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1

Johdanto

Koira on toiminut yhdessä ihmisen kanssa jo kymmenien tuhansien vuosien ajan.
Alkuperäisesti ihminen on alkanut jalostaa koiria näiden hyötyominaisuuksien takia.
Koirilla on havaittu olevan paljon positiivisia vaikutuksia ihmisen psyykkiseen sekä fyysiseen hyvinvointiin. Koira on tutkitusti halukas toimimaan sosiaalisesti ihmisen kanssa
sekä hakemaan ihmiseltä apua ongelmanratkaisuun. Koira osaa tulkita ihmisen liikesekä elekieltä paremmin kuin toinen ihminen. (Tiira 2019, 11-12.)

Florence Nightingale ymmärsi jo 1800-luvulla eläimessä piilevän terapeuttisen potentiaalin. Nightingalea pidetään yhtenä eläinavusteisen terapian syntyyn vaikuttaneista henkilöistä. Hän huomasi työssään pienten lemmikkieläinten auttavan
vähentämään ahdistusta lapsilla sekä aikuisilla, jotka olivat psykiatrisissa hoitolaitoksissa. Koira-avusteinen työskentely nosti pikku hiljaa suosiotaan ja esimerkiksi Sigmund Freud alkoi käyttää koiraansa psykoterapiaistuntojen apuna 1930-luvulla. (Kahilaniemi 2016, 18-19.)

Koira-avusteinen työskentely sekä koiraterapia ovat lisääntyneet paljon viime vuosina.
Eläinten terapeuttisia vaikutuksia on tutkittu ja niistä on todettu olevan positiivisia
vaikutuksia eri kuntoutujaryhmissä. Suomessa koiria työskentelee kasvatuksessa, fysioterapiassa, psykoterapiassa, muistisairaiden hoidossa sekä toimintaterapiassa. Koiraavusteista työskentelyä voidaan käyttää, kun se nähdään asiakkaan tarpeeseen
sopivaksi ja asiakas on siihen suostuvainen. Koira voi olla osa koko kuntoutusprosessia.
Koira soveltuu hyvin ratkaisukeskeiseen kuntoutukseen, sillä se ei pohdi menneitä, ei
kaipaa kannustusta, osaa toimia yhteistyössä ilman ennakkoluuloja, kestää häiriötekijöitä ja on rohkea sekä avoin uuden edessä. Lapselle koira voi olla tukena sosiaalisten taitojen opettelussa yhteisten tehtävien harjoitusten avulla. (Ikäheimo 2013, 2242.)

Eläinavusteista kuntoutustyötä tehdään erilaisten eläinten parissa sekä erilaisten
kuntoutujaryhmien, mutta tässä opinnäytetyössä on paneuduttu koira-avusteiseen
työhön autismin kirjon lapsilla. Kiinnostus aiheeseen on lähtenyt liikkeelle tutkijan
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omasta mielenkiinnosta koira-avusteista työtä kohtaan sekä aiemmasta kokemuksesta
autismin kirjon henkilöiden kanssa työskentelystä. Työssä on huomattu, että koirat
vaikuttavat konkreettisesti autismin kirjon henkilöihin positiivisella tavalla.
Opinnäytetyöstä voi tulevaisuudessa olla hyötyä ammattilaisille, jotka harjoittavat
koira-avusteista työtä.

Opinnäytetyön tarkoituksena on tarkastella koira-avusteista työtä osana autismin
kirjon kuntoutusta. Tarkoituksena on löytää tietoa kirjallisuuden avulla koiraavusteisista palveluista sekä niiden hyödyistä.

2

Autismi

Autismia on luultavasti esiintynyt kaikkina aikakausina, mutta sitä ei ole osattu diagnosoida. Noin 1940-luvulta lähtien on havaittu tietynlaiset kontakti-, kommunikaatio- ja
käyttäytymishäiriöitä omaavat lapset ja ymmärretty heidän olevan oma erityinen ryhmänsä. Autismia on kuitenkin esiintynyt jo keskiajalla, mutta sitä ei ole määritelty erilliseksi muusta ihmisryhmästä. Autismia esiintyy kaikissa kulttuureissa ympäri maailmaa ja sitä on tutkittu monessa eri maassa. Pitkään autismia pidettiin sairautena ja
sitä yritettiin hoitaa, kuitenkin tuloksetta. Ennen autismi käsitettä sekä ymmärrystä
siitä, että autismi ei ole sairaus, sen nimenä kulki pitkään lapsuudenpsykoosi. (Gillberg
1999, 8-9.)

2.1 Autismin kirjo
Autismiliiton verkkosivuilla autismi määritellään neurobiologiseksi keskushermoston
kehityshäiriöksi, joka aiheuttaa yksilöllisesti hyvin vaihtelevia toiminnan haasteita (Autismi (F84.0) n.d.). Autismin kirjoon lukeutuvia henkilöitä on Suomessa arviolta noin 40
000 - 50 000. Autistinen henkilö tarvitsee yksilöllistä tukea kaikissa elämänvaiheissa,
mutta tuen luonne muuttuu iän myötä. Autismi ei ole tauti eikä sairaus eikä siitä niin
sanotusti tarvitse parantua. Haasteet ja rajoitteet vaikuttavat huomattavasti autistisen
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ihmisen elämään, mutta autismiin kuuluu myös useita vahvuuksia. Autismi on osa ihmisen identiteettiä, sillä sen kanssa synnytään sekä kasvetaan ja se diagnosoidaan
yleensä jo varhaisessa lapsuudessa. Haasteita esiintyy tyypillisesti vuorovaikutustaidoissa, jotka alkavat ilmetä jo lapsena. Tyypillisiä näkyviä haasteita autistisella henkilöllä on sosiaalisessa kommunikaatiossa, sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja sosiaalisessa mielikuvituksessa. (Autismin kirjo 2017.)

Autistisen henkilön tapa kommunikoida on usein poikkeavaa ja hän voi mieltää ja ymmärtää asioiden merkityksen sekä ympäristön eri tavalla kuin muut. Käyttäytymisessä
on usein havaittavissa puutteita tai poikkeavuuksia sosiaalisissa vuorovaikutus- ja kommunikaatiotaidoissa. Monilla esiintyy myös rajoittuneita ja stereotyyppisiä käyttäytymismalleja sekä poikkeavaa reagointia erilaisiin aistiärsykkeisiin. Autismi huomataan
yleensä siinä kehitysvaiheessa, kun lapsen pitäisi alkaa opetella vuorovaikutustaitoja.
(Autismin kirjo 2017.)

