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1 Johdanto 
 

Tutkimukseni lähtee liikkeelle siitä ajatuksesta, että koiralla voisi olla jonkinlainen rooli 

ja merkitys opetuksessa. Mihin tämä ajatus sitten perustuu? Kun kävelen koirani kans-

sa ulkona, joudun lähes päivittäin vuorovaikutuksiin tuntemattomien ihmisten kanssa. 

Useimmiten kyseessä on vain pieni hymy, mutta moneen otteeseen olen myös pääty-

nyt pidempiin keskusteluihin vastaantulevan ihmisen kanssa. Tämä ei johdu millään ta-

valla minusta vaan syyllinen löytyy hihnan toisesta päästä, koirastani. Jokin koirassa 

saa ihmiset, niin lapset kuin vanhuksetkin, lähestymään tuntematonta kadulla. Myös 

Wells (2009, s. 527) on tehnyt saman huomion: Koirat toimivat niin sanottuina sosiaali-

sina ”voiteluaineina” rikkoen jäätä ihmisten välillä ja tekevät esimerkiksi vuorovaikutuk-

sesta helpompaa kahden ihmisen välillä. Jos ihminen kulkee koiran kanssa, on toden-

näköisempää, että hänelle puhutaan kuin ilman koiraa. Myös monet koiranomistajatut-

tavani ovat todenneet, että sosiaalinen piiri naapurustossa on laajentunut koiran han-

kinnan jälkeen. Ja toisinpäin, koirasta luopumisen jälkeen piiri jälleen pienenee.  

Eläimet ovat kautta aikojen olleet tärkeä osa ihmisten elämää. Ensin ravintona ja apu-

na arjen askareissa, kuten kuljetuksissa, metsästyksessä ja vartioinnissa, ja myöhem-

min yhä enemmän vain kumppaneina sekä turvan ja lämmön lähteinä. (Laukkanen, 

2013, s. 34.) Nykyään koirat toimivat yhä monipuolisemmissa tehtävissä muun muassa 

avustajakoirina, opaskoirina, poliisien apuna virkakoirina sekä diabeetikoiden hypo-

koirina. Koirien käyttö myös koulumaailmassa on lisääntynyt viime vuosien aikana hui-

masti. Yhä useammassa koulussa on oma koulukoiransa ja kiinnostus toimintaa koh-

taan kasvaa koko ajan. Koulukoirien käyttö perustuu tutkittuun tietoon siitä, että koirien 

avulla voidaan saavuttaa monia hyötyjä. Perehdyin kandidaatin tutkielmassani koulu-

koirista tehtyihin tutkimuksiin kirjallisuuskatsauksen kautta ja huomasin, että tutkimus-

ten tarve on edelleen hyvin suuri. Etenkin Suomessa suurin osa tehdyistä tutkimuksista 

on opiskelijoiden tekemiä pro gradu -töitä. Myös nämä tutkimukset puhuvat kuitenkin 

sen puolesta, että koulukoiratoiminta on kannattavaa, puhumattakaan ulkomailla teh-

dyistä tutkimuksista, joita on Suomessa tehtyjä enemmän. Muun muassa O’Haire, Mc-

Kenzie, McCune ja Slaughter (2013, s. 456) toteavat, että on merkkejä siitä, että eläin-

ten tuominen koululuokkiin hyödyttää lapsia etenkin sosiaalisesti, joten aihetta on syytä 

tutkia lisää. 

Tunnekasvatus on toinen aihe, joka on ollut etenkin parin viimeisen vuoden aikana 

monien huulilla. Viimeisten 20 vuoden aikana kiinnostus sosiaaliseen ja emotionaali-

seen oppimiseen on kasvanut räjähdysmäisesti (Weissberg, Durlak, Domitrovich & 
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Gullotta, 2015, s. 3). Uuden perusopetuksen opetussuunnitelman käyttöönottamisen 

jälkeen, tunnekasvatus on kuulunut pakollisena opetettavana aihealueena jokaiselle 

opettajalle. Tunnekasvatuksella pyritään opettamaan oppilaille omien tunteiden käsitte-

lyä, muiden tunteiden huomioimista ja parempaa itsehillintää. Tunnekasvatuksen mer-

kitys on mielestäni kiistaton ja olenkin useaan otteeseen miettinyt tapoja toteuttaa sitä 

tulevana opettajana. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on erityisesti kertoa siitä, kuinka 

tunnekasvatusta voidaan koulukoiraa apuna käyttäen toteuttaa ja millaisia mahdollisia 

vaikutuksia koulukoiran osallisuudella on tunnekasvatukselle.  

Kun lähdin pohtimaan graduni aihetta, mietin omia kiinnostuksen kohteitani. Koulu-

koiratoiminta on aihe, josta olen ollut kiinnostunut jo useamman vuoden ajan. Kaikki ai-

heeseen liittyvät lehtiartikkelit on luettu tarkasti ja oman koiran tulevaisuus on ollut mie-

tittynä jo ennen koiran hankintaa. Tällä hetkellä koulutan omaa koiraani sillä ajatuksel-

la, että tulevaisuudessa minulla on oma kasvatus- ja kuntoutuskoira. Alkuperäinen aja-

tukseni oli tarkastella sellaisen koululuokan, jossa koulukoira työskentelee, tunneilma-

piiriä. Kun sitten eräs opettaja kertoi minulle pitävänsä koulukoiransa kanssa, muun 

toiminnan lisäksi, erityisesti tunnekasvatukseen keskittyviä tunteja, halusin heti lähteä 

tutkimaan tätä. Tutkimusasetelma tuli siis vastaan lähes itsestään, mikä helpotti työhön 

ryhtymistä. Aihetta hieman enemmän pohdittuani tajusin, että koiran kanssa tekemisis-

sä oleminen johtaa moniin sellaisiin asioihin, joihin tunnekasvatuksella nimenomaan 

pyritään. Näitä asioita ovat sosiaaliset suhteet, toisten tunteiden huomioiminen, kom-

munikaatio ja itsesäätely. Se, että pelkästään koiran kanssa tekemisissä oleminen tuot-

taa samoja tuloksia kuin mihin tunnekasvatuksella pyritään, tekee näiden kahden tee-

man yhdistämisestä erityisen mielenkiintoista.  

Oma kiinnostukseni tutkimuksen aihepiiriä kohtaan on ollut suuressa osassa koko tut-

kimuksen teon ajan. Tämä on tehnyt tutkimuksen tekemisestä mielekästä ja aidosti 

kiinnostavaa. Toki välillä on ollut hetkiä, jolloin gradun tekeminen on ollut kaikkea muu-

ta kuin houkuttelevaa, mutta niistäkin on päästy yli. Kun työtä on tehnyt itseään varten, 

on sen tekeminen ollut loppujen lopuksi todella antoisaa ja olen itsekin oppinut paljon 

uutta molemmista käsittelemistäni aiheista. Toivon, että työni kautta myös muille avau-

tuu mahdollisuus tutustua tarkemmin koira-avusteiseen toimintaan ja siihen, mitä sen 

avulla voidaan saavuttaa. Uskon, että epävarmuutta koulukoiria kohtaan on edelleen 

hyvin paljon ja haluankin osaltani lieventää tätä. Mitä enemmän tutkittua tietoa asiasta 

saadaan, sitä helpompi toimintaa on kehittää ja sille voidaan luoda tarkempia raameja. 

