
Koiratoiminta  
tyOyhteisOn voimavarana 

-koulutus

Koulutuksen  
tavoitteet:

•  Antaa koulutuksen käyneille käytännönlähei-
siä koira työparina -koirakkovalmiuksia työ-
yhteisön koiratoiminnan suunnittelemiseen 
ja toteuttamiseen

•   Antaa koulutuksen käyneille rakenteellisia 
työvälineitä lisätä työyhteisön hyvinvointia
- Tavoitteellisesti voidaan lähteä vähentä-

mään työntekijöiden ei-toivottua stressiä 
- Koiratoiminta voidaan suunnitella osaksi 

viikkopalaverirakennetta, jossa pyritään 
saamaan käyntiin yhteisöllistä muutosta 

• Koiratoiminta suunnitellaan työyhteisön  
(kehittämis)tavoitteet huomioiden 

• Syventää ammatillisuutta koira työparina  –
toimintatapaan huomioiden turvallisuuden 
sekä eettiset periaatteet

SisAltO:

1. Työhyvinvoinnin ja asiakastyytyväisyyden  
perusteet sosiaalipedagogisesta näkökulmasta

2. Näkökulmia työyhteisön kehittämisen laina-
laisuuksiin

3. Koiratoiminnan mahdollisuudet työhyvin-
voinnin edistäjänä

4. Koira työparina - katsaus erilaisiin toteu-
tustapoihin yhteisöissä 

5. Koiran valinta ja koiran erityispiirteiden 
tunteminen työroolia silmälläpitäen

6. Työkoira vs. koti-/ harrastuskoira: hyvin-
vointi, oppiminen ja koulutus

7. Turvallisuus ja eettiset näkökohdat

Koulutuksen kesto:

14 tuntia (2 työpäivää)

Hinta:

Koulutuspilotin hinta 1000e / 4 koulutetta-
vaa työntekijää

Koulutukseen osallistuvat koirakot tes-
tataan ennen koulutuksen alkua soveltu-
vuuskartoituksella. Koiratoimintaa työyh-
teisössä ohjaa kaikki toiminnan osapuolet 
huomioiva koiraohje, jota koulutuksessa 
muovataan asiakasorganisaation mukai-
seksi.

YHTEYSTIEDOT:

Ota yhteyttä Helena Prepulaan
 +358 40 501 7955
helena.prepula@gmail.com

PS. Onko organisaatiossanne koira- 
pelkoisia? 

Koulutuksemme läpikäyneillä koirakoilla 
on kymmenen kerran ohjauskaari. Lähes 
joka ohjausryhmässä on ollut koirapelkoi-
sia. Suuri onnistumisen aihe näissä ryhmissä 
on ollut koirapeloista pääseminen.



MitA me tarjoamme 
hyvinvoinnin  
lisAAmiseksi? 

Koulutamme työntekijänne toimimaan koi-
ransa kanssa työyhteisössä sen hyvinvointia 
edistävästi ja voimavarapotentiaalia vapaut-
tavasti. 

Miksi? 

Suomalaisten on usein vaikeaa kohdata ja 
keskustella toisten ihmisten kanssa aidosti 
ihmisenä. Koiralla on kyky murtaa muurit 
ihmisten välillä. Koiran vilpitön ja hyväksy-
vä läsnäolo, vapaa luonnollisuus kutsuu ih-
misen meissä esiin. Koira havahduttaa meitä 
yhteisöissä inhimillisyydestämme.

Useiden tutkimusten mukaan koira-avustei-
suus voi vähentää masentuneisuutta, ahdis-
tuneisuutta ja sosiaalisiin tilanteisiin liittyvää 
stressiä. Koiraseura vähentää stressihormo-
nien eritystä kehossa ja vastaavasti lisää hyvää 
oloa tuottavien hormonien eritystä kehossa. 
Tavoitteellinen koiratoiminta yhteisössä 
tasapainottaa (piristää/ rentouttaa tarpeen 
mukaan) työilmapiiriä. Koira on laumaeläin, 

joka pyrkii toiminnallaan lauman tasapainon 
parantamiseen. Koirien luontainen taipu-
mus ihmisten tunteiden peilaamiseen tarjoaa 
mahdollisuuksia vuorovaikutusta säätelevän 
tunneilmaston ja -älyn kehittämiseen. Koi-
ra tarjoaa motivoivan puheenaiheen, josta 
on luontevaa jatkaa haastaviinkin aiheisiin. 
Koiran kanssa kohtaaminen on luontevaa ja 
on helpompi tutustua toisiin ihmisiin, tämä 
lisää luottamusta ja avoimuutta, jolloin tii-
min voimavarat saadaan laaja-alaisemmin 
käyttöön.

