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KOIRA IHMISEN APUNA

TEKSTI: MAIKKU WIKBERG KUVAT: ANNE JOKILA, HANNA-LEENA NIIRANEN JA MAIKKU WIKBERG

Koira-avusteinen 
toimintaterapia
Hanna-Leena Niiranen on toimintaterapeutti YAMK, ammatillinen opettaja sekä NDT, Bobath-

terapeutti (NDT tulee sanoista ”neurodevelopmental treatment”: Bobath-terapia on neurologisen 

kuntoutuksen lähestymistapa). Hän työskentelee omassa yrityksessään Nurmijärvellä. Toimintaterapia 
Huiske palvelee erityisesti lapsiasiakkaita, joilla on neuropsykiatrisia haasteita, kuten ADHD ja 

autisminkirjon häiriöt, kehitysvamma, oppimisen erityisvaikeus tai ongelmia kommunikoinnissa ja 

käyttäytymisessä.  Lapsi tarvitsee lääkärin kuntoutussuunnitelman ja maksusitoumuksen oman kunnan 

lääkinnälliseltä työryhmältä, KELA:lta tai erikoissairaanhoitopiiriltä aloittaakseen toimintaterapian. 

Toki palvelun voi maksaa itsekin. Hanna-Leena toteuttaa toimintaterapiaa myös lapsen kotona, 

päiväkodissa tai koulussa.
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T
oimintaterapeutin tehtävä-
nä on lisätä asiakkaan elä-
mänhallinnallisia valmiuk-
sia rakentamalla ratkaisuja 

vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa. 
Toimintaterapiassa vahvistetaan asiak-
kaan mahdollisuuksia ja kykyä toimia 
arjessa itsenäisesti. Menetelminä käy-
tetään muun muassa tavoitteellisia toi-
minta-, peli- ja leikkitilanteita ja päivit-
täisten toimintojen harjoittelua ohjatusti. 
Huiskeen erikoisuutena on koira-avus-
teinen toimintaterapia. Hanna-Leenan 
työparina onkin 2,5-vuotias lagotto ro-
magnolo-tyttö Tosca.

TIE TERAPIAKOIRAKOKSI

Idea koira-avusteiseen työskentelyyn tu-
li Hanna-Leenalle alun perin sattuman 
kautta. Kotona alkaneen remontin takia 
hän otti saksanpaimenkoiransa Banjon 
mukaan aikaisemmalle työpaikalleen. 
Koiran läsnäolo sai haastavasti käyttäy-
tyneissä asiakkaissa aikaan positiivisia 
muutoksia. Hanna-Leenalle heräsi tästä 
ajatus tavoitteellisesta koira-avusteisesta 
työskentelystä. Banjo ei kuitenkaan ollut 
sosiaalisilta taidoiltaan ja terveydentilal-
taan ihanteellinen koira tähän tarkoituk-
seen, joten Tosca tuli taloon terapiakoi-
raehdokkaaksi.

Tosca aloitti työhön tutustumisen he-
ti muutettuaan kasvattajalta uuteen ko-
tiinsa vierailemalla Hanna-Leenan työ-
paikalla ja tapaamalla mahdollisimman 
erilaisia ihmisiä. Hanna-Leenalle oli tär-
keää sosiaalistaa pentu hyvin, jotta siitä 
kasvaisi ennakkoluuloton ja tasapainoi-
nen koira. Tosca onkin ihmisystävälli-
nen, luottavainen, yhteistyökykyinen 
ja herkkä tunnistamaan ihmisten tun-
netiloja. Koira sietää erilaisuutta, mutta 
osaa myös lähteä pois ja rentoutua it-
sekseen. Hanna-Leena arvostaa työpa-
rinsa huumorintajua ja tapaa rauhoittaa 
levotonkin lapsi olemuksellaan ja kat-
seellaan. Tosca on kuitenkin vielä nuo-
ri ja toisinaan yli-innokas. Maltillisuut-
ta sillä saisi olla Hanna-Leenan mielestä 
enemmän. 

