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1. Johdanto 
 

Eläinavusteinen valmennus on kiinnostanut minua jo pitkään ja olen pohtinut, miten voisin 

kehittää osaamistani ja yhdistää sitä työssäni. Olen aina rakastanut eläimiä ja myös luonto 

merkitsee minulle paljon. Erityisesti metsä on ollut minulle merkityksellinen ja 

voimaannuttava tila. Pitkittyneistä kivuista kärsivänä ihmisenä koirilla ja luonnolla on vahva 

hoitava ja parantava suhde minuun. Eläimen vaikutus ihmisen hyvinvointiin ja terveyteen on 

merkityksellinen ja siitä tehty myös lukuisia tutkimuksia. Eläinavusteinen ohjaus, valmennus, 

ja erilaiset terapiamuodot ovat saaneet yhä suurempaa merkitystä sosiaali- ja 

terveydenhuollon sekä kasvatusalan työssä. 

Perheeseemme kuuluu kaksi koiraa, 

labradorinnoutajat Martta ja Sylvi. 

Molemmat koirat ovat iloisia, sosiaalisia ja 

hyvin ihmisten sekä lajitovereidensa 

kanssa toimeen tulevia. Heillä on 

luonnollinen kyky tulkita ihmisen 

kehonkieltä ja tunteita. Ja siinä he toimivat 

myös parhaina opettajina meille ihmisille. 

He rakastavat liikkua vapaana luonnossa, 

mutta myös sopeutuvat hyvin muuttuviin 

tilanteisiin ja erilaisiin paikkoihin. Molempia 

koiria on helppo motivoida oppimaan uusia 

asioita. Kaiken kaikkiaan loistavat 

eläintyöparit. 

Joidenkin arvioiden mukaan 

pitkäaikaisesta, kroonisesta kivusta kärsii 

Suomessa noin miljoona ihmistä eli noin joka viides aikuinen. Kivun kokeminen on aina 

subjektiivinen kokemus, eikä kahden eri ihmisen kokeman kivun välistä eroa voida vertailla 

keskenään. Eläimen läheisyys rauhoittaa mielen ja kehon sekä tuo voimaa arkeen. 

Eläinavusteisuutta, tietoisen läsnäolon sekä luonnon merkitystä kivun hallinnan tukena ei 

ole vielä kovinkaan paljon nostettu tietoisuuteen lääkkeettömänä kivun hallinnan 

mahdollisuutena ja osana kuntoutus- ja valmennusprosesseja. Tämä on minulle hyvin 

henkilökohtainen aihe ja sen vuoksi haluan nostaa koira- ja luontoavusteista toimintaa esille 



 
 

yhtenä mahdollisuutena pitkittyneiden kiputilojen hallinnan ja hyvinvoinnin edistämisen 

tukena. Avaan ensin eläinavusteisen toiminnan määritelmää ja koiran roolia 

eläinavusteisessa työssä sekä kivun näkökulmaa. Sovellettu harjoitus, jonka esittelen, on 

sellainen, jota pyrin toteuttamaan päivittäin omassa elämässäni kivun hallinnan tukena. 

Mielestäni sitä voi hyvin soveltaa myös erilaisten asiakkaiden kanssa, paikkaan ja aikaan 

sitomatta. 

Kun koemme elämämme merkityksellisenä, niin se vahvistaa hyvinvointiamme. Kohtaamme 

elämämme aikana erilaisia kuormittavia elämäntilanteita, menetyksiä ja sairauksia. Näillä 

on monenlaisia vaikutuksia elämäämme, hyvinvointimme sekä sosiaalisiin suhteisiin. Tämä 

lopputyön avulla haluan jäsentää itselleni sekä muille eläinavusteista toimintaa toteuttaville 

ohjaajille koira-avusteisen toiminnan merkitystä kivunhallinnan tukena. 

 

1.1. Eläinavusteisen toiminnan määritelmä 
 

Eläinavusteinen toiminta on yläkäsite erilaisille tavoille hyödyntää ihmisen ja eläimen välistä 

vuorovaikutusta ja yhteistyötä. Eläinavusteisuus on esimerkiksi kuntoutustyössä 

työmenetelmä muiden työmenetelmien rinnalla, jota toteutetaan suunnitelmallisesti ja 

tavoitteellisesti. Suomessa eläinavusteinen toiminta on alana suhteellisen uusi ja alan 

terminologia on vasta muotoutumassa. Eläinavusteisten menetelmien käyttö osana sosiaali- 

ja terveydenhuollon palveluita ja koulutusta on vuosi vuodelta lisääntynyt.  

Eläinavusteisessa työskentelyssä on käytössä kansainvälisesti vakiintuneita termejä ja 

määritelmiä. Eläinavusteista toimintaa määrittää AAI (Animal Assisted Interventions), joka 

pitää sisällään eläinavusteisen toiminnan (AAA), terapian (AAT) ja pedagogisen toiminnan 

(AAP). Kaikessa eläinavusteisessa toiminnassa eläimen ohjaajan tulee olla perehdytetty ja 

eläimen tulee olla soveltuva eläinavusteiseen työhön.  

Eläinavusteinen toiminta (Animal-Assisted Activity, AAA) painottuu vapaaehtoistoimintaan, 

jolle ei välttämättä aseteta tavoitteita. Toiminnan ohjaaja voi olla koulutettu ammattilainen 

tai vapaaehtoinen. Toiminnalla pyritään lisäämään ihmisen hyvinvointia motivoivin, 

kasvatuksellisin ja/tai mielihyvää tuottavin keinoin. Eläinavusteinen terapia (Animal-Assisted 

Therapy, AAT) on tavoitteellista toimintaa, jossa eläin on osa hoito- tai kuntoutusprosessia. 