Autismin kirjossa esiintyy usein poikkeavaa reagointia eri aistiärsykkeisiin. Tämä poikkeava reagointi erilaisiin ärsykkeisiin voi tulla esiin erilaisina yli- tai aliherkkyyksinä. Ylireagoinnissa henkilö kokee aistimukset liian voimakkaina. Tällöin tavallinen puhekin
voi autistisen henkilön mielestä kuulostaa huutamiselta. Aliherkkyydessä taas reagointi ärsykkeisiin on heikkoa tai jopa puutteellista. Nämä yli- ja aliherkkyydet voivat
vaikuttaa merkittävästi autistisen henkilön ja tämän perheen elämään. Aistipoikkeavuuksia voidaan helpottaa ympäristön strukturoinnilla sekä muutoksilla. Autistisella henkilöllä voi olla poikkeavuutta liike- ja tasapainojärjestelmässä, jolloin oman
liikkeen hahmottaminen voi olla haastavaa. Tämä voi aiheuttaa henkilössä pelkoa ja
ahdistusta, kun hän ei hahmota esimerkiksi etäisyyksiä tai painovoiman muutoksia. Liikealiherkkyydessä henkilö saattaa pelätä portaita tai erivärisiä laattoja, kun taas liikeyliherkkä henkilö saattaa olla lähes tiedoton omista liikkeistään ja kaatuilla holtittomasti. Kaikki nämä aistipoikkeavuudet vaikuttavat autistisen henkilön sekä hänen lähipiirinsä elämään, joten aistiherkkyyksien diagnosointi on erityisen tärkeää. Aistiherkkyyksien tiedostaminen auttaa autistista henkilöä ja tämän lähipiiriä toimimaan sujuvammin yhdessä ja vältytään turhilta ristiriidoilta. (Ikonen ym. 2015, 16-18.)
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2.2 Autismin kirjon lapset
Autistisella lapsella kehitys vaihtelee paljon, sillä häiriöön liittyy suurentunut kehitysvammaisuuden, oppimisvaikeuksien sekä puheen kehityksen häiriön riski. Osa
lapsista ei käytä kommunikointiin lainkaan puhetta, kun taas osalla puheen kehitys voi
olla tavanomaista. Noin puolella autismin kirjon häiriöistä on kehitysvamma. Autismin
kirjossa henkilö kokee ja näkee maailman eri tavalla ja siksi monien tavallisten asioiden
tekeminen voi olla hänelle haastavaa. Vuorovaikutuksen haasteet näkyvät kaverisuhteiden luomisen haasteena ja usein kiinnostuksen kohteet poikkeavat oman ikäryhmän normeista. Tunne-elämän säätelyssä esiintyy usein paljon haasteita. Autistisen
henkilön on usein vaikea osoittaa empatiaa, eikä henkilö aina ymmärrä, miksi toiset
käyttäytyvät tietyllä tavalla. Autistisen henkilön voi olla vaikea tietää, miten hänen
kuuluu missäkin tilanteessa toimia ja hänen voi olla vaikeaa tulkita toisten ilmeitä ja
eleitä. (Socada 2020.)
Autistisella lapsella poikkeavien aistitoimintojen esiintyvyys on tavallista. Poikkeamat
voivat ilmetä esimerkiksi ruokailuvaikeuksina, ääniherkkyytenä sekä epätavallisina
tuntemuksina. Lapsi saattaa esimerkiksi tuntea tavallisen kosketuksen iholla kipuna.
Autismiin kuuluu usein myös liitännäisoireita. Näitä voivat olla muun muassa
näkökyvyn, kuulon ja liikunnan häiriöt. Lapsilla todetaan usein myös käytös- ja
ahdistuneisuushäiriöitä, nukhatamisvaikeutta, tic-oireita, keskittymisongelmia sekä
ylivilkkautta. Liitännäisoireisiin voi saada apua lääkityksestä, mutta autistisen lapsen
mielekkään elämän lähtökohtana on selkeä päiväjärjestys sekä varhain aloitettu
kuntoutus. (Perttula 2016.)
Jokainen autistinen lapsi on yksilö ja täten myös oireet ovat yksilöllisiä. Vaihtelua on
esimerkiksi kielellisten taitojen oppimisessa. Autistisen lapsen motorinen kehitys
menee yleensä eri järjestyksessä kuin “terveen” lapsen tai jotkin taidot jäävät kokonaan oppimatta. Autistisen lapsen jokapäiväiset elämisen taidot ovat usein monella
osa-alueella heikentyneet: lapsen kyky sanoittaa omat tarpeensa, toisten lasten
pyytäminen mukaan leikkiin, itsestään huolehtimisen taidot, kuten rutiinien noudattaminen ilman kehoitusta sekä hygienian hoito. Lapsella ei ole tavallisesti kiinnostusta
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ottaa kontaktia muihin ihmisiin, vaan esimerkiksi leikkii aina mielummin yksin. Autistesella lapsella on usein tiettyjä erityisosaamisia. Hän saattaa esimerkiksi oppia ajamaan pyörällä todella nopeasti, mutta vaatii vielä aikuisiälläkin kehoitusta hygienian
hoidossa. Autistisilla lapsilla tavataan usein myös pakko-oireita. Monilla voi olla tietyt
lempilelut, eikä muut lelut juuri kiinnosta. Nämä voivat olla esimerkiksi palikat, joita
lapsi saattaa järjstellä tuntikausia samanlaisiin pinoihin. (Brown Birtwell ym. 2016, 2025.)
Autistisen lapsen elämässä, vanhemmilla on iso rooli. Ei riitä, että on pelkkä vanhempi,
vaan täytyy olla samaan aikaan opettaja, puolesta puhuja, rakastava vanhempi sekä
perheenjäsen. Kotona vanhempien tulee ottaa huomioon myös paljon muuta, kuin autistinen lapsi: perheessä voi olla muita lapsia, vanhenmpien oma yksilöllisyys sekä
perhe kokonaisuudessa. Vanhemmat ovat lapsensa parhaat asiantuntijat ja he ovat
usein ensimmäiset, ketkä tunnistavat lapsessa autismin piirteitä. Diagnoosin saaminen
voi kestää pitkään ja se vaatii useita erilaisia arviointeja. Kun diagnoosi saadaan, voidaan lapselle alkaa järjestää juuri hänelle yksilöidyt tukipalvelut ja terapiamuodot.
Palvelut järjestetään käytännössä tiiviissä yhteistyössä ammattilaisten sekä kodin
välillä. Eri terapiamuodot tuodaan yleensä osaksi lapsen arkea ja tällöin vanhemmilla
on suuri vastuu terapian onnistumisesta. Ammattilaiset antavat vanhemmille työkaluja, mutta vanhemmat hoitavat toteutuksen käytännössä itse. Jotta lapsi saa kaiken
tarvitsemansa tuen sekä avun, vanhempien tulee ymmärtää autismin kirjo teoriassa
sekä käytännössä, tuntea siihen liittyvää lainsäädäntöä sekä olla tietoinen erilaisista
palveluista. (Lord & McGee 2001, 32-33.)

2.3 Autismi ja kuntoutus
Autismin kirjon häiriöiden hoidossa ja kuntoutuksessa on tärkeää tukea arjen toimintoja. Häiriötä ei pystytä poistamaan, vaan sen kanssa tulee oppia elämään erilaisten
tuki- ja apukeinojen avulla. Tässä helpottaa häiriön mahdollisimman varhainen diagnosointi. Autistiselle henkilölle on tärkeää suunnitella arjen toiminnot etukäteen. Säännöllisyys ja arjen kulun hahmottaminen helpottavat autistisen henkilön toimeen ryhtymistä. Autistiselle henkilölle yllättävät muutokset ovat usein vaikeita ja niiden käsittely
vie aikaa. Näissä tilanteissa konfliktit ovat tavanomaisia ja niitä voidaan välttää hyvällä
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ennakoinnilla, esimerkiksi hahmottamalla uusi tilanne ennakkoon kuvien avulla. (Autismi (F84.0) n.d.)

Perushaasteita autistisen henkilön kuntoutuksessa ovat kommunikointi, strukturointi,
sosiaalisten tilanteiden ja vuorovaikutuksen harjoittelu sekä aistiviestien tunnistaminen ja oman kehon hahmottaminen (Autismin kirjo 2017). Kuntoutus perustuu siis niin
sanottuun arkikuntoutukseen, jossa erilaiset tukitoimet ja toiminnot sijoitetaan henkilön omaan päivärytmiin. Positiivinen vahvistaminen ja kannustaminen on ehdottoman
tärkeää tavoitteiden saavuttamiseksi. Uudet asiat vaativat paljon toistoa sekä aikaa.
Eri kuntoutusmuotojen suunnittelussa tulee ottaa huomioon henkilön mahdolliset aistiyliherkkyydet, emotionaaliset heikkoudet sekä eri lääkkeiden vaikutukset. Aikuinen
autismin kirjon häiriöinen henkilö voi olla mukana työelämässä, mikäli häiriö on lievä.
Tällöin työnkuva tulee suunnitella ennakkoon hyvin ja yksilöidä työtehtävät kykyjen
mukaan. (Autismi (F84.0) n.d.)

Autistisen lapsen kuntoutus suunnitellaan moniammatillisen työryhmän kanssa sekä
yksilöllisten arviointien perusteella. Pienille lapsille tehdään niin kutsuttu Varhis-kuntoutussuunnitelma. Kuntoutus aloitetaan mahdollisimman varhain ja sen tulee olla kokonaisvaltaista lapsen kehityksen osa-alueet huomioon ottaen. Kuntoutus tapahtuu
mahdollisimman paljon lapsen kotona sekä omassa toimintaympäristössä, jolloin vanhempien rooli kuntoutuksessa korostuu. Opeteltavat asiat ovat selkeitä ja hyvin strukturoituja. Keskeisintä on painottaa kuntoutus kommunikaatioon ja sosiaalisiin vuorovaikutustaitoihin. Lapsen kuntoutuksessa on tärkeää seurata tavoitteita aktiivisesti ja
tarvittaessa tehdä nopeitakin muutoksia, mikäli jokin asia koetaan haastavaksi. Myös
yhteisöpohjainen lähestymistapa on osa kuntoutusta. On tärkeää, että lapsi oppii toimimaan myös erilaisissa ryhmissä, kuten koulussa ja päiväkodissa. (Autisminkirjon häiriöt n.d.)

Autistisen lapsen kuntoutus painottuu paljon kommunikaation kehittämiseen sekä
motoristen taitojen harjoittamiseen. Arjen sujumisen kannalta on ensisijaisen tärkeää
löytää lapselle juuri hänelle sopiva kommunikointitapa. Kommunikaationtapaa etsitään yhdessä perheen sekä ammattilaisten kanssa. Mukana prosessissa on yleensä puheterapeutti sekä kuntoutusohjaaja. Kuntoutusohjaaja voi tehdä kotikäyntejä, jolloin
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perhe saa tukea ja ohjausta käytäntöön. Erilaisia kommunikaatiomuotoja ovat esimerkiksi viittomat, tukiviittomat tai PC-kuvat, joilla arki saadaan selitettyä lapselle kuvien
avulla. Kuvina voidaan käyttää valmiita kuvapankkeja tai lapselle voidaan laatia myös
omat yksilöidyt kuvat. (Autismikuntoutus 2014.)

3

Eläinavusteinen työskentely

Tutkimusten mukaan eläimen läsnäololla on vapauttava ja rentouttava vaikutus jokapäiväisessä elämässä. Eläinten käyttöä hoitotarkoituksessa on alettu laajentaa vasta
1900-luvulla, vaikka eläintä onkin käytetty ihmisen apuna jo muinaisista ajoista alkaen.
Monet tutkijat ja terveydenhuollon ammattilaiset ovat olleet jo pitkään kiinnostuneita
eläimen ja ihmisen välisen vuorovaikutuksen myönteisistä vaikutuksista sekä mahdollisista terveysvaikutuksista (Hughes M.J. ym. 2019, 1-13.). Tutkimuksia eläinavusteisesta
työstä tehdään jatkuvasti lisää ja niiden hyötyjä kokeillaan myös käytännössä. Erityisesti avusteelliseen työhön koulutettuja koiria käytetään erilaisiin tarkoituksiin, joilla
pyritään parantamaan potilaan henkisiä, sosiaalisia, emotionaalisia ja fyysisiä toimintoja. Eläinavusteinen terapia on yksi monesta terapiamuodosta, joka ei kuitenkaan
sovi kaikille yksilöllisten ominaisuuksien vuoksi (Koukourikos ym. 2019).