Usein epätietoisuus lisää väärinymmärrysten vaaraa ja saa ihmiset suhtautumaan 

epäilevästi uusiin asioihin.    
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Lyhyesti sanottuna pyrin siis tässä tutkimuksessa selvittämään koulukoiran merkitystä 

nimenomaan peruskoulussa toteutetussa tunnekasvatuksessa. Kyseessä on laadulli-

nen tutkimus, jossa tutkittavina ovat niin opetusta toteuttanut opettaja kuin tunneille 

osallistuneet oppilaat. Sekä koulukoiratoiminta että tunnekasvatus ovat molemmat ai-

kaisemmin tutkittuja aiheita, mutta näiden kahden teeman yhdistämiseen en ole itse 

törmännyt. Molemmat aiheet ovat suuresti esillä tällä hetkellä niin alan kirjallisuudessa 

kuin populaari mediassakin, joten ajankohtaiselle tutkimukselle on näin ollen tarvetta.  
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2 Tunnekasvatus 
 

Tässä tutkimuksessa tutkin koulukoiran merkitystä erityisesti oppilaiden tunnekasva-

tuksessa. Käsittelen näin ollen lyhyesti tunnekasvatuksen teoriataustaa. Tunnekasva-

tus ei ole uusi asia, mutta nykyisessä laajuudessaan sitä ei ole tuotu esille aikaisemmin 

perusopetuksen yhteydessä. Jotta ymmärrämme, mitä merkitystä tunteilla koulunkäyn-

nin kannalta on, tarkastelen ensin tunteiden ja oppimisen yhteyttä. Tämän jälkeen pe-

rehdyn tarkemmin siihen, mitä tunnetaidot ovat ja miten ne näkyvät suomalaisessa pe-

ruskoulussa ja opetussuunnitelmassa.  

 

2.1 Tunteet ja oppiminen  

Tässä luvussa kerron siis siitä, onko tunteilla merkitystä oppimisen kannalta ja miten ne 

mahdollisesti oppimiseen vaikuttavat. Jotta voimme puhua tunteista, tulee meidän en-

sin miettiä, mitä tunteilla tarkoitetaan. Se ei kuitenkaan ole kovin helposti tehty. Moder-

ni biologia paljastaa, että ihmiset ovat pohjimmiltaan sosiaalisia ja emotionaalisia olen-

toja (Immordino-Yang & Damasio, 2007, s. 116).  Caruson (2008) mukaan vielä sadan 

vuoden tutkimisenkin jälkeen kaksi eniten väiteltyä kysymystä tunnetutkimuksen saralla 

ovat: ovatko tunteet universaaleja vai kulttuurisidonnaisia ja miten määrittelemme tun-

teen? (Caruso, 2008, s. 3). Onkin mielenkiintoista, kuinka meille kaikille tutut tunteet 

ovat konseptina niin vaikeasti määriteltävissä (Russel & Barchard, 2002, s. 364). Yk-

sinkertaisesti tunteet voidaan määritellä jonkin asian aiheuttamiksi reaktioiksi, jotka 

ovat suhteellisen lyhytkestoisia (Shuman & Scherer, 2014, s. 15). Tunteet sisältävät tie-

toa ja lähettävät meille signaaleja siitä, mitä maailmassa tai meissä itsessämme tapah-

tuu. Tunteet suuntaavat huomiotamme ja motivoivat meitä tietynlaiseen käyttäytymi-

seen. (Caruso, 2008, s. 5.) Vastauksena kokemiimme tunteisiin meissä aiheutuu ta-

pahtumasarja, joka näkyy subjektiivisena kokemuksena, kasvojen ilmeenä, kognitiivi-

sena prosessina tai fyysisenä muutoksena (Fredrickson, 2001, s. 218). Kestoltaan pi-

dempiaikainen olotila, johon liittyy tunteita, joille emme osaa nimetä yhtä tiettyä aiheut-

tajaa, on yleensä kirjallisuudessa määritelty mielialaksi. Välillä tunteiden ja mielialan 

erottaminen toisistaan on kuitenkin hankalaa. (Ainley, 2007, s. 148 – 149; Shuman & 

Scherer, 2014, s. 18.) Mieliala on opetuksen kannalta tärkeä käsite, koska oppilaat 

tuovat mukanaan luokkaan tietynlaisen mielialan. Tämä mieliala on seurausta heidän 

henkilökohtaisista kokemuksistaan jo pidemmältä ajalta. Toisinaan tämä mieliala ei ole 

opetukselle vastaanottavainen. Opettajalle onkin tärkeä tietää, kuinka oppilaiden tun-

teet suhteutuvat heidän saamiinsa tuloksiin. (Ainley, 2007, s. 155 – 156.) 
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Ensimmäisissä oppilaiden tunteisiin liittyvissä tutkimuksissa tutkittiin oppilaiden koke-

maa hermostuneisuutta testitilanteissa. Kaikki huomio kiinnitettiin vain ja ainoastaan 

tämän yhden tunteen tutkimiseen, muista mahdollisista oppimiseen liittyvistä tunteista 

ei ollut kiinnostuttu. Tämä on kuitenkin muuttunut viimeisten vuosien aikana ja nyt kiin-

nostus myös muita tunteita kohtaan on kasvanut. (Schutz & Pekrun, 2007, s. 3 – 4.) Ai-

kaisemmin tunteita pidettiin lähinnä häiritsevänä tekijänä oppimisessa sekä tiedon kar-

tuttamisessa ja ne haluttiin sulkea pois oppimistapahtumasta. Tähän on kuitenkin tullut 

muutos ja nyt tutkijat ovat kiinnostuneet tunteiden aiheuttajista ja niiden seurauksista 

kognitiolle ja käyttäytymiselle eri tilanteissa. (Dirkx, 2008, s. 11; Shuman & Scherer, 

2014, s. 14.) Tämä on hyvä asia sillä tunteet ovat sekä koulutuksen yhteydessä koettu-

ja että olennaisia akateemisen menestymisen ja persoonallisen kasvun kannalta (Pek-

run & Linnenbrink-Garcia, 2014, s. 1). Kognition ja tunteiden suhde on kaksisuuntai-

nen. Toisaalta tunteet ovat seurausta akateemisesta menestymisestä tai epäonnistu-

misesta sekä miellyttävistä että epämiellyttävistä kokemuksista koulukontekstissa. Toi-

saalta oppijoiden tunteet tuovat energiaa, mutta myös rajoittavat, heidän saavutuksiaan 

ja motivaatiotaan. (Fiedler & Beier, 2014, s. 36.) Kognitiivisten prosessien ja suoriutu-

misen lisäksi tunteet vaikuttavat psyykkiseen ja fyysiseen terveyteen (Pekrun, Goetz, 

Titz & Perry, 2002, s. 92). Aivovauriopotilaita tutkittaessa on havaittu, että tunteisiin liit-

tyvät prosessit ovat tarpeellisia, jotta taidot ja tiedot voidaan siirtää strukturoidusta kou-

luympäristöstä myös todellisen maailman päätöksentekoon. Jos opettajat keskittyvät 

opettamaan vain rationaalisella alueella sulkien tunteet pois, oppimista tai mieleen pa-

lauttamista ei tapahdu. Samoin tunteiden poissulkeminen opetuksessa johtaa helposti 

siihen, että tieto, jota oppilaat kerryttävät ei ole sellaista tietoa, jota he voivat hyödyntää 

todellisissa elämäntilanteissa. (Immordino-Yang & Damasio, 2011, s. 115, 127 – 128.)  

