KOIRA-AVUSTEISUUS
SOSIAALIPALVELUISSA
Sosiaalipalveluilla tarkoitetaan sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön
yksilön, perheen ja yhteisön toimintakykyä, sosiaalista hyvinvointia, turvallisuutta ja osallisuutta edistäviä ja
ylläpitäviä toimia, sosiaalipalveluja ja
niihin sisältyviä tukipalveluja.
Sosiaalipalveluiden
tehtäväalueelle kuuluvat aikuissosiaalityö-, toimeentuloturva-, maahanmuuttaja-,
kehitysvammahuolto-, vammais- ja
työllistämispalvelut sekä lapsiperheiden palvelut. Yleisiä sosiaalihuollon palveluja ovat mm sosiaalityö,
sosiaaliohjaus, sosiaalinen kuntoutus, perhetyö, kotipalvelu ja -hoito
sekä kasvatus- ja perheneuvonta.
Erityislainsäädännön
perusteella
puolestaan tarjotaan mm. vammaispalvelua, kehitysvammaisten erityishuoltoa, lastensuojelua ja kuntouttavaa työtoimintaa.
Sosiaalipalveluiden
mukainen
työskentely tapahtuu esimerkiksi
avo- ja vastaanottotyyppisenä toimintana, työkeskuksissa tai asumisja laitosyksiköissä, kuten lastensuojelulaitoksissa.
Sosiaalipalveluiden
asiakaskäynnit ovat aina luottamuksellisia. Asiakas voi ottaa itse yhteyttä
tai heidät voidaan ohjata sosiaalipalveluiden piiriin. Asiakkuuden kesto
määritellään yhteisesti asiakkaan
kanssa yhdestä käyntikerrasta pidempiin jaksoihin.

Koira-avusteinen työskentely sosiaalipalveluissa
kohdistuu
toimintaympäristöstä riippuen esimerkiksi lasten ja nuorten
ennaltaehkäiseviin
palveluihin,
lastensuojeluun, vammaistyöhön tai
muihin sosiaalipalveluihin.
Koira-avusteisella työmenetelmä on aina suunnitelmallista,
tavoitteellista ja dokumentoitua. Se
on yhdessä asiakkaan ja tämän lähiihmisten kanssa keskusteltua ja sovittua. Koira-avusteiset tapaamiset
voivat tapahtua asiakkaan kotona,
toimipaikassa tai muussa sovitussa ympäristössä. Koiran-avusteisella
työskentelyllä voidaan tuottaa asiakkaalle emotionaalista tukea, auttaa
sosiaalisemotionaalisten taitojen, itsesäätelytaitojen, vuorovaikutustaitojen ja ongelmanratkaisutaitojen
kehittymisessä. Koiran läsnäolo auttaa myös empatiakyvyn kehittymisessä, opettaa asiakasta hoivaamaan ja
pitämään huolta toisesta, ottamaan
vastuuta ja selviämään surun kanssa.
Autisminkirjon häiriöissä koiran tunneilmaisua seuraamalla opitaan tunnistamaan nopeammin ja tarkemmin
ihmisen tunneilmaisuja.
Koira-avusteisuus sosiaalipalveluissa tuottaa asiakkaalle välitöntä
ilo ja myönteisyyttä sosiaalipalveluita

KOIRAT KASVATUS- JA KUNTOUTUSTYÖSSÄ RY
Koirat kasvatus- ja kuntoutustyössä ry on terveydenhuolto-, kasvatus- ja sosiaalialan ammattilaisten yhdistys, joka tarjoaa koira-avusteiseen työskentelyyn
liittyvää koulutusta, soveltuvuus- ja työkokeita sekä ammatillista tukea. Yhdistyksen tavoite on edistää tietoisuutta eettisestä, ammatillisesta ja tavoitteellisesta koira-avusteisesta työskentelystä ja samalla yhdistää koira-avusteisten
toimintojen parissa työskenteleviä ihmisiä. Työskentelymuoto perustuu ammatilliseen osaamiseen ja soveltuvan koiran hyödyntämiseen osana työtä.
Lisätietoja yhdistyksen toiminnasta:
www.kasvatus-kuntoutuskoirat.fi

kohtaan. Koiran kanssa syntyy aitoja kokemuksia. Ohjaajan ja koiran
välinen turvallinen vuorovaikutussuhde lisää turvallisuutta ja oletusta,
että ohjaaja kohtelee myös asiakasta
kauniisti. Se on luonteva lähtökohta
sosiaalityöntekijän ja psykologin sekä
asiakkaan yhdessä ololle. Tapaamisilla asiakkaan taidot ja toiminnallisuus
tulevat hyvin esiin. Ylivilkkauden ja
tarkkavaisuuden haasteissa koira
mahdollistaa asiakkaalle luontevan
tavan liikkua ja touhuta myönteisellä
tavalla tapaamisen aikana. Sosiaalipalveluiden kontekstissa koira-avusteista työskentelyä voidaan soveltaa
myös ilman koiran läsnäoloa itse
työskentelytilanteissa esimerkiksi kuvataideterapeuttisin, koiriin liittyvin
leikki- ja pelitilantein, tunnetyöskentelemällä koiran tunneilmekortein tai
hyödyntäen asiakkaiden omien koirien toiminnan seuraamista päiväkirja-, video- tai valokuvamenetelmin.

Koira-avusteista palvelua
tarjoaa:

