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Koira-avusteisuus on joko tavoitteellista tai vapaaehtoista toimintaa, jossa hyödynnetään sii-

hen soveltuvaksi testattua koiraa esimerkiksi motivoimaan ihmistä johonkin, mitä ollaan ta-

voittelemassa. Se perustuu eläimen ja ihmisen väliseen vuorovaikutukseen. Koira-avusteisuus 

myös mahdollistaa lapsille eläinkontaktin. Eläinavusteisuuden on tutkitusti huomattu paranta-

van ihmisen fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia. Kiinnostus koira-avusteisuuden hyödyntä-

mistä kohtaan etenkin kasvatusaloilla on nousussa. Koiria on alettu hyödyntämään myönteisin 

seurauksin esimerkiksi lukemaan opettamisen yhteydessä. 

Tämän kandidaatin tutkielman tavoitteena on selvittää integroivan kirjallisuuskatsauksen kei-

noin myönteiset vaikutukset, joita koira voi tuoda varhaiskasvatuksen ympäristöön sekä sa-

malla tarkastella koiran vaikutuksia varhaiskasvatuksen pedagogiikkaan. Tarkoituksena on 

tarkastella monipuolisesti koira-avusteisuutta ja sen toteuttamisen etuja vahaiskasvatuksessa. 

Erityisesti varhaiskasvatuksen kentällä koira-avusteisuus mahdollistaa toiminnallista oppi-

mista ja muokkaa samalla myös oppimisympäristöä. Koira-avusteinen pedagogiikka lisää yh-

teisöllisyyttä ja parantaa lasten kaveritaitoja. Se myös kasvattaa lasten motivaatiota oppimi-

seen sekä kehittää tunnetaitoja sekä lisää turvallisuudentunnetta ja pienentää stressireaktion 

suuruutta. Lisäksi koira vaikuttaa myönteisesti myös sen ohjaajan kokemaan työn mielekkyy-

teen ja työssä jaksamiseen. 

Avainsanat: Koira-avusteisuus, Eläinavusteisuus, Koira-avusteinen pedagogiikka, Koira-avus-

teinen opetus 
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1 Johdanto 

Kiinnostus työskentelyyn koirien kanssa on kasvussa kasvatusalan ammattilaisten piirissä ja 

koiria toimii nykyään niin peruskouluissa kuin toisen asteen koulutuksissa (Opetushallitus, 

2021). Koira-avusteisuuden käyttö myös varhaiserityiskasvatuksen parissa on nouseva ilmiö 

(Sandt, 2020, 103). Lundell ja Haapasaari (2013) kertovat, että vapaaehtoiselle eläinavusteiselle 

toiminnalle on koko ajan kasvava kysyntä. Heidän mukaansa on erityisen tärkeää, että toiminta 

on hyvin organisoitua. Tällöin käytettävät eläimet ovat toimintaan soveltuvia ja testattuja ja 

ohjaajat ovat motivoituneita ja sitoutuneita (Lundell & Haapasaari, 2013). Tästä voidaan pää-

tellä, että aiheesta tehtävä tutkimus on tällä hetkellä hyvin ajankohtaista ja tärkeää. 

Päädyin tekemään kandidaatin tutkielman koira-avusteisuudesta sen myötä, että minulla on aina 

ollut kiinnostus lapsia ja eläimiä, erityisesti koiria, kohtaan. Kun minulta yläkoulu tai lukio 

aikaan kyseltiin, että mihin aion lähteä opiskelemaan, vastasin aina, että haluan opiskella jotain 

lapsiin tai eläimiin liittyvää. Nyt täällä yliopistossa varhaiskasvatusta opiskellessani olen edel-

leen pohtinut, pystyisinkö jotenkin yhdistämään näitä kahta asiaa, kunnes törmäsin artikkeliin, 

jossa koiria oli otettu varhaiskasvatukseen pedagogiikkaa tukemaan. Tästä sain idean, että ha-

luaisin myös itse kokeilla tätä työelämään päästyäni. Kandidaatin tutkielman aihetta pohtiessani 

muistin nämä ajatukseni ja päätin, että haluan jollain tapaa käyttää juuri koiria varhaiskasva-

tuksessa -aihetta omassa kandidaatin tutkielmassani.   

Aihe saattaa tuottaa haasteita siltä osin, että se on vielä melko uusi ja sen vuoksi aiheesta on 

tehty vasta melko vähän tutkimusta etenkin Suomessa. Erityisesti varhaiskasvatuksen konteks-

tissa tutkimusta ei käytännössä ole juurikaan vielä tehty. Suomeksi tutkimusta koira-avustei-

sesta pedagogiikasta löytyy lähinnä opinnäytetyötasoisesti (Järvi & Ikäheimo, 2020). Muualla 

maailmalla aihetta on kuitenkin tutkittu jo pidemmän aikaa ja esimerkiksi Jalongo on jo vuonna 

2005 kirjoittanut koirien hyödyistä lukemaan opettelemisen aikana, samalla luoden tieteellistä 

perustaa sekä toimintamalleja koira-avusteisuudelle kasvatustyössä (Jalongo, 2005). Sokalin 

(2019) mukaan eläinten ja ihmisten välisen suhteen vaikutus kiintymykseen ja terveeseen ke-

hitykseen on alkanut saada yhä enemmän huomiota huoltajan ja lapsen välisen kiintymyssuh-

teen ohella. Hänen mukaansa uusi tutkimus ja kirjallisuus tukee eläinten ja ihmisten vuorovai-

kutuksen välisiä hyötyjä lapsen kasvulle ja kehitykselle (Sokal, 2019, 273).  

Aiheesta on tälläkin hetkellä jonkin verran julkista keskustelua käynnissä. Muun muassa Ope-

tushallitus perusti Järven ja Ikäheimo (2020) mukaan erillisen työryhmän vuonna 2019, jonka 
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tehtävänä on pohtia selkeitä yhteisiä ohjeita kouluissa toimiville koirakoille. Lisäksi opetushal-

litus on jo kahtena vuotena myöntänyt rahoituksen Koirat kasvatustyössä -alan ammattilaisten 

kouluttamiseen (Järvi & Ikäheimo, 2020, 8–9). 

Koska aiempi tutkimus pohjautuu pääasiassa koulumaailmaan, voidaan tutkimus koira-avustei-

sesta toiminnasta varhaiskasvatuksen puolelta nähdä vielä hyvinkin aukollisena ja sitä kautta 

myös merkityksellisenä. Ulkomailla tehtyä tutkimusta voidaan ainakin jollain osin soveltaa 

myös Suomalaiseen varhaiskasvatukseen, koska siellä koulu aloitetaan Suomen mittapuulla 

vielä varhaiskasvatusikäisenä kuitenkin muistaen samalla ottaa huomioon kulttuurierot. Gee 

(2011) toteaakin, että perusteellisen tutkimuksen avulla voidaan saada opettajille tietoa ja sel-

keitä toimintamalleja liittyen eläinavusteisuuteen.  

Järven (2020) mukaan tällä hetkellä olisi järkevintä kartoittaa koulukoirien käyttöä ja kirjata 

sitä ylös. Hän kertoo, että eläinavusteisessa kirjallisuudessa on tärkeää huomioida sekä koke-

mukseen pohjaava, että tieteelliseen tekstiin pohjaava kirjallisuus, koska ne täydentävät toisiaan 

ja sen myötä voidaan saada arvokasta tietoa ammatilliseen osaamiseen liittyen (Järvi, 2020, 8–

9). Jo kerätyn tiedon kokoaminen yhteen integroivan kirjallisuuskatsauksen muodossa on myös 

varmasti merkittävää sen vuoksi, koska sen avulla on helpompi löytää niitä asioita, mitä aihee-

seen liittyen olisi vielä tarpeellista tutkia lisää. 

Lähden tässä kandidaatintutkielmassa käsittelemään aihetta siirtymällä tämän johdannon jäl-

keen suoraan siihen, miten tutkimus on toteutettu. Samalla käsittelen myös tutkimuksen eetti-

set puolet ja ongelmakohdat. Sen jälkeen siirryn käsittelemään tutkimuksen teoreettisen viite-

kehyksen, eli tutkimuksessa keskeisessä roolissa olevat käsitteet, joita ovat eläinavusteisuus, 

koira-avusteisuus, lasten ja koiran välinen yhteistyö ja koira-avusteinen varhaispedagogiikka. 

Kun käsitteet on avattu, siirryn tutkimustuloksiin ja johtopäätöksiin luvussa ”Koiran tuomat 

edut varhaiskasvatuksessa”. Sen jälkeen on vielä pohdinta, jonne kokoan ajatuksiani kirjalli-

suuskatsauksen tekemisestä sekä jatkotutkimusehdotuksia, joita tämän kirjallisuuskatsauksen 

pohjalta olen havainnut. Loppuun olen koonnut lähdeluettelon, jonne olen kirjannut tarkem-

min tiedot käyttämistäni lähteistä. 
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2 Tutkimuksen toteutus 

Aiheenani kandidaatintutkielmassani on koira-avusteisuus varhaiskasvatuksessa. Tarkoitukse-

nani on lähteä tarkastelemaan monipuolisesti koira-avusteisuuden etuja varhaiskasvatuksen pe-

dagogiikkaan ja ympäristöön. Hyödynnän tässä tutkielmassa monipuolisesti kansainvälisiä 

merkittäviä tutkimuksia koira-avusteiseen kasvatustyöhön liittyen huomioiden myös Suomessa 

tuotetun kirjallisuuden ja tutkimuksen aiheesta.  

2.1 Tutkimukset tavoite ja tutkimuskysymys 

Tutkimuskysymykseni on: 

Mitä etuja koira-avusteisuudesta voi olla varhaiskasvatuksessa? 

Tutkimuksen tavoitteena on siis selvittää myönteiset vaikutukset, joita koiralla voi olla varhais-

kasvatus ympäristössä ja tarkastella samalla koiran vaikutuksia varhaiskasvatuksen pedagogiik-

kaan. Lähden käsittelemään aihettani soveltamalla kuvailevan ja erityisesti integroivan kirjalli-

suuskatsauksen keinoja. Salmisen (2011) mukaan kuvaileva kirjallisuuskatsaus jakaantuu nar-

ratiiviseen ja integroivaan kirjallisuuskatsaukseen. Erityisesti integroiva kirjallisuuskatsaus so-

pii Torracon mukaan kirjallisuuskatsaukseen, jossa halutaan kuvata tutkittavaa ilmiötä mahdol-

lisimman monipuolisesti. Hänen mukaansa sen avulla saa tuotettua hyvin uutta tietoa jo tutki-

tusta aiheesta (Viitattu lähteessä Salminen, 2011, 8).  