Toiminnalla pyritään edistämään ihmisen fyysistä, sosiaalista, emotionaalista tai 

kognitiivista hyvinvointia. Terapiaprosessin edistymistä seurataan, arvioidaan ja 



 
 

dokumentoidaan. Eläimen ohjaaja on joko terapeutti, terveyden- tai sosiaalialan tai 

kasvatusalan ammattilainen, jolla on tarvittava asiantuntijuus sekä eläinavusteisen alan 

osaaminen. Edellisen termin lisäksi sosiaalialan työtä voidaan määrittää myös 

Eläinavusteisena sosiaalialan työnä (Animal Assisted Sosial Work, AASW). Eläinavusteista 

kasvatusta toteutetaan yleensä kasvatuksen ja opetuksen tukena kouluissa ja 

oppilaitoksissa. Määrittelyssä käytetään kahta termiä, Eläinavusteinen kasvatus- ja koulutyö 

(Animal Assisted Education, AAE) ja Eläinavusteinen opetus (Animal Assisted Pedagogy, 

AAP). Molemmissa (erityis)opettajalla toimii kasvatus- ja opetustyön työparina koira tai 

opettajan työparina eläin ohjaajansa kanssa. (Ikäheimo, 2015, 10–11 ja Latvala-Sillman, 

2018, 28–29) Ammatillisessa eläinavusteisessa työssä ohjaajana toimivalla henkilöllä on 

aina taustalla ammatillinen koulutus.  Koulutus antaa perusteet tehdä sosiaali- ja terveysalan 

tai kasvatus- ja opetusalan työtä, jonka osana eläinavusteisia menetelmiä käytetään. 

Eläinavusteinen valmennus perustuu tulevaisuuteen suuntaaviin voimavara- ja 

ratkaisukeskeisiin työmenetelmiin. Lähtökohtana on asiakkaan jo olemassa olevat 

voimavarat ja vahvuudet. Menetelmien avulla asiakas voi löytää uusia näkökulmia ja 

ratkaisuja tilanteessaan sekä asettaa itselleen tavoitteita, joita kohden on valmis 

työskentelemään askel askeleelta. Eläinavusteisen valmentajan työparina toimii työhön 

soveltuva eläin tai eläimiä. Eläimen läsnäolo ja osallistuminen toimintaan vahvistaa muun 

muassa asiakkaan myönteistä kokemus- ja tunnemaailmaa, itsetuntoa, motivaatiota sekä 

kehittää vuorovaikutustaitoja ja empatiakykyä. Toiminnassa korostuu luovuus, myönteisyys 

ja huumori. (Salmela, 2013, 11) 

Terapiaeläin on yleisnimitys eläimelle, jota käytetään eläinavusteisessa terapiassa tai 

eläinavusteisessa toiminnassa. Lajista ja eläimen tehtävästä riippumatta terapiaeläimelle on 

ominaista ihmisystävällisyys, ulospäin suuntautuneisuus, tottelevaisuus sekä sosiaalisuus, 

myös muita lajitovereita kohtaan. (Salmela, 2013, 13) 

 

  



 
 

1.2. Koira työparina 
 

Koiran sopivuus eläinavusteiseen työhön ei ole kiinni rodusta tai koiran iästä. Eläimen tulee 

olla soveltuva toimimaan erilaisten ihmisten kanssa, erilaisissa ympäristöissä. Koiran 

kanssa työskentelevän ohjaajan pitää tuntea, miten hänen eläintyöparinsa käyttäytyy ja 

osata arvioida, mihin töihin koira soveltuu ja mikä on sopiva työmäärä koiralle. Työssä 

tarvittavat taidot kehittyvät sekä koiralla että 

ohjaajalla harjoittelun ja kokemuksen myötä. 

Huolellisella valmistautumisella voidaan välttää ikäviä 

tilanteita ja vahinkoja. Ohjaajan tehtävänä on 

huolehtia koiran kaikinpuolisesta hyvinvoinnista ja 

terveydestä. Koira tarvitsee rakkautta ja huolenpitoa. 

Koiran pitää saada myös riittävä määrä lepoa, 

ravintoa ja palautumisaikaa sekä vapaata olemista. 

Koiran perustarpeiden tyydyttäminen ja turva ovat 

perusta eläinavusteisessa työssä. Jos koira ei tunne 

oloaan turvalliseksi, koira ei pysty tyydyttämään perustarpeitaan. Koiran tunnetila ja 

stressitaso vaikuttavat koiran mahdollisuuteen rentoutua. Jos koira kokee tilanteen 

tukalaksi, hänet on autettava pois tilanteesta. (Wager, 6.2.2021)  

Koirien käyttäytymistä ja persoonallisuutta tutkivan Katariina Tiiran mukaan koiraa voidaan 

pitää kognitiivisilta kyvyiltään hyvin samankaltaisena monien muiden eläinten kanssa, mutta 

koiran läheinen suhde ihmiseen ja täydellinen riippuvuus ihmisestä herkistää koiran ihmisen 

toiminnalle ja tunteille. Osa koirista pystyy myös tulkitsemaan ihmisen eleitä taitavasti. Koira 

hyödyntää aistejaan, erityisesti hajuaistiaan.  Koiria hyödynnetäänkin nykyisin hyvin 

monenlaisissa eri tehtävissä, aina virkatehtävistä avustamiseen. Esimerkiksi koiran 

herkkyys omistajansa tunnetiloille yhdistettynä erinomaiseen hajuaistiin on tuonut uuden 

avustajakoiraryhmän, kipukoiran ihmiselle kivunhoidon tueksi. (Tiira, 2019, 197, 199) 

