipahaa, pahimmillaan 

vahinkoa. Aggressiota käsitellään usein sosiaalisten taitojen puuttumisena, häiriönä 

sosiaalisessa kehityksessä tai virheellisen oppimisen tuloksena. Aggressio on tehokas 

toimintamalli erilaisiin tilanteisiin ja sen vuoksi se jää herkästi itseään vahvistavaksi, 

pysyväksi toimintatavaksi. Toisinaan aggressio myös laajenee herkästi ympäristössään, 

esimerkiksi päiväkodeissa tai työpaikoilla. Aggressio ei kuitenkaan ole moraalisesti 

hyväksyttävää, vaikka sillä onkin ollut suuri merkitys ihmisen eloonjäämisen kannalta 

historian saatossa. (Keltikangas-Järvinen, 2010, ss. 65–67, 71) 

Keltikangas-Järvinen (2010, ss. 71–74) kertoo aggression ja aggressiivisuuden eroista, 

toisinaan käyttäen sanoja kuitenkin toistensa synonyymeinä. Aggressio ei varsinaisesti ole 

toimintaa, vaan motiivi tai energiaa. Aggressio itsessään voi kanavoitua esimerkiksi 

kilpailemisen haluna. Aggressiivisuus taas tarkoittaa aggressiivista käytöstä, joka on häiriö. 

Aggressiivinen käytös voi olla hostiilia, eli sellaista, jonka tarkoituksena on loukata tai 

satuttaa toista. Kun toista loukataan tahattomasti, puhutaan instrumentaalisesta 

aggressiosta. Aggressiivisuus tulee esiin, kun ihminen ei löydä muuta ratkaisua tilanteeseen. 

Se voi hetkellisesti ratkaista tilanteen, mutta johtaa ajan kanssa uusiin ongelmiin. 
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Aggressiivisuutta voi vähentää vain poistamalla siihen johtaneen syyn, toisin sanoen 

löytämällä rakentavia ongelmanratkaisukeinoja. (Keltikangas-Järvinen, 2010, ss. 71–74) 

Aggressiolle esitetään erilaisia syitä. Psykodynaamisen teorian mukaan aggressio on 

kehityshäiriö. Oppimisteorioissa aggressio syntyy mallioppimisesta tai kokemuksesta. 

Frustraatio-aggressiohypoteesista puhuttaessa tarkoitetaan tilannetta, jossa ihmisen 

turhautuessa syntyy väistämättä aggressio. Myös eräillä geeneillä on kytköksiä 

aggressiivisuuden ilmenemiseen. (Keltikangas-Järvinen, 2010, ss. 75–77) 

2.5 Vuorovaikutus 

Sosiaalisella vuorovaikutuksella tarkoitetaan ihmisten välistä toimintaa. Vuorovaikutukseen 

kuuluvien osa-alueiden kirjo on laaja ja ihminen voi kehittää itsessään näitä taitoja. Erilaisia 

vuorovaikutustaitoja ovat muun muassa keskustelutaidot, neuvottelutaidot, esiintymistaito, 

yhteistyö- ja yhteistoimintataidot, viestintätaidot, ryhmätyötaidot ja empatiataito. (Kauppila, 

2005, ss. 19, 24) 

Ihmisten ollessa vuorovaikutuksessa keskenään, he vastaavat toistensa käyttäytymiseen 

oman tulkintansa mukaan. Osapuolet tulkitsevat toistensa toimintoja itse oppimiensa 

malliensa ja käsitystensä mukaisesti. Toisen osapuolen teolla voi olla erilaisia merkityksiä 

vuorovaikutusta vastaanottavalla osapuolella – tämä voi johtaa väärinkäsityksiin ja 

ristiriitoihin. (Niemistö, 2002, s. 19) 

Kommunikointia eli viestintää pidetään tärkeimpänä vuorovaikutuksen osana ja ongelmia 

kommunikoinnissa taas monien ongelmien aiheuttajana. Sanallisessa kommunikoinnissa 

viestintään voi kuulua sanojen varsinaisten merkitysten lisäksi lisämerkityksiä, jotka ovat niin 

sanottuja rivien välistä luettavia ja jotka saattavat olla varsinaista merkitystä tärkeämpiä. 

Kieli mahdollistaa omista oikeuksistaan kiinni pitämisen ja eri mieltä olemisen – toisaalta 

puhe mahdollistaa myös ongelmien ratkomisen. (Kauppila, 2005, ss. 22, 25–26)  
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2.6 Ryhmätyöskentely 

Ryhmän tunnusmerkkejä ovat koko, tarkoitus, säännöt, vuorovaikutus, työnjako rooleineen 

sekä johtajuus. Näitä kutsutaan ryhmän rakennetekijöiksi. Ryhmädynamiikaksi kutsutaan 

ryhmän sisäisiä voimia – ryhmän varsinaisen tarkoituksen ulkopuolista toimintaa, ryhmän 

jäsenten välisiä tunteita, tekoja, tiedostettuja ja tiedostamattomia. (Niemistö, 2002, ss. 16–

17) 

Ryhmäprosessilla tarkoitetaan ryhmän kehittymistä sen elinkaaren aikana. Ryhmäprosessin 

kannalta sen kehitysehtoja ovat lähtötekijät: ryhmän tarkoitus, ympäristötekijät sekä ryhmän 

jäsenet. Nämä yhdessä synnyttävät ryhmäilmiöitä: osallistumista, viestintää, rooleja, 

normeja, kiinteyttä ja motivaatiota. Kun ryhmällä on tarkoitus, saavutettavissa oleva tavoite, 

sen odotetaan saavuttavan tuloksia. Tulokset voivat olla ryhmän tarkoituksesta riippuen 

esimerkiksi hyvinvointia, tyytyväisyyttä, oppimiskokemuksia, tuottavuutta, tuloksellisuutta 

tai terapeuttisuutta. (Niemistö, 2002, ss. 20–21) 

Ryhmätyöskentelyn lähtökohta on tavoitetietoisuus. Kun ryhmän päämäärä on kaikkien 

ryhmän jäsenten tiedossa, se helpottaa ryhmän työnjakoa sekä lisää motivaatiota. 

Ryhmänjohtajan tehtävä on varmistaa, että ryhmä toimii sen tavoitteen mukaisesti. 

Toisinaan ryhmän sisäiset voimat aikaansaavat sen, että ryhmä keskittyy toisarvoisiin 

seikkoihin oman tarkoituksensa sijasta. Tällöin voidaan tarvita ryhmänjohtajaa prioriteettien 

selvittelyssä, joka voi osaltaan myös auttaa ryhmään toimimaan jatkossa vastuullisemmin 

oman päämääränsä saavuttamiseksi. (Niemistö, 2002, ss. 37–38) 

Aikataulutuksessa täsmällisyys on tärkeää. Tähän liittyy myöhästely, taukojen venyminen, 

paikalta poistuminen ennen aikojaan. Jos ohjaaj at antavat aikarajojen löystyä, se voi 

pahimmillaan johtaa kaaokseen. Kokoontumisten tiheys ja kesto ovat riippuvaisia ryhmän 

tarkoituksesta. Ryhmän kokoontumistiheyden kannalta Niemistö (2002, s. 52) esittää 

kirjassaan kysymyksen: onko tehostetusta intensiteetistä hyötyä ja saako pitkään yhdessä 

työskentelevä ryhmän enemmän aikaan kuin tiheästi kokoontuva. (Niemistö, 2002, s. 52) 

Ryhmän koolla on myös vaikutusta ryhmän toimintaan. Pienryhmästä puhutaan, kun siihen 

kuuluu 5–12 henkilöä. Ryhmän jäsenmäärä voi vaikuttaa sen jäsenten siihen tuntemaan 

vetovoimaan ja tämä luo ryhmään yhteishenkeä. Toisaalta se vaikuttaa myös ryhmäpaineen 
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ilmenemiseen: tällöin ryhmän jäsen kokee painetta muokata omaa mielipidettään ryhmän 

yleistä mielipidettä vastaavaksi. Ryhmäpaineen on tutkittu syntyvän jo neljän henkilön 

ryhmissä. Ryhmän suuri jäsenmäärä voi vaikuttaa myös ryhmän hajautumiseen. Tällöin 

ryhmästä voi muodostua pienempiä, muutaman hengen alaryhmiä. Pienemmissä ryhmissä 

yksilöt pääsevät paremmin esiin ja yhteistyö toimii suurempaa ryhmää paremmin. Suurissa 

ryhmissä suhteellisesti harvempien aktiivisuus näkyy ryhmän toiminnassa – tällaisissa 

ryhmissä myös ryhmän johtajan rooli korostuu ja ryhmillä on taipumusta 

johtajakeskeisyyteen. (Niemistö, 2002, ss. 57–59) 

2.7 Motivaatio 

Itsemääräämisteoria kuvaa ihmisten motivaatiota. Sen mukaan ihminen voi asettaa itselleen 

tavoitteita, yrittää suoriutua erilaisista haasteista ja liittää kokemuksensa minäkuvaansa. 

Toisaalta sosiaalinen ympäristö voi vaikuttaa tukevasti tai negatiivisesti ihmisen kehitykseen 

ja motivaatioon eikä ihminen välttämättä olekaan aktiivinen kaikilla elämänsä osa-alueilla. 

Itsemääräämisteoriaan kuuluu myös motivaation lähde: onko motivaatio lähtöisin ihmisestä 

itsestään vai ulkoisesta tekijästä. (Vasalampi, 2017, s. 42) 

Ihmisen toimintaa omien arvojensa, kiinnostuksensa, mielihalujensa tai -hyvänsä mukaan 

kutsutaan sisäiseksi motivaatioksi. Sisäinen motivaatio on tärkeää oppimisen kannalta, koska 

sen on tutkimuksissa todettu johtavan myönteisiin tunteisiin oppimista kohtaan sekä 

luovuuteen ja sinnikkyyteen. Toimiessaan jostakin muusta kuin itsestä lähtevän 

kiinnostuksen vuoksi – esimerkiksi miellyttääkseen muita tai palkkion vuoksi – puhutaan 

ulkoisesta motivaatiosta. Pelkkä ulkoinen motivaatio ei välttämättä riitä tavoitteiden 

saavuttamiseen ja sisäisen motivaation puute voi myös heikentää hyvinvointia. (Vasalampi, 

2017, s. 42) 

Integroidussa säätelyssä ihmisen tavoite syntyy ulkoisesta motivaatiosta, mutta ihminen 

sisäistää asian omaksi henkilökohtaiseksi tavoitteekseen. Tavoitteesta voi tällöin tulla 

ihmiselle tärkeä ja ihminen sitoutuu siihen vahvasti. Integroitu säätely on lähellä sisäistä 

motivaatiota ja ihminen voi olla valmis työskentelemään epätyydyttävästikin saavuttaakseen 

tavoitteensa. Toisinaan myös ulkoinen motivaatio voi sisäistyä täysin sisäiseksi motivaatioksi 

ja ihminen voi sulauttaa sen täysin omaan minäkuvaansa. (Vasalampi, 2017, s. 45) 
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Valinta ja sopeutuminen ovat motivaation mekanismeja. Erilaisten vaihtoehtojen määrä 

vaikuttaa ihmisen kulloiseenkin motivaation mekanismiin. Jos hänellä on valittavanaan 

useita vaihtoehtoja, hänen motivaationsa mekanismina toimii valinta; jos vaihtoehtoja ei ole, 

kyseessä on sopeutuminen. Toisinaan elämäntilanteet vaikuttavat tavoitteisiin ja 

elämäntavoitteet voivat muuttua. Jos ihminen kykenee sopeuttamaan tavoitteensa 

muuttuvaa ympäristöä vastaaviksi, hän todennäköisesti selviytyy siitä psyykkisesti paremmin 

kuin sellainen, joka ei kykene tavoitteitaan muuttamaan. (Salmela-Aro & Nurmi, 2017, s. 28) 