2.2 Integroivan kirjallisuuskatsauksen toteutus 

Salminen (2011) toteaa, että integroiva kirjallisuuskatsaus ei valikoi tutkimusaineistoa niin tar-

kasti kuin systemaattinen kirjallisuuskatsaus ja sen vuoksi tutkittavasta aiheesta voidaan saada 

huomattavasti isompi otos. Kuitenkin hänen mukaansa integroiva kirjallisuuskatsaus on joiltain 

osin osa systemaattista kirjallisuuskatsausta. Systemaattinen kirjallisuuskatsaus taas perustuu 

siihen, että siihen on tiivistetty tietystä aihepiiristä aiempien tutkimusten olennainen sisältö 

(Salminen, 2011, 8). Integroiva kirjallisuuskatsaus oli luonteva valinta omaan aiheeseeni liit-

tyen, kun tutkimusta on tehty jo jonkin verran, mutta hyvin hajanaisesti aiheen ollessa kummin-

kin melko tuore. Koin olevan tärkeää huomioida monipuolisesti aiheeseen liittyvät tutkimukset 
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ja koota niitä yhteen tutkimukseen, jotta voidaan samalla myös löytää ne asiat, joita pitäisi tut-

kia vielä lisää. Integroiva tapa tehdä tämä tutkielma mahdollistaa myös samalla itselleni laajan 

ja monipuolisen perehtymisen aiheeseen, josta minulla ei ole juuri aiempaa kokemusta. 

Salminen (2011) toteaa, että tutkimusmetodin arviointi on keskeinen osa tieteellistä tutkimusta, 

koska tieteellinen tutkimus on pohjimmiltaan aina järjestelmällistä tiedonhankintaa, joka toteu-

tuu vain, kun käytetään tieteellistä menetelmää. Metodi on merkittävässä roolissa, koska se 

määrittää sen, mitä asioita tutkija havainnoi ja miten hän muokkaa ja tulkitsee havaintojaan. 

(Salminen, 2011, 1). 

Salmisen (2011) mukaan kirjallisuuskatsaus nähdään usein metodina, jossa tutkitaan aiemmin 

tehtyä tutkimusta. Siinä kootaan yhteen aiempien tutkimusten tutkimustuloksia, joista saadaan 

uusia tutkimustuloksia. (Salminen, 2011, 1). Aaltolan (2001) mukaan tieteellinen tieto eroaa 

arkisesta tiedosta tieteellisen menetelmän noudattamisen avulla ja sillä, että se suodattuu kriit-

tisen keskustelun myötä. Hän jatkaa, että lisäksi tieteellinen tieto vaatii julkisen perustelun ja 

sillä on itseään korjaava luonne (Aaltola, 2001, 14–17). Tämän perusteella voidaan päätellä, 

että kirjallisuuskatsaukset ovat yksi tapa, joiden myötä aiempien tutkimusten tuloksia voidaan 

arvioida uudestaan ja saatetaan samalla löytää asioita, joita ei varsinaista tutkimusta tehdessä 

osattu ottaa huomioon. Baumeister ja Leary vahvistavat tämän kertomalla, että kirjallisuuskat-

sauksen tavoitteena on kehittää sekä arvioida aiempia teorioita, että luoda uusia teorioita van-

hojen teorioiden pohjalta. He toteavat, että kirjallisuuskatsauksessa myös luodaan tietyistä asia-

kokonaisuuksista kokonaiskuvaa ja samalla tunnistetaan aiemmassa tutkimuksessa tehtyjä on-

gelmakohtia. Lisäksi se mahdollistaa tietyn teorian historiallisen kehityksen tutkimisen (Vii-

tattu lähteessä Salminen, 2011, 3). Myös kirjallisuuskatsauksessa on olennaista suunnitella pro-

sessia ja sen kuvausta, koska kuten muissakin tieteellisessä tutkimuksessa, on myös kirjalli-

suuskatsaus pystyttävä toistamaan samanlaisena sen kuvauksen perusteella (Metsämuuronen, 

2003, 17). 

Haaparannan ja Niiniluodon (2016) mukaan tiede on järjestelmällistä ja järkiperäistä tiedon-

hankintaa, joka taas puolestaan perustuu erityisen tieteellisen metodin käyttämiseen. Mene-

telmä siis ohjaa tutkimusta, jotta tutkimuksesta tulee tieteellinen (Haaparanta & Niiniluoto, 

2016, 28–34). Salminen (2011, 38) toteaa, että voidakseen käyttää valitsemaansa tutkimusme-

todia oikein kirjallisuuskatsauksessa, on tunnettava keskeinen kirjallisuus ja sen vuoksi siihen 

perehtyminen on tärkeää.  
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Kuitenkin Tuomi ja Sarajärvi (2018) huomauttavat, että pelkästään metodi tai sen käyttäminen 

eivät tee tutkimusta vaan tutkimus on aina teoreettista, jos sillä on tutkimuksen status. Teorialla 

on heidän mukaansa merkittävä rooli laadullisessa tutkimuksessa muutenkin. Vaikka teoreetti-

nen viitekehys on monesti tutkimuksessa omana lukunaan, tarvitaan tutkimuksissa teoriaa myös 

metodien ja tutkimuksen luotettavuuden ja etiikan hahmottamiseen (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 

23–25). 

2.3 Eettiset lähtökohdat 

Eettiseltä kannalta Tuomen ja Sarajärven (2018) mukaan kirjallisuuskatsauksessa on tärkeää 

ottaa huomioon rehellisyys ja oikeaoppinen ja huolellinen viittaaminen luotettavuuden takaa-

miseksi. He kertovat, että tutkimuksen eettinen puoli on ylipäätään tärkeä osa tutkimuksen te-

kemistä. Tuomi ja Sarajärvi nostavat esiin ajatuksen siitä, että tutkimuksen uskottavuus on hy-

vinkin liitännäinen sen eettisiin ratkaisuihin. Heidän mukaansa uskottavuus käytännössä perus-

tuu siihen, että tutkijat muistavat noudattaa hyvää tieteellistä käytäntöä. Päävastuussa hyvän 

tieteellisen käytännön noudattamisesta on tutkimusyksikön johtaja, tutkimusryhmä ja tutki-

muksen tekijä itse (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 147–151). Olenkin noudattanut tässä kandidaa-

tintyössä oikeaoppista viittaamista eettisyyden ja luotettavuuden takaamiseksi ja tuonut selke-

ästi ilmi, kenen kirjoittamia tutkimuksia ja kirjallisuutta käytän ja mikä on omaa pohdintaani 

niihin liittyen.  

Haaparanta ja Niiniluoto (2016) korostavat, että tieteellisen menetelmän tulee olla objektiivi-

nen, eli tutkittavan kohteen ominaisuudet eivät riipu tutkijan mielipiteistä ja ne tulevat suoraan 

tutkimuskohteesta saatavista kokemuksista, eivätkä esimerkiksi auktoriteetin tai intuition 

avulla. Heidän mukaansa, jos tieteeseen pääsee vaikuttamaan tutkijan mielipide tai ennakko-

oletukset, silloin tiede on subjektiivista. He kertovat, että tätä voidaan välttää sillä, että nouda-

tetaan julkisuusperiaatetta ja hyväksytään tieteellisiksi tuloksiksi vain tiedeyhteisön kriittisen 

keskustelun tuloksen. Julkisuusperiaate sisältää sen, että kuka tahansa alankoulutuksen saanut 

voi ymmärtää havainnot, kokeet ja päätelmät ja toistaa ne myös itse (Haaparanta & Niiniluoto, 

2016, 38–39).  

Kuitenkin Tuomen ja Sarajärven (2018) mukaan ikinä ei voida saada täysin puhdasta objektii-

vista tietoa, koska tutkimustuloksiin vaikuttaa aina jonkin verran havaintomenetelmä ja sen 

käyttäjä. Eli tieto on siinä mielessä subjektiivista, että tutkimusasetelma on tutkijan päätöksen 

oman ymmärryksen varassa (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 25). Sen vuoksi etsin kandidaatintyötäni 
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varten monipuolisesti lähteitä, jotta voin tuottaa mahdollisimman objektiivista tietoa. Kuitenkin 

kielitaitoni riittää lukemaan vain englannin- ja suomenkielisiä artikkeleita, jonka vuoksi paljon 

hyvää aiheesta tehtyä tutkimusta saattaa jäädä kokonaan huomiotta. Tuomi ja Sarajärvi (2018) 

korostavatkin että tutkimuksen luotettavuutta pohtiessa pitää huomioida myös se, että objektii-

visuutta tarkasteltaessa on tärkeää erottaa toisistaan havaintojen luotettavuus ja niiden puolu-

eettomuus. Luotettavuuspohdinnoissa olisi tärkeää huomioida myös puolueettomuusnäkö-

kulma (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 160). 

Lisäksi tästä koira-avusteisuudesta tehdyn kandidaatin tutkielman haasteet liittyvät lähinnä luo-

tettavan tiedon löytämiseen, koska tutkittua tietoa on vasta melko vähän saatavilla (Gee, 2011, 

s. 17). Solak (2019) on myös huomannut, että varhaiskasvatuksessa ja lastenhoitoympäristössä 

tehty tutkimus eläinavusteisuudesta on vielä melko vähäistä. Hänen mukaansa tällaisen tutki-

muksen tekeminen olisi tärkeää (Solak, 2019, 275). Etenkin varhaiskasvatuksen kontekstista 

tehtyä tutkimusta juuri koira-avusteisuudesta ei ole vielä kovinkaan paljoa. Kuitenkin saman 

ikäisiä lapsia, kuin Suomen varhaiskasvatusjärjestelmässä on, on tutkittu melko paljon esimer-

kiksi Amerikkalaisessa tutkimuksessa myös koira-avusteisuuden piirissä. Näiden tutkimusten 

tuloksia pitää kuitenkin tarkastella varauksella, koska koulutusjärjestelmä on niin erilainen. 

Voidaan päätellä, että koulutusjärjestelmien ero saattaa olla luotettavuutta heikentävä tekijä.  

Suomessa varhaiskasvatuksen piiriin kuuluu varhaiskasvatuslain (L 540/2018, 1 §) mukaan ne 

lapset, jotka eivät ole vielä oppivelvollisia, tai erityisissä olosuhteissa myös sitä vanhemmat 

lapset. Suomessa oppivelvollisuus alkaa sen vuoden lukuvuoden aloitusaikaan, kun lapsi täyttää 

seitsemän vuotta (1214/2020, 2§). Muualla maailmassa esimerkiksi koulualoitusikä saattaa 

vaihdella ja varhaiskasvatus saattaa olla ennemminkin lasten hoitopaikka, kuin lapsen oppi-

mista ja hyvinvointia edistävää varhaiskasvatusta. 

Sokal (2019) kertoo, että vaikka joillakin lapsilla on mahdollisuus luoda suhde eläimeen kou-

lussa tai varhaiskasvatuksessa, ei voida olettaa, että tämä suhde muodostuisi samanlaiseksi, 

kuin kotona olevan lemmikin kanssa. On kiinnitettävä erityistä huomiota kodissa olevan lem-

mikin ja omistajien väliseen suhteeseen verrattuna eläinavusteisuuteen esimerkiksi koulussa tai 

muussa eläinavusteisessa toiminnassa (Sokal, 2019, 274). Tämän vuoksi tarkastelen kriittisesti 

kirjallisuutta, joissa puhutaan kotona pidettävistä lemmikeistä tai eläinavusteisuudesta, koska 

kotilemmikin vaikutukset eivät välttämättä ole samanlaiset, kuin koulussa tai varhaiskasvatuk-

sessa toteutettavassa eläinavusteisuudessa, kun lapsen ja eläimen välille ei välttämättä pääse 
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syntymään niin läheistä suhdetta. Kuitenkin myös osa tutkimuksista, jotka on tehty kotilem-

mikkeihin liittyen, on sovellettavissa myös eläinavusteisuuteen ja sen ympäristöihin. Esimer-

kiksi lapsen ja eläimen vuorovaikutuksen riskitilanteet, joita on tutkittu kotiympäristöissä, ovat 

selkeästi myös joiltain osin sovellettavissa tai ainakin ne voidaan ottaa huomioon myös var-

haiskasvatus- ja kouluympäristössä. 
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3 Teoreettinen viitekehys 

Teorialla on Tuomen ja Sarajärven (2018) mukaan merkittävä rooli laadullisessa tutkimuksessa. 

He kertovat, että teoreettisessa viitekehyksessä lähtökohtana on aiempi tutkimus ja se muodos-

tuu käsitteistä ja niiden välisistä merkityssuhteista. Käsitteiden määrittely on merkittävässä roo-

lissa, jotta voidaan ymmärtää, mitä ollaan tutkimassa. (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 23, 179). Va-

litsin itse teoreettiseen viitekehykseen käsitteet eläinavusteisuus, koira-avusteisuus, lasten ja 

koiran välinen yhteistyö sekä koira-avusteinen varhaispedagogiikka, koska koin niiden olevan 

vahvasti yhteydessä omaan aiheeseeni ja niiden avulla saan myös avattua laajasti kandidaatin 

tutkielmani lähtökohtia ja teoreettista taustaa. Teoreettinen viitekehys on merkittävä osa tutki-

musta, koska sen avulla esitetään tutkimuksen yhteys aiemmin tehtyihin tutkimuksiin ja luotui-

hin teorioihin (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 179). 

3.1 Eläinavusteisuus 

Eläimet ovat merkittävässä osassa nuorten ihmisten elämää. Ne valtaavat myös suuren osan 

lasten mielikuvituksellisesta elämästä (Beck, 2011). Ikäheimon (2013) mukaan Suomessa on 

paljon ihmisiä, jotka haluaisivat ottaa lemmikin tai muuten olla eläinten lähellä, mutta heillä ei 

ole mahdollisuutta siihen esimerkiksi allergian vuoksi. Hän toteaa, että on kuitenkin mahdolli-

suus tuottaa näille ihmisille paljon iloa ja mielihyvää tuomalla eläimiä heidän luokseen. On 

myös huomattu, että vaikutukset ovat paljon syvällisempiä ja monitasoisempia, kuin vain nä-

kyvä ilo ja mielihyvä (Ikäheimo, 2013, 5).  

On olemassa paljon todisteita siitä, että eläinavusteisuus vaikuttaa positiivisesti ihmisten fyysi-

seen ja psyykkiseen hyvinvointiin (Sandt, 2020, 104). Luokkahuone on yksi niistä ympäris-

töistä, joissa lapsi voi saada mahdollisuuden kohdata eläimiä (Gee, 2011, 117). Jalongo toteaa-

kin, että erityisesti lapset hyötyvät sosiaalisesti ja kehityksellisesti eläinavusteisuudesta (Vii-

tattu lähteessä Sokal, 2019, 273)  

Kaija Ikäheimo on määritellyt ja suomentanut kokoamassaan teoksessa Karvaterapiaa (2013) 

eläinavusteisuuteen liittyvää terminologiaa. Kuitenkin Taina Järven kanssa kirjoittamassaan 

2020 julkaistussa Koira koulutyössä -kirjassa hän kokee, että nämä hänen tekemänsä käännök-

set termeille ovat oikeasta käännöksestä huolimatta vaikeita käytössä ja sen vuoksi hän päätyi 

päivittämään käsitteet. 
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Ikäheimo (2020) kertoo, että nykyisen luokittelun mukaan eläinavusteinen työskentely on kat-

totermi kaikelle eläinavusteisuuteen liittyvälle, eli eläinavusteiselle toiminnalle, -terapialle ja 

opetukselle. Hänen mukaansa tällöin eläinavusteinen toiminta eroaa näistä muista siten, että se 

ei ole tavoitteellista. Ikäheimo kertoo, että eläinavusteinen terapia taas on tässä nykyisessä luo-

kittelussa tavoitteellista toimintaa osana hoito- tai kuntoutusprosessia. Eläinavusteinen opetus 

on myös yleensä tavoitteellista toimintaa, mutta se voi kuulua sekä eläinavusteisen terapian, 

että -vapaaehtoistyön alle (Ikäheimo, 2020, 83–85).  

Uudelleen määrittelyssä Ikäheimo (2020) on hyödyntänyt osittain myös aiempaa tekemäänsä 

määrittelyä. Hänen mukaansa kattoterminä toimii edelleen eläinavusteinen työskentely tai 

pelkkä eläinavusteisuus. Ikäheimo jakaa uudessa luokittelussa eläinavusteisuuden kolmeen 

osaan: Eläinavusteinen hyvinvoinnin ja kasvatuksen ammattilaistyö, eläinavusteinen vapaaeh-

toistoiminta ja muun työalan ammatillinen eläinavusteinen työ. Hänen mukaansa jo eläinavus-

teinen hyvinvoinnin ja kasvatuksen ammattilaistyö jakaantuu itsessään kolmeen osaan, joita 

ovat kuntoutus ja hoito, sosiaaliala, sekä opetus ja kasvatustyö. Ikäheimo toteaa, että näitä kol-

mea yhdistää työskentelyn tavoitteellisuus, jossa eläin on osana opetusta, hoitoa, kuntoutusta 

tai muuta hyvinvointiin liittyvää prosessia. Eläinavusteinen vapaaehtoistoiminta taas on Ikä-

heimon mukaan kuten aiemminkin, ilman tavoitteita, yleensä ilmaista ja käyntien sisältö raken-

tuu spontaanisti. Muussa työalan ammatillisessa eläinavusteisessa työssä taas eläinavusteisuus 

rakentuu tavoitteellisuuteen ja työtehtävien suorittamiseen yhdessä eläimen kanssa saavuttaak-

seen työn tavoitteet (Ikäheimo, 2020, 85–89). 

Mäkelän (2021) mukaan eläinavusteisuus ja sen eri menetelmät pohjautuvat ajatukseen siitä, 

että ihmisen ja eläimen välillä on side ja että lajien välillä on vuorovaikutusta. Melson ja Fine 

(2010, 223) selittävät kaikkien eläinavusteisten toimintojen perustana toimivan ajatuksen siitä, 

että eläimessä on jokin asia, mikä motivoi ja houkuttelee ihmistä ja erityisesti lasta johonkin. 

Eläinavusteisessa työskentelyssä keskeisessä roolissa ovat tavoitteellisuus, suunnitelmallisuus 

ja ammattimaisuus (Latvala-Sillman, 2018). Eläimeen läheisenkin kontaktin ottaminen saattaa 

olla huomattavasti helpompaa, kuin ihmiseen (Törmälehto, 2013, 46). Koira-avusteisuus on 

helppo tapa toteuttaa eläinavusteisuutta, koska hyvin sosiaalistettu koira on kokonsa puolesta 

helposti siirrettävissä paikasta toiseen ja koira nauttii vieraammankin ihmisen kanssa tapahtu-

vasta vuorovaikutuksesta (Latvala-Sillman, 2018, 20). 
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3.2 Koira-avusteisuus 

Tämänhetkisen tiedon mukaan ensimmäisiä ihmisen kumppanina toimineita eläimiä olivat koi-

rat (Ikäheimo, 2013, 4). Raevaara (2011) kertoo, että ei pystytä edes ajattelemaan, kuinka mer-

kittävässä roolissa koira on ollut ihmisen apurina jääkauden aikaisille tai jälkeisillekin ihmisille. 

Hänen mukaansa koirasta on kuitenkin edelleen valtavan suuri apu ihmisille ja koiran kyvylle 

avustaa ihmistä löydetään koko ajan uusia käyttötarkoituksia (Raevaara, 2011, s.181–182). Se, 

että koirat tarvitsevat ihmisen seuraa ja huomiota ja ne sopeutuvat elämään ihmisen kanssa, on 

hyvä lähtökohta eläinavusteiselle työskentelylle (Latvala-Sillman, 2018, 60). Tällä hetkellä koi-

rien hyödyntäminen koulutus-, sosiaali- ja terveydenhuollon aloilla on yleistymässä (Jalongo, 

Astorino & Bomboy, 2004, 9). Koira on kaikista lemmikkieläimistä eniten kiinnostunut ihmi-

sestä ja sillä on voimakkain halu olla vuorovaikutuksessa ihmisen kanssa. Sen vuoksi koira on 

myös toimiva työkaveri kasvatus- ja kuntoutustyössä (Latvala-Sillman, 2018, 21). 

Koira-avusteisesti hyödynnettävän koiran pitää olla sitoutunut omistajaansa, kiinnostunut teh-

täviensä suorittamisesta, mutta kuitenkin kykenevä rauhoittumaan tarvittaessa (McConnell, 

2011, 96). Lundell ja Haapasaari (2013) kertovat, että koira-avusteiseen toimintaan käytettävän 

koiran sopivuus ei ole kiinni rodusta tai iästä. Heidän mukaansa tärkeintä olisi, että koira ottaa 

kontaktia ihmiseen itsenäisesti ja nauttii ihmisten kanssa tehtävästä toiminnasta. Täytyy kuiten-

kin muistaa ottaa huomioon koiran hyvinvointi ja jaksaminen (Lundell & Haapasaari, 2013, 

65–66). Koira-avusteisuudessa hyödynnettävät koirat eroavat Sandtin (2020) mukaan merkit-

tävästi lemmikkinä pidettävistä lemmikeistä. Tavalliset kotona pidettävät lemmikki koirat eivät 

täytä turvallisuusvaatimuksia, jos niitä ei testata sopiviksi koira-avusteisuuteen, koska niiden 

reaktiota erilaisiin yllättäviin asioihin ei ole testattu (Sandt, 2020, 106).  

