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1 Johdanto 

 

”Eräs asiakkaani antoi hevoselleni Könölle oman lempinimen. Tämä lempinimi syntyi 

hevoseni otsassa olevasta merkistä. Hän sanoi: ’Tähti kannattelee minua. Tähti kannat-

telee minun mieltäni.” Näin kirjoittaa Anne Rokka (2011, 80) artikkelissaan hevosen ja 

tallin terapeuttisesta vaikutuksesta ihmiselle. Kautta historian eläinten on uskottu vai-

kuttavan positiivisesti ihmisen hyvinvointiin. Tämä on todettu myös useissa tutkimuk-

sissa, joita aiheesta on tehty jo 1900-luvun alkupuolelta lähtien. Tutkimusten mukaan 

eläimet vaikuttavat positiivisesti ihmisen mielenterveyteen, vähentävät stressiä ja eh-

käisevät masennusta. Eläinten omistajat kokevat usein olevansa onnellisempia kuin ih-

miset, jotka eivät omista eläimiä tai ole tekemisissä eläinten kanssa. Nykypäivänä 

eläinavusteisesta terapiasta on tullut yhä suositumpaa ja yleisempää, ja eläinavusteiset 

palvelut ovat vähitellen alkaneet saamaan jalansijaa osana sosiaalipalveluita ja sosiaalis-

ta kuntoutusta. (Serpell 2000, 3-17; Parshall 2003, 47; Geist 2011, 243.)   

 

Oma kiinnostukseni juuri hevosen terapeuttiseen vaikutukseen ja tutkimuksen tekemi-

seen nousee omasta hevosharrastuksestani sekä haaveesta harjoittaa sosiaalipedagogista 

hevostoimintaa tulevaisuudessa myös itse. Jo pienenä huomasin hevosen voimaannutta-

van vaikutuksen. Se, että suuri, ehkä hieman arvaamaton eläin kantoi minua selässään, 

kuunteli ja teki kuten pyysin, oli 8-vuotiaalle tytölle voimakas positiivinen kokemus. 

Toisaalta sain myös huomata, että hevosellakin voi olla huonoja päiviä ja pakottamalla 

ja riitelemällä ei saa aikaan mitään muuta, kuin paikallaan jääräpäisesti seisovan kiuk-

kuisen hevosen. Hevosen kanssa täytyy käyttää mielikuvitusta. Se opettaa olemaan rau-

hallinen ja kärsivällinen, mutta myös päättäväinen ja itsevarma. Opin, että kuiskaus kii-

rii huutoa kauemmas, hyvällä saa aikaan paljon, pahalla ei mitään. Hevonen opettaa 

myös vastuullisuutta. Muistan, kuinka tunsin ylpeyttä omasta hoitohevosesta, jonka 

hoidosta olin vastuussa. Hevonen on sosiaalinen ja utelias eläin. Harjatessa hevosta se 

saattaa rapsutella takaisin, tervehtii nähdessään tutun ihmisen, tulee luokse ja seuraa. 

Hevonen kohtaa ja hyväksyy ihmisen sellaisena kuin hän on. Hevonen ei syrji, ei vali-

koi eikä välitä ihmisen virheistä tai puutteista. Hevonen opettaa, ettei tarvitse olla täy-

dellinen ollakseen rakkauden, kiintymyksen ja hyvinvoinnin arvoinen. 

 

Nina Hyvätin (2005) mukaan nykypäivänä nuorten kasvava pahoinvointi nousee esille 

keskusteluissa yhä uudelleen ja uudelleen. Myös Suvi Raitakarin ja Elina Virokannak-
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sen (2009) mukaan nuoret ovat aina olleet yhteiskunnallisen mielenkiinnon kohteina. 

Kiinnostus nuoriin kohdistuu erityisesti huoleen nuorten arjesta. Nuorten elämän on-

gelmat, kuten huostaanotot, mielenterveysongelmat, köyhyys ja rikollisuus ovat lisään-

tyneet uhkaavasti. Mediassa tuodaan jatkuvasti esille nuorten pahoinvointi ja sen seu-

raukset. Julkinen keskustelu onkin osittain aiheuttanut myös sen, että nuoret ovat lei-

maantuneet potentiaalisiksi yhteiskunnan riski- ja uhkatekijöiksi. Toisaalta nuorten kas-

vava pahoinvointi toimii perusteluna vaadittaessa uutta tutkimusta sekä hoito- ja tuki-

muotoja nuorten hyväksi. Näiden hoito- ja tukimuotojen tulisi olla sellaisia, joilla nuori 

saadaan tuntemaan itsensä hyväksytyksi ja liittymään johonkin sellaiseen, jonka hän voi 

kokea merkitykselliseksi itselleen. Yhteiskunnalliset muutokset, muutokset perheraken-

teissa ja jopa perheen perustehtävän muuttuminen aiheuttavat hämmennystä, ei pelkäs-

tään nuorille, vaan kaikille yhteiskunnan jäsenille. (Hyvätti 2005, 20; Raitakari & Vi-

ronkannas 2009, 5.) 

 

Lasten ja nuorten syrjäytyminen ja kasvava pahoinvointi ovat olleet jo pidemmän aikaa 

yksi aikakautemme suurimmista yhteiskunnallisista ongelmista ja huolen aiheista. Vii-

me vuosina syrjäytymisestä on tullut yhä suurempi uhka yhteiskunnan jäsenille. Suo-

messa pahoinvointi ja syrjäytymiskierre ovat pahentuneet entisestään. Viimeisen 20 

vuoden aikana syrjäytyminen on pysynyt tilastoissa tiukasti keskeisimpänä nuorten 

huono-osaisuutta ja marginaalisuutta kuvaavana käsitteenä. Lisäksi nuorten syrjäytymi-

nen herättää edelleen keskustelua ja huolta tämän päivän yhteiskunnassa. Lasten ja 

nuorten auttamisessa ei tulisi viivytellä, vaan ongelmiin tulisi kiinnittää entistä enem-

män huomiota ja panostaa erityisesti ennaltaehkäisevään työhön. Kysymys on monen 

tahon moniammatillisen työn yhteen pelaamisesta ja pitkällä aikavälillä tapahtuvasta 

määrätietoisesta työstä lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisäämiseksi. Sosiaali- ja terveys-

alalla tulisikin kehittää uusia toimintamalleja rohkeasti ja ennakkoluulottomasti. (Kois-

tinen 2005, 1-2; Suurpää 2009, 9-12.) 

 

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta on ennaltaehkäisevä ja korjaava sosiaalisen kuntou-

tuksen menetelmä syrjäytymisen ehkäisyssä. Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan pe-

rustana toimii sosiaalipedagogiikka, joka korostaa yhteisöllisyyden, toiminnallisuuden 

ja elämyksellisyyden merkitystä sosiaalisen syrjäytymisen ehkäisemisessä. Kansainväli-

sesti hevostoimintaa ja sen vaikuttavuutta on tutkittu paljon ja se on suhteellisen tunnet-

tu käsite esimerkiksi Englannissa ja Amerikassa. Esimerkiksi Amerikassa eläin- ja he-
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vosavusteista toimintaa on tutkinut Alan Beck (2000), Englannissa Christian Holmes 

ym. (2012) ja Ruotsissa Lena Forsberg ja Ulla Hebelius (2006). Suomessa sen sijaan 

hevostoimintaa on tutkittu erittäin vähän. Suomessa sosiaalipedagoginen hevostoiminta 

on vielä melko uusi käsite ja monelle vieras sosiaalisen kuntoutuksen muoto. Ulkomail-

la toiminta tunnetaan nimellä Equine Assisted Activities ja kyseinen käsite onkin hyvin 

laaja verrattuna Suomessa tunnettuun sosiaalipedagogisen hevostoiminnan käsitteeseen. 

Tämä luokin omat haasteensa käsitteen tarkastelulle ja tutkimuksen tekemiselle.  Lisäksi 

on aiheellista pohtia, kenelle hevostoiminta sopii, ja mitkä ovat sen mahdollisuudet 

nuorten tukimuotona. Hevostoiminta ei automaattisesti sovi kaikille nuorille ja lisäksi 

oman haasteensa toiminnalle tuovat toiminnan tunnettavuus sekä esimerkiksi toiminnan 

rahoitus. Toimintaa, sen tavoitteita sekä mahdollisuuksia tulisi tutkia enemmän myös 

Suomessa ja tällä tavoin parantaa toiminnan tunnettavuutta. Tämä edellyttää toimijoiden 

aktivoitumista, verkostoitumista ja yhteistyötä sosiaali- ja terveyspalveluiden eri am-

mattilaisten kanssa. Toiminnan tunnettavuus ja yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon 

ammattilaisten kanssa on yksi teema, jota tarkastelen työssäni.  

 

Yhteisöllisyys ja toiminnallisuus ovat olennainen osa myös sosiaalityötä. Työni teoreet-

tisena viitekehyksenä toimii sosiaalipedagogiikka, joka linkittää yhteen sosiaalipedago-

gisen hevostoiminnan ja sosiaalityön. Tutkimukseni tavoitteena on selvittää, mitkä ovat 

sosiaalipedagogisen hevostoiminnan mahdollisuudet nuorten tukimuotona, mitä haastei-

ta toiminnan toteuttamiseen liittyy ja miten toimintaa tulisi kehittää, jotta se voitaisiin 

liittää osaksi nuorten sosiaalipalveluita. Työssäni korostuu sosiaalipedagogista hevos-

toimintaa tarjoavien toimijoiden näkökulma sekä se, kuinka nämä toimijat määrittelevät 

sosiaalipedagogista hevostoimintaa ja sen mahdollisuuksia osana nuorten sosiaalipalve-

luita. 

 

Aloitan työni pohtimalla, keitä ovat sosiaalityön nuoret asiakkaat, sekä minkälaiset yh-

teiskunnalliset ongelmat aiheuttavat suurimman syrjäytymisen uhan. Lisäksi pohdin, 

mitkä ovat sosiaalityön keinot nuorten tukemisessa. Kolmannessa luvussa tarkastelen 

sosiaalipedagogiikan käsitettä, sen keskeisiä periaatteita sekä soveltamista sosiaalityö-

hön. Lisäksi käsittelen myös sosiaalipedagogista hevostoimintaa yhtenä sosiaalipedago-

giikan sovellutusmuotona. Neljännessä luvussa käsittelen tutkimukseni toteuttamista, 

aineiston analyysia sekä tutkimusetiikkaa. Tarkastelen luvussa sisällönanalyysiä sekä 

sen toteuttamista tutkimuksessani. Viides luku käsittelee keräämääni aineistoa ja sen 
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sisältämää informaatiota, jonka avulla kokoan vastaukset tutkimuskysymyksiini. Vii-

meinen luku sisältää yhteenvedon, johtopäätökset ja pohdinnat koskien tutkimusta ja 

sen tuloksia. 
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2 Nuoret ja sosiaalityö 

2.1 Nuorten huono-osaisuus ja syrjäytyminen 

 

Suomalaisen yhteiskunnan murrosvaiheissa lasten ja nuorten kysymykset ovat nousseet 

yhteisen keskustelun aiheeksi yhä uudelleen. Sosiaalihuollon ja lastensuojelun ammatti-

laiset tarvitsevat työnsä tueksi uusia käsitteitä ja ajattelun välineitä lasten ja nuorten 

nopeasti muuttuvien kysymysten käsittämiseen ja käsittelemiseen. Lisäksi tarvitaan 

myös analyyttista ja metodista osaamista – esimerkiksi sellaista työskentelyä, jossa ote-

taan huomioon entistä tehokkaammin lapsen ja nuoren oma näkökulma sekä heidän 

tukiverkostonsa. (Satka 2003, 128.) 

 

Anneli Pohjolan (2009, 23) mukaan nuoruus on erittäin kiinnostava, mutta samanaikai-

sesti haastava elämänvaihe. Tämä johtuu siitä, että nuoruutta pidetään jatkuvasti muut-

tuvana ikävaiheena. Lisäksi nuoruus ikävaiheena on melko uusi käsite yhteiskunnalli-

sessa keskustelussa, ja se on vakiintunut omaksi elämänvaiheekseen vasta muutamia 

vuosikymmeniä sitten. Nuoruus on kuitenkin tärkeä elämänvaihe, ja nuoruuden sano-

taankin olevan valmistautumista lapsuudesta aikuisuuteen (Forss & Vatula-Pimiä 2014, 

106). Nuoruuden määritteleminen on hyvin moninaista. Nuoruuden ikärajat ovat hämär-

tyneet ja riippuvat hyvin pitkälti kentästä, jossa työtä nuorten kanssa tehdään. Esimer-

kiksi nuorisolaki määrittelee nuoren alle 29-vuotiaaksi, jolloin samaan ikähaarukkaan 

kuuluvat myös lapset, kun taas lastensuojelulaissa nuori määritellään 18–20-vuotiaaksi. 

Rikoslaissa sen sijaan nuori on 15–20-vuotias. Myös yhteiskunnan muutokset vaikutta-

vat siihen, kuinka nuoruus määritellään. Nämä yhteiskunnalliset muutokset taas näkyvät 

lastensuojelussa, jossa nuoruuden käsite sosiaalityössä erityisesti esiintyy. Lapsuuden ja 

nuoruuden rajapinnat näyttäytyvätkin sosiaalityössä usein hankalina elämisen kipukoh-

tina, joihin tarvitaan tukea ja apua.  Nuoren hyvinvoinnin uhkatekijöitä voivat olla esi-

merkiksi vanhempien tai nuoren omat päihde- tai mielenterveysongelmat, sosiaalisten 

tukiverkkojen häviäminen, turvattomuus, väkivalta, rikollisuus, koulutuksen puute ja 

työttömyys. (Pohjola 2009, 23–24; Forss & Vatula-Pimiä 2014, 107.) 

 

Suomalainen yhteiskunta on kokenut monia muutoksia viime vuosikymmeninä. Näitä 

muutoksia ovat esimerkiksi yhteiskunnan rakenteiden muutokset, työelämän, talouden 

ja koko yhteiskunnallisen arvomaailman muutokset. Myöskään sosiaali- ja terveyden-
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huolto eivät ole välttyneet näiltä muutoksilta. Tämä on johtanut siihen, että sosiaali- ja 

terveydenhuollon palveluilla kysyntä on paljon suurempaa kuin tarjonta. Sosiaalipolitii-

kan suurimpia haasteita ovat nykyään syrjäytyminen ja ihmisten välinen eriarvoisuus. 

Lasten ja nuorten ongelmakäyttäytyminen on lisääntynyt, koska yhä useammilla lapsilla 

ja nuorilla on vaikeuksia sopeutua ympäristöönsä ja muodostaa omaa identiteettiään. 

Heillä voi olla perushoivan puutteita, itsearvostuksen pulmia ja päivittäisiä fyysisiä ja 

psyykkisiä oireita. Huostaanotot ja mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet vuosi vuo-

delta, ja erään arvion mukaan jopa neljännes suomalaisista lapsista ja nuorista kärsii 

mielenterveyden oireilusta ja noin kahdeksalla prosentilla nämä ongelmat ovat vakavia. 

(Friis & Seppänen & Mannonen 2006, 11–12.) 

 

Elina Pekkarisen (2006) mukaan lasten ja nuorten kokemuksia huono-osaisuudesta ja 

pahoinvoinnista on tutkittu vähän sosiaalityön kentällä huolimatta siitä, että lastensuoje-

lun sosiaalityössä kohdataan päivittäin nuoria, joiden vaikeudet ovat haastavia ja moni-

mutkaisia ratkaista jopa kokeneellekin sosiaalityöntekijälle. Erityisen haasteen lasten-

suojelun avohuollolle aiheuttaa murrosikäisten nuorten ikäryhmä. Vaikka myös pienten 

lasten ongelmat ovat yhtä vakavia ja niihin tulee kiinnittää samanlaista huomiota ja 

ammattitaitoa, pieniä lapsia voidaan kuitenkin auttaa kerhoissa, päivähoidossa ja kou-

lussa. Murrosikäisten ongelmana on usein eristäytyminen sosiaalisista ja erityisesti sosi-

aalistavista kontakteista. Teini-ikäisiä saatetaan pitää vaikeasti motivoitavana ja tavoi-

tettavana ryhmänä. Perinteisten toimenpiteiden rinnalle tarvitaankin nyt uusia menetel-

miä nuorten ja heidän perheidensä tukemiseksi. (Pekkarinen 2006, 99, 126.) 

 

Kyösti Raunion (2009) mukaan lasten ja nuorten keskuudessa erityisesti psykososiaali-

set ongelmat ovat lisääntyneet. Psykososiaaliset ongelmat aiheutuvat ihmisten elämänti-

lanteiden ja selviytymishaasteiden moninaistumisesta ja yksilöllistymisestä. Psykososi-

aalisia ongelmia ovat esimerkiksi päihteiden käyttö, psyykkiset häiriöt, erilaiset elämän 

kriisit ja vaikeat ihmissuhteet. Tyypillisiä psykososiaalisten ongelmien työalueita ovat 

lastensuojelu, päihdehuolto, kriminaalihuolto ja mielenterveystyö. (Raunio 2009, 283.)  

 

Myös nuorten toimeentulotukiasiakkuuteen liittyvät kysymykset ovat nousseet puheen-

aiheiksi viimevuosien aikana. Nuorten toimeentulotukiasiakkuus johtuu hyvin usein 

nuorten huonosta työllistymistilanteesta, mikä vain pahentaa nuorten toimeentulotuki-

tarpeen kierrettä. Osa työttömistä nuorista on myös pudonnut työmarkkinatuen ulkopuo-
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lelle ja jäänyt näin kokonaan toimeentulotuen varaan. Toimeentulotukiasiakkaiden on-

gelmista ei voida kuitenkaan syyttää pelkästään taloudellisia vaikeuksia. Nuorten toi-

meentulotukiasiakkaiden tavallisimpia ongelmia ovat rahan puutteen ohella heidän epä-

terveellinen ja riskialtis, tai jopa kaoottinen elämäntapansa, johon liittyy usein liiallinen 

alkoholin- tai huumeidenkäyttö sekä rikoksiin syyllistyminen. Päihteidenkäyttöä ja ri-

koksiin syyllistymistä pidetään usein nuorten miesten ongelmina, jotka ovat alkaneet jo 

murrosiässä. Nuorten naisten ongelmat liittyvät usein ihmissuhteisiin. Heidän toimeen-

tulovaikeuksiensa taustalta löytyy esimerkiksi erotilanteeseen ja yksinhuoltajuuteen 

liittyviä ongelmia. (Lämsä 2009, 107–114.) 

 

Nuorten ongelmista puhuttaessa törmätään usein syrjäytymisen käsitteeseen. Syrjäyty-

misen käsite mielletään lähes poikkeuksetta negatiivisena, ei toivottuna ilmiönä. Syrjäy-

tymisellä viitataan yksilön elämässä ilmenneisiin sosiaalisiin ongelmiin ja niiden ka-

saantumiseen. Tästä seuraa usein helposti moniongelmaisuutta ja huono-osaisuutta. Syr-

jäytyminen ilmenee moniulotteisena. Se voi ilmetä syrjäytymisenä koulutuksesta, palk-

katyöstä, toimeentulosta tai sosiaalisista suhteista. Kun puhutaan nuorten syrjäytymises-

tä, keskeisiä uhkatekijöitä ovat ongelmat koulussa, putoaminen peruskoulusta, perus-

koulun jälkeisen koulutuksen puuttuminen ja syrjäytyminen työmarkkinoilta. Syrjäyty-

misen riski onkin 1990-luvun alussa osunut erityisesti pelkän peruskoulutuksen saanei-

siin ja työmarkkinoille huonosti sijoittuneisiin nuoriin aikuisiin. Syrjäytymiseen voi 

lisäksi liittyä sukupuoli, uskonnollinen tai etninen tausta, yksilön passiivisuus, avutto-

muus, psyykkiset ongelmat, rikollinen käyttäytyminen tai riippuvuudet. (Hyvätti 2005, 

20; Raunio 2009, 272–276, 283–284; Juvonen 2010, 72–73.) 

 

Syrjäytymistä voidaan pitää yhtenä nuoruuden vakavimmista uhkakuvista. Viime vuo-

sina juuri nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn on kiinnitetty erityistä huomiota sosiaalityön 

kentällä (Aikio-Mustonen & Kumpula 2009, 1). Myös Kyösti Raunion (2006) mukaan 

syrjäytymisen ehkäisy ja osallisuuden edistäminen ovat yksi sosiaalityön tärkeimmistä 

tehtävistä. Syrjäytymisen ehkäisy on osa sosiaalityön eettisiä periaatteita, ja sosiaalityön 

tehtävänä onkin sosiaalista syrjäytymistä, leimaantumista ja alistamista aiheuttavien 

olosuhteiden poistaminen. (Raunio 2006, 16.)  

 

Nuorten syrjäytyminen johtuu usein nuorten kasautuneista ongelmista ja vaikeudesta 

sopeutua yhteiskuntaan ja sen vaatimuksiin. Pertti Kemppisen (1997) mukaan kaikkein 
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huonoimmassa yhteiskunnallisessa asemassa olevilla nuorilla on havaittavissa muita 

nuoria heikompi fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen terveys. Syrjäytymisvaarassa ole-

vien nuorten elämää varjostaa jatkuva epävarmuuden tunne. Syrjäytymiselle ominaisia 

piirteitä ovatkin valintamahdollisuuksien vähyys sekä yhteiskunnallisten, sosiaalisten ja 

henkilökohtaisten resurssien puuttuminen. Joidenkin nuorten kohdalla puute ja hätä ka-

saantuvat kohtuuttoman suureksi ja liian raskaaksi, jotta siitä voisi selviytyä yksin. Täl-

lainen puute ja hätä luovat helposti nuorelle jatkuvia pettymyksen ja merkityksettömyy-

den tunteita sekä ristiriitatilanteita, joita nuori ei kykene ratkaisemaan. (Kemppinen 

1997, 125.) 

 

Syrjäytymisen käsite on hyvin moniulotteinen ja haastava määritellä. Syrjäytymisen 

käsitteeseen liittyy paitsi hallinnollisia ja empiirisiä, myös metodologisia ja eettisiä 

haasteita. Tällöin syrjäytymistä ei voida selittää ainoastaan tilastoilla ja tutkimuksilla, 

vaan on otettava huomioon, että syrjäytyminen on myös kulttuurinen arvokysymys. Syr-

jäytymisen käsitettä on pyritty ottamaan haltuun pilkkomalla se tiedollisesti ja poliitti-

sesti eri ulottuvuuksiin. Syrjäytyminen voidaan jakaa esimerkiksi koulutukselliseksi, 

työmarkkinalliseksi tai sosiaaliseksi syrjäytymiseksi. Tällaiset luokittelut ovatkin tar-

peellisia, sillä ne tuovat esiin juuri syrjäytymisen moniulotteisuuden. On kuitenkin tär-

keää, että nuoria ja heidän omaa näkökulmaansa ei unohdeta. Syrjäytymisen käsitettä 

tarkasteltaessa on otettava huomioon, kuinka yhteiskunnalliset käsitykset syrjäytymises-

tä vastaavat nuorten omia kokemuksia koskien syrjään jäämistä, yksinäisyyttä, syrjintää, 

merkityksettömyyttä tai ulkopuolisuutta. Esimerkiksi nuorisobarometrissa tulee esille, 

että nuorten käsitykset syrjäytymisestä paikantuvat nuorten arkeen. Syrjäytyminen voi 

ilmetä esimerkiksi ystävyyssuhteiden ja muiden tärkeiden sosiaalisten suhteiden puut-

tumisena. Kun pohditaan nuorille suunnattujen tukimuotojen ja ennaltaehkäisevän työn 

merkitystä ja tutkimusta, saatetaan unohtaa myös se, että nuoret eivät ole ainoastaan 

asiakkaita, vaan myös toimijoita omassa arjessaan. Usein huomiota kiinnitetään ensisi-

jaisesti toimenpiteisiin, ja vasta toissijaisesti niiden kohteena oleviin ihmisiin ja ilmiöi-

hin. (Suurpää 2009, 4-5.)  

 

Aaltosen ym. (2015) mukaan on tärkeää, että nuorten syrjäytymisestä ja huono-

osaisuudesta käydään keskustelua, mutta tällöin tulisi ottaa huomioon, että keskustelu ei 

olisi yksinkertaistavaa, kategorisoivaa ja leimaavaa. Tällainen syrjäytymiskeskustelu 

lamaannuttaa nuoret helposti ainoastaan kontrolloivien toimenpiteiden ja moralisoinnin 
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kohteiksi. Syrjäytymiseen vaikuttavia riskitekijöitä on useita. Näitä ovat esimerkiksi 

vanhemmuuden puute, irrallisuus koulukulttuurista, putoaminen koulutuksen piiristä tai 

työmarkkinoilta sekä erilaiset elämänhallinnan ongelmat. Syrjäytyminen voi ilmetä 

elämänvalintoja kaventavana ulkopuolisuutena yhteiskunnasta, instituutioista ja ihmis-

suhteista. Nuorten itsensä mielestä syrjäytyminen liittyykin usein ennen kaikkea yksi-

näisyyteen. (Aaltonen, Berg & Ikäheimo 2015, 9.) 