Yhteenkuuluvuus, pätevyys ja autonomia ovat perustarpeita, joiden täyttyminen on 

keskeistä hyvinvoinnille, suoriutumiselle ja sisäiselle motivaatiolle. Yhteenkuuluvuus on 

näistä tärkein. Defensiivisyys ja ihmisen vain itseensä keskittyminen vähenee, kun ihminen 

kokee yhteenkuuluvuutta. Tämän myötä myös suoriutuminen paranee ja sisäinen motivaatio 

lisääntyy. Tunne- ja vuorovaikutustaitojen oppimisen on todettu lisäävän 

yhteenkuuluvuuden tunnetta parantamalla ilmapiiriä sekä lisäämällä turvallisuudentunnetta 

ja avoimuutta. Tunne- ja vuorovaikutustaitojen osa-alueita ovat itsetietoisuus, itsesäätely, 

tietoisuus sosiaalisista suhteista, vuorovaikutustaidot ja vastuullinen päätöksenteko. Tunne- 

ja vuorovaikutustaidot vaativat opettelua ja niitä voi harjoitella käytännössä sekä niitä voi 

opettaa muille esimerkkien, mallintamisen, keskustelujen ja reflektoinnin avulla. (Lintunen, 

2017, ss. 148–149, 157) 

2.8 Ihminen ja koira 

Koirat polveutuvat sudesta. Susien tarkka hajuaisti ja tapa tiedottaa uhkaavista vaaroista on 

ollut hyödyksi ihmisille. Sudet ovat hakeutuneet ihmisten pariin luultavasti ruuan ja lämmön 

toivossa. On arvioitu, että susi on kesyyntynyt arviolta 12 000 vuotta sitten – ei vain yhdessä 

paikassa, vaan eri puolilla maailmaa. Vuosituhansien kuluessa koirista on ihmisen jalostuksen 

seurauksena kehittynyt noin 350 kesykoirarotua. Koira eroaa sudesta muun muassa siten, 

että koiralla on noin 30 prosenttia pienemmät aivot, heikompi saalistusvietti, pienemmät 

hampaat ja raajat, lyhyempi kuono sekä koira tulee sukukypsäksi nuorempana. (Gerritsen 

ym., 2013, ss. 42, 56–58) 

Koira ja ihminen vaikuttavat toisiinsa. Koira lisää koiranomistajien fyysistä hyvinvointia siinä 

missä henkistäkin. Koiraa on ulkoilutettava ja liikunta vähentää stressiä. Ihmisen ja koiran 
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välinen vuorovaikutus on rehellistä. Kiintymys on aitoa. Sekä koiran että ihmisen 

rakkaushormonin eli oksitosiinin määrä aivoissa lisääntyy yhteisessä vuorovaikutuksessa. 

Lisäksi vuorovaikutus koiran kanssa alentaa stressihormoni kortisolin pitoisuutta. (Latvala-

Sillman, 2018, s. 12) 

Koirille on kehittynyt samankaltaisia sosiaalisia taitoja kuin ihmisille. Koira myös suosii 

ihmistä: esimerkiksi koiranpentu lähestyy mieluummin vierasta ihmistä kuin vierasta koiraa. 

Koira tutkii ihmisen kasvoja ja ilmeitä samaan tapaan kuin ihminen. Koira myös ymmärtää 

ihmisen eleitä ja ilmeitä sekä vastaa katsekontaktiin. Puhetta koira käsittelee lähes samaan 

tapaan kuin lapset. Eräässä kokeessa siihen osallistunut koira tunnisti 350 esinettä nimeltä ja 

osasi tuoda ne pyydettäessä. Koira kykenee myös lukemaan ihmisten tunnetiloja sekä 

vastaamaan niihin. (Latvala-Sillman, 2018, ss. 20–21) 

2.9 Aiemmat tutkimukset 

Pelastuskoira-aiheisia tutkimuksia on tehty ammattikorkeakouluissa ainakin kaksi, joista 

toinen on Tiia Monosen ja Atte Mikkolan Kymenlaakson ammattikorkeakoulun ensihoidon 

koulutusohjelmassa toteuttama “Haukku pelastaa – pelastuskoiraohjaajien ensiaputaidot ja 

ensiapukoulutuksen tarve” ja toinen Annina Niemisen Humanistisen ammattikorkeakoulun 

kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelmassa toteuttama “Suomen 

Pelastuskoiraliiton nuorisotoiminta”. Ensin mainittu tutkimus keskittyy 

pelastuskoiraohjaajien teknisiin taitoihin ja toinen järjestön tarjoamaan nuorisotoimintaan 

eivätkä siten tutki samaa asiaa kuin oma tutkimukseni.  

Vapaaehtoistoimintaan liittyviä tutkimuksia ja opinnäytetöitä on paljon. Esimerkiksi Kia 

Lämsä (2010) on tehnyt opinnäytetyön ”Ristiläinen auttaa vapaaehtoisesti – tutkimus 

ensiapuryhmien vapaaehtoisten motivaatiosta ja sitoutumisesta”. Tässä opinnäytetyössä on 

tutkittu tekijöitä, jotka vaikuttavat vapaaehtoisten motivaatioon sekä tuen saamiseensa. 

Punaisen ristin vapaaehtoistyö on monin osin myös auttamistyötä ja sen osalta yhtenevä 

tämän tutkimuksen kanssa. Tutkimuksen mukaan vapaaehtoiset olivat iäkkäitä ja uupuneita, 

heillä oli liikaa työtä nuoremman väen puuttuessa toiminnasta ja moni koki tarvitsevansa 

toiminnasta psyykkistä tai konkreettista kiitosta. Vapaaehtoiset kokivat yhteenkuuluvuuden 

tärkeäksi ja saivat tukea toisiltaan. 
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Reija Kangasluoma (2020) Seinäjoen ammattikorkeakoulusta on tutkinut opinnäytetyössään 

”Vapaaehtoistyö: yhteisöllisyyttä, iloa ja itsestä oppimista” vapaaehtoisten motivaatiota ja 

sitoutumista. Hänen työssään motivaatiotekijöiksi nousi muun muassa yhteisöllisyys, halu 

auttaa, hyvä mieli sekä työn tekemisestä saatu hyöty. Lisäksi selvisi, että vapaaehtoistyö luo 

tekijälleen fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia.  

Omakohtainen kokemus pelastuskoiraharrastuksesta kertoo lajin luonteesta. Pelkästään 

lähtökohta pelastuskoiran ohjaajuudelle vaatii parin, eli koiran, jonka tulee soveltua 

harrastukseen sekä fysiikkansa että luonteensa puolesta. Hälytysvalmiiksi pelastuskoiran 

ohjaajaksi kouluttautuminen on vuosien taival ja se voi katketa hetkessä esimerkiksi koiran 

loukkaannuttua tai sairastuttua. Koiran vaihduttua polku alkaa lähes alusta, koska uusi koira 

on uusi persoona, jonka kanssa voidaan joutua käyttämään täysin erilaisia ja uusia 

koulutusmetodeja – ja aivan pienen pennun kanssa ei vielä voi kunnolla maastolajeja 

harjoitellakaan. Uuden, sopivan koiran etsimiseen voi mennä myös aikaa. Lisäksi 

kouluttautuminen itsessään sisältää satojen tuntien oleilua ulkona säiden armoilla sekä omia 

että muiden koiria kouluttaen. Yhdet hakuharjoitukset voivat kestää useita tunteja. 

Pelastuskoiratoiminta poikkeaa siis oman kokemukseni mukaan paljon monesta muusta 

vapaaehtoistoiminnasta eivätkä toisen vapaaehtoistyötä koskevan tutkimuksen tulokset ole 

suoraan sovellettavissa pelastuskoiratoimintaan. 

3 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

Päädyin tekemään opinnäytetyön harrastukseeni, pelastuskoiratoimintaan, liittyen. Minua 

kiinnostaa, mikä saa ihmisen käymään läpi pitkän koulutuspolun pelastuskoiran ohjaajaksi ja 

miten häntä voisi siinä tukea. Tutkimuksen tilaajana toimii Riihimäen pelastuskoirat RiiPeKo 

ry, jossa itsekin harrastan pelastuskoiratoimintaa.  

Tässä luvussa kerron tarkemmin tutkimuksen toteutuksesta. Aluksi kerron 

yhteistyökumppanista, Riihimäen pelastuskoirat RiiPeKo ry:stä. Sen jälkeen esittelen 

tutkimusmenetelmää, aineistonhankintaa ja analyysimenetelmiä. Lopuksi kerron 

tutkimuksen luotettavuuden ja eettisyyden mittareista. 
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3.1 Tutkimuksen tausta 

Riihimäen pelastuskoirat RiiPeKo ry on vuonna 2018 perustettu, 24 jäsenen muodostama 

pelastuskoirayhdistys, jossa koulutetaan koirakoita toimimaan pelastus- ja etsintätehtävissä 

viranomaisten tueksi. Yhdistys toimii Suomen Pelastuskoiraliiton alaisuudessa. Tällä hetkellä 

Riiihimäen pelastuskoirissa ei ole vielä yhtään VIRTA-kokeen suorittanutta pelastuskoiraa.  

Itse olen ollut mukana Riihimäen pelastuskoirissa sen perustamisesta alkaen ja olin myös 

mukana yhdistyksen perustamiskokouksessa. Toimin yhdistyksen hallituksessa ja 

rahastonhoitajana ja tämän vuoksi yhdistys ja sen toiminta on itselleni tuttua. Oma 

kiinnostukseni lajiin heräsi vuoden 2002 alussa, jolloin kävin Vantaan 

palveluskoirayhdistyksen järjestämässä pelastuskoiratoiminnan tiedotustilaisuudessa 

Vantaan Simonkylässä. Meni kuitenkin yli puolitoista vuosikymmentä ennen kuin pääsin lajia 

harrastamaan oman koirani, hovawart-rotuisen Hertan kanssa. 

Opinnäytetyön aihe kypsyi toimiessa yhdistyksen hallituksessa, jonka kokouksissa jäsenten 

aktiivisuus ajoittain nousee esiin. Sopivasti ajankohtaan osunut opinnäytetyön aloitus 

edesauttoi opinnäytetyön aiheen löytämistä oman harrastuksen parista. Kun esitin 

opinnäytetyöasian yhdistyksen hallitukselle, idea otettiin innokkaasti vastaan.  

3.2 Tutkimuksen tavoite 

Opinnäytetyön tarkoituksena on toimia tukimateriaalina Riihimäen pelastuskoirat RiiPeKo 

ry:lle suunniteltaessa koulutuksia nykyisille ja tuleville pelastuskoiraharrastajille. Työn 

tavoitteena on selvittää asioita, jotka vaikuttavat pelastuskoiraohjaajaksi kasvamiseen, 

jäsenten ryhmään sitoutumiseen sekä motivointiin ja siihen, miten kouluttaja voi tukea 

ryhmän ja jäsenten kehittymistä harrastuksessa. Lisäksi tutkimuksessa selvitetään asioita, 

jotka saavat ihmisen pysymään harrastuksen parissa ja minkälaisia sosiaalisia taitoja 

pelastuskoiran ohjaajalta vaaditaan.  

Tutkimus pyrkii vastaamaan seuraaviin kysymyksiin: 
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• Mitkä asiat ovat vaikuttavia tekijöitä ihmisen kasvaessa osaksi pelastuskoiraryhmää ja 

kouluttautuessaan pelastuskoiran ohjaajaksi? 

