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Psykiatrinen erikoissairaanhoito 
HUS:ssa Lohjan alueella

• HUS:n Lohjan sairaanhoitoalueen 
psykiatrinen osastohoito siirtyi v 2018 
Paloniemestä Lohjan sairaalan yhteyteen.

• Alueella toimii myös monipuolinen 
psykiatrinen avohoito.

• Ratsastusterapiayksikkö on osa 
HUS/Lohja/psykiatria-vastuuyksikön 
toimintaa. 



HUS:n Lohjan alueen  
ratsastusterapiayksikkö

• Toimi Lohjalla Paloniemen sairaalan yhteydessä v:sta 
1997. 2014 alusta Laakspohjan kartanon 
ratsastuskeskuksen tiloissa.

• Sitä ennen neljän vuoden kokemus ratsastusterapian 
toteuttamisesta.

• 1 kokopäiväinen ja 2 osa-aikaista ratsastusterapeuttia-SRT; 
psykologi, toimintaterapeutti ja psykiatrinen 
erikoissairaanhoitaja. 

• Uudet työntekijäresurssit.
• 4 terapiahevosta.





• Erikoissairaanhoidon lähetekäytäntö.
• Ilmaista potilaalle; erikoissairaanhoidon 

kuntalaskutus
• Potilaat aikuisia, nuoria ja lapsia.
• Terapiakäynnit pääsääntöisesti kerran viikossa 
• Terapiakerran kesto 60 min.
• Jakson pituus yksilöllisen hoitosuunnitelman 

mukainen. 
• Psykologian pro gradu: Satu Valkas.
• V 2000 tutkimuksellinen kehitysprojekti, 

myöhemmin toinen tutkimushanke.



Oman ratsastusterapiatyöni 
viitekehyksestä

• Psykologian maisteri; cum laude-opinnot 
psykiatriasta.

• Ratsastusterapeutti-SRT; valm. v. 2000.
• Kognitiivisen psykologian orientaatio; 

tunne- ja sosiaalisen älyn teoria.
• EASEL tunnekasvatuskoulutus 2008.
• Kivun psykologian asiantuntijakoulutus v 

2018.



Ratsastusterapeutti-SRT, 
koulutus 

• Ratsastusterapeuttikoulutusta järjestää 
Ypäjän Hevosopisto yhteistyössä SRT ry:n 
kanssa.

• Pääsyvaatimuksina on vähintään 
ammattikorkea-/opistotason ammatillinen 
koulutus opetus-, sosiaali- tai 
terveydenhuollon alalta, vähintään kahden 
vuoden työkokemus omassa ammatissa 
kuntoutusalalla sekä vankka hevoskokemus 
ja ratsastustaito. 



• Koulutus on monimuotoista ammatillista 
täydennyskoulutusta, joka toteutetaan etäopiskeluna 
lähiopetusjaksoin.

• Koulutus kestää noin kolme vuotta ja jakautuu neljään 
opintokokonaisuuteen: I hevonen terapiassa, II 
ratsastusterapia kasvatuksen, oppimisen ja 
mielenterveyden tukena, III ratsastusterapia 
fysioterapian tukena ja IV päättötyö.

• Myös jaksoihin I-III liittyy kuhunkin erikseen hyväksyttävä 
kirjallinen työ 

• Koulutus on täydennyskoulutusta, jonka jälkeen jokainen 
toteuttaa terapiaa painottuen omaan ammatilliseen 
erityisalueeseensa.