Määritelmänä eläinavusteinen työskentely tai eläinavusteisuus pitää sisällään
eläinavusteisuuden kaikki lajit: Eläinavusteinen vapaaehtoistoiminta (Animal-Assisted
Activities AAA), eläinavusteinen terapia (Animal-Assisted Therapy AAT) ja eläinavusteinen toiminta erityisopetuksessa (Animal-Assisted (Special) Education AAP). Eläinavusteinen vapaaehtoistoiminta (AAA) on ilmaista toimintaa toiminnankohteelle. Toiminnan tavoitteena on tarjota mahdollisuuksia lisätä ihmisen hyvinvointia kasvatuksellisin,
motivoivin ja mielihyvää tuottavin keinoin. Vapaaehtoistoiminnassa eläimen ohjaajalta
ei vaadita tehtävään ammatillista koulutusta, mutta hänet tulee olla perehdytetty
eläinavusteiseen toimintaan sekä laitosvierailujen tekemiseen. Tapaamiset perustuvat
tilannesidonnaisuuteen ja käynnit ovat sisällöltään yksilöllisiä. Tapaamiset voivat olla
säännöllisiä, mutta niiden pituudella ei ole määritelmää. (Määritelmiä 2020.)
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Eläinavusteinen terapia (AAT) kuuluu eläinavusteiseen ammatilliseen työhön ja se on
maksullista toimintaa. Työ on tavoitteellista ja eläin toimii osana hoito- tai kuntoutusprosessia. Terapian tarkoituksena on ihmisen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen. Terapia voi olla yksilöityä tai ryhmämuotoista. Terapialla on selkeästi asetetut tavoitteet, joiden edistymistä seurataan sekä dokumentoidaan. Eläimen ohjaajalta vaaditaan terveyden- ja sosiaalihuoltoalan ammattilaisuus, joka on perehtynyt tai saanut
koulutuksen eläinavusteiseen toimintaan. Terapeuttinimikkeen käyttöön tarvitaan
lupa Valviralta, joka hyväksyy ja valvoo nimikkeen käyttöä: ” Kun esimerkiksi psykoterapeutilla on ammattityössään mukana eläin, hän voi käyttää nimitystä eläinavusteinen psykoterapeutti tai tarkemmin mukana olevan eläimen perusteella esim. koiraavusteinen psykoterapeutti tai hevosavusteinen psykoterapeutti”. (Määritelmiä 2020.)

Eläinavusteita toimintaa käytetään myös erityisopetuksessa (AAP). Eläinavusteinen erityisopetus on opettajan antamaa opetusta eläimen ollessa läsnä luokkatilassa. Eläin
voi olla opettajan oma tai eläin voi olla luokassa ohjaajan kanssa. Opettajalla tulee olla
osaaminen ja ymmärrys eläinavusteisesta työstä. Erityisopetus eläimen kanssa on tavoitteellista, suunnitelmallista sekä ammatillista toimintaa, josta voidaan maksaa erillinen korvaus. (Määritelmiä 2020.)

Kela on teettänyt Kuntoutussäätiöltä selvityksen eläinavusteisesta kuntoutuksesta,
jonka mukaan toiminta on toimivaa ja sitä voidaan hyödyntää osana monien eri sairauksien hoitoa. Suomessa eläinavusteisia menetelmiä voidaan käyttää esimerkiksi oppimisvaikeuksien, erilaisten kehityshäiriöiden sekä neuropsykiatristen häiriöiden kuntoutuksessa. Eläimiä käytetään paljon myös aikuisten mielenterveys- ja päihdetyössä
sekä muistisairaiden hoidossa. Tutkimuksen mukaan eläinavusteiset menetelmät sopivat erityisesti lapsille ja nuorille, joilla on vaikeuksia sitoutua omaan hoitoon. Eläin motivoi ja sen käyttö voi jopa nopeuttaa hoito- tai kuntoutusprosessia. (Selvityksemme:
Eläinavusteinen kuntoutus on toimivaa ja motivoivaa 2018.)
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3.1 Koira-avusteinen työskentely
Koira on tutkitusti monella tapaa hyvä työpari ihmiselle. Koirat nauttivat vuorovaikutuksesta vieraidenkin ihmisten kanssa, verrattuna muihin eläimiin. Koira hyväksyy ja
suosii ihmistä sosiaalisessa mielessä. Kaikista eläinlajeista juuri koiralla on todettu olevan voimakkain sisäinen halu olla vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa. Kasvatus- ja
kuntoutustyössä koira on todettu toimivaksi juuri tämän vuorovaikutuksen takia. Koira kykenee lukemaan ihmisen mielenliikkeitä ja tunnetiloja. Näin syvään ymmärrykseen ei kykene edes ihminen. (Latvala-Sillman 2018, 9-15.)

Koira vaikuttaa ihmisen hyvinvointiin kokonaisvaltaisesti. Koiran on todettu vaikuttavan ihmisen fyysiseen, psyykkiseen sekä sosiaaliseen hyvinvointiin. Koira laskee ihmisen kortisolitasoa ja nostaa oksitosiinitasoa. Nämä muutokset auttavat asiakasta tai
potilasta jaksamaan pidemmän aikaa fyysistä rasitusta ja tämä taas lisää asiakkaan liikkumista. Koira motivoi liikkumaan, sillä se toimii myös mukavana lenkkiseurana. Koira
voi olla myös konkreettinen osa liikuntaa, esimerkiksi asiakas voi heittää koiralle palloa
tai ottaa koirasta tukea. Lapsen kohdalla, koiran kanssa leikkiminen voi aktivoida liikkumaan. Koira tukee myös kommunikointi- ja vuorovaikutustaitoja. Oksitosiinipitoisuuden lisääntyminen saa ihmisessä aikaan onnellisuuden tunnetta. Tyytyväinen mieli
auttaa jaksamaan paremmin ja näin harjoituksista ja opiskeluista tulee helpompaa.
(Latvala-Sillman 2018, 25-30.)

Koirien läheisyyden on osoitettu vaikuttavan ihmisten aivojen kemiaan ja sitä kautta
koko hyvinvointiimme. Eläimen merkityksen on huomattu korostuvan henkilöillä, joilla
ihmissuhteet ovat eri syistä puutteellisia tai niihin liittyy traumoja. Ajan saatossa ihminen on oppinut käyttämään koiran käytöstä apuna tapahtumien ja turvallisuuden ennakointiin. Koira on myös herkkä lukemaan ihmisen tunnetiloja sekä käyttäytymistä.
Tämä auttaa uusien asioiden ja uusien ihmisten kohtaamisessa, kun koira toimii ennakoivana ”välineenä”. Koiran reaktiot erilaisissa tilanteissa kertoo meille ennakkotietoa,
miten tilanteessa tulisi reagoida. Autismin kirjon henkilöille on tyypillistä vaikeus ymmärtää toisten ihmisten tunteita sekä mielen toimintoja. Koiran läsnäolo luo turvallisuuden tunnetta sekä auttaa henkilöä rentoutumaan. Koira reagoi herkästi henkilön
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nonverbaalisiin vihjeisiin sekä fyysiseen käyttäytymiseen. Nämä ominaisuudet tukevat
hyvin autismin kirjon henkilöitä, sillä koira voi ymmärtää heitä ilman puhetta. (Ikäheimo 2013, 88-90.)

Koirien positiivinen vaikutus on todettu myös autististen lasten kanssa työskennellessä. Niin sanottuja autismikoiria on käytetty muun muassa kouluissa autismin kirjon
lapsilla. Autismin kirjon oppilailla yksi suurimmista haasteista on aistijärjestelmän
kuormittuminen sekä stressaantuminen. Myös aistitoiminnoissa todetaan usein ongelmaa esimerkiksi yli- tai aliherkkyyksinä. Kommunikoinnin haasteet aiheuttavat usein
yhteenottoja ohjaajan ja lapsen välillä. Tässä kohdassa koiralla on tärkeä merkitys ja se
toimii hyvänä ”stopparina” vaikeiden asioiden käsittelyssä. Koira rauhoittaa lasta ja
auttaa näin selviytymään ristiriitaisesta tilanteesta paremmin. Tutkimuksissa on myös
todettu, että koira lisää sosiaalista vuorovaikutusta, kun se on läsnä luokkatilassa. (Latvala-Sillman 2018, 48-49.)

3.2 Koira osana autistisen lapsen kuntoutusta
Koiraa käytetään apuna autismin kirjon lapsilla esimerkiksi kouluissa. Koiran avulla autistisen lapsen on helpompi harjoitella sosiaalisia taitoja sekä tunne-elämän taitoja.
Koira myös tuo tukea kommunikointiin ja auttaa sietämään paremmin aistiärsykkeitä.
(Ikäheimo K. 2013, 202-203.) Koiran ottamisella osaksi kasvatusprosessia on todettu
olevan lukuisia fysiologisia sekä psyykkisiä hyötyjä. Asiakas kykenee rentoutumaan paremmin ja verenpaine laskee. Eläinavusteinen työskentely lisää asiakkaan kognitiota,
voimaa, liikeratoja sekä tasapainoa. (Kahilaniemi 2016, 19-20.)

Autismin kirjon lapsilla yksi suurimmista haasteita on aistijärjestelmän kuormittuminen ja herkästi stressaantuminen. Aisteissa nähdään usein yli- tai aliherkkyyksiä, jolloin
esimerkiksi kevyt kosketus voi tuntua epämiellyttävältä ja jopa tuntua kipuna. Äänet
voivat kuormittaa ääniyliherkkää lasta ja aiheuttaa stressiä. Eri aistien yli- tai aliherkkyydet kuormittavat lapsen aivoja ja hermostoa ja aiheuttaa stressiä. Koira voi olla
apuna juuri näissä kuormittavissa ja stressaavissa tilanteissa. Koira toimii niin sanotusti

13
stopparina, jolla tilanne saadaan pysäytettyä ilman suuria tunteenpurkauksia. Koulussa koira voi olla apuna haastavissa tilanteissa. Koita siedättää monella tapaa autistisen lapsen aistijärjestelmää ja auttaa kestämään paremmin arkielämän haasteita. Koiran läsnäolo rentouttaa ja rauhoittaa. Koira on tukena tunnetaitojen säätelyssä, mikä
auttaa lasta oppimaan myös itsehillintää. Koira antaa autismin kirjon oppilaille hellyyttä, jota he eivät ehkä pysty ottamaan vastaan aikuisilta. Koiran käsittely ohjaajan
tuella vahvistaa oppilaiden itsetuntoa. Koirien ja autismin kirjon lapsista on tehty
useita tutkimuksia. Tutkimukset osoittavat, että lapset hyötyvät koira-avusteisesta pedagogiikasta. (Latvala-Sillman 2016, 35-38.)