Monet tutkimukset kertovat, että positiiviset tunteet ovat olennaisessa roolissa, kun ha-

lutaan oppimista tapahtuvan. Stressaantuneet ja ahdistuneet oppilaat sen sijaan eivät 

opi, ainakaan yhtä tehokkaasti. (Weare, 2004, s. 92.) Positiivisesti aktivoivat tunteet ku-

ten oppimistilanteesta nauttiminen lisää kiinnostusta ja vahvistaa motivaatiota. Negatii-

viset tunteet, kuten tylsistyminen ja epätoivo, sen sijaan heikentävät oppimista. (Pek-

run, Frenzel & Goetz, 2007, s. 26.) Jotta oppiminen ja työskentely olisi tuottavaa, pitäisi 

niiden olla mielekästä. Tästä syystä keinot, joilla oppilaat saadaan kiinnostumaan ja in-

nostumaan oppimisesta, ovatkin alkaneet kiinnostaa tutkijoita viimeisten vuosien aika-

na erityisen paljon. (Lonka, 2015, s. 1.) Weare (2004, s. 96) kirjoittaa, että jos haluam-

me tehdä opittavasta asiasta kiinnostavaa ja sellaista, että oppija haluaa oppia, täytyy 

oppimisesta tehdä persoonallisesti houkuttelevaa ja tunteisiin vetoavaa. Muistan itse-

kin, kuinka omien peruskouluvuosieni aikana osa opettajista piti niin tylsiä tunteja, että 
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kiinnostavakin aihe saattoi muuttua puisevaksi. Toisaalta muistan hyvin myös ne opet-

tajat, jotka pyrkivät luomaan tunneilleen hyvän tunnelman ja innostamaan jokaisen op-

pilaan mukaan. Lonka (2015) kirjoittaa, että usein muistammekin juuri erilaiset ääripäät 

erityisen hyvin. Tämä johtuu aivojemme rakenteesta. Aivoissamme muistia säätelevä 

hippokampus on läheisesti yhteydessä tunteita sääteleviin aivojen osiin, kuten manteli-

tumakkeeseen, ja näin ollen tunteita herättävät asiat jäävät helposti muistiin. (Lonka, 

2015, s. 2.) Aivovauriopotilailla huomattiin, että ilman kykyä päästä asiaankuuluvasti 

käsiksi niihin ohjaaviin käskyihin, jotka kertyvät emotionaalisen oppimisen ja sosiaali-

sen palautteen seurauksena, päätösten teko ja rationaalisesti ajatteleminen vaarantui-

vat, kuten myös kyky oppia omista virheistä ja menestyksestä. Näin havaittiin, että tun-

teilla on merkittävä rooli päättelyssä ja päätösten teossa. (Immordino-Yang & Damasio, 

2011, s. 119.)  

Sen lisäksi, että tunteet vaikuttavat asioiden jättämään muistijälkeen, niillä on myös 

muita oppimisen kannalta tärkeitä rooleja. Tunteet vaikuttavat merkittävästi sekä tark-

kaavaisuuteen ja keskittymiseen että päätöksentekoon (Kokkonen, 2017, s. 104; 

Nummenmaa, 2010). Positiiviset tunteet jotakin asiaa kohtaan suuntaavat huomiota 

kyseiseen asiaan, negatiiviset tunteet sen sijaan haittaavat keskittymistä (Pekrun ym., 

2007, s. 26). Lisäksi, jos mielialamme on negatiivinen, etsimme tarkoituksella virheitä, 

keskitymme enemmän yksityiskohtiin ja olemme ylipäänsä kriittisempiä. Positiivisella 

mielellä olemme sen sijaan taipuvaisempia luomaan ja näkemään mahdollisuuksia se-

kä suhtaudumme ympäröivään maailmaan avoimemmin. (Caruso, 2008, s. 6.) Kun 

koulut systemaattisesti keskittyvät oppilaiden sosiaalisiin ja emotionaalisiin taitoihin, 

lasten akateeminen menestys nousee, ongelmakäyttäytyminen vähenee ja sosiaalisten 

suhteiden laatu paranee (Elias, Zins, Weissberg, Frey, Greenberg, Haynes, Kessler, 

Schwab-Stone & Shiver, 1997, s. 1; Ulutas & Ömeroglu, 2007, s. 1365). Sosiaalisesti 

pätevät oppilaat ovat onnellisempia, terveempiä ja sitoutuneempia oppimiseen. Mo-

nessa tapauksessa sosiaaliset taidot ovat kriittisessä osassa oppilaan sosiaalisessa, 

emotionaalisessa ja akateemisessa kasvussa. (Elliot, Frey & Davies, 2015, s. 315.) 

Usein sellaiset oppilaat, joilla on tunteiden säätelyssä heikkouksia, jätetään muiden 

oppilaiden ulkopuolelle ja he saavat jatkuvasti negatiivista palautetta häiritsevästä käyt-

täytymisestään (Kokkonen, 2017, s. 104 – 105). On siis ehdottomasti oppilaan etu, että 

hän oppii säätelemään tunteitaan.  

 

2.2 Tunteet koulussa 

Tunteilla on siis hyvin suuri merkitys oppimiselle, mutta ne näkyvät koulussa myös mo-

nella muulla tapaa hyvässä ja välillä pahassakin. Tässä luvussa käsitellään tarkemmin 
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kuinka tunteet koulussa vaikuttavat. Kouluympäristössä vietetään aikaa useita tunteja 

monien vuosien ajan, mikä tekee koulusta kriittisen paikan tunnetaitojen kannalta. Kou-

lussa luodaan sosiaalisia suhteita ja saavutetaan tärkeitä elämän merkkihetkiä. (Pek-

run & Frenzel, 2007, s. 13.) Kaikki tunteet ovat ihmisissä sisäänrakennettuina jo syn-

tymästä lähtien, kuten myös tunnetaidot. Ihmisen tuleekin siis vain oppia tunteidensa 

kuunteleminen ja käyttäminen. Tämä opettelu alkaa heti varhaislapsuudessa ja suu-

rimpana opettajana on aikuisten esimerkki. Jokainen lapsen kanssa tekemisissä oleva 

aikuinen on vastuussa siitä, että lapsella on mahdollisuus ilmaista tunteitaan ja oppia 

niiden säätelyä. (Isokorpi, 2004, s. 127.) Perinteisesti koti on nähty sinä paikkana, jos-

sa tunnekasvatuksen pitäisi tapahtua ja koulu paikkana, johon tullaan oppimaan aka-

teemista tietoa (Elias ym., 1997, s. 8). Mutta kuten jokainen kasvatusalalla työskentele-

vä varmasti tietää, kaikki eivät saa samanlaisia lähtökohtia elämälleen kotoa. Koulun 

tehtäväksi jääkin mahdollistaa jokaiselle samanlaiset mahdollisuudet menestykseen, 

tukemalla kotona jo tehtyä tunnekasvatusta tai mahdollisesti korvaamalla tai paikkaa-

malla puutteita (Elias ym., 1997, s. 12; Kokkonen, 2017, s. 105). Enää ei voi siis ajatel-

la, että koulussa voitaisiin keskittyä pelkkiin akateemisiin taitoihin. Myös uudessa ope-

tussuunnitelmassa tämä on huomioitu, opettajilta vaaditaan yhä laajempien taitojen 

opettamista lapsille.  

