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Hevosia käytetään ihmisen 
psyykkisen, fyysisen ja sosiaali-
sen kuntoutuksen tukena osa-
na kuntien, eri yhteisöjen ja yri-

tysten kuntoutuspalveluja. Hevonen ja sen 
elinympäristö tarjoavat monenlaisia mah-
dollisuuksia sekä ennaltaehkäistä että kun-
touttaa, mutta vielä niitä ei tänä päivänä 
hyödynnetä koko laajuudessaan. 

Ratsastusterapia ja sosiaalipedagoginen 
hevostoiminta ovat selkeimmin kasvaneet 
eläimiä toiminnassaan hyödyntävät kun-
toutusalat. Ratsastusterapia on kokonais-
valtaista kuntoutusta, joka perustuu he-
vosen kanssa saatavaan liike- ja rytmiko-
kemukseen. Sen tavoitteet ovat joko fysio-
terapeuttiset, psykologiset tai pedagogiset. 
Ratsastusterapiassa ihminen on mukana 
hyvin kokonaisvaltaisesti kehollaan, tunteil-
laan ja ajatuksillaan. Ratsastusterapiaa voi-
daan hyödyntää sekä sosiaalisen, kasvatuk-
sellisen, että lääkinnällisen kuntoutuksen 
tukena ja se sopii niin fyysisesti vammau-
tuneiden tai sairaiden kuntoutukseen, kuin 
käytökseltään ja tunne-elämältään häiriin-
tyneidenkin hoitoon.  

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta on 
sosiaalipedagogisesta viitekehyksestä läh-
tevää työtä hevosen kanssa tapahtuvassa 
yhteisöllisessä toiminnassa. Sen perusaja-
tuksena on normaalin tallin arjen keinoin 

Hevonen kuntouttaa
AGROLOGI IIRIS LAAKSO, hevonenkuntouttaa@gmail.com    •    KUVAT: IIRIS LAAKSO



39

saada onnistumisen kokemuksia ja lisätä 
elämänhallintaa. Kaksi peruselementtiä on 
ihmisen ja hevosen välinen vuorovaikutus 
sekä talliyhteisöön kuuluminen. Sosiaali-
pedagogisen hevostoiminnan kohderyh-
mänä ovat syrjäytymisvaarassa olevat lap-
set ja nuoret, vammaiset, sekä mielenter-
veyskuntoutujat. 

Varsinaista virallista asemaa ratsastustera-
pialla ja sosiaalipedagogisella hevostoimin-
nalla ei Suomessa vielä ole. Fyysisen kun-
toutuksen puolella ratsastusta tuetaan yh-
teiskunnan varoin, mutta varsinaisen am-
matillisen ratsastusterapian tai sosiaalipe-
dagogisen hevostoiminnan käyttö psyyk-
kisellä, sosiaalisella ja kasvatuksellisella puo-
lella on vähäistä. 

YHTEISKUNNAN MUUTOS

Yhteiskunnan muutoksen myötä myös so-
siaalityön luonne on muuttunut. Nykykä-
sitys siitä, että ihminen oppii tekemällä, ja 
että luonnollinen ympäristö helpottaa lä-
hestymistä, tukevat vaihtoehtoisia kuntou-
tusmuotoja. Maatiloille kuntoutuspalvelui-
den tuottaminen, eli niin kutsuttu Green 
Care, puolestaan tuo uusia yritystoiminnan 
ja toimeentulon mahdollisuuksia, joihin jo 
olemassa olevia resursseja – eläimiä, kasve-
ja, puutarhaa, metsää, maisemaa ja maati-
lan töitä – voidaan hyödyntää. Toiminta-
malleja, joihin aloitteleva yrittäjä saattai-
si tukeutua, on kuitenkin olemassa vähän. 
Haasteena on toiminnan organisointi ja ra-
hoitus, sekä kysynnän ja tarjonnan yhteen-
sovittaminen.

Hämeen Ammattikorkeakoulussa opin-
näytetyönä tehdyssä tutkimuksessa ”He-
voset osana kuntoutuspalveluja” selvitet-
tiin miten ratsastusterapiaa ja sosiaalipeda-
gogista hevostoimintaa käytetään hyväksi 
kuntien lastensuojelutyössä, terveyspalve-
luissa, vammaispalveluissa ja päihdehuol-
lossa Uudenmaan alueella. Työ toteutet-
tiin puhelinkyselynä Uudenmaan alueen 
kunnille, yksityisille perhekodeille ja kehi-
tysvammahuollon yksiköille sekä Helsingin 
ja Uudenmaan sairaanhoitopiirille. 

NYKYTILA JA TULEVAISUUS 
UUDELLAMAALLA

Tehdyn haastattelun mukaan Uudella-
maalla ratsastusterapiaa ja sosiaalipeda-
gogista hevostoimintaa hyödynnetään 
osana kuntoutuspalveluja paljon jo nyt, 
mutta palveluja tarvitsevia asiakkaita oli-

si sitäkin enemmän. Hevosavusteisia kun-
toutuspalveluja hyödynnettiin niin kun-
nissa, perhekodeissa kuin psykiatrisissa sai-
raaloissakin. Ratsastusterapiaa toiminnas-
saan käytti noin 44 prosenttia vastaajista, 
sosiaalipedagogista hevostoimintaa noin 
25 prosenttia ja näistä 19 prosenttia käyt-
ti molempia. Suurimman käyttäjäryhmän 
muodostivat ratsastusterapiaa lääkinnälli-
senä kuntoutuksena käyttävät kuntoutu-
jat, jotka saavat terapiaan rahoituksen Ke-
lalta. Enemmistö kuntoutujista oli lapsia ja 
nuoria. Myös lastensuojelun asiakkaat oli-
vat yleinen, hevosia kuntoutuksen tukena 
käyttävä ryhmä. Heillä kuntoutuksen mak-
sajatahona toimi kunta. Kyselyn mukaan 
hevosavusteisille kuntoutuspalveluille on 
kysyntää Uudellamaalla myös jatkossa. Yli 
puolet vastaajista olisi tulevaisuudessa kiin-
nostuneita käyttämään nykyistä enemmän 
hevosavusteisia kuntoutuspalveluja. 

ONGELMANA TIETÄMYKSEN 
PUUTE

Merkittävimpänä ongelmana, ja syynä 
miksi hevosavusteisia kuntoutusmuoto-

ja ei käytetty, on tietämyksen ja tutkimus-
näytön puute.  Käsitteenä ratsastusterapia 
antaa asiaa tuntemattomalle mielikuvan 
pelkästä ratsastamisesta tai jopa ”ratsaste-
lusta”. Sosiaalipedagoginen hevostoimin-
ta puolestaan ymmärretään usein pelkäk-
si puuhasteluksi tallilla. Julkisella sektorilla 
hoidoilta vaaditaan kustannustehokkuut-
ta, minkä vuoksi hoitomuotojen vaikutta-
vuudesta on pystyttävä tarjoamaan näyt-
töä, jonka perusteella voidaan tehdä oikea 
valinta eri hoitomuotojen välillä.     
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Hevosia käytetään ihmisen psyykkisen, 
fyysisen ja sosiaalisen kuntoutuksen tukena.

Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan yksi 
peruselementti on hevosen ja ihmisen 
välinen vuorovaikutus. 