Tosca on nuoresta iästään huolimatta 
kokenut koululainen. Se on osallistunut 
pentukurssin lisäksi erilaisille tasapaino- 
ja temppukursseille sekä opiskellut sie-
nestyksen, tokon ja rally-tokon alkeita. 
Työpari on kouluttautunut yhdessä Loh-
jan mielenterveysseuran tukikoirakoksi 
sekä suorittanut Alfapartnersin ratkaisu-
keskeisen eläinavusteisen terapiakoulu-
tuksen ja koira-avusteisen kasvatus- ja 
kuntoutustyön syventävän koira-avus-
teisen kurssin. Hanna-Leena ja Tosca lä-
päisivät viime keväänä Koirat kasvatus- 
ja kuntoutustyössä ry:n yhdistyksen 

soveltuvuuskokeen ja työnäytön. Tällä 
hetkellä he opiskelevat sosiaalisiin tun-
netaitoihin pureutuvaa Easel ®-menetel-
mää. Hanna-Leena pyrkiikin aktiivisesti 
lisäämään ammatillista osaamistaan ja 
ymmärrystään käytännön työn rinnalla.

KOIRA TYÖSSÄÄN

Yhteisinä työpäivinä Hanna-Leena ky-
syy koiraltaan ”Lähteekö Tosca töi-

hin?”. Vain kerran Tosca jäi sohvalle 
makaamaan ollessaan kipeä, muuten se 
on lähtenyt häntä heiluen omistajansa 
matkaan. Työpaikalla koiralle puetaan 
erityinen panta, joka sillä on vain työs-
kentelytilanteissa. Hanna-Leenan työstä 
reilu kolmannes on koira-avusteista te-
rapiaa. Kiinnostus toimintaa kohtaan on 
kasvussa, joten tulevaisuudessa sitä voi 
olla nykyistä enemmän. Tosca työsken-
telee kolmesta neljään päivänä viikosta, 
ja sillä on yhdestä neljään asiakasta päi-
vässä. Toscan työpäivään kuuluu asia-
kastapaamisten lisäksi taukoja, ulkoilua 
ja lepoa. Se ei koskaan ole kaksin asiak-
kaan kanssa, vaan Hanna-Leena on ai-
na mukana. Toisinaan myös lapsen van-
hempi on seuraamassa terapiaa. 

Toscan kanssa työskentely on esi-
merkiksi namien piilotusta ja etsintää, 
erilaisia tasapainoharjoituksia, esteiden 

ä Koira monipuolistaa toimintaterapiaa tuomalla 
yllätyksellisyyttä, humoristisuutta ja positiivisia kokemuksia.
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ylittämistä tai alittamista yhdessä lap-
sen kanssa ja ulkoilutusta tai vaikkapa 
eväsretki metsään. Koiraa ohjaamalla 
lapsi voi harjoitella keskittymistä, oh-
jeiden kuuntelemista ja noudattamista, 
tunteiden tunnistamista ja muita sosiaa-
lisia taitoja. Lisäksi erilaisten pantojen ja 
valjaiden solkien sekä tarrojen pukemi-
sessa voidaan harjoitella hienomotori-
sia taitoja. Tapa, jolla toimintaterapeutti 
on ja kommunikoi koiran kanssa, toimii 
mallina lapselle, joten työparin keskinäi-
sen suhteen on oltava toimiva ja tasa-
painoinen.

Pian koulunkäynnin aloittavan tytön 
kanssa Hanna-Leena ja Tosca harjoitte-

levat hienomotorisia taitoja, liikkumis-
ta, otteita, nostamista, voimankäyttöä ja 
hahmottamista. Toispuoleishalvaantu-
nut, käden tärinästä ja rajoittuneen lii-
keradan haasteista kärsivä tyttö leikkaa 
saksilla koiran herkkutikkuihin merkit-
tyjä viivoja pitkin sopivan kokoisia na-
meja. Lopuksi namit pujotetaan koiran 
älypeliin, jota Tosca odottaa innoissaan 
vieressä. Samalla Hanna-Leena juttelee 
tytön kanssa koiran käyttäytymisestä ja 
niistä tilanteista, milloin tytön on vaikea 
odottaa. Lähes vartin odotus palkitaan, 
kun tyttö kantaa älypelin lattialle ja an-
taa koiralle luvan pelata. Tosca etsii na-
mit kuonollaan, ja sekä lapsi että koira 

vaikuttavat tyytyväisiltä. Konkreettinen 
tekeminen on tavoitteellista, motivoivaa 
ja palkitsevaa lapselle. Yhdessä toimimi-
nen on luonteeltaan positiivista ja itse-
tuntoa vahvistavaa.