Opettajat eivät ole enää vastuussa pelkästään tiedon siirtämisestä oppilaille. Heidän tu-

lee myös inspiroida oppilaita itsekuriin ja innostukseen oppimista kohtaan. Jos opettaja 

onnistuu oppilaiden innostamisessa tietyn aiheen ympärillä, motivaation hyödyt on 

mahdollista laajentaa yli aiherajojen. Samoin, jos opettaja epäonnistuu, muodostuvat 

negatiiviset tunteet voivat viedä motivaatiolta pohjan nopeastikin. (Pekrun & Linnen-

brink-Garcia, 2014, s. 1.) Opettajan omat sosiaaliset taidot ja tunnetaidot nousevat 

keskiöön samoin kuin luokkakulttuuri, jonka opettaja onnistuu luomaan. Opettaja kokee 

itsekin päivän aikana suuren määrän tunteita, joita hänen tulee pystyä säätelemään, 

jotta opetukselliset tavoitteet voidaan saavuttaa ja samalla huolehtia omasta hyvinvoin-

nista. Lisäksi opettajan kyky tunnistaa oppilaidensa tunteita ja niiden syitä ja seurauk-

sia, auttaa opettajaa ylläpitämään järjestystä ja herättämään positiivista käyttäytymistä. 

(Kremenitzer, Mojsa & Brackett, 2008, s. 191, 194.) Opettajan rooli tunnekasvattajana 

on siis hyvin merkittävä. Immordino-Yang ja Damasio (2011) sanovat, että on olennais-

ta miettiä, miksi oppilas ylipäänsä käyttää aikaa jonkin tehtävän ratkaisemiseen. Syyt 

vaihtelevat tehtävän ratkaisun löytämisen tuottamasta tyydytyksestä, hyvän arvosanan 

tavoitteluun, rangaistuksen välttämiseen, ystävän auttamiseen ja aina opettajan tai 

vanhempien miellyttämiseen asti. Yhteistä näillä kaikilla on se, että ne sisältävät vah-
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van tunnelatauksen ja liittyvät sekä miellyttävän tunnetilan että kulttuurissamme selviy-

tymisen tavoitteluun. (Immordino-Yang & Damasio, 2011, s. 117.)  

Lasten tunne-elämä on kompleksinen. Tunteilla on keskeinen rooli siinä, kuinka yksilö 

määrittelee itsensä, ylläpitää omanarvontunnettaan, hallitsee sosiaalisia suhteita mui-

hin ja käyttäytyy tilanteisiin sopivalla tavalla. (Graham & Taylor, 2014, s. 96.) Etenkin 

nuoret, joiden kehitys on nopeaa ja hormonitoiminta muuttuu, kohtaavat paljon haasta-

via tunteita, joita he joutuvat käsittelemään (Weare, 2004, s. 40). Toisinaan oppilaiden 

kokemat tunteet näkyvät heidän ilmeistään selkeästi. On helppo huomata, mitä tunteita 

luokkakaverit, opettaja ja tehtävä heissä herättävät. Aina näin ei kuitenkaan ole, tunteet 

eivät välttämättä näy selkeästi kasvoilta, mutta kehonkieli voi antaa opettajalle vinkkiä 

oppilaan tunnetilasta. (Ainley, 2007, s. 148.) Koulussa oppilaiden tunteet vaikuttavat 

oppimiseen ja ongelmien ratkaisemiseen. Negatiiviset tai stressaavat tunteet estävät 

yleensä oppimisen tapahtumista. Opetuksessa pitäisikin pyrkiä tuottamaan miellyttä-

vämpiä tunteita, mutta lisäksi oppilaita pitäisi ohjata siihen, että he pystyvät käsittele-

mään mahdollisia epämiellyttäviä tunteita ja työskentelemään niistä huolimatta. (Op ’t 

Eynde, De Corte & Verschaffel, 2007, s. 202.) Lapsen emotionaalinen tila vaikuttaa 

lapsen kykyyn oppia. Ne tunnit, joilla on tapahtunut eniten kehitystä, ovat tunteja, joilla 

on todennäköisesti ollut läsnä enemmän positiivisia tunteita niin oppilailla kuin opetta-

jallakin. (Shanwal & Kaur, 2008, s. 161 – 162.)  

Mitä näillä paljon puhutuilla tunnetaidoilla sitten tarkoitetaan? Englannin kielellä kirjoite-

tuissa lähdemateriaaleissa puhutaan sosiaalisesta ja emotionaalisesta kompetenssista 

tai käytetään termiä emotional literacy. Suomessa nämä on yhdistetty kaikki pitkälti yh-

den käsitteen eli tunnetaitojen alle. Tiivistettynä tunnetaidoilla tarkoitetaan kykyä ym-

märtää, ilmaista ja hallita omia tunteitamme ja vastata muiden tunteisiin tavalla, josta 

on hyötyä meille itsellemme sekä muille (Elias ym., 1997, s. 2; Weare, 2004, s. 13). 

Tunnetaitoihin kuuluvat itsetuntemus, itsehallinta, vastuullinen päätöksenteko, empatia 

ja sosiaaliset taidot (Lonka, s. 12; Weissberg ym., 2015, s. 6 – 7). Henkilöstä, joka hal-

litsee tunnetaidot, puhutaan yleensä tunneälykkäänä. Caruso (2008) kirjoittaa tun-

neälykkyysmallista, joka sisältää neljä tunnetaitoa, jotka ovat: kyky tunnistaa ja ilmaista 

tunteita, kyky luoda tunteita ja käyttää niitä apuna ajatteluun, kyky ymmärtää tunteita ja 

mitä ne aiheuttavat sekä kyky hallita tunteita niin, että niitä voi hyödyntää päätöksente-

ossa (Caruso, 2008, s. 7). Tunneälykkyys käsitteenä ilmaisee sitä, että tunteet ovat jo-

takin, mitä ihmisen tulee hallita ja käyttää kohtaamisissa ulkopuolisen maailman kans-

sa (Dirkx, 2008, s. 14).  



9 
 

 
 

Peruskoulussa tunnetaitoja voidaan harjoitella monella eri tavalla, mitään oikeaa mallia 

ei ole olemassa. Tarkoitusta varten voidaan pitää omia erillisiä oppitunteja tai sisältöjä 

voidaan integroida muuhun opetukseen ja oppiaineisiin, myös päivän aikana tapahtu-

vat vuorovaikutustilanteet ovat hyviä hetkiä aiheen parissa työskentelylle. (Rimm-

Kaufman & Hulleman, 2015, s. 153; Weissberg ym., 2015, s. 8). Aktiviteetit, joita opet-

taja voi tunnekasvatuksessa hyödyntää ovat muun muassa aamupiirit, vastuutehtävien 

jakaminen, luovuuden rohkaiseminen ja konfliktien ratkaiseminen (Shanwal & Kaur, 

2008, s. 165). On myös laadittu erilaisia tunnekasvatukseen keskittyviä ohjelmia, joita 

koulut voivat hyödyntää tunnekasvatusta toteuttaessaan (Weare, 2004, s. 88 – 91). 

Vaikka tunnekasvatusohjelmat vaihtelevat suuresti lähestymistavoiltaan ja toteutuksil-

taan, osoittavat ne kaikki, kuinka tärkeää tunnetaitojen opettaminen oppilaille on 

(Rimm-Kaufman & Hulleman, 2015, s. 162). Tunnekasvatusohjelmilla on katsottu ole-

van vaikutusta lasten tunneälykkyyteen. Tunneälykkyyttä tukemalla voidaan tukea 

myös lasten akateemista kehitystä ja tarjota lapselle keinoja, joilla hän pärjää aikuise-

nakin paremmin. (Ulutas & Ömeroglu, 2007, s. 1371.) Eräässä tutkimuksessa tunne-

kasvatusohjelmaan osallistuneille oppilaille itsensä ilmaiseminen luokassa oli mie-

luisampaa, he ymmärsivät vertaisiaan ja perheenjäseniään paremmin, olivat vuorovai-

kutuksessa tehokkaammin, kirjoittivat luovemmin ja heillä oli rikkaampi tunnesanasto 

(Kremenitzer ym., 2008, s. 199).  