Muun muassa Yhdysvalloissa ja muutamissa muissa maissa on jo pitkään koulutettu
autismikoiria. Autismikoira auttaa ja tukee lasta ja lapsen vanhempia arkielämässä.
Koira voi olla fyysinen tuki lapselle ja auttaa esimerkiksi noutamalla esineitä. Vuonna
2017 Suomessa perustettiin Suomen autismikoirat ry, jonka tavoitteena on tukea perheitä koirien koulutuksessa, vaikka arkielämässä perheet toimivat yksin koiran kanssa
omassa arjessaan. (Latvala-Sillman 2018, 38.)

Suomessa autismikoiria on vielä melko vähän, arviolta noin 30. Suomen laki ei tunnista
autismikoiria virallisiksi apuvälineiksi, kuten esimerkiksi diabeetikoiden tukikoiria. Autismikoirayhdistyksen tavoitteena on kouluttaa riittävästi valmiita sekä työssä olevia
koiria, jotta autismikoirille saataisiin virallinen asema Suomessa. Tämän lisäksi statuksen saamiseksi tarvitaan myös lakimuutos. Lakimuutoksen myötä koiria voisi luovuttaa
valmiiksi koulutettuina, eikä perheen tarvitsisi kouluttaa koiraa itse. Vi-rallinen asema
auttaa esimerkiksi siinä, että koira saa tulla mukaan julkisiin tapahtumin ja kauppoihin.
Koira toimii aina aikuisen ohjaamana. Koirien soveltuvuus työhön testataan aina ennen, kun ne luovutetaan käyttäjälle. Testi kertoo muun muassa koirien yhteistyökelpoisuudesta ja käytännön toimivuudesta. Autismikoiria koulutetaan erikoistuneilla
kursseilla, mutta tärkein oppi koiralle tulee käyttäjän kotona. (Kähkönen 2019.)
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3.3 Koiran kouluttaminen ja koira-avusteisen työn haasteet
Terapiakoiran kouluttaminen on pitkä prosessi, joka alkaa heti pentuna. Kaikkia koiran
käyttäytymiseen liittyviä asioita ei voida kontrolloida, mutta koulutukseen auttaa tuttu
ympäristö sekä ihmiset. Koiran oppimiskäsitys voidaan jakaa kahtia klassiseen ehdollistumiseen ja väline-ehdollistumiseen. Klassisessa ehdollistumisessa keskeistä on ajoitus, tapahtumatiheys ja tapahtuman merkitys koiralle. Klassinen ehdollistuminen perustuu kahden asian välille syntyvään yhteyteen. Esimerkiksi tietty ääni tarkoittaa tietyn asian tapahtumista. Väline-ehdollistumisessa koira oppii omien toimintojensa seurauksista. Koiran jaksamisen ja motivaation kannalta palkitseminen on erityisen tärkeää. (Kahilaniemi 2016, 38-41.)

Koulutettavan koiran valinnassa on hyvä ottaa huomioon muutamia tärkeitä kohtia.
Koiran geneettinen tausta tulee ottaa huomioon, sillä se vaikuttaa sen luontaiseen
käyttäytymiseen ja käyttäytymistarpeisiin. Kaikilla koirilla esiintyy lajityypillisiä käyttäytymistarpeita, jotka jalostuksen mukana kulkeutuvat sukupolvelta toiselle. Näitä tyypillisiä ja perinnöllisiä piirteitä on melko mahdotonta lähteä muuttamaan ja siksi esimerkiksi tietyt vahtiviettiset rodut eivät sovellu palvelustyöhön. Koiran valinta riippuu siitä,
millaisiin työtehtäviin sen on kyettävä. Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalalla koiran tulisi
olla perusluonteeltaan rohkea, avoin sekä vieraista ihmisistä kiinnostunut ja innostuva.
(Latvala-Sillman 2018, 52-53.)

Eläinavusteisessa työskentelyssä on myös omat haasteensa. Kelan teettämän kyselyn
mukaan eläinavusteisen kuntoutuksen toimitilat voivat olla kauempana, jolloin kuljetus ei järjesty tai on haastavaa. Kyselyn mukaan haasteellista voi olla myös sopivien tilojen löytäminen sekä terapian aikatauluttaminen. Kustannukset ovat melko suuret ja
eläinavusteiset palvelut ovat kalliimpia kuin monet muut kuntoutusmuodot. Kuntoutujalla ei aina ole mahdollista kustantaa eläinterapiaa itse ja maksajatahot ovat kitsaita
eivätkä aina ymmärrä terapian hyötyjä. Eläinavusteisesta terapiasta ja sen tehokkuudesta ei myöskään ole tarpeeksi tietoa. Allergiat sekä eläinten pelkääminen voi myös
olla eläinterapian haasteena. Kyselyn mukaan ihmisten asenteet, mielikuvat, sääolosuhteet sekä eläintenkin vaihtuvat mielialat koettiin myös haasteelliseksi. Eläin on
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elävä olento, joten sen toimivuudesta ei voida mennä takuuseen. Sovittu aika voi olla
eläimelle vireystasolta huono tai se voi olla ylivireä. Eläinavusteinen terapia on myös
yksilöidympää ja tämä voi olla ohjaajalle raskasta. Ohjaaja joutuu tapaamisessa huomiomaan jatkuvasti koiran sekä asiakkaan. Koiran tulee myös olla soveltuva toimimaan
juuri kohdehenkilön tarpeiden mukaan. Eläinavusteista terapiaa saa harjoittaa vain terapeuttikoulutuksen saanut laillistettu terapeutti. Eläinten koulutuksen tulee olla laadukasta ja eläimen hyvinvoinnista tulee olla hyvin tietoinen. Asiakastyö on raskasta
myös koiralle ja se tulee ottaa huomioon työmäärässä. Laadukkaaseen eläinavusteiseen työhön ei riitä pelkästään eläinrakkaus, vaan ohjaajan tulee osata tehdä työtä
myös kuntoutuksen näkökulmasta, joka on koko prosessin lähtökohtana. (Haapala &
Suomela-Markkanen 2018.)

3.4 Koira-avusteisen työskentelyn eettisyys
Koira-avusteisessa kuntoutustyössä on otettava huomioon monia seikkoja myös eettisestä näkökulmasta. Toiminta on jokaisen osapuolen osalta vapaaehtoista ja jokaisen
tahtoa on kunnioitettava. Toiminnassa on otettava myös huomioon toiminnan ulkopuoliset tahot, kuten työpaikkojen, esimerkiksi koulujen, muut työntekijät. Toiminnan
eettisyys tulee siis varmistaa monitahoisesti sekä varmistaa toiminnan olevan eettisesti kantavalla pohjalla sekä tarkoituksenmukaista. Toiminnan onnistumisen kannalta
koiran ohjaajalla on suuri vastuu. Ohjaajalla on vastuu omasta koirasta sekä tämän toimivuudesta ja luotettavuudesta. Koiran kanssa ei voi keskustella, mutta pitkälle voi
päästä noudattamalla voimavarakeskeisen työskentelyn peruspilareita: kunnioitus,
kuuntelu ja kannustus. Toiminnassa on tärkeää muistaa sekä kunnioittaa myös koiran
omia oikeuksia. (Latvala-Sillman 2018, 77-86.)

Koirilla on työskentelyssä samat oikeudet kuin ihmiselläkin. Koiraa ei voi pakottaa työhön, eikä sillä ole niin sanottua työvelvoitetta. Kipeää koiraa ei voi käyttää toiminnassa
eikä koiran toimintaa voi rinnastaa ihmiseen. Koirasta tulee pitää huolta myös työskentelyn ulkopuolella ja varmistaa, ettei sen stressitasot nouse. Tämä varmistaa sen,
että eläin kykenee työhön pitkäkestoisesti ilman, että se kokee työstä johtuvaa rasitusta. Koiraa ei saa kohdella epäeettisesti ja työskentely ei saa ylittää eläimen oikeutta
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hyvään elämään. Myös työskentely-ympäristön tulee olla koiralle turvallinen ja toimiva. Koiran terveydestä ja hyvinvoinnista vastuu on sen ohjaajalla ja/tai omistajalla.
(Latvala-Sillman 2018, 77-86.)
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Opinnäytetyön tarkoitus, tavoitteet ja tutkimusongelmat

Opinnäytetyön tavoitteena on tehdä kuvaileva kirjallisuuskatsaus ja sen kautta selvittää, millaisia hyötyjä koira-avusteisista palveluista on koettu olevan autismin kirjon lasten kuntoutuksessa. Tavoitteena on tarkastella tutkimuksia koira-avusteisesta työstä.
Kirjallisuuskatsauksen lopputuloksista voi hyötyä alan ammattilaiset, jotka harjoittavat
koira-avusteista työtä.

Tutkimuskysymykseksi muodostui: Millaisia hyötyjä koira-avusteisesta työstä on autismin kirjon lapsille?