KOIRAN TYÖHYVINVOINTI

Hanna-Leena kertoo havainnoivan-
sa koiran katsetta sekä ilmeitä ja eleitä 
seuratessaan koiran tunnetilaa ja jaksa-
mista työpäivän aikana. Tosca ilmaisee 
kehonkielellään vahvasti mielentilansa. 
Koiran jaksamista tukee hyvä työpäivien 
etukäteissuunnittelu. Koira ei tee kaik-

KOIRA IHMISEN APUNA

ä Konkreettinen tekeminen on tavoitteellista, motivoivaa ja palkitsevaa lapselle. 
Yhdessä toimiminen on luonteeltaan positiivista ja itsetuntoa vahvistavaa.
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kien asiakkaiden kanssa vain älypelejä 
tai fyysisiä harjoitteita, vaan koiran päi-
vä suunnitellaan sopivan vaihtelevaksi 
asiakkaiden tavoitteet huomioon ottaen. 
Asiakkaan kanssa voi myös jutella koi-
ran olemuksesta, jos koira näyttää vä-
syneeltä tai haluttomalta osallistumaan 
yhteiseen tekemiseen. Tosca tietää, että 
pöydän ääressä tehtävät asiat ovat ih-
misten juttuja. Silloin se lepää muuta-
man metrin päässä, joten eri tiloissa ja 
tasoilla tapahtuvat harjoitteet toimivat 
sille signaaleina. Terapiaprosessia doku-
mentoidaan ja arvioidaan säännöllisesti. 
Yksi dokumentoinnin muodoista on vi-
deointi, jonka kautta Hanna-Leena voi 
seurata paitsi lapsen kehittymistä, myös 
koiran toimintaa ja olemusta terapian ai-
kana.

Hanna-Leenan tehtävänä on huoleh-
tia niin koiran kuin asiakkaankin tur-
vallisuudesta, mutta kaikkia tilanteita ei 
aina voi ennakoida. Tosca joutui kerran 
kotikäynnillä väkivallan kohteeksi, kun 
asiakaspoika löi äkillisesti koiraa kiu-
kunpuuskansa lomassa. Lyönti ei kui-

tenkaan vahingoittanut koiraa, sillä Tos-
ca ei säikähtänyt tilannetta. Tilanteesta 
keskusteltiin välittömästi niin pojan 
kuin hänen vanhempiensakin kanssa. 
Tosca oli pojalle tärkeä, ja hän pyysi-
kin koiralta anteeksi tunteenpurkauksen 
tasaannuttua. Hanna-Leena joutui kui-
tenkin jättämään koiran pois tästä asia-
kassuhteesta, sillä koiran turvallisuus ei 
ollut enää taattu. Vastaavien tilanteiden 
välttämiseksi terapiatilojen ovella onkin 
selkokieliset kuvat siitä, miten Toscan 
kanssa saa olla ja miten ei. Näistä myös 
keskustellaan lapsen kanssa, kun koira 
tulee osaksi terapiaa. 

KOIRA-AVUSTEISEN 
TOIMINTATERAPIAN HYÖTYJÄ

Toisinaan Huiskeeseen tulee lapsia, jot-
ka eivät halua käydä terapiassa. Koira 
kuitenkin madaltaa aloittamisen kyn-
nystä ja tekee toiminnasta mielekästä. 
Aralle lapselle saattaa olla helpotus, että 
huomio jakautuu myös koiralle. Hän voi 

tehdä tavoitteen mukaisia asioita jännit-
tämättä ja huomaamattaan. Ensimmäi-
nen onnistuminen koiran kanssa takaa 
yleensä sen, että lapsi haluaa tulla uu-
delleen. Koiran kautta voi löytyä koske-
tus lapsen arkeen.

Haasteellista koiran kanssa työsken-
telyssä on se, että koira toimii aina ti-
lanteen mukaan, vaikka sen kanssa oli-
si kuinka valmistauduttu etukäteen. Sitä 
ei tulisi inhimillistää liikaa, vaan muis-
taa aina, että se on eläin, jonka kom-
munikointia emme koskaan voi täysin 
ymmärtää. Palkitsevinta koiran kanssa 
työskentelyssä on Hanna-Leenan mie-
lestä lapsen ilo onnistumisista ja hyväk-
sytyksi tulemisesta. Koira monipuolistaa 
toimintaterapiaa tuomalla lapsen ja te-
rapeutin vuorovaikutukseen yllätyksel-
lisyyttä, humoristisuutta ja positiivisia 
kokemuksia.