Latvala-Sillman (2018) kertoo, että kun valitaan kasvatusalalle koira-avusteisuuteen sopivaa 

koiraa, sen on oltava rohkea, avoin ja sosiaalinen siten, että koira kiinnostuu myös vieraista 

ihmisistä. Lisäksi hänen mukaansa koiran pitää olla tottunut lapsiin, siten että se voi työsken-

nellä rennosti, eikä stressaannu lasten seurasta. Koiran pitää myös olla terve (Latvala-Sillman, 

2018, 53). Järven (2020) mukaan, kun valitsee työkoiraa koira-avusteista pedagogiikkaa varten, 

pitää aluksi harkita tarkkaan koiran rotua ja luonnetta.  

McConnell (2011) kertoo, että on tärkeää valitessa koiraa, joka tulee toimeen lasten kanssa, 

mennä luonne edellä. Hän kertoo, että vaikka jokin rotu pärjäisikin koiranäyttelyissä, se ei tar-

koita, että kyseinen rotu tulisi toimeen 3-vuotiaan kanssa ja että kyseisen rodun edustajalla olisi 
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kyky sietää lapsen arvaamatonta käytöstä (McConnell, 2011, 96). Latvala-Sillman (2018) ko-

rostaa myös geneettisen taustan huomioon ottamista, koska se vaikuttaa koiran käyttäytymis-

tarpeisiin. Esimerkiksi arkuus on periytyvä geneettinen piirre, jonka seurauksena riski aggres-

siivisuudelle kasvaa ja sen takia ei kannata valita kovin arkaa koiraa koira-avusteiseen työhön 

(Latvala-Sillman, 2018, 52–53). Sandt (2020) kertoo, että koira-avusteisuuteen testatut ja kou-

lutetut koirat sietävät paljon enemmän ärsykkeitä, kuin lemmikkikoirat. On kuitenkin siitä huo-

limatta tärkeää opettaa jo pienetkin lapset olemaan vuorovaikutuksessa eläimen kanssa asian-

mukaisesti ja opettaa sekä lapset, että henkilökunta tulkitsemaan koiran viestejä (Sandt, 2020, 

108). 

Lundel ja Haapasaari (2013) muistuttavat myös, että ohjaajan soveltuvuus tehtävään on muis-

tettava huomioida. He korostavat, että ohjaajan tulee osata lukea omaa koiraansa ja sitä kautta 

pystyä olemaan aina askeleen edellä sitä. Ohjaajan tehtävänä on hallita tilanne ja olla vastuussa 

oman koiransa käyttäytymisestä ja hyvinvoinnista (Lundell & Haapasaari, 2013, 66). Geen 

(2011) mukaan vastuullisuus onkin erittäin merkittävässä osassa koira-avusteisuutta. Jos koiraa 

hyödynnetään esimerkiksi terapiassa, niin silloin koiran pitää olla hyvin koulutettu ja hallitta-

vissa sekä testattu sopivaksi kyseiseen toimintaan (Gee, 2011, 133–134).  

Jalongo kumppaneineen (2004) tiivistää, että koira-avusteisuuden pitää täyttää neljä tärkeää 

kriteeriä: Sopivuuden testaaminen toimintaan sekä voimassa oleva vakuutus, huolellinen kou-

lutus ja toimiva yhteistyö. Koira-avusteisuudessa hyödynnettävät koirat valitaan heidän mu-

kaansa niiden rauhallisen käytöksen ja kyvyn mukautua erilaisiin olosuhteisiin perusteella. On 

tärkeää testata eläimen soveltuvuus ennen koira-avusteisen toiminnan aloitusta (Jalongo ym., 

2004, 11). Latvala-Sillman (2018) kertoo, että Suomessa koira-avusteisuuden soveltuvuusko-

keissa testataan sitä, miten koira ottaa kontaktia vieraisiin ihmisiin. Hän toteaa, että koira, jota 

hyödynnetään koira-avusteisuudesta ei saa olla helposti stressaantuva tai aggressiivinen vaan 

sillä pitää olla hyvät hermot. Soveltuvuuskoe tehdään usein työpaikalla, jossa seurataan koiran 

hallittavuutta ja kykyä harjoitella työskentelyä siellä (Latvala-Sillman, 2018, 96–97). 

Latvala-Sillman (2018) korostaa, että kun työskennellään koira-avusteisuutta hyödyntäen, on 

tärkeää, että koiralla ja sen ohjaajalla on oltava voimakas luottamussuhde, jota vaalitaan koko 

yhteisen työuran ajan ja luottamussuhteen syntyminen on koiran ohjaajan vastuulla. Koiran pi-

tää pystyä luottamaan siihen, ettei ohjaaja pistä sitä liian haastavaan tilanteeseen ja ohjaajan on 

voitava luottaa koiran omaan harkintakykyyn asiakkaan tai lasten kanssa (Latvala-Sillman, 

2018, 19). Koira-avusteisuudessa hyväksytyt ja siihen koulutetut koirat voivat samalla tavalla 
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selviytyä tilanteista, joista tavallinen perhekoira ei selviäisi, kuten ihminen, joka on koulutettu 

johonkin tiettyyn tehtävään (Jalongo, ym., 12). Latvala-Sillman (2018) kertoo, että jo siinä vai-

heessa, kun koiraa koulutetaan tulevaa työtehtäväänsä varten, on tärkeää muodostaa koiran 

kanssa hyvä luottamus, kontakti ja toimiva vuorovaikutussuhde. Hänen mukaansa näiden li-

säksi täytyy löytää se palkitsemistapa, jolla koira todella motivoituu. Lisäksi täytyy ottaa huo-

mioon se, että eri rodut oppivat eri tavoin, mutta oppimistavat vaihtelevat vielä yksilönkin vä-

lillä (Latvala-Sillman, 2018, 60). 

Latvala-Sillman (2018) toteaa, että positiivinen vahvistaminen on hyvä tapa kouluttaa koiria 

työkaveriksi, koska silloin koiran ongelmanratkaisukyky ja oma-aloitteisuus paranee, kun se 

ymmärtää, että tiettyjä asioita tekemällä seuraa jotain hyvää. Hän kertoo, että positiivinen vah-

vistaminen tarkoittaa käytännössä sitä, että hyvästä käyttäytymisestä palkitaan ja huonompi 

käyttäytyminen jätetään vain huomiotta. Työkaveriksi tuleva koira pitää Latvala-Sillmanin mu-

kaan sosiaalistaa hyvin, totuttaa erilaisiin paikkoihin ja lisäksi on tärkeää kouluttaa pentu sietä-

mään erilaisia koviakin ääniä. Hänen mukaansa on tärkeää, että koira ei työssään reagoi yllät-

tävällä tavalla vahvoihin ärsykkeisiin ja osaa rauhoittua. Latvala-Sillman korostaa, että koiran 

pitää myös oppia ottamaan katsekontaktia ohjaajaansa, koska se helpottaa jo koulutusvaiheessa, 

kun koiraan saa kontaktin. Lisäksi katsekontaktin ottaminen helpottaa elekielellä toteutettavien 

käskyjen oppimista (Latvala-Sillman, 2018, 63–65). 

Kuitenkin Mäkelä (2021) kertoo, että kun koira saadaan mukaan töihin, on sillä merkittävä vai-

kutus ohjaajan hyvinvointiin sekä työn mielekkyyteen ja voimavaroihin. Koira-avusteisuus vai-

kutti myös työyhteisön hyvinvointiin, mutta voimakkaimmin myönteiset vaikutukset näkyivät 

koiran ohjaajassa (Mäkelä, 2011, 223–228). Tästä voidaan päätellä, että jos koira-avusteisuus 

tuntuu asialta, jota itse haluaisi toteuttaa, kannattaa nähdä tarvittava vaiva, jotta sitä pääsee 

hyödyntämään työssään. Parhaassa tilanteessa koiran ja ohjaajan vuorovaikutus tulee lopulta 

saumattomaksi (Latvala-Sillman, 2018, 65). 

Voidaan ymmärtää, että koira-avusteisuus on hyvinkin opettajasta lähtöisin oleva asia. Jos opet-

tajalla ei ole kiinnostusta aihetta kohtaan, ei voida olettaa, että hän jaksaisi panostaa siihen tar-

vittavan määrän, jotta koira-avusteisuuden myönteiset vaikutukset kasvaisivat suuremmiksi, 

kuin siihen menevät resurssit ja valmistelut. Latvala-Sillmanin (2018) mukaan koira-avustei-

sessa työskentelyssä on tärkeää ottaa myös eettisyys huomioon. Hänen mukaansa toimintaan ei 

saa pakottaa ketään mukaan ja pitääkin muistaa ottaa huomioon kaikki tahot, joita toiminta 
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koskettaa. Hän kertoo, että koira-avusteisuudessa pitää muistaa säilyttää myös koiran omat oi-

keudet ja esimerkiksi sen terveydestä, jaksamisesta ja puhtaudesta pitää muistaa huolehtia. Koi-

ralle pitää siis turvata tarpeeksi lepotaukoja, sillä pitää olla puhdasta vettä saatavilla ja turvalli-

nen paikka mihin mennä lepäämään myös kesken työpäivän (Latvala-Sillman, 2018, 80–83). 

Eli koira-avusteisuus vaatii sitä toteuttavalta ohjaajalta myös ylimääräistä aikaa ja vaivaa, joka 

täytyy pystyä järjestämään.  

Sandt (2020) nostaa esiin sen mahdollisuuden, että koiran, jota hyödynnetään koira-avustei-

sessa opetus- ja kasvatustyössä, ei välttämättä tarvitse olla opettajan oma. Jos halutaan toteuttaa 

koira-avusteisuutta ryhmässä, eikä opettajalla ole siihen osaamista tai testattua koiraa, voidaan 

hyödyntää erilaisia järjestöjä, joista voidaan tilata koira, joka on koulutettu koira-avusteisuu-

teen ja sen ohjaaja, jolloin koira-avusteisuuden hyödyntäminen mahdollistuu monipuolisemmin 

(Sandt, 2020, 106–107). 