Tärkeimpiä ominaisuuksia eläintyöparina koiralla on, että hän ottaa itsenäisesti kontaktia 

ihmisiin ja nauttii toiminnasta ihmisten parissa. Persoonaltaan ja luonteeltaan erilaiset koirat 

soveltuvat erilaisten ihmisten kanssa toimimiseen. Vilkas koira soveltuu hyvin työhön, jossa 

tarvitaan vilkkautta. Esimerkiksi dementoitunut vanhus voi aktivoitua paremmin vilkkaan, 

kuin rauhallisen koiran läsnäolosta. Ylivilkkaalle lapselle taas rauhallinen koira voi olla 

rauhoittava tekijä. (Ikäheimo, toim. Lundell & Haapasaari, 2015, 65–67) Nykyisin koiran 



 
 

soveltuvuutta eläinavusteiseen työhön voidaan myös testata. Testejä järjestävät Suomessa 

mm. Eläinkuusikko Oy ja Koirat kasvatus- ja kuntoutustyössä ry. 

Eläimen eettisen kohtelun kannalta on tärkeää pohtia eläimen soveltuvuutta ja koulutusta 

sekä työhyvinvointia eläinavusteisessa työssä. Eläinavusteista työtä tekevän ohjaajan on 

syytä arvioida etukäteen, mikäli eläinavusteiseen toimintaan osallistuvien asiakkaiden 

terveydentila tai käyttäytyminen voivat vaikuttaa turvallisuuteen, aiheuttaa riskejä toimintaan 

tai jopa olla este tietyn eläimen kanssa toteutettavalle eläinavusteiselle toiminnalle. 

Eläimelle tulee aina tarjota mahdollisuus toimia työssään vapaaehtoisuuden pohjalta ja 

mahdollisuus myös ottaa etäisyyttä tai poistua tilanteesta. Huomionarvoista on, että 

eläintyöparina toimittaessa ohjaajan täytyy muistaa huolehtia myös omasta 

työhyvinvoinnistaan. 

 

1.3. Koira-avusteinen toiminta 
 

Koira-avusteista toimintaa voidaan toteuttaa hyvin monella eri tavalla, riippuen ohjaajan 

ammatillisesta kontekstista, koiran soveltuvuudesta sekä asiakkaan tilanteesta ja tarpeista. 

Toimintaan voi sisältyä vapaamuotoista oleskelua, koiran silittämistä ja katsekontaktia 

koiran kanssa tai se voi sisältää hyvin suunniteltua ja organisoitua harjoittelua yhdessä. 

Koira voi olla esimerkiksi työpari, jonka kanssa tehdään yhdessä ja joka täydentää 

ammatillista osaamista ja tuo asiakastilanteeseen jotain uutta. Koira voi olla myös välittäjä, 

joka rakentaa ja vahvistaa luottamusta ihmisten välille. Koiran roolina voi olla myös 

kuuntelija, joka tuomitsematta ja herkästi reagoiden aistii ihmistä. Vapaaehtoistyössä koira 

voi olla työpari, joka yhdessä ohjaajansa kanssa tuottaa hyvinvointia muille. 

Vapaaehtoistyössä ohjaajalla voi olla pienempi rooli ja koira voi myös olla enemmän 

läsnäolija. (Hautamäki & Ramandan & Vilhunen, 2021, 17) 

Eläimen ja ihmisen välisen vuorovaikutuksen vaikutukset näkyvät monitahoisena 

kokonaisuutena psyykkisellä, fyysisellä, sosiaalisella ja tunteiden tasolla. Eläimen ja ihmisen 

välinen vuorovaikutus vaikuttaa yleisesti stressiä lievittävästi ja sosiaalisuutta lisäävästi. 

Eläimen reagoidessa ihmisen käyttäytymiseen ja tunteisiin, ihmisen ymmärrys oman mielen 

ja kehon välisestä suhteesta syvenee. Eläimillä on kyky tuottaa mielihyvää, yhdistää meitä 

ympäröivään maailmaan ja antavat toivoa, jopa syyn elää. (Hautamäki & Ramandan & 

Vilhunen, 2021, 19) Vuorovaikutus koiran kanssa on rehellistä ja kiintymys aitoa. 



 
 

Myönteinen vuorovaikutus koiran kanssa lisää rakkaushormonina tunnetun oksitosiinin 

pitoisuutta aivoissa ja samalla stressihormonin eli kortisolin pitoisuus vähenee. Sillä on myös 

pelkoja ja ahdistusta lieventävää vaikutusta. Positiivisessa kanssakäymisessä näin käy 

myös koiralle. Koiran läsnäolo saa ihmisissä aikaan erilaisia tunteita ja onnellisuutta.  