Asiakasperheiltä kerätyn palautteen 
perusteella koiran läsnäolo terapiassa 
lisäsi lapsessa heräävien tunteiden sa-
noittamista ja sosiaalisia taitoja. Lisäk-
si se kehitti itsehillintää, motivoi lasta 

ä Koiraa ohjaamalla lapsi voi harjoitella keskittymistä, ohjeiden kuuntelemista 
ja noudattamista, tunteiden tunnistamista ja muita sosiaalisia taitoja.
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yrittämään haastavia asioita aikaisem-
paa rohkeammin ja antoi lapselle mah-
dollisuuden projisoida sitä, miten hänen 
käyttäytymisensä vaikuttaa muihin. Lap-
set itse kommentoivat, että he eivät tekisi 
tehtäviä ilman koiraa, koiran kanssa on 
kiva olla ja että Tosca on ”ystävällinen, 
pörröinen, höpsö ja joskus villillä pääl-
lä”. Koska Tosca on toivottu terapian tar-
joaja eikä sen aika tahdo riittää kaikille 
halukkaille, on Hanna-Leenan laumaan 
liittynyt nyt neljän kuukauden ikäinen 
lagottopentu Aida. Aida on jo satunnai-
sesti mukana työharjoittelijan roolissa, 
ja se osallistuukin mielellään serkkunsa 
Toscan kanssa niin ihmisten kohtaami-
seen kuin toiminnallisiin harjoituksiin.

VAPAA-AJALLA OTETAAN RENNOSTI

Kun asuu työkaverin kanssa saman 
katon alla, on hyvä, että vapaa-ajalla 
irrottaudutaan työstä. Työpäivän jäl-
keen parivaljakko ulkoilee usein met-
sässä. Touhuamisen vastapainoksi Tosca 
köllöttelee kotona Hanna-Leenan päällä 
sohvalla. Vapaa-aikaan kuuluvat lisäksi 
koko perheen kanssa oleilu, metsälen-
kit, sienestys sekä luiden rouskuttelu. 
Leikkiminen Aidan kanssa näyttää myös 
olevan Toscalle mieluisaa puuhaa. Han-
na-Leena viihtyy tanssin ja musiikin pa-
rissa, josta Toscakin on saanut maistiai-
set koiratanssin muodossa.

KOIRA IHMISEN APUNA

K
ohtaamiset eivät kuitenkaan 
usein ole ennalta suunnitel-
tuja ja säännöllisiä. Organi-
soitua, eri yhdistysten jär-

jestämää vapaaehtoistoimintaa, joissa 
koirat käyvät omistajiensa kanssa ter-
vehtimässä esimerkiksi lapsia, vammai-
sia tai vanhuksia, on ollut Suomessa jo 
ainakin parisenkymmentä vuotta. Koi-
rien vierailut ilahduttavat ihmisiä, ja nii-
tä saatetaan odottaa innokkaasti. Tämän 
lisäksi koiria toimii sosiaali- terveys- ja 

KOIRA TYöKAVERINA 
SOSIAALI-, TERVEYS-
JA KASVATUSALALLA
TEKSTI: MAIKKU WIKBERG

KUVAT: ANNE JOKILA, HANNA-LEENA NIIRANEN JA MAIKKU WIKBERG

Monissa toimistoissa, kampaamoissa ja kirjastoissa tassuttelee 

vastaan koiria, jotka viettävät päivänsä ihmisten työpaikoilla. 

Koiranomistajat ovat joko sattumien kautta tai tarkoituksella 

tuoneet koiransa mukaan töihin. Koirasta on voinut tulla tärkeä 

osa kohtaamista myös asiakkaille, sillä meistä ihmisistä tuntuu 

mukavalta, kun meidät huomataan ja meistä pidetään.

kasvatusalan työympäristöissä myös 
alan ammattilaisten työparina.