5

Tutkimusmenetelmä

Kirjallisuuskatsaus on tutkimusmetodi, joka keskittyy tutkimusongelman kannalta
olennaiseen kirjallisuuteen. Katsauksen tarkoituksena on tuoda ilmi, miten aihetta on
aiemmin tutkittu. Kirjallisuuskatsaus on siis aiempien tutkimusten analysointia. Kirjallisuutta tutkiessa, on tärkeää kiinnittää huomiota tutkimusotteeseen, tutkimusasetelmaan, menetelmiin, tulosten analyysiin, tuloksiin ja päätelmiin.
Katsauksessa tulee tuoda ilmi tutkimuksen merkitys oman tutkimustehtävän kannalta.
Kirjallisuuskatsaus vaatii kriittistä lähestymistapaa. Olemassa olevaa tietoa tulee
kerätä paljon ja arvioida erilaisten näkökulmien kautta. Katsauksessa tulee myös tulla
ilmi olemassa olevan tutkimuksen putteet tai ristiriidat. Aiheiden seulonta vaatii aiheen syvempää ymmärrystä, jotta valitut tutkimusartikkelit ja kirjallisuus ovat valideja
juuri oman tutkimustyön kannalta. Kirjallisuuskatsaus voidaan jakaa systemaattiseen
tai kuvailevaan katsaukseen sekä meta-analyysiin (Kuvio 1.) (Hirsjärvi ym. 2006. s.111-
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113). Systemaattinen kirjallisuuskatsaus on tiivistelmä tietyn aihepiirin aiempien tutkimusten olennaisesta sisällöstä. Lopputuloksena katsausmetodi antaa ohjeet tiedon
etsimistä ja arviointia varten sekä tulosten yhteenvetoa. Meta-analyysin vahvuutena
on, että sen tuottamat tulokset voidaan osoittaa numeraalisesti. Tulokset antavat tietynlaisen suunnan, jonka avulla tulokset voidaan todeta tilastollisesti merkitseviksi”.
(Salminen 2011, 9-12.)

Kuvio 1. Erilaiset kirjallisuuskatsauksen tyypit

5.1 Kuvaileva kirjallisuuskatsaus
Kuvaileva kirjallisuuskatsaus on yleisimmin käytetty kirjallisuuskatsauksen tyyppi. Se
on niin sanottu yleiskatsaus, jossa ei noudateta niin tiukkoja tai tarkkoja sääntöjä.
Vaikka aineiston suhteen säännöt ovat löyhemmät, pystytään tutkittava ilmiö silti
kuvaamaan laaja-alaisesti. Tutkimuskysymykset ovat väljempiä verrattuna muihin kirjallisuuskatsaustyyppeihin. Kuvaileva kirjallisuuskatsaus on itsenäinen metodi, vaikka
toisinaan se voi tarjota uusia tutkittavia ilmiöitä systemaattista katsausta varten. Kuvaileva katsaus jaetaan kahteen erilaiseen orientaatioon, narratiiviseen ja integroivaan. (Salminen 2011, 6-9.)
Narratiivinen katsaus on niin sanotusti kevyin kirjallisuuskatsauksen muoto. Sen avulla
aiheesta voidaan kuitenkin saada laaja kuva käsiteltävästä aiheesta. Narratiivisessa
katsauksessa tieto pyritään jäsentämään mahdollisimman selkeään helposti luettavaan muotoon. Narratiivisessa katsauksessa tutkimustieto ei käy läpi tarkkaa systemaattista seulaa. Katsaus ei anna analyyttistä tulosta, mutta se auttaa ajantasaistamaan
tutkimustietoa. (Salminen 2011, 6-9.)
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Integroivaa kirjallisuuskatsausta voi käyttää silloin, kun halutaan kuvata tutkimusongelmaa mahdollisimman monipuolisesti. Katsaus tuottaa uutta tietoa jo tutkitusta aiheesta ja auttaa kirjallisuuden tarkastelussa ja arvioinnissa. Integroivalla
katsauksella aiheesta saadaan laajempi kuva, ilman tarkkaa seulaa. Tutkittavat aineistot voivat olla laajoja ja niistä voidaan saada suurempi otos, kuin esimerkiksi systemaattisella katsauksella. (Salminen 2011, 9-12.)

5.2 Aineiston analyysi
Tässä opinnäytetyössä aineiston analyysitapana on käytetty laadullista sisällönanalyysiä. Aineistonkeruumenetelmänä on käytetty eri dokumenteista kerättyä tietoa. Laadullinen tutkimus on tutkimusmenetelmä, jonka tekemisessä teoriapohja on välttämätön. Tutkimustyypiltään laadullinen tutkimus on empiiristä, jossa tutkija analysoi empiirisesti tutkimustuloksia. Laadullinen tutkimus on ymmärtävää, ihmistieteellistä ja
niin sanotusti pehmeää tutkimusta ilman jäykkiä rakenteita. Laadullinen tutkimus on
kokonaisuus, jossa aineiston keräämistä ja analyysiä ei eroteta toisistaan. (Sarajärvi &
Tuomi 2018, 23-102.)

Sisällönanalyysi on perusanalyysimenetelmä, jonka avulla voidaan tehdä monenlaista
tutkimusta. Sisällönanalyysillä tarkoitetaan kirjoitettujen, kuultujen tai nähtyjen sisältöjen analyysiä väljänä teoreettisen kehyksenä. Sen avulla voidaan analysoida dokumentteja systemaattisesti ja objektiivisesti. Sisällönanalyysi sopii hyvin strukturoimattoman aineiston analyysiin ja näin tutkittavasta ilmiöstä saadaan tiivistetty ja yleinen
kuvaus. Lopputuloksena saadaan selkeä sanallinen analyysi tuloksista. Sisällönanalyysi
voidaan jakaa kahteen: induktiiviseen ja deduktiiviseen sisällönanalyysiin. (Sarajärvi &
Tuomi 2018, 117-132.)

Tässä opinnäytetyössä on käytetty aineistolähtöistä (induktiivinen) sisällönanalyysiä.
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6

Tutkimuksen toteuttaminen

Tutkimus toteutetaan kuvailevaa kirjallisuuskatsaus menetelmää käyttäen. Tällä pyritään löytämään spesifiä tietoa sekä vastauksia asetettuun tutkimuskysymykseen.
Tutkimusaineistoa etsiessä käytettiin tarkkoja sisäänotto- ja poissulkukriteereitä
(Taulukko 1.), jotta saatiin mahdollisimman tarkka otanta artikkeleita, jotka vastaavat
esitettyyn tutkimuskysymykseen.

Sisäänottokriteerit

Poissulkukriteerit

Artikkelin kohderyhmänä on autismin

Artikkelin kohderyhmänä on muut kuin

kirjon lapset

autismin kirjon lapset, esimerkiksi aikuiset

Artikkelissa puhutaan koira-avusteisesta

Artikkelissa puhutaan autismin kuntou-

työstä

tusmuodoista, mutta ei koira-avusteisesta työstä

Artikkeli on saatavilla kokonaisuudes-

Artikkeli on saatavilla vain osittain tai se

saan maksutta internetistä

on maksullinen

Artikkeli on enintään 5 vuotta vanha

Artikkeli on yli 5 vuotta vanha

Artikkeli vastaa tutkimuskysymyksiin

Artikkeli ei vastaa tutkimuskysymyksiin

Taulukko 1. Sisäänotto- ja poissulkukriteerit

6.1 Aineiston valinta, analysointi ja tiedon haku
Tiedonhakuprosessin alussa on käytetty apuna kirjaston informaatikkoa, jonka avulla
löydettiin juuri tämän tutkimuksen aineistohakuun sopivat tietokannat. Hakusanat
muodostuivat samaan aikaan teoriapohjaa kirjoittaessa ja materiaalia tutkiessa. Mah-
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dolliset spesifit hakusanat löytyivät helposti, mutta niitä joutui muokkaamaan ja lopulliset hakusanat muodostuivat vasta itse hakuja tehdessä. Hakuja tehdessä huomattiin,
että suomenkielisillä hakusanoilla ei löytynyt tarkkoja tuloksia, joten kaikki haut tehtiin
englanninkielisillä sanoilla. Englanninkielisiksi hakusanoiksi valikoitui autis*, dog, children, ja benefit. Englanninkielisiä sanoja muokatessa käytettiin apuna MOT-sanakirjaa
sekä käyttämällä Finton ontologiapalvelun antamia englanninkielisiä vastineita hakusanoille. Englanninkielisillä hakusanoilla löytyi huomattavasti enemmän tietoa ja siksi
kaikki käytetyt aineistot ovat kansainvälisiä. Haastetta aiheutti löytää kokonaisia vapaassa käytössä olevia artikkeleita aiheesta. Tästä syystä moni artikkeli jäi lukematta
aiheeseen liittyen. Artikkeleiden karsinnassa luettiin ensin otsakkeet, sitten abstraktit
ja lopulta jäljelle jääneet validit tutkimukset luettiin kokonaan. Tutkimuskysymykseen
löytyi lopulta vastaus neljästä tutkimusartikkelista, jotka ovat listattuna myöhemmin
(Liite 1.). Kaaviossa (Kuvio 2.) on esiteltynä aineiston keruun kulku.

Artikkeleita etsittiin samoilla hakusanoilla useista eri sosiaali- ja terveysalojen tietokannoista. Laadukkaimmiksi ja tämän tutkimuksen kannalta tuottavimmiksi tietokannoiksi
valikoitui kolme tietokantaa: Cinahl (EBSCO), PubMed ja ProQuest databased and ebook collections. Annetuilla hakusanoilla artikkeleita löytyi kaikista käytetyistä tietokannoista yhteensä 491 sisäänotto- ja poissulkukriteerien jälkeen. Kaikkien rajausten
jälkeen heräsi ongelma, sillä valideja aineistoja oli vain vähän tarjolla. Moni hyvä tutkimus jouduttiin jättämään tutkimuksen ulkopuolelle niiden maksullisuuden vuoksi.