Ohjaaja, asiakas ja koira muodostavat 

kokonaisuuden, jossa jokaisella on 

tasavertainen asema. Ohjaaja on 

kuitenkin aina vastuussa toiminnan 

toteutuksesta. Toimintaa voidaan 

toteuttaa siten, että annetaan koiran 

ottaa kontaktia asiakkaan kanssa ja 

yhdessä määrittää keskinäistä 

vuorovaikutusta. Tällöin ohjaaja 

mahdollistaa vuorovaikutusta 

kannustaen. Toimintaan voidaan 

sisällyttää myös erilaisia eläinavusteisia 

tehtäviä, esimerkiksi erilaisia temppuja, 

joita koiralle on etukäteen opetettu ja joiden tekemiseen asiakas osallistuu. Toimintaan voi 

sisältyä myös koiran hoitamista, taluttamista ja luonnossa liikkumista sekä leikkiä ja 

erilaisten tehtävien tekemistä. Eläimen rooli on tärkeä osa toiminnan suunnittelua ja 

tavoitteellista toteutusta. Eläinavusteisen työn luonteesta riippuen, esimerkiksi sosiaali- ja 

terveydenhuollon ammattilaiset suunnittelevat ja kirjaavat asiakasprosessia vaadittavalla 

tavalla, dokumentoimalla suunnitelman ja tavoitteiden toteutumisen seurantaa ja toiminnan 

toteutumista sekä vaikutuksia arvioimalla. 

 

1.4. Green Care -toiminta 
 

Green Care -toiminnalla pyritään edistämään ihmisten hyvinvointia ja elämänlaatua. 

Toiminnassa yhdistyvät erilaiset luontoon liittyvät toimintamuodot. Eläinavusteinen 

työskentely on osa Green Care- toimintaa. Eläin- ja luontoavusteinen työskentely on saanut 

viime vuosina kiinnostusta osakseen ja näitä on kehitetty muun muassa Green Care- 

toiminnan lähtökohdista. Eläinavusteinen työskentely on suunnitelmallista, tavoitteellista ja 

Kuva: Juha Hämäläinen 



 
 

dokumentoitua sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisen toteuttamaa työtä, jossa 

hyödynnetään yhtenä työn toiminnallisena menetelmänä eläintä. (Kahilaniemi, 2020)  

Oman ammattialan osaamisen mukaisesti hyödynnetään erilaisia eläin- ja 

luontoavusteisuuden määritelmiä, 

kuten ratsastusterapiaa, sosiaalista 

hevostoimintaa, sosiaalistaja 

terapeuttista puutarhatoimintaa sekä 

maatilojen kuntouttavaa toimintaa. 

Green Care- toiminnan hyvinvointia 

lisäävät vaikutukset syntyvät mm. 

kokemuksellisuuden, luonnon 

elvyttävyyden ja osallisuuden 

kokemuksen avulla. Toimintaa 

toteutetaan usein luontoympäristössä 

tai maatiloilla, mutta luonnon 

elementtejä voidaan käyttää myös 

laitos- ja kaupunkiympäristöissä. 

Luontoavusteisuus soveltuu mm. 

asiakkaille, joille haetaan 

toiminnallisuutta tai yhteisöllisiä 

kokemuksia keskustelun rinnalle ja, 

joilla kuntoutumiseen liittyy 

esimerkiksi motivaation ongelmia tai tarvetta uudenlaisten ajattelu- ja toimintatapojen 

löytämiseen. Toiminnallisuus luonnon ja eläinten parissa voi helpottaa ja nopeuttaa myös 

ongelma-alueiden kartoittamista. Ongelmakeskeisyyden rinnalle halutaan luoda 

voimavarakeskeisiä toimintamalleja, jotka tukevat ihmisten selviytymistä omaan 

elämäntilanteeseen liittyvien haasteiden kanssa. (www.gcfinland.fi) 

Lukuisten tutkimusten mukaan luonnon ja eläimen hyödyntäminen osana ihmisen hoitoa, 

edistää terveyttä ja kuntoutumista sekä lisää kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kokemusta.  

  



 
 

2. Tunteet, kipu ja stressi 
 

Ajatuksilla, asenteilla ja tunteilla on suuri merkitys kivun kokemisessa. Meistä jokainen 

kokee elämänsä aikana kipua ja stressiä, jota aistii, kokee, ymmärtää ja tulkitsee omalla 

tavallaan. Kipu on aina omakohtainen kokemus, jokaisella meillä on oma kipukynnys, 

kiputuntemus ja kivunsietokyky. Tunteet vaikuttavat kipuun ja kipu vaikuttaa tunteisiin. 

Hyvällä ja keveällä mielellä ilon ja onnen tunteet lievittävät kipua. Akuutti kipu on aina kehon 

varoitussignaali, sillä kipu suojelee ja opettaa meitä tunnistamaan omat rajamme, jotta 

voimme välttyä loukkaamasta itseämme. Akuutin kivun jäädessä hoitamatta tai jos kipu 

pitkittyy, keskushermoston kipuradat saattavat herkistyä kivulle ja kipu voi jäädä ”päälle” 

aivoihin.  (Miranda, 2016, 8–14) Kroonisesta kivusta puhutaan silloin, kun kipu on kestänyt 

muutamasta viikosta kolmeen kuukauteen eli kauemmin kuin kudosvaurion paranemiseen 

normaalisti kuluisi. Myös erilaiset elämäntilanteet ja ulkoiset ärsykkeet voivat kuormittaa ja 

aiheuttaa ihmiselle stressiä. Stressireaktio voi aktivoitua äkillisen tapahtuman tai jopa 

tiedostetun elämäntapahtuman seurauksena. Stressireaktion tehtävänä on auttaa ihmistä 

selviytymään vaikeista tilanteista. Pitkittyessään stressitila voi kuitenkin aiheuttaa ihmiselle 

monenlaisia fyysisiä ja psyykkisiä kipuja ja sairauksia. 