VAPAAEHTOISTOIMINNASTA 
AMMATILLISEEN ASIAKASTYÖHÖN

Koira-avusteinen ammatillinen asiakas-
työ on Suomessa varsin nuorta, ja sille on 
vasta muodostumassa yhtenäisiä käytän-
teitä. Useampi taho järjestää maassamme 
koulutusta asian tiimoilta, joten lähesty-

ä Asiakasperheiltä kerätyn 
palautteen perusteella koiran 
läsnäolo terapiassa kehitti  
lapsen itsehillintää ja motivoi 
yrittämään haastavia asioita 
aikaisempaa rohkeammin.



2 / 2014     29

mistavat voivat hieman poiketa toisistaan. 
Yhdistävänä tekijänä koira-avusteisessa 
työssä voidaan kuitenkin pitää sitä, että 
koiran kanssa asiakkaita kohtaava työnte-
kijä on saanut sosiaali-, terveys- tai kas-
vatusalan koulutuksen ja koiran mukana 
olo asiakastyössä on tavoitteellista. Tästä 
käytetään usein kirjainyhdistelmää AAT 
(Animal-Assisted Therapy) ja sillä siis 
tarkoitetaan eläinavusteista toi-
mintaa, joka on integroitu kun-
kin asiakkaan hoitoprosessiin. 
Toiminta on säännöllistä, ja sitä 
dokumentoidaan ja arvioidaan. 
AAA (Animal-Assisted Activity) 
puolestaan tarkoittaa koiran (tai 
muun eläimen) osallistumista ih-
misten tapaamisiin ja tervehtimiseen niin, 
ettei käynnille ole asetettu yksilöllisiä ta-
voitteita. Tapaamisista ei välttämättä pi-
detä kirjaa ja niitä toteutetaan vapaa-
ehtoispohjalta. Molemmat muodot ovat 
osoittaneet, että koirat tuovat ihmisille 
iloa niin yksittäisinä vierailuina kuin osa-
na pitkäaikaista asiakassuhdetta.

Koira-avusteista työtä voi toteuttaa 
henkilö, jolla on sosiaali-, terveys- tai 
kasvatusalan tutkinto ja työhön soveltu-
va koira. Lisäksi eri järjestöillä, työpai-
koilla ja toimijoilla voi olla omat kritee-
rinsä ennen nelijalkaisen ilmestymistä 
työpaikalle. Esimerkiksi Koirat kasvatus- 
ja kuntoutustyössä ry:n edellytyksenä 
on, että ammattilainen on osallistunut 
viiden viikonlopun kurssille ja että koi-
ra on läpäissyt soveltuvuuskokeen. Siitä 
kahden vuoden sisällä osallistutaan työ-
näyttöön, jossa arvioidaan koirakon työ-
tä todellisessa asiakastilanteessa. Lisäksi 
koiran tulee läpäistä eläinlääkärin teke-
mä terveystarkastus, jonka jälkeen pa-
rivaljakolla on oikeus käyttää virallista 
kasvatus- tai kuntoutuskoirakko-nimeä.

LEMMIKKITERAPIASTA TÄHÄN 
PÄIVÄÄN

Koirien ja ihmisten yhteistä taivalta on 
tutkittu maailmalla pitkään ja monesta 
eri näkökulmasta. Koiran merkitys omis-

tajalleen lienee kiistaton, mutta sosiaali- 
terveys- ja kasvatusalalla työskentelevän 
koiran vaikutusta asiakkaan hyvinvoin-
tiin on tutkittu Suomessa vasta vähän. 
Lemmikkiterapian lanseerasi 1960-lu-
vulla amerikkalainen lastenpsykiatri Bo-
ris Levinson. Hän kiinnostui lemmikkien 
merkityksestä terapiassa, kun hän huo-
masi, miten sulkeutuneet lapsiasiakkaat 