 

Myös Kirsi Juhilan (2006) mukaan vallitsevissa syrjäytymistä koskevissa keskusteluissa 

sosiaalityö paikantuu usein liittämis- ja kontrollisuhteeksi. Tämä tarkoittaa Juhilan mu-

kaan sitä, että sosiaalityöntekijöiden roolina on liittää asiakkaita yhteiskunnan valtakult-

tuuriin ja tarvittaessa kontrolloida niitä, joiden yhteiskuntaan liittäminen on erityisen 

haasteellista. Tällöin asiakkaiden rooliksi jää asettuminen sosiaalityöntekijän liittämis- 

ja kontrollitoimenpiteiden kohteiksi. (Juhila 2006, 49.) Myös tällaisessa ajattelumallissa 

korostuu byrokraattisuus ja se, kuinka asiakas nähdään ainoastaan sosiaalityöntekijän 

toimenpiteiden kohteena, eikä aktiivisena toimijana. Myös tällöin unohtuu ongelmien 

taustalla olevat ilmiöt sekä toimenpiteiden kohteena oleva yksilö omassa sosiaalisessa 

verkostossaan. 

 

2.2 Nuoret sosiaalityön asiakkaina 

 

Nuorisososiaalityö voidaan nähdä yhtenä sosiaalityön tehtäväalueena. Nuorten kanssa 

tehtävä sosiaalityö ei ole kuitenkaan vielä rakentunut selkeästi omaksi tehtäväalueek-

seen ja työkäytännöikseen kuten esimerkiksi lastensuojelu. Nuorisososiaalityölle on 

kuitenkin tarvetta, ja tämä tarve on tunnistettu sosiaalityön kentällä. Nuorisososiaalityö-

tä tehdään julkisella sektorilla esimerkiksi terveydenhuollossa, oppilaitoksissa, kasva-

tus- ja perheneuvoloissa, lastensuojelulaitoksissa sekä poliisin sosiaalityössä. Kaikkein 

selkeimmin nuorisososiaalityö paikantuu kuitenkin nuorten palveluihin erikoistuneisiin 

yksiköihin, kuten lastensuojelun sosiaalityöhön, nuorisopsykiatriaan ja koulukoteihin. 

Nuorisososiaalityö voi organisoitua paitsi nuorten erityiskysymysten myös toteuttamis-

kontekstin mukaan. (Hämäläinen, Laukkanen & Vornanen 2008, 163–164.) 

 

Kananojan ym. (2011) mukaan käytännössä nuorten voidaan sanoa jääneen marginaaliin 

sosiaalityössä, vaikkakin sosiaalityö tunnistaa lasten ja nuorten tilanteet perheiden kans-
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sa tehtävän työn kautta. Huolimatta siitä, että perhe on sosiaalitoimiston asiakas, nuor-

ten asiat saattavat silti jäädä varjoon. Tämä johtuu usein siitä, että tapaamisissa käsitel-

lään toimeentulotuen kysymyksiä tai perheen pienempien lasten asioita. Sosiaalityönte-

kijöillä ei nykyisessä tilanteessa ole mahdollisuuksia varhaiseen puuttumiseen, sillä 

kosketuspinta perheiden arkeen jää usein vajavaiseksi. Nuoret ovat suorassa asiakassuh-

teessa viranomaisiin vasta, kun ongelmat ovat ehtineet kehittyä pahoiksi. Tämä koskee 

etenkin varhaisnuoria eli 13–17-vuotiaita. Yhteiskuntaan integroitumisen kannalta eri-

tyinen haaste liittyy koulutuksesta syrjäytyviin nuoriin. Kun syrjäytyminen yhdistyy 

muihin elämänhallinnan ongelmiin, nuorten tuen- ja palveluidentarve kasvaa niin suu-

reksi, ettei sektoriperustainen auttamisjärjestelmä niihin kykene vastaamaan. Siksi tuen 

muotojen tulee olla yksilöllisiä, ja integroitaessa nuoria työelämään tulee huomioida 

paikallisten työmarkkinoiden erityispiirteet. (Kananoja, Lähteinen & Marjamäki 2011, 

206–207.) 

 

Nuoret voivat päätyä sosiaalipalveluiden piiriin monen eri kanavan kautta. Asiakkuus 

voi alkaa esimerkiksi toimeentulotukihakemusten kautta, asiakaspalvelusta, verkostojen 

kautta, kriminaalihuollosta, vanhempien ohjaamina, tai he voivat hakeutua palveluiden 

piiriin myös itse. Nuoren kanssa sovitaan tapaaminen sosiaalityöntekijän kanssa, ja ta-

paamisen tarkoituksena on kartoittaa nuoren avun tarve sekä selvittää, onko nuori pi-

demmän asiakassuhteen tarpeessa vai onko kyseessä vain väliaikainen tuen tarve. Hen-

kilökohtaisten tapaamisten lisäksi nuorten on mahdollista saada palveluneuvontaa puhe-

limitse. Ongelmallisia tapaamisista tekee se, että lyhyen tapaamisen aikana nuoren 

kanssa ei usein ole mahdollista keskustella kovin syvällisistä asioista, ja luottamuksen 

syntyminen sosiaalityöntekijän kanssa vie aina oman aikansa. Lisäksi suuret asiakas-

määrät ja kiire tuovat lisähaasteen henkilökohtaisten tapaamisten sopimiselle. (Aaltonen 

& Berg 2015, 45.)  

 

Lapset ja nuoret tulevat sosiaalityön asiakkaiksi usein lastensuojelun kautta. Lämsän 

(2009) mukaan lastensuojelun avohuollon asiakkaina olevien lasten ja nuorten perhe-

tausta on usein rikkonainen. Lastensuojelun tarpeen taustalla voivat olla esimerkiksi 

vanhempien päihteiden käyttö, mielenterveysongelmat ja lapsenhoidon laiminlyöminen. 

Vaikka lastensuojelun toimenpiteitä perustellaan usein ensisijaisesti kodin olosuhteilla, 

ei tule unohtaa lapsen tai nuoren omaa oireilua ja käytöstä, joka voi johtaa lastensuoje-

lun toimenpiteisiin. Tällaisia tyypillisiä oireiluja ovat esimerkiksi koulunkäyntiin ja 
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päihteidenkäyttöön liittyvät ongelmat sekä rikollinen käyttäytyminen, kuten näpistelyt, 

tihutyöt ja vahingonteot. Lastensuojelun avohuolto voidaan jakaa lastensuojelun alueel-

liseen avohuoltoon sekä nuorisohuoltoon. Kun lastensuojelun avohuolto vastaa alle 13-

vuotiaista lapsista, nuorisohuollon asiakkaat ovat 13 vuotta täyttäneitä, kotoa itsenäis-

tymässä olevia nuoria. Usein onkin niin, että pitkittyneet ja monimuotoiset ongelmat 

johtavat siihen, että lastensuojelun asiakas siirtyy nuorisohuollon asiakkaaksi täytetty-

ään 13 vuotta. Nuorisohuolto eroaa lastensuojelun avohuollosta lähinnä siinä, että 12 

vuotta täyttäneen oikeudet itseään koskevassa lastensuojeluasiassa ovat laajemmat kuin 

tätä nuorempien. (Lämsä 2009, 89–95.) 

  

Nuorisohuollon asiakkaiden ongelmien taustalla on Lämsän mukaan usein nuorten oma 

käytös. Osalla nuorista tuen tarve saattaa liittyä varhaiseen kotoa poismuuttamiseen ja 

nuoren puutteellisiin valmiuksiin hoitaa omia asioitaan johtuen esimerkiksi päihteiden 

käytöstä. Myös nuorten kouluongelmat voivat usein olla yksi syy toimenpiteisiin. Li-

säksi muita ongelmia voivat olla muun muassa riidat vanhempien kanssa, rahan- ja 

ajankäyttö, päihteiden käyttö, omaisuusrikokset ja seksuaalinen käyttäytyminen. Nuoren 

ongelmakäyttäytyminen alkaa usein nuoren ollessa teini-iässä, eli noin 13–15-

vuotiaana. Tällaisissa tapauksissa, joissa nuoren oma käytös on johtanut toimenpiteisiin, 

myös tukitoimet kohdistetaan selvemmin perheen ja vanhempien sijasta nuoreen. (Mt. 

2009, 89–95.) 

 

Lämsän näkökulma nuorten asiakkuudesta ja ongelmista on hyvin yksilökeskeinen. Toi-

saalta voidaan pohtia, kumpi on syy ja kumpi seuraus; aiheuttavatko ihmisten henkilö-

kohtaiset ongelmat yhteiskunnallisia ongelmia, vai onko juuri yhteiskunnan rakenteissa 

piirteitä, jotka aiheuttavat ongelmia yksilöille? Jälleen voidaan pohtia, tulisiko toimen-

piteet kohdistaa suoraan yhteiskunnan rakenteiden muutoksiin vai yksilöihin itseensä. 

Nämä ovat kysymyksiä, joihin tuskin löytyy suoraa ja oikeaa vastausta. Ehkäpä ratkaisu 

näiden näkökulmien ristiriitaisuuteen löytyy jostakin niiden välimaastosta ja panosta-

malla ongelmiin sekä yhteiskunnallisella että yksilötasolla, saadaan aikaan parhaita tu-

loksia. Tätä pohdintaa tukee Kyösti Raunion (2009) määrittely syrjäytymisestä. Syrjäy-

tymistä tarkastellaan usein yhteiskunnan näkökulmasta, mutta toisaalta myös yksilön 

ongelmien näkökulmasta. Tällöin tulee muistaa, että syrjäytymisestä puhuttaessa yh-

teiskunnallista ja yksilöllistä tasoa ei voida erottaa toisistaan: 
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”Silloinkin, kun päähuomio kiinnitetään yhteiskunnallisiin tekijöihin, näiden tekijöiden 

oletetaan ilmenevän myös yksilöiden ja perheiden ongelmina. Ja vastaavasti kun syrjäy-

tymisestä puhutaan ongelmien kasaantumisena yksilöille ja perheille, yhteiskunnallisten 

tekijöiden oletetaan vaikuttavan ongelmien esiintymiseen. Näin ollen on aina otettava 

huomioon yhteiskunnallinen tilanne sekä ihmisten selviytymistä ja toimintakykyä hei-

kentävät ongelmat.” (Raunio 2009, 273.) 

 

Kananojan ym. (2011) mukaan sana ”sosiaalinen” sosiaalityössä tarkoittaa nimenomaan 

sitä, että ihmistä ja hänen vaikeuksiaan ei tarkastella yksilökeskeisestä näkökulmasta, 

vaan osana ihmisen elämäntilannetta ja siihen vaikuttavia sosiaalisia ja taloudellisia 

tekijöitä. Kaikkein tärkeintä on ottaa huomioon ja ymmärtää, mitä tämänhetkiset ja ai-

kaisemmat elämäntilanteet kokemuksina asiakkaalle merkitsevät ja miten ne vaikuttavat 

hänen elämäänsä. Vaikka elämäntilanteet vaikuttaisivat ulkoisesti hyvinkin samanlaisil-

ta, ne eivät ole kuitenkaan eri ihmisten kokemuksina samanlaisia, eivätkä ne vaikuta 

ihmisten elämänkulkuun samalla tavalla. Erilaisten tekijöiden ja niiden välisten suhtei-

den tarkastelun pohjalta muodostuu käsitys siitä, mihin tekijöihin ja elämänalueisiin 

asiakkaan kanssa tulee panostaa, jotta tavoiteltavaa muutosta voidaan saada aikaan. 

Usein saatetaan tarvita monia työskentelymuotoja rinnakkain. (Kananoja, Lähteinen & 

Marjamäki 2011, 134.) 

 

Nuorten tukemisen kannalta on tärkeää, että nuoret kohdataan yksilöinä ja yhteiskunnan 

aktiivisina jäseninä. Nuoria saatetaan pitää vaikeasti tavoitettavana ryhmänä juuri siksi, 

että nuorten ongelmia käsitellään usein perheen kautta. Tällöin nuori itse sosiaalisine 

suhteineen jää vähemmälle huomiolle. Toinen nuoruuteen liittyvä ongelma on se, että 

nuoren ongelmiin puututaan liian myöhään. Usein nuoren tullessa sosiaalityön asiak-

kaaksi, ongelmat ovat jo kasaantuneet vakaviksi eikä ongelmien ratkaiseminen ole yksi-

selitteistä. (Karjalainen & Sarvimäki 2005, 51.) 

 

Kuten edellä jo mainittiin, nuoret voivat päätyä sosiaalipalveluiden piiriin monia eri 

reittejä. Usein nuorille tarjotut palvelut ovat neuvontapalveluita ja ohjausta. Tällöin eri-

tyisesti sosiaalitoimessa korostuu usein juurikin kontrolli- ja liittämissuhde, jossa nuori 

on toimenpiteiden kohteena, eikä nuorten omalle toimijuudelle jää paljoa tilaa. Aaltosen 

ja Bergin (2015) mukaan nuorille on tarjolla paljon palveluita, mutta ongelmallista on, 

että nuoret eivät aina tavoita heille suunnattuja tai heidän tarvitsemiaan palveluita. Mo-
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niammatillisuus ja verkostoituminen ovat tärkeässä roolissa nuorten kanssa tehtävän 

työn parissa. Yhteistyö esimerkiksi TE-toimiston, etsivän nuorisotyön sekä muiden 

nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kanssa on tärkeää. Näiden avulla voidaan tarjota 

nuorille myös toiminnallista tukea ja apua, joka kannustaa ja aktivoi nuoria. Lisäksi 

verkostoituminen saattaa madaltaa nuorten kynnystä hakeutua palveluihin, kun palvelut 

ovat helposti saatavilla ja asiointi helppoa. Lisäksi yhteistyöstä ja verkostoitumisesta on 

suuri apu myös työntekijöille. (Aaltonen & Berg 2015, 54–55.)  

 

Myös Kananoja ym. näkee ongelmallisena sen, että yli 18-vuotiaiden nuorten tuen- ja 

palvelutarpeeseen vastataan liian usein vain työpaja- ja projektitoiminnalla. Tällöin on-

gelmana voidaan nähdä usein se, että nuori valikoituu palveluihin sattumanvaraisesti. Se 

mihin palveluun nuori valikoituu, sekä se, ketkä valikoituvat palveluihin ei aina vastaa 

todellisia tarpeita. Vaikka sosiaalitoimi ohjaa nuoria monessa tapauksessa tarkoituk-

senmukaisiin palveluihin ja näistä palveluista on nuorelle hyötyä, usein kaikkein eniten 

tukea tarvitsevat ja syrjäytymisvaarassa olevat jäävät silti auttamisjärjestelmän ulkopuo-

lelle. Vakiintuneilla ohjaus- ja palvelujärjestelmillä ei ole tarpeeksi kykyä tunnistaa on-

gelmia eikä keinoja vastata sosiaaliseen syrjäytymiseen liittyviin koulutus-, kuntoutus- 

ja työllistymistarpeisiin. Nämä rakenteelliset esteet voivat johtua työnjaosta, toiminta-

kulttuureista ja arvoista. (Kananoja, Läheinen & Marjamäki 2011, 207.) 

 

Lämsän mukaan nuoren neuvonta sosiaalitoimistossa on yksi yleisimmistä nuorille tar-

jotuista tukimuodoista, mutta nuorten ohjauksessa tulisi kuitenkin keskustelun sijaan ja 

sen ohella painottaa enemmän toiminnallisia menetelmiä, sillä tällaiset toiminnalliset 

menetelmät ovat nuorten kohdalla usein tehokkaampia kuin pelkkä keskustelu (Lämsä 

2009, 98–99). Kananojan ym. (2011) mukaan nuorten tukeminen voi toteutua esimer-

kiksi luomalla sellaisia ympäristöjä, joissa syntyy syrjäytymisen ja marginalisoitumisen 

vastakokemuksia. Ne voivat olla vertaisryhmiä, toiminnallisia yhteisöjä, liikuntaryhmiä 

tai muita ryhmiä, joiden piirissä asiakkaat saavat uusia rooleja, yhteen kuulumisen ko-

kemuksia tai kokemuksia omasta toiminnasta ja pärjäämisestä. Viime aikoina sosiaali-

huollon piiriin onkin syntynyt uudenlaisia toiminnallisia yksiköitä, joissa työskentelee 

ammatillisia sosiaalialan työntekijöitä, vertaisryhmiä ja vapaaehtoisten järjestöjen toi-

mijoita. Työskentelyssä käytetään ihmisten omaan toimintaan perustuvia lähestymista-

poja. Yhteinen toiminta antaa ihmisille mahdollisuuden käsitellä omia vaikeuksiaan 

käytännöllisin, arkielämään liittyvin tavoin ja niin, että syntyy todellista osallisuutta. 
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Asiakkaan oma työskentely näyttää kokemusten perusteella olevan tehokkaampi väline 

elämänotteen vahvistamiseen kuin puhumiseen ja perinteisiin palveluihin perustuva 

lähestymistapa. Tällaisesta toiminnasta kaivattaisiin kuitenkin enemmän tutkimusta. 

(Kananoja, Lähteinen & Marjamäki 2011, 134–135.) 

 

Palvelujen kehittämisessä riittää vielä työtä niin sosiaalityön omalla hallinnonalalla kuin 

myös laajemmin palvelujärjestelmässä. Jotta nuorille voidaan taata heidän tarvitsemansa 

palvelut, jotka olisivat vielä tehokkaita ja helposti saatavilla, muutoksia tulisi tapahtua 

sekä yhteiskunnallisten rakenteiden, että nuorten toimijuuden tasolla. Käytännössä tämä 

tarkoittaa sitä, että resursseja tulisi olla enemmän, palvelujen tulisi olla lähempänä toisi-

aan ja nuorten itsensä tulisi olla aktiivisia. Näihin asioihin panostamalla voitaisiin taata 

nuorille lyhyemmät jonotusajat ja tehokkaamman asiakastyön, jossa on mahdollista 

”pureutua syvemmälle” nuoren elämän haasteisiin. Lisäksi palvelujen ollessa lähellä 

toisiaan tai jopa saman katon alla, ovat ne myös helpommin tavoitettavissa, ja tällöin 

sosiaalityöntekijät ja muut ammattilaiset pysyisivät paremmin perillä nuorten asioista ja 

siitä mitä palveluja heille on jo tarjottu ja mitä he mahdollisesti vielä tarvitsisivat. Mikä-

li tapaamisaikoja voidaan sopia vasta viikkojen tai jopa kuukausien päähän, voi nuoren 

kynnys saapua tapaamiseen kasvaa, tai nuoren tilanne voi olla jo merkittävästi muuttu-

nut. Lisäksi on olemassa niitä nuoria, joille ei ole riittävästi palveluita, tai he ovat jää-

neet kokonaan palvelujen ulkopuolelle. Nuorille tulisi kyetä tarjoamaan palveluja, jotka 

ovat nuorille mielekkäitä ja joissa nuori kokisi olevansa tärkeä ja työllä olisi merkitystä. 

Tällaisia palveluja ovat esimerkiksi erilaiset työpajat ja päivätoiminta. Lisäksi nuorille 

tulisi maksaa kohtuullista korvausta tekemästään työstä, jotta työ olisi motivoivaa ja 

kannustaisi jatkamaan ja panostamaan siihen myös tulevaisuudessa. (Aaltonen & Berg 

2015, 72.) 

 

Nuorten tukemiseksi ja aktivoimiseksi on järjestetty viime vuosikymmenien aikana pal-

jon erilaisia projekteja. Esimerkiksi RAY:n, opetusministeriön tai Euroopan sosiaalira-

haston järjestämien projektien tarkoituksena on ollut koulutus- ja työelämän ulkopuolel-

le jääneiden nuorten tukeminen, jotta he löytäisivät paikkansa koulutus- ja työmarkki-

noilla. Lisäksi projektien avulla on pyritty parantamaan nuorten elämänhallintaa ja aut-

tamaan sosiaalisten ongelmien kanssa kamppailevia nuoria. Yksi tällainen projekti on 

Elämysten kautta ammattiin – projekti, joka pohjautui elämyspedagogiikkaan sekä elä-

mysten ja kokemusten kautta oppimiseen. (Lähteenmaa 2001, 1-2, 12.) Elämyspedago-
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giikka on hyvin lähellä sosiaalipedagogiikkaa ja sosiaalipedagogisia toimintatapoja. 

Vaikuttaisi siltä, että nuorille suunnatuille projekteille ja toiminnallisille palveluille olisi 

kysyntää ja tarvetta, mutta ongelmana nähdään vielä nuorten tavoitettavuus sekä eri 

ammattilaisten verkostoituminen ja yhteistyö. Yhteistyön ja verkostoitumisen avulla 

nuoret olisi helpompi saada palveluiden piiriin, ja näin ollen ohjata heidät oikeisiin pal-

veluihin. Toiminnalliset ja yhteisölliset palvelut ja tukimuodot ovat kannustavia ja aut-

tavat nuoria sitoutumaan toimintaan ja omaan kuntoutumiseensa. Toiminnallisuuden ja 

yhteisöllisyyden avulla nuoret voivat kokea aidosti kuuluvansa yhteisöön ja yhteiskun-

taan, ja että heidän tekemisillään on oikeasti merkitystä. Tässä kohtaa sosiaalipedago-

giikalla ja sosiaalipedagogisilla työorientaatioilla olisi kysyntää. 
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3 Sosiaalipedagogiikka 

3.1 Sosiaalipedagogiikan käsite ja keskeiset periaatteet 

 

Tässä luvussa käsittelen sosiaalipedagogiikkaa. Aloitan tarkastelemalla sosiaalipedago-

giikan käsitettä sekä sitä, mitä sosiaalipedagogiikalla tarkoitetaan. Tämän jälkeen käsit-

telen sosiaalipedagogiikan teorian peruselementtejä yhteisöllisyyttä, toiminnallisuutta, 

elämyksellisyyttä ja dialogisuutta. Tarkastelen myös, kuinka sosiaalipedagogiikka näyt-

täytyy sosiaalityössä ja kuinka sitä voidaan soveltaa sosiaalityön monimuotoisella ken-

tällä. Lopuksi käsittelen sosiaalipedagogista hevostoimintaa ja sen sovellutusmahdolli-

suuksia sosiaalityön kentällä.  

 

Sosiaalipedagogiikkaa voidaan pitää oppialana, joka kiinnittää erityistä huomiota osalli-

suuden, osallistumisen, yhteiskunnallisen subjektiuden sekä aktiivisen kansalaisuuden 

prosesseihin. Kiinnostuksen kohteena ovat myös näissä prosesseissa ilmenevät ongel-

mat sekä pedagogiset keinot, joita ongelmien ehkäisyssä ja lieventämisessä tarvitaan. 

Nykypäivän yhteiskunta moninaistuu jatkuvasti, ja sen seurauksena ihmisillä on myös 

enemmän vaikeuksia ja haasteita integroitua yhteiskuntaan ja luoda omaa identiteettiään 

yhteiskunnan aktiivisena jäsenenä. Näistä teemoista koostuvat sosiaalipedagogiikan 

keskeiset periaatteet tieteenä, oppi- ja tutkimusalana, koulutusalana sekä käytännön työ-

nä. Sosiaalipedagogiikka ei kuitenkaan ole pelkästään menetelmäoppi tai joukko peda-

gogisia menetelmiä, vaan se on myös kasvun ja kasvatuksen mahdollisuuksia korostava 

näkökulma ihmiseen ja vallitsevaan yhteiskuntaan. (Hämäläinen 2011, 7.) Sosiaalipeda-

gogiikka korostaa erityisesti ihmisen ja yhteiskunnan suhteen rakentumista sekä kasva-

mista aktiiviseen yhteiskunnan jäsenyyteen. Sosiaalipedagogisessa työssä korostuvat 

yhteisölliset ja toiminnalliset työskentelytavat. Yhteisöllisyys ja toiminnallisuus ovatkin 

ihmiselle luontaisia tarpeita, joita sosiaalipedagogiikka hyödyntää. (Cameron & Moss 

2011, 7.) 

 

Vaikka sosiaalipedagogiikassa korostuu vahvasti yhteiskunta ja yhteisöllisyys, myös 

yksilö ja yksilön minuus ovat tärkeä osa sosiaalipedagogiikkaa. Sosiaalipedagogiikka 

jäsentää ja pyrkii ymmärtämään pedagogista toimintaa objektiivisen ja subjektiivisen 

vuorovaikutteisena suhteena, ja siinä korostuu ihmistä ympäröivän maailman ja hänen 

minuutensa rakentumisen vuorovaikutteinen suhde. Toisin sanottuna sosiaalipedago-
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giikka ei rajoitu pelkästään yksilöpsykologiseen tai sosialisaatiokeskeiseen tarkasteluun, 

vaan siinä painotetaan erityisesti yksilön ja yhteisön välistä suhdetta. (Hämäläinen 

2007, 171.) Sosiaalipedagogiikkaa voidaan pitää eräänlaisena oppimisen prosessina, 

joka koostuu monista elämän ja oppimisen eri osa-alueista. Yksi sosiaalipedagogiikan 

perusteista on ajatus siitä, että jokapäiväiset elämänkokemukset ovat osa oppimispro-

sessia, jonka kautta lapsi tai nuori oppii jäsentämään ympäröivää maailmaa. (Ghara-

baghi & Groskleg 2010, 105.) 