 

2.1 Kivun hallinta ja tietoinen läsnäolo 
 

Tietoista läsnäoloa on käytetty pääasiassa rentoutus- ja stressinhallintakeinona, mutta 

nykyään sitä käytetään yhä enemmän myös kivunhoidossa. Meditaation ja 

tietoisuusharjoitusten avulla on mahdollista saada aivojen 

kivunsäätelyjärjestelmän häiriöitä rauhoittumaan. 

Tietoisuuden avulla voi pysähtyä ja päästä irti taistelemisen 

ja pakenemisen tilasta, johon kipu ihmistä ajaa. Kivun 

otteessa mieli harhailee ja tunteet ottavat vallan. Tuskaiset 

ajatukset kiertävät kehää, ”Mitä tapahtuu, jos en saa tätä 

kipua loppumaan? Kohta kipu voimistuu, niin kuin aina 

ennenkin ja olen vielä kipeämpi”. Tietoisen läsnäolon 

avulla on mahdollista katkaista kieltämisen, torjumisen ja 

välttämisen noidankehä. Kipua ei välttämättä voi saada 

katoamaan. Sen sijaan suhtautuminen kehollisiin 



 
 

tuntemuksiin, sekä kivun aiheuttamiin ajatuksiin ja tunteisiin muuttuu myötätuntoisemmaksi 

ja hyväksyvämmäksi. (Miranda, 2016)  

 

Mindfulness eli hyväksyvä tietoinen läsnäolo on meditaation muoto, jossa harjoitellaan 

hyväksyvää, avointa ja uteliasta suhtautumista itseemme, elämäämme ja kokemiimme 

tunteisiin. Tietoisuusharjoitusten avulla opitaan kohdentamaan ajatukset tässä hetkessä 

tapahtuviin asioihin, pyrkimättä muuttamaan tai arvioimaan tapahtuvaa. Oman kehon 

tuntemuksia voi opetella sallimaan ja hyväksymään, vaikka ne aiheuttaisivat epämiellyttäviä 

tunteita. Vaikeitakaan tuntemuksia ei tarvitse tukahduttaa. Läsnäoloa lisäämällä alamme 

aikaa myöten voida paremmin sekä henkisesti että fyysisesti. (Miranda, 2016,143) Tietoinen 

läsnäolo opettaa, että kipu voimistuu ja hiipuu luonnostaan. Kipua voi oppia tarkkailemaan 

lempeästi sen sijaan, että jää kivun vangiksi. On olemassa sekä ensisijaista että toissijaista 

kipua ja ne aihetutuvat eri syistä. Ensisijaista kipua aiheuttaa tavallisesti sairaudet sekä 

erilaiset kehon vammat ja hermovauriot. Toissijainen kipu on usein voimakkaampaa ja 

ahdistavampaa. Sitä kutsutaan toissijaiseksi sen vuoksi, että se on mielen reaktio 

ensisijaiseen kipuun. Toissijaista kipua kutsutaan myös sanalla ”kärsimys”. Tietoinen 

läsnäolo antaa mahdollisuuden ”astua sivuun kärsimyksestä” sekä käsitellä kipua uudella 

tavalla. (Burch & Penman, 2016)  

 

2.2 Hengittämällä hyvää oloa 
 

Tasapainoinen ja luonnollinen hengitys tukee kehon ja mielen tasapainoa. Hengitämme 

sisään happea ja takaisin ulos sopivassa määrin 

hiilidioksidia. Tällöin keho tuntuu miellyttävältä ja rennolta. 

Tasapainoinen hengitys on lepotilassa usein pientä ja 

hienovaraista ja se rytmittyy pienillä levähdystauoilla. 

Martinin ja kumppaneiden (2016) mukaan hengitys on 

psykofyysistä, mielen ja ruumiin vuorovaikutusta 

molempiin suuntiin. Mielensisäinen hengitys syntyy ja 

muotoutuu vuorovaikutuksessa ja saa voimansa sekä 

energiansa tästä voimanlähteestä. Stressi, ahdistuneisuus 

ja erilaiset vaikeat tunteet (pelko, häpeä, vaativuus, 

suuttumus, kateus) voivat suistaa hengityksen 



 
 

epätasapainoon. Tällaisissa tilanteissa tapahtuu ylivireytymistä, stressin lisääntymistä ja 

taistele-pakojärjestelmän käynnistymistä. Sydän alkaa sykkiä ja pumpata verta lihaksiin, 

keuhkojen tuuletus tehostuu ja keho alkaa automaattisesti poistaa hiilidioksidia elimistöstä 

uloshengitystä kiihdyttämällä. Tällöin liiallinen hiilidioksidin poistuminen aiheuttaa 

epämiellyttäviä oiretuntemuksia, jopa kuoleman pelkoa. Epätasapainoisen hengityksen voi 

tunnistaa esimerkiksi siitä, että lepohengitys on kiivastahtista, hengityksen virtaavuuden 

kokemus puuttuu, hengittäminen tapahtuu suun kautta sekä haukottelu, huokailu, rykiminen 

ja lihasjännitys. Ohimenevä ylihengittäminen on usein reaktio myös äkillisen kivun 

yhteydessä. On tavallista reagoida kipuun jännittämällä sitä vastaan ja pyrkimällä työntämän 

se mielestään, mutta kieltäminen usein voimistaa kivun kokemusta. Sen sijaan erilaiset 

hengitys- ja rentoutusharjoitukset auttavat paremmin kivun hallinnassa ja sietämisessä.  