juttelivat hänen lemmikkikoiransa kans-
sa. Koiran läsnäolo nopeutti terapeutin ja 
lapsen välisen suhteen muodostumista ja 
helpotti vuorovaikutusta. Levinson aloit-
ti suunnitelmallisen dokumentoinnin ja 
kirjoitti aiheesta aktiivisesti. Tämän jäl-
keen koiria on alkanut näkyä monissa 
maissa niin sairaaloissa kuin kouluis-
sakin ja kiinnostus työn vaikuttavuutta 
kohtaan on herännyt myös akateemisissa 
piireissä. Koira-avusteista työtä tehdään 
tällä hetkellä Suomessa ainakin kouluis-
sa, sairaaloissa, lastensuojelulaitoksissa, 
vanhainkodeissa, saattohoitokodeissa, 
kuntoutuskeskuksissa ja päiväkodeis-
sa sekä monissa muissa paikoissa. Am-
mattilaisia löytyy niin toimintaterapeu-
teista, opettajista, yhteisöpedagogeista, 
sosionomeista, psykologeista, koulu-
kuraattoreista, koulunkäyntiavustajista 
kuin fysioterapeuteistakin. Vaikuttaa siis 
siltä, että työmuoto alkaa Suomessakin 
saada tutkimustietoa tuekseen tulevina 
vuosina.

MINKÄLAINEN KOIRA SOPII 
EDISTÄMÄÄN ASIAKKAAN 
HYVINVOINTIA?

Sosiaali-, terveys- ja kasvatuskoirat ovat 
yleensä suurimman osan ajasta omis-
tajiensa lemmikkejä, harrastuskaverei-
ta tai tavallisia kotikoiria. Niinpä työssä 

käyvistä koirista löytyy kaikenkarvaisia 
yksilöitä aina terriereistä sekarotuisiin 
ja villakoirista newfoundlandinkoiriin. 
Työssä käyvä koira voi siis olla rodul-
taan ja kooltaan minkälainen tahansa, 
kunhan se pitää ihmisten parissa toimi-
misesta ja sopii käyttötarkoitukseen. Ar-
ka tai aggressiivinen koira ei sovi työka-
veriksi, sillä koiran tulee luottaa ihmisiin 

ja päinvastoin. Koiran tulee olla 
tottunut erilaisiin ympäristöi-
hin ja ihmisiin, joiden puheen-
tuottaminen, elehtiminen, liik-
kuminen tai keskittyminen voi 
poiketa tuttujen ihmisten käyt-
täytymisestä.

Koiralla on oltava jonkin-
lainen peruskoulutus, jotta painopiste 
kohtaamisessa säilyy asiakkaissa. Tai-
to rauhoittua on lähes kaikessa koira-
avusteisessa työssä tärkeä. Koiran has-
suttelut voivat tosin tuoda kohtaamiseen 
huumoria ja vahvistaa käsitystä siitä, et-
tei kukaan ole täydellinen. Olkoon koira 
millainen tahansa, on omistajan tunnet-
tava koiransa hyvin ja kommunikoitava 
sen kanssa sujuvasti. Koiran ja omistajan 
välinen vuorovaikutus toimii esimerkki-
nä asiakkaalle, joten esimerkiksi koiral-
le huutaminen tai kipua aiheuttavien 
välineiden käyttäminen ei edistä asiak-
kaankaan hyvinvointia. Ammattilaisen 
on myös ymmärrettävä, että hänen tulee 
pystyä jakamaan koiransa seura ja kiin-
tymys asiakkaidensa kanssa. 

KOIRASTA MONENLAISTA TUKEA 

Koiran silittämisen tiedetään laskevan 
ihmisen verenpainetta ja lievittävän 
stressiä. Koira-avusteisessa sosiaali-, 
terveys- ja kasvatusalan työssä eläimen 
läsnäolo voi rikastuttaa asiakkaan hoi-
tosuhdetta myös monella muulla taval-
la. Hormonitasolla koiran vaikutus ih-
miseen ilmenee erityisesti oksitosiinin 
kautta. Sekä koira että ihminen erittävät 
oksitosiinia, kun ne ovat positiivisessa 
kosketuksessa toisiinsa. Oksitosiinin tie-
detään lisäävän ihmisen sosiaalisuutta, 

ä Koira voi nostaa asiakkaan 
itsetuntoa kohtaamalla hänet aidosti 
iloisena ja sellaisena kuin hän on.
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avoimuutta ja luottamusta sekä lieven-
tävän ahdistuneisuutta. Oksitosiinia kut-
sutaankin usein kiintymyksen ja mieli-
hyvän hormoniksi. 

