
Koirat kasvatus- ja kuntoutustyössä ry on terveydenhuolto-, kasvatus- ja sosi-
aalialan ammattilaisten yhdistys, joka tarjoaa koira-avusteiseen työskentelyyn 
liittyvää koulutusta, soveltuvuus- ja työkokeita sekä ammatillista tukea. Yhdis-
tyksen tavoite on edistää tietoisuutta eettisestä, ammatillisesta ja tavoitteel-
lisesta koira-avusteisesta työskentelystä ja samalla yhdistää koira-avusteisten 
toimintojen parissa työskenteleviä ihmisiä. Työskentelymuoto perustuu am-
matilliseen osaamiseen ja soveltuvan koiran hyödyntämiseen osana työtä.

Lisätietoja yhdistyksen toiminnasta:
www.kasvatus-kuntoutuskoirat.fi

Koira-avusteista palvelua 
tarjoaa:

KOIRAT KASVATUS- JA KUNTOUTUSTYÖSSÄ RY

Toimintaterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, joka perustuu toimintatera-
peutin ja  asiakkaan väliseen vuorovaikutukseen sekä toiminnan terapeut-
tiseen käyttöön. Toimintaterapeutit työskentelevät eri-ikäisten ihmisten pa-
rissa kuntoutuksen ammattilaisina. Toimintaterapeutin työnkuvaan kuuluu 
asiakkaan toimintakyvyn ja toimintaympäristön ar-
viointi, kuntoutuksen toteuttaminen sekä seuranta. 
Asiakkaan toimintakykyä ja mahdollisuutta osallistua 
arjessaan vahvistetaan terapeuttisen toiminnan ja 
ympäristön muokkaamisen kautta. Toimintaterapi-
asta on hyötyä tilanteissa, joissa asiakkaan toimin-
takyky on heikentynyt esimerkiksi kehityksellisten 
häiriöiden, sairauksien, vammojen, ikääntymiseen 
tai muun toimintakykyyn vaikuttavan asian vuoksi. 
Toiminta valitaan aina asiakaslähtöisesti asiakkaan 
mielenkiinnon kohteista. Toimintaterapiaa toteute-
taan esimerkiksi asiakkaan kotona, kuntoutuskes-
kuksissa, sairaalassa, koulussa, päiväkodissa. Toimin-
taterapeutti on sosiaali- ja terveysalan ammattilainen 
ja Valviran laillistama ammattinimike. 

Toimintaterapian toteuttaminen koira-avusteisesti 
tukee asiakkaan motivoitumista ja osallistumista terapiaan. Tutkimusten mu-
kaan koira-avusteisesta terapiasta hyötyvät monenlaiset asiakasryhmät aina 
lapsista  mielenterveyskuntoutujiin sekä ikäihmisiin. Työskentelyn tavoitteet 
rakentuvat aina asiakasryhmän tarpeista sekä toimintaympäristöstä. Asiak-
kaan kanssa yhdessä pohditaan, voisiko hän hyötyä koira-avusteisesta tera-
piasta. Toimintaterapeutti kerää myös asiakkaan ja hänen läheistensä kans-
sa keskustellen tietoa, jolloin hän saa varmistusta koira-avusteisen terapian 
hyödyistä kyseiselle asiakkaalle. Myös terapiaan lähettävä taho voi arvioida 
asiakkaan hyötyvän koira-avusteisesta toimintaterapiasta.

Koulutetun kasvatus- ja kuntoutuskoiran avulla voidaan toteuttaa erilaisia 
tehtäviä, jotka tukevat asiakkaan yksilöllisiä tavoitteita. Toimintaterapiassa 
vahvistetaan asiakkaan tavoitteista riippuen mm.  kehon hahmotusta, kar-
kea- ja hienomotorisia taitoja, silmä-käsi -yhteistyötä, näönvaraista hahmo-
tusta, tunteiden säätelyä, itsesäätelytaitoja ja toiminnanohjausta. Tehtävien 

KOIRA-AVUSTEINEN 
TOIMINTATERAPIA

avulla voidaan vahvistaa asiakkaan 
sensomotorisia valmiuksia esimerkik-
si käsien otteita,  nivelten liikeratoja, 
voimaa ja tasapainoa. Koira-avustei-
sesti voidaan myös vahvistaa aistisää-
telyä. Esimerkiksi koiraa hoitaessa 
asiakas harjoittelee voimansäätelyä, 
oppii sietämään koiran läheisyyttä 
ja kosketusta.  Samalla toiminnois-
sa yhdistyvät muistitoiminnot, tark-
kaavaisuus sekä kommunikointi. Ta-
voitteena on mahdollistaa asiakkaan 
osallistuminen oman arkiympäristön-
sä toimintaan. 