 

Sosiaalipedagogiikka voidaan käsittää oppi-, koulutus-, työ- ja tutkimusalana. Se on 

kokonaisuus, joka pyrkii teorian ja käytännön tasavertaiseen vuorovaikutukseen. (Hä-

mäläinen & Kurki 1997, 11.) Siihen, miten sosiaalipedagogiikan luonnetta ja tehtäviä 

teoriassa ja käytännössä tulkitaan, vaikuttavat yhteiskunnalliset ja poliittiset olot, sosiaa-

listen ongelmien määrä ja luonne, yleinen sivistystaso, kulttuuriset erityispiirteet ja 

muut vastaavat tekijät, joista yhteiskunta ja yhteisöllisyys muodostuvat. Historia ja yh-

teiskunta muodostavat sosiaalipedagogiikan itseymmärryksen. (Eichsteller & Holthoff 

2011, 33–34.) 

 

Kun sosiaalipedagogiikan luonnetta ja tehtäviä hahmotetaan sen historiallisesti muotou-

tuneesta itseymmärryksestä käsin, törmätään erilaisiin sosiaalipedagogiikan määritel-

miin ja tulkintoihin. Näistä muodostuu kokonaisuus, jossa käsitteen sisältö ja ala eivät 

ole niin yksiselitteisiä ja yksinkertaisia. Tulkinnoista voidaan kuitenkin etsiä yhteisiä 

piirteitä, joihin pohdinnat ja määrittelyt käsitteen sisällöstä ja alasta voidaan kulloinkin 

kiinnittää. Kun tarkastellaan sosiaalipedagogiikan käsitettä tänä päivänä, voidaan todeta, 

että se on muuttunut ja muotoutunut historian saatossa, ja siinä on paljon piirteitä muista 

tieteenaloista, kuten psykologiasta, sosiologiasta ja filosofiasta.  Sosiaalipedagoginen 

ajattelu ja toiminta tapahtuvat aina erilaisten ihmis-, yhteiskunta-, moraali- ja tiedekäsi-

tysten vaikutuspiirissä. Sosiaalipedagogiikasta esitettyihin havaintoihin vaikuttavat sekä 

traditio, sosiaalipedagogiikan oma keskusteluperinne, että kunkin aikakauden oma yh-

teiskunnallinen tilanne sekä siinä vaikuttavat aatteelliset ja poliittiset vaikutukset ja yh-

teiskunnalliset liikkeet. (Hämäläinen & Kurki 1997, 13; Bocharova 2012, 168.) 

 

Sosiaalipedagogiikasta voidaan puhua monella eri tasolla jonka vuoksi sosiaalipedago-

giikan käsitettä voidaan kuvata jännitteiseksi ja moniselitteiseksi. Se voidaan nähdä 

yhteiskunnalliseksi liikkeeksi, joka korostaa inhimillisyyden, henkisten arvojen ja yhtei-
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söllisyyden edistämistä yhteiskunnassa, joskus taas tieteellisen pedagogiikan yleisperi-

aatteeksi tai osa-alueeksi tai itsenäiseksi tieteelliseksi oppialaksi. Sosiaalipedagogiikan 

käsitteellä viitataan usein myös yhteiskunnan rakenteisiin ja järjestelmiin, joiden tehtä-

vänä on sosiaalisten ongelmien ehkäisy ja lievittäminen ensisijaisesti pedagogisilla kei-

noilla. Sosiaalipedagogisen ajattelun ja toiminnan perusongelma koskee aina yhteiskun-

taan integroitumista tai yhteiskunnan ulkopuolelle jäämistä. Lähtökohtaisesti siinä ko-

rostetaan sitä, miten yhteiskunnan tulisi tukea ja auttaa syrjäytyneitä ja syrjäytymisvaa-

rassa olevia jäseniään, jotka syystä tai toisesta eivät integroidu yhteiskuntaan tavalla, 

jota pidetään ”normaalina” ja toivottavana. Sosiaalipedagogiseen ajatteluun ja toimin-

taan kuuluu oleellisena osana sosiaalisten ongelmien synnyn ja vaikutusten tunnistami-

nen sekä ongelmien ehkäiseminen ja lievittäminen pedagogisten strategioiden ja toimin-

tatapojen avulla. Nämä toimintatavat ja strategiat toimivat sekä yksilöllisellä että yh-

teiskunnallisella tasolla. (Hämäläinen & Kurki 1997, 13–14.) 

 

Sosiaalipedagogisen työn yhteisenä tavoitteena on pyrkimys aktivoida ihmisiä yhteis-

kunnalliseen toimintaan omien elinolojensa parantamiseksi. Lisäksi on korostettu yhtei-

söllisyyttä ja yhteisvastuuta kasvatuksen tärkeinä lähtökohtina. Sosiaalipedagogisen 

toiminnan lähtökohtana pidetään sitä, että yksilön kehitysprosessi on aina yksilöllinen; 

ihminen on oman arvonsa tunteva ja vastuuta kantava tekijä. Sosiaalipedagogisen työn 

yksi tärkeä tavoite on yksilön integroituminen yhteiskuntaan. Sosiaalisten ongelmien 

lievittämiseen tähtäävät tavoitteet ovat vaikuttaneet uusien sosiaalipedagogisten toimin-

tamuotojen kehittymiseen. Myös Suomessa erityisesti 1990-luvun jälkipuoliskolla on 

syntynyt tarve lähestyä ihmisten sosiaalisia ongelmia toisella tapaa kuin aikaisemmin. 

Tähän liittyy erityisesti lasten ja nuorten ja perheiden lisääntyneet ongelmat, joihin on 

alettu etsiä uusia lähestymistapoja. (Mönkkönen, Nurro, Väisänen 1999, 18–19.) 

 

Ratkaisuja ihmisten ongelmiin ja heidän auttamisensa muotoihin on alettu etsiä myös 

pedagogiikan alueelta, jossa korostuvat sosiaalipedagogiikan kannalta keskeiset periaat-

teet: yhteisöllisyys, toiminnallisuus ja elämyksellisyys. Alussa sosiaalipedagogisessa 

toiminnassa painottui pääasiassa lasten ja nuorten kanssa tehtävä työ, mutta nykyisin 

sen nähdään koskettavan laajasti monia työalueita. Sosiaalipedagogiikan erilaisina so-

vellutusalueina voidaan nähdä esimerkiksi lasten ja nuorten kanssa tehtävä työ, mielen-

terveyskuntoutus, päihdetyö, kehitysvammatyö, nuorisotyö, kansalaistoiminta ja yhdys-

kuntatyö. Kuitenkin yhä enemmän sosiaalipedagoginen toiminta tulisi nähdä ihmisten 
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sosiaalisia ongelmia ehkäisevänä työnä, jossa tarkoituksena on edistää ihmisten yhteis-

kunnallista osallisuutta. (Mönkkönen & Nurro & Väisänen 1999, 19–20.) 

 

Sosiaalipedagogisessa työssä ei rajoituta niinkään ihmisten aineellisten tarpeiden alueel-

le, vaan tarkoituksena on etsiä mahdollisuuksia arvokkuutta ja mielekkyyttä antavaan 

yhteisöllisyyden ja henkisyyden vahvistamiseen. Yhteisökasvatuksellisten työskentely-

tapojen lisäksi sosiaalipedagogiikan piirissä onkin kehitelty erilaisia elämys- ja aktiivi-

suuspedagogisia työmuotoja, jotka parantavat itsetuntemusta ja auttavat yksilöitä toi-

mimaan aktiivisesti yhteisöissään. Elämyksellisyyttä ja aktiivisuutta korostavan peda-

gogisen ajattelun ja toiminnan taustalla on ajatus ihmisestä aktiivisena, luovana, ympä-

ristöönsä vaikuttavana ja elämyksiä etsivänä olentona, joka elää suhteessa luontoon 

(biologisuus), toisiin ihmisiin (sosiaalisuus) ja kulttuuriin (henkisyys). Toiminnallisuus 

ja elämyksellisyys käsitetään keskeisiksi ihmisen olemassaoloa määrittäviksi ominai-

suuksiksi, jotka ilmenevät ja toteutuvat eri elämänalueilla. (Hämäläinen 1998, 159.) 

Sosiaalipedagogiikka ei kuitenkaan ole pelkästään hauskaa esimerkiksi ulkona tapahtu-

vaa seikkailua, joka korvaa tyypillisen luokkahuoneessa tapahtuvan oppimisen. Sosiaa-

lipedagogiikka on aina tavoitteellista toimintaa, jossa korostuvat erityisesti ihmisten 

välinen vuorovaikutus ja sosiaalisten suhteiden merkitys. Lisäksi oppiminen tapahtuu 

yhdessä tekemällä ja kokemalla, eikä oppiminen ole niinkään hierarkkista ja kontrol-

loivaa. (Gharabaghi & Groskleg 2010, 106.) 

 

Toiminnallisuus tekee yhdessäolon luontevaksi ja mahdollistaa aidon vuorovaikutuksen. 

Se rakentaa yhteisöllisyyttä näyttämällä jokaiselle paikkansa ja tehtävänsä. Toiminnalli-

suus tarjoaa myös koko ajan erilaisia opetuksellisia tilanteita. Se mahdollistaa nonver-

baalisen kommunikoinnin ja sopii siten niillekin, joille keskustelu on vaikeaa. Elämyk-

sellisyys puolestaan rauhoittaa ja antaa mahdollisuuden irtautua hetkellisesti arjesta, ja 

hyvät kokemukset antavat puolestaan tärkeitä voimavaroja arjen kohtaamiseen. Elä-

myksellisyys tuottaa monia erilaisia tunteita ja tarjoaa mahdollisuuden käsitellä ja nime-

tä niitä. Elämyksellisyys tuntuu olevan myös hyvin tärkeä motivoiva tekijä; jos toiminta 

tuottaa iloa ja onnistumista, siihen jaksaa panostaa. Usein toiminta voi olla haasteellista 

ja tuottaa myös epäonnistumisia, mutta mitä enemmän ihminen ponnistelee tavoitteensa 

eteen, sitä paremmalta onnistuminen lopulta tuntuu. (Kaarela 2005, 54–55.) 
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Sosiaalipedagogiikan yksi keskeinen käsite on dialogisuus. Yleensä sosiaalitieteissä 

dialogisen vuorovaikutuksen peruslähtökohdat yhdistetään sosiaaliseen konstruktionis-

miin, jossa korostetaan kielen merkitystä sosiaalisen todellisuuden rakentajana. Dialogi-

sen vuorovaikutuksen peruselementti on vastavuoroisuus, jota kuvataan sinä-minä -

suhteena, toisen toiseuden kohtaamisena. Pedagogisessa suhteessa dialogisuus ja peda-

gogisuus limittyvät toisiaan tukeviksi elementeiksi. Dialogisuus ymmärretään autentti-

sena kohtaamisena ja pedagogisuus sellaisena sosiaalisena vaikuttamisena, jota asian-

tuntijavalta ja metodisuus eivät ohjaa. (Mönkkönen, Nurro & Väisänen 1999, 24–26.) 

 

Sosiaalipedagogista toimintaa määritellään usein selkeästi joidenkin marginaaliryhmien 

hyvinvointia ja aktiivisuutta edistävänä työnä. Kuitenkin sosiaalipedagogisen työn yksi 

keskeinen tehtävä on luoda sellaisia sosiaalisia rakenteita, jotka mahdollistavat yhteis-

kunnallisen osallisuuden ilman marginaalisuuden leimaa tai siitä muotoutuvaa sosiaalis-

ta identiteettiä. Sosiaalipedagogiikan sovellutusalueita voidaan etsiä niistä toiminta-

muodoista, joissa toimintaa tietoisesti jäsennetään sosiaalipedagogiikan käsitteillä, sekä 

toiminnasta, jossa on selkeästi havaittavissa sosiaalipedagogisen ajattelun ja toiminnan 

piirteitä. Täytyy kuitenkin muistaa, että toiminta ei ole sosiaalipedagogista työtä ilman 

sosiaalipedagogiikan teoreettisuutta ja yhteisöllistä sitoutumista näiden näkökohtien 

ylläpitämiseen. (Mt., 1999, 20–21.) 

 

Sosiaalipedagogiikka ei rajoitu vain jonkin ammattiryhmän työtä käsitteleväksi teoriaksi 

tai oppialaksi. Sosiaalipedagoginen orientaatio on mahdollista periaatteessa kaikessa 

ammatillisessa ihmistyössä, jossa kohdataan sosiaalisten ongelmien ja erilaisten kriisien 

paineessa eläviä ihmisiä. Tämä koskee yhtä lailla sosiaalialan työntekijöitä kuin esimer-

kiksi opettajia, lääkäreitä, terveydenhoitajia, lastentarhanopettajia, nuoriso-ohjaajia, 

psykologeja ja aikuiskouluttajia. Sosiaalipedagogiikka on käytännönläheistä toimintaa, 

joka pyrkii näkemään ihmiset sosiaalisina olentoina, osana sosiaalista yhteisöä ja vallit-

sevaa ympäristöä. Sen pyrkimyksenä on auttaa ihmistä voimaantumaan ja osallistu-

maan, sekä muuttamaan ihmisen omaa käyttäytymistä suhteessa yhteisöön.  (Hämä-

läinen 1998, 163; Bocharova 2012, 169.) 
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3.2 Sosiaalipedagogiikka sosiaalityössä 

 

Nykyään sosiaalipedagogiikkaa voidaan pitää suhteellisen tunnettuna ja tärkeänä osana 

lasten ja nuorten hyvinvointia ja palveluita suurimmassa osassa Eurooppaa. Sosiaalipe-

dagogiset ja toiminnalliset menetelmät eivät ole uusia, mutta siitä huolimatta vielä ny-

kyäänkin niitä käytetään sosiaalityössä valitettavan vähän. Sosiaalipedagogiikkaa voi-

daan soveltaa monelta osin myös sosiaalityön eri osa-alueilla. Esimerkiksi lastensuoje-

lutyössä niiden kautta avautuu uudenlaisia mahdollisuuksia vaikuttaa lapsen ja nuoren 

elämään. Sosiaalipedagoginen työskentelyorientaatio toiminnallisine menetelmineen 

sopiikin erittäin hyvin lastensuojeluun. Siinä toiminnallisuuden, elämyksellisyyden ja 

yhteisöllisyyden kautta pyritään vaikuttamaan kasvatuksellisesti niihin sosiaalisiin on-

gelmiin, joista kukin perhe kohdallaan on kärsinyt ja ollut huolissaan. Näin perheen 

kanssa työskentely ei jää vain puheen tasolle, vaan saadaan aikaan jotain konkreettista 

varmemmin ja nopeammin kuin sosiaalityön perinteisin keskustelumenetelmin. (Kaare-

la 2005, 54; Carter ym. 2012, 313.)  

 

Sosiaalipedagogiikka näyttäytyy sosiaalityön käytännöissä usein erilaisina projekteina 

ja hankkeina sekä työorientaatioina. Sosiaalipedagogiikkaa voidaan soveltaa esimerkiksi 

koulun sosiaalityössä, päihdetyössä tai lastensuojelun avohuollossa. Kuten sosiaalipe-

dagogiikassa, myös sosiaalityössä korostuu dialogisuuden merkitys. Toimittaessa sosi-

aalisen työn alueella törmätään väistämättä vallan ja vastuun kysymyksiin. Sosiaali- ja 

terveysalan työssä sosiaalisesta vaikuttamisesta käytetään käsitteitä interventio tai puut-

tuminen. Mitä enemmän liikutaan pedagogisen työn alueella, sosiaalinen vaikuttaminen 

ilmenee ohjauksena, haastamisena, herättämisenä tai innostamisena. Jälkimmäisiin kä-

sitteisiin on helppo liittää myös dialogin keskeiset ajatukset eli vastavuoroinen, avoin 

kommunikaatio, jossa toista ei pyritä kontrolloimaan ja ohjailemaan. (Mönkkönen, Nur-

ro, Väisänen 1999, 25.) 

 

Myös Juha Santala (2011) korostaa dialogisuuden merkitystä sosiaalityölle. Santalan 

mukaan sosiaalipedagoginen teoria perinteineen tarjoaa sosiaalityölle kokonaisvaltaisen 

ja asiakaslähtöisen filosofian sosiokulttuurisen sosiaalityön perustaksi. Sosiaalipedago-

giikassa sosiaalityötä tarkastellaan kasvatuksen ja oppimisen näkökulmasta. Aito dialogi 

lisää työntekijöiden ja asiakkaiden vastavuoroista työskentelyä ja lisää tietoa asiakkaan 

tilanteesta, sekä johtaa yhteistoimintaan niiden muuttamiseksi. Sosiaalityössä työskente-
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lyn lähtökohtana on asiakkaan kuuleminen ja oman näkemyksen korostaminen ongel-

mastaan, toiveistaan ja motivaatiostaan.(Santala 2011, 27–33.) 

 

Dialogin luomisen lisäksi sosiaalipedagogiikassa tavoitellaan asiakkaan subjektivoitu-

mista, jolla tarkoitetaan työtä hänen selviytymisekseen arjesta itsenäisesti. Sosiaalipe-

dagoginen työ kiinnittyy aina arkeen eikä ihmiseen ja moniammatillisessa työnjaossa 

sosiaalialan asiantuntija tulisi olla asiakkaan arjen asiantuntija. Ilman asiakkaan arjen 

tuntemusta työskentely asiakkaan kanssa ei perustu todellisuuteen, eikä asiakkaan tosi-

asiallinen tilanne välttämättä tule työskentelyn aikana esiin lainkaan. Sosiaalipedagogi-

sessa sosiaalityössä asiakastyön prosessi perustuu nimenomaan ihmisten luonnollisen 

elämäntavan, sosiaalisten suhteiden sekä arjen ja autonomian kunnioittamiseen eikä 

terapiaan, sairauden hoitoon tai johonkin menetelmään. (Mt., 2011, 36.) 

 

Sosiaalipedagogisen sosiaalityön metodologinen prosessi lähtee asiakkaan sosiokulttuu-

riseen todellisuuteen tutustumisesta. Työntekijän tulisi pyrkiä toimimaan siellä, missä 

ihmiset elävät, toisin sanottuna ihmisten kotona, kaduilla, asuntoloissa tai puistoissa 

perinteisen sosiaalitoimistossa tapahtuvan keskustelun sijaan. Asiakkaiden elämismaa-

ilmassa toimiminen on hyvin vaativaa muun muassa sen vuoksi, että siellä on vähäiset 

mahdollisuudet tuottaa turvallisuutta lisäämällä asiakkaiden kontrollia ja hallintaa. Sosi-

aalipedagogisessa sosiaalityössä työotteen tulisi perustua aina yhteisöllisyyteen ja osal-

lisuuteen. Sosiaalipedagogiikassa luotetaan puhetta enemmän yhteistoimintaan ja erilai-

siin toiminnallisiin ja luoviin ryhmätyömenetelmiin. (Mt., 2011, 36–37.) 

 

Sosiaalipedagogiikkaa voidaan kuvata mielen ja kehon hyvinvoinniksi. Sosiaalipedago-

giikassa korostuvat ihmisten kognitiiviset, mutta myös emotionaaliset taidot, joiden 

avulla ihminen oppii ilmaisemaan itseään tekojen ja toiminnan kautta. Sosiaalipedago-

gisen työotteen avulla asiakkaita autetaan ymmärtämään omaa arkeaan ja näkemään, 

mitä mahdollisia muutostarpeita heidän elämässään ilmenee ja missä asioissa he tarvit-

sevat apua. Kun ihminen tiedostaa oman elämäntilanteensa, se aktivoi häntä toimimaan, 

vaikuttamaan ja osallistumaan oman elämänsä parantamiseksi. (Carter, Cameron, Wal-

ton & Houghton 2012, 313.) Yhteinen todellisuus rakentuu asiakkaan ja työntekijän 

välisessä vuorovaikutuksessa. Oleellista on se, millaisia tulkintoja rakentuu ja miten 

tulkintojen rakentuminen tapahtuu. Asiakkaiden kokemukset ovat ainutlaatuisia ja yksi-

löllisiä, niitä voidaan ymmärtää vain vastavuoroisesti kuuntelemalla ja yhdessä toimien. 
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Se, millaisena asiakkaan arki näyttäytyy työntekijälle, ei välttämättä vastaa lainkaan 

asiakkaan kokemusta omasta arjestaan. Oleellista ei ole se, kumman näkemys on oikea 

tai väärä, vaan oleellista on löytää yhteinen ymmärrys siitä, miltä arki tai esimerkiksi 

vanhemmuus näyttää. (Hovi-Pulsa 2011, 9-15.)  

 

3.3 Sosiaalipedagoginen hevostoiminta 

 

Ihmisten ja eläinten välisen suhteen tutkimus on yleistynyt ihmistieteissä 1990-luvulta 

alkaen. Ennen tätä eläimiä on tutkittu lähes yksinomaan biologian, eläinlääketieteen ja 

maataloustieteen näkökulmista. Yhteiskuntatieteellisessä ja humanistisessa eläintutki-

muksessa pohditaan muun muassa sitä, millaisia rooleja eläimillä on yhteiskunnassa, ja 

millaisia merkityksiä ihmisten ja eläinten välisille suhteille on muodostunut. Lisäksi 

tutkimuksen avulla pyritään selvittämään, miksi kohtelemme eläimiä kuten kohtelem-

me, millaisille ajattelumalleille eläinsuhteemme perustuvat, sekä millaisia eläinkuvia eri 

aikakausina on tuotettu. Eläinten tuominen ihmistutkimuksen piiriin tarkoittaa myös 

sitä, että joudumme pohtimaan uudelleen ihmisen, eläimen ja kulttuurin käsitteitä, sekä 

kehittämään uusia menetelmiä ja teorioita. (Leinonen 2013, 27.) 

 

Ihmis-hevossuhde eroaa muista ihmis-eläinsuhteista siten, että hevoset voivat olla seu-

raeläimiä, vaikka ne eivät enää jaa samoja tiloja ihmisten kanssa kuten esimerkiksi koi-

rat ja kissat. Hevonen on myös suurimpia eläimiä, joihin ihmisellä on läheinen fyysinen 

ja emotionaalinen suhde. Lisäksi hevosen käsittelijältä vaaditaan kykyä tulkita hevosen 

käyttäytymistä, sillä esimerkiksi juuri kokonsa ja lajityypillisen käyttäytymisensä vuok-

si hevosen kanssa toimiessa on aina läsnä myös vaaran elementti. Ihmisen ja hevosen 

vuorovaikutuksessa korostuvat sanaton viestintä ja lähietäisyydellä, erityisesti ratsastuk-

sessa, tapahtuva kosketus. Tällä tavoin hevosta ja ihmistä voidaan kutsua työpariksi, 

jonka välinen vuorovaikutus ja työskentely muodostavat tiiviin ja erityisen suhteen. 

Ihmisen ja hevosen välisen suhteen tutkiminen tarjoaa uuden näkökulman ihmisen ja 

hevosen väliseen kahdenkeskiseen vuorovaikutukseen, ihmisen identiteettiin ja sosiaali-

siin tarpeisiin. Työsuhteen tutkiminen tuottaa myös tietoa erilaisista hevoskäsityksistä ja 

kulttuurisista toimintatavoista. (Leinonen 2013, 33.) 
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Ihmisen ja eläimen suhteeseen vaikuttavat kunkin aikakauden sosiaaliset, taloudelliset 

ja kulttuuriset ominaispiirteet. Muutos on tapahtunut ihmiskeskeisestä välineellistämi-

sestä eläinkeskeiseen empatiaan. Hevonen on ollut noin 6000 vuotta ihmisen hyötyeläin 

ja kumppani niin sodassa, arjessa kuin vapaa-aikana. Sen vaikutus ihmisyhteisöihin ja 

kokonaisiin sivilisaatioihin on ollut merkittävää. Hevoselta vaaditut tehtävät ovat vaih-

delleet alueellisesti ja vaikuttaneet muun muassa sen jalostukseen, ja tätä kautta on syn-

tynyt paikallisia hevosrotuja ja – kulttuureita sekä hevosen erilaisia käyttötarkoituksia. 

Nykyään hevosta käytetään lähinnä vapaa-ajan harrastuksissa ja kilpaurheilussa. Hevo-

sen käyttö myös terapiatyössä on yleistymässä. Terapiahevonen toimii sosiaali- ja ter-

veysalan ihmisten työparina henkistä, fyysistä tai sosiaalista kuntoutusta tarvitsevien 

henkilöiden parissa. (Leinonen 2013, 14–21.) 

 

Erityisesti suomalaisilla on aina ollut erityinen suhde hevosiin. Kun tarkastellaan suo-

malaisen yhteiskunnan historiaa, hevonen on ollut tärkeä ja merkittävä työkumppani. 

Erityisesti maaseuduilla hevosta pidettiin korvaamattomana osana maatilojen elinkei-

noa. Hevosta onkin pidetty arvokkaimpana kotieläimenä aina 1960-luvulle asti. Hevosta 

pidettiin työtoverin lisäksi myös perheenjäsenenä, ja hevosista pidettiin hyvää huolta. 