3.3 Lasten ja koiran välinen yhteistyö 

Koiran ja lapsen välisestä yhteistyöstä ja vuorovaikutuksesta löytyy myös ongelmakohtia, jotka 

on tärkeää tiedostaa. McConnell (2011) kertoo, että koirien puremat eivät jää ainoaksi ongel-

maksi lapsen ja koiran välisessä yhteistyössä. Hän kertoo monen käyttäytymisasiantuntijan 

avaavan tätä siten, että monet koirat eivät tule toimeen lasten kanssa, kuten aikuisten, koska 

lapset ovat arvaamattomia liikkeissään, ääntelyssään ja ylipäätään käytöksessään. Gee (2011) 

toteaa, että koska lapsilla ja erityisesti koirilla on tapana olla vuorovaikutuksessa hyvin riehak-

kaasti, on olemassa mahdollisuus vammoihin esimerkiksi tahattoman törmäyksen tai kaatumi-

sen vuoksi. On myös olemassa mahdollisuus sille, että koira puree (Gee, 2011, 133–134). 

Lapset ovat myös aikuisia lyhyempiä, mikä McConnelin (2011) mukaan vaikuttaa siihen, että 

lapset ovat suoremmassa katsekontaktissa koiran kanssa. Ongelmia on tärkeää tiedostaa, jotta 

niihin voidaan puuttua ja niitä voidaan välttää (McConnell, 2011, 84–87). Koirien hyödyt on 

tunnistettava selkeästi ja realistisesti monitieteisten lähestymistapojen ja useiden tutkimusten 

avulla, jotta voidaan perustella mahdollisten riskien ottaminen (Beck, 2011). Koirien hyödyn-

tämistä lasten parissa ongelmista huolimatta ei kannata hylätä heti vaan ennemmin etsiä ratkai-

suja ongelmiin. Esimerkiksi Beck (2011) kertoo, että on olemassa tutkimusta siitä, että koira tai 

kissakontakti varhaisina vuosina voisi mahdollisesti ehkäistä myöhäisempää allergiaa, joten 

koirien vaikutus lapsiin on hyvin moniulotteinen. Myös Gee (2011, 129) kertoo, että koiralla 
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on lapsiin rauhoittava vaikutus, josta saattaa olla apua haastavia kognitiivisia tehtäviä suoritta-

essa.  

Sinkkosen (2013) mukaan koirista ja eläimistä ylipäätään voi olla hyötyä lapsen kehitykselle, 

kun he ovat 3–6-vuotiaana Eriksonin aloitteellisuuden vaiheessa, koska tällöin eläin saattaa li-

sätä lapsen itsenäisyyttä, sekä mahdollistaa ympäristön tutkimisen ja olla apuna leikin kehityk-

sessä. Seuraavassa Eriksonin kehitystehtävässä, joka on ahkeruus vastaan alemmuus 6–11 ikä-

vuoden välillä, koira saattaa auttaa lasta tutustumaan uusiin ihmisiin ja tutkimaan lähiympäris-

töä (Sinkkonen, 2013, 40). 

Thompson ja Gullone ovat huomanneet, että myöhemmin elämässä näkyvä voimakas empaat-

tisuus on yhteydessä siihen, kuinka paljon lapsena on ollut suorassa kontaktissa eläinten kanssa 

(Viitattu lähteessä Gee, 2011, 121–123). Kuitenkin Poresky ja Hendrix ovat huomanneet, että 

empaattisuuteen vaikuttaa myös kiintymys kyseiseen eläimeen (viitattu lähteessä Gee, 2011, 

121–123). Eli voidaan päätellä, että jos lapsi luo eläimeen syvän kiintymyksen, se vaikuttaa 

hänen voimakkaan empaattisuutensa kehittymiseen. 

McConnell (2011) kertoo, että ratkaisevin tekijä ongelmien välttämisessä on viestintä, ja erityi-

sesti se, että aikuinen ja lapsi osaa tulkita koiran viestit oikein ja koira pystyy tulkitsemaan 

ihmisen viestejä. Hänen mukaansa onkin erityisen tärkeää, ettei aikuinen kiellä koiraa murise-

masta, koska tällöin koira menettää mahdollisuutensa varoittaa lasta siitä, että toiminnan jatku-

essa se saattaa puraista. Erityisesti lapsen ja koiran välisessä yhteistyössä koiran elekielen ym-

märtämisen merkitys korostuu hänen mukaansa. McConnell toteaa, että tällöin aikuinen pystyy 

koiran viestejä lukemalla estämään lasta tekemästä koiralle epämieluisia tai ahdistavia asioita. 

Hän toteaa, että on tärkeää tiedostaa ihmisen ja koiran kommunikaation erot, koska esimerkiksi 

halaukset merkitsevät aivan eri asiaa ihmisellä ja koiralla. Hän kertoo, että ihmiselle halaukset 

ovat usein välittämisen osoittamiseen tai lohduttamiseen käytettyjä hellyyden osoituksia, kun 

taas koira kokee ne alistavina eikä tavallisesti nauti halauksista (McConnell, 2011, 84). Jalongo 

jatkaakin, että koirien puremat jopa perhekoirilla ovat suurelta osin estettävissä tarjoamalla lap-

selle erilaisia turvallisia tapoja olla vuorovaikutuksessa koiran kanssa (Viitattu lähteessä Gee, 

2011, 133–134).  
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3.4 Koira-avusteinen varhaispedagogiikka 

Koira-avusteisessa pedagogiikassa korostuu jo aiemmin mainitsemani (kts. luku 3.1.) Ikähei-

mon (2020) määrittely sen tavoitteellisuudesta ja ammatillisuudesta (Ikäheimo, 2020). Pedago-

giikka on merkittävä osa varhaiskasvatusta (L 540/2018, 2 §), joten se näkyy myös koira-avus-

teisessa pedagogiikassa merkittävässä roolissa ammatillisuuden ja tavoitteellisuuden kautta. 

Järvi (2020) kertoo, että vaatii pitkäjänteistä työtä kouluttaa koira pedagogiseksi tueksi itsel-

leen. Se vaatii myös koiralta motivoituneisuutta uuden oppimiseen (Järvi, 2020, 42, 73). Ope-

tustyössä tapahtuva koira-avusteisuus perustuu siihen, että ammattilainen työskentelee tehtä-

vässään ja koira parantaa työn tuloksia ja antaa siihen lisää voimaa (Latvala-Sillman, 2018, 35). 

Järvi (2020) huomauttaa, että on tärkeää muistaa, että koira-avusteisessa pedagogiikassa koira 

ei tule töihin mukaan hoidettavaksi vaan opettajan työpariksi, oppilaiden avuksi ja on myös 

osana tavoitteellista opetusta. Hänen mukaansa koiratunnit on tärkeää suunnitella aina etukä-

teen huomioiden kaikki osapuolet (Järvi, 2020, 33). 

Kun koiraa koulutetaan työskentelemään lasten kanssa on McConnell’n (2011) mukaan erityi-

sen tärkeää, ettei koulutuksessa käytetä väkivaltaa tai alistamista, koska se saattaa pahimmassa 

tapauksessa aiheuttaa sen, että koira oppii, että voi itse käyttää voimakeinoja pienempiä kohtaan 

saavuttaakseen korkeamman valta-aseman. Hänen mukaansa positiivisella vahvistamisella, eli 

oikeasta käytöksestä kehumalla ja palkkaamalla voidaan saavuttaa lopputulos, jossa koira on 

hyvin koulutettu, eikä myöskään hyökkää pienemmän ja heikomman kimppuun (McConnell, 

2011, 97–98, 100). Myös Järven (2020) mukaan peruskoulutus on merkittävässä roolissa eten-

kin lasten kanssa työskentelevillä koirilla. Hän kertookin, että yleensä koulussa käytettävät koi-

rat koulutetaan positiivisen vahvistamisen kautta eli usein namipalkalla (Järvi, 2020, 20, 22). 

Kidd ja Kidd ovat huomanneet, että siinä ajassa, kun lapsi kasvaa 3-vuotiaasta 7-vuotiaaksi, 

hänen empatiataitonsa kehittyy ja sen myötä lapsi oppii ymmärtämään, että eläin on tunteva 

olento ja 7-vuotias lapsi myös ymmärtää jo, että eläin osoittaa kiintymystään eri tavalla kuin 

ihminen (Viitattu lähteessä Gee, 2011, 121–122). Sinkkosen (2013) mukaan alle 3-vuotias on 

anaalis-sadistisessa vaiheessa, jolloin hänellä ei ole vielä kykyä ymmärtää eläimen kärsimystä. 

Tästä voidaan päätellä, että koira-avusteisuutta ei välttämättä pystytä toteuttamaan alle 3-vuo-

tiaiden lasten kanssa eläimelle turvallisella tavalla. Sinkkonen (2013) kuitenkin kertoo, että lap-

sille kehittyy noin 4–6 ikävuoteen mennessä mentalisaatiokyky, jonka avulla lapset pystyvät 

ymmärtämään eläimen olevan hänestä erillinen olento ja sen seurauksena kehittyy myös ym-

märrys siitä, ettei eläintä voi kaltoinkohdella. Samalla mahdollistuu lapsen ja eläimen välinen 
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hoivasuhde, jossa huomioidaan myös eläimen tarpeet ja lapsi kykenee ymmärtämään, etteivät 

eläimen tarpeet ole samat kuin hänen omansa (Sinkkonen, 2013, 39–40). 

Koira on oikein käytettynä tarpeellinen pedagoginen tuki, koska Järven ja Ikäheimon (2020) 

mukaan koiran tuominen mukaan ryhmään vaikuttaa lasten oppimismotivaatioon ja sitä kautta 

myös oppimistuloksiin, mutta myös stressinsietokykyyn ja tunnetaitojen kehittymiseen. Koira-

pedagogiikka voikin sitä kautta samalla luoda uudenlaisen siteen opettajan, oppilaiden ja koiran 

välille (Järvi & Ikäheimo, 2020). 