Ennen oli ihmisen selviytymisen kannalta tärkeää, että hän reagoi tunteisiinsa nopeasti. 

Nykyään elämme hyvin erilaisessa ympäristössä ja tunnetaitojen harjoittelu on tärkeää 

muun muassa siksi, että osaisimme erottaa primitiivisen tunnereaktion järkevästä pää-

töksenteosta. Kun ihminen oppii tulkitsemaan omia tunteitaan, pystyy hän hallitsemaan 

ja säätelemään niitä tilanteen mukaan. Tunteita ei ole tarkoitus häivyttää tai kontrolloi-

da vaan niiden ilmaisemisen sopivuutta pitää miettiä tilannekohtaisesti. (Lonka, s. 2 – 

4, 12.) Tunnetaidot auttavat oppilaita olemaan onnellisempia ja tulemaan paremmin 

toimeen muiden kanssa, ne parantavat oppilaiden terveyttä pitämällä heidät pois epä-

terveellisistä käytösmalleista, tunnetaidot auttavat oppilasta hallitsemaan omaa käytös-

tään, mikä auttaa käyttäytymiseen koulussa sekä ne auttavat oppilaita oppimaan pa-

rantamalla ongelmanratkaisukykyä sekä ajattelutaitoja (Weare, 2004, s. 80). Sosiaalis-

ten ja emotionaalisten taitojen opettamisella saavutetaan merkittäviä muutoksia sosiaa-

lisessa, emotionaalisessa ja akateemisessa kompetenssissa sekä selkeitä parannuksia 

oppimisympäristön laadussa (Brackett & Rivers, 2014, s. 368). Tunneälykkään koulu-

kulttuurin luominen vähentää negatiivisten kokemusten kokemista niin oppilaiden kuin 

opettajankin kohdalla, lisää oppilaiden sitoutumista ja oppimista, tekee sosiaalisesta 

kanssakäymisestä opettajan ja oppilaiden välillä terveempää sekä lisää opettajien työ-
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tyytyväisyyttä ja tehokkuutta. Lisäksi lasten sosiaalisten ja emotionaalisten taitojen 

edistäminen on merkittävässä roolissa lasten akateemisen suoriutumisen kannalta, so-

siaaliseen ympäristöön sopeutumisessa ja ongelmakäyttäytymisen vähentämisessä. 

(Kremenitzer ym., 2008, s. 202.) 

Tunneälykkyys on asia, joka erottaa älyllisesti lahjakkaat toisistaan. Ne, jotka ovat tun-

neälyltään viisaita pärjäävät paremmin kuin samalla tavalla älykkäät, mutta vähemmän 

tunneälyiset. (Weare, 2004, s. 15.) On myös sanottu, että lasten ymmärrys tunteita 

kohtaan on hyvä mittari lapsen sosiaalisten suhteiden laadulle, niin vertaisten kuin ai-

kuistenkin suhteen (Pons, Harris & Doudin, 2002, s. 294). Sosiaaliset taidot puolestaan 

ovat olennainen osa koululaisen elämää ja ilman niitä oppiminen kärsii, koulu ei mielly-

tä ja valmistuminen kärsii (Elliot, Frey & Davies, 2015, s. 301). Toimiva tunnesäätely-

kyky edistää hyvinvointia, tukee sosiaalisia suhteita ja lisää empatiakykyä, kun taas 

toimimaton tunnesäätelykyky voi johtaa psyykkiseen pahoinvointiin ja työuran sekä so-

siaalisten suhteiden ongelmiin. Tunnetaidot auttavat selviytymään elämän jatkuvasti 

vaihtelevista tilanteista. Yhteiskunnallisesti tunnetaidot ovat siis todella tärkeitä ja jokai-

sella lapsella tulisi olla oikeus niiden opetteluun. (Kokkonen, 2017, s. 116; Weare, 

2004, s. 23 -25.) Koulujen tulee huolehtia siitä, että tämä oikeus toteutuu. 

 

2.3 Tunnekasvatus ja opetussuunnitelma 

Kuten jo aikaisemmin totesin, tunnekasvatus ja tunteet eivät ole aikaisemmin näkyneet 

opetussuunnitelmassa samalla tavalla kuin tänä päivänä. Opetussuunnitelmamuutos 

on yksi tämän tutkimuksen olennaisimmista lähtökohdista, minkä vuoksi haluan käsitel-

lä sitä erillisessä luvussa. Karin (1994) mukaan opetussuunnitelma on opettajalle tär-

keä työkalu, sen sisällöt ja tavoitteet ohjaavat opetusta. Opetussuunnitelmalla pyritään 

vastaamaan yhteiskunnan tarpeisiin ja sen avulla pyritään lapsista kasvattamaan yh-

teiskuntakelpoisia kansalaisia. (Kari, 1994, s. 86.) Tämän päivän koulun täytyy tarjota 

muutakin kuin akateemista opastusta valmistaakseen lapset elämään ja työhön nyky-

yhteiskunnassa (Weissberg ym., 2015, s. 5). Nykypäivän koulutettujen nuorten olete-

taan automaattisesti olevan sosiaalisesti ja emotionaalisesti päteviä, heidän odotetaan 

toimivan sosiaalisesti halutulla ja tunneälykkäällä tavalla tilanteesta riippumatta. Tästä 

syystä akateemisten taitojen rinnalle tulee ottaa myös nämä uudet taidot. (Shanwal & 

Kaur, 2008, s. 153.)  

Uudessa perusopetuksen opetussuunnitelmassa, joka otettiin käyttöön lukuvuonna 

2016, tunnekasvatus onkin nostettu esille todella merkittävästi. Tunnekasvatus on nyt 

osa perusopetuksen pakollisia oppisisältöjä, mikä pakottaa opettajat ottamaan tunteet 
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käsittelyyn paljon tiedostetummalla tasolla kuin ennen. Tunnetaidot ja tunteet ovat ope-

tussuunnitelmassa esillä monessa kohtaa, monella eri tavalla, vuositasolta toiselle. 

Yleisesti ne on liitetty joko sosiaalisten taitojen tai oppilaan hyvinvoinnista huolehtimi-

sen yhteyteen. Kantavana ajatuksena on ohjata oppilaita elämään tunteidensa kanssa 

kaikissa tilanteissa. Jonesin (2018) mukaan etenkin jonkinlaisesta traumasta kärsivät 

lapset eivät osaa saati pysty ymmärtämään ja ilmaisemaan omia tunteitaan. He eivät 

myöskään pysty solmimaan merkityksellisiä ja positiivisia ihmissuhteita muihin. Tämä 

korostuu luokkahuonetilanteissa, joissa tunteiden säätelyä vaaditaan jatkuvasti ja jossa 

muiden kanssa pitäisi olla vuorovaikutuksessa vähän väliä. (Jones, 2018, s. 51.) 