Hevosen merkitys suomalaisille korostui erityisesti toisen maailmansodan aikana. Jouk-

kojen liikkuvuus ja huolto oli pitkälti riippuvainen hevosten työpanoksesta. Hevosista 

tuli rintamamiehille tärkeitä kumppaneita, ja niitä pidettiin sotatovereina siinä missä 

ihmisiäkin. Hevosista pidettiin vaikeinakin aikoina hyvää huolta, joskus jopa oman 

hengen uhalla. Leinosen mukaan hevonen koetaan voimakkaasti tuntevana eläimenä. 

Sen sanotaan iloitsevan, vihaavan, pelkäävän, häpeävän, olevan onnellinen ja jopa itke-

vän. Sotien aikana sotilaat heijastivat omia tunteitaan hevoseen. Kun oltiin iloisia, kat-

sottiin hevosenkin olevan iloinen, tai vastaavasti ihmisen ollessa peloissaan tai häpeis-

sään, koettiin näiden tuntemusten näkyvän myös hevosessa. Suhde hevoseen oli myös 

merkittävä tekijä sotilaiden henkisen jaksamisen ja mielenterveyden kannalta. (Leino-

nen 2005, 1-9.) 

 

Leni Palolan (2003) mukaan lapsilla ja nuorilla on usein luontainen kiintymys eläimiin. 

Eläimen kanssa tapahtuvan vuorovaikutuksen avulla lapsi tai nuori voi oppia voitta-

maan itsensä, tuntemaan kunnioitusta ja yhteenkuuluvuutta, saamaan positiivisia sekä 

negatiivisia kokemuksia, jotka ovat kehitykselle välttämättömiä. Hevosta on pidetty 

vuosisatoja voimaa, energiaa, suuruutta ja viettejä symboloivana eläimenä. Ison eläimen 
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mukautuminen ihmisen tahtoon ja ohjailuun voivat luoda ihmisen ja hevosen välille 

yhteyden, joka vahvistaa ihmisen itsetuntoa. Tällöin ihminenkin saattaa kokea itsensä 

kykeneväksi ja voimakkaaksi. Hevonen hyväksyy ihmisen varauksettomasti sellaisena 

kuin hän on ja vuorovaikutus ja kommunikaatio hevosen kanssa tapahtuvat non-

verbaalisella tasolla. Hevonen on herkkä eläin, ja jo hevosen lajityypillisen käyttäytymi-

senkin vuoksi kommunikointi hevosen kanssa tulee olla rauhallista ja rentoa. Tällainen 

rauhallinen kommunikaatio voi purkaa monen lapsen ja nuoren jännitteitä. Tunteiden 

ilmaiseminen on hevoselle helppoa; myönteisestä kosketuksesta hevonen reagoi myös 

myönteisesti. Vastaavasti hevonen reagoi myös negatiiviseen ja kovakouraiseen käsitte-

lyyn, usein luimistelemalla korviaan tai heilauttamalla häntäänsä. Tällä tavoin lapsi voi 

oppia myös hallitsemaan aggressioitaan sekä käsittelemään negatiivisia tunteitaan pur-

kamatta niitä fyysisesti muihin. Lapsen tai nuoren on mahdollista oppia tulkitsemaan 

tunteitaan hevosen reaktioiden kautta ja huomata mahdollisuutensa vaikuttaa hevosen 

reaktioihin. (Palola 2003, 86.) 

 

Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan käsitteen määrittely lähtee sosiaalipedagogisesta 

ajattelumallista. Sosiaalipedagogisessa hevostoiminnassa ja sen työmuodoissa painottu-

vat sosiaalipedagogiikan teoreettinen ja käytännöllinen viitekehys, ja sen tavoitteena on 

lasten ja nuorten sosiaalisen kasvun ja hyvinvoinnin tukeminen hevosen kanssa tapah-

tuvassa yhteisöllisessä toiminnassa. Sosiaalipedagoginen hevostoiminta käsittää koko 

talliyhteisöllisen kokonaisuuden, johon kuuluvat hevoset, ratsastajat, tallin henkilökun-

ta, talliyrittäjä, muut ihmiset, vanhemmat ja ympäröivät yhteisöt ja sidosryhmät. Talli-

yhteisö on hyvin monikerroksinen ja monia sosiaalisia yhteyksiä sisältävä organisaatio. 

Sosiaalipedagogisesta työorientaatiosta johtuen sosiaalipedagoginen hevostoiminta si-

sältää yhtymäkohtia myös seikkailu- ja elämyspedagogiseen ajatteluun. Sosiaalipedago-

ginen hevostoiminta eroaa näin ollen ratsastusterapiasta, jossa lähestymistapa ja näkö-

kulma ovat enemmän yksilöstä lähtevää ja yksilöön kohdistuvaa. Ratsastusterapiassa 

keskitytään enemmän ihmisen ja hevosen väliseen vuorovaikutukseen ja tämän vuoro-

vaikutuksen terapeuttiseen vaikutukseen fyysisten ja psyykkisten ongelmien ehkäise-

miseksi ja parantamiseksi. (Koistinen 2005, 4, 5.) 

 

Tallia voidaan pitää hierarkkisena yhteisönä, jossa vallitsevat tarkat normit ja toiminta-

säännöt, ja jossa kaikilla on oma paikkansa ja tehtävänsä.  Tallin tarkat ohjeet ja säännöt 

opettavat nuorille ajankäyttöä sekä ohjeiden, neuvojen ja sääntöjen kuuntelemista ja 
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noudattamista, sekä auktoriteettien kunnioittamista. Sääntöjen noudattamiseen liittyy 

vahvasti myös turvallisuudesta huolehtiminen. Tallityöt ja hevostenhoito vaativat sitou-

tumista, vastuunottoa ja oma-aloitteisuutta. Se, että nuoret kokevat kuuluvansa yhtei-

söön ja olevansa tärkeä osa sitä, vaikuttaa myös nuorten identiteetin muodostumiseen. 

Tallilla myös yhteisöllisyys korostuu; nuoret oppivat auttamaan muita ja pitämään huol-

ta eläimistä. Usein nuoret haluavat innokkaasti auttaa hevosten omistajia hevosten hoi-

tamisessa tai ratsastuksessa. Forsbergin ja Tebeliuksen mukaan muiden auttaminen ja 

hevosten hoitaminen opettaa nuorille, minkälaista on omistaa oma hevonen, ja kuinka 

paljon vastuuta ja työtä se vaatii. (Forsberg & Tebelius 2006, 4-17.) 

 

Hevostoiminnan tulisi aina olla monipuolista ja pyrkiä tukemaan lapsen ja nuoren kehi-

tystä ja hyvinvointia kokonaisvaltaisesti. Lapsen ja nuoren hyvinvointi ja mielenterveys 

ovat tärkeitä asioita, joihin tulee ongelmien ilmetessä puuttua välittömästi ja mahdollisia 

ongelmia tulisi tehokkaasti ennaltaehkäistä. Tällainen mielenterveyteen ja hyvinvointiin 

panostaminen maksaa itsensä aina takaisin. Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan mah-

dollisuudet lasten ja nuorten tukemisessa ovat hyvin moniulotteiset. Hevostoiminnan 

vahvuuksia ovat muun muassa nonverbaalisen kommunikoinnin mahdollisuus, toimin-

nallisuus ja tekemällä oppiminen. Hevosen kanssa toimiminen vaikuttaa kaikilla ihmi-

sen tasoilla; fyysisellä, psyykkisellä ja sosiaalisella. Oleellista on kuitenkin, että hevos-

toiminnan ohjaaja tai terapeutti on perehtynyt asiakaskunnan problematiikkaan ja osaa 

toimia erilaisten asiakkaidensa kanssa tilanteen ja asetettujen tavoitteiden mukaisesti. 

Lisäksi hevosen tulee olla terapiatyöhön koulutettu, rauhallinen, sosiaalinen ja kiltti 

luonteeltaan. Mikä tahansa hevonen ei terapiatyöhön sovellu, esimerkiksi luonteeltaan 

aggressiivinen ja hankala hevonen voi olla hengenvaarallinen, mikäli sitä ei osata käsi-

tellä oikein ja päättäväisesti. Tällaista hevosta ei saisi missään tapauksessa päästää las-

ten, nuorten, tai kenen tahansa kokemattoman ihmisen käsiin, saati terapiatyöhön. Näin 

ollen myös oikeanlaisen terapiahevosen valinta on tehtävä huolella ja siihen on kiinni-

tettävä erityistä tarkkaavaisuutta. (Palola 2011, 377.) 

 

Mahdollisuudet käyttää hevosia hoidon tai kuntoutuksen tukena ovat lisääntyneet erityi-

sesti puhuttaessa erityyppisistä tunne-elämän häiriöistä, kuten masennuksesta tai ahdis-

tuneisuudesta. Hyvätin mukaan ratsastuksen tuoma voimakas elämyksellisyys voi mu-

rentaa masennukseen liittyvän vaikeuden innostua oikein mistään. Tutkimuksissa mu-

kana olleet asiakkaat ovat voineet kokea itsensä tärkeiksi ja heidän osallistumisensa 
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hevostoimintaan merkitykselliseksi. Lisäksi heidän mielestään tärkeää oli tutustuminen 

hevoseen ja kokemus siitä, kuinka hevonen hyväksyy heidän sellaisena kuin he ovat. 

Hevostoiminnan mahdollisuudet masentuneiden kuntoutuksessa ovat moninaiset. Se, 

että asiakas pystyy sitoutumaan hoitoon, ymmärtämään hevosen avuttomuuden ja ko-

kemaan sen pyyteettömyyden ovat merkittäviä elämyksiä normaalielämänkin kriiseissä 

ja toimivat erityisen terapeuttisina kokemuksina kenelle tahansa. Usein vieraan ihmisen 

mukaantulo nuoren ongelmalliseen tilanteeseen saattaa olla herkässä iässä olevalle nuo-

relle vaikeaa. Luottamusta ei ansaita hetkessä, ja nuorelta saattaa usein puuttua se oma, 

luotettava aikuinen, jolla olisi kiinteä kontakti nuoreen. Kontakti nuoreen tulisi olla 

vahva ja luotettava, jotta nuori kykenisi ylipäätään vastaanottamaan apua. Hyvin toimi-

vassa talliyhteisössä kuka tahansa aikuinen voi toimia nuoren tukena. (Hyvätti 2005, 

25.) 

 

Monipuolinen toiminnallisuus, ainutlaatuinen ympäristö ja yhteisöllinen ilmapiiri luovat 

perustan hevostoiminnan elämyksellisyydelle. Elämyksellisyys on yksi tärkeimmistä 

elementeistä hevostoiminnassa. Viimeaikoina lasten ja nuorten psyykkiset ja sosiaaliset 

ongelmat ovat lisääntyneet, ja samalla on lisääntynyt tarve toiminnallisista terapia- ja 

kuntoutusmuodoista. Erityisesti lasten ja nuorten parissa tehtävässä työssä erilaiset toi-

minnalliset menetelmät ovat tulleet yhä yleisemmiksi ja niitä suositaan enemmän kuin 

perinteisiä keskusteluun pohjautuvia terapia- ja kuntoutusmuotoja. Talli on täysin oma 

maailmansa, joka on täynnä erilaisia aistiärsykkeitä. Luonnossa ratsastaminen ja toimi-

minen ovat ainutlaatuisia, intensiivisiä kokemuksia, jotka voivat rauhoittaa mieltä ja 

tasapainottaa ja harmonisoida nuoren usein hyvin levotonta elämää. Hevostoiminta tar-

joaa loputtomat mahdollisuudet elämyksiin. Hevosen liike eri askellajeissa, luonnon 

kauniit maisemat ja vaihtelevat maastot, kiipeäminen, ilman satulaa ratsastaminen, ret-

ket hevosen kanssa, maasta käsin hevosen kanssa tehtävät asiat tai vaikka vain vapaana 

juoksevan hevosen katselu voivat herättää voimakkaita tunteita ja elämyksiä. Kaikki 

nämä seikat ovat kokemuksena ainutlaatuisia ja jokainen ihminen kokee ne omalla ta-

vallaan. (Palola 2011, 383.)   

 

Erilaiset luontokokemukset on todettu tehokkaaksi hoito- ja kuntoutusmuodoksi myös 

huume- ja päihdekuntoutujien terapiassa. Luonnon koetaan antavan voimaa, mutta myös 

pysäyttävän pohtimaan omia asioita.  
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”Luonto toimii vastapainona rikolliselle käyttäytymiselle ja runsaalle päihteiden käytöl-

le. Lisäksi se tuo mielihyvää ja irrottaa hetkeksi arjesta. Luonto koetaan rauhoittavaksi, 

mutta myös ihmistä opettavaksi ja kunnioitusta vaativaksi asiaksi. Vaikutusta kuvataan 

samalla tavoin kuin huumausaineiden tuomaa mielihyvää. Luonnon ajatellaan olevan 

puhdas paikka, jossa yhteiskunnan ikävät asiat voidaan unohtaa. Jotkut asiakkaat ovat 

kertoneet luonnon kokemisen auttaneen hänet irti huumausaineista. Toiset kertovat, että 

tulevaisuudessa he voivat etsiä luonnosta sitä mielihyvää, jota huumeet ovat tuoneet 

aikaisemmin.” (Taruvuori 2010, 117.) 

 

Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan vaikutuksia on tutkittu myös kansainvälisesti. 

Esimerkiksi Alexa Smith-Osbornen ja Alison Selbyn (2010) mukaan viimeisimmät tut-

kimukset ja kirjallisuus osoittavat, että hevostoiminta vaikuttaa muun muassa lasten ja 

nuorten sosialisaation ja kumppanuuden kehittymiseen, kohentaa itsetuntoa, kehittää 

elämänhallintaa ja omien rajojen tiedostamista, vahvistaa kiintymyssuhteita sekä vähen-

tää emotionaalisia ongelmia. Lisäksi hevostoiminnan katsotaan vaikuttavan itseluotta-

mukseen. Se motivoi ja innostaa oppimaan, vahvistaa keskittymiskykyä ja verbaalisia 

taitoja. Positiivisista tuloksista huolimatta hevostoimintaa on tutkittu pääosin kvalitatii-

visin menetelmin, haastattelemalla tai seuraamalla muutaman koehenkilön kuntoutusta. 

(Smith-Osborne & Selby 2010, 292; Beck 2000, 32.) Kvantitatiivista tutkimusta aihees-

ta on tehty hyvin vähän. Holmes ym. (2012) korostavatkin kvantitatiivisen tutkimuksen 

merkitystä erityisesti tulosten yleistettävyyden kannalta. (Holmes ym. 2012, 120.) 

 

Onnistuminen, itsensä voittaminen, myönteinen palaute ja huomion saaminen ovat tär-

keitä seikkoja tasapainoisen kasvun turvaamisessa. Onnistumiset ja myönteiset koke-

mukset vahvistavat nuoren omaa luottamusta omaan onnistumiseensa. Itsevarmuuden 

kasvu vahvistaa nuorta suoriutumaan tavallisista elämän ongelmista ja vastoinkäymisis-

tä. Täytyy kuitenkin muistaa, että kiinnostus hevosiin on välttämätön ehto hevostoimin-

nan ja kuntoutumisen onnistumiselle. Toisaalta se ei ole kuitenkaan riittävä ehto, sillä 

nuorella on oltava myös halu hallita omaa elämäänsä, halu selvitä jokapäiväisen elämän 

vaatimuksista, kyky asettaa itselleen tavoitteita ja voimia, sekä päättäväisyyttä pitää 

tavoitteistaan kiinni. Hevostoiminnan elämykset ja myönteiset kokemukset eivät itses-

tään muuta nuoren elämää huonosta hyväksi, vaan ne toimivat nuorelle hyvän elämän 

eväinä. On muistettava, että loppujen lopuksi päävastuu nuoren elämästä on nuorella 

itsellään. Hevostoiminnan tehtävä on tukea, kuntouttaa, opettaa, aktivoida, luoda onnis-
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tumisen tunteita ja elämyksiä sekä tuoda sisältöä nuorten elämään, ja tätä kautta vahvis-

taa nuoren omia voimavaroja ja selviytymistä omassa elämässään. (Hyvätti 2005, 25–

26.)  
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4 Tutkimuksen toteuttaminen 

4.1 Tutkimusmetodi 

 

Jouni Tuomen ja Anneli Sarajärven (2009) mukaan laadullisen tutkimuksen kirjo on 

hyvin laaja, ja laadullinen tutkimus koostuu monista erilaisista perinteistä. Toisin sanot-

tuna ei ole yhtä ja oikeaa tapaa tehdä laadullista tutkimusta, vaan laadullisessa tutki-

muksessa voidaan käyttää monenlaisia eri menetelmiä ja analyysejä. Jorma Kanasen 

(2014) mukaan laadullista tutkimusta käytetään silloin, kun tiettyä ilmiötä ei tunneta ja 

siitä halutaan saada syvällinen ja kokonaisvaltainen näkemys. Laadullinen tutkimus 

vastaakin kysymykseen: mistä erilaisissa ilmiöissä on kyse? Laadullisen tutkimuksen 

tavoitteena on myös luoda uutta tietoa ja teorioita erilaisista ilmiöistä. Laadullisessa 

tutkimuksessa tutkijan rooli on toimia tiedonkeruun välineenä ja kerätä tietoa tutkimuk-

sen kohteena olevasta ilmiöstä. Laadullinen tutkimus toteutetaan hyvin usein haastatte-

lemalla tutkittavia, ja tällöin vuorovaikutus on usein kasvokkaista. (Tuomi & Sarajärvi 

2009 9; Kananen 2014, 62, 63.) 

 

Laadullista tutkimusta voidaan tehdä myös verkossa. Tutkimus voidaan toteuttaa joko 

tutkimalla verkossa tapahtuvia ilmiöitä, tai tutkimalla fyysisen maailman ilmiöitä ver-

kon avulla. Omassa tutkimuksessani hyödynnän jälkimmäistä, eli tutkittavan aiheeni 

aineisto koostuu verkossa olevista dokumenteista sekä verkon välityksellä tehdyistä 

haastatteluista. Kanasen mukaan verkko toimii nykypäivänä eräänlaisena varastona eri-

laisille aineistoille. Nykypäivänä miltei kaikki palvelut ja informaatio on saatavilla 

myös verkossa ja yhä suurempi osa ihmisten toiminnasta tapahtuu Internetin välityksel-

lä. Verkon erilaisia aineistoja voivat olla esimerkiksi verkkosivut, blogikirjoitukset, vi-

deot, kuvat ja verkkolehdet. (Kananen 2014, 10, 64.)  

 

 Verkosta haasteellisen tutkimuskohteen tekee erityisesti se, että verkko on jatkuvassa 

liikkeessä. Verkon palvelut muuttuvat ja kehittyvät jatkuvasti, kuten myös käyttäjien 

tavat hyödyntää sitä elävät nekin ajan mukana, usein vieläpä monin eri tavoin. Nämä 

piirteet tekevät ilmiöistä vaikeasti rajattavia ja hallittavia, sillä ne eivät useinkaan rajau-

du tiettyyn aikaan ja paikkaan, eikä niille ole osoitettavissa kovin selkeää alkua tai lop-

pua. Huolimatta verkkotutkimuksen haasteista, sillä on myös paljon mahdollisuuksia. 

Verkkoympäristön jatkuvaa liikettä ja muutostilaa voidaan pitää myös yhtenä sen vah-
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vuuksista. Tämä siksi, että verkko on loputtomasti muokattavissa ja tämän vuoksi on 

mahdollista rakentaa monia erilaisia tutkimusasetelmia, joissa muokattavuutta voidaan 

hyödyntää. Verkkotutkimuksen kohtaamat tekniset haasteet sekä mahdollisuudet kan-

nustavat myös rakentamaan erilaisia monitieteellisiä tutkimusasetelmia ja – ryhmiä. 

(Laaksonen & Matikainen & Tikka 2013, 21, 24.) 

 

Omaa tutkimustani voidaankin pitää eräänlaisena laadullisena verkkotutkimuksena. 

Tutkimukseni tiedonkeruumenetelmänä käytin kirjoitelmapyyntöä. Lähetin kirjoitelma-

pyynnöt sosiaalipedagogista hevostoimintaa tarjoaville toimijoille sähköpostin välityk-

sellä ja lisäksi jaoin kirjoitelmapyyntöni Facebookin hevosfoorumeille. Kirjoitelma-

pyynnössä pyysin toimijoita kertomaan omia näkemyksiään ja kokemuksiaan hevostoi-

minnasta ja sen vaikuttavuudesta nuorten tukimuotona. Pyysin heitä pohtimaan muun 

muassa sitä, mitkä ovat hevostoiminnan mahdollisuudet ja hyödyt nuorten tukimuotona, 

keitä ovat nuoret asiakkaat, joita hevostoiminta auttaa, kenelle hevostoiminta ei ehkä 

sovi, minkälaista nuorten kanssa työskentely on, minkälaisia haasteita toimijat ovat 

kohdanneet (esimerkiksi toiminnan tunnettavuus, koulutus, rahoitus…), sekä mitä toi-

mijoiden mielestä hevostoiminnassa tulisi vielä kehittää ja parantaa? Lisäksi pyysin 

toimijoita pohtimaan, kuinka yhteistyö sosiaalityöntekijöiden kanssa toimii, sekä onko 

sosiaalityöstä hyötyä hevostoiminnassa ja päinvastoin. 

 

Vaikka sähköpostilla tehtäviä kyselyitä ja haastatteluja voidaan pitää edullisina, nopeina 

ja vaivattomina, on verkkotutkimuksella myös omat rajoitteensa ja haasteensa. Esimer-

kiksi tutkimuksen kohderyhmän tavoitettavuus on yksi näistä, joihin myös itse törmäsin 

aineistonkeruuprosessini aikana. Tutkittavaan ilmiöön liittyvät henkilöt täytyy kyetä 

tavoittamaan verkon välityksellä ja tämän lisäksi heidät on saatava osallistumaan tutki-

mukseen. Vaikka nykypäivänä Internet onkin erittäin yleinen, esimerkiksi iäkkäät ihmi-

set eivät välttämättä käytä Internetiä. Verkkohaastatteluissa vastuu haastattelukysymyk-

siin vastaamisesta jää haastateltaville ja vaarana on, että sähköpostin välityksellä tehtyi-

hin haastatteluihin ja kyselyihin vastaaminen saattaa unohtua. (Kananen 2014, 21–22.) 

 

Suurin osa sosiaalipedagogista hevostoimintaa tarjoavista yrittäjistä ja talleista sijaitsee 

Etelä- ja Keski-Suomessa, ja Lapin alueella sosiaalipedagoginen hevostoiminta on vielä 

hyvin vähäistä. Koska itselläni ei ollut mahdollisuutta lähteä haastattelemaan toimijoita 

useille eri paikkakunnille, valitsin tiedonkeruumenetelmäksi kirjoitelmapyynnöt, sillä 
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koin, että se on tehokkain tapa kerätä aineistoa. Sähköpostin välityksellä voidaan tavoit-

taa monia toimijoita ympäri Suomen tai jopa ulkomaita myöten, eikä vastausten saami-

nen vaadi fyysistä läsnäoloa. Lisäksi verkon välityksellä tehdyt haastattelut ja kirjoitel-

mapyynnöt ovat nopea tapa kerätä aineistoa, sillä lähetetyt vastaukset ja muu aineisto on 

jo valmiiksi kirjoitetussa muodossa, eli sitä ei tarvitse erikseen litteroida. Lisäksi kirjoi-

telmapyyntöihin vastaavat henkilöt voivat rauhassa miettiä ja kirjoittaa vastauksensa, 

jolloin vastauksesta tulee mahdollisesti kattavampi tai monipuolisempi. Aineistonkeruu 

osoittautui kuitenkin erittäin haastavaksi, ja toimijoita oli vaikea tavoittaa. Aloitin ai-

neistonkeruun keväällä 2015, ja syksyyn mennessä vastauksia oli tullut vain neljä. Kir-

joitelmapyyntöjen lisäksi täydensin ainestoani Hevostoiminta ry:n nettisivuilla olevilla 

hevostoimintaa käsittelevillä blogiteksteillä sekä Facebook-keskustelulla, joka käytiin 

kirjoitelmapyyntöni alla. 

 

Verkko lähtökohtaisesti interaktiivisena mediaympäristönä mahdollistaa hyvin monen-

laisen ihmistenvälisen sekä ihmisten ja verkkoympäristöjen välisen vuorovaikutuksen, 

jota on tutkimuksissa muunnettu tutkittavaan ja mitattavaan muotoon. (Laaksonen & 

Matikainen 2013, 193). Verkkokeskustelut ovat yhteiskunta- ja mediatutkimuksessa 

käyttökelpoisia aineistoja ja niiden avulla voidaan tutkia paitsi ihmisten toimintaa ver-

kossa, myös kansalaisten tiedontarpeita ja erilaisia mielipiteitä. Verkkokeskustelut ovat 

siinä mielessä tutkijasta riippumatonta aineistoa, että verkossa ihmiset päättävät itse 

keskustelun kulun ja nostavat esille aiheita, joita he itse pitävät tärkeinä. Toisin kuin 

esimerkiksi haastatteluaineistot tai kyselyt, verkkokeskustelut eivät ole lähtöisin tutkijan 

teoreettisista lähtökohdista esittämistä kysymyksistä. Verkkokeskustelut ovat siis ihmis-

ten omaehtoisen toiminnan tuloksena syntynyttä aineistoa. (Hakala & Vesa 2013, 223.) 