Kuitenkin aina kun koira-avusteisuutta hyödynnetään lasten kanssa, on tärkeää muistaa, että 

joku lapsista saattaa pelätä koiria ja se pitää myös osata huomioida, kun toteutetaan koira-avus-

teisuutta (Gee, 2011, 135). Jalongo ja kumppanit (2004) nostavat esiin sen, että monessa osassa 

maailmaa koirissa arvostetaan niiden kykyä suojella omistajaansa ja hänen omaisuuttaan. Hei-

dän mukaansa sen vuoksi tarvitaan kokemusta lempeästä ja rauhallisesta koirasta, jotta voidaan 

ylittää nämä ennakko-odotukset ja päästä yli sen tuomasta ahdistuksesta. Pakottaminen ei kui-

tenkaan tässä tilanteessa auta, vaan pelkäävä lapsi voi aluksi seurata koiraa etäämmältä, kunnes 

itse haluaa olla vuorovaikutuksessa koiran kanssa (Jalongo ym., 2004, 13). Järven (2020) haas-

tattelema koulunkäynninohjaaja Katja Taskinen on huomannut hyödyntäessään opetuksessa 

koira-avusteisuutta, että turvallisen koirakontaktin avulla joidenkin lasten koirapelko on vähen-

tynyt. Hän on kouluttanut koiransa Pommacin siten, että se aistii ne lapset, jotka eivät halua sitä 

lähelleen ja väistää niitä (Järvi, 2020, 66–67). Vaikkei välttämättä kaikki pelko koiria kohtaan 

poistukkaan, on mahdollista, että ystävällisiä koiria tavatessaan lapsi ymmärtää, ettei kaikki 

koirat käyttäydy aggressiivisesti (Jalongo, 2004, 13). 

Etenkin jos koira tulee uuteen ryhmään, on hyvä keskustella koira-avusteisuudesta etukäteen 

vanhempien, muun työyhteisön ja etenkin lasten kanssa. Järvi (2020) kertookin, että koiran tu-

loa kasvatustyöhön täytyy valmistella monella tapaa. Hänen mukaansa tarvitaan muun muassa 

esimiehen lupa koira-avusteiseen työskentelyyn ja muutenkin koko henkilökunnalle pitää tie-

dottaa koiraan liittyvät asiat kuten työaika ja työskentelypaikka. Järvi muistuttaa, että myös 

huoltajia on tärkeää tiedottaa toiminnan alussa ja uusien ryhmien kanssa ja samalla lapselle 

pyydetään lupa osallistua koira-avusteiseen työskentelyyn. Myös koiran lepopaikasta opetuk-

sen välissä on sovittava etukäteen (Järvi, 2020, 31–34). 

Olisi tärkeää käyttää koira-avusteisessa opetuksessa sellaisia koiria, jotka ovat koulutettu juuri 

siihen tehtävään (Gee, 2011, 136–137). Myös Järven ja Ikäheimon (2020) mukaan olisi aivan 

ehdottoman tärkeää, että opetus- ja kasvatustyössä toimivat koirat olisivat testattu tehtäväänsä 
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sopiviksi, jotta työskentely koiran ja lapsen vuorovaikutuksessa olisi turvallista. Sen vuoksi 

olisikin erityisen tärkeää saada tietoa koira-avusteisuudesta eteenpäin opettajille, rehtoreille ja 

päättäjille, jotta heidän tietoonsa kantautuisi myös se, että kaikki koirat eivät sovellu opetus- ja 

kasvatustyöhön (Järvi & Ikäheimo, 2020, 13), ja tätä kautta myös turhat vahingot voitaisiin 

välttää.  

Geen (2011) mukaan myös kulttuurinen sensitiivisyys on myös tärkeää, kun pohditaan koira-

avusteisuuden käyttöön ottamista. Joissain kulttuureissa koiria pidetään likaisina ja on tärkeää 

lähestyä tilannetta kulttuurisesti kestävällä tavalla (Gee, 2011, 135). Jalongo kumppaneineen 

(2004) toteaa, että koira-avusteisuudessa kulttuurierojen tuomia haasteita voidaan lähestyä kult-

tuurisesti reagoivalla tavalla. Heidän mukaansa olisi tärkeää tiedostaa, ettei kaikissa kulttuu-

reissa arvosteta koiria samalla tavalla, mutta samalla lähestyä koira-avusteisuutta avoimin mie-

lin, koska lasten reaktiot koiriin eivät välttämättä ole samanlaisia, kuin aikuisilla. Tärkeänä 

osana lapsesta huolehtimista ja välittämistä on, että hyväksyy ja kiinnostuu asioista, joista lapsi 

on kiinnostunut, vaikkei ne vastaisikaan muuten omia kiinnostuksen kohteita (Jalongo ym., 

2004, 13). 

Koira-avusteisuudessa käytettäviltä koirilta vaaditaan Järven (2020) mukaan sopeutuvaisuutta, 

avoimuutta, rohkeutta, lempeyttä ja sosiaalisuutta. Koiran pitää hänen mukaansa olla kiinnos-

tunut ihmisistä sekä toiminnasta ihmisten kanssa. Hän toteaa myös, että koiralla pitää olla kyky 

rauhoittua ja sillä täytyy olla hyvät hermot. Järvi kertoo, että vaatii pitkäjänteistä työtä kouluttaa 

koira pedagogiseksi tueksi itselleen. Se vaatii myös koiralta motivoituneisuutta uuden oppimi-

seen (Järvi, 2020, 20, 22, 42). 
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4 Koiran tuomat edut varhaiskasvatuksessa 

Tässä luvussa siirryn käsittelemään tuloksia, joita olen löytänyt tutkimuskysymykseeni, mitä 

etuja koira-avusteisuudesta voi olla varhaiskasvatuksessa, liittyen. Lähden käsittelemään tulok-

sia tarkastelemalla varhaiskasvatuksessa merkittävässä roolissa olevia asioita ja sitä kautta tuon 

esiin sen, miten koira-avusteisuus voisi tukea niitä ja varhaiskasvatusta entisestään. 

Kronqvistin (2012) mukaan suomalaisessa varhaiskasvatuksessa on paljon hyvää, kuten koulu-

tettu henkilöstö, sen myötä laadukas hoito ja kasvatus ja lisäksi yhteistyö vanhempien kanssa. 

Kuitenkin olisi hyvä kiinnittää vielä huomiota oppimisympäristöihin ja niiden suunnitteluun 

sekä toiminnallisen pedagogiikan suunnitteluun (Kronqvist, 2012, 30). Tähän ratkaisuna voisi 

toimia esimerkiksi koira-avusteisuus, koska Järvi (2020) kertoo, että koira toimii oppimisen 

välineenä edistäen lapsen oppimista ja hyvinvointia toimimalla aktiivisena apulaisena tavoit-

teellisessa opetuksessa. Koiran avulla voi luoda uuden oppimisympäristön (Järvi, 2020, 78). 

Mäkelä (2021) kertoo, että hänen tekemässään tutkimuksessa huomattiin, että koira-avusteisuus 

mahdollisti oppimateriaalien kuten oppikirjojen ulkopuoliset opetusmenetelmät. Koira-avustei-

suuden myötä opetusta tapahtui uudenlaisilla välineillä ja ulkona tapahtuva opetus lisääntyi 

(Mäkelä, 2021, 225). Tästä voidaan päätellä, että koira-avusteinen pedagogiikka tukee myös 

toiminnallisemman pedagogiikan suunnittelua ja toteuttamista. 

Järven (2020) mukaan esimerkiksi nopan pyörittäminen voi olla koira-avusteisuudessa hyödyn-

nettävän koiran tärkeä tehtävä. Nopan ja koiran avulla voi harjoitella muun muassa matema-

tiikkaa tai lautapeleissä häviämistä (Järvi, 2020, 43–44). Varhaiskasvatuksessa tunnetaitojen 

harjoittelu, joihin esimerkiksi pettymyksen sietäminen kuuluu, on merkittävässä roolissa (Ope-

tushallitus, 2018)  

Koirat lisäävät Geen (2011) mukaan motivaatiota oppimiseen. Hän kertoo, että erityisesti koi-

ran rauhoittava vaikutus saattaa auttaa myös kognitiivisesti haastavien tehtävien suorittami-

sessa. Koira toimiikin ryhmässä tietynlaisena oppimisvirikkeenä auttaen lasta suoriutumaan eri-

laisista tehtävistä (Gee, 2011, 129–131). Lisäksi Järvi (2020) kertoo, että koira on lapsen mie-

lestä aina hänen puolellaan, koska se hyväksyy kaikki. Kun lapsen on hyvä olla, hän myös oppii 

paremmin (Järvi, 2020, 35).  

Gee (2011) on myös huomannut koirien myönteiset vaikutuksen lasten motoristen taitojen har-

joittelussa ja kehityksessä (s. 123–125). Järven (2020) haastattelema Erityisluokanopettaja 
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Maarit Friman on hyödyntänyt agilitya koiran kanssa opetuksessa. Hän on käyttänyt sitä moto-

risten harjoitusten suorittamiseen lapsia motivoivalla tavalla näyttämällä ensin, kun koira me-

nee radan läpi ja pyytänyt sitten lapsia tekemään saman perässä (Järvi, 2020, 54). 

Järven (2020) haastattelema koulunkäynninohjaaja Anne Jokila on huomannut, että hän pystyy 

koiran avulla rohkaisemaan arkoja ja hiljaisia lapsia ilmaisemaan itseään paremmin. Hän on 

saanut palautteena auttamiensa oppilaiden opettajilta, että koira-avusteisuus on vahvistanut op-

pilaiden minäkuvaa positiivisesti (Järvi, 2020, 38). Törmälehto (2013, 47) jatkaa, että eläimen 

ollessa mukana ryhmän toiminnassa, se saattaa vapauttaa ja piristää ilmapiiriä, sekä innostaa 

lapsia. 

Jalongo kumppaneineen (2004) toteaakin, että koira-avusteisuus saattaa tarjota ainutlaatuisen 

mahdollisuuden lasten oppimisen ja fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin tukemiseen. Gee 

(2011, 117) kertoo, että luokkahuone voi toimia paikkana, jossa lapsella on mahdollisuus koh-

data eläimiä. Voidaan päätellä, että myös varhaiskasvatuksessa tämä mahdollisuus toteutuu, 

kun siellä toteutetaan koira-avusteisuutta. Gee (2011) kertookin Nielsenin ja Deluden tekemästä 

tutkimuksesta, jossa huomattiin 2-6-vuotiaiden kiinnostuvan elävistä eläimistä huomattavasti 

enemmän kuin pehmoeläimistä. Samassa tutkimuksessa he huomasivat, että koira kiehtoi tämän 

ikäisiä lapsia eläimistä kaikista eniten (Viitattu lähteessä Gee, 2011, 119–121).  