Opetussuunnitelmasta löytyy omana laaja-alaisena osaamiskokonaisuutenaan itsestä 

huolehtiminen ja arjen taidot. Tähän kuuluu oppilaan vastuunkanto sekä tunnetaitojen 

ja sosiaalisten taitojen kehittäminen. Opetussuunnitelman mukaan oppilailla tulee olla 

mahdollisuus harjoitella omien tunteidensa tunnistamista ja ilmaisemista esimerkiksi 

leikkien ja draaman avulla. Yhteinen työskentely muiden kanssa nähdään oppilaiden 

mahdollisuutena kehittää omia tunnetaitojaan ja sosiaalisia taitojaan. (POPS, 2014, s. 

22, 100, 283.) Toiminta-alueittain järjestettävässä opetuksessa yksi osa-alue on sosi-

aaliset taidot ja tämä kohta velvoittaa, että opetuksessa pitää olla erilaisissa ympäris-

töissä toimimista sekä vuorovaikutus- ja tunnetaitojen harjoittelua tukevia osa-alueita 

(POPS, 2014, s. 72). 

Oppiaineista tunnetaidot on vahvimmin yhdistetty ympäristöopin ja uskonnon sisältöi-

hin. Ympäristöopin tavoitteissa mainitaan, että oppilasta pitää ohjata harjoittelemaan 

tunnetaitoja ja mielen hyvinvoinnin edistämistä sekä itsensä ja muiden arvostamista 

(POPS, 2014, s. 132). Uskonnon opetuksessa tärkeinä näkökulmina listataan elämän-

taidot, itsetuntemus, tunnetaidot ja kokonaisvaltainen hyvinvointi (POPS, 2014, s. 135, 

246, 250). Myös liikunnan ja musiikin sisällöissä tunnetaidot nousevat selvästi esille. 

Liikuntatunneilla tavoitteena on ohjata oppilasta säätelemään omaa toimintaansa ja 

tunneilmaisuaan toiset huomioon ottaen (POPS, 2014, s. 149, 274) ja musiikin tunneilla 

kannustetaan oppilasta keholliseen tunnetilojen ilmaisuun (POPS, 2014, s. 265). Luok-

ka-asteilla 7-9 tapahtuu terveystiedon erottaminen omaksi oppiaineekseen, jolloin tun-

netaidot siirtyvät pitkälti sen alle (POPS, 2014, s. 399, 402). 

Kuten tästä lyhyestä opetussuunnitelman tarkastelusta voi huomata, tunnetaidot näky-

vät siellä monessa eri kohdassa. Nämä opetussuunnitelmaan kirjatut kohdat ovat opet-

tajille ohjenuorana tunnekasvatuksen toteuttamisessa. Jo ennen tunnetaitojen tietoista 

sisällyttämistä opetussuunnitelmaan, on koulussa toki puhuttu tunteista ja mietitty nii-

den merkitystä. Niihin on kuitenkin tutustuttu lähinnä ulkoapäin tarkastellen sen sijaan, 
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että keskityttäisiin jokaiseen oppilaaseen tuntevana yksilönä. Tunnetaitojen lisääminen 

opetussuunnitelmaan on todella tärkeä muutos sillä nyt opettajat voivat perustellusti 

käyttää koulupäivästä aikaa tunteiden käsittelyyn. Kun tunnekasvatusta toteutetaan te-

hokkaasti ja suunnitellusti osana koulun muuta toimintaa, oppilaat ymmärtävät näiden 

taitojen olevan yhtä tärkeitä kuin muidenkin (Elias ym., 1997, s. 90).   
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3 Koira koulussa 

Tässä luvussa esittelen koira-avusteisuuden teoriataustaa. Ensin tarkastellaan laa-

jemmin eläinavusteisen toiminnan perustaa, jonka jälkeen siirrytään tarkemmin koirien 

käyttöön opetuksen tukena. Koska tutkimukseni painopiste on koulukoiratoiminnassa, 

keskityn myös teoriaosassa erityisesti aikaisempiin kouluympäristössä tehtyihin tutki-

muksiin. Olen siis tietoisesti jättänyt tarkemman analyysin ulkopuolelle esimerkiksi te-

rapiaan ja sairaaloihin liittyvät tutkimukset, vaikka niihin hieman viittaan puhuttaessa 

eläinavusteisuuden lähtökohdista. 

3.1 Eläinavusteisuus 

Tässä ensimmäisessä luvussa lähden liikkeelle laajasta näkökulmasta ja tarkastelen 

eläinavusteisuuden kenttää. Nimer ja Lundahl (2007) sanovat, että eläimillä näyttäisi 

olevan luontainen taipumus luoda yhteys ihmiseen ja tästä syystä eläinavusteisuus on 

hyödyllistä. Eläin hakee ihmiseltä automaattisesti huomiota ja vuorovaikutusta. Eläimet 

myös luovat turvallisen ja lämpimän ilmapiirin, jossa esimerkiksi terapian asiakkaan on 

helpompi toimia. Harvoin eläinavusteisuus nähdään kuitenkaan yksittäisenä toimintata-

pana vaan se on usein osa laajempaa hoito- tai työskentelymuotoa. (Nimer & Lundahl, 

2007, s. 226.) Eläimen käyttö terapeuttisessa merkityksessä pohjautuu vahvasti ole-

tukseen, että eläimissä on jotakin, joka houkuttelee ja motivoi ihmistä (Melson & Fine, 

2015, s. 179). Kun eläimiä on käytetty terapian apuna, on havaittu, että eläimet voivat 

helpottaa sosiaalisen suhteen muodostumista terapeutin ja potilaan välille, auttaa 

muodostamaan hyvän suhteen terapiaan, toimia tunteiden katalysaattorina sekä rooli-

mallina. Eläimet myös vaikuttavat työskentely-ympäristöön luoden siitä ystävällisem-

män ja mukavamman potilaille. (Fine, 2015.) Tutkimuksessa, jossa ADHD-oireiset lap-

set saivat terapiaa, osa koiran kanssa, osa ilman, ADHD-oireet vähenivät enemmän 

niillä, joiden istunnoissa koira oli ollut läsnä. Koira siis tehosti terapian vaikutusta. 

(Schuck, Emerson, Fine & Lakes, 2015, s. 134.) 

Eläimen läsnäololla on tutkimusten mukaan hyötyä ihmisen terveydelle sekä pitkäaikai-

sesti että lyhytkestoisesti johtuen eläimen fysiologisista vaikutuksista ihmiseen. Eläi-

men läsnäolo etenkin stressaavissa tilanteissa on avuksi sillä se laskee verenpainetta 

sekä sydämensykettä ja lisää hyvänolonhormoneja kehossa, mikä rauhoittaa. (Cross-

man & Kazdin, 2015, s. 334; Friedmann, Son & Saleem, 2015, s. 74; Wells, 2009, s. 

525.) Tutkimuksessa, jossa opiskelijat olivat vuorovaikutuksessa terapiakoiran kanssa 

ennen loppukokeita, koira alensi opiskelijoiden stressitasoa. Aidon koiran kanssa vuo-

rovaikutuksessa oleminen alensi stressiä enemmän kuin elokuvan katsominen koiras-
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ta. (Trammell, 2017, s. 612, 614.) Koirista on havaittu olevan hyötyä myös sairaaloissa. 

Eräässä tutkimuksessa koira tuotiin sairaalan päivystykseen, koska sen ajateltiin rau-

hoittavan huolestuneita ja pelästyneitä potilaita. Näin myös kävi erään lapsen kohdalla, 

joka oli saanut päävamman, mutta ei halunnut pysyä paikallaan kuvantamisen aikana. 