TUNTEET

TOIMINTA

TARPEET

AJATUKSET

KOGNITIIVISEN TERAPIAN
PERUSTYÖKALU



Tunneäly pähkinänkuoressa 
(Goleman 1997)

• Omien tunteiden tiedostaminen
• Tunteiden hallitseminen
• Motivaation löytäminen
• Muiden tunteiden havaitseminen
• Ihmissuhteiden hoito (siihen liittyvät tunne– ja 

vuorovaikutustaidot)



Sosiaalisen älyn sisällysluettelo 
(Goleman 2007)

SOSIAALINEN TIETOISUUS
• Vaistonvarainen empatia
• Emotionaalinen virittäytyminen
• Empaattinen tarkkuus
• Sosiaalinen kognitio



Sosiaalisen älyn sisällysluettelo 
jatkuu…

SOSIAALINEN KYVYKKYYS
• Synkronia: sujuva sanaton vuorovaikutus
• Hyvän vaikutelman antaminen
• Vaikutusvalta
• Huolenpito



Ratsastusterapian tavoitteet

• Lyhytpsykoterapeuttinen lähestymistapa
• Diagnostinen näkökulma; psykiatrisen 

oireiston lievittyminen/poistuminen
• Dialoginen näkökulma: keskustellen haetaan 

potilaan kokemus siitä, mitä tulisi muuttua, 
jotta ongelmat/oireet helpottuisivat. 



Terapeuttinen kolmio

POTILAS

HEVONEN R-TERAPEUTTI



Terapeuttisen kolmion kulmat ja 
sivut

• Hevonen ei yksin tee 
tilanteesta terapiaa (kuten ei 
mikään muukaan eläin, 
toiminta tms.) Tarvitaan myös 
koulutettu terapeutti. 

• Yhteisvaikutusta voi verrata 
komponenttiliimaan, joka 
toimii vasta osien 
yhteisvaikutuksena. 



Terapiahevosen valinta



Hevosen roolista psykiatrisessa 
ratsastusterapiassa

• Aktiivinen toimija; toinen terapeutti; subjekti
• Laumaeläimen luontaiset valmiudet 

tunneviestintään
• Jalostuksella kehitetty kykyä kommunikoida 

myös ihmisen kanssa
• Tuo tilanteeseen sekä lajityypilliset että 

yksilölliset ominaisuutensa (kuten 
ratsastusterapeuttikin)



Hevonen terapiassa…
• Herättää omalla olemuksellaan 

ja toiminnallaan tunteita, joita 
voidaan tarkastella tässä ja nyt.

• Validoi potilaan tunteita.
• Reagoi 

tunnistamattomiin/piilotet-
tuihin tunteisiin. 

• On riittävän neutraali ja 
motivoiva harjoituskumppani 
sosiaalisten taitojen 
harjoittelemiseen (esim. 
tahdonvoima/ kontrollin 
hellittäminen,  myönteisten 
tunteiden osoittaminen yms.) 



Ratsastusterapeutin eri rooleja

• Psykiatrian/psykologian 
asiantuntija

• Tulkki 
(hevonen/ihminen/hevonen; 
ihminen/ihminen)

• Turvallisuusvastaava
• Ohjaaja/koreografi
• Hevosen 

työnohjaaja/luottamusmies
• Ym. ym…



Potilas psykiatrisessa 
ratsastusterapiassa

• Aktiivinen toimija (ei hoidon objekti)
• Oman elämänsä asiantuntija
• Elämäntaitojen opiskelija



Lähteitä ja lukuvinkkejä
• Goleman Daniel: Tunneäly. Otava 1997
• Goleman Daniel: Sosiaalinen äly. Otava 2007
• Ratsastusterapia. Sanna Mattila-Rautiainen (toim.). PS-

kustannus, 2011 
• Harris, Russ: Onnellisuusansa. Elinvoimaa hyväksymisen ja 

omistautumisen avulla. (Suom Arto Pietikäinen). 
Duodecim.Otava.2012

• Satu Valkas. Psykologisen ratsastusterapian vaikuttavat 
tekijät potilaan näkökulmasta. Pro Gradu tutkimus. 
Tampereen Yliopisto. 2012

• Tauriainen L, Nikanne J: Yli vuorien Harpataan, poikki 
merien kahlataan. Suomen Kuntoutusliitto 2000. 

• www.suomenratsastusterapeutit.net



Elävää kuvaa aiheesta…

• Taakankantaja. Dokumenttielokuva. Ohjaus ja 
käsikirjoitus Jolle Onnismaa. Kinotar Oy



KIITOS!
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