Kronqvistin (2012) mukaan yksi merkittävä asia, jolla voi varhaiskasvatuksessa edistää lapsen 

hyvinvointia ja siten tukea myös kasvua, kehitystä ja oppimista on kehittää sellainen ympäristö, 

jossa lapsilla on mahdollisuus yksilöllisen kykyjensä kehittämiseen turvallisessa ja lasta tuke-

vassa ympäristössä.  Lisäksi lapsen hyvinvointi vaatii sen, että häntä kuunnellaan ja arvostetaan 

(Kronqvist, 2012, 14). Vaikkei lukemaan opettelu varsinaisesti kuulukaan varhaiskasvatuksen 

tavoitteisiin vaan enemmänkin kiinnostuksen herättely siihen ja kieleen sekä kirjallisuuteen lei-

killisyyden kautta (Opetushallitus, 2018, 42), siihen liittyvät tutkitut vaikutukset hyödyttävät 

varmasti myös monissa varhaiskasvatuksessa toteutettavissa askareissa. Seuraavaan kappaleen 

listasin aiemmissa tutkimuksissa huomattuja koira-avusteisuuden tuomia etuja juuri lukemaan 

opettelussa. 

Opettajat ja koirien ohjaajat ovat vakuuttuneita siitä, että koirille lukeminen auttaa lapsia luke-

maan oppimisessa (Jalongo, ym., 2004, 9).  Järvi (2020) kertoo, että koira luo ympärilleen sel-

laisen tuomitsemattoman ja rauhallisen ilmapiirin, jossa lapsen ei tarvitse jännittää lukemista. 

Hänen mukaansa lukukoirien kysyntä on jatkuvassa kasvussa, jolloin on tärkeää huolehtia, ettei 
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myöskään laatu kärsi. Jotta lukemisen edistämiseen tulisi todellinen hyöty, olisi hyvä, että sa-

malle lukijalle järjestettäisiin useita lukuhetkiä (Järvi, 2020, 55–56). Useissa tutkimuksissa on 

huomattu lasten kehittyvän lukemisessa merkittävästi sinä aikana, kun he ovat päässeet luke-

maan koirille, jotka ovat koulutettuja tällaisiin tilanteisiin (Jalongo ym., 2004). Latvala-Sillman 

(2018) jatkaa, että koiralle lukeminen voi auttaa lasta lukemaan opettelussa, koska koira ei ar-

vioi lapsen taitoa vaan kannustaa. Lapsi ei myöskään koe koiralle lukiessaan tehtävää tylsänä 

ääneen lukutehtävänä, koska myös lukemaan opettelussa toistot ovat merkittävässä roolissa 

(Latvala-Sillman, 2018, 26). Näistä esimerkiksi rauhallisen ja tuomitsemattoman ilmapiirin 

luominen, sekä toistoissa auttaminen ovat asioita, joista on varmasti hyötyä myös varhaiskas-

vatuksen kentällä toteutettaessa varhaiskasvatuksessa esiin nousevia tavoitteita, kuten lapsen 

yksilöllisten tarpeiden ja taitojen sekä tavoitteiden tukeminen ja kiinnostuksen kohteiden huo-

mioiminen (Opetushallitus, 2018, 32–33). Olisi tärkeää ottaa varhaiskasvatuksessa tavoitteeksi 

myös lapsen minäpystyvyyden, vahvuuksien ja voimaantumisen kokemusten vahvistaminen, 

koska niillä on vaikutusta lapsen kehitykseen ja kykyyn oppia (Kronqvist, 2012, 28–29). 

Gee (2011) toteaa eläimillä olevan muutenkin rauhoittava vaikutus lapsiin sen lisäksi, että eläi-

met saattavat toimia lapselle emotionaalisena tukena. Lapset, jotka olivat koiran tai kissan seu-

rassa ilmaisivat tunteitaan voimakkaammin, hyödynsivät ongelmanratkaisuaan enemmän ja ha-

kivat sosiaalista tukea huomattavasti enemmän, kuin lapset, jotka eivät olleet eläimen seurassa. 

(Gee, 2011, 127–129). Myös Jalongon kumppaneineen (2004, 9) mukaan useissa tutkimuksissa 

on huomattu rauhallisen eläimen läsnäolon lievittävän lapsen stressireaktiota, voimakkaammin 

kuin aikuisen tai läheisen ystävän läsnäolo. 

Laukkanen (2013) kertookin eläimen auttavan turvallisuuden tunteen luomisessa, koska 

voimme käyttää eläimen käytöstä turvallisuuden ja tulevien tapahtumien ennakoinnin apuna. 

Koiran eri olemukset luovat myös ihmiselle erilaisia tunnevasteita ja sitä kautta myös erilaisia 

odotuksia tulevista ympäristön tapahtumista. (Laukkanen, 2013, 29). Melson ja Fine (2010) 

toteavat, että eläinsuhteisiin liittyy ympäristöolosuhteiden havaitsemista. He kertovat, että kun 

eläin on rento ja rauhallinen, myös ihminen tietää, ettei ole meneillään ympäristöstä tulevia 

uhkia, mutta kun joku uhka tulee, eläimen käytös muuttuu ja se saa myös ihmisen valmistumaan 

uhkaan. Tämän vuoksi ystävällisillä ja rauhallisilla eläimillä on rauhoittava vaikutus ihmisen 

mielialaan ja turvallisuuden tunteeseen (Melson & Fine, 2010, 236–237).  

Myös Törmälehto (2013) kertoo, että eläin saattaa luoda lapselle turvallisuuden tunnetta, minkä 

vuoksi lapsen saattaa olla helpompi ensin tutustua eläimeen samalla seuratessaan muiden lasten 
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tekemisiä. Lisäksi eläimen läsnäolo saattaa nopeuttaa lasten yhteistä leikkiä ja keskustelua. 

(Törmälehto, 2013, 44). On erityisen tärkeää, että varhaiskasvatuksessa autamme lapsia yhtei-

söllisyyteen, koska se tukee jokaisen lapsen turvallisuuden tunnetta lapsiryhmässä, joka taas 

edistää lasta tehtävien suorittamisessa, leikeissä ja oppimisessa sekä itseensä luottamisessa 

(Kronqvist, 2012, 13–14). Voidaankin siis päätellä, että koira-avusteisuutta hyödyntämällä voi-

taisiin saada aikaan merkittävä positiivinen vaikutus myös lasten yhteisöllisyydestä johtuvaan 

turvallisuuden tunteen kasvamiseen.  

Mäkelän (2021, 226) mukaan koira-avusteisuus vaikutti myös lasten aggressiivisuuteen, koska 

lapset halusivat koiran viihtyvän luokassa ja sen vuoksi välttivät riitoja, jottei koiran tarvitsisi 

pelätä luokassa. Koska riitoja on vähemmän, voidaan päätellä, että lapset yrittävät kovemmin 

tulla keskenään toimeen ja myös se todennäköisesti lisää ryhmässä tapahtuvaa yhteisöllisyyttä.  

Myös Wedl ja Kortshal huomasivat tutkiessaan australialaisia 3-7-vuotiaita lapsia, että luokassa 

olevat lemmikit auttoivat lapsia tutustumaan toisiinsa. Heidän mukaansa yksinäiset lapset eivät 

niinkään viettäneet enemmän aikaa vuorovaikutuksessa eläinten kanssa vaan ollessaan eläinten 

seurassa, he olivatkin enemmän niiden lasten kanssa vuorovaikutuksessa, jotka taas viihtyivät 

eläinten seurassa (Viitattu lähteessä Sokal, 2019, 276). Tämä saattaisi helpottaa esimerkiksi 

varhaiskasvatuksen aloitusvaihetta tai esikoulun aloitusta, kun koiran kautta keskustelu olisi 

helpompi aloittaa ja sen myötä myös ryhmäytyminen voisi sujua nopeampaa. Järvi (2020, 62) 

toteaakin, että koira mahdollistaa helpon puheenaiheen sekä aikuisten, että muiden ikätoverei-

den kanssa ja näin ollen vahvistaa myös kaveritaitoja. Melsonin ja Finen (2010) mukaan, kun 

eläinavusteisuudessa hyödynnettävät eläimet ovat samanlaisia, kuin lapsella on kotona, se syn-

nyttää keskusteluja perheen lemmikkeihin ja muihin perheen jäseniin liittyen. Kun opimme 

lapsen eläinsuhteista, ovat tiedot integroitava tietoon lapsen toisiin ihmisiin kohdistuvista suh-

teista (Melson & Fine, 2010, 235–236).  

Mäkelä (2021) kertoo haastattelemiensa opettajien huomanneen vuorovaikutustilanteiden hel-

pottuvan koira-avusteisuuden myötä ja muutenkin koira-avusteisuus paransi hänen tutkimuk-

sensa mukaan myös opettajan työhyvinvointia ja jaksamista. Kun oppilas sai silitellä koiraa 

samalla, myös keskustelu sujui paremmin (Mäkelä, 2021). Järvi (2020) toteaa, että koiralla on 

työssään rooli toimia vahvistamassa emotionaalista vuorovaikutusta. Tunnetyössä koira toimii 

välittäjänä (Järvi, 2020, 61). Latvala-Sillman (2018) kertoo, että lapselle, jolla on tunne-elä-

mässä haasteita koira saattaa olla korvaamaton tuki.  
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5 Pohdinta 

Koira-avusteisuudessa on selvästä monia vaikutuksia, jotka näkyvät myönteisinä varhaiskasva-

tuksessa ja sen pedagogiikassa. Koira-avusteisuus mahdollistaa toiminnallisemman oppimisen 

muokaten oppimisympäristöä (Järvi, 2020, 78; Mäkelä, 2021, 225) ja samalla kasvattaen lasten 

motivaatiota oppimiseen (Gee, 2011, 129–131). Se myös rohkaisee lapsia olemaan omia itse-

jään (Järvi, 2020, 38) ja mahdollistaa lapsille eläinkontaktin (Gee, 2011, 117). Lisäksi se pa-

rantaa ryhmän yhteisöllisyyttä ja lasten kaveritaitoja (Järvi, 2020; Mäkelä, 2021, 226; Sokal, 

2019, 276; Törmälehto, 2013, 44) sekä kehittää tunnetaitoja, turvallisuudentunnetta (Laukka-

nen, 2013, 29; Melson & Fine, 2010, 236–237, Törmälehto, 2013, 44) ja pienentää stressireak-

tiota (Jalongo, ym., 9). Koira-avusteisuus parantaa myös koiran ohjaajan työhyvinvointia ja 

jaksamista (Mäkelä, 2021). 

On ollut mielenkiintoista päästä tutkimaan koira-avusteisesta pedagogiikasta tehtyä tutkimusta 

ja yllätyinkin, kuinka monipuolisesti tutkimusta on jo tehty etenkin muualla maailmassa. Suo-

messa tutkimus on vasta alkuvaiheessa ja olisikin tärkeää tutkia koira-avusteista pedagogiikkaa 

lisää juuri Suomen koulutusjärjestelmässä ja etenkin varhaiskasvatuksen parissa. Luin tätä kan-

didaatin tutkielmaa varten lähdeaineistoa monipuolisesti ja koen saaneeni hyvin koottua kes-

keisiä teoksia ja kirjoittajia tähän sekä kansainvälisesti, että Suomesta.  