Koiran kanssa työskentely tuottaa 
asiakkaalle ja ammattilaiselle yhteisiä 
kokemuksia, jotka lujittavat suhdetta. 
Jokainen asiakassuhde on erilainen ja ta-
voitteet yksilö- tai ryhmäkohtaisia, joten 
yleisiä kaikessa koira-avusteisessa työs-
sä olevia tehtäviä on hankala listata. Yk-
si yhdistävä tekijä on kuitenkin vuoro-
vaikutus. Koira voi helpottaa asiakkaan 
ja ammattilaisen kohtaamista sekä vauh-
dittaa luottamuksellisen suhteen syntyä. 
Asiakas saa koiran välityksellä erilaisia 
aistikokemuksia ja mahdollisuuksia sa-
noittaa non-verbaaleja viestejä koiran 
olemuksesta. Koiran käytöksen havain-
nointi kehittää myös sosiaalisia taitoja ja 
toimii peilinä omalle toiminnalle. Koira 
voi nostaa asiakkaan itsetuntoa kohtaa-
malla hänet aidosti iloisena ja sellaise-
na kuin hän on. Koiran kautta asiakkaan 
osaaminen ja taidot voivat tulla näky-
viksi, mikä lisää itseluottamusta.

Koira voi olla mukana niin rauhoit-
tavan läsnäolonsa, toimeliaisuutensa 
kuin yhdessä tekemisen takia. Yhteinen 
kävelyhetki, namien piilotustehtävät tai 
vaikkapa leikkimieliset esteradat koiran 
kanssa voivat motivoida kuntoutujaa tai 
motorisista rajoitteista kärsivää ihmis-

tä. Koira tuo monenlaisiin muuten ehkä 
puuduttavilta ja merkityksettömiltä tois-
toilta tuntuviin harjoituksiin aitoa iloa ja 
onnistumisen kokemuksia.

Koulussa työskentelevä koira saattaa 
rauhoittaa olemuksellaan vasta luke-
maan opettelevaa oppilasta kuuntelemal-
la mukisematta vieressä. Matematiikasta 
tulee hauskaa, kun koira pyörittää nop-
paa tai nostaa laatikosta erivärisiä yh-
teenlaskettavia palloja. Erään koulussa 
työskentelevän koiran tehtävänä oli toi-
mia yläasteikäisten poikien itse kuvaa-
man elokuvan päätähtenä, kun kukaan 
muu ei uskaltanut olla niin paljon esillä.

Ikääntynyt voi saada iloisen jump-
patuokion heittäessään koiralle lelun ja 
kurkottaessaan ottamaan sen takaisin. 
Myös koiran koskettaminen on tärkeä 
aisti- ja tunnekokemus yksinelävälle. 
Koira voi herättää muistoja ja kirvoittaa 
tarinan kerrontaan. Toisinaan koiralle 
on helpompi puhua ja näyttää tunteita 
kuin ihmisille. Koira ei lepertele asioita 
eteenpäin, joten siihen voi luottaa salai-
suuksien säilyttäjänä, mikä voi tuntua 
murrosikäisestä ainutlaatuiselta. Koiran 
katse voi rohkaista asiakasta ottamaan 
kipeitä asioita esille tai kuonon tökkäisy 
saada kuntoutujaa yrittämään vielä ker-
ran jalannostoa.

Vierailut koiraystävällisessä kahvi-
lassa, ostoskeskuksessa tai kirjastossa 

voivat toimia harjoituksena asiakkaal-
le, jolla on haasteita uusien tilanteiden, 
paikkojen ja ihmisten kohtaamisessa. 
Tällaisissa tilanteissa huomio kiinnittyy 
usein koiraan, mikä vähentää jännitystä. 
Muistisairauksista kärsivä ihminen saat-
taa muistaa kirkkaasti koiran ja sen ni-
men, mutta ei omaisiaan tai hoitajia.

Kaikissa tapauksissa on tärkeää so-
pia asiakkaan kanssa siitä, miten koiran 
kanssa ollaan ja miten sitä kosketetaan. 
Samalla voi keskustella siitä, miten 
asiakas toivoo itseään kosketettavan. 
Ammattilaisen tehtävänä on huomioida 
asiakkaan eleet, otteet ja tapa kohdel-
la koiraa, ettei koiraa esimerkiksi satu-
teta tai säikäytellä. Koska koira on aina 
omistajansa vastuulla, ei koiraa ja asia-
kasta voi jättää kahden kesken.