• Minkälaisia sosiaalisia taitoja pelastuskoiran ohjaaja tarvitsee? 

• Mitkä asiat motivoivat ja tukevat koiranohjaajan kehittymistä? 

• Miten kouluttaja voi tukea koirakon ja koiranohjaajan kasvua pelastuskoiran 

ohjaajaksi ja ryhmän jäseneksi? 

Tutkimuksen tuottaman tiedon avulla Riihimäen pelastuskoirat RiiPeKo ry voi suunnitella 

toimintaansa ja koulutuksiaan sellaisiksi, jotka ovat omiaan tukemaan jäsenten sitoutumista 

ryhmään. Lisäksi yhdistyksessä voidaan tulosten myötä panostaa motivaatiota kasvattaviin 

tekijöihin ja puuttua niihin asioihin, jotka vähentävät motivaatiota. Pelastuskoiran ohjaajan 

tarvitsemien sosiaalisten taitojen tiedostaminen voi osaltaan auttaa esimerkiksi 

hälytysryhmän työnjaossa ja toisaalta myös antaa mahdollisuuden kehittää tarvittavia 

taitoja.  

3.3 Tutkimusmenetelmä 

Olen tehnyt opinnäytetyön laadullisena tutkimuksena. Laadullinen tutkimusote soveltuu 

hyvin tutkimusmenetelmäksi, kun tutkitaan tapahtumien yksityiskohtaisia rakenteita, niissä 

toimivien yksilöiden merkityksiä ja syy-seuraussuhteita, joita ei voi kokein tutkia 

(Metsämuuronen, 2006, s. 88). Myös Kanasen (2017, s. 33) mukaan sellaiset ilmiöt, joista ei 

ole vielä olemassa teorioita tai tutkimuksia, on hyvä selvittää laadullisen tutkimuksen 

menetelmin. En ole löytänyt tutkimuksia pelastuskoiran ohjaajan sosiaalisista taidoista, 

motivaatiosta tai ryhmään sitoutumisesta, joten laadullisen tutkimusotteen valinta oli 

looginen ratkaisu.  

Laadullisen tutkimukseen kuuluu usein aineiston kerääminen tutkittavilta 

vuorovaikutussuhteessa ja aidossa ympäristössä. Sen lisäksi aineiston kerääjä on usein 

tutkija itse ja aineisto analysoidaan induktiivisesti, rekursiivisesti tai interaktiivisesti. 

Laadullisessa tutkimuksessa tutkittavien näkökulma ja näkemykset ovat huomion kohteena. 

Tutkimuksessa tavoitellaan kokonaisvaltaista käsitystä tutkimuksen kohteena olevasta 

ilmiöstä. (Kananen, 2017, s. 34) 
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3.4 Aineistonhankinta 

Opinnäytetyötä varten tehtiin kolme noin tunnin mittaista teemahaastattelua. Haastattelu ja 

avoimet kysymykset valittiin aineistonkeruumenetelmäksi, koska sitä kautta voidaan saada 

uutta, kokemusperäistä tietoa ilmiöstä aihealueen asiantuntijoilta. Haastattelut toteutettiin 

puolistrukturoituina teemahaastatteluina. Puolistrukturoidussa haastattelussa kaikille 

haastateltaville annetaan samat kysymykset samassa järjestyksessä ja haastateltavat 

vastaavat kysymyksiin omin sanoin (Eskola & Suoranta, 1998, s. 64). 

Haastattelukysymyksiä suunniteltaessa perehdyttiin pelastuskoiratoimintaan liittyvään 

teoriaan. Saaranen-Kauppinen ja Puusniekka (2006) myös painottavat tutkimusteoriaan 

perehtymistä ennen kysymysten laadintaa. Kysymykset laadittiin etukäteen ja ne lähetettiin 

kaikille haastateltaville. Jokaisella haastateltavalla käytettiin samoja kysymyksiä. Kysymykset 

laadittiin niin, että haastateltavat voisivat niihin vastaamalla myös kertoa omakohtaisista 

kokemuksistaan pelastuskoiran ohjaajaksi kouluttautuessaan. 

Tutkimuksen haastateltavat valittiin sillä perusteella, että heillä on paljon kokemusta 

pelastuskoiratoiminnasta. Kaikki valituista haastateltavista toimivat eri 

pelastuskoirayhdistyksissä Etelä-Suomessa. Haastatteluista sovittiin sähköpostitse hyvissä 

ajoin ennen haastatteluja. Haastattelujen aikana tehtiin joitakin tarkentavia kysymyksiä sekä 

varmistuksia siitä, että asia on oikein ymmärretty. Lopuksi haastateltavia kiitettiin 

haastatteluista. 

3.5 Analyysi 

Analyysimenetelmänä opinnäytetyössä käytettiin aineistolähtöistä teemoittelua. Aineistosta 

on teemoittelun avulla löydettävissä sen keskeiset aiheet sekä tietoa käytännöllisten 

ongelmien ratkaisuun (Eskola & Suoranta, 1998, ss. 126, 129). Teemoittelu sopii hyvin 

käytettäväksi haastatteluista koostuvan aineiston analysoinnissa (Puusniekka & Saaranen-

Kauppinen, 2006).  

Hirsijärvi ja Hurme kuvaavat teemoja piirteiksi, jotka ovat yhteisiä usealle haastateltavalle. 

Teemat nousevat lähtökohtaisesti haastattelujen teemoista, mutta myös uusia, 
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mielenkiintoisia teemoja tulee usein esiin. Teemat kuvaavat tutkijan tulkintoja 

haastatteluaineistosta. (Hirsijärvi & Hurme, 2015, s. 173) 

Haastattelujen aineisto järjestellään sen litteroinnin jälkeen teemojen mukaan. Teemojen 

löytämiseksi voidaan käyttää esimerkiksi koodausta ja kvantifiointia. Tekstimuotoon 

puretuista haastatteluista viedään osia sopivan teeman alle. Tutkimusraportin tuloksissa 

voidaan esittää harkitusti teemaa kuvaavia sitaatteja, mutta on huomioitava, etteivät 

tulokset muutu sitaattikokoelmaksi. (Puusniekka & Saaranen-Kauppinen, 2006) 

3.6 Luotettavuus ja eettisyys 

Opinnäytetyötä voi pitää luotettavana, mikäli sen tulokset vastaavat tutkittavaa ilmiötä. 

Tutkimuksen tulosten siirrettävyyteen voi vaikuttaa kuvailemalla tutkimuksen lähtökohtia ja 

oletuksia mahdollisimman tarkkaan, jolloin tulosten siirrettävyys jää siirtäjän harkintaan ja 

vastuulle. Vertaisarvioinnilla voidaan selvittää tutkimuksen riippuvuus, joka tarkoittaa sitä, 

että tutkimustulokset on johdettu aineistosta oikein. Opinnäytetyön vahvistettavuuden voi 

varmistaa luettamalla tutkimustulokset sillä, jota kyseinen tutkimus koskee – näin 

varmistetaan, etteivät tulokset ole tutkijan itsensä keksimiä. Myös triangulaatio, eli eri 

lähteistä kerätty todistusaineisto, joka vahvistaa tutkittavaa ilmiötä, voi toimia tutkimuksen 

vahvistettavuuden keinona. Saturaatiolla tarkoitetaan sitä, että havaintoyksiköitä – 

esimerkiksi haastateltavia – lisätään tutkimukseen niin kauan, kunnes vastaukset alkavat 

toistaa itseään. (Kananen, 2015, ss. 353–355) 

Omassa opinnäytetyössäni pyrin kuvailemaan tutkimuksen lähtökohtia niin, että tulokset 

ovat siirrettävissä myös muuhun käyttöön. Opinnäytetyön analyysin tulokset ovat lähetetty 

tutkimuksen haastateltaville. Tutkimuksen johtopäätöksissä huomioidaan teorian sekä 

tutkimustulosten yhteneväisyys. Oman tutkimuksen luotettavuutta käsittelen raportin 

viimeisessä luvussa.  

Tutkimuksen eettisiä näkökulmia pohdittaessa huomiota kannattaa kiinnittää 

tutkimusaiheen eettiseen oikeutukseen, aineistonkeruumenetelmiin ja tutkimuksen tulosten 

analysointiin ja raportointiin. Tutkimuksen eettisellä oikeutuksella tarkoitetaan sitä, että 

tutkimuksen tekeminen tästä aiheesta on perusteltua. Aineistonkeruumenetelmien kohdalla 
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tutkimuksen luotettavuutta arvioidessa tulee pohtia, onko tuloksiin tarvittava tieto 

saavutettavissa suunnitelluilla aineistonkeruumenetelmillä. Analyysivaiheessa eettisyys on 

litteroidun aineiston anonyymiteettiä eli tutkittavien nimet eivät ole siinä näkyvissä. Eettinen 

ja luotettava raportointi on sitä, että analyysin tulokset ja se, miten niihin päästiin, esitellään 

lukijalle raportissa mahdollisimman tarkasti. (Puusniekka & Saaranen-Kauppinen, 2006) 

4 TULOSTEN ESITTELY 

Tässä luvussa esittelen teemahaastattelujen analyysistä syntyneet tutkimustulokset. Esitän 

tulokset suhteessa tutkimuskysymyksiin. Ensin esittelen tuloksia pelastuskoiratoimintaan 

vaikuttavista tekijöistä. Tämän jälkeen kerron vastaajien näkemyksistä harrastuksessa 

tarvittaviin sosiaalisiin taitoihin ja motivaatioon vaikuttaviin asioihin. Lopuksi esittelen 

haastatteluissa selvinneitä koulutusohjaajan tapoja tukea koirakkoa harrastuksessaan. 

Tutkimusta varten haastateltiin yhteensä kolmea pelastuskoiratoiminnan harrastajaa 

kolmesta eteläsuomalaisesta pelastuskoirayhdistyksestä. Haastattelut olivat 

puolistrukturoituja teemahaastatteluja. Jokainen haastatteluista kesti noin tunnin ja ne 

toteutettiin Teams-kokouksina, jotka tallennettiin ja litteroitiin.  

Aineisto analysoitiin tutkimuskysymyksittäin litteroinnin jälkeen taulukoimalla. Jokaisen 

tutkimuskysymyksen kohdalla aineistosta etsittiin siihen vastaavat kohdat haastatteluista ja 

vietiin taulukkoon. Taulukossa oleville haastattelujen osille annettiin niitä kuvaava teema ja 

ne järjestettiin teemoittain. Toisiinsa hyvin läheisesti liittyviä teemoja yhdistettiin niin, että 

uusi teema kuvasi kaikkia siihen yhdistettyjä teemoja. 

Oheisessa taulukossa esittelen haastatteluista esiinnousseita teemoja 

tutkimuskysymyksittäin. Tutkimuskysymykset ovat ensimmäisellä rivillä ja niihin liittyvät 

teemat sarakkeissa. Alaluvuissa käsittelen teemoja ja niistä esiin nousseita asioita 

tarkemmin.  
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Taulukko 1. Pääteemat tutkimuskysymyksittäin. 

Mitkä asiat ovat 
vaikuttavia tekijöitä 
ihmisen kasvaessa 
osaksi 
pelastuskoiraryhmä
ä ja 
kouluttautuessaan 
pelastuskoiran 
ohjaajaksi? 

Minkälaisia 
sosiaalisia taitoja 
pelastuskoiran 
ohjaaja tarvitsee? 

Mitkä asiat 
motivoivat ja tukvat 
koiranohjaajan 
kehittymistä? 

Miten 
koulutusohjaaja voi 
tukea koirakon ja 
koiranohjaajan 
kasvua 
pelastuskoiran 
ohjaajaksi ja 
ryhmän jäseneksi? 