Hengityksen harjoitteleminen ja työstäminen voi tarjota keinoja jaksamiseen ja oman 

hengitystilan löytämiseen. Kyse ei ole kuitenkaan vain hengityksestä, vaan yhteyden 

löytämisestä omaan sisäiseen todellisuuteen, aistihavaintoihin, tuntemuksiin, tunteisiin, 

ajatuksiin, suhtautumistapoihin ja ihmissuhteissa olemisen tapoihin. (Martin, 2016, 10, 47–

49, 79)  

Hengitämme aina ensimmäisestä viimeiseen hengenvetoon asti. Sitä, miten hengitämme, 

voimme kehittää ja harjoitella läpi elämän. Voimme harjoitella itselle sopivia keinoja 

rauhoittaa omaa mieltä ja kehoa. Myötätunto itseä kohtaan sekä itsensä hyväksyminen 

sellaisena kuin on lisäävät omaa sisäistä rauhaa ja hyväksyvää hengittämisen tilaa. 

  



 
 

3. Koira-avusteinen työskentely luonnossa kivun ja stressin 
hallinnan tukena  

 
Eläimet tarjoavat vilpitöntä rakkautta. Ne eivät tuomitse tai arvostele, eivätkä kyseenalaista. 

Koira esimerkiksi pystyy tulkitsemaan ihmisen ruumiinkieltä ja tunteita. Koira aistii ihmisen 

kivun. Se katsoo lempeästi silmiin, hakeutuu lähelle ja tarjoaa lohdutusta. Sen pehmeää 

turkkia silittäessä keho ja mieli rauhoittuvat. Koira saa ihmisen tuntemaan itsensä 

tarpeelliseksi ja hyväksytyksi sellaisena kuin on. Koiran silittäminen lisää oksitosiini 

hormonin tuotantoa silittäjässä ja oksitosiini lievittää kipua. Kivun lievityksen lisäksi 

oksitosiini parantaa myös valmiuksia ja halua tavata muita ihmisiä. Näin ollen koira 

vahvistaa ihmisen sosiaalisia suhteita ja sosiaaliset kontaktit lisäävät terveyttä. Tutkimusten 

mukaan eläin on yksi eniten jaksamista lisäävä tekijä pitkään kivun kanssa taistelleiden 

ihmisten elämässä ja merkitykseltään lähes yhtä tärkeäksi koettu kuin lääkehoito. (Miranda, 

2016) 

Mattilan mukaan ongelmien ratkaisemisessa voidaan hyödyntää näkökulman vaihtamisen 

taitoa. Stoalaisessa filosofiassa mielentyyneyden säilyttämisen korostamista kaikissa 

elämän tilanteissa uskottiin olevan mahdollista kehittää itsessään, harjoittelemalla 

näkökulman vaihtamisen taitoa. Esimerkiksi haitallisten tunteiden käsittelyssä tästä voi olla 

hyötyä. Elämän kulkua ja tapahtumia ei voi jälkikäteen muuttaa, mutta näkökulmaa 

muuttamalla voi asioita tarkastella aivan uusistakin näkökulmista, myös kivunhallinnassa. 

(Mattila, 2020, 35) 

 

Läsnäolon lisäksi on olemassa toinen tila, metsätila, joka on aistimusten täyteinen läsnäolon 

tila. Sen ominaisuuksiin liittyy läsnäolo, hiljentyminen, aistimusten runsaus, koko olemuksen 

rentoutuminen, psyykkinen rauha, kehollisuus, juurevuus ja elinvoiman runsauden 

kokemus. Myös kokemus ravituksi tulemisesta ja yhteydestä. On tutkittu, että luonnossa 

ollessa kehossa tapahtuu myönteisiä muutoksia jo muutamassa kymmenessä minuutissa. 

Ihmiselle alkuperäinen lajityypillinen ympäristö on luonto ja myös läsnäolon tila on 

alkuperäinen tila. Luonto tarjoaa fyysisiä hyvinvointivaikutuksia, kuten stressin lievittyminen, 

kroonisen kivun kokemus vähenee ja yleinen tulehdustila alenee. Luonnon psyykkisiä ja 

kognitiivisia hyvinvointivaikutuksia ovat myönteisempien tunnetilojen syntyminen, kielteisiin 

ajatuksiin uppoutuminen vähenee ja luovuus kasvaa. Kun on uppoutunut läsnäoloon, 

samaan aikaan ei voi ajatella huolestuttavia asioita. Luonnossa ilma on puhtaampaa. Kasvit 



 
 

ja maaperä välittävät antimikrobisia aineita ja myönteisiä mikrobeja, joille metsässä liikkuja 

altistuu hengitysilman kautta ja jotka tuottavat terveysvaikutuksia. (Taivasmaa, 2021)  

 

3.1. Koira-avusteinen valmennus - tavoitteet ja toteutus 
 

Koira-avusteiseen valmennukseen voidaan sisällyttää myös kivunhallintaa tukevaa sisältöä 

ja tavoitteita, kuten rentoutuminen tietoisen läsnäolon ja hengitysharjoitusten avulla 

luontoympäristössä. Sisältöä voidaan rakentaa asiakkaan tarpeiden mukaisesti, huomioiden 

yksilön toimintakyky, tilanne ja tavoitteet. Harjoitteita voidaan soveltaa erilaisille 

asiakasryhmille ja ohjata erilaisissa ympäristöissä. Mikäli ei ole mahdollista mennä ulos 

luontoon, voidaan harjoituksia pilkkoa ja toteuttaa myös esimerkiksi sisätiloissa, tarjoamalla 

”digiluontoa” koira-avusteisesti eli tehdä digitaalisia välineitä hyödyntäen aistikokemuksia 

mahdolliseksi, yhdistäen niitä koiran kanssa toimimiseen sekä koiran hoitamiseen.  