TERVEENÄ TÖISSÄ

Asiakastyötä tekevän koiran terveydes-
tä on huolehdittava erityisen huolelli-
sesti, jotta taataan niin asiakkaan kuin 
koirankin hyvinvointi. Säännöllisten 
rokotusten, madotusten ja eläinlääkä-
rin tarkastusten lisäksi täytyy huomioi-
da, että koiran äkilliset sairastumiset tai 
loukkaantumiset estävät sen työskente-
lyn. Koiralla on oikeus toimia työssään 
terveenä kuten ihmiselläkin sekä saada 

KOIRA IHMISEN APUNA

ä Koirat tuovat 
ihmisille iloa niin 
yksittäisinä vierailuina 
kuin osana pitkäaikaista 
asiakassuhdetta.
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asianmukaista hoitoa ja toipua vaivas-
taan rauhassa kotona. 

Fyysisen jaksamisen lisäksi on olen-
naista muistaa huolehtia koiran psyyk-
kisestä hyvinvoinnista. Stressiä voi eh-
käistä varmistamalla koiralle riittävästi 
lepoa, liikuntaa ja ravintoa niin työ-
päivän aikana kuin vapaa-ajallakin. 
Työpäivien pituus tulee säilyttää maltil-
lisena ja realistisena koiralle. Niihin pi-
tää myös sisällyttää riittävästi taukoja. 
Varsinkin aluksi on tärkeää, että koiralle 
tulee uudesta tehtävästä ja ympäristöstä 
positiivisia kokemuksia ja että se todel-
la viihtyy työssään. Mukavat valjaat tai 
panta sekä lepopaikka ovat myös mer-
kittäviä. Omistajan rauhallinen, johdon-
mukainen käytös ja hyvät rutiinit eh-
käisevät osaltaan stressiä. Tietysti myös 
koiralle mahdollista stressiä aiheuttavan 
asian selvittäminen on tärkeää, jotta ti-
lanteeseen voidaan puuttua.

KURATASSU TYÖPAIKALLA

Vaikka ammattilainen kokee koira-avus-
teisen toiminnan merkittäväksi osak-
si työtään, voi vastaan tulla tilanteita, 
jolloin koiran mukana oleminen ei ole 
perusteltua. Näitä tilanteita ovat esi-
merkiksi asiakkaan tai työyhteisön jä-
senen allergia tai pelko koiraa kohtaan, 

työpaikan siivouskäytännöt ja sopimat-
tomat tilat. Kaikki työpaikalla toimivat 
ihmiset eivät välttämättä ole asiasta ko-
vin innostuneita tai joku työyhteisöstä 
voi alkaa hakea itselleen seuraa ja tukea 
koirasta. Selvät pelisäännöt ovat kaik-
kien etu. Lisäksi tilanteet, joissa koiran 
läsnäolo ei edesauta tavoitteen toteutu-
mista eli esimerkiksi asiakkaan kuntou-
tumista, sulkevat koira-avusteisen työs-
kentelyn pois.

Pestävät ja helposti puhdistettavat 
välineet, leluista lepopaikkaan ja valjai-
siin, ovat hyödyllisiä hyvän hygienian 
kannalta. Työntekijän kannattaa ohja-
ta asiakkaita riittävään käsihygieniaan, 
ja hänen on syytä tiedostaa yleisimmin 
tavattavat zoonoosit erityisesti riskiryh-
mien kanssa toimittaessa. Mikäli koiran 
kanssa tekee kotikäyntejä tai työskente-
lyä muuten vieraassa paikassa, on huo-
mioitava, että lattioilta voi löytyä koiral-
le haitallisia tai vaarallisia asioita, kuten 
suklaata tai lääkkeitä.

Yksikin ikävä, ei-toivottu kohtaami-
nen asiakkaan ja työtä tekevän koiran 
kanssa saattaa vaikuttaa siihen, miten 
koira-avusteiseen työhön suhtaudutaan. 
Huonot kokemukset voivat romuttaa 
työmuodon, jota on rakennettu mah-
dollisimman turvalliseksi muun muassa 
ammattilaisten syventävien koulutusten 
ja koirien soveltuvuuskokeiden avulla.
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ä Koira-avusteista työtä 
voi toteuttaa henkilö, jolla 
on sosiaali-, terveys- tai 
kasvatusalan tutkinto ja 
työhön soveltuva koira.