Ryhmä Kaikkien kanssa 
toimeen 

Ryhmä Ryhmädynamiikka 

Koira Ryhmässä 
toimiminen 

Laji itsessään Tiedon antaminen 

Laji itsessään Vuorovaikutus ja 
kommunikaatio 

Kehittyminen ja 
osaaminen 

Kannustaminen ja 
kehittymisen 
edistäminen 

Koulutusohjaaja Itseensä 
luottaminen 

Toimintatavat Koulutusohjaaja itse 

Onnistumiset ja 
haasteet 

Koirataidot Koulutus  

Toimivat 
harjoitukset 

   

Hälytysryhmä    

Yhdistystoiminta    

Kouluttautuminen    

Vapaaehtoisuus    

4.1 Vaikuttavat tekijät pelastuskoiran ohjaajaksi kasvamisessa  

Ensimmäinen tutkimuskysymys opinnäytetyössäni on: mitkä asiat ovat vaikuttavia tekijöitä 

ihmisen kasvaessa osaksi pelastuskoiraryhmää ja kouluttautuessaan pelastuskoiran 

ohjaajaksi. Jokaisen haastateltavan vastauksissa korostui ryhmän merkitys. Harrastus 

itsessään koettiin myös tärkeäksi ja mielekkääksi. Koulutusohjaajan toiminta vinkkipankkina 

”oman mantransa hokemisen” sijasta näkyi myös kaikissa haastatteluissa.  
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"Ryhmä on ydin koko hommassa." 

Ensimmäinen teema on ryhmä. Tein teemahaastatteluissa huomion, että kaikki vastaajat 

puhuvat ryhmän merkityksestä useamman kerran. Hyvä ryhmä korostuu vaikuttavana 

tekijänä pelastuskoiran ohjaajaksi kasvamisessa. Hyvän ryhmän jäsenet ovat sitoutuneita 

toimimaan ryhmässä ja yhteisen tavoitteen vuoksi. Ryhmän jäsenet hyväksyvät ohjaajan 

ryhmään sellaisena kuin hän on ja ryhmässä nähdään ohjaajan hyvät puolet. Siinä kaikilla on 

tasavertainen mahdollisuus saada äänensä kuuluviin ja siellä vallitsee avoin 

keskusteluilmapiiri, jossa kenenkään asioita ei vähätellä. Hyvä ryhmä tukee ja kannustaa, 

mutta lohduttaa epäonnistuessa ja auttaa löytämään epäonnistumisestakin hyviä puolia. 

Hyvään ryhmään luotetaan ja sieltä saa palautetta sekä tarvittaessa apua ja 

asiantuntemusta. Ryhmässä tehdään asioita yhdessä, opitaan yhdessä ja tehdään myös 

virheitä yhdessä – eikä ketään lytätä epäonnistumisesta. Hyvät ideat jalostuvat ryhmässä 

vielä paremmiksi. Toisinaan ryhmässä jaetaan myös ihan muuta kuin 

pelastuskoiratoimintaan liittyviä asioita ja ryhmästä saattaa löytää myös hyvän ystävän, joka 

auttaa vaikeimmankin hetken yli. Ryhmällä voi olla yhteiset toimintatavat, esimerkiksi 

onnistuneen kokeen jälkeen tuodaan harjoituksiin kakkua. Konfliktitilanteet selvitetään 

ryhmässä puhumalla. Kaikki ryhmän jäsenet etenevät. Hyvä ryhmä on voimavara ja hyvässä 

ryhmässä sen jäsenet pääsevät kukkimaan. Pieni huumori tuo lisäarvoa. 

”Se [koira] on sun luottopakkis ja sä oot sen luottokoutsi.” 

”Sit [koiralle] jälkiliina, kun [koiran nimi] kuitenkin jäljestää tosi hyvin ja sillä on 

niin hyvä nenä, et se tietää, et onko se siinä tontilla vai onko se jossain 

muualla.” 

Toinen teemoista on koira. Koira on vaikuttava tekijä pelastuskoiratoimintaan 

hakeutumiselle ja sen harrastamiselle. Koiralle ja itselle toivotaan mielekästä, yhteistä 

tekemistä. Ominaisuuksiltaan harrastukseen sopiva koira edesauttaa harrastamista. Toimiva 

koira–ohjaajasuhde auttaa harrastuksessa etenemistä. Koira saa harrastamisesta iloa, joka 

välittyy ohjaajaan. Koiran kouluttaminen kokonaisvaltaisesti kohti lopullista tavoitetta, 

VIRTA-tarkastusta, on hyvä aloittaa jo pennun kanssa. Koiraan, sen osaamiseen ja nenään 

luotetaan. 
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”…on ollu niiku hyvä harrastus, parempi kuin mummojen potkiminen…” 

Kolmas teema tässä tutkimuskysymyksessä on laji itsessään. Pelastuskoiratoiminta itsessään 

koetaan mielekkäänä. Siinä ei myöskään tarvitse kisata, kuten monissa muissa 

koiraharrastuksissa. Toisaalta pelastuskoiratoiminnassa on myös mahdollista kisata 

halutessaan. Laji mahdollistaa etenemisen ja kouluttautumisen hälytysryhmän lisäksi 

esimerkiksi ryhmänjohtajaksi, kouluttajaksi ja testaajaksi. Pelastuskoiratoiminta on sopiva 

yhdistelmä vapaaehtoistyötä, koiria sekä erilaisia tavoitteita ja sen kautta voi oppia tärkeitä 

taitoja. Harrastus on sosiaalinen ja se tuo arkeen rytmiä. Pelastuskoiratoiminta koetaan 

arvokkaaksi toiminnaksi. Vuosien myötä harrastuksesta voi tulla elämäntapa.  

 ”Ottaa jokainen yksilö yksilönä, miettiä sitä koirakkona ja koiraa, sen kykyä 

toimia ohjaajana ja ymmärretään se, että jokaisella on erilaiset tavat, erilaiset 

niin kun mieltymykset tehä asioita.” 

”Se sano, et ehkä toisen ryhmän vetäjä pystyy antamaan mulle enemmän kuin 

hän pystyy antamaan.” 

Neljänneksi teemaksi nousee koulutusohjaaja. Koulutusohjaajalla on paljon merkitystä 

pelastuskoiratoiminnassa ja harrastuksessa etenemisessä. Hyvä koulutusohjaaja on 

kiinnostunut koirakosta ja heidän etenemisestään. Hän kertoo lajin mahdollisuuksista ja 

tukee koirakkoa tavoitteissaan. Hän ymmärtää erilaisia ihmisiä ja heidän toimintaansa sekä 

luottaa siihen, että koiranohjaaja tuntee ja osaa kouluttaa koiraansa. Hän antaa ohjaajalle 

vastuuta oman koiransa kouluttamisesta. Hyvä koulutusohjaaja ei tyrkytä omaa 

koulutustapaansa, vaan tarjoilee erilaisia vinkkejä, joista koiranohjaaja voi valita itselleen ja 

omalle koiralleen sopivimmat. Hän ei pidä itseään muita parempana. Hän myös huolehtii 

ryhmädynamiikasta ja harjoituksien sujumisesta sekä katsoo, että jokainen saa äänensä 

ryhmässä kuuluviin. Ryhmänohjaaja myös ohjaa koiranohjaajan tarvittaessa toiseen 

ryhmään, jos hänellä ei itsellään ole taitoa tai mahdollisuuksia kyseistä ohjaajaa opastaa.  

 ”Kai se on sit se, kun kuitenkin niis yksittäisissä pikkutreeneissä onnistuu koiran 

kans ja näkee, miten se nauttii siitä.” 
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Viides teema on onnistumiset ja haasteet. Ne koettiin vaikuttavina tekijöinä lajissa. 

Onnistumiset harjoituksissa ja kokeissa, ryhmäkatselmuksissa, taidontarkistuksissa, VIRTA-

tarkastuksessa ja kisoissa kannustavat etenemään pidemmälle. Kadonneiden etsinnöissä 

löytyneet ihmiset koettiin onnistumisina, oli löytäjä sitten itse, omasta ryhmästä tai vaikka 

sivullinen ohikulkija. Myös erilaisten haasteiden voittaminen toi onnistumisen tunnetta. 

Pelastuskoiratoiminnassa haasteiksi koettiin muun muassa koiran sekä ohjaajan 

terveydelliset ongelmat, koirankoulutukselliset haasteet, oman kouluttautumisen ongelmat, 

erilaiset konfliktitilanteet ihmisten kesken, ajankäyttö, pitkä prosessi pelastuskoirakoksi sekä 

se, että harva koira lopulta yltää hälytystasolle.  

”Se on yks sen vetäjän homma, et se treeni toimii ja et kaikki on tyytyväisiä.” 

Yksi teemoista on toimivat harjoitukset. Harjoitusten sujuminen koettiin tärkeäksi tekijäksi 

vastauksissa. Toimivat harjoitukset ovat sellaiset, joissa ajankäyttö on tehokasta, keskitytään 

kulloinkin vuorossa olevaan koirakkoon eikä ”kukaan jää pitämään mitään kahvikeskusteluja 

siinä välissä”. Harjoitusten lopuksi analysoidaan jokaisen suoritus yksi kerrallaan. 

Harjoituksissa on hauskempaa, jos mukana on myös huumoria. 

Muita pelastuskoiran ohjaajan kasvamisen polkuun vaikuttavia teemoja olivat hälytysryhmä, 

yhdistystoiminta, kouluttautuminen sekä vapaaehtoisuus. Hälytysryhmässä tärkeää oli 

ryhmän sisäinen luottamus sekä ryhmään ja ryhmässä eteneminen. Yhdistystoiminta ja 

yhdistyksessä toiminen ei aina ole mutkatonta ja jos yhdistys on suuri, ryhmäytyminen voi 

olla vaikeaa. Erilaiset koulutukset opettivat uusia taitoja ja uudet taidot tuovat varmuutta 

siihen, että osaa toimia vastaantulevissa tilanteissa esimerkiksi etsinnässä. Mahdollisimman 

monien kouluttajien opissa oleminen antaa mahdollisuuden poimia itselleen sopivia vinkkejä 

oman koiran kouluttamiseen. Vapaaehtoisuus vaikuttaa harrastamiseen siinä, että se on 

todellakin vapaaehtoista, pyyteetöntä, siinä tapaa erilaisia ihmisiä ja siitä saa omaa ”henkistä 

hyvää”. 

4.2 Pelastuskoiran ohjaajan sosiaaliset taidot 

Minkälaisia sosiaalisia taitoja pelastuskoiran ohjaaja tarvitsee? Mikäli tämän tutkimuksen 

analyysissä olisi käytetty tyypittelyä, tyyppivastaus olisi ollut varmaankin, että pitää tulla 
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kaikkien kanssa toimeen. Muita usein mainittuja teemoja olivat vuorovaikutustaidot, 

empatia sekä joustavuus. Lisäksi haastatteluissa korostuivat ryhmässä toimimisen taidot.  

”On ollu pakko opetella tulemaan tosi erilaisten ihmisten kanssa toimeen.” 

Ensimmäinen teema on kaikkien kanssa toimeen. Jokaisen vastaajan haastatteluissa 

korostuu, että pelastuskoiratoiminnassa pitää kyetä tulemaan toimeen erilaisten ihmisten 

kanssa. Muiden arvostaminen ja kyky asettua toisen asemaan koettiin myös tärkeiksi. 

Käytöstavat, ystävällisyys, vastaanottavaisuus ja avoimuus mainittiin myös useaan kertaan. 