 

Nicholas Hookwayn (2008) mukaan blogikirjoituksia voidaan pitää nykypäivänä mer-

kittävinä osana ”online-kulttuurin” muodostumisessa. Blogien avulla voidaan vaikuttaa 

poliittisesti, tiedottaa sekä ilmaista itseään ja luoda omaa identiteettiään. Lisäksi blogeja 

on alettu käyttämään yhä enemmän myös sosiaalitieteissä osana tutkimusta. Blogit ovat 

kaikille avoimia ja helposti saatavilla ja valmiiksi tekstimuodossa, mikä helpottaa ai-

neiston käsittelyä ja analysointia. Hookwayn mukaan kun blogia käytetään osana tutki-

musta, tulisi ottaa huomioon kirjoittajan omat motiivit, blogin totuudenmukaisuus sekä 

kirjoittajan yksityisyys. Blogit ovat usein kirjoittajansa näkemyksiä ja mielipiteitä asi-

oista, ja tämä tulisi ottaa huomioon tutkimusta tehtäessä. Luotettavuuskysymys sen si-
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jaan liittyy Hookwayn mukaan kaikkeen tutkimuksen tekemiseen ja tutkimusmetodei-

hin, kuten esimerkiksi haastatteluihin tai kyselyihin. Hookwayn mukaan blogien käyttö 

aineistona on sallittua, mikäli blogi on julkinen ja kaikille lukijoille suunnattu. Tällöin 

erillistä lupaa blogin käyttämiseen ei tarvita. Vaikka blogien käytössä onkin omat hyvät 

ja huonot puolensa, kuten kaikissa muissakin tutkimusmetodeissa, Hookwayn mukaan 

blogit kuitenkin tarjoavat erittäin hyödyllisen ja käytännönläheisen tavan tarkastella 

yhteiskuntaa ja sen eri ilmiöitä. (Hookway 2008, 91–107.) 

 

4.2 Aineisto ja analyysi 

 

Tieteelliseen tutkimustyöhön vaaditaan aina jonkinlainen aineisto. Aineistoja voi olla 

monenlaisia ja ne saattavat erota hyvinkin paljon toisistaan. On olemassa paljon hyviä, 

ja vastaavasti myös huonoja aineistoja. Tärkeää on kuitenkin muistaa, että hyvästäkään 

aineistosta ei aina synny hyvää tutkimusta. Tutkimuksen onnistumisen kannalta on tär-

keää, että tutkija kykenee hyödyntämään aineistoaan ja sen informaatiota. Tutkimuksen 

alussa onkin erittäin tärkeää, että omaa riittävän hyvän aineiston. Yhtä tärkeää on myös 

pohtia tutkimuksen kannalta oikeanlaista tutkimusmenetelmää. (Hakala 2015, 14.) 

 

Yksi kvalitatiivisen tutkimuksen suurimpana haasteena voidaan pitää aineiston analyy-

siä. Laadullisessa tutkimuksessa tutkija tekee käytännössä kaiken ”omin käsin” ilman 

valmiita lukuja ja erilaisia ohjelmia kuten kvantitatiivisessa tutkimuksessa. Laadullinen 

tutkimus on lisäksi erittäin luova prosessi, jossa tutkijan täytyy olla erityisen herkkä 

omaa aineistoaan kohtaan. Lisäksi prosessi vaatii tutkijalta suurta lukeneisuutta ja pe-

rehtymistä aineistoon, jonka lisäksi tutkijan tulee kyetä tulkitsemaan saamiaan tuloksia. 

Ihmisen arjen ymmärtäminen vaatii oivaltavaa tulkintaa, joka syntyy teorian ja empirian 

vuoropuhelusta. Tämä puolestaan voi toteutua ainoastaan siten, että aineisto on lujasti 

tutkijansa hallussa, jolloin tutkija kykenee rakentamaan tutkimuksestaan tutkimustehtä-

vän kannalta uutta tietoa ja ymmärrystä tuottavan kokonaisuuden. (Syrjäläinen, Eronen 

& Värri 2007, 8.) 

 

Aineistoni avulla pyrin selvittämään sosiaalipedagogisen hevostoiminnan mahdolli-

suuksia nuorten tukimuotona sekä osana nuorten sosiaalipalveluita. Aineistoni koostuu 

viiden sosiaalipedagogista hevostoimintaa tarjoavan alan toimijan näkemyksistä ja ko-
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kemuksista hevostoiminnan vaikuttavuudesta sekä Sosiaalipedagoginen hevostoiminta 

ry:n blogiteksteistä ja Facebook-keskustelusta. Aineiston tarkoituksena on kuvata sosi-

aalipedagogista hevostoimintaa, sen asemaa sosiaalipalveluna ja tuoda esille sen mah-

dollisuuksia nuorten tukimuotona, mutta myös haasteita ja kehittämistarpeita. Koska 

tutkimusaineistoni koostuu toimijoiden näkemyksistä, aineistossa ei tule esiin nuorten 

oma ääni, vaan nuorten kuntoutumista ja toiminnan tehokkuutta arvioivat sosiaalipeda-

gogista hevostoimintaa tarjoavat toimijat. 

 

Aineistonanalyysimenetelmänä työssäni käytän sisällönanalyysiä. Sisällönanalyysiä 

voidaan pitää perusanalyysimenetelmänä, jota voidaan käyttää kaikissa laadullisissa 

tutkimuksissa. Sisällönanalyysin avulla voidaan tehdä monenlaista tutkimusta. Se voi 

toimia sekä metodina että väljänä teoreettisena viitekehyksenä. Sisällönanalyysiä voi-

daan pitää menettelytapana, jonka avulla voidaan analysoida dokumentteja systemaatti-

sesti ja objektiivisesti. Dokumentteja voivat olla esimerkiksi haastattelut, päiväkirjat, 

kirjeet, kirjat, artikkelit, keskustelut tai raportit. Toisin sanottuna mikä tahansa kirjalli-

seen muotoon saatettu materiaali voi toimia dokumenttina. Sisällönanalyysin kritiikkinä 

voidaan pitää sitä, että se on väline, jolla voidaan ainoastaan järjestää kerättyä aineistoa 

johtopäätösten tekemiseksi. Tällöin tulee huomioida, että tarkastikin tehty analyysi ei 

välttämättä tuota tutkimuksen kannalta mielekkäitä johtopäätöksiä, eikä järjestettyä ai-

neistoa voida pitää tutkimustuloksena. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 91, 103, 108.) 

 

Laadullisen aineiston analyysin tehtävänä on lisätä informaatiota tutkittavasta ilmiöstä, 

ja järjestää aineisto tiiviiseen ja selkeään muotoon kadottamatta kuitenkaan sen sisältä-

mää informaatiota. Analyysin tarkoituksena on luoda selkeyttä aineistoon, jotta siitä 

voidaan tehdä selkeitä ja luotettavia johtopäätöksiä. Sisällönanalyysi voidaan jakaa 

kolmeen erilaiseen analyysitapaan. Aineistolähtöisessä analyysissä analyysiyksiköt vali-

taan tutkimusaineistosta, ja näiden avulla aineistosta pyritään luomaan teoreettinen ko-

konaisuus. Teoriaohjaavassa analyysissä sen sijaan on teoreettisia kytkentöjä, mutta ne 

eivät pohjaudu suoraan mihinkään valmiiseen teoriaan, ja teoria toimii tällöin vain apu-

na analyysin etenemisessä. Tällöin analyysistä on tunnistettavissa aikaisemman tiedon 

vaikutus, mutta aikaisemman tiedon merkitys ei perustu ainoastaan teoriaan, vaan se 

ennemminkin haastaa pohtimaan uusia mahdollisia ajatusmalleja. Kolmas tapa analy-

soida aineistoa on teorialähtöinen analyysi, joka vastaavasti perustuu johonkin valmii-
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seen ennalta tiedettyyn teoriaan, joka ohjaa analyysin tekemistä. (Tuomi & Sarajärvi 

2009, 95–97.) 

 

Ennen varsinaista aineiston analyysiä luin aineistoni useaan kertaan huolella läpi. Jo 

tällöin alkoi muodostua selkeä käsitys aineiston sisältämästä informaatiosta ja teemois-

ta. Aloittaessani analyysin tekemisen, ryhmittelin aineistoni sen perusteella, mistä ai-

neistot ovat lähtöisin. Aineistoni koostuu sosiaalipedagogisen hevostoiminnan ohjaajien 

vastauksista, Hevostoiminta ry:n blogiteksteistä sekä Facebookissa käydystä keskuste-

lusta. Näin ollen minulla on kolme eri aineistoa, ja analysoin jokaisen aineiston erik-

seen. Alustavan ryhmittelyn jälkeen aineistoista nousi vahvasti esille kolme pääteemaa; 

hevostoiminnan asema sosiaalipalveluna, hevostoiminnan mahdollisuudet nuorten tu-

kimuotona, sekä hevostoiminnan haasteet ja kehittämistarpeet. Kävin koko aineiston 

huolellisesti läpi ja poimin teksteistä sanoja, käsitteitä ja lauseita, jotka kuvaavat hevos-

toimintaa ja vastaavat tutkimuskysymyksiini. Jaottelin ja järjestin aineistoni pääteemat 

ja niiden alakategoriat käyttämällä värikoodeja. Aineiston koodaamisen avulla aineiston 

jäsentäminen on helpompaa ja niiden avulla voidaan etsiä ja tarkistaa tekstin eri kohtia 

(Tuomi & Sarajärvi 2009, 92). 

 

Aineiston koodaamisen ja järjestämisen jälkeen aloitin pääteemojen alakategorioiden 

järjestelyn ja teemoittelun. Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan ohjaajien vastauksissa 

pääteemoja oli kolme, ja jokaisella pääteemalla oli 3-5 alakategoriaa, jotka taas sisälsi-

vät kategorioita kuvaavia sanoja ja lauseita. Hevostoiminnan asemaa käsittelevän tee-

man alakategorioita olivat koulutuksen merkitys, yhteistyö Kelan ja sosiaalitoimen kans-

sa sekä markkinointi ja tiedottaminen. Toiminnan mahdollisuudet nuorten tukimuotona 

taas koostui viidestä alakategoriasta, jotka olivat sosiaaliset taidot, henkinen hyvinvoin-

ti, fyysinen hyvinvointi, syrjäytymisen ehkäiseminen sekä tallimiljöö. Toiminnan haas-

teiden ja kehittämistarpeiden alakategorioita olivat resurssit, hevostoiminnan asema, 

ammatillisuus sekä toiminnan kehittäminen. Spht-toimijoiden vastauksissa korostuivat 

erityisesti toiminnan hyödyt ja mahdollisuudet nuorten tukimuotona. Myös toiminnan 

kehittämisen tärkeys sekä toiminnan toteuttamista koskevat haasteet nousivat vastauk-

sissa usein esille. 

 

Blogiteksteissä toistuivat myös toiminnan aseman, toiminnan mahdollisuuksien sekä 

haasteiden ja kehittämistarpeiden pääteemat, ja jokaisessa pääteemassa oli kaksi alaka-
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tegoriaa. Blogiteksteissä painottui erityisesti toiminnan legitimointi ja professionaali-

suus sekä hevostoiminnan asema osana sosiaalipalveluita. Lisäksi toiminnan hyödyt 

nuorten tukimuotona tulivat usein esille blogiteksteissä. Hevostoiminnan asema – teema 

sisälsi tunnettavuuden parantamisen ja hevostoiminnan professionaalisuuden alakatego-

riat. Toiminnan mahdollisuuksien alakategorioita olivat syrjäytymisen ehkäiseminen 

sekä henkinen hyvinvointi. Toiminnan haasteita olivat hyvinvointivaikutusten mittaami-

nen ja ristiriita tutkimustason ja käytännön työn välillä. Kehittämistarpeina nähtiin tut-

kimuksen lisääminen sekä se, että kaikilla toimijoilla ja kaikella toiminnalla on yhteiset 

suuntaviivat ja pelisäännöt. Blogitekstien analyysistä syntyi hyvin ”tiivis paketti”, ja 

blogitekstien sisältö oli enemmänkin informatiivinen, eikä sisältänyt niin paljon toimi-

joiden omia pohdintoja ja kokemuksia hevostoiminnasta. Tämä johtuu luultavasti siitä, 

että blogia kirjoitetaan Hevostoimintayhdistyksen nettisivuilla, ja tekstit on tarkoitettu 

informaatioksi ja ”mainokseksi” hevostoiminnasta ja sen hyödyistä sivustolla vieraile-

ville ja toiminnasta tietoa etsiville. Toisaalta blogiteksteistä nousee hyvin esille hevos-

toiminnan pääperiaatteet, tavoitteet sekä toiminnan hyödyt. 

 

Facebook-keskustelussa sen sijaan korostui ainoastaan hevostoiminnan aseman teema, 

jossa oli kolme alakategoriaa. Alakategoriat olivat verkostoituminen ja yhteistyö, tunnet-

tavuuden parantaminen sekä koulutus ja tutkimus. Keskustelu oli täysin spontaania ja se 

syntyi Facebook-ryhmään julkaisemani kirjoitelmapyynnön alle. Facebook-

keskustelussa tuleekin hyvin esille toimijoiden mielipiteet ja kokemukset toiminnan 

professionaalisuuden ja legitimoinnin merkityksestä ja haasteellisuudesta toiminnan 

toteuttamiselle. Lisäksi keskustelussa toimijat jakoivat ja vertailivat omia kokemuksiaan 

toiminnan kannattavuudesta sekä yhteistyöstä ja sen sujumisesta muiden toimijoiden ja 

esimerkiksi kuntien sosiaalipalveluiden kanssa. 

 

Hevostoiminnan asema sosiaalipalveluna nousi vahvasti esiin koko aineistosta. Hevos-

toiminnan asemaan liittyi vahvasti professionaalisuuden, legitimoinnin sekä toimijoiden 

oman panostuksen ja yhteistyön merkitys. Kysymykset professionaalisuudesta, koulu-

tuksesta sekä toiminnan aseman parantamisesta tulevat esiin sekä hevostoiminnan ase-

ma -teemassa että hevostoiminnan haasteet ja kehittämistarpeet – teemassa. Keskustelu 

hevostoiminnan asemasta nousi kuitenkin niin vahvasti esiin aineistosta, että halusin 

käsitellä sitä kokonaan omassa luvussaan, sen sijaan että olisin käsitellyt näitä teemoja 

ainoastaan hevostoiminnan haasteet ja kehittämistarpeet – luvussa. Näin ollen hevos-
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toiminnan asema sosiaalipalveluiden piirissä on oma aihe-alueensa, mutta se on osa 

myös hevostoiminnan kohtaamia haasteita ja kehittämistarpeita.  

 

4.3 Tutkimuseettiset kysymykset 

 

Eettiset kysymykset ovat aina olleet tärkeä osa tiedettä. Tutkimusetiikka ja eettiset ky-

symykset kiinnostavat ja yhdistävät eri tieteenalojen tutkijoita niin kansainvälisesti kuin 

kansallisestikin. Tutkijoiden keskuudessa onkin aina pohdittu, mikä tieteessä on sallittua 

ja mikä ei. Nykypäivän globalisoituvassa maailmassa eettisten valintojen tekeminen ja 

perusteleminen eivät ole yksiselitteisiä, sillä tieteellistä ja ammatillista toimintaa ohjaa-

vat ja määrittelevät niiden taustalla vaikuttavat arvot. Viime vuosina tutkimusetiikasta 

on tullut yhä tärkeämpi osa tutkimuksen tekemistä ja tutkimuseettisiä kysymyksiä on 

alettu pohtia laajemmin, mikä on näkynyt käytännössä uusien eettisten ohjeiden, etiikan 

analysoinnin sekä erilaisten työryhmien yleistymisenä. Tiedeyhteisöllä on aina omat 

sääntönsä ja norminsa, ja niiden noudattaminen on erityisen tärkeää tutkimuksen kan-

nalta. Yleisenä vaatimuksena pidetään asianosaisten tasapuolista kohtelua. Muita ylei-

sesti hyväksyttyjä periaatteita ovat muun muassa tieteellinen rehellisyys, huolellisuus, 

avoimuus, tieteellinen tunnustus, eettisesti kestävät tiedonhankinta-, tutkimus- ja arvi-

ointimenetelmät, älyllinen vapaus sekä julkinen vastuu. (Clarkeburn & Mustajoki 2007, 

7-10, 43–33; Pohjola 2007, 13; Pehkonen & Väänänen-Fomin 2011, 7.) 

 

Koska ihmistieteellisessä tutkimuksessa ja tutkimusetiikassa lähtökohtana on tutkittava 

ihminen, on äärimmäisen tärkeää, että tutkija kunnioittaa hänen itsemääräämisoikeut-

taan ja loukkaamattomuuttaan kaikissa tutkimusprosessin vaiheissa. Tutkijan on otetta-

va aina huomioon kaikki tutkimukseen mahdollisesti sisältyvät harmit, riskit ja vahingot 

ja pyrittävä aina tietoisesti välttämään tutkittavien vahingoittamista. Yksityisyydensuoja 

koskee jokaista tutkittavaa ja heitä koskevaa tietoa käsiteltäessä täytyy aina ottaa huo-

mioon tietosuojaan liittyvät lait ja muut ohjeet. Yhteiskuntatieteelliselle tutkimukselle 

tyypillistä on, että tutkimusaiheet ovat usein arkaluontoisia, ja jo tässä vaiheessa tutkija 

joutuu pohtimaan eettisiä kysymyksiä ja valintoja. Tällöin myöskään tutkijan paikka ei 

ole täysin ongelmaton. Tutkija ei joudu pohtimaan eettisiä kysymyksiä ainoastaan tut-

kimuksen alussa, vaan koko tutkimusprosessin ajan. Tutkimuskohteen lähestyminen, 

johtopäätösten tekeminen, tutkimustulosten esittely sekä tutkimuksen julkisuus vaativat 
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kaikki eettistä pohdintaa ja arviointia. (Rauhala & Virokannas 2011, 251; Heikkilä 

2002, 165.) 

 

Riikka Turtiaisen ja Sari Östmanin (2013) mukaan pohdittaessa verkon tutkimusetiik-

kaa, liikutaan vielä melko harmaalla alueella. Näkemykset ja käytännöt verkkotutki-

muksen etiikasta vaihtelevat paljon oppialoittain ja tilanteittain. Turtiaisen ja Östmanin 

mukaan verkon tutkimusetiikka sekä on että ei ole erityistä tutkimusetiikkaa. Kaiken 

pohjana toimivat kuitenkin samat eettiset periaatteet kuin muillakin tieteenaloilla. Ylei-

siä periaatteita ja tutkittavan kohteen tietoisesta suostumuksesta huolehtimalla pääsee jo 

hyvin alkuun. (Turtiainen & Östman 2013, 49, 50.) 

 

Omassa tutkimuksessani eettistä pohdintaa herättää aineiston toimijoiden tunnistetta-

vuus. Vaikka toimijoiden vastaukset ja kirjoitukset ovat tutkimuksessani nimettömiä, 

eikä aineisto sisällä arkaluontoisia tietoja, tulee kuitenkin ottaa huomioon, että Interne-

tistä peräisin oleva aineisto on helposti jäljitettävissä ja osa vastauksista on helppoa yk-

silöidä. Lisäksi esimerkiksi blogitekstit ovat kaiken yleisön luettavissa, jolloin on help-

po yhdistää kirjoitettu teksti nimeen. Toisaalta koska blogitekstit ovat julkisia, ne on 

myös tarkoitettu kaikkien nähtäväksi ja luettavaksi. Sähköpostin välityksellä tehdyistä 

kirjoitelmapyynnöistä ei voi tunnistaa yksittäisiä vastaajia, sillä heidän henkilöllisyyten-

sä jää ainoastaan omaan tietooni. Facebookin keskustelu sen sijaan oli nähtävillä kaikil-

le ryhmän jäsenille, mutta ei ryhmän ulkopuolisille henkilöille. Ryhmä oli siis suljettu, 

eikä ryhmän sisältö ole vapaasti kaikkien luettavissa. Tällöin pyysin luvan käyttää kes-

kustelua osana tutkimustani keskusteluun osallistuneilta henkilöiltä. Lisäksi tämän jäl-

keen aloitus ja keskustelu poistettiin, jolloin keskustelijoiden henkilöllisyyttä ei voi jäl-

keenpäin jäljittää ryhmästä ja tiedot keskustelun osapuolista jäivät ainoastaan minulle. 

 

Tieteenteossa on ollut jo vuosisatoja omat traditionsa ja tietyt piirteet ja periaatteet ovat 

säilyneet muuttumattomina vuosikymmeniä. Erityisesti tieteen pyrkimys objektiivisuu-

teen ja rehellisyyteen on ollut yksi tärkeimmistä tutkijan työn perusteista. Puhuttaessa 

tutkimuksen luotettavuudesta törmätään usein validiteetin ja reliabiliteetin käsitteisiin. 

Tuomen ja Sarajärven (2009) mukaan kyseiset käsitteet ovat kuitenkin haasteellisia laa-

dullisessa tutkimuksessa, ja ne juontavatkin juurensa ja sopivat parhaiten määrälliseen  

tutkimukseen. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 134–137.) Validiteetin ja reliabiliteetin tehtä-

vänä onkin etsiä totuutta ja objektiivista tietoa. Tämän perusteella voidaan siis ajatella, 



39 

 

että on olemassa yksi ainoa totuus, johon tulisi pyrkiä. Tämä on kuitenkin ongelmallista 

laadullisessa tutkimuksessa, ja erityisesti silloin kun tietoa etsitään ihmisten kokemusten 

kautta. Jokaisella yksilöllä onkin aina omat kokemuksensa ja tulkintansa eri ilmiöistä. 

(Clarkeburn & Mustajoki 2007, 15–20.) 

 

Omassa tutkimuksessani pyrin selvittämään nimenomaan toimijoiden näkemyksiä ja 

kokemuksia sosiaalipedagogisesta hevostoiminnasta ja sen vaikuttavuudesta. Tällöin 

jokainen toimija arvioi hevostoimintaa omien kokemustensa kautta ja tekee näin omia 

tulkintojaan toiminnasta sekä siitä, kuinka se on vaikuttanut heidän nuoriin asiakkaisiin-

sa. Myös itselläni on paljon kokemusta hevosharrastuksesta sekä hevosavusteisesta te-

rapiatyöstä nuorten parissa, jolloin on todettava, että tutkimusta tehdessäni omaan myös 

itse jonkinlaisia ennakko-oletuksia hevostoiminnasta. Uskon, että tällaiset ennakkotie-

dot ja -oletukset vaikuttavat siihen, minkälaisia tulkintoja teen aineistostani, ja kuinka 

niitä jäsennän. Toisaalta omat kokemukseni hevosista ja talliyhteisöistä ovat juuri se 

syy, miksi haluan tutkia Suomessa vähemmän tunnettua sosiaalipedagogista hevostoi-

mintaa ja sen vaikuttavuutta ja mahdollisuuksia nuorten tukimuotona. Tutkimusta teh-

dessäni pyrin myös haastamaan omat ennakkokäsitykseni aiheesta, ja käsittelemään 

aihetta mahdollisimman objektiivisesti. 
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5 Toimijoiden näkemyksiä hevostoiminnasta 

5.1 Hevostoiminnan asema sosiaalipalveluna 

 

Aineistosta ilmenee, että sosiaalipedagogista hevostoimintaa tarjoavat toimijat pitävät 

hevostoimintaa tehokkaana tukimuotona nuorten kuntoutumisen kannalta, mutta toi-

minnassa, sen määrittelyssä, verkostoitumisessa ja tunnettavuuden parantamisessa piilee 

omat ongelmansa ja haasteensa. Erityisesti uusi sosiaalihuoltolaki sekä sosiaalipedago-

gisen hevostoiminnan rooli sosiaalipalveluissa ovat herättäneet keskustelua. Paljon on 

myös pohdittu sitä, että vaikka sosiaalipedagoginen hevostoiminta nähdään kuntoutta-

vana toimintana, onko se varsinaisesti kuntoutusta? Aihe, joka esiintyi aineistossa useita 

kertoja, oli pohdinta yhteistyöstä Kelan kanssa. Moni toimija kokee, että sosiaalipeda-

gogisen hevostoiminnan asema nuorten tukimuotona on huono, sillä toimintaa ei katsota 

sosiaalipalveluksi, eikä toiminta näin ollen ole osana Kelan korvattavia sosiaalipalvelui-

ta. Esimerkiksi Facebookin foorumilla käydyssä keskustelussa nousi usein esiin toimin-

nan tunnettavuus sekä yhteistyö Kelan kanssa. Pohdintaa herätti se, kuinka toiminnan 

uskottavuutta ja vaikuttavuutta voitaisiin lisätä niin, että sosiaalipedagoginen hevostoi-

minta hyväksyttäisiin osaksi sosiaalipalveluita. 

 

Fb2:”Sosiaalipedagoginen hevostoiminta on tulossa ihan ammattitutkinnoksi. (…) Jos-
ko sen jälkeen Kela ottaisi joskus todesta ja myöntäisi ettei tämä ole pelkkää "heppai-
lua"...vaan että tällä todellakin on merkitystä.” 
 