Välittömien vaikutusten lisäksi koiratoimin-
nasta saa ammattilaisen avulla tukea työ-
yhteisön erilaisiin kehittämis-, muutos- ja 
johtamisprosesseihin. Säännöllinen ja tavoit-
teellinen koiratoiminta lisää itsetuntemusta 
ja motivaatiota työyhteisön jäsenyyteen, 
kokemusta oman työn merkityksellisyydes-
tä, työntekijöiden keskinäistä yhteenkuulu-
vuuden tunnetta, myötätuntoa, tunnetaitoja 
sekä muita ryhmätaitoja.

Pitkällä aikajänteellä tavoitteellinen ja säännöl-
linen koiratoiminta pienentää sairaspoissaolo-
kustannuksia, tukien yleistä työhyvinvointia, 
työvirettä ja –motivaatiota, tuloksellisuutta 
sekä työyhteisön yhteishenkeä. 

Kenelle? 

Koulutus on suunnattu yrityksille ja muille 
työyhteisöille, jotka vasta harkitsevat koiran 
tuomista työpaikalle sekä yhteisöille, joilla 
on jo koira käytettävissä ja jotka kaipaavat 
koiran kanssa työskentelyyn perustietoja ja 
-taitoja. Monilla työpaikoilla on jo kokeiltu 
toimistokoiran läsnäoloa. Jotta koiran mu-
kanaolo työpaikoilla olisi kaikille osapuolille 
rakentavaa ja kestävällä pohjalla, tarvitaan 
näkemystä eettisistä ja turvallisuusteemois-
ta. Näin minimoidaan myös eläinten kans-
sa toimimiseen liittyvät riskit (mm.pelot, 
allergiakysymykset). Lisäksi koiranohjaajan 
valmiuksiin panostamalla saadaan työyhtei-
sön käyttöön uusia kehittämisvoimavaroja. 
Koulutus soveltuu erinomaisesti työhyvin-
voinnista vastaaville. Koulutus on täyden-
nyskoulutusta. 

Miksi meiltA?

Täsmäkoulutusta työyhteisöjen tukemiseen 
koira-avusteisesti ei vielä juurikaan ole Suo-
messa. Hevosia sen sijaan on hyödynnetty 
jo pitkään johtajuuskoulutuksissa. Sosped ja 
Suomen Hoivakoira ovat kouluttaneet kas-
vatus-, kuntoutus-, hoito- ja sosiaalialan am-

mattilaisia koiratoiminnan osaajiksi viimei-
set kolme vuotta. Mm. koulut ovat ottaneet 
tavoitteellisen ja yhteisöllisyyttä tukevan koi-
ratoiminnan lämpimästi vastaan. 

Mitä ovat palvelumme edut vs. 
perinteinen valmennus tai  
tykytoiminta?

Tavoitteellinen ja säännöllinen koiratoimin-
ta on vahvasti yhteisöllistä ja dynaamista 
toimintaa:

• Motivoi henkilöstön kanssakäymiseen, 
edistää välitöntä ja hyväksyvää yhteistyöil-
mapiiriä 

• Tukee myötätuntojohtamista ja tietoista 
läsnäolevaa johtamista 

• Mahdollistaa vapautumisen rooleista ja 
totutuista yhteisölle vahingollisista, usein 
piilevistä, toimintatavoista

• Rakentaa erilaisuutta arvostavaa ja luo-
vuuden mahdollistavaa työkulttuuria: 
koiraseura kohottaa mielialaa, parantaa 
itseluottamusta ja lisää rohkeutta

• Tarjoaa luontaisesti päivittäistä työkykyä 
edistäviä elementtejä: taukoliikunta: yh-
teiskävelyt, happihypyt/ -jaloittelut, eväs-
telyt, hoivahetket: kosketus, silittely ja 

Arvioita eri lähteistä vuodelta 
2016: suomalaisen 
työpahoinvoinnin kustannukset 
ovat 25-41 miljardin euron 
suuruusluokkaa  
(lähde: 41 mrd, TTL). 

41 miljardia euroa vuodessa 
työpahoinvoinnin kuluihin 

ja työhyvinvointiin satsataan 
vain 2-3 miljardia 

euroa vuodessa

(lähde: 41 mrd, TTL).

turkin lämpö, jotka mahdollistavat lähei-
syysvaikutukset (suotuisat hormonaaliset 
edut)

• Tarjoaa käytännön kokemuksia johta-
juuden perustumisesta luottamukseen 
ja kunnioitukseen, herättämättä pelkoa. 
Hyvä johtajuus mahdollistuu, kun yhteisö 
oppii tietoiseksi tunteista ja ilmaisemaan 
niitä rakentavasti ennen toimintaa. Lisäksi 
tarvitaan empatiakykyä, sosiaalista havain-
nointia, joka avaa tietoisuuden muiden 
tunteista. Sosiaalisten suhteiden hoitami-
nen yhteisön hyväksi on nykyjohtajan tär-
keitä tehtäviä.


