
Koirat kasvatus- ja 
kuntoutustyössä ry
 

Kuinka koira auttaa?
Koira-avusteinen työ perustuu asiakkaan ja koiran välille 
muodostuvaan ainutlaatuiseen vuorovaikutukseen. Koiran 
avulla voidaan tukea ja edistää ihmisen psyykkistä, fyysistä 
ja sosiaalista hyvinvointia, kuntoutumista sekä oppimista.

Useissa tutkimuksissa on todettu eläinkontakteilla ole-
van lyhytaikaisia rentouttavia vaikutuksia tai pidempiaikai-
sia terveyttä edistäviä vaikutuksia. Eläinten silittäminen ja 
hoivaaminen sekä niille puhuminen lisäävät kehon tuotta-
man oksitosiinin määrää, laskevat verenpainetta ja vähen-
tävät kortisolin määrää. Tuloksia on saatu myös dopamiini-
tuotannon ja beta-endorfiinien lisääntymisestä. 

Miten koiraa voidaan hyödyntää 
työssä?
 
Koira-avusteisen työskentelyn avulla voidaan edistää las-
ten, nuorten, aikuisten ja vanhusten psyykkistä ja fyysistä 
hyvinvointia. Koira-avusteisessa kasvatustyössä on saatu 
hyviä kokemuksia erityisesti erityistä tukea tarvitsevien 
lasten ja nuorten parissa sekä yleisopetuksessa. Amma-
tillisessa opetuksessa koira-avusteisen työskentelyn avulla 
on tuettu myös ammatillista kasvua. 

Koira-avusteisen työskentelyn avulla voidaan kehittää 
vuorovaikutus- ja tunnetaitoja, kuten empatiaa, petty-
myksen sietoa, erilaisuuden ja kielteisten tunteiden käsit-
telemistä, oman käytöksen hallintaa, itsetuntemusta sekä 
katsekontaktia.

Koira-avusteisessa kuntoutustyössä motorisia taitoja 
voidaan harjaannuttaa esimerkiksi hihnan kiinnittämisel-
lä, tassujen rasvaamisella, turkin harjaamisella, koiran pal-
kitsemisella tai erilaisten koirapelien avulla. Kognitiivises-
sa harjoittelussa asiakas voi suorittaa koiran avustuksella 
keskittymistä, tarkkaavaisuutta, oppimis- ja havainnointi-
kykyä sekä ajan hahmottamista vaativia tehtäviä.

Koirat kasvatus- ja kuntoutustyössä ry on terveydenhuol-
to- kasvatus- ja sosiaalialan ammattilaisten yhdistys, joka 
tarjoaa koira-avusteiseen työskentelyyn liittyvää koulu-
tusta, soveltuvuus- ja työkokeita sekä ammatillista tukea. 
Yhdistyksen tavoite on edistää tietoisuutta eettisestä, am-
matillisesta ja tavoitteellisesta koira-avusteisesta työsken-
telystä ja samalla yhdistää koira-avusteisten toimintojen 
parissa työskenteleviä ihmisiä. Työskentelymuoto perus-
tuu ammatilliseen osaamiseen ja soveltuvan koiran hyö-
dyntämiseen osana työtä.

Yhdistys järjestää alan täydennyskoulutusta (10 op) 
yhteistyössä ammattikorkeakoulujen kanssa, koirakoiden 
soveltuvuuskokeita ja työnäyttöjä. Soveltuvuuskokeen lä-
päissyt koirakko saa käyttää Koirat kasvatus- ja kuntou-
tustyössä ry:n oppilashuivia. Työnäytön suorittanut koira 
saa työliivin.



www.kasvatus-kuntoutuskoirat.fi

Yhdistyksen jäsentuotemyynti:
https://holvi.com/shop/

koiratkasvatusjakuntoutustyossa/

Koira-avusteisen 
työskentelyn tavoitteet ovat:

Minäkuvan vahvistaminen

Sosiaalisten taitojen harjoitteleminen

Vuorovaikutustaitojen vahvistaminen

Tunnetaitojen harjoitteleminen ja 
vahvistaminen

Ongelmanratkaisun harjoitteleminen

Keskittymisen ja tarkkaavaisuuden 
suuntaaminen

Muistitoimintojen edistäminen 

Oppimisen tukeminen

Motivaation lisääminen 

Hieno- ja karkeamotoristen taitojen 
harjoitteleminen

Aistikokemusten lisääminen