Fb3:”Näimpä. Ja että miten ne sitten Kelassa ja muualla jaottelee mitkä on korvattavia 
palvelun tuottajia ja mitkä ei. Siihen suuntaan kuitenkin mennään, olen varma. Siinä 
kohtaa tahtoisin että oma toiminta on niin vakuuttavaa että Kela-korvattavien joukkoon 
pääsisi... Eihän ratsastusterapeutitkaan ole kaikki kelakorvausten piirissä. Mutta toivon 
ennen kaikkea että tästä jäisi ne pelkällä mututuntumalla tekijät pois...” 
 

Toimijoiden mukaan toiminnan kehittämisen kannalta on erittäin tärkeää, että sosiaali-

pedagogisella hevostoiminnalla on selkeä, yhtenäinen teoriapohja sekä toimintatavat. 

Tämä vaikuttaa suurelta osin toiminnan vakiinnuttamiseen, tunnettavuuden parantami-

seen sekä vaikuttavuuteen. Näissä pohdinnoissa törmätään jälleen metodisuuden käsit-

teeseen. Metodisuus voidaan nähdä ammatillista toimintaa ohjaavana periaatteena, sen 

tarkasteluna, mihin ammatilliset menetelmät voivat perustua sekä teoreettisen perustan 

ja tietoperustan tarkastelun osana (Karvinen 1993, 153). Metodisuudesta puhuttaessa 

keskustelua käydään tieteen ja ammatin, teorian ja toimintakäytännön, sekä ajattelun ja 



41 

 

toiminnan suhteista. Avainkysymyksenä on tiedon ja työn, asiantuntijuuden ja ammatti-

käytännön suhde. (Karvinen 2000, 9–10.) 

 

Fb1: ”(…) Siinä tuli monia mielenkiintoisia pointseja esille. Yhtenä niistä pitäisin juuri 
tätä teoreettisen pohjan varmistamista: mikäli emme oikein tiedä, mitä olemme teke-
mässä, voimme tehdä pikemminkin hallaa kuin hyötyä.” 
 

Yhtenäistä teoriapohjaa pohdittaessa tulee ottaa huomioon myös sosiaalipedagogisen 

hevostoiminnan käsite ja asema kansainvälisesti. Tällöin haasteena nähtiin sosiaalipe-

dagogisen hevostoiminnan käsitteen määrittely. Ulkomailla toiminta tunnetaan nimellä 

Equine Assisted Activities, suoraan suomennettuna hevosavusteinen toiminta, joka on 

sekä käsitteenä että toiminnaltaan paljon laajempi kuin Suomessa paremmin tunnettu 

sosiaalipedagoginen hevostoiminta. Yhtenä mahdollisuutena nähtiin, että hevosavustei-

nen toiminta nähtäisiin eräänlaisena yläkategoriana, johon voi sisältyä monenlaisia he-

vosavusteisia palveluita aina ratsastusterapiasta sosiaalipedagogiseen hevostoimintaan.  

 

Fb3: ”Toi toiminnan nimen vääntäminen englanniksi, tai englannista suomeksi, onkin 
yksi iso kysymys.” 
 
Fb1: ”Ja juuri tuostahan on kyse, että EAA (Equine Assisted Activities) on paljon laa-
jempi kuin sos-peda. Ja tämä onkin tärkeä näkökohta, ei niinkään terminologisten vas-
taavuusongelmien kannalta, vaan nimenomaan siksi, että meilläkin huomattaisiin ky-
seessä olevan paljon laajempi kokonaisuus kuin mitä haluttaisiin nähdä. Meillä usein 
nähdään yksisilmäisesti vain oma tapa toteuttaa eläinavusteisia menetelmiä ja ajatel-
laan, että kaikki muu joutaa romukoppaan. Tietty ekumenia olisi nyt viisasten kivenä, 
mutta toisaalta ei pidä mennä sekoittamaan puuroja ja vellejä - arvostettaisiin EAA:n 
eri toteutusmuotoja tasa-arvoisesti toisiaan täydentävinä. Kun tämä koko toimialan 
yhteinen arvostus kumpuaisi itse kentältä, se siirtyisi sieltä suuren yleisön tietoisuuteen 
ja sitten niihinkin ammattipiireihin, joista ns. tukien saaminen riippuu.” 
 

Lisäksi sosiaalipedagogista hevostoimintaa tarjoavien toimijoiden ammatillisuus, toi-

minnan professionaalisuus sekä hevostoiminnan aseman legitimointi ovat merkittävässä 

roolissa hevostoiminnan aseman parantamisessa. Ammatillisuuden lisäksi keskustelua 

käytiin myös koulutuksen merkityksestä. Laadukkaan ja laajamittaisen koulutuksen 

nähtiin lisäävän sosiaalipedagogisen hevostoiminnan uskottavuutta sosiaalipalveluiden 

ja esimerkiksi päättäjien keskuudessa. Toimijoiden mielestä on tärkeää, että sosiaalipe-

dagogisen hevostoiminnan ohjaajan koulutus muutettaisiin ammattitutkinnoksi. Tällä 

hetkellä koulutus on ammatillista täydennyskoulutusta, joka taas antaa mahdollisuuden 
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melkeinpä kenelle tahansa tuottaa hevosavusteisia palveluita, eikä toiminnan ammatilli-

suudesta ole välttämättä tällöin takeita.  

 

Useat toimijat olivat sitä mieltä, että koulutukseen tulisi panostaa ja sosiaalipedagoginen 

hevostoiminta tulisi turvata omalla ammattinimikkeellä. Tarpeeksi laajamittaisella ja 

ammatillisella koulutuksella voidaan myös taata toimijoiden ammatillisuus ja osaami-

nen. Toimijoiden ammattiosaamisella onkin erittäin suuri merkitys sosiaalipedagogisen 

hevostoiminnan harjoittamiselle. On äärimmäisen tärkeää, että hevosavusteisia palvelui-

ta tarjoavat toimijat kykenevät tarjoamaan parhaan mahdollisen asiantuntemuksen ja 

avun asiakkaiden yksilöllisten elämäntilanteiden ja avuntarpeen mukaan. Toimijoiden 

mukaan koulutukseen ja yhteiseen teoriapohjaan panostaminen toimii kaiken pohjana. 

Kun toiminnalla on selkeä ja yhtenäinen teoriapohja, samat toimintaperiaatteet, ja toi-

minta on ammattimaista ja koulutukseen panostetaan, on tästä helppo lähteä kehittä-

mään toimintaa. Tämä kaikki on myös pohjana ja edellytyksenä toiminnan aseman legi-

timoimiselle. 

 

Fb2: ”Hevosavusteinen toiminta olisi kyllä syvemmän opiskelun arvoista. Siinä riittää 
opiskeltavaa. Vielä kun nimikkeen saisi suojattua, ettei sitä saisi käyttää kuka tahansa.” 
 
Fb1: ”Niinpä, tämä että sospedakin on tällä hetkellä aika vapaata riistaa, ei ole omiaan 
lisäämään toiminnan uskottavuutta. Toisaalta näkisin, että mikäli toiminnan lähtökoh-
dat ovat kestävät ja mietittynä ja on riittävä hevos- ja ihmistaito-osaaminen (siinäpä 
vasta termi), niin toimintaa pystyy tekemään myös ilman tuota ammattitutkinnon suo-
maa statusta. Mutta siltä pohjalta on vaikeaa päättäjiä vakuuttaa, se on selvä.” 
 
Toim.4: ”Tärkeä asia uskottavuuden kannalta on alan ammatillisen koulutuksen orga-
nisointi. Tätä ollaan kuulemma suunnittelemassa. Lyhyillä monimuoto-opiskeluna toteu-
tettavilla täydennyskoulutuksilla ei koskaan voida varmistaa riittävää ammattiosaamis-
ta, jotta ala voisi nauttia täyttä yhteiskunnallista arvostusta.” 
 
 
Marjatta Eskolan (2003) mukaan professionaalistuminen on ammatillisten tunnusmerk-

kien vahvistumista. Työtoiminta hakee siinä muotoaan ja paikkaansa. Professionaalis-

tuminen on tehtävän suorituksen kannalta välttämätöntä. Siinä kyse on työsuorituksen 

yhä paremmasta sekä tiedollisesta että taidollisesta hallinnasta, jonka perusteella työnte-

kijä saa oikeuden harjoittaa ammattia eli pystyy vastaamaan sille asetettuihin odotuk-

siin. Odotukset paljastavat niin toiminnan tavoitteen kuin tarkoituksenkin. (Eskola 

2003, 108.) 
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Kyösti Raunio (2009) painottaa erityisesti koulutuksen ja tietoperustan merkitystä pro-

fessioaseman saavuttamisessa. Raunion mukaan professioasemaan pyrkimiseen viittaa 

erityisesti vahva pyrkimys koulutustason kohottamiseen ja koulutuksen sitominen yli-

opistolliseen tutkintoon. Professionaalistumisen näkökulmasta tavoitteena on tieteelli-

nen ammatillistuminen eli ammatillisen toiminnan perustaminen tieteellisen tutkimuk-

sen tuottamaan tietoon. Työntekijän toiminnan perustana korostuvat tieteellinen tieto ja 

ammatillis-tieteellinen osaaminen sekä eettiset periaatteet. Tällainen toiminnallinen pe-

rusta on professionaalistuneelle ammatille ominainen. Ammatillistuminen ja professio-

asema ovat kuitenkin vahvasti riippuvaisia kyseisen ammatin yhteiskunnallisesta tehtä-

västä ja julkisen vallan tuesta. (Raunio 2009, 32–34.) 

 

Ammatillista pätevyyttä ja professioasemaa ei kuitenkaan voida käsittää pysyvänä, ai-

noastaan suoritetun ammattitutkinnon myötä saavutettuna ominaisuutena tai valmiutena. 

Se on ennemminkin muutokseen suuntautuva jatkuva oppimisprosessi, jossa tieto ei ole 

annettua, vaan se luodaan toiminnassa ja sitä opetettaessa. Tällainen refleksiivinen am-

matillisuus tarkoittaa tietoisuutta omaa toimintaansa ohjaavista tekijöistä ja ammatilli-

sen osaamisen rakentamisesta näitä tekijöitä kriittisesti arvioiden. Tällöin tärkeitä seik-

koja ammatin tiedollisten ja taidollisten valmiuksien ohella on kriittisten ja reflektiivis-

ten taitojen tuottaminen. Tämä merkitsee teoriaopetuksen, tutkimuksen, käytännön ja 

käytännön opetuksen ja harjoittelun yhteyksien tiivistämistä ja integroimista ammatilli-

suutta rakentavalla tavalla. (Granfelt & Jokiranta & Karvinen & Matthies & Pohjola 

1993, 45.) 

 

Myös toimijoiden oma avoimuus ja yhdistyksen toiminta katsottiin tärkeäksi toiminnan 

kehittämisen kannalta. Avoimuus – tai avoimuuden puute - ja yhdistyksen toiminta kui-

tenkin nähtiin keskustelijoiden mielestä ongelmallisena, ja verkostoitumista sekä toimi-

joiden välistä yhteistyötä olisi lisättävä. Verkostoituminen, yhteistyö ja avoimuus tois-

ten toimijoiden ja yhteiskunnallisten päättäjien kanssa on ensiarvoisen tärkeää. Kun 

toiminta on avointa ja verkostoitumiseen ja markkinointiin panostetaan, voidaan samal-

la parantaa toiminnan tunnettavuutta ja vakuuttavuutta. Verkostoituminen esimerkiksi 

kunnan sosiaalitoimen, koulun tai seurakunnan kanssa avaa hevostoiminnalle uusia ovia 

ja sovellutusmahdollisuuksia. Toimijoiden oma osallistuminen, aktiivisuus sekä toimin-

nan arviointi ovat merkittävässä roolissa sosiaalipedagogisen hevostoiminnan aseman 

parantamisessa. Koska sosiaalipedagogista hevostoimintaa on tutkittu Suomessa vähän, 
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myös tutkimuksen tekemiseen panostaminen ja osallistuminen ovat ensiarvoisen tärkei-

tä seikkoja erityisesti toiminnan vaikuttavuuden ja vakuuttavuuden kannalta.  

 

Fb1: ”Yhdistyksellä on myös salaiset FB-sivut, mikä kertonee avoimuuden asteesta ta-
rinaansa. Itse tiedän, että tällaista työtä tekee kyllä useampikin toimija Suomessa. 
Kuinka avoimia ovat tutkimustyölle, se on sitten eri asia. Tiedän monia erinomaisia 
paikallisia toimijoita, jotka eivät välitä jakaa kokemuksiaan muiden kanssa, ujoutta, 
pelkoa, kateutta vai mitä syitä sitten kullakin on. Kel onni (tai osaamista?) on, sen kät-
keköön, näin se on sitten nähtävä. Itse liputan ehdottomasti sen puolesta, että yhteiset 
kokemukset jakoon vaan ja tietoa avoimesti liikkumaan niin sisäisesti kuin ulkoisestikin, 
tämä on kaiken ammattimaisen toiminnan tunnettuuden ja kehittämisen kannalta aivan 
perusasioita, joka meillä Suomessa on niin hukassa.” 
 
 
Fb1: ”Olen vakuuttunut kuitenkin siitä, että avoin tiedonvälitys ja yhteistyömyönteinen 
asenne vie voiton. Jos on näitä minä yksin tiedän -ihmisiä niin he jäävät pysyvästi pai-
kalleen, eivätkä voi tarjota ammatillisestikaan parasta mahdollista palvelua loppujen 
lopuksi. Tällaisenkin yhdistyksen yhtenä olennaisena tehtävänä näkisin juuri tutkimus-
työn ja tiedonvälityksen edistämisen. Toiminta oli ainakin silloin kuin siinä yritin muka-
na riippua juuri päinvastaiseen suuntaan tähtäävää, autoritääristä, määräilevää ja 
kaavoihin kangistunutta hyväsiskokerhoa.” 
 

Fb1: ”Tässä korostuu koulutuksen, tiedon- ja kokemusten vaihdon sekä toiminnan 
koordinoinnin tärkeys. On päästettävä irti hevosihmisille ominaisesta tunteenpalosta ja 
rohkeasti ylitettävä oman mukavuusalueen rajat. Aiheeseen liittyen tarkoitan tällä ni-
menomaan tutkimustyötä ja tiedonvaihtoa. Miten kansainvälisesti saadut tulokset sovel-
tuvat suomalaiseen toimintaympäristöön? Miten nykytoimintaa täällä voitaisiin paran-
taa? Onko liian kapeasta erikoistumisesta Suomen väestöpohjalla ja hevostoiminnan 
volyymilla lopultakaan hyötyä? Miten sospedasta saataisiin muokattua kelvollinen ja 
riittävän vakuuttava konsepti, josta asiakas ja/tai Kela olisi valmis maksamaan, niin, 
että siitä saataisiin kannattavaa? Kenellä olisi niin paljon aikaa ja innostusta asiaan, 
että ryhtyisi perustamaan yrittäjien edunvalvontajärjestöä, joka lähtisi edelleen lob-
baamaan poliittisia ja yhteiskunnallisia päättäjiä? Huonot ajat eivät kestä ikuisesti, ja 
jos organisoituminen tapahtuu ajoissa, olisi valtuuskunta valmiina toimimaan, kun ta-
loudellinen tilanne helpottaa.” 
 

”(…) nyt on syytä tehdä itsensä ja asiantuntemuksensa tunnetuksi omissa verkostoissa 
ja erityisesti siihen suuntaan, joka päättää ehkäisevien palvelujen hankinnasta. Tähän 
vaikuttaisi nyt olevan hyvä tilaus, kun palvelun tarpeen arvioinnissa tulisi huomioida 
myös kolmannen sektorin ja yleensä laajasti kaikki paikalliset palvelujen tarjoajat.” 
Blogiteksti3 
 
 
Aineistosta esiin tullut tärkeä huomio on myös sosiaalipedagogisen hevostoiminnan 

vaikuttavuus ja erityisesti vaikuttavuuden arviointi. Kuinka tulisi mitata toiminnan vai-

kuttavuutta, ja mitä kaikkea on otettava huomioon toiminnan vaikuttavuutta arvioitaes-
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sa? Erään toimijan blogitekstissä käydään läpi sosiaalipedagogista hevostoimintaa osana 

Green Care – toimintaa. Blogissa pohditaan Green Caren ja sosiaalipedagogisen hevos-

toiminnan vaikuttavuuden arviointia sekä sitä, mitä haasteita arviointi ja vaikuttavuuden 

mittaaminen pitävät sisällään. Blogiteksti pohjautuu Green Care Finland ry:n järjestä-

mään seminaariin, jossa pohdittiin kuinka luonto- ja eläinavusteisia kuntoutusmenetel-

miä sekä niiden vaikutuksia voidaan mitata. 

 

Blogiteksti1: ”Luontoympäristön hyvinvointivaikutuksia on kokeellisesti tutkittu jo mel-
ko paljonkin. Sen sijaan luontoympäristössä tapahtuvan Green Care –toiminnan, jossa 
mukana on muun muassa yhteenkuuluvuuden tunne ja sosiaalisen vuorovaikutuksen 
tuomat elementit, hyvinvointivaikutusten mittaaminen tuntuu haastavammalta ja tutki-
muksiakin lienee julkaistu vähemmän. Vaikuttavuustutkimuksesta mielestäni tekee eri-
tyisen haastavaa muun muassa se, että tutkimusten kohderyhmät voivat olla hyvin eri-
laisia ja tutkittavien elämässä moni muu asia voi vaikuttaa hyvinvointiin Green Care –
toiminnan lisäksi.”  
 

Tärkeää on myös pohtia sitä, kuinka vaikuttavuutta arvioidaan ja millä menetelmillä. 

Vaikuttavuustutkimusta tulisi tehdä enemmän, mutta myös toimijoiden itsensä tulisi 

aktiivisesti kirjata toimintansa vaikuttavuutta. Tällöin tulee kuitenkin ottaa huomioon 

asiakas ja hänen elämäntilanteensa sekä se, millä tavoin vaikuttavuutta arvioidaan ja 

mitataan.  

 

Blogiteksti 1: ”Vaikutusten arviointia tehtäessä on otettava huomioon hienotunteisuus 
asiakasta kohtaan, jotta arviointi ei mene itse toiminnan edelle. Käytännössä arviointi-
lomake ei voi olla kovin pitkä ja monimutkainen, jotta arviointi on helppo toteuttaa eikä 
asiakas koe olevansa ”koe-eläin”. Tässä mielestäni riittää vielä pähkinää purtavaksi.”  
 

Pohjolan (2012) mukaan hyvinvointipalveluiden ympärillä käytävän keskustelun pohjal-

ta voi todeta, että elämme vaikuttavuusyhteiskunnassa. Vaikuttavuuden käsite on saanut 

vähitellen yhteisuntapolitiikassa merkittävän aseman. Sen kautta perustelemisesta on 

tullut keskeinen keino julkisen sektorin työntekijöiden toiminnan sääntelyssä. Aikai-

sempien yhteiskunnallisten tavoitekäsitteiden, kuten tehokkuus, taloudellisuus ja tuotta-

vuus, rinnalle on siten uudempana ulottuvuutena tullut vaikuttavuuden käsite. Vaikutta-

vuus on olennainen ulottuvuus sosiaalityössä, koska työssä tavoitellaan ongelmallisen 

tilanteen muuttumista laadullisesti paremmaksi. (Pohjola 2012, 21.) Myös sosiaalipeda-

gogisen hevostoiminnan tavoitteet ovat samat, joten vaikuttavuus ja vaikuttavuuden 

arviointi on siten oleellinen ja tärkeä osa myös hevostoimintaa. Myös Tarja Kemppaisen 
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ja Pekka Ojaniemen (2012) mukaan vaikuttavuudella tarkoitetaan jonkin tietyn toimin-

nan kykyä saada aikaan muutoksia tietyssä systeemissä tai kohdejoukossa. Voidaan siis 

sanoa, että vaikuttavuudessa on kyse toiminnan ja muutoksen välisestä suhteesta. 

(Kemppainen & Ojaniemi 2012, 52.) 

 

5.2 Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan mahdollisuudet nuorten tukimuo-

tona 

 

Aineiston perusteella voidaan todeta, että toimijat näkivät sosiaalipedagogisella hevos-

toiminnalla olevan useita nuorten hyvinvointia tukevia tekijöitä. Näitä ovat eri toimijoi-

den mukaan toiminnallinen tallimiljöö, syrjäytymisen ehkäiseminen, sosiaalisten taito-

jen kehittyminen sekä henkinen ja fyysinen hyvinvointi. Nämä teemat nousivat esiin 

niin toimijoiden haastatteluista, blogiteksteistä kuin Facebook-keskustelustakin. Toi-

minnallinen tallimiljöö tarjoaa monipuoliset puitteet nuorten tukemiselle. Toiminta on 

aina tavoitteellista, suunnitelmallista sekä ammatillista, jossa jokaisen yksilön tarpeet ja 

lähtökohdat otetaan huomioon. Toiminnassa yhdistyvät ajattelun ja tekemisen sekä teo-

rian ja käytännön vuorovaikutus. Sosiaalipedagoginen hevostoiminta on kuntouttavaa ja 

pedagogista eli opetuksellista toimintaa, jonka avulla voidaan ennaltaehkäistä nuorten 

pahoinvointia ja tukea heitä elämän haasteissa.  

 

Toimijoiden mukaan hevostoiminnalla on erinomaiset edellytykset syrjäytymisen ehkäi-

semisessä. Erityisesti toiminnan yhteisöllisyyttä, toiminnallisuutta ja elämyksellisyyttä 

pidettiin tärkeinä elementteinä nuorten kuntoutumisen kannalta, ja nämä elementit ovat-

kin koko toiminnan perusta ja tärkeimmät lähtökohdat. Yhteisöllisyys, toiminnallisuus 

ja elämyksellisyys vahvistavat nuorten itsetuntoa, pystyvyyden sekä osallisuuden ja 

kuuluvuuden tunteita. 

 

Toim.1: ”Sosiaalipedagoginen hevostoiminta tarjoaa vahvan pohjan yhteisöllisyydelle, 
josta nykyajassa moni kokee jäävänsä paitsi. Hevostoiminta tarjoaa luonnollista teke-
mistä, jossa kaikilla yhteisön jäsenillä on yhteinen päämäärä: hevosen hyvinvointi. Sen 
ympärille nivoutuu monenlaista toiminnallisuutta. Toiminnalla on selkeä päämäärä ja 
sitä tulee hyvin luonnollisesti. Hevonen herättää monenlaisia tunteita ja ajatuksia" 
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Nina Hyvätin (2005) mukaan syrjäytyvien nuorten itsetunto on usein heikko ja heidän 

minäkuvansa on kielteinen. Vaikka syrjäytymisvaarassa olevat tai jo yhteiskunnasta 

syrjäytyneet nuoret eivät muodostakaan varsinaista riskiä ympäröivälle yhteiskunnalle, 

Hyvätin mukaan he muodostavat kuitenkin riskin itselleen. Nuoret elävät haastavaa, 

muutosrikasta ja jopa raskastakin elämänvaihetta, ja kaipaavat onnistumisen kokemuk-

sia, hyvän olon tunnetta ja hyväksyntää. Hevostoiminta tarjoaa nuorille juuri näitä ko-

kemuksia. Hevosten parissa tehtävän työn kautta nuoret voivat löytää elämänalueita, 

joissa he voivat kokea yhteisöllisyyttä, turvallisuuden tunteita ja onnistumisen elämyk-

siä. Talliyhteisöllä on syrjäytymisen ennaltaehkäisyssä hyvät mahdollisuudet yhteisölli-

seen kasvatukseen. On kuitenkin tärkeää muistaa, että toiminnan tulee aina olla aikuis-

johtoista, tietoista toimintaa nuorten hyväksi, johon liittyy joskus tiukkojakin sääntöjä. 

Yhteisten pelisääntöjen tulee olla kaikille selvät ja yhdessä sovittu, tällöin kaikki voivat 

sitoutua toimimaan tavoitteiden mukaisesti. Aikuisjohtoinen toiminta ja ohjaaminen 

ovatkin erittäin tärkeitä seikkoja nuoren kuntoutumisen kannalta. Talliyhteisöllä on kas-

vatuksellisia mahdollisuuksia myös syrjäytymisen auttamistyössä. Esimerkiksi työssä-

oppiminen voi olla yksi mahdollisuus kuntouttavana työmuotona syrjäytyvälle nuorelle. 

(Hyvätti 2005, 23–24.)  

 

Toim.5: ”Isolla osalla asiakkaista on itsetunnon pulmia ja varmasti jokaiselle tekee 
hyvää sitä vahvistaa. Myös positiivisen pedagogiikan periaatteet ovat vahvasti käytös-
säni. Annan joillekin tehtäviä, jossa tulee vaikkapa kirjata päivittäin jokin onnistuminen 
tai kiva asia. Ja tätä kautta saadaan näkyväksi hyviä asioita arjessa. Ja niistä voidaan 
sitten puhua. On tärkeää sanoa asioita ÄÄNEEN. Monella kun ongelmat ovat muokan-
neet itsetuntoa ikävästi (oppimisvaikeudet koulussa neuropsykiatriset vaikeudet, masen-
nus jne.). Pyrin työskentelyssä saamaan asiakkaan uskomaan että HÄN ITSE ei ole se 
ongelma vaan ongelma tai vaikeus tulee ihmiseen. Ongelman voi myös ulkoistaa. (…) 
Mutta painotan edelleen, että työskentely lähtee aina kunkin asiakkaan omista tarpeista 
ja lähtökohdista.” 
 