Lisäksi joustavuus ja erilaisiin tilanteisiin mukautuminen yhteisen päämäärän 

saavuttamiseksi kuuluivat tärkeisiin taitoihin.  

”Se on hirveen tärkeää, että jokainen ryhmässä pääsee toimimaan parhaalla 

mahdollisella tavalla.” 

Ryhmässä toimiminen on toinen teemoista ja näistä taidoista puhuttiin jokaisessa 

haastattelussa. Halu kuulua johonkin ryhmään ja rohkeus liittyä uusiin ihmisryhmiin koettiin 

tärkeiksi ryhmätaidoiksi. Yhteistyökyky ja yhteistyöhalukkuus nousivat esiin useamman 

kerran. Lisäksi mainittiin halu toimia ryhmässä yhteistä tavoitetta kohti, kyky luottaa muihin 

ja muiden arvostelukykyyn sekä ymmärrys siitä, että ryhmässä tarvitaan erilaisia yksilöitä. 

Johdettavana oleminen oli myös vastauksissa toistuva lähinnä etsintätilanteisiin liittyvä taito. 

”Et sä osaat ottaa vastaan palautetta etkä loukkaannu siitä, koska sä tiedät, 

että ihmiset kuitenkin pohjimmiltaan haluaa sulle ja sun koiralle hyvää.” 

Kolmas teema on vuorovaikutus ja kommunikaatio. Nämä taidot koettiin myös tärkeiksi. 

Keskustelun aloittamisen taito mainittiin tärkeänä kykynä, samoin kyky keskustella erilaisten 

ihmisten kanssa. Vuorovaikutustaitoihin kuului myös kyky kuunnella muita ja ottaa vastaan 

palautetta, mutta toisaalta myös suodattaa palautetta. Asioista pitää voida puhua niiden 

omilla nimillään ja pitää olla rohkeutta sanoa, jos jostain asiasta ei ole varma ja olla 

rohkeutta tehdä päätöksiä. Epäselvistä asioista on hyvä uskaltaa kysyä. Palautteen 

antamisen taito esiintyi myös haastatteluissa.  
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”Sit vaan pitää uskoo ja tietää itse, mikä on parhaaks itselleen ja omalle 

koiralleen.” 

Itseensä luottaminen – tieto siitä, mikä itselleen on parhaaksi ja usko omaan itseensä – on 

eräs tähän kysymykseen liittyvistä teemoista. Vastauksissa nousi esiin myös koirataidot: 

koiranlukutaito, luottamus koiraan ja eläinrakkaus. Näiden lisäksi mainittiin muun muassa 

rehellisyys, vilpittömyys, ihmistuntemus sekä halu auttaa.  

4.3 Motivoivat ja koiranohjaajan kehittymistä tukevat asiat 

Kolmas tutkimuskysymyksistä oli: ”Mitkä asiat motivoivat ja tukevat koiranohjaajan 

kehittymistä?” Käsittelen tässä erikseen motivoivina niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat 

koiranohjaajan motivaatioon sekä niitä asioita, jotka tukevat koiranohjaajan kehittymistä. 

Aloitan tämän kysymyksen käsittelyn motivoivista asioista.  

Motivoivista tekijöistä haastatteluissa korostui teemat ryhmä, laji itsessään, eteneminen 

sekä onnistumisen kokemukset. Nämä toistuivat jokaisen haastateltavan vastauksissa. Muita 

teemoja olivat muun muassa itse tekeminen, koira, vapaaehtoisuus, koulutusohjaaja, 

arvostus, osaaminen ja sosiaalinen.  

”Se on semmonen peruspalikka, joka mahollistaa kaikkien muitte palikoitten 

päälle rakentamisen.” 

Ryhmän merkitys korostui haastatteluissa. Harjoitusryhmässä on ”hyviä tyyppejä”, sieltä saa 

kannustusta ja lohdutusta, jos kaikki ei mennyt esimerkiksi kokeessa aivan nappiin. 

Motivoivassa harjoitusryhmässä on huumoria ja ryhmän apuun ja tukeen luotetaan –ryhmän 

ansiosta kadonnut motivaatiokin löytyy uudelleen. Ryhmän jäsenten eteneminen motivoi 

kaikkia ja koulutusohjaaja voi myös osaltaan toimia motivoivana tekijänä harrastajalle. 

 ”Ja sit tietysti tavallaan se tunne siitä, että on mukana tärkeessä 

organisaatiossa ja tärkeessä tehtävässä, tärkeessä hommassa.” 

Myös tässä kysymyksessä laji itsessään oli yksi teemoista. Pelastuskoiratoimintaa pidetään 

motivoivana ja mielekkäänä harrastuksena. Motivoivaksi koettiin myös se, että koiran 



27 

 

työskentely on sille itselleen mielekästä. Pelastusorganisaatiot ja niiden toiminta koetaan 

tärkeiksi ja niissä mukana oleminen tärkeäksi tehtäväksi. Pelastuskoiratoiminta on 

arvostettua Vapaaehtoisen Pelastuspalvelun sekä viranomaisten silmissä ja pelastuskoiran 

ohjaajuus koetaan ylpeyden aiheeksi. Myös se motivoi, että harrastuksessa voi toimia ja 

edetä, vaikka oma koira ei jostain syystä olisi toiminnassa mukana.  

 ”Kyllä varmaan suurin palon tekijä on se oman koiran ja itsensä kehittyminen.” 

Yksi teemoista on kehittyminen ja osaaminen. Pelastuskoiraharrastuksessa itse harjoitukset 

tuovat iloa ja tekeminen on mukavaa. Lajissa eteneminen pitää motivaatiota yllä. Toisinaan 

eteneminen ja oppiminen tuo lisää tietoa, jonka jakaminen muille on motivoivaa. 

Harrastuksessa edetessä tulee vastaan uusia asioita, esimerkiksi hälytysryhmään 

pääseminen, joka motivoi. Myös onnistumisen kokemukset ja menestys 

pelastuskoirakokeissa ja löydöt etsinnöissä kannustavat jatkamaan. Onnistumiset 

harjoituksissakin auttavat pitämään paloa harrastukseen yllä. Vapaaehtoistoiminta ja 

auttamistyö tuovat tekijälleen ”henkistä hyvää”. Ja tietenkin osaavan ja toimivan koiran 

kanssa toimiminen on ilo itsessään. 

Toimintatavat olivat teemana kehittymistä tukevissa asioissa. Koiranohjaajan kehittymistä 

tukevat asiat olivat usein erilaisia toimintatapoja – toki kannustavaa, tukevaa, lohduttavaa, 

hyväksyvää ja idearikasta ryhmää unohtamatta. Uusi harrastaja otetaan ryhmässä heti 

mukaan harjoituksen suunnitteluun ja toteuttamiseen, joka edesauttaa vastuunottoa itsensä 

ja koiransa kehittymisestä sekä ryhmään sitoutumista. Hälytysryhmässä voi olla 

tarkoituksella laadittu koulutuspolku, jonka läpi kulkeminen opettaa uudelle 

hälytysryhmäläiselle etsinnöissä tarvittavia taitoja ja menetelmiä.  

 ”Ahaa, nää on tätä mieltä, no mä kuuntelen näitten jutut ja otan niistä jotain 

vinkkejä itselleni." 

Viimeinen tämän tutkimuskysymyksen teemoista oli koulutus. Erilaisissa vapaaehtoisille 

tarkoitetuissa koulutuksissa, esimerkiksi Suomen Punaisen Ristin ensiavun ja henkisen tuen 

kursseilla, käyminen tukee koiranohjaajan kehittymistä taidoissa, mutta sen lisäksi se lisää 

halua toimia vapaaehtoisena. Koirankouluttamisen kurssit ja tapahtumat sekä eri 

kouluttajien koulutukset ovat haastatteluissa sellaisia, joista pitää oppia poimimaan ne 
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itselle ja omalle koiralleen sopivat asiat. Koulutusohjaajan omalla toiminnallaan 

vaikuttaminen koiranohjaajan kehittymiseen ja etenemiseen tukemalla, kannustamalla ja 

antamalla tietoa mahdollisuuksista esiintyi myös vastauksissa.  

4.4 Tuki koulutusohjaajalta 

Neljäs tutkimuskysymys oli: miten koulutusohjaaja voi tukea koirakon ja koiranohjaajan 

kasvua pelastuskoiran ohjaajaksi ja ryhmän jäseneksi. Kaikki haastateltavat puhuivat 

ryhmädynamiikasta, tiedon antamisesta, kannustamisesta ja koirakon kehittymisen 

edistämisestä. Nämä olivat tämän kysymyksen perusteemat. 

”Ja sit se, kun ryhmässä jäsenen on hyvä olla, nii sillon se ryhmä kasvaa ja niin 

ku voimaantuu, ja taas sit vastaavasti, jos se ryhmän jonkun jäsenen on huono 

olla siin ryhmässä, nii sit pitää miettiä sitä, et pitääkö se laittaa toiseen 

ryhmään.” 

Haastattelujen ryhmiin ja ryhmäyttämiseen liittyvät teemat nimesin ryhmädynamiikaksi. 

Koulutusohjaajalta odotetaan haastatteluissa yhteisen tavoitteen selkiyttämistä, 

ryhmäyttämistä, yhteishengen luomista, tasavertaisen osallistumisen vahvistamista ja 

avoimen ilmapiirin ylläpitämistä ryhmässä. Koulutusohjaajan tehtäviin kuuluu ryhmän 

harjoitusten ja muiden tapahtumien tehokkaasta sujumisesta huolehtiminen, tarvittaessa 

jopa ryhmänjäseniä hiljentämällä. Uusien ryhmänjäsenten ryhmäyttäminen ja 

vastuuttaminen esimerkiksi harjoitusten suunnittelun avulla sekä haastavien 

konfliktitilanteiden selvittäminen ovat myös koulutusohjaajan vastuulla. Mikäli ryhmän jäsen 

ei jostain syystä etene tai viihdy ryhmässä, koulutusohjaajan tehtävä on ohjata jäsen 

johonkin, missä hän voisi saada itselleen sopivampaa ohjausta tai muuten viihtyä paremmin. 

”Mut sit toisaalta myöskin tää, et sitä omaa näkökulmaansa ei pidä tyrkyttää 

loputtomiin sille toiselle koiranohjaajalle, koska kuitenkin jokainen kouluttaa 

omaa koiraansa oman persoonansa kautta.” 

Koulutusohjaajan mahdollisuuksina tukea koirakkoa mainittiin myös tiedon antaminen, joka 

oli yksi teemoista. Tätä on esimerkiksi se, kun jaetaan teknistä tietoa koiran kouluttamisesta. 
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Jokaisen vastaajan mukaan koulutusohjaaja ei kuitenkaan saa tyrkyttää omaa tapaansa, vaan 

enemmänkin jakaa vinkkejä, joista koiranohjaaja voi valita itselleen ja koiralleen sopivimmat 

ja toimivimmat. Myös erilaisista mahdollisuuksista, kuten kokeista, kilpailuista ja kursseista, 

kertominen kuuluu niihin tapoihin, miten koulutusohjaaja voi koirakkoa tukea.  

 ”Hän oli se aktiivinen, joka oli koko ajan, et ’lähe-lähe-lähe, meitä lähtee 

tämmönen porukka ja sulla on tulos, sulla on hyvä koira ja sä pystyt siihen’, 

ynnä muuta.” 

 ”Ja varsinkin, jos kaikki ei suju hyvin, nii sit semmonen uskon luominen, et kyl 

tästä nyt noustaan.” 