Kun lähdin tarkastelemaan koira-avusteisuuden myönteisiä vaikutuksia varhaiskasvatuksessa, 

halusin selvittää miksi sitä kannattaisi toteuttaa varhaiskasvatuksen ympäristössä siellä oleville 

lapsille. Kuitenkin huomioin tutkimuksessani myös koira-avusteisuuden riskit ja mahdolliset 

negatiiviset vaikutukset, koska esimerkiksi Sokal (2019) toteaa, että on tärkeää ottaa huomioon 

sekä ihmisille että eläimille koituvat edut ja riskit, kun harkitaan eläinavusteisuuden toteutta-

mista varhaiskasvatusympäristössä. Hän korostaa, että on tärkeää, että erityisesti päiväkodin 

johtajalla ja opettajalla on tiedossa eläinavusteisuuden tuottamat myönteiset vaikutukset sekä 

mahdolliset riskit, koska he ovat loppupeleissä vastuussa päätöksestä toteuttaa eläinavustei-

suutta omassa päiväkodissaan ja ryhmässään (Sokal, 2019, 277). Lisäksi voidaan päätellä, että 

on tärkeää tiedostaa riskit myös sen vuoksi, että niihin voidaan puuttua ja löytää ratkaisuja, 

joiden avulla ne eivät olisi niin merkittävän suuria riskitekijöitä. 

Käsitteet tässä tutkielmassa menevät melko limittäin ja tieto, joita käsitteisiin liitettiin, sopi 

välillä monenkin käsitteen alle yhtä aikaa. Pohdin myös teoreettista viitekehystä rakentaessani, 
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että olisiko koira-avusteisuus varhaiskasvatuksessa kuitenkin ollut koira-avusteisuuden alakä-

site, mutta toisaalta se oli tässä tutkielmassani niin merkittävä käsite, minkä vuoksi sen alle tuli 

niin paljon tietoa, että päädyin pitämään sen omana käsitteenä.  Myös lasten ja koiran välinen 

yhteistyö olisi jollain tasolla saattanut mennä käsitteenä koirat varhaiskasvatuksessa alle, mutta 

pidin sen erillään sen vuoksi, että saisin tuotua siihen myös yleisesti tietoa lapsen ja koiran 

välisestä yhteistyöstä ja sen riskeistä. Lisäksi pyrin tämän käsitteen alle kokoamaan yleisesti 

tietoa lapsien ja koirien välisestä vuorovaikutuksesta ja yhteistyöstä, kun taas koira-avusteisuus 

varhaiskasvatuksessa kappaleessa oleva tieto liittyy juuri varhaiskasvatusympäristössä huomi-

oitaviin ja vaikuttaviin tekijöihin.  

Muutenkin käsitteiden vakiintuminen aiheeseen liittyen on vielä jokseenkin kesken, kuten esi-

merkiksi Ikäheimo (2020) on huomannut päivittäessään niitä (kts. luku 3.1.), jonka vuoksi kä-

sitteissä saattaa olla vielä jonkin verran epäselvyyttä aiheesta tehdyn kirjallisuudenkin parissa. 

Tämä sekoitti myös tiedonhakua ja samalla heikentää luotettavuutta aiheesta tehtävissä tutki-

muksissa. Esimerkiksi eläinavusteisuus ei välttämättä näyttäydy muualla maailmassa tavoit-

teellisena toimintana vaan enemmänkin mahdollisesti luokkalemmikin keinoin, jolloin lem-

mikki asuu koulussa, eikä niinkään toimi pedagogisena työkaluna vaan enemminkin osana op-

pimisympäristöä, jolloin vaikutukset saattavat myös erota merkittävästi.  Jalongo kumppanei-

neen (2004) korostaa sitä, että eläinavusteinen toiminta eroaa luokkalemmikistä merkittävästi. 

Heidän mukaansa eläinavusteisessa toiminnassa hyödynnettävä eläin vierailee heidän mu-

kaansa luokassa siellä asumisen sijaan. Jalongo kumppaneineen nostaa esiin myös sen, että ei 

ole koira-avusteista toimintaa, jos opettaja vain tuo luokkaan kotoaan arvaamattoman perhe-

koiran. Eläinavusteisessa toiminnassa sekä ohjaaja, että eläin on aina koulutettu ja arvioitu (Ja-

longo ym., 2004, 11). 

Integroiva kirjallisuuskatsaus oli toimiva tapa lähteä tarkastelemaan tätä aihetta. Koira-avustei-

suudesta on olemassa hajanaista tietoa, jota etenkin varhaiskasvatuksen kontekstiin liittyen 

hyvä koota yhteen. Varhaiskasvatuksen kontekstissa koira-avusteisuutta ei ole tutkittu vielä lä-

heskään yhtä paljon, kuin kouluympäristössä. Kuitenkin monet kouluympäristössä tehdyt tut-

kimukset ovat hyvin hyödynnettävissä myös varhaiskasvatuksen kentällä tehtävässä tutkimuk-

sessa. Integroiva kirjallisuuskatsaus aiheesta on myös auttanut itseäni ymmärtämään laajemmin 

koira-avusteisuudesta ja mahdollisuuksista, mitä se tuo varhaiskasvatuksen kentälle. 
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Aiemmin luvussa 2.3. tarkastelin tiedon objektiivisuutta ja subjektiivisuutta. Jo siellä nostin 

esiin myös Tuomen ja Sarajärven (2018, 25) havainnon, ettei tieto voi koskaan olla täysin ob-

jektiivista vaan siihen vaikuttaa aina tiedon käyttäjä ja havaintomenetelmä. Tämäkään kandi-

daatintutkielma ei voi olla täysin objektiivinen, koska olen itse kiinnostunut koira-avusteisuu-

desta niin voimakkaasti, että se varmasti ohjaa myös tiedonhakuani ja tapaani kirjoittaa, vaikka 

huomioinkin aiheesta tehtyjä tutkimuksia monipuolisesti ja tarkastelen niitä mahdollisimman 

puolueettomasti. Tämä vaikuttaa myös puolueettomuusnäkökulmaan, koska ollessani kiinnos-

tunut aiheesta niin voimakkaasti, että haluan itse toteuttaa sitä mahdollisesti, se myös todennä-

köisesti vaikuttaa tapaani kirjoittaa ja koota asioita yhteen, vaikka tietoisesti olenkin välttänyt 

sitä. 

Aiheena koira-avusteinen pedagogiikka on todella innostava ja se kiinnostaa minua tulevana 

varhaiskasvatuksen opettajana merkittävästi myös mahdollisen tulevan työskentelytavan kan-

nalta. Olisi mielenkiintoista päästä pro gradu -tutkielmassa tutkimaan aihetta vielä tarkemmin 

tekemällä jonkinlaista empiiristä tutkimusta aiheesta. Haluaisin päästä oikeasti viemään koiran 

varhaiskasvatusryhmään ja nähdä sen vaikutuksia, ja lähteä toteuttamaan graduun liittyvä tut-

kimusvaihe sitä kautta, mutta realistisesti ajateltuna se ei ole mahdollista, koska minulla ei ole 

testattua koiraa tai koulutusta toteuttaa koira-avusteisuutta. Sen vuoksi pohdin, että realistista 

voisi olla joko parhaassa tapauksessa päästä havainnoimaan, kun joku toteuttaa lapsille koira-

avusteisuutta, tai sitten haastatella näitä koira-avusteisuutta toteuttavia opettajia tai lapsia, jotka 

ovat ryhmässä, jossa koira-avusteisuutta toteutetaan. Olisi mielenkiintoista ja realistista lähteä 

gradussa tutkimaan esimerkiksi, että millaisilla tavoilla Suomessa toteutetaan koira-avusteista 

pedagogiikkaa ja mihin tarkoituksiin. Ylipäätään koira-avusteisuus pedagogiikassa aiheena 

kiinnostaa minua valtavasti ja haluan päästä tutkimaan aihetta lisää ja mahdollisesti käydä tu-

levaisuudessa joitain siihen liittyviä koulutuksia.  

Muuten koira-avusteisuuteen liittyen olisi tärkeää tutkia vielä tarkemmin muun muassa tässä 

tutkielmassa nousseita koira-avusteisen pedagogiikan myönteisiä vaikutuksia juuri suomalai-

sen varhaiskasvatuksen ja muun koulutuksen kentällä. Tutkimus esimerkiksi siitä, että millä 

tavoin koira lisää yhteisöllisyyttä ja kaveritaitojen oppimista ja millaisia asioita se vaatii ope-

tukselta, että koira todella voi vaikuttaa näihin ja miten se ylipäätään tapahtuu, olisi varmasti 

merkittävä. Myös toiminnallisen oppimisen lisääntymisestä koira-avusteisen pedagogiikan 

myötä olisi hyvä tehdä jatkotutkimusta etenkin niiltä osin, että millä tavoilla se vaikuttaa lap-

seen ja hänen oppimiseensa, ryhmään sekä opettajaan.  
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Koira-avusteisuus tuo selkeästi monia mahdollisuuksia myös varhaiskasvatuksen kentälle, joita 

voidaan lähteä varhaiskasvatuksessa hyödyntämään, jos henkilöstöstä löytyy aiheesta kiinnos-

tunut ihminen, joka on valmis näkemään tarvittavan vaivan. Parhaassa tapauksessa sekä lapset, 

että koiran ohjaaja ja koira nauttivat sekä hyötyvät koira-avusteisuudesta valtavasti. Koska 

myös Suomessa koira-avusteisuus on tällä hetkellä nostamassa päätään muun muassa Opetus-

hallituksen perustaman työryhmän muodossa (Järvi & Ikäheimo, 2020, 8–9), myös mahdolli-

suudet koira-avusteisuuden suhteen kasvavat Suomessa ja tieto aihetta kohtaan lisääntyy. Oli 

mielenkiintoista päästä tutkimaan aihetta juuri tässä vaiheessa, kun kiinnostus koira-avustei-

suutta ja eläinavusteisuutta kohtaan on myös Suomessa kasvamassa ja mahdollisuudet sen suh-

teen samalla lisääntymässä. Toivon, että tässä vaiheessa myös kandidaatintutkielmani näyttäy-

tyy merkittävässä roolissa, koska kokosin tutkielmassani aiheesta tutkittua tietoa yhteen, jonka 

vuoksi ne aiheet, mitä koira-avusteisuudessa Suomessa on tärkeää tutkia, ovat helpommin ha-

vaittavissa. 
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