Yhteisöllisyyden merkitys syrjäytymisen ehkäisemisessä korostui myös erään toimijan 

vastauksessa, jossa hän kertoi hevostoiminnan mahdollisuuksista maahanmuuttajien 

tukemisessa. Sosiaalipedagogista hevostoimintaa voidaan soveltaa maahanmuuttajien 

kotoutumisen ja yhteiskuntaan integroitumisen tukena. Maahanmuuttajat tulevat uuteen 

maahan, jossa kieli, kulttuuri ja tavat voivat poiketa hyvinkin paljon maahanmuuttajan 

omasta kulttuurista. Tällöin sosiaalipedagoginen lähestymistapa tukee juuri yhteiskun-

taan integroitumista ja osallisuutta, jonka maahanmuuttajat ja heidän kanssaan työsken-

televät saattavat kokea haasteelliseksi. Jälleen edellytyksenä toiminnan tavoitteiden on-
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nistumiselle pidettiin asiakkaan luontaista kiinnostusta luontoon ja eläimiin. Maaseudul-

la eläinten kanssa työskennellessä on myös erittäin tärkeää, että otetaan huomioon maa-

hanmuuttajan oma kulttuuritausta ja suhtautuminen eläimiin.  

 

Toim.4: ”Maahanmuuttajat tarvitsevat erityistä tukea integroituakseen uuden koti-
maansa yhteiskuntaan. Sosiaalipedagoginen toiminta talliyhteisössä vahvistaa asiak-
kaan kuuluvuuden ja osallisuuden tunnetta, joka on jokaisen ihmisen perusoikeus. He-
vostoiminta tarjoaa voimaannuttavan vapaa-ajanharrastuksen, joihin maahanmuutta-
jalla ei useinkaan ole kovin paljon muuten mahdollisuuksia (varojen puute, kieliongel-
mat, omaehtoinen eristäytyminen maahanmuuttajaryhmiin, joissa ei kohdemaan kieltä 
eikä kulttuurisidonnaisia tapoja ja tottumuksia voi oppia ymmärtämään, kantaväestön 
välinpitämättömyys ja/tai jopa aktiivinen syrjintä). Näin ollen toiminta estää eristäyty-
neisyyden ja osattomuuden kokemusta ja auttaa luomaan kontakteja kantaväestöön sekä 
hankkimaan uusia ihmis- ja hevosystäviä luonnonläheisen harrastuksen parista. Toi-
minta soveltuu maahanmuuttajalle, jolla on myönteinen suhtautuminen maaseutuun ja 
eläimiin ja joka on valmis itsekin panostamaan hyvinvointiinsa.” 
 

 

Sosiaalisten taitojen oppimiseen sisältyy vahvasti osallisuuden ja kuuluvuuden tunne 

sekä tunnetaitojen kehittyminen. Lisäksi läsnäolo, toisten auttaminen, huomioonottami-

nen ja yhteistyö edesauttavat sosiaalisten taitojen kehittymistä.  Tallilla kaikki ovat ta-

savertaisia kumppaneita, ja talliyhteisössä korostuukin avoimuus, iloisuus ja luottamus. 

Nämä seikat taas voivat edesauttaa puhumaan tunteista ja vaikeistakin asioista. 

 

Toim.5: ”Olen paljon miettinyt sosiaalipedagogiikan kulmakiveä ”yhteisöllisyys” jos 
asiakas käy yksilökäynneillä. Lähtökohtaisesti ryhmän muodostavat hevonen, asiakas ja 
minä. Mutta tallilla on usein muitakin ihmisiä ja meillä kaikki on ”kasvatettu” sos.ped. 
viitekehyksessä, jolloin kaikki huomioivat toisensa, puhuvat arvostavasti ja ystävällises-
ti. Ja kaikki tervehtii kaikkia! Silloin on kiva tulla tallille. Monilla asiakkailla on puut-
teita sosiaalisissa taidoissa, ja niitä taitoja tulee kyllä harjoiteltua samalla. Olen itse 
tarkka näissä asioissa ja aina neuvon lapsia miten pitää toimia ja sanoa erilaisissa ti-
lanteissa. Eihän lapsi osaa jos kukaan ei ole kertonut ja oma esimerkki on tärkeä. Täs-
säkin kohtaa korostan, että asioita pitää sanoa ÄÄNEEN, olen kova sanoittamaan tilan-
teita ja asioita. Lapsi toimii oikein jos hän tietää miten pitää toimia.” 
 

Johanna Kaarela (2005) on tutkinut hevostoiminnan mahdollisuuksia lastensuojelun 

nuorten asiakkaiden tukemisessa. Kaarelan projektityön lähtökohtana oli tavata nuoria 

ympäristössä, joka mahdollistaisi luontevan vuorovaikutuksen sekä voimaantumisen 

sosiaalipedagogisen hevostoiminnan kautta. Projektiin osallistui neljä lastensuojelun 

asiakkaana ollutta 12–16-vuotiasta tyttöä. Ryhmän toiminnasta voitiin todeta sosiaali-

pedagogisen hevostoiminnan tuottaneen paljon lastensuojelun sosiaalityön kannalta 
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tärkeitä asioita. Ryhmään osallistuneet tytöt kertoivat avoimesti yhteisissä keskusteluis-

sa oman elämänsä tärkeistä asioista. Asiakassuhde ryhmää ohjanneisiin sosiaalityönteki-

jään ja perhetyöntekijään muodostui hyvin luottamukselliseksi, mikä mahdollisti kes-

kustelut aroistakin asioista.  Tällaisten keskustelujen ja luottamussuhteen ansiosta saa-

tiin paljon tietoa perheiden tilanteista tyttöjen näkökulmasta ja näin ollen sosiaalityön-

tekijällä oli paremmat työskentelyedellytykset koko perheen kanssa. Ryhmätoiminnan 

aikana päästiin käsittelemään myös tavoitteiden mukaisesti sosiaalisia taitoja, tunteiden 

tunnistamista ja ilmaisua, itsetuntemusta ja ongelmanratkaisutaitoja. Hevostoiminnan 

kautta tytöt pääsivät testaamaan omia kykyjään sekä saivat valmiuksia arkielämään. 

(Kaarela 2005, 50.) 

 

Erään toimijan vastauksessa taas nousi esille koulumaailman näkökulma ja hevostoi-

minnan mahdollisuudet opetuksen tukena, sekä erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden 

syrjäytymisen ehkäisemisessä. Tässä erityisnuorilla tarkoitetaan erityistä tukea tarvitse-

via nuoria, kuten kehitysvammaisia ja autisminkirjon oppilaita, tai oppilaita joilla on 

esimerkiksi keskittymis-, oppimis- tai tunne-elämän vaikeuksia. 

 

Toim.3: ”Erityisnuoret ovat muita herkemmässä asemassa syrjäytyä, monet ovat elä-
neet koko elämänsä erilaisissa laitoksissa, ja he etsivät paikkaansa tässä yhteiskunnas-
sa nuorina aikuisina.  Nuorilla on paljon masennusta, huonoa itsetuntoa sekä yksinäi-
syyttä. Kun olen jutellut nuorten kanssa moni kertoo että koulu on ainoa kontaktipinta 
yhteiskuntaan, muun ajan he oleilevat yksin kotona tai laitoksessa/perhekodissa tms. 
Olen pohtinut usein miten nämä nuoret saisi liikkeelle ja mukaan erilaiseen luonnolli-
seen toimintaan, luettuani sosiaalipedagogiikan peruskäsitteitä, tuntui että vastaus tuli 
sieltä.” 
 
 
Ritva Kjäldman (2005) on tutkinut hevostoiminnan vaikutuksia koulupudokkaiden tu-

kemisessa ja aktivoimisessa. Tutkimus osoitti, että tutkimukseen osallistuneiden oppi-

laiden kohdalla voitiin havaita vahvaa sitoutumista sekä opiskeluun että urasuunnitte-

luun. Oppilaiden hevostoiminta koostui muun muassa oman viikkoaikataulun suunnitte-

lusta, hevostoiminnasta ja hevosen kanssa työskentelystä, kuten hoitamisesta, ratsasta-

misesta, ruokkimisesta sekä varustehuollosta. Oppilaiden sitoutuminen opiskeluun ja 

oppitunneille saapumiseen oli sitä voimakkaampaa, mitä kauemmin opetukseen liittyvä 

hevostoiminta oli jatkunut. Hevostoiminta toimi nuorille eräänlaisena palkintona opin-

toihin sitoutumisesta ja opintojen etenemisestä. Hevostoiminnan kautta oppilaat löysivät 

omat rajansa ja heidän minäkuvansa eri alueilla selkiytyi. Hevostoiminta aikataulutti ja 
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jäsensi oppilaiden viikkorytmiä antaen siihen sekä tuttua rutiinia ja turvallista jatkuvuut-

ta. Lisäksi oppilaat kykenivät hevostoiminnan päättyessä asettamaan itselleen realistisia, 

toteutettavissa olevia tavoitteita niin opiskelussaan kuin harrastuksissaan. (Kjäldman 

2005, 38–39.) 

 

Oppiminen on yksi tärkeimmistä elementeistä hevostoiminnassa. Talliympäristössä ta-

pahtuu valtava määrä oppimista, joka on kokonaisvaltaista ja kokemuksellista. Oppimi-

sen perusedellytyksenä on motivaatio, joka hevosen kanssa toimittaessa lapsilla ja nuo-

rilla on yleensä hyvin vahva. Motivaatiota pitävät yllä myös selkeät ja haasteelliset ta-

voitteet. Ohjaavan aikuisen tai terapeutin tuleekin osata mitoittaa tavoitteet ja haasteet 

asiakkaalle sopiviksi, jotta toiminta olisi mahdollisimman motivoivaa ja palkitsevaa ja 

näin ollen tuloksellista ja tehokasta asiakkaan kannalta. Lastensuojelun lapsilla on todet-

tu olevan usein eri syistä johtuvia oppimisvaikeuksia ja huono kuva itsestään oppijoina. 

Tämä saattaa johtua siitä, että lapsi tai nuori on usein kokenut elämässään hyvin paljon 

negatiivista palautetta toiminastaan. Tällaiset negatiiviset kokemukset ovat vieneet hä-

neltä uskon itseen, omiin kykyihinsä sekä halun opetella. Keskittymisvaikeudet ovat 

näillä nuorilla myös yleisiä. Hevostoiminnan vahvuus oppimisympäristönä on myös 

tallilla vallitseva selkeä struktuuri, säännöt ja toimintatavat, jotka ovat lähtöisin hevosen 

hyvinvoinnista sekä turvallisuudesta. (Palola 2011, 385.) 

 
Toim.2: ”Ratsastusterapia on kuntoutusta aivan kuten vammaisratsastus on harrastus-
toimintaa. Sosiaalipedagoginen hevostoiminta taas on kuntouttavaa, mutta nimenomaan 
pedagogista eli opetuksellista toimintaa. Hevostoiminta sopii hyvin sosiaalisten taitojen 
oppitunniksi. Hevostoiminnalla voi kehittää oppilaan sosiaalisia taitoja, ja se soveltuu 
sosiaalisten taitojen oppitunniksi toiminnallisessa opetuksessa erinomaisesti. Ryhmä-
toimintana hevostoimintaan sisältyy paljon mahdollisuuksia, joista nostan esiin sosiaa-
listen taitojen osalta seuraavat tavoitteet/sisällöt: empatiakyvyn kehittäminen, osalli-
suus, toisten huomioonottaminen, yhteistyö, ryhmän jäsenyys, positiivisen palautteen 
saaminen, itsetunnon ja myönteisen minäkuvan vahvistuminen, jaetun ilon kokeminen 
toisten ihmisten kanssa, tasa-arvoisuus ryhmässä toimijana, jakaminen ja vuorottelu. 
Sosiaalisten taitojen lisäksi saadaan hevostoiminnalla lukuisia muita hyötyjä kuten mo-
nipuoliset aistielämykset ja fyysiset kehon toimintaan, hahmottamiseen, kuntoon sekä 
työtaitoihin liittyvät tavoitteet.” 
 

Hevostoiminnalla nähdään myös olevan positiivisia vaikutuksia nuorten henkiseen hy-

vinvointiin. Hevostoiminnan elämyksellisyys nähdään voimaannuttavana ja uudistava-

na. Toimijat kuvasivat, kuinka hevostoiminta vahvistaa nuorten itseluottamusta sekä 

itsetuntoa ja positiivista minäkuvaa ja identiteetin muodostumista. Onnistumisen koke-



51 

 

mukset motivoivat nuoria ja lisäävät pystyvyyden tunnetta sekä luottamusta omiin ky-

kyihin. Toisaalta myös häviämisen taidot, pettymysten ja epäonnistumisen kokemukset 

ovat tärkeitä nuorille, sillä niiden avulla nuori voi oppia tunteiden säätelyä, impulssi-

kontrollia ja itsehillintää. Talliympäristössä vallitsee turvallinen ilmapiiri, jossa nuorella 

on myös mahdollisuus keskustella negatiivisista tunteistaan tai epäonnistumisista ai-

kuisten kanssa.  

 

Blogi5:”Sosiaalipedagoginen hevostoiminta tarjoaa lapselle ja nuorelle tukea, rohkai-
sua, rauhoittumista ja turvallisuutta hevosen ja muiden tilan eläinten avulla. Hevostoi-
minnan avulla lapsi saa hevosesta tai eläimestä ystävän, joka vuorovaikutuksellaan 
auttaa esimerkiksi tunneilmaisussa ja erilaisten asioiden käsittelyssä luotettavan ohjaa-
jan mukana ollessa.” 
 

Toim.5: ” Itse näen viikoittain, miten merkityksellistä hevostoiminta on. Kun lapsi tai 
nuoria alkaa puhua, iloita ja nauraa, kotoa kerrotaan lapsen ”leijuvan”, on lähtenyt 
liikkeelle suuria asioita. Toiminnalla voidaan oppia monenlaisia asioita (…) Monet 
asiat toteutetaan hyvinkin rutiininomaisesti, jolloin lapselle/nuorelle voidaan taata tur-
vallinen hetki ”tiedän mitä teen, osaan”. Aikuisen tehtävä on järjestää onnistumisia ja 
ilon hetkiä, ja se on helppoa hevosen kanssa. Ja miten itsetunto kasvaa kohisten, kun 
ihminen voi päättää mihin hevonen menee ja mitä se tekee. Pystyvyyden tunne ison 
eläimen kanssa.” 
 

Lena Forsberf ja Ulla Tebelius (2006) ovat tutkineet tyttöjen identiteetin muodostumista 

tallilla. Erityisesti naiset ja tytöt, jotka olivat harrastaneet ratsastusta ja hevosten hoitoa 

pidemmän aikaa kuvailivat, kuinka he kokivat itsetuntonsa ja itsevarmuutensa kohon-

neen vastuunottamisen ja hevostenhoidon haastavuuden ansiosta. Vapaa-ajanvietto tal-

lilla lisäsi heidän yhteenkuuluvuuden tunnettaan ja he kertoivat saaneensa paljon uusia 

ystäviä. Talliyhteisössä myöskään konflikteilta ei voida välttyä ja nuorten väliset riitati-

lanteet opettavatkin nuorille tunteiden säätelyä sekä sitä, kuinka ongelmatilanteissa tuli-

si toimia ja kuinka ne tulisi ratkaista. Lisäksi tallilla nuoret kokivat voivansa olla oma 

itsensä, eikä tallilla tarvinnut esimerkiksi miettiä sitä miltä näyttää. Myös nuoret itse 

kuvailivat, kuinka tärkeää harrastuksessa on nimenomaan se, että toisin kuin monessa 

muussa harrastuksessa, tallilla ”harrastusväline” eli hevonen on elävä olento, jonka 

kanssa saa kommunikoida ja olla vuorovaikutuksessa. (Forsberg & Tebelius 2006, 4-

17.) 

 

Kantomaan ym. (2010) mukaan liikunnalla on paljon mahdollisuuksia nuorten tervey-

den ja hyvinvoinnin edistämisessä. Liikunta parantaa paitsi nuorten fyysistä kuntoa, se 
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myös vähentää masennuksen ja ahdistuksen riskiä. Liikunta voi vaikuttaa myös myön-

teisesti nuorten kognitiiviseen toimintaan ja oppimisvalmiuksiin. Tällä voidaan nähdä 

olevan positiivisia vaikutuksia nuorten oppimiseen ja koulumenestykseen. (Kantomaa 

ym 2010, 30.) 

 

Hevostoiminnalla voidaan nähdä olevan positiivisia vaikutuksia nuorten fyysiseen hy-

vinvointiin. Esimerkiksi ratsastus ja erilaiset tallityöt vaativat fyysistä kuntoa. Ulkona 

liikkuminen, raikas ulkoilma ja toiminnallisuus vaikuttavat siten myös nuorten fyysi-

seen hyvinvointiin. Tallimiljöön toiminnallisuus, siellä tapahtuva liikunta sekä yhteys 

luontoon tarjoavat myös monia erilaisia aistiärsykkeitä. Runsas ulkoilma ja luonnollinen 

tekeminen edistävät terveyttä ja hyvinvointia. Lisäksi fyysinen toiminta kehittää nuoren 

kehonhallintaa, hahmottamista, kuntoa sekä työtaitoja.  

 

Toim.3: ”Toiminnassa pääsee nauttimaan tuoksuista, väreistä ja erilaisista äänistä. 
Toiminta on fyysistä, eli koko keho saa liikettä ja sitä kautta voi paremmin. Runsas ul-
koilma ja luonnollinen tekeminen virkistävät, ja sen jälkeen usein ruoka ja uni maistuu. 
Liikunta tutkitusti lisää mielihyvähormonien, esim. endorfiinien tuotantoa, liikunta myös 
muuttaa keskushermoston välittäjäaineiden pitoisuuksia niin että mieliala paranee. Lii-
kunta etenkin luonnossa lievittää masennusta ja voi ehkäistä sitä.” 
 

Hevostoiminnan voidaan siis todeta vaikuttavan kaikilla ihmisen osa-alueilla: sillä on 

vaikutuksia niin sosiaalisella, psyykkisellä, kuin fyysiselläkin tasolla. Myös sosiaalipe-

dagogiikan perusperiaatteet linkittyvät näille tasoille: Sosiaalisella tasolla korostuu yh-

teisöllisyys, psyykkisellä tasolla elämyksellisyys ja fyysisellä tasolla toiminnallisuus. 

Hevostoiminnan voidaan todeta olevan kokonaisvaltainen kuntoutumisen muoto, jonka 

vaikutukset ja mahdollisuudet nuorten tukemisessa ovat moninaiset.   

 

 

5.3 Hevostoiminnan kohtaamat haasteet ja kehittämistarpeet 

 

Toimijat näkivät hevostoiminnalla ja sen toteuttamisella olevan myös omat haasteensa 

ja kehitystarpeensa. Haasteina nähtiin muun muassa resurssit, hevostoiminnan asema 

sekä ammatillisuus. Kehittämistarpeina nähtiin toiminnan tunnettavuuden lisääminen, 

tutkimukseen panostaminen, toimijoiden välinen yhteistyö sekä toimijoiden oma vaikut-

tavuuden arviointi ja vaikutusten kirjaaminen. Näistä teemoista hevostoiminnan asema, 

toimijoiden ammatillisuus ja yhteistyö sekä vaikuttavuuden arviointi nousivat esille 
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myös luvussa 5.1. Näin ollen voidaankin todeta, että hevostoiminnan asema sosiaalipal-

veluna herättää keskustelua toimijoiden keskuudessa ja kehittämistarpeita löytyy paljon.  

 

Resurssit oli yksi aineistosta noussut toiminnan haaste. Hevostoiminnalle on vaikeaa 

saada rahoitusta, sillä sitä ei varsinaisesti lueta sosiaalipalveluksi. Tällöin esimerkiksi 

maksusitoumuksia on vaikeampi saada. Hevostoiminta on suhteellisen kallista, eikä 

asiakkailla usein ole mahdollisuuksia kustantaa toimintaa täysin itse. Tällöin rahoituk-

sen merkitys on suuri toiminnan toteutumisen kannalta.  

 

Toim.4: ”Näen toiminnalla paljon mahdollisuuksia, mutta rahoituspohjan puute on on-
gelma, sillä etenkään kohderyhmälläni ei ole varoja käyttää kuntouttavaan toimintaan. 
Paradoksaalista kyllä, sitä he eniten tarvitsisivat.” 
 

Toim.5: ”Sosiaalityö on rajannut, että ratsastusta ei makseta, vaikka olen yrittänyt jos-
sain yhteyksissä selittää, ettei kyse ole ratsastuksesta. Yksi asiakkaistani on saanut 
avustuksen toimintaan Tukilinjan kautta. (…) Asiakkaat ovat tyytyväisiä, mutta toiminta 
on sen verran kallista, että harva pystyy sitä itse maksamaan. Ja koska tämä ei ole Ke-
la-korvattavaa toimintaa, käytännössä lastensuojelun avohuollon tukitoimena tämä 
menisi, mutta sielläkin asiaan suhtaudutaan ”me ei makseta ratsastusta”.” 
 

Toinen esiin noussut huomio oli se, että hevostoiminta ei ole kallista vain asiakkaille, 

sillä myös tallin pyörittämisen kustannukset ovat korkeat, ja hevosen pitäminen kallista. 

Tällöin myös toimijat itse joutuvat pohtimaan liiketoiminnan kannattavuutta. Tallin 

omistaminen ja yrityksen pyörittäminen vievät lisäksi runsaasti aikaa, ja tällöin ajanpuu-

te estää toimijoiden tehokkaan markkinoinnin ja kontaktoinnin muun muassa päättäjiin, 

rahoittajiin, säätiöihin ja yhdistyksiin. Lisäksi nykypäivänä sosiaalialan innovaatioita on 

laman vuoksi vaikea saada läpi. 

 

Toim.3: ”Hevosten pitäminen on kallista, samoin ratsastusterapeutin tai sosiaalipeda-
gogisen hevostoiminnan ohjaajan palkka tulisi pystyä maksamaan.” 
 

Toim.2: ”Hevostoiminnan järjestämistä helpottaisi jos hevonen olisi sellaisella tallilla 
missä mahdollisesti järjestetään samantyylistä toimintaa muidenkin taholta, esim. rat-
sastusterapiaa. Oman tallin perustaminen pääkaupunkiseudulle ei ole kustannussyistä 
mahdollista, eikä siitä saa mitenkään kannattavaa liiketoimintaa pienellä hevosmääräl-
lä ja pelkällä sosiaalipedagogisella hevostoiminnalla.” 
 

Toim.4: ”Sosiaalialan innovaatioita on tällä hetkellä laman vuoksi todella vaikea saada 
läpi. Suuresta mielenkiinnosta huolimatta en ole voinut yksin lähteä asiaa laajemmin 
edistämään. Ajanpuute on estänyt tehokasta kontaktointia. (…) Mahdollisuuksia toi-
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minnalla näen, mutta siihen pitäisi saada mukaan useampi kiinnostunut toimija ja mah-
dollisesti myös SRL ja hevostoimintayhdistys. Yhteistyöhankkeet ovat aina varteenotet-
tavampia kuin yksittäisten toimijoiden yhteydenotot. Niin kauan kuin toiminta on mar-
ginaalista ja kapasiteetti niukkaa, ei siitä voida ajatella syntyvän varteenotettavaa yh-
teiskunnan tukemaa toimintamuotoa.” 
 

Toim.5: ”Minun pitäisi satsata huomattavasti enemmän markkinointiin, mutta ihan tal-
lin pyörittämisessä ja asiakastyössä menee niin paljon aikaa, etten vaan ole ehtinyt. 
Mikä on tietenkin tosi tyhmää, koska toiminnan jatkumisen kannalta sen pitäisi olla 
prioriteetti. 
 

Hannu Hämäläisen (2008) mukaan sosiaalinen innovaatio on yksilön, ryhmän, yhteisön 

tai verkoston toiminnan tuloksena syntynyt uusi idea, joka parantaa yksilön tai yhteisön 

hyvinvointia ja terveyttä sekä kehittää palvelujärjestelmää. Keskeistä tässä määrittelyssä 

on vaikuttavuus. Sosiaalista innovaatiota voidaan kutsua innovaatioksi vasta kun sen 

vaikutukset voidaan todentaa joko mikro- tai makrotasolla. Vaikuttavuuden tulee lisäksi 

olla todennettavissa ja mitattavissa. (Hämäläinen 2008, 100.) 