Tutkittavan aineiston analysoinnin lähtökohtana oli itse tutkittava aineisto. Analysoinnissa edettiin havainnoimalla tutkimusten menetelmiä sekä tuloksia. Analysointi pyrittiin toteuttamaan ilman ennakkokäsityksiä tuloksista, vaikka teoriapohja oli antanut jo
joitakin viitteitä siitä, mitä tuloksia tutkimukset voisivat tuottaa. Analysoinnissa arvioitiin tutkimusten luotettavuutta sekä pätevyyttä. Analysoinnissa ja sen kirjaamisessa oli
tärkeää miettiä, että lukija saa analyysistä tarpeeksi tietoa tutkimuksen taustoista sekä
valinnoista, jotka tehtiin koko tutkimusprosessin aikana. Analyysiä tehdessä huomattiin, että tutkimustulokset linkittyivät jonkin verran teoriapohjaan. Aineisto ei tuottanut uutta teoriatietoa, vaan vahvisti teoriaosuudessa esitettyjä hyötyjä koiran käytöstä.
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Cinahl,

Hakusanojen ja
tietokantojen valinta

Sisäänotto- ja
poissulkukriteerien
laatiminen

Hakusanat Cinahl:

Hakusanat PubMed:

autism AND dog AND
children AND benefit

autism AND dog AND
benefit AND children

autism AND dog AND
benefit AND children
AND service

Hakutulokset Cinahl:

Hakutulokset
PubMed:

Hakutulokset
ProQuest:

5

1520

Hakutuloksia
hakusanoilla
yhteensä:

Sisäänotto- ja
poissulkukriteerien
jälkeen:

Otsikon perusteella:

1542

491

Koko tekstin
perusteella:

Katsaukseen valittuja
aineistoja yhteensä:

7

4

17

PubMed &
ProQuest

Hakusanat ProQuest:
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Kuvio 2. Aineiston keruun kulku

7

Tulokset

Kaikki tutkimustulokset perustuvat tutkijoiden havainnointiin ja haastatteluihin, eikä
niistä voida vielä vetää suoria johtopäätöksiä siitä, että koira olisi toimiva apu autismin
kirjon lasten kuntoutuksessa sekä arjessa. Kaikki neljä tutkimusta ovat erilaisia, mutta
tulokset antavat samanlaisia viitteitä koirien vaikutuksista autismin kirjon lasten käyttäytymiseen.
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7.1 Lemmikkikoiran havaitut vaikutukset autistiseen lapseen
Ensimmäisessä tutkimuksessa (Hall ym. 2016) oli tavoitteena kehittää asteikko, jolla
pystyttäisiin mittaamaan lemmikkikoiran vaikutuksia autistiseen lapseen. Tulokset perustuivat vanhempien näkemykseen siitä, onko kotona olevasta koirasta hyötyä autistiselle lapselle. Tutkimus osoitti, että lemmikkikoira voi saada lapsen sitoutumaan
positiivisemmin terapiaan koiran avulla. Koiran huomattiin myös lisäävän lapsen vuorovaikutusta sekä viestintää muiden ihmisten kanssa. Koiran nähtiin myös vähentävän
lapsen ongelmakäyttäytymistä sekä stressiä. Koira lisää kotona lapsen aktiivisuutta (esimerkiksi ulkoilu), turvallisuutta, viestintää ja sosiaalista vuorovaikutusta. Koira auttoi
myös vähentämään lapsen ahdistusta. Monet näistä tuloksista eivät ole sidoksissa siihen, onko koira koulutettu vai pelkkä lemmikkikoira. Muutokset näkyivät ylipäätään
koiran läsnäollessa. (Hall ym. 2016.)

Grandgeorge M. ym. tekivät kvalitatiivisen haastattelututkimuksen, jossa haastateltiin
70 autistisen lapsen vanhempaa lemmikkikoiran hyödyistä kotona. Koiran läsnäollessa
lasten sosiaalinen käyttäytyminen ja vähemmän rajoittavat, toistuvat käytösmallit
lisääntyivät. Vanhemmat kokivat lemmikkikoirasta olevan hyötyä lapsen aktivoinnissa:
koira kannustaa vuorovaikutukseen, leikkiin, toveruuteen ja vastuuseen. Tutkimus
osoitti, että koiraperheen lapsilla oli huomattavasti korkeammat sosiaaliset taidot,
kuin lapsilla, joilla ei ollut koiraa kotona. (Grandgeorge 2017).

Hallin laatima asteikko osoitti, että tulokset koostuivat kolmesta tärkeästä tekijästä:
sopeutumiskyky, sosiaaliset taidot sekä konfliktien hallinta. Kaikki nämä tekijät paranivat koiran läsnäollessa. Tutkimusta tehdessä huomattiin, että koiraa ja lasta on
tärkeää tutkia heille tavanomaisessa ympäristössä. Näin saatiin luotettavampia
tuloksia koiran hyödystä lapselle. Koirat voivat parantaa lapsen sopeutumiskykyä,
mikäli se on ensin totutettu koiraan kotona. Monet tutkimukset ovat osoittaneet
koiran rauhoittavan vaikutuksen autistiselle lapselle, mutta konfliktitilanteissa koiralla
ei ole nähty suurta vaikutusta asd-lapsen käyttäytymiseen. (Hall 2016.)
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7.2 Koiran vaikutus spontaaniin mallintamiseen autismin kirjon lapsilla
Toisessa tutkimuksessa (Silva ym. 2020) oli tavoitteena testata koirien kanssa
spontaanin kontaktin syntymistä autismin kirjon lapsilla sekä aikuisilla. Lapsien
kohderyhmänä olivat 5-8 vuotiaat lapset, joilla oli vaikea autismi sekä vaikeita
kielellisiä vaikeuksia. Tutkimus oli tehty aiempien tutkimusten pohjalta, jonka
pyrkimyksenä oli tarjota alustava testaus koirien mahdollisista eduista autismin kirjon
lapsien kanssa, erityisesti mallintamistilanteissa. Testattiin, vaikuttaako kontakti
koiran kanssa suoritukseen ennen spontaania mallintamista. Mallintamistehtävässä
mukailtiin Rogersin ym. (2010) tekemää tutkimusta. Tehtävään kuului käsien taputtelu, jalkojen tömistely, nenän koskettaminen, hyvästien sanominen, äänekkään
suudelman jäljittely, kielen pidentäminen. Reagoinnit kussakin tilanteessa pisteytettiin. Testiin kuului kolme erilaista koetilannetta: lapsen ja koiran vapaata leikkimistä, robottikoiran kanssa leikkimistä sekä oleminen huoneessa ilman mitään stimulaatiota. Tehtävän aikana arvioitiin sosiaalisia indikaattoreita (suhde, tarkkuus, sosiaalinen motivaatio). Testauksen tavoitteena oli selvittää, käyttivätkö lapset useammin spontaania mallintamista muiden ihmisten kanssa sekä ovatko he sosiaalisesti
motivoituneempia elävän koiran kanssa leikkimisen jälkeen verrattuna samaan tilanteeseen robottikoiran kanssa tai ilman stimulaatiota. Testattiin myös, oliko
eroavaisuutta robottikoiran ja elävän koiran kanssa leikkimisessä.

Tulokset ovat alustavia, eivätkä ne osoita (elävien) koirien integroinnin hyödyllisyyttä
interventioon, jonka tarkoituksena on edistää sosiaalista motivaatiota ja parantaa jäljitelmätaitoja autismin kirjon lapsilla. Testi antaa kuitenkin suuntaa sille, että koiran
käytöllä olisi näkyvää hyötyä. Lasten tunteet olivat vähemmän negatiivisia elävän
koiran kanssa ja myös kehoitusten määrä kontaktiin aikuisten kanssa oli pienempi
koiran kanssa leikkimisen jälkeen. Lasten toiminta myös lisääntyi elävän koiran kanssa
toimiessa. Elävän koiran läsnäollessa huomattiin, että osallistujat jotka viettivät enemmän aikaa eläimen kanssa ennen testausta pyrkivät mallintamiseen enemmän kuin
muissa testitapauksissa. Huomattiin, että elävän koiran kanssa vapaa leikkiminen ennen testiä paransi spontaania mallintamista oli tehokasta. Lapset osoittivat enemmän
positiivisia emotionaalisia ilmaisuja ja tarvitsivat vähemmän kehoitteita ennen
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vastaamista imitaatioon koiran kanssa kuin tilanteessa ilman koiraa, mikä viittaa
korkeampaan sosiaaliseen motivaatioon elävän koiran kanssa.

7.3 Autistisen lapsen sosiaalisten taitojen lisääminen koiran avulla
Kolmannessa tutkimuksessa (Grandgeorge ym. 2017) tehtiin eläinavusteinen intervention, jossa autismin kirjon lasten käyttäytymistä verrattiin kokeellisen ja kontrolloidun
ryhmän välillä. Kontrolloidussa ryhmässä oli mukana eläinvalmentaja, koira sekä lapsi.
Eläinvalmentaja kiinnitti toiminnassa huomiota vain lapseen ja koiran ja lapsen
väliseen vuorovaikutukseen koko koetilanteen ajan. Kokeellisessa tilanteessa eläinvalmentaja aloitti koetilanteen kuten kontrollissa, mutta ohjasi sitten huomion vain
koiraan läheisessä kosketuksessa. Tällä tutkimuksella pyrittiin löytämään mahdollinen
menettelytapa eläinavusteiseen terapiaan, jolla voitaisiin lisätä autististen lasten sosiaalisia taitoja.