 

Harjoitukset on hyvä suunnitella ja kokeilla ensin itse yhdessä koiran kanssa, jotta niitä 

pystyy myöhemmin räätälöimään asiakkaan tarpeiden mukaiseksi ja eläimen kanssa 

toimiminen on luontevaa. Esittelen oman harjoitukseni yhtenä esimerkkinä siitä, miten koira-

avusteisen tietoisen läsnäolon harjoituksen avulla voidaan tukea kivun ja stressin hallintaa. 

Tärkeintä on kuitenkin muistaa, että kokemukset ovat aina yksilöllisiä. 

 

Koira-avusteinen tietoisen läsnäolonharjoitus metsässä 

Liikun päivittäin metsässä koirieni Martan ja Sylvin 

kanssa. Mikäli paikka ja aika sallivat, annan koirieni olla 

irti ja liikkua vapaasti metsälenkin ajan. 

Kiinnipitoaikana koirani kulkevat valjaissa ja pitkässä 

liinassa. Koirille on tärkeää päästä liikkumaan 

vapaasti, haistelemaan ja merkkaamaan. Yleensä itse 

valitsen tähän varhaisen aamun ajankohdan, jolloin 

metsässä on vähän muita liikkujia.  

Ennen kuin lähden liikkeelle, avaan kehoni ja annan 

hengittämiselle vapauttavaa tilaa. Pyöritän harteitani, 

käsiäni tai heiluttelen jalkojani eli teen sellaisia kehon 

liikkeitä, jotka tuntuvat sillä hetkellä luonnollisilta, 



 
 

avaavat ja tuovat kehoon rentoutta. Aina metsälenkille lähtiessäni havainnoin kehoani, 

katselen koiriani ja ympäröivää luontoa. Havainnoin yhden positiivisen, minua ilahduttavan 

asian tai tilan, joka sillä hetkellä tuntuu hyvältä. Tunnen heti, kuinka hyvänolon tunne ja 

positiivisuus lisääntyy minussa. Lähden sitten liikkeelle koirieni kanssa. Etenemme sellaista 

vauhtia, mikä tuntuu luonnolliselta ja rennolta. Kun koirat pysähtyvät, minäkin pysähdyn ja 

toisin päin, jos minä pysähdyn koiratkin pysähtyvät.   

Annan itselleni luvan hengittää vapaasti, luonnollista hengitystä. Päästän kasvot rennoksi ja 

lantioni rennoksi. Päästän koko kehoni niin rennoksi kuin se on mahdollista. Katselen 

koiriani ja pyrin kävelemään yhtä rennosti, kuin koirat. Kävelemään mahdollisimman 

vapaana ajatuksista.  

Tämän jälkeen alan huomioida hengitystäni. Annan hengityksen virrata vapaasti, 

pidättelemättä tai muuttamatta sitä. Voin huomioida rennosti hengitystäni, kävelyn liikettä ja 

jalkapohjien aistimuksia. Pikkuhiljaa alan huomioimaan ympäröivää luontoa kaikilla 

aisteillani, yksitellen. Jos ajatukseni alkavat harhailla tai kiputuntemukset vievät ajatuksiani, 

palautan ne lempeästi takaisin siihen hetkeen, rentoon ja vaivattomaan kävelyyn.  

Välillä jompikumpi koiristani pysähtyy, katsoo 

minua ja ehdottaa uutta kulkusuuntaa. Koirani 

ovat oppineet, että jokainen meistä voi 

vuorollaan ehdottaa ja valita mille polulle, 

kärrytielle tai poluttomaan metsään 

käännytään. Kävellessäni koirieni kanssa 

metsässä katselen puiden ja maaston kauniita 

värejä sekä muotoja. Välillä nostan käteni 

ilmaan, joka on koirilleni merkki tulla luokseni. 

Palkkaan heidät namilla ja koirien turpakarvat 

kutittelevat kivasti kättäni. Koirat jatkavat 

liikkumista ja haistelevat mielenkiintoisia hajuja. 

Kuuntelen metsän ääniä sekä koirien tassujen 

tepsutusta ja koirien haistelusta kuuluvaa 

nuuhkimista. Kuuntelen astellessani kengän 

alla rapisevaa maata. Tunnustelen, miltä tuntuu, kun astun pehmeiden sammalmättäiden, 

juurien tai käpyjen päälle. Havainnoin valon taittumista kasveissa ja puiden oksilla sekä 

ilmavirran ja tuulen tuntoa ihollani. Sateisella säällä tunnustelen kasvoilleni tippuvia 

vesipisaroita. Voin myös maistaa marjoja tai havunneulasia, jos se tuntuu sillä hetkellä 



 
 

hyvältä. Minulle riittää, että aistin sen minkä aistin. Annan itselleni luvan nauttia kaikista 

metsän yksityiskohdista, sävyistä ja muodoista. Välillä koirat juoksevat luokseni, silittelen ja 

rapsutan niitä hetken ja heidän katseestaan välittyy kiintymys ja lempeys. Kun pysähdyn, 

yritän levätä koko olemuksellani ja sitten annan koirieni tai oman impulssin ohjata lähtemään 

jälleen liikkeelle. Seuraan koirien liikkumista ja heidän elekieltään. Välillä he leikkivät ja 

kisailevat keskenään ja aivan hetkessä ovat taas toisaalla, kiinnostuneena tutkimassa 

luontoa.  