Kun lapsi sitten näki, miten hienosti koira makasi paikallaan käskyn saatuaan, totesi 

lapsi pystyvänsä samaan. (Nahm, Lubin, Bankwitz, Castelaz, Chen, Shackson, Aggar-

wal & Totten, 2012, s. 364.) Eniten eläimiä on kuitenkin käytetty sellaisten potilaiden 

parissa, jotka kärsivät psyykkisistä tai käytöksellisistä oireista (Baldwin, 2011, s. 18). 

Eläinavusteisella terapialla on hoidettu esimerkiksi traumasta kärsiviä potilaita. Kun te-

rapian vaikutusta on tutkittu, on huomattu, että eläinavusteisuudella on saavutettu ai-

nakin lyhytaikaisia positiivisia vaikutuksia trauman aiheuttamien oireiden hoidossa. 

Etenkin masentuneisuuden, trauman jälkeisen stressin ja hermostuneisuuden vähe-

neminen ovat nousseet esiin useammassa tutkimuksessa. (O’haire, Guérin & Kirkham, 

2015, s. 7 – 9.) 

Eläinavusteisuuden arvo on tänä päivänä jo pitkälti tunnustettu ja sen käytännöntoimin-

ta kehittyy huimaa vauhtia, jättäen kuitenkin tutkimustiedon laahaamaan jälkeen. Vaik-

ka tutkimustietoa alkaa jo olla melko paljon, se ei ole yhtenevää vaan on levittäytynyt 

monelle eri alalle. (Beetz, Uvnäs-Moberg, Julius & Kortschal, 2012, s. 1.) Tutkimusten 

valossa eläinkontakteista on merkittäviä terveyshyötyjä ja ne vaikuttavat myös fysiolo-

giseen tilaan, moraaliin ja omanarvontunteeseen. Tutkimustieto on kuitenkin vielä epä-

johdonmukaista sen suhteen, kuinka suuri hyöty oikeasti on ja kuinka suuri osa näistä 

hyödyistä voidaan saavuttaa myös muilla keinoilla. Tämän vuoksi vaaditaan lisää tar-

kempia ja vertailukelpoisempia tutkimuksia. (Beck & Katcher, 2003, s. 87 – 88.) Tutki-

mustiedon puute näkyy myös alan terminologiassa, sillä se ei ole vakiintunut, vaan käy-

tetyt termit voivat vaihdella ja saada erilaisia määritelmiä käyttäjän mukaan. O’hairen 

(2013, s. 1616) tekemässä 14 tutkimuksen meta-analyysissä tuli esille, että pelkästään 

näissä tutkimuksissa käytettiin yhtätoista eri käsitettä nimittämään eläinavusteista toi-

mintaa. Tästä syystä esittelen seuraavaksi lyhyesti tutkimuksessani käyttämäni termit 

ja avaan niitä sen mukaan, miten olen niitä tämän tutkimuksen yhteydessä käyttänyt.  

Eläinavusteisuus on kattotermi, joka sisältää kaikki eläinavusteisen työskentelyn muo-

dot, kuten eläinavusteisen terapian ja opetuksen (Ikäheimo, 2013, s. 10). Eläinavustei-

nen interventio (animal assisted intervention, AAI) on tarkasti määriteltyä ja sen tarkoi-

tuksena on sisällyttää eläin mukaan toimintaan esimerkiksi sosiaali-, koulutus- tai ter-

veydenhuoltoalalla. Toimintaan osallistuvat eläin ja eläimen ohjaaja, jolla on tietoa niin 

eläimestä kuin osallistuvasta ihmisestäkin. Toiminnan tavoitteet tulee olla tarkoin mää-
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ritelty ja yleisenä tavoitteena on tuottaa terapeuttista hyötyä toimintaan osallistuville 

ihmisille. Eläinavusteinen terapia (animal assisted therapy, AAT) ja eläinavusteinen 

opetus (animal assisted education, AAE) tai eläinavusteinen pedagogiikka (animal as-

sisted pedagogy, AAP) ovat eläinavusteisen intervention yleisimpiä muotoja. (The In-

ternational Association of Human–Animal Interaction Organizations, IAHAIO, 2014, s. 

416.) Tämän lisäksi on myös eläinavusteista toimintaa, joka on vapaamuotoisempaa 

eikä sitä harjoitetta yhtä tavoitteellisesti. Eläinavusteissa toiminnassakin eläin on 

useimmiten suorittanut jonkinlaisen soveltuvan koulutuksen yhdessä ohjaajansa kans-

sa, mutta toiminta ei ole yhtä strukturoitua kuin eläinavusteisissa interventioissa. 

(Friedmann ym., 2015, s. 73; IAHAIO, 2014, s. 416.) Tällaista toimintaa ovat esimerkik-

si Suomessa vapaaehtoisten voimin toteutettava Kennelliiton kaverikoiratoiminta, jossa 

koirat vierailevat muun muassa vanhustenkodeissa, sekä kirjastojen lukukoirat.  

 

3.2 Koira-avusteinen pedagogiikka 

Tämän tutkimuksen keskiössä on aikaisemmin esittelemieni määritelmien mukaan 

eläinavusteinen pedagogiikka ja nimenomaan koira-avusteinen sellainen. Tutkimukseni 

käsittelee peruskouluikäisiä lapsia, minkä vuoksi haluan tässä luvussa perehtyä siihen, 

kuinka eläinavusteisuutta on hyödynnetty lasten kanssa ja mistä toiminta on saanut al-

kunsa. Boris Levinsonia pidetään lasten kanssa toimivan eläinavusteisuuden pioneeri-

nä. Levinson toi koiran mukaan lasten kanssa pidettyihin terapiaistuntoihin 60- ja 70-

luvuilla (Friesen, 2010, s. 261). Alun perin eläinavusteinen toiminta on lähtöisin Ameri-

kasta ja siellä sille on luotu käsitteet ja rakenteet (Haubenhofer &  Kirchengast, 2006, s. 

365).  

Eläinavusteisuuden hyödyntäminen lasten kanssa pohjautuu kahteen perusperiaattee-

seen: lasten luontaiseen tapaan avautua eläimen läsnä ollessa ja eläimen rauhallisen 

luonteen stressiä alentavaan vaikutukseen (Jalongo, Astorino & Bomboy, 2004, s. 10). 

Lisäksi eläinten nähdään opettavan lapsille vastuuta ja huolenpitoa, tuottavan mielihy-

vää ja yleisesti parantavan lasten psykologista hyvinvointia (Melson & Fine, 2015, s. 

180). Eläimen läsnäololla on mahdollisuus luoda rauhallinen ja lasta tukeva ilmapiiri 

koululuokkaan ja näin vaikuttaa lasten suoriutumiseen koulussa (VanFleet, Fine, 

O´Callaghan, Mackintosh & Gimeno, 2015, s. 157). Eläimen lajia ei ole määritelty, mut-

ta ottaen huomioon koulun luomat rajoitteet on koira yleisin valinta. Koirat ovat sopivan 

kokoisia, yleisesti ottaen sosiaalisia ja niille pystytään opettamaan asioita. Lisäksi koirat 

ovat todella sensitiivisiä ihmisten toimille ja ymmärtävät ihmisten eleitä, mikä mahdollis-

taa erilaisten tehtävien suorittamisen ihmisen antaman ohjeen mukaan. (Udell, Dorey & 

Wynne, 2010, s. 328; Haubenhofer & Kirchengast, 2006, s. 367.) Muun muassa näiden 
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syiden takia meillä on koulukoiria eikä esimerkiksi kouluhevosia, vaikka muitakin eläi-

miä on koulumaailmassa hyödynnetty.  