Tulokset osoittavat, että autistiset lapset kiinnittivät huomiota sosiaalisen huomion
suunnalle ja yrittivät toimia fyysisesti ja visuaalisesti niin, että saisivat sen takaisin kohdennettua itseensä. Kun kokeellisessa ryhmässä eläinvalmentaja keskittyi koiraan, lasten visuaalinen huomio lisääntyi, mikä viittaa lisääntyneeseen tietoisuuteen omasta
ympäristöstä. He suuntautuivat enemmän eläinkouluttajaan päinvastoin kuin kontrolliryhmä. Kokeellinen ryhmä osoitti selviä visuaalisia käyttäytymisen muutoksia: pidempi katsekontakti ja suurempi katseiden taajuus. Tällaisia muutoksia ei nähty kontrolliryhmässä. Lapsen ja valmentajan yhtinen vuorovaikutus tapahtui enimmäkseen
palvelukoiran ja palvelukoiran esineiden kautta. Nähtiin, että lapsi yritti ottaa kontaktia vuorovaikutuksessa olleeseen koiraan ja valmentajaan, mutta ei halunnut itse kohdentaa suoraa katsekontaktia kouluttajaan. Tämä näyttää paljastavan korkean motivaation sosiaaliseen huomioon ja erityisesti visuaaliseen huomioon. Yhteenvetona voidaan todeta, että havainnot herättävät kaksi tärkeää näkökohtaa autististen lasten sosiaalisista taidoista: lapset paljastivat herkkyyden sosiaaliseen huomioon laajalla ikäryhmällä sekä kykyä mukauttaa omaa käyttäytymistään. Nämä tulokset viittaavat uuteen näkemykseen autististen lasten sosiaalisesta vajeesta ja sen mekanismeista.
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7.4 Koiran vaikutukset autismin kirjon lasten virkistysterapiassa
Neljäs tutkimus (Hallyburton & Hinton 2017) oli katsaus autististen lasten virkistysterapiasta, jossa oli mukana koira. Katsaukseen valitut tutkimukset tarjosivat merkityksellisen ikkunan autismin kirjon potilaiden kanssa käytettävien koirien avustamien palveluiden tehokkuudesta. Katsauksessa tuli ilmi, että valittujen tutkimusten perusteella
todisteiden enemmistö viittaa siihen, että koira hyödyttää virkistyshoitajia ja heidän
asiakkaitaan. Virkistysterapioilla on todettu olevan tärkeä rooli autististen henkilöiden
kohdalla (Coyne ym. 2014). Eläinten avustamat hoidot voivat suosionsa ja raportoidun
positiivisen tehonsa vuoksi tarjota lupaavan ja helposti saatavan vaihtoehdon autismin
kirjon potilaiden kanssa työskenteleville virkistyshoitohenkilöstölle. Tarkastelu autismin kirjon potilaiden kanssa käytetyistä koiranavusteisista hoidoista erityisesti virkistyshoitoalan ammattilaisten käytännön tarpeisiin tuntui tarpeelliselta, koska vastaava
tutkimus on rajallista. Laaja haku antoi yhden katsauksen (Berry, Borgi, Francia, Alleva
& Cirulli 2013), joka täyttää samanlaiset tavoitteet. Katsauksen kirjoittajat tutkivat
kuutta tutkimusta, joihin osallistui koiria, jotka työskentelivät autististen lasten kanssa.
He havaitsivat, että useimmilla tutkimuksilla oli positiivisia tuloksia, mutta he kuvasivat
tarpeen tehdä suurempia tutkimuksia laajemmin.

Eräässä tutkimuksessa mainitaan perheen toiminnan parantaminen koirien hyödyksi
kotona. Kaikki tutkimukset osoittavat positiivisia tuloksia erilaisista vuorovaikutustyypeistä, kun autistinen lapsi toimii koiran kanssa. Koiran vuorovaikutuksen positiiviset
vaikutukset havaittiin yksilöiden havaitsemissa ahdistustasoissa, itsenäisissä toiminnoissa, muiden "vaikeaksi" kutsumassa käyttäytymisessä, turvallisuuden ja luottamuksen tunteissa sekä sosiaalisessa sitoutumisessa.
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8

Pohdinta

8.1 Tulosten pohdinta
Vuorovaikutuksen eläinten kanssa, esimerkiksi eläinavusteisessa terapiassa, on
osoitettu kykenevän parantamaan asiakkaiden terveyttä useissa eri sairauksissa ja
häiriöissä. Eläin voi toimia apuna oireiden lieventämisessä, sosiaalisten vuorovaikutusten parantamisessa, aggressiivisuuden vähentämisessä sekä stressitasojen laskemisessa. Eläimellä on todettu olevan myös parantavia vaikutuksia kehollisiin
häiriöihin, kuten tasapaino-ongelmiin. Useat tutkimukset osoittavat, että eläin- sekä
luontoterapialla on tehokas vaikutus sairaiden sekä vammaisten, kuten autismin
hoidossa sekä kuntoutuksessa. (Sahlin ym. 2019.)

Kuten edellä on mainittu, eläimistä on tutkitusti ollut hyötyä erilaisten vammojen sekä
sairauksien hoidossa. Eläimen käyttäminen asiakastyössä ei kuitenkaan ole täysin
ongelmatonta. Koiran sekä sen ohjaajan tulee olla koulutettu kyseiseen toimintaan ja
ohjaajan tulee myös tuntea asiakasryhmä. Autismiin kuuluu usein yliherkkyyttä
aisteissa ja tämä tulee ymmärtää, kun toiminnassa on mukana koira. Autistinen henkilö ei myöskään aina osaa tuoda esiin omia mielipiteitä ja tunnetiloja tai niitä voi olla
vaikea tulkita ulkopuolisin silmin. Tämä saattaa aiheuttaa ongelmia toiminnassa. Autistinen lapsi voi esimerkiksi huutaa innostuessaan tai vastakohtaisesti siki, että pelkää.
Näissä kohdissa on tärkeää, että toiminta tapahtuu lapselle suotuisassa, tutussa
ympäristössä ja lähellä on joku tuttu ihminen. Potentiaalisia negatiivisia tekijöitä voivat
olla myös koiran kustannukset, sisarusten väliset kiistat koiran hoidosta ja vastuunjaosta. (Grandgeorge M. ym. 2012). Nämä ongelmat ovat kuitenkin mahdollisia enemmän
lemmikkikoirien kuin koulutettujen terapiakoirien kohdalla, jolloin koira ei ole
konkreettisesti perheen kotona (Grandgeorge ym. 2012).

Silvan (2020) tutkimuksessa tuotiin esiin koiran käytön hyötyjä toimintaterapiassa.
Vaikka tutkimus ei antanut suoria luotettavia tuloksia koiran käytön hyödyistä, on tutkimuksella kuitenkin useita vaikutuksia toimintaterapiakäytäntöön: autismin kirjon
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potilaiden kanssa työskentelevät toimintaterapian ammattilaiset voivat hyötyä ihmisten ja eläinten välisen vuorovaikutuksen alan todisteiden tarkemmasta tarkastelusta.
Terapeuttisina välineinä käytettävät koulutetut koirat voivat hyödyntää autististen
potilaiden motivaatiotiloja ja auttaa toimintaterapian harjoittajia saavuttamaan erilaiset toimintatavoitteet. Aiheen tutkiminen on tärkeää jatkossa, jotta eläimiä voitaisiin
käyttää enemmän palveluiden tukena.

Mainittamisen arvoista on tieto siitä, että kaikki tässä työssä käytetyt tutkimukset on
tehty ulkomailla, ei Suomessa. Suomessa aihetta on tutkittu vähän ja siitä ei ole löydettävissä tutkimusmateriaalia. Näin ollen voidaan olettaa eläinavusteisen työskentelyn olevan vasta alkutekijöissäään Suomessa, vaikka alan ammatinharjoittajia Suomessa toimiikin.

Itselläni on kokemusta koiran käytöstä vammaisten nuorten henkilöiden aktivoinnissa.
Työskennellessäni vammaispalveluissa, koira oli usein mukana toiminnassa. Koiran
läsnäolo lisäsi selkeästi asukkaiden motivaatiota esimerkiksi nousta sängystä aamulla,
kun koira oli ohjaajan mukana herättämisessä. Koira myös motivoi ulkoilemaan sekä
lisäsi vastuunottamista.

8.2 Opinnäytetyön luotettavuus ja eettisyys
Työ täyttää opinnäytetyön eettiset periaatteet, sillä se ei kohdistu henkilöihin, eikä
vaadi erillistä tutkimuslupaa. Olen perehtynyt aiheeseeni hyvin ja tiedän, mitä ja miksi
olen työtä tekemässä. Olen rajannut tutkimukseni niin, että omat resurssini siihen riittävät. Teen työni yksin ja työmäärä on sitä ajatellen mahdollinen. Aihe on kiinnostava,
mikä lisää motivaatiota tutkimuksen teossa. Tietosuoja-asioita olen pohtinut, mutta
sitä ei tarvitse tämän työn kohdalla korostaa. Teen työn itselleni, en ulkopuoliselle toimeksiantajalle. Aihe kumpusi puhtaasti omasta mielenkiinnosta koira-avusteiseen työhön. Olen tutustunut plagiointiohjeistukseen ja ymmärrän sen merkityksen.

Katsauksen luotettavuuteen vaikuttaa monet tekijät. Aineistoa tulee tarkastella kriittisesti ja aineiston keruun ja analysoinnin tulee olla johdonmukaista. Aineistojen tulee
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mahdollisimman ajankohtaisia ja tutkittavan aineiston lähteitä tulee arvioida. Tiedon
luotettavuutta lisää mahdollisimman suuri otanta eri artikkeleita ja niistä syntyvistä
yhtäläisyyksistä. Tuottavimmat tietokannat löytyivät koulun kirjaston informaatikon
avulla. Suomenkielisistä tietokannoista ei löytynyt tutkimuskysymykseen vastaavia tuloksia, joten tietoa päädyttiin etsimään vain kansainvälisistä tietokannoista. Kansainväliset tietokannat antoivat paljon luotettavia tutkimustuloksia aiheesta.

