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WHEN PEOPLE SAY  

”IT’S JUST A HORSE”  

THEY JUST DON’T  

UNDERSTAND  

 

 

HEVOSAVUSTEINEN KUNTOUTUS on kuntoutuksen 

muoto, johon liittyy toimintaa hevosen kanssa ihmisen 

fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn edis-

tämiseksi. Toiminta voi sisältää ratsastusta, hevosen kä-

sittelyä maasta tai hevosen hoitoa ja siihen liittyviä talli-

töitä. Sitä voidaan toteuttaa yksilö-  tai ryhmämuotoise-

na. Suomessa hevosavusteisen kuntoutuksen muotoja 

ovat ratsastusterapia ja sosiaalipedagoginen hevostoi-

minta (SPHT).  

 

TUTKIMUKSEN TARKOITUKSENA  oli selvittää millai-

sia laadullisesti erilaisia käsityksiä hevosavusteista kun-

toutusta toteuttavilla ammattilaisilla on hevosavustei-

sen kuntoutuksen merkityksellisyydestä kuntoutujille? 

Ammattilaisten käsityksiä tutkimalla voidaan  laajentaa 

ymmärrystä  hevosavusteisesta kuntoutuksesta ja sen 

merkityksellisyydestä. Tutkimustuloksia voidaan hyö-

dyntää hevosavusteisen kuntoutuksen käytäntöjen ja 

koulutuksen kehittämisessä, suunnittelussa ja arvioin-

nissa sekä laajemmin kuntoutuksessa arvioitaessa, mil-

laisille kuntoutujaryhmille tämä kuntoutusmuoto sovel-

tuu.  

 

AINEISTO on osa Kelan rahoittamaa Jyväskylän yliopis-

ton ”Ratsastusterapian vaikuttavuus ja merkitykset” - 

tutkimushanketta. Aineisto on kerätty  elo-

marraskuussa 2016 avoimilla yksilöhaastatteluilla. 

Haastatteluihin osallistui kahdeksan ratsastusterapiaa 

ja sosiaalipedagogista hevostoimintaa toteuttavaa am-

mattilaista eri puolelta Suomea. Haastateltavat olivat 

sosiaali-, terveys– ja kasvatusalan ammattilaisia. Työ-

vuosia heillä oli keskimäärin 22 vuotta (vaihteluväli 11-

29 vuotta) ja hevosavusteisen kuntoutuksen parissa 8 

vuotta (vaihteluväli 1,5-25 vuotta). Haastateltavien kes-

ki-ikä oli 47 vuotta (vaihteluväli 33-52 vuotta).   

 

MENETELMÄNÄ oli laadullinen fenomenografinen lä-

hestymistapa. Fenomenografian keinoin tutkittiin am-

mattilaisten käsityksiä, ei hevosavusteista kuntoutusta 

itsessään. Fenomenografisen lähestymistavan avulla on 

mahdollista kuvata tätä ilmiötä ryhmän näkökulmasta 

ja tämän ryhmän laadullisesti erilaisia tapoja ymmärtää 

hevosavusteisen kuntoutuksen merkityksellisyyttä 

kuntoutujille.  

 

TULOKSET  Fenomenografisen analyysin avulla käsi-

tykset voitiin ryhmitellä neljään kuvauskategoriaan, 

joissa kategoriat kuvaavat ammattilaisten erilaisia ta-

poja käsittää hevosavusteisen kuntoutuksen merkityk-

sellisyyttä kuntoutujille. Kategoriat ovat hierarkkisessa 

suhteessa toisiinsa ja tämä ilmenee käsitysten laajentu-

mista kuvaavien teemojen avulla. Teemat hevosen rooli, 

talliympäristön merkitys ja talliyhteisön rooli muodos-

tuivat kategorioiden välisistä kriittisistä eroista. Am-

mattilaisten käsitysten mukaan hevosavusteisen kun-

toutuksen merkityksellisyys kuntoutujille nähdään 

kuntoutuksen mahdollistajana (I), fyysisen toimintaky-

vyn edistäjänä (II), tunnetyöskentelyn edistäjänä (III) ja 

osallistumisen mahdollistajana (IV) (Taulukko 1). 
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JOHTOPÄÄTÖKSET 

→ Hevosen rooli, talliympäristön merkitys ja talliyh-

teisön rooli lisäsivät ammattilaisten käsitysten 

mukaan hevosavusteisen kuntoutuksen merkityk-

sellisyyttä kuntoutujille verrattuna tavanomaisen 

kuntoutukseen. 

 

→ Ammattilaisten käsitysten mukaan hevosavustei-

sen kuntoutuksen avulla oli mahdollista vahvistaa 

kuntoutujien osallistumista ja selviytymistä omas-

sa toimintaympäristössään ja siten tukea koko-

naisvaltaisen kuntoutuksen tavoitteita. 

 

  

(I)
KUNTOUTUMISEN  
MAHDOLLISTAJA 

 

(II)  
FYYSISEN  

TOIMINTAKYVYN 
EDISTÄJÄ 

(III)  
TUNNETYÖSKENTELYN  

EDISTÄJÄ 
 

(IV)
OSALLISTUMISEN 
MAHDOLLISTAJA 

 

HEVOSEN ROOLI Motivoija Liikkeen tarjoaja 
Lohduttaja, turva,  

tunteiden peili 
Terapeutti ja ystävä 

TALLIYMPÄRIS-
TÖN MERKITYS 

Motivoija 
Fyysisiä haasteita 

tarjoava ympäristö 
Rauhoittava selkeä  

struktuuri 
Itse tekeminen ja 

osallistuminen 

TALLIYHTEISÖN 
ROOLI 

Ei roolia Ei roolia 
Tasavertaisuus ja  

onnistumisen kokemukset 
Vuorovaikutus ja  
yhteenkuuluvuus 

Taulukko  1. Kuvauskategoriat (I-IV) ja teemat 