 

Koirat opettavat minulle joka päivä lisää siitä, miten olla tässä ja nyt. Saan yhteisestä 

matkasta valtavasti rakkautta ja voimaa. Metsälenkkien tekeminen ei ole matkan taittamista, 

vaan itsensä vapauttamista olemaan tietoisesti läsnä. Metsälenkin jälkeen tunnen, että olen 

rentoutunut. Ajatus ja tekeminen on sujuvampaa, enkä jää niin herkästi kiinni kivun 

tunteisiin. Koirien läsnäolo saa sekä minut että koirani hyvälle mielelle. Lähes poikkeuksetta 

tunnen metsälenkin jälkeen oloni onnelliseksi ja kiitolliseksi.  

  Kuva: Juha Hämäläinen 



 
 

4. Pohdinta 
 

Martta ja Sylvi, rakkaat terapiakoirani. He ovat osoittaneet taitonsa auttaa ja kannustaa kivun 

hetkellä löytämään elämän iloa ja voimaa, nousta ylös ja lähteä liikkeelle. Jokainen päivä on 

ilon ja rakkauden päivä. Tunnen vahvaa yhteenkuuluvuuden tunnetta koirieni kanssa 

työskennellessäni. Olen kiitollinen. Koirat tarjoavat meille ihmisille vilpitöntä rakkautta. Ne 

eivät tuomitse eivätkä arvostele, vaan hyväksyvät meidät sellaisena kuin olemme. Koiran 

lempeä katse sulattaa sydämen ja koiran silittely rauhoittaa mieltä sekä kehoa.   

Halusin tässä työssä nostaa esille kivunhallintaan liittyvän näkökulman eläinavusteisessa 

työssä. Koirat kokevat stressiä ja kipua aivan yhtä lailla, kuin ihmiset. Emme kuitenkaan 

näytä kipua samalla tavalla. Kun toimimme yhdessä, ymmärrys toisiamme kohtaan 

lisääntyy. On tilanteita, jolloin kivunhoidossa tarvitaan lääkehoitoa ja sitä voi tarvita niin 

ihminen kuin eläinkin. Pitkittyneestä kivusta kärsivän ihmisen on mahdollista löytää myös 

lääkkeettömiä välineitä kivun hallintaan. Eläinten kanssa toimiminen on yksi vaihtoehto. 

Esimerkiksi katsekontakti koiran kanssa ja koiran silittäminen lisäävät rakkaushormoni 

oksitosiinin tuotantoa molemmissa, sekä ihmisessä että koirassa. Oksitosiini hormoni myös 

lievittää kipua. Koiralla on näin ollen terveyttä edistävä vaikutus ihmiseen. 

Kuten jo mainittua, joidenkin arvioiden mukaan Suomessa noin miljoona ihmistä kärsii 

pitkittyneestä kivusta jossain elämän vaiheessa. Koska eläinavusteista työtä tehdään 

erilaisista ammatillisista tai vapaaehtoisuuden lähtökohdista, erilaisissa 

toimintaympäristöissä ja erilaisten asiakasryhmien kanssa, voidaan olettaa näissä 

asiakasryhmissä olevan asiakkaita, jotka kärsivät myös stressistä ja/tai pitkittyneestä 

kivusta. Eläin- ja luontoavusteisuus on tutkitusti toimintaa, joka lisää mielihyvää, edistää 

hyvinvointia ja tukee kivusta kärsivän ihmisen omaehtoista lääkkeetöntä kivunhallintaa.  

Eläinavusteinen valmentaja voi hyödyntää tietoa kivunhallinnan tukemisesta 

suunnitellessaan koira-avusteista toimintaa. Jätin tietoisesti tästä työstä pois konkreettiset 

asiakastyön harjoitukset. Ne rakentuvat parhaiten yksilöllisistä asiakaslähtökohdista. 

Valmiita, sovellettavia harjoitusesimerkkejä löytyy mm. kivun hoitoon, tietoiseen läsnäoloon 

ja hengitykseen liittyvästä alan kirjallisuudesta sekä internetistä. 

Riippumatta siitä, millaista eläinavusteista työtä tehdään, se rakentuu erilaisista 

painotuksista. Olipa kyseessä millainen asiakas tai asiakasryhmä tahansa, voidaan 

toimintaan yhdistää myös luontoelementtejä, jotka täydentävät yksilöllistä tavoiteasettelua 



 
 

ja tuovat osallistujilleen apua sekä lisäävät hyvinvointia eri tasoilla. Koira-avusteiseen 

toimintaan voidaan luonnollisella tavalla yhdistää myös kivun hallintaa tukevia elementtejä.  

 

 

”Tämä on salaisuuteni ja se on 

hyvin yksinkertainen. Ainoastaan 

sydämellä voit nähdä oikein; mikä 

on olennaista, on näkymätöntä 

silmille” 

-Antoine de Saint-Exupéry, 

kirjasta Pikku prinssi- 

 

 

 

 

Kuvassa muistoissamme elävä Unto ja Martta pentuna. Unton ja Martan ensikohtaaminen.  

Kuva: Anna Pihlajakoski, Unton oma ihminen 
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