
Sosiaalipedagoginen hevostoiminta syrjäytymisen 
ehkäisyssä ja sosiaalisessa kuntoutuksessa

Sosiaali- ja terveysalan työssä asiakas on perinteises-
ti nähty toimenpiteiden kohteena. Sosiaalipedagogiikka on 
ammatillinen orientaatio, jota voidaan hyödyntää toimen-
pidekeskeisen lähestymistavan rinnalla. Oleellista on luoda 
toimiva vuorovaikutussuhde asiakkaan ja työntekijän välille 
sekä lisätä asiakkaan itsenäistä toimijuutta.¹

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta on sosiaali-pedago-
gisesta teoreettisesta ja käytännöllisestä viitekehyksestä 
lähtevä työote, jonka tavoitteena on sosiaalisen kasvun ja 
hyvinvoinnin tukeminen hevosen kanssa tapahtuvassa yh-
teisöllisessä toiminnassa.²

Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan vaikutukset synty-
vät peruselementeistä, joita ovat yhteisöllisyys, toiminnal-
lisuus, elämyksellisyys ja vuorovaikutus. Sosiaalipedago-
ginen hevostoiminta korostaa yksilön omaa kokemusta ja 
sen kautta oppimista ja asioiden oivaltamista.3

Sosiaalipedagogisesti toimiva talliyhteisö on itseohjautu-
vuuteen kannustava ja kasvattava yhteisö. Sosiaalipeda-
gogisessa ajattelussa koko yhteisön tietoinen kasvatuksel-
linen ote nähdään  mahdollisuutena  oppia uutta  ryhmän 
sisällä, yksilöiden sekä yksilön ja hevosen välillä.4

Toiminnallisuus antaa asiakkaalle itsearvostuksen tunteen, 
kun hän voi toimia osana yhteisöä, jossa jokaisella on tär-
keä rooli eläinten hyvinvoinnin kannalta3. Hevostallilta löy-
tyy jokaisen kykyihin sopivaa tekemistä ja osallistumisen 
muodot voivat vaihdella. Toimintaan kuuluu ohjaajan taus-
tasta ja toimintaympäristöstä riippuen erilaisia harjoituk-
sia hevosen kanssa sekä tallilla tehtäviä töitä kuten hevo-
sen hoitoa ja ruokintaa. Hevosen kanssa oleminen tuottaa 
arkipäivän elämyksiä, joiden merkitystä elämyspedagogii-
kassa korostetaan. Nämä kokemukset voivat yleistyä osak-
si arkielämää.5

Asiakkaalle hevosen koskettaminen merkitsee turvallisuut-
ta ja huolenpitoa. Eläin vahvistaa asiakkaan tasaveroista ja 
aktiivista suhdetta ohjaajaan. Hevosen avulla sosiaalipeda-
gogisessa toiminnassa voidaan tuoda esiin asioita, joita on 
hankalaa sanoittaa. Eläin tuo mahdollisuuden kokemusten 
ja tunteiden ilmaisuun, käsittelyyn ja jakamiseen. 6

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta on ammatillisesti ja 
vastuullisesti toteutettua. Sitä ohjaa sosiaali-, terveys- tai 
kasvatusalan pohjakoulutuksen omaava rekisteröity sosi-
aalipedagoginen hevostoimintaohjaaja. Ohjaaja on suorit-
tanut yliopistoyhteistyössä toteutetun sosiaalipedagogisen 
hevostoiminnan täydennys-koulutuksen, jonka laajuus on 
vähintään 25 op. Lisäksi ohjaajalla on riittävät hevostaidot 
ja työkokemus. Ohjaajanimikkeen myöntää Sosiaalipedago-
ginen hevostoimintayhdistys ry.7

Hevostoiminnan ohjaajan ammatillisesta taustasta riippu-
en toiminnan sisältö ja kohderyhmä voivat vaihdella.8 Oh-
jaajat käyttävät sosiaalipedagogista hevostoimintaa oman 
pohjakoulutuksensa ja asiakkaan tavoitteen mukaan työs-
sään esimerkiksi psykososiaalisen toimintakyvyn tukemi-
seen.9 

Usein hevostoimintaa sovelletaan lastensuojelussa tai nuo-
risotyössä elämänhallinnan parantamiseksi.10 Hevostoi-
minnalla voidaan tukea perheiden hyvinvointia ja pienen-
tää kodin ulkopuolisen sijoituksen riskiä.11 Hevostoiminnan 
menetelmät sopivat myös oppimisen tukemiseen12 ja ryh-
mädynamiikan parantamiseen.13  

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta on motivoiva työsken-
telytapa mielenterveys- ja päihdetyössä sekä kuntoutta-
vassa työtoiminnassa.14 Hevoset stimuloivat  ikäihmisten 
muistia ja sopivat siksi myös muistisairaiden kanssa työs-
kentelyyn.15
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