Tutkimuksissa on saatu viitteitä siitä, että koirat voivat tarjota lapsille psykologista, 

emotionaalista ja fyysistä tukea (Friesen, 2010, s. 262). Kritiikkiä eläinavusteisesta toi-

minnasta kouluissa on myös olemassa. Se suuntautuu pääasiassa allergioiden ja tur-

vallisuuden, niin lasten kuin koirankin, huomioimiseen (Friesen, 2010, s. 262). Huolta 

ovat lisäksi herättäneet kysymykset hygieniasta, kulttuurieroista ja koirapelosta (Jalon-

go ym., 2004, s. 11 – 13). Kaiken kontaktin koiran kanssa tuleekin olla ohjaajan valvo-

maa, jottei lapsille tai koiralle satu vahinkoa (Gee, Fine & Schuck, 2015, s. 202 – 203). 

Kouluissa työskentelevät koirat toimivat kasvatuksellisena tukena yhdessä ohjaajansa 

kanssa. Ohjaaja voi olla opettaja itse tai koira voi tulla kouluun oman ulkopuolisen oh-

jaajansa kanssa. Olennaista kuitenkin on, että ohjaaja tuntee koiran ja tekemisellä on 

määritelty tarkoitus. Tällöin on kysymys eläinavusteisesta pedagogiikasta. (IAHAIO, 

2014, s. 416.) Eläinavusteinen pedagogiikka ei ole sitä, että opettaja vain tuo oman 

perheensä koiran mukana kouluun. Koiran tulee olla oikealla tavalla koulutettu, arvioitu 

ja rekisteröity, kuten ohjaajankin. (Jalongo ym., 2004, s. 11.)  

Suomessa toimii Koirat kasvatus- ja kuntoutustyössä Ry, joka on terveydenhuolto- 

kasvatus- ja sosiaalialan ammattilaisten yhdistys. Yhdistys kuuluu niin Suomen Kennel-

liiton hyötykoiratoimikuntaan kuin kansainväliseen kattojärjestöön AAII (Animal Assis-

ted Intervention International). Yhdistyksen jäseneksi hyväksytään henkilöt, jotka ovat 

kiinnostuneita koira-avusteisesta työstä ja joilla on joko sosiaali-, terveys- tai kasva-

tusalankoulutus. Tällä hetkellä yhdistyksellä on reilu 200 jäsentä. Yhdistys muun mu-

assa järjestää koulutuksia alan henkilöille, jotka ovat kiinnostuneet käyttämään koira-

avusteisia menetelmiä työssään. Lisäksi yhdistys vastaa niin soveltuvuuskokeiden kuin 

työnäyttöjen järjestämisestä. (Koirat kasvatus- ja kuntoutustyössä Ry, 2019.) Viimeisen 

vuoden aikana myös Opetushallitus on antanut tukea yhdistykselle mahdollistamalla 

ilmaista kouluttautumista. Vain yhdistyksen työnäytön suorittanut koira on virallinen 

kasvatus- ja kuntoutuskoira. Myös muutamat muut tahot tarjoavat koulutusta koira-

avusteiseen toimintaan. Kaikki koulukoirina toimivat koirat eivät kuitenkaan ole käyneet 

erityisiä kursseja toimintansa tueksi.  

3.3 Aikaisempia tutkimustuloksia 

Tutkimukseni teoriaosuuden ei ole tarkoitus olla tiivistelmä aikaisemmista tutkimuksis-

ta, mutta haluan kuitenkin tässä luvussa tuoda esille sellaisia tutkimuksia, jotka näen 

tutkimusasetelmansa tai –tulostensa takia keskeisiksi tämän tutkimuksen kannalta. 
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Nämä aikaisemmat tutkimukset luovat pohjan tälle tutkimukselle ja olen hyödyntänyt 

niitä omaa tutkimusta tehdessäni muun muassa tutkimuskysymysten muodostuksessa.  

Koiria on hyödynnetty autististen lasten apuna heidän avustajakoirinaan ja koiran vai-

kutusta lapseen on tutkittu. Avustajakoiran hyödyt näissä tutkimuksissa eivät rajoittu-

neet vain autistiseen lapseen vaan koko perhe hyötyi koiran tuomisesta perheeseen. 

Tämä hyöty perustui siihen, että koiran avulla vanhempien stressi heidän lapsensa tur-

vallisuudesta väheni. Lapsille koiran hyödyt olivat vielä suuremmat. Koira vähensi lap-

sen kiukunpuuskia ja vihaisuutta, lisäsi rauhallisuutta, vähensi ahdistuneisuutta ja hel-

potti nukkumaan menoa. (Smyth & Slevin, 2010, s. 14, 16; Burrows, Adams & Spiers, 

2008, s. 1644 – 1645.) Solomonin (2010) tutkimuksessa autistinen lapsi jaksoi keskit-

tyä yhtäjaksoiseen tekemiseen melkein kaksi tuntia, kun koira oli läsnä, tämä oli pi-

dempään kuin koskaan ennen. Lisäksi lapsi otti itse kontaktia tuntemattomaan lapseen, 

mitä ei myöskään ollut koskaan aikaisemmin tapahtunut. Myös kommunikointi perheen-

jäsenten kanssa ja osallistuminen perheen arkeen lisääntyi. (Solomon, 2010, s. 151, 

155, 160.) Myös kahdessa muussa tutkimuksissa koira yhdisti perhettä, koska koiran 

avulla perheet pystyivät tekemään enemmän matkoja kodin ulkopuolelle, koska koira 

rauhoitti lasta ja teki stressaavasta matkasta siedettävän lapselle (Burrows ym., 2008, 

s. 1646; Smyth & Slevin, 2010, s. 15).  

Jalongo, Astorino ja Bomboy (2004, s. 10) ovat huomanneet, että koulutettu tera-

piakoira helpottaa inkluusiota. Näin oli myös autististen lasten kohdalla, kun koiran 

avulla huomio kiinnittyi lapsen sijaan koiraan ja koira toimi myös sosiaalisena jäänmur-

tajana lapsen ja muiden ihmisten välillä (Burrows ym., 2008, s. 1646; Smyth & Slevin, 

2010, s. 16). O’hairen (2013, s. 1618) systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessa tutki-

muksista, joissa eläinavusteisia interventioita on hyödynnetty autisminkirjon lasten 

kanssa, selkein ja yhtäläisin tulos oli sosiaalisen kanssakäymisen lisääntyminen. Aikai-

semmissa tutkimuksissa onkin huomattu koiran vaikuttavan erityisen paljon sosiaali-

seen kanssakäymiseen vertaisten sekä opettajan kanssa. Sosiaalinen osallistuminen ja 

sanallinen kommunikaatio ovat toivottuja asioita kouluympäristössä ja tutkimukset 

osoittavat, että koiran läsnäolo tukee ja rohkaisee sosiaalisten riskien ottoa, erityisesti 

sellaisten lasten kohdalla, jotka ovat yleensä vastahakoisia osallistumaan (Friesen, 

2010, s. 266). Eräässä koululuokassa toteutetussa tutkimuksessa yksilöiden välillä oli 

paljon eroa siinä, kuinka kiinnostuneita he olivat koirasta. Kuitenkin, koira toimi yhdistä-

vänä tekijänä ryhmän jäsenten välillä ja näin ollen lisäsi sosiaalista vuorovaikutusta jä-

senten keskuudessa. (