 

Hevostoiminnan asema sosiaalipalveluna koettiin toimijoiden keskuudessa myös haas-

teelliseksi. Haasteena on saada vakuutettua toiminnan hyödyt mahdollisille maksajata-

hoille. Lisäksi sosiaalipalveluiden piirissä sosiaalipedagoginen hevostoiminta nähdään 

enemmänkin harrastustoimintana kuin kuntoutuksena. Lisäksi toimijoiden kokemuksen 

mukaan esimerkiksi sosiaalitoimella ei ole ollut aikaa ja riittävää kiinnostusta hevos-

toimintaan tutustumiselle. Toimijat kokivat, että esimerkiksi sosiaalityöntekijöiden 

asenne uusia menetelmiä kohtaan ei ole paras mahdollinen. Uusia menetelmiä ei tunne-

ta, eikä niihin aina haluta edes tutustua. Yksi suuri haaste toiminnan toteuttamiselle vai-

kuttaisi kuitenkin olevan se, että Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto ei katso sosiaali-

pedagogista hevostoimintaa sosiaalipalveluksi, ja tällöin hevostoiminta ei kuulu Kela-

korvattavien palveluiden piiriin. Tällöin hevostoiminnalla ei ole myöskään mahdolli-

suutta osallistua sosiaali- ja kuntoutuspalveluiden kilpailutukseen. 

 

Toim.1: ”Haasteita ovat sosiaalityön ”vanhanaikaisuus”, ja jopa kateellisuus uusia 
menetelmiä kohtaan – niitä ei tunneta kovin hyvin tai niihin ei haluta tutustua. Hevos-
toimintaa pidetään ”tyttöjen heppakerhona”. Silti pienryhmätoimintaamme tulee ilah-
duttavasti enenevässä määrin poikia. Myös rahoitusta on tästä syystä haasteellista saa-
da. Osaksi varmasti vaikuttaa myös sosiaalityön eri alueiden päälliköiden asenne ja 
asiaan tarttuminen. Lisäksi ongelmana on sosiaalipedagogisen hevostoiminnan asema: 
Pohjois-Suomen Avi ei katso sitä sosiaalipalveluksi. Kuntien tai sosiaali- ja terveyskun-
tayhtymien kuntoutuspalvelujen kilpailutukseen ei sosiaalipedagoginen hevostoiminta 
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voi osallistua. Ratsastusterapian asema on erilainen ja kunta voi ostaa ratsastustera-
peutilta kuntoutuspalvelua. Sosiaalitoimen on myös mahdollista osallistua asiakkaan 
hevostoiminnan kustannuksiin niin sanotun harrasterahan myöntämällä. Näin ollen 
sosiaalipedagoginen hevostoiminta katsotaan ennemmin harrasteeksi kuin kuntou-
tukseksi.” 
 

Toim.5: ”Sosiaalityöntekijöiden kanssa tehty työ on ollut todella vähäistä. (…) Sosiaali-
työntekijä ei ole halunnut/ehtinyt tavata. Tai edes soittaa. (…) Tällä hetkellä isona 
haasteena on saada vakuutettua toiminnan hyödyt mahdollisille maksajatahoille. Itse 
näen viikoittain, miten merkityksellistä hevostoiminta on”  
 

Tallien fyysinen sijainti koettiin myös joissain tapauksissa haasteellisena. Tallien sijain-

ti on usein kaukana kaupunkien keskustoista ja julkisten kulkuyhteyksien ulkopuolella. 

Tällöin ongelmaksi muodostuu tallille kulkeminen. Kaikilla asiakkailla ei välttämättä 

ole käytössä omaa autoa, ja mikäli asiakkailla ei ole oikeutta kuljetuspalveluihin, tallille 

liikkuminen voi olla joillekin asiakkaille miltei mahdotonta. Joskus sosiaalipedagogista 

hevostoimintaa voidaan tarjota myös ratsastuskouluilla. Ratsastuskoulut ovat kuitenkin 

usein ruuhkaisia ja suuria, ja tällöin sosiaalityölle ja hevostoiminnalle sekä sen toteut-

tamiselle ei aina löydy sijaa.  

 

Toim.4: ”Rahoituksen puutteen ohella toiminnassani ainoa ongelma, jota ei pysty käy-
tännössä koskaan ratkaisemaan, on se, että talli sijaitsee julkisten kulkuyhteyksien ul-
kopuolella, enkä saisi itse kuljettaa asiakkaitani sinne ja pois, sillä sitä varten viran-
omaiset edellyttävät henkilökuljetuslupaa. Jos lain kirjainta noudatetaan ei toimintaa 
pysty kustannussyistä harjoittamaan muualla kuin muutamalla kaupungissa tai aivan 
sen liepeillä sijaitsevalla tallilla (taksikulut). Toisaalta kaupunkien ruuhkaisilla ”raha-
talleilla” ei käytännössä ole sosiaalityölle sijaakaan.” 
 

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta on myös usein yrittäjälle sivutoimista toimintaa. 

Tällöin ongelmana on puutteellinen ammatillinen panostus. Myös hevostoiminnan oh-

jaajien aikaisemmalla koulutustaustalla on suuri merkitys toiminnan toteuttamisen ja 

ammatillisuuden kannalta. Esimerkiksi nuoriso-ohjaajan ja psykologin koulutustaustat 

eroavat toisistaan paljon ja tällöin myös toimijoilla on eri valmiudet toteuttaa hevostoi-

mintaa. Tässä kohtaa nousee jälleen toiminnan professionaalisuuden kysymykset sekä 

hevostoiminnan koulutuksen ja ammattinimikkeen merkitys, joita jo luvussa 5.1 käsitel-

tiin.  

 

Toim.4: ”Tällä hetkellä toimintaa voi oikeastaan harjoittaa ainoastaan henkilö, jonka 
toimeentulo on jollain muulla tavoin turvattu, jolloin sitä harjoitetaan sivutoimisesti ja 
osin myös puutteellisin ammatillisin panostuksin.” 



56 

 

 

Toim.1: ”Osana yhteistyön ja palvelujen käyttämisen haasteena on hevostoiminnan 
ohjaajien koulutustausta. Koemme, että sosiaali- ja kasvatusalan ammattilaisina olem-
me eri asemassa kuin olisimme esim. terveysalan ammattilaisina (vrt. nuoriso-ohjaaja 
ja psykiatrinen sairaanhoitaja). Oletan, että meidän ohjaajien koulutuksen takia meidän 
toiminta luetaan ”kevyeksi hevosharrasteeksi”, ei niin vakavasti otettavaksi kuin esim. 
psykiatrisen sairaanhoitajan tekemä hevostoiminta.” 
 

Toiminnan kehittämisen kannalta on tärkeää, että sosiaalityöntekijöitä ja muita sosiaa-

lialan ammattilaisia saataisiin mukaan toimintaan. Tämä edellyttää sitä, että toiminnan 

markkinointiin tulisi panostaa enemmän, jotta sosiaalitoimen, koulun tai muiden organi-

saatioiden henkilökuntaa saadaan kiinnostumaan toiminnasta ja sen mahdollisuuksista. 

Tiedonvälitys, laajamittainen ammattimainen pr-työ sekä yhteistyöhankkeet voisivat 

tuoda sosiaalipedagogista hevostoimintaa paremmin eri sosiaalialan ammattilaisten tie-

toisuuteen.  

 

Toim.1: ”Kuuluuko sosiaalityöntekijän koulutukseen innostamista? Tiedottamisesta ja 
monivuotisesta yhteistyöstä huolimatta pienryhmiimme ohjautuu pääsääntöisesti asiak-
kaat muualta kuin sosiaalitoimen innostamana. (…) Lisäksi erityisen vähän asiakkaita 
tulee 12-24-vuotiaiden nuorten ikäryhmästä. Aikuissosiaalityön puolelta ei ohjaudu 
asiakkaita, ilmeisesti alle 18-vuotiaan nuoren kohdalla rahoitusmahdollisuudet ovat 
realistisemmat. (...) Sosiaalityöntekijöiden kanssa ei ole suunniteltu mm. yhteisiä ta-
paamisia talliympäristössä asiakkaiden kanssa. Tällainen yhteistyö voisi laskea toimin-
nan kustannuksia mm. pienryhmätoiminnassa ja sosiaalityöntekijä saisi uudenlaista 
näkökulmaa asiakkaiden elämään. Myös perheiden kohtaamiseen talliympäristössä voi-
si olla toiminnallista ohjattua tekemistä, jota sosiaalityöntekijä voisi hyödyntää arvioi-
dessaan perheen tilannetta tai tuen määrän tarvetta. Olemmeko itsekään miettineet, 
kuinka innovatiivisia mahdollisuuksia tässä yhteistyössä voisi vielä löytyä?” 
 

Toim.4: ”Yhteistyö ja tiedonvälitys sosiaalitoimen, eri organisaatioiden ja yksittäisten 
toiminnanharjoittajien kesken erityisesti alueellisella, mutta myös valtakunnallisella 
tasolla, sekä laajamittainen ammattimainen pr-työ asian puolesta ovat ne tällä hetkellä 
puuttuvat asiat, joilla toiminnan tunnettavuutta ja rahoitusmahdollisuuksia voitaisiin 
parantaa. (…) Pitäisi perustaa joku yksittäisestä toimijasta riippumaton elin, joka vie 
asiaa systemaattisesti ja peräänantamattomasti eteenpäin, muuten toiminta tulee jää-
määnkin marginaaliin, eli vain harvojen sitä tarvitsevien asiakkaiden ulottuville satun-
naisesti siellä täällä Suomea.” 
 

Toiminnan kannalta on myös ensiarvoisen tärkeää, että koko tallin henkilökunta ja muut 

asiakkaat ovat tietoisia sosiaalipedagogisesta viitekehyksestä ja toiminnasta tallilla, jotta 

toiminta ja sen tavoitteet voivat toteutua. Kaikilla toimijoilla on myös oltava yhteiset 

suuntaviivat toiminnan toteuttamiselle. Tässä korostuu jälleen toiminnan teoreettinen 
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haltuunotto. Myös tutkimustietoa hevostoiminnasta kaivattaisiin kipeästi enemmän. 

Lisäksi toimijoiden oma vaikuttavuuden arviointi ja vaikutusten kirjaaminen on tärkeää 

toiminnan kannalta. Tähän tulisi löytää riittävästi aikaa ja resursseja. 

 

Toim.4: Näen myös erittäin tärkeänä, että koko tallin henkilökunta ja muut asiakkaat 
ovat tietoisia tallin sosiaalipedagogisesta toiminnasta ja hyväksyvät sen asiakkaat tasa-
vertaisesti keskuuteensa, sillä muuten toiminnan vaikuttavuus kärsii, ja joissain tapauk-
sissa sillä saattaa olla jopa kielteisiä vaikutuksia.” 
 

Blogi 1: ”Yhteiset suuntaviivat olisivat kuitenkin hyvä olla olemassa, jotta Green Care-
ala saisi tukevan jalansijan hyvinvointipalveluiden joukossa. (…) Myös jokaisen toimi-
jan itse tekemä vaikuttavuuden arviointi on tärkeää. Tällä tavoin toiminnan vaikutukset 
tulevat kirjattua ja niistä voi tehdä johtopäätöksiä. Toki yksittäisten toimijoiden on han-
kala löytää resursseja laajamittaisen tutkimusaineiston keräämiseen, etenkin kun koh-
deryhmät ovat hevostoiminnassa pieniä, mutta kaikki vaikuttavuuden todentaminen vie 
alaa kuitenkin eteenpäin.” 
 

Toiminnan kehittäminen on kuitenkin lähtenyt jo hyvin alkuun. Alkuvuodesta Suomen 

Ratsastajainliiton jäsentalleihin lisättiin uusi ”Hyvinvointitalli” talliluokitus, jota voivat 

hakea kaikki tallit, jotka tarjoavat hevosavusteisia palveluja, kuten ratsastusterapiaa, 

sosiaalipedagogista hevostoimintaa tai vammaisratsastusta. Talliluokitusta ja sen kritee-

rejä oli suunnittelemassa kattava asiantuntijaryhmä, jossa oli mukana muun muassa So-

siaalipedagoginen hevostoimintayhdistys ry sekä Suomen Ratsastusterapeutit ry. Uuden 

talliluokituksen tärkeimmäksi osa-alueeksi muodostuivat ammattimainen toiminta ja 

alan koulutus. Hevosavusteisissa palveluissa toimivat yrittäjät ja toimijat voivat olla 

kouluttautuneita esimerkiksi fysioterapian, psykoterapian, opetuksen tai ihmisiin liitty-

vän kuntoutuksen saralla. Monella on myös ratsastusterapeutin tai sosiaalipedagogisen 

hevostoiminnan ohjaajan koulutus. Toimintaympäristön kriteereiksi muodostuivat tilo-

jen esteettömyys sekä selkeys. Lisäksi turvallisuusasiat, hevostaidot ja hevosten hyvin-

vointi korostuivat. Hevosavusteisia palveluja tarjoavilla talleilla järjestetään usein mo-

nen tyyppistä toimintaa, kuten tavallisia ratsastuskoulutunteja tai vaikkapa vaellustoi-

mintaa. (Suomen Ratsastajainliitto, www.ratsastus.fi.) 

 

Toim.4: ”SRL on tällä hetkellä kehittämässä hyvinvointitallikonseptia, eli talliluokitus-
ta, jossa sosiaalipedagogisella hevostoiminnalla on myös rooli. Tämä on erinomainen 
hanke, jolla toivottavasti pystytään myös nostamaan myös sosiaalisen hyvinvoinnin 
edistämiseen tähtäävän toiminnan statusta päättävissä elimissä ja yhteiskunnassa yli-
päätään.” 
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Fb2: ”Mä olen mennyt tässä sillä asenteella että kaikki tai ei mitään. Mun motto on että 
ajattelen isosti, teen pienesti. Kouluttaudun mahdollisimman hyvin, on logot ja tiimitakit 
jne. ja markkinoin itseäni hiljakseen syvemmälle asiakkaiden ytimeen. Puskaradio on 
toiminut todella hyvin. Mulla nyt parikymmentä vakioasiakasta + leirit ja yksittäiset. 
Heti kun omat koulut on ohi, aion puskea ihan täysillä tätä Hyvinvointitallijuttua ja 
sosiaalipedagogista hevostoimintaa eteenpäin. Niin lujaa kun henki antaa periksi. Pitää 
olla intohimoa ja uskoa omaan asiaansa, sen olen oppinut. Ja pitää tietää mitä tekee.” 
 
 
Vaikka toiminnalla ja sen toteuttamisella näyttäisi olevan omat haasteensa ja kehittä-

mistarpeita löytyy paljon, on toiminnan kehittämistä alettu jo työstämään. Hyvinvointi-

talli-konsepti on suuri ja merkittävä askel hevostoiminnan kehittämiselle ja tunnetta-

vuuden parantamiselle. Tässä korostuu myös yhteistyö muiden hevosalan palveluita 

tarjoavien tahojen, kuten esimerkiksi ratsastusterapeuttien kanssa. Juuri tällaista mo-

niammatillista yhteistyötä kaivataan kipeästi hevostoiminnan kehittämisen ja tunnetta-

vuuden parantamisen kannalta. 
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6 Yhteenveto ja pohdinta 

 

 

Yhteiskunnan jatkuvien muutosten ja vaatimusten kasvaessa nykypäivän nuoret kohtaa-

vat elämässään entistä enemmän haasteita ja ongelmia, joihin sosiaalityön tulisi pystyä 

vastaamaan kiireestä ja resurssipulasta huolimatta. Uusia tehokkaita toimintamuotoja ja 

keinoja nuorten tukemiseksi sekä sosiaalisten ongelmien ja syrjäytymisen ehkäise-

miseksi tarvitaan kiireesti. Työni tavoitteena oli tutkia, minkälaisia mahdollisuuksia 

sosiaalipedagogisella hevostoiminnalla on nuorten tukemisessa. Lisäksi kaksi muuta 

tutkimuskysymyksistäni olivat: mitä haasteita toiminnan toteuttamiseen liittyy ja miten 

toimintaa tulisi kehittää, jotta se voitaisiin liittää osaksi nuorten sosiaalipalveluita? Ko-

en, että sain aineistoni avulla koottua vastaukset tutkimuskysymyksiini. Aineistosta tuli 

vahvasti esille hevostoiminnan mahdollisuudet nuorten tukemisessa sekä hevostoimin-

nan potentiaali osana sosiaalipalveluita. Toisaalta toimijat kuitenkin näkivät toiminnalla 

omat haasteensa ja kehittämistarpeensa. Vaikka toiminnalla on paljon mahdollisuuksia 

nuorten tukemisessa, myös kehitettävää löytyy paljon.  

 

Sosiaalityön kentällä nuorten syrjäytyminen on nähty vakavana ongelmana vuodesta 

toiseen. Nuorille tarjotut palvelut eivät ole tarpeeksi motivoivia ja kannustavia, eivätkä 

palvelut aina kohtaa nuorten omia tarpeita. Haasteen nuorten tukemiselle aiheuttaa 

myös se, että usein kaikkein eniten tukea tarvitsevia ja vakavimman syrjäytymisuhan 

alla olevia nuoria ei tavoiteta ja he jäävät täysin palveluiden ulkopuolelle. Lisäksi sosi-

aalityöntekijöiden kokema resurssipula aiheuttaa sen, että nuoren tilanteen kokonaisval-

taiselle kartoitukselle ei riitä aikaa. Näin ollen nuori saattaa ajautua jatkuvasti luukulta 

ja palvelulta toiselle. Sosiaalityölle keskeisiä periaatteita ovat yhteisöllisyys, syrjäyty-

misen ehkäiseminen sekä dialogisuus. Erityisesti sosiaalityön ja asiakkaan välinen dia-

logisuus on merkittävässä roolissa sosiaalityön käytännössä. Jotkut sosiaalityön toimen-

piteet voivat olla kontrolloivia, ylhäältä alaspäin suuntautuvia toimenpiteitä, jolloin on 

vaarana, että asiakkaan oma ääni ei pääse kuuluviin. Myös sosiaalipedagogiikassa tois-

tuvat yhteisöllisyyden, syrjäytymisen ehkäisemisen ja dialogisuuden periaatteet. Näin 

ollen sosiaalipedagogisen työorientaation voidaan nähdä sopivan hyvin myös sosiaali-

työn käytäntöön. 
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Jo tutustumalla pelkästään sosiaalipedagogiikan teoriaan ja keskeisiin periaatteisiin voi-

daan todeta, että sosiaalipedagogisella työorientaatiolla sekä sen erilaisilla toteutusmuo-

doilla on paljon mahdollisuuksia nuorten ongelmien ja syrjäytymisen ehkäisemisessä. 

Sosiaalipedagogiikan yhteisöllisyys, toiminnallisuus ja elämyksellisyys ovat tärkeitä ja 

tehokkaita elementtejä erityisesti lasten ja nuorten kanssa toimiessa verrattuna perintei-

seen sisätiloissa tapahtuvaan, keskusteluun pohjautuvaan terapiaan ja kuntoutukseen. 

Sosiaalipedagogiikan yhteisöllisyys, toiminnallisuus ja dialogisuus ovat myös tärkeitä ja 

keskeisiä elementtejä sosiaalityön käytännöissä ja työorientaatioissa. Sosiaalipedagogi-

sessa hevostoiminnassa yhdistyvät paitsi sosiaalipedagogiikan keskeiset periaatteet, 

myös luontokokemukset, hevosen ja muiden eläinten terapeuttinen vaikutus, seikkailu-

pedagogiikka sekä oppimista edistävä talliyhteisö. 

 

Tutkimukseni tulosten perusteella sosiaalipedagogisen hevostoiminnan voidaan todeta 

olevan tehokas sosiaalisen kuntoutuksen muoto. Toimijoiden mukaan hevostoiminnan 

tulokset ovat olleet positiivisia ja palaute hevostoiminnasta kannustavaa. Hevostoiminta 

on hyvin moniulotteinen kuntoutusmuoto. Sen on todettu tuovan elämään sisältöä ja 

rutiineja sekä onnistumisen ja voimaantumisen tunteita. Lisäksi talliyhteisö toimii kas-

vatuksellisena ympäristönä ja sen toiminnallisuus toimii innostajana ja motivoijana. 

Luontokokemukset hevosen kanssa voivat tuoda mielihyvää sekä rauhoittaa mieltä ja 

levotonta arkea. Erilaiset hevosen kanssa toteutettavat tehtävät kuten ratsastus, vikellys, 

maasta käsittely tai kärryillä ajaminen tuovat toimintaan haasteita, ne vaativat keskitty-

mistä, panostusta ja päättäväisyyttä, mutta ovat myös erittäin palkitsevia ja opettavaisia. 

 

Yksi keskeinen tulos oli se, että hevostoiminta vaikuttaa monella eri tasolla. Sillä on 

mahdollisuuksia niin ihmisen sosiaalisten, psyykkisten kuin fyysisten taitojen tukemi-

sessa. Kaikki nämä kolme tasoa heijastuvat myös sosiaalipedagogiikkaan ja sen teoriaan 

ja toteutusmuotoihin. Toimijoiden mukaan hevostoiminta on moniulotteista ja sovellu-

tusmahdollisuuksia toiminnalla on runsaasti.  

 

Aineistosta nousi esiin vahvasti toimijoiden näkemykset siitä, että hevostoiminnalla on 

hyvät mahdollisuudet nuorten tukemisessa ja tällaisella työorientaatiolla olisi kysyntää 

myös nuorten sosiaalipalveluissa ja sosiaalityön kentällä. Toimijoiden mukaan potenti-

aalia löytyy, mutta hevostoiminnan aseman ja tunnettavuuden parantamisessa on kui-

tenkin vielä paljon työnsarkaa. Hevostoiminnan professionaalisuus oli yksi aineistosta 
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noussut teema. Koulutuksen ja ammatillistumisen nähtiin olevan yksi merkittävimmistä 

seikoista hevostoiminnan aseman parantamisessa. Tämä tarkoittaa teoreettisen pohjan 

haltuun ottamista sekä yhteisiä suuntaviivoja ja pelisääntöjä toiminnan toteuttamiselle.  

 

Myös toiminnan vaikuttavuuden arviointi on tärkeää, jotta toiminnasta ja sen hyödyistä 

on dokumentoitua tietoa sekä tutkimusta. Kun toiminnan asema on legitimoitu, toimin-

nalla on paremmat mahdollisuudet parantaa asemaansa sosiaalipalveluna. Tällöin toi-

minta on myös vakuuttavampaa esimerkiksi päättäjien silmissä.  

 

Toiminnan aseman parantamiseen tarvitaan kuitenkin toimijoiden tiivistä yhteistyötä 

sekä aktiivista markkinointia. Yksittäisen toimijan on miltei mahdotonta lähteä yksin 

parantamaan toiminnan asemaa. Tähän tarvitaan kaikkien toimijoiden panostusta sekä 

keskinäistä avoimuutta. Sosiaalipedagogiikan perusperiaatteet eivät koske vain itse toi-

mintaa ja sen toteuttamista, vaan mielestäni on tärkeää, että myös toimijat keskenään 

toimivat näiden periaatteiden mukaisesti. Erityisesti yhteisöllisyys ja dialogisuus ovat 

tärkeitä elementtejä myös toimijoiden välisessä yhteistyössä. Tällä tavoin on helpompaa 

tehdä toimintaa tunnetuksi esimerkiksi sosiaalityön kentällä. Toimijoiden mukaan sosi-

aalityöntekijät mieltävät hevostoiminnan usein harrastustoiminnaksi, jolloin sosiaali-

toimi ei lähde tukemaan toimintaa osana asiakkaiden kuntoutusta.  

 

Toiminnan aseman parantaminen tekisi toiminnasta kannattavampaa myös yrittäjälle 

itselleen. Hevostoiminta on kallista, eikä kaikilla asiakkailla ole mahdollisuutta kustan-

taa toimintaa itse. Tällöin hevostoiminnan toteutuminen ja asiakkaiden ohjautuminen 

toimintaan ovat pitkälti riippuvaisia sosiaalitoimen, yhdistysten tai järjestöjen tuesta. 

Tässäkin korostuu jälleen yhteistyön ja verkostoitumisen merkitys. 

 

Ehtona hevostoiminnan onnistumiselle on myös asiakkaan tai kuntoutujan kiinnostus 

eläimiin ja hevosiin. Vakavasta eläinpelosta tai esimerkiksi allergioista kärsiville henki-

löille hevostoiminta ei sovellu. Lisäksi asiakkaan tulee olla motivoitunut ja sitoutunut 

kuntoutukseensa. Toisaalta lapset ja nuoret ovat hyvin usein kiinnostuneita eläimistä ja 

kokevat eläinten kanssa toimimisen mieluisana. Toiminnallinen ympäristö, elämykselli-

syys sekä tekemällä oppiminen motivoivat ja aktivoivat nuoria sekä helpottavat integ-

roitumista yhteiskuntaan.  
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Sosiaalipedagoginen hevostoiminta voisikin olla yksi uusi toimintamalli ja vastaus sosi-

aalityön haasteisiin ja nuorten jatkuvasti kasvaviin ongelmiin. Se on tehokas keino 

nuorten hyvinvoinnin tukemisessa ja syrjäytymisen ehkäisemisessä. Kuten jo aikai-

semmin todettiin, nyt tarvitaankin vain rohkeaa ja ennakkoluulotonta asennoitumista 

tämän uuden toimintamallin hyödyntämiselle ja kehittämiselle. 
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