Kannustaminen ja kehittymisen edistäminen olivat myös haastatteluissa korostuneita 

tukemisen tapoja. Siihen kuuluu se, että puhutaan koiranohjaajalle rehellisesti hänen 

tilanteestaan. Kannustamisen tapoina mainittiin myös se, että koulutusohjaaja on 

kiinnostunut koirakosta ja heidän edistymisestään, tukee ja pitää huolta tavoitteiden 

saavuttamisesta sekä tarvittaessa työntääkin eteenpäin. Harrastuksen aikaa vievyydestä, 

pitkästä prosessista ja haasteista puhutaan koiranohjaajille rehellisesti heitä kuitenkaan 

liikaa pelottelematta ja muistuttaen, että tämä on ihan tavallisten ihmisten harrastus. 

Useammin kuin kerran mainitaan myös, että koulutusohjaaja lohduttaa ja kannustaa 

epäonnistumisten yhteydessä. Lisäksi kaksi haastateltavaa mainitsi, että on tärkeää, ettei 

pidetä itseään muita ylempänä, vaan kaikkiin koirakoihin suhtaudutaan avoimin mielin, 

arvostavasti, luotetaan koiranohjaajan kykyyn kouluttaa koiraansa, kuunnellaan muita ja 

tarvittaessa kyseenalaistetaan omiakin näkemyksiä. 

”Kaikilla ei voi aina olla semmonen päivä, et niin kun on vaan pelkkiä kukkasia 

taivaalla, vaan joskus siellä on myöskin myrskypilviä, vaan ne pitäs aina pystyä 

suodattamaan siitä ihmisestä pois.” 

Koulutusohjaaja itse on viimeinen teemoista. Koulutusohjaajan ihmistuntemus on 

haastatteluissa ilmennyt ominaisuus, joka auttaa tukemaan koirakkoa. Tällöin 

koulutusohjaaja voi auttaa ja ohjata koirakkoa sillä tavalla, joka sopii heille parhaiten. Eräs 

haastateltavista sanoi, että koulutusohjaajan on hyvä muistaa, että ohjattavilla voi olla 

toisinaan huonojakin päiviä. Koulutusohjaajien oma kouluttautuminen, harjoittelu ja 
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vertaistuki mainittiin myös haastatteluissa. Yhdessä haastattelussa muistutettiin 

koulutusohjaajia siitä, että pelastuskoiratoiminta on kuitenkin vain harrastus ja sitä ei pidä 

ottaa liian vakavasti. 

5 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tämän tutkimuksen tuloksissa korostuvat tietyt teemat. Korostuneita teemoja ovat ryhmä, 

pelastuskoiratoiminta itsessään sekä harrastuksessa edistyminen. Nämä teemat liittyvät 

jollakin tavalla kaikkiin tutkimuskysymyksiin.  

Ryhmän merkitys korostui kaikissa haastatteluissa. Tässä luvussa esittelen ensin ryhmään 

liittyviä asioita suhteessa tutkimuskysymyksiin. Sen jälkeen kerron itse 

pelastuskoiratoiminnan merkityksestä ja vaikutuksesta. Tämän jälkeen esittelen 

motivaatioon liittyviä asioita. Lopuksi kerran yhdistyksen nykytilanteesta ja siitä, mitä 

ehdotan kehitettäväksi. 

5.1 Ryhmä on kaiken perusta 

Ryhmällä on pelastuskoiratoiminnassa suurin merkitys, sillä eihän lajia voisi ihan käytännön 

syistä edes yksin harrastaa. Ryhmä on jollakin tavalla mukana kaikissa tutkimuskysymyksiin 

liittyvissä tuloksissa: ryhmällä on suuri merkitys pelastuskoiran ohjaajaksi kasvamisessa, halu 

olla mukana ryhmässä ja toimia ryhmässä ovat tärkeitä pelastuskoiraohjaajan sosiaalisia 

taitoja, ryhmä motivoi harrastamaan ja sieltä voi saada myös takaisin kadonneen 

motivaation. Lisäksi niihin asioihin, miten koulutusohjaaja voi tukea koiranohjaajan 

kehittymistä, kuului ryhmäyttäminen ja ryhmädynamiikasta huolehtiminen. Ryhmään liittyy 

vahvasti yhteenkuuluvuus – juuri se perustarve, jonka täyttymisellä oli Lintusen (2017, s. 

148) mukaan suurin merkitys sisäiselle motivaatiolle, hyvinvoinnille ja suoriutumiselle. Myös 

Lämsän (2010, s. 55) ja Kangasluoman (2020, s. 49) vapaaehtoisten motivaatiota tutkivissa 

opinnäytetöissä yhteenkuuluvuus ja yhteisöllisyys olivat asioita, joita vapaaehtoiset kokivat 

tärkeiksi. 

Sen lisäksi, että hyvässä ryhmässä on mukavaa harrastaa, se houkuttelee myös ilmestymään 

harjoituksiin. Avoin ja hyvä ilmapiiri, jäsenten hyväksyminen itsenään, huolehtiminen siitä, 
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että kaikki edistyvät ja kannustaminen ovat tuloksissa merkkejä hyvästä ryhmästä. Ryhmän 

yhteinen tavoite ja yhteenkuuluvuuden tunne lisäävät ryhmän jäsenten motivaatiota. 

Pelastuskoirayhdistyksen kannalta on siis tärkeää, että ryhmät ymmärretään tärkeäksi osaksi 

toimintaa. Niemistön (2002, ss. 37–38) mukaan ryhmän koollakin on merkitystä: 

pienemmissä ryhmissä yksilöt pääsevät paremmin esiin, suuremmissa ryhmissä muutamien 

aktiivisuus korostuu. Ryhmä, joka on dynamiikaltaan toimiva, jossa sen jäsenet viihtyvät ja 

johon halutaan kuulua, jossa on selkeät, yhteiset tavoitteet ja jossa jäsenet kokevat 

yhteenkuuluvuutta, tukee ja motivoi harrastajia tulemaan mukaan harjoituksiin ja 

edistämään osaamistaan. Kun koirakot käyvät harjoituksissa, edistyvät ja suorittavat kokeita, 

yhdistyksiin saadaan hälytyskelpoisia koirakoita käytettäviksi hälytyksissä. Hälytysvalmiit 

koirakot ovat taas koko seutukunnan etu. 

Asiaa on hyvä pohtia myös koulutusohjaajan näkökulmasta: hänellä tulisi olla tietoa ryhmän 

ohjauksesta ja ryhmäyttämisestä. Tunne- ja vuorovaikutustaidot ovat koulutusohjaajalle 

arvokkaita taitoja, kun tehtävänä on luoda ryhmään yhteenkuuluvuuden tunnetta sekä 

turvallista ja avointa ilmapiiriä. Koulutusohjaajalla tulisi olla rohkeutta tehdä tarvittaessa 

vaikeitakin ryhmää koskevia päätöksiä. Lisäksi hänellä tulisi olla tarvittavat välineet yhteisen 

tavoitteen selkiyttämiseksi, ryhmähengen luomiseksi ja ryhmädynamiikan ylläpitämiseksi. 

Niemistönkin (2002, s. 37–38) mukaan ryhmän yhteinen tavoite lisää myös motivaatiota. 

Koulutusohjaaja oli tutkimuksen tuloksissa vaikuttava tekijä pelastuskoiran ohjaajaksi 

kasvamisessa, motivaation luomisessa sekä koulutusohjaajan rooli koirakon kehittymisen 

tukemisessa on suuri.  

Ryhmän kannalta esiin nousevat sosiaaliset taidot. Kyky tulla toimeen kaikkien kanssa 

korostuu vastauksissa, samoin kuin muiden näkökulmien ymmärtäminen ja huomioiminen 

sekä muiden arvostaminen. Myös ryhmään liittymisen ja kuulumisen taidot ovat tärkeitä. 

Kun ihmisiä on useampia, toisinaan joutuu myös joustamaan. Nämä kaikki ovatkin oleellisia 

taitoja ryhmässä muiden kanssa toimiessa. Vuorovaikutustaidot ovat oleellisia: esimerkiksi 

osataan antaa ja vastaanottaa palautetta ilman, että mennään henkilökohtaisuuksiin tai 

otetaan liian henkilökohtaisesti. Kauppilan (2005, s. 22) mukaan viestintätaidot ovat 

erilaisista vuorovaikutustaidoista tärkeimpiä ja monet ongelmat johtuvat kommunikaatio-

ongelmista. Joillekin aggressio toimii toimintamallina erilaisissa tilanteissa ja niin aggressio 

helposti leviääkin joissakin ympäristöissä, esimerkiksi työpaikoilla (Keltikangas-Järvinen, 
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2010, ss. 65–67). Jotta erilaisilta kommunikaatio-ongelmilta ja väärinymmärryksiltä voidaan 

välttyä, tarvitaan hyviä vuorovaikutustaitoja. Vuorovaikutus- ja kommunikaatiotaidot 

kuuluvat lajiin jo sen vuoksi, että palautetta saadaan ja annetaan käytännössä jokaisen 

harjoituksen päätteeksi. Eräs haastateltavista totesi, että palautteen antaminen ja saaminen 

ovat paras osa harjoituksia.  

Hälytysryhmässä toimimisen kannalta luottamus muihin ryhmäläisiin on tärkeässä asemassa. 

Etsinnässä voi tulla vastaan mitä vain, olosuhteet voivat olla vaikeat ja silloin tulisi voida 

luottaa siihen, ettei pelastajasta – tai pelastajakaverista – tule pelastettavaa. Itsetuntemus ja 

omien rajojen tunnistaminen on osa sitä, että voi toimia hälytysryhmässä: pitää tunnistaa 

itsestään ja kertoa, jos etsittävä on mahdollisesti kuollut ja epäilee, että kuolleen ruumiin 

löytyminen järkyttää liikaa, tai on pidättäydyttävä etsinnöistä, jos edellisen vuorokauden 

aikana nukutut tunnit voi laskea yhden käden sormilla. Eräs hälytysryhmään liittyvä taito oli 

johdettavana oleminen. Tämä on olennainen osa etsintöjä: etsinnän johtoryhmä antaa 

etsijöille ohjeet, joiden mukaan toimitaan – silloin ei voi toimia omien halujensa mukaan, 

vaikka pitäisikin omaa tapaansa parempana. 

5.2 Pelastuskoiratoiminnan merkitys 

Pelastuskoiratoiminnan merkitys ja tärkeys korostuu myös kaikissa haastatteluissa. 

Harrastajat pitävät itse toimintaa merkityksellisenä ja se koetaan sellaiseksi, että sitä 

arvostavat myös viranomaiset ja muut vapaaehtoiset. Pelastuskoiraharrastajat kokevat 

tekevänsä tärkeää työtä vapaaehtoisena ja auttaessaan. Konkreettiset etsinnät ja niissä 

mahdollisesti tapahtuvat löydöt – kenen tahansa tekemät – motivoivat ja kannustavat 

ihmisiä harrastamaan. Tämän vuoksi motivaation kannalta olisikin tärkeää saada ihmiset 

koulutuksiin ja hälytysryhmiin pian harrastuksen aloittamisen jälkeen. Noin neljä viidestä 

Pelastuskoiraliiton (2019) kyselyyn osallistuneesta vastaajasta kertoi tavoitteensa 

harrastuksessa olevan hälytysryhmä koiran kanssa. Omakohtaisesti koin koirani menetyksen 

opinnäytetyöprosessin aikana, mutta halusin silti jatkaa tärkeänä pitämääni harrastusta.  