Tutkimusten luotettavuuden arvioinnissa käytettiin sisäänotto- sekä poissulkukriteerien lisäksi tutkimusten tekijöiden arvioimisen. Jokainen tutkija etsittiin erikseen internetistä ja etsittiin tietoa kunkin tittelistä sekä heidän aiemmista tutkimuksistaan. Luotettavuutta lisäsi tutkimusten tulosten yhdenmukaisuus muiden analysoitujen tutkimusten tuloksien kanssa. Lisäksi tarkasteltiin pintapuolisesti tutkimusten lähteitä ja
niiden luotettavuutta.

Laadullisen tutkimuksen luotettavuuden mittaaminen voi olla haastavaa, eikä sen arvioinnille ole yksiselitteisiä ohjeita. Tutkimusta arvioidaan kokonaisuutena, jolloin sen
sisäinen johdonmukaisuus painottuu. Tutkimuksen laatua arvioidessa tulee ottaa huomioon muutamia asioita, joista voidaan päätellä tutkimuksen luotettavuutta (kuvio 3).
Tutkija on vastuussa siitä, että lukija saa tutkimusongelmaan uskottavan selityksen
sekä aineiston kokoamisesta ja analysoinnista. Mitä yksityiskohtaisemmin prosessi on
selitetty, sen luotettavamman kuvan se antaa aineiston analysoinnista. (Sarajärvi &
Tuomi 2018, 160-165.)

1. Tutkimuksen kohde ja tarkoitus on kuvattu selvästi: mitä on tutkittu ja miksi.
2. Omat sitoumukset tutkijana: miksi tutkija kokee itse, että tämän aiheen tutkiminen on
tärkeää.
3. Aineiston keruu: kuvaus siitä, miten aineisto on kerätty.
4. Tutkimuksen tiedonantajat tulee esitellä työssä, mikäli sellaisia on käytetty.
5. Tutkimuksen kesto: millaisella aikataululla tutkimus on toteutettu.
6. Tutkimuksen raportointi: miten tutkimusaineisto on koottu ja analysoitu.

Kuvio 3. Tutkimuksen laadun arvionti (Sarajärvi & Tuomi 2018, 163-162)
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8.3 Jatkotutkimusehdotukset
Tutkimuksia selatessa nousi selvästi esiin seikka, ettei kyseistä aihetta ole juurikaan
tutkittu Suomessa. Koira-avusteinen työskentely on Suomessa vielä melko tuore työskentelymuoto ja koiria on koulutettu työhön vasta vähän.

Jokaisessa luetussa tutkimuksessa tuli ilmi, että vaikka eläinavusteinen työskentely on
osoittanut positiivisia vaikutuksia autismin kirjon lapsilla, on aiheesta kuitenkin vielä
liian vähän tutkittua tietoa. Tutkimuksissa koeryhmät olivat pieniä ja siksi niiden perusteella ei voida antaa aiheesta vielä täysin luotettavaa tietoa. Ongelmaksi nousi myös
autismin laaja oirekuva ja sen tuomat haasteet koiran kanssa työskentelyssä. Autismin
kirjon oireet ovat moninaisia sekä yksilöllisiä, eikä näin ollen voida yleistää koiran olevan hyödyllinen kaikille. Koiran suoraa vaikutusta lapsiin on myös vaikeaa mitata, sillä
tulokset perustuvat lähinnä havainnointiin ja arvioon lasten vajavaisten kommunikointitaitojen vuoksi. Osa positiivisista tuloksista voi tulla myös esiin tilanteen uutuuden takia. Uusi tilanne vaikuttaa autistiseen lapseen ja siksi tulokset voivat antaa väärää tietoa pitkäaikaisemmista vaikutuksista. Tuloksissa voidaan nähdä myös eroja siinä, onko
koira lemmikki vai pelkkä työkoira osana jotakin terapiamuotoa.

Ongelmana aiheen tutkimisessa on se, että autistiset lapset ovat usein kommunikointitaidoiltaan vajavaisia, jolloin tutkijat joutuvat turvautumaan havainnointiin ja vanhempien raportteihin. Tällöin vaikutusten mittaaminen on haastavampaa eikä tulokset kovin luotettavia. On kuitenkin tarvetta kehittää ymmärrystä siitä, miten lemmikki- ja
työkoirat voivat hyödyttää autismin kirjon lapsia sekä kehittää sopivia menetelmiä
hyötyjen arvioimiseksi.
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Liitteet
Liite 1. Tutkimusainesto
Tekijä(t), vuosi,

Tutkimuksen

Aineisto ja tut-

julkaisumaa

tarkoitus

kimusmene-

Tulokset

Luotettavuus

Tulokset ovat
alustavia, eivätkä ne
osoita suoraan
elävien koirien
integroinnin
hyödyllisyyttä
interventioon,
jonka tarkoituksena on
edistää sosiaalista motivaatiota ja parantaa jäljitelmätaitoja autismin kirjon potilailla. Testi
antaa kuitenkin suuntaa
sille, että koiran käytöllä
olisi näkyvää
hyötyä.
Lemmikkikoira
lisäsi autistisen lapsen sopeutumiskykyä, sosiaalisia
taitoja sekä
paransi konfliktien hallintataitoja

Tutkimuksen
tekijät ovat
terveys- tai
lääketieteen
tutkijoita tai
muita tieteellisiä tutkijoita.

telmä

1. Silva K., Lima
M., Fafiães C.,
Jorge Sinval J.
& de Sousa L.
2020. Portugali.

Testata koirien
kanssa kontaktin syntymistä
ja sen vaikutusta käyttäytymisen spontaaniin mallintamiseen autismin kirjon
lapsilla sekä aikuisilla.

Kokeellinen
tutkimus, jossa
järjestettiin
konkreettinen
koetilanne asiakkaiden
kanssa ja koetilanteet dokumentoitiin ja
nauhoitettiin.
Aineistona oli
käytetty aiempia tutkimuksia
aiheesta, joiden tuloksia
sovellettiin
käytännön kokeilussa.

2. Hall SS,
Wright HF,
Mills DS. 2016.
Iso-Britannia.

Suunnitella ja
kehittää arviointiasteikko
(LAPDIS), jolla
pystytään arvioimaan lemmikkikoiran
vaikutus autistiseen lapseen

Kyselytutkimus, joka toteutettiin verkkokyselynä.
Dokumentoinnissa käytettiin
PCA:ta (Principal Component
analysis) ja si-

Tutkimusaineisto vastaa
asetettuun
tutkimuskysymykseen.

Lincolnin yliopiston biotieteiden eettinen toimikunta hyväksynyt tutkimuksen.
Tutkimuksen
tekijät ovat
tutkijoita ja
tutkimus on
osa isompaa
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säistä luotettavuuden analyysiä

tutkimusta
(Pet dogs for
children with
Autism research project).

3. Grandgeorge
M., Gautier Y.,
Brugaillères P.,
Tiercelin I.,
Jacq C., Lebret
M-C. & Hausberger M.
2017. Ranska.

Katsauksella
pyrittiin selvittämään, millaisia hyötyjä
koira-avusteisesta työstä on
autistisen lapsen virkistysterpiassa. Katsauksessa tutkittiin aiheesta
jo aiemmin
tehtyjä tutkimuksia ja niiden tuloksia.

Systemaattinen
kirjallisuuskatsaus jo tehdyistä empiirisistä tutkimuksista koiraavusteisen
työn vaikutuksista virkistysterapiassa.

Koiralla oli tutkimusten perusteella
useita positiivisia vaikutuksia perheissä,
joissa oli autistinen lapsi:
perheen toiminnan paraneminen kotona, lapsen
Aineiston tarahdistustason
kasteluun käylasku, itsenäistettiin PRISMA
ten toiminto(Preferred Rejen lisääntymiporting Items
nen, muutosfor Systematic
muiden "vaiReviews and
keaksi" kutsuMeta-Anlyses)
massa käyttäy-suuntaviivoja
tymisessä, turkoiran intervallisuuden ja
ventioiden illuottamuksen
moitetuista
tunteiden sekä
vaikutuksista
sosiaalisen siautismin kirjon
toutumsen liasiakkaiden
sääntyminen.
kanssa mitattuna (empiirisissä tutkimuksissa)

Tutkimusaineisto vastasi
tutkimuskysymykseen.

4. Hallyburton

Eläinavusteinen interventio, jossa autististen lasten
käyttäytymistä
verrattiin kokeellisen ja

Kokeellinen
tutkimus, jossa
verrattiin autistisen lapsen
käyttäytymistä
kokeellisessa

Tutkimuksen
tekijät ovat
professoreita.

A. & Hinton J.
2017.

Tulokset osoittavat, että autistiset lapset
ovat motivoituneita sosiaaliseen huomioon ja voivat

Lähteitä tarkasteltu: monien tutkimusten tekijät ovat alan
professoreita
tai tutkijoita.
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kontrolloidun
ryhmän välillä.
Tutkimuksella
pyrittiin saamaan uutta
tietoa siitä, vaikuttaako (visuaalinen) sosiaalinen kilpailu
lapsen vuorovaikutustaitoihin.

sekä kontrolloidussa ryhmässä.
Tutkimuksessa
hyödynnettiin
aiheesta aiemmin tehtyjä
tutkimuksia.

toimia fyysisesti ja visuaalisesti saadakseen sitä itselleen. Eläimen
läsnä ollessa
lapset paljastivat herkkyyden sosiaaliseen huomioon laajalla
ikäryhmällä
sekä parempaa kykyä mukauttaa omaa
käyttäytymistään tilanteeseen.

Tutkimusaineisto vastaa
tutkimuskysymykseen.