Monessa koiraharrastuksessa korostuvat kilpailu ja kokeet. Pelastuskoiratoiminnassa kokeet 

tähtäävät pääasiassa siihen, että koirakko voi näyttää taitonsa kadonneen etsinnässä ja 

heistä voisi tulla hälytyskelpoisia koirakoita, jotka voivat auttaa viranomaisia tärkeissä 
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tehtävissä. Eräs haastateltavista kertoikin, että hakeutui lajin pariin sen vuoksi, ettei siinä ole 

pakko kisata. Itse koen lajin myös sellaisena, että kouluttaessani koiraani 

pelastuskoiralajeihin opetan hyödyllisiä taitoja, joista toivottavasti on konkreettista hyötyä 

joskus tulevaisuudessa. En näe esimerkiksi agilitya tai koiratanssia samalla tavalla 

yleishyödyllisenä harrastuksena, vaikka agilitya olen joskus harrastanut ja mielestäni se 

hauskaa onkin. 

Eräs oleellinen pelastuskoiratoimintaan liittyvä asia on koira. Tutkimuksen haastateltavat – ja 

tutkimuksen tekijä itsekin – ovat hakeutuneet harrastukseen sen vuoksi, että itselle ja 

koiralle on haluttu yhteistä ja mielekästä tekemistä. Pelastuskoiraliiton (2019) jäsenkyselyssä 

lähes jokainen vastasi tavoitteensa liittyvän koiran kanssa tekemiseen: joko mielekkääseen, 

yhteiseen harrastukseen koiran kanssa tai hälytysryhmään pääsemiseen koiran kanssa. 

Koiran tekemisen ilo ja sen tärkeys ohjaajalle näkyy myös tämän opinnäytetyön 

haastatteluissa. Koiran ja ihmisen vuorovaikutuksessa syntyy mielihyvähormoni oksitosiinia 

(Sillman, 2018, s. 12). Sen lisääntynyt eritys sekä koiralla että ohjaajalla onkin yksi syy siihen, 

miksi koiran kanssa touhuaminen on mieleistä kummallekin osapuolelle. Kun koira soveltuu 

harrastukseen, rakastaa harjoituksia ja yhdessä tekemistä sekä kehittyy, harjoituksissa tulee 

onnistumisen kokemuksia ja ohjaajankin motivaatio lisääntyy. 

5.3 Motivaatiosta 

Motivoivista tekijöistä haastatteluissa ilmeni useita teemoja, jotka ovat tulkittavissa 

sisäiseksi motivaatioksi. Näitä oli esimerkiksi hyvä ryhmä, joka pitää sisällään 

yhteenkuuluvuuden tunteen, eteneminen ja onnistumisen kokemukset, oppiminen ja halu 

auttaa. Ulkoisen motivaation tekijöitä oli oikeastaan vain yksi: arvostus. 

Pelastuskoiratoiminta nähtiin tärkeänä ulkopuolisten silmissä ja se koettiin merkittäväksi. 

Sisäinen motivaatio on ihmiselle vahva syy toimia. Nämä ovat huomion arvoisia asioita, kun 

kehitetään yhdistystoimintaa ja halutaan innostaa ihmisiä osallistumaan harjoituksiin.  

Yksittäisissä harjoituksissa tapahtuvat pienet onnistumiset olivat tärkeitä koirakolle. 

Harjoitukset ovat kohtuullisen säännöllisiä tapahtumia, joten onnistumisen kokemuksia 

onkin tällaisissa tilanteessa mahdollista saada usein. Erilaisiin koulutuksiin osallistuminen 

lisäsi halua oppia lisää ja päästä hyödyntämään taitojaan. Eräs haastateltavista kertoi, että 



34 

 

hänen pelastuskoiratoimintaan liittyvistä koulutuksistaan saamansa opit motivoivat myös 

auttamaan erilaisissa tilanteissa pulaan joutuneita. Myös koiran koulutuksen oppiminen lisää 

motivaatiota ja innostaa tulemaan harjoituksiin oppimaan lisää.  

Eräs tärkeistä motivaatioon vaikuttavista teemoista oli harrastuksessa kehittyminen. Jotta 

mielenkiinto harrastukseen pysyy, siinä tulee myös kehittyä. Lajissa eteneminen on myös 

vaikuttava tekijä harrastuksessa. Koska koulutusprosessi lajissa on pitkä –käytännössä 

vähintään kolme vuotta – niin siinä pitäisi kyetä kehittymään. Lajissa on kokeita, jotka 

toimivat välietappeina koulutuspolulla kohti hälytysvalmiutta. Silti näiden kokeiden välille 

mahtuu paljon, erityisesti jos kokeet suorittaakin tiuhaan tahtiin VIRTA-tarkastukseen 

tähtäävän koulutuspolun loppupuolella. Ohjaajan tulisi myös itse kyetä huomaamana oma 

kehittymisensä lajissa. Oma kokemukseni kohtuullisen tuoreena harrastajana on, että lajissa 

on paljon erilaisia osa-alueita, joissa kehittymistä ei välttämättä itse tiedosta ja sen vuoksi 

myös harjoituksissa voi olla vaikea määritellä, mikä olisi se tärkeä asia, joka kaipaa enemmän 

harjoitusta ja missä taas olemme edistyneet. Erityisesti vaiheessa, jossa kokeet tuntuvat vielä 

kaukaiselta, jonkinlainen osaamisen mittari olisi hyvä apuväline auttamaan kehittymisen 

seurannassa, mutta myös kannustamaan uusien osa-alueiden oppimista ja selkiyttämään, 

missä asioissa harjoitusta kaivataan lisää ja mitkä sujuvat jo jotenkin. 

5.4 Kehitysehdotukset 

Pelastuskoiran ohjaajaksi kouluttautuva harrastaja tarvitsee siis tukea ryhmältään ja 

koulutusohjaajaltaan. Koiranohjaajan tulisi kuulua sopivaan, tavoitteelliseen ryhmään, joka 

on kooltaan ja ryhmädynamiikaltaan toimiva, johon hänet hyväksytään itsenään ja jossa hän 

saa tukea ja kannustusta. Hänelle tulisi olla nimettynä koulutusohjaaja, joka katsoo, että 

koirakko etenee ja saa tarvitsemaansa apua ja tukea. Koulutusohjaajan tulisi antaa opetusta 

koiran kouluttamisessa, mutta myös erilaisissa mahdollisuuksissa, joita laji tarjoaa. 

Koiranohjaajalla tulisi olla mahdollisuus suorittaa tarpeellisia etsinnän ja ensiavun 

koulutuksia. Toimivan ja lajiin sopivan koiran omistaminen auttaa saamaan harjoituksissa 

onnistumisen kokemuksia. Harjoitusten tulisi olla tehokkaita, muttei liian vakaviakaan. 

Pelastuskoiratoiminnassa tulisi voida edetä ja moniulotteisessa lajissa kehittymisen tulisi olla 

näkyvää.  
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Riihimäen pelastuskoirissa ei tällä hetkellä ole varsinaisia harjoitusryhmiä, vaan harjoitukset 

ilmoitetaan jäsenistölle ja niihin voi muutamia hälytysryhmäläisille tarkoitettuja harjoituksia 

lukuun ottamatta ilmoittautua kuka haluaa. Ihmiset ryhmässä saattavat siis vaihtua jokaisella 

kerralla eikä ryhmähenkeä pääse muodostumaan kuin ehkä hyvin pitkällä aikavälillä. Myös 

selkeä ryhmänjohtaja puuttuu. Harjoituksia pitävät usein eri kouluttajat eikä kenelläkään 

jäsenellä ole varsinaista hänelle osoitettua kouluttajaa, jonka kanssa omasta harrastusurasta 

voisi puhua. Hälytysryhmällä ei juuri ole yhteistä toimintaa ja yhdistyksen jäsenille polku 

hälytysryhmän jäseneksi ei ole selkeä. 

Pelastuskoiratoiminnassa harjoitusryhmän suunnitteluun ja sen tavoitteen selkiyttämiseen 

kannattaa käyttää aikaa. Ryhmän koko vaikuttaa siihen sitoutumiseen ja jäsenten 

aktiivisuuteen – ryhmässä pitäisi olla riittävästi jäseniä, jotta harjoituksia on mielekästä 

järjestää, mutta toisaalta ei liian paljon, jotta harjoitukset sujuisivat järkevässä ajassa ja 

kaikkien suorituksiin ehdittäisiin kunnolla keskittyä. Olisi hyvä myös miettiä, kannattaisiko 

harjoitusryhmä jakaa niin, että siinä harjoittelisivat keskenään urallaan samassa vaiheessa 

olevat harrastajat vai eri vaiheessa olevat sekaisin. Samassa vaiheessa olevat saisivat 

toisiltaan vertaistukea, mutta toisaalta eri vaiheessa olevat voisivat tuoda toisilleen 

kokemusta tai uusia näkökulmia. Ryhmäyttämiseen olisi myös hyvä olla suunnitelma, koska 

sillä selkeästi on merkitystä toiminnassa. Kiinteässä harjoitusryhmässä – sellaisessa, joka 

harjoittelee yhdessä säännöllisesti – pitäisi olla myös selkeä johtaja, joka luo ryhmähenkeä ja 

yhteisiä tavoitteita. Mikäli kiinteitä harjoitusryhmiä ei luotaisikaan, jokaiselle yhdistyksen 

koirakolle olisi hyvä osoittaa oma koulutusohjaajansa, joka on kiinnostunut kyseisen 

koirakon edistymisestä, auttaa tarvittaessa suunnitelmien luomisessa, kannustaa ja tukee 

sekä tarvittaessa vähän työntää eteenpäin.  

Kehittymisen seurannan työkalu olisi hyvä työväline helpottamaan oman harjoittelun sekä 

kouluttautumisen suunnittelua. Se voisi toimia myös välineenä hahmottamaan aikataulua, 

millä koirakosta voisi tulla hälytyskelpoinen. Kun päämäärä on näkyvissä, sitä kohti on 

helpompi kulkea. Mitä pienempiin ja tarkempiin osiin eri lajien osa-alueet olisi työkalussa 

pilkottu, sitä paremmin sieltä oman kehittymisensä näkisi. Eräässä haastattelussa 

haastateltava kertoi, että koiran koulutus tulisi olla kokonaisvaltaista niin, että heti alusta 

alkaen tähdättäisiin VIRTA-tarkastukseen sen sijaan, että keskityttäisiin pieniin 

yksityiskohtiin, joita yksittäisissä perus- ja loppukokeissa tulee vastaan. Myös työkalu olisi 
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hyvä suunnitella niin, että sen lähtökohtana olisi ne taidot, jotka koirakon tulee hallita 

VIRTA-tarkastuksessa – ja siitä lähtökohdasta tehdä jako pienempiin osa-alueisiin. 

Myös lajin itsensä merkitys on tärkeä pelastuskoiraharrastajille. Ihmisillä on halua auttaa ja 

olla mukana vapaaehtoistyössä. Heille on tärkeää päästä mukaan etsintöihin – ja etsinnöissä 

tapahtuvat löydöt olivatkin motivoiva tekijä harrastuksessa. Tämän vuoksi myös polku 

hälytysryhmään pitäisi olla selkeä ja jäsenistöllä konkreettinen mahdollisuus edetä sinne. 

Pelastuskoiratoiminta on vapaaehtoistoimintaa ja sitä tehdään ihmisten vapaa-ajan 

puitteissa. Se pitää huomioida siinä, kuinka paljon esimerkiksi yhdistyksen toiminnan 

johtamiseen ja järjestämiseen asetetaan vaatimuksia. Jotta toiminta pysyy käynnissä, sen 

pitää olla motivoivaa myös koulutusohjaajille, ryhmänjohtajille ja muille toiminnasta 

vastuussa oleville. Myös heidän tulee voida nauttia ryhmässä olemisesta, 

kouluttautumisesta, etenemisestä harrastuksessa sekä toiminnasta itsestään. Motivoitunut 

koulutusohjaaja tai ryhmänjohtaja on luultavasti tehokas kannustamaan ja motivoimaan 

muita.  

6 POHDINTA 

Tätä opinnäytetyötä tehtiin aineistolähtöisesti eli vastauksia tutkimuskysymyksiin etsittiin 

tässä tapauksessa haastatteluista eikä taustalla ollut mitään teoriaa tai hypoteesia. Oletin 

tutkimuksen tekijänä kuitenkin itse, että vuorovaikutus- ja kommunikaatiotaidot olisivat 

harrastuksessa tärkeitä. Osasin myös omasta kokemuksesta ennakoida, että ryhmän 

merkitys tulisi opinnäytetyössä näkymään, mutta en sitä, missä mittakaavassa.  

Tuloksissa on paljon asioita, jotka vastaavat teoriaa. Haastatteluista tällaisia asioita ilmeni 

vielä enemmän, mutta ne kaikki eivät liittyneet tutkimuskysymyksiin. Ryhmän, tai oikeastaan 

yhteenkuuluvuuden, merkitys motivaatioon tulee vastaan muun muassa 

motivaatiopsykologiassa – se oli se perustarve, jonka täyttymisellä oli eniten merkitystä 

hyvinvoinnille ja sisäiselle motivaatiolle (Lintunen, 2017, s. 148). Myös ryhmätoiminnan 

kannalta tärkeää oli ryhmänjohtajan ryhmälle luoma tavoitteellisuus, joka lisää motivaatiota 

(Niemistö, 2002, s. 37). Tärkeät sosiaaliset taidot olivat haastatteluissa sekä teoriassa 

samoja: muun muassa ryhmään liittymisen ja ryhmässä toimimisen taidot, toisen 
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kuunteleminen, keskustelun aloittaminen ja empatiakyky (Nyyti ry, 2016, s. 94). Toiminnan 

itsessään kannalta sitä tehtiin samoista syistä, kun vapaaehtoistyötä yleensäkin: yhteisöjen, 

halun auttaa ja itsensä kehittämisen mahdollisuuksien vuoksi (Heiskanen, n.d.). Motivaation 

kannalta yhteenkuuluvuus oli tärkeä tekijä myös Lämsän (2010) ja Kangasluoman (2020) 

opinnäytetöissä.  

Tämän opinnäytetyön prosessi muuttui matkalla. Aloitin opinnäytetyöurakan toisen 

yhdistyksessämme toimivan, sosionomikoulutuksessa olevan pelastuskoiraharrastajan 

kanssa. Suunnittelimme yhteistä opinnäytetyötä ja toteutimme haastattelutkin yhdessä. 

Syyskuussa tiemme kuitenkin erosivat opinnäytetyön suhteen ja jatkoin opinnäytetyön 

tekemistä yksin. Tässä vaiheessa opinnäytetyön luonne ja tutkimuskysymykset muuttuivat 

hieman. Jos olisin tehnyt pelastuskoira-aiheisen opinnäytetyön alun perin yksin, se olisi 

käsitellyt erilaisia teemoja.  

Opinnäytetyöstä ja sen tuloksista innostuneena suunnittelin yhdistyksemme jäsenille 

anonyymin jäsenkyselyn, jossa kartoitetaan motivaatiota, suunnitelmia, haasteita ja 

odotuksia. Toivon, että pääsisin toteuttamaan kyselyn pian. Olisi mielenkiintoista tietää, 

mitkä ovat oman yhdistyksemme jäsenten motivoivia tekijöitä ja haasteita. Jos 

kehitysehdotuksia otettaisiin käyttöön ja vaikka vuoden päästä tehtäisiin seuraava 

jäsenkysely, voisi kyselyiden tuloksia käyttää mittarina ja verrata, oliko tässä opinnäytetyössä 

ehdotetuilla toimenpiteillä ollut vaikutusta jäsenistön kokemuksiin. Näistä tuloksista voisi 

tehdä vaikka uuden tutkimuksen.  

Pelastuskoiratoiminnasta ei ole tehty paljon tutkimuksia, mutta mahdollisuuksia on paljon. 

Itseäni kiinnosti alun perin tehdä tutkimusta siitä, minkälaisia kriisiavun taitoja 

pelastuskoiran ohjaaja tarvitsee etsinnöissä löytäessään kadonneen ja minkälaista tukea on 

mahdollista saada, jos etsinnöissä tapahtuu jotain järkyttävää. Omalle opinnäytetyölle voisi 

olla jatkoa esimerkiksi koulutusohjaajan tai ryhmänjohtajan motivaatio 

pelastuskoiratoiminnassa ja sen mahdollinen vaikutus ryhmäläisiin. Omakohtaisesti en voi 

välttää ajattelemasta aiheena itse opinnäytetyön aikana kohtaamaani koirani menetystä 

kahden vuoden harrastamisen jälkeen ja sitä, miten se vaikuttaa omaan harrastamiseeni 

jatkossa – miten koiran menettäminen vaikuttaa pelastuskoiratoiminnan harrastamiseen ja 

motivaatioon. 
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Tässä opinnäytetyössä sen luotettavuuteen vaikuttaa moni tekijä. Tutkimusaineistona 

käytetyt haastattelut olisivat toisin muotoilluilla kysymyksillä voineet tuottaa erilaisia 

tuloksia. Opinnäytetyön tekijänä tutkin aihetta omasta subjektiivisesta näkökulmastani 

pienen, hiljattain perustetun yhdistyksen jäsenenä. Kohtuullisen tuoreena 

pelastuskoiraharrastajana tulkintani haastateltavien vastauksista voivat olla erilaisia kuin 

esimerkiksi sellaisen henkilön, joka ei pelastuskoiratoimintaa tunne yhtään, tai sellaisen, joka 

on harrastanut lajia kymmenenkin vuotta ja mahdollisesti kouluttanut useamman 

pelastuskoiran. Omassa tulkinnassani saattavat korostua esimerkiksi itse harrastuksessa 

kohtaamani ongelmat tai muut ilmiöt. Haastateltavien valinta voi myös vaikuttaa tuloksiin. 

Toisilta haastateltavilta olisi voinut tulla toisenlaisia vastauksia. On myös hyvä huomioida, 

että haastatteluissa haastattelutilanne, haastattelija ja haastateltavan oma mielentila 

vaikuttavat haastatteluun ja näin myös tutkimuksen tuloksiin.  

Tutkimuksen tulokset vastaavat omaa kokemustani pelastuskoiratoiminnasta. Analyysin 

tulokset on lähetetty haastatelluille henkilöille tutkimuksen loppupuolella luettaviksi. 

Ensimmäisen palautteen mukaan tulokset ovat oikeansuuntaiset ja vastaavat sitä, mistä 

haastatteluissa on puhuttu. Myös teoria tukee tutkimuksen tuloksia. Kaikissa haastatteluissa 

myös korostuivat samat teemat – uusien haastateltavien lisääminen tutkimukseen ei 

luultavasti olisi tuonut uusia korostuneita teemoja.  

Tutkimusaihe ei ole erityisen sensitiivinen. Tutkimus tuo osaltaan tietoa asioista, jotka 

vaikuttavat pelastuskoirien kouluttamiseen. Tutkimuksen tulosten perusteella tilaaja voi 

kehittää toimintaansa ja toivottavasti myös nopeuttaa prosessia, jonka avulla yhdistykselle 

saadaan hälytyskelpoisia koirakoita. Tällä perusteella tutkimusaihe on mielestäni eettisesti 

oikeutettu.  

Aineistonkeruumenetelmänä pidän haastatteluja parhaana, koska en löytänyt aiheesta 

aiempia tutkimuksia. Haastattelu sopii hyvin aineistonkeruumenetelmäksi, kun esimerkiksi 

kartoitetaan tutkittavaa aihealuetta (Eskola & Suoranta, 1998, s. 113). Pelastuskoiran 

kouluttamiseen vaikuttavista asioista osaavat varmasti kertoa parhaiten he, joilla asiasta on 

riittävästi kokemusta. Analyysiä tehdessä nimiä ei ole ollut näkyvissä aineistossa. Toisaalta 

olen itse toteuttanut haastattelut, joten tiedän suunnilleen, kuka haastateltavista on mitäkin 

puhunut. En näe sillä olevan kuitenkaan merkitystä tässä tutkimuksessa, koska teemoja ei 
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ole millään tavalla yhdistetty vastaajiin tutkimusta tehdessä. Tulosten raportoinnissa olen 

kuvannut, miten analyysi on tehty. Pohdin tuloksia kirjoittaessa olisiko analyysivaihetta ja 

taulukointeja pitänyt kuvata tarkemmin, mutta en nähnyt sen tuovan lisäarvoa 

tutkimukseen. Pidän tätä tutkimusta eettisenä. Tälle tutkimukselle on saatu tutkimuslupa.  

Sosionomi voi toimia myös järjestötyön parissa. Pelastuskoiratoiminta on aktiivista 

kansalaistoimintaa ja kansalaistoiminta kuuluu myös sosionomin osaamisalueisiin. Myös 

erilaiset ryhmätoiminnat, niiden ohjaus sekä ihmisten kohtaaminen on sosionomin vahvinta 

ammattiosaamista – nämä kaikki ovat myös osa pelastuskoiratoimintaa.  

Tämä opinnäytetyö on omistettu rakkaalle harrastuskaverilleni Hertalle (Nugadogin 

Quomaria, s. 26.9.2015 – 7.9.2020). Aloitin pelastuskoiraharrastuksen Hertan kanssa vuonna 

2018. Hertta kuoli opinnäytetyöprosessin aikana koirille harvinaiseen nenäontelon syöpään. 

Kuva 1. Hertta (Nugadogin Quomaria 26.9.2015 – 7.9.2020). Kuvaaja Kimmo Ihatsu. 
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Liite 1: Haastattelukysymykset 

Kuka olet? Kerro itsestäsi. 

Miten Sinusta tuli pelastuskoiran ohjaaja? 

Mikä tai mitkä asiat on vaikuttanut polkuusi pelastuskoiran ohjaajaksi 

kasvamisessa? 

Millaista tukea olet itse saanut? 

Mikä on ollut tärkeintä pelastuskoiran ohjaajaksi kouluttautumisesssa? 

Minkälaisia virstanpylväitä olet saavuttanut? 

Minkälaisia haasteita olet kokenut? 

Minkä olisit tehnyt toisin? 

Millaisia sosiaalisia taitoja pelastuskoiraohjaaja tarvitsee? 

Millaisista sosiaalisista taidoista on hyötyä harrastuksessa? 

Minkälaiset sosiaaliset taidot ovat olennaisia ryhmän kannalta?  Miten näitä 

taitoja voisi kehittää? 

Mikä pitää yllä paloa harrastamiseen? Miten koulutusohjaaja voi tukea 

sitoutumista? 

Miten koulutusohjaaja voi tukea ohjaajan kehittymistä? 

Millaiseksi koet ryhmän merkityksen? 

Miten ryhmässä toimimisen taitoja voi kehittää? Mikä edesauttaa taitojen 

kehittymistä ja mistä voi olla haittaa? 

Mikä sitouttaa henkilön ryhmään? 

Miten ryhmä voi tukea ohjaajaksi kehittymistä? 

Miten vapaaehtoisuus vaikuttaa pelastuskoiratoimintaan? Entä ohjaajan 

toimintaan ja kehittymiseen? 

Miten vapaaehtoisuus näkyy ryhmäytymisessä? 

Mitä ohjeita antaisit aloitteville pelastuskoiran ohjaajille? Entä millaisia ohjeita 

antaisit tuoreille koulutusohjaajille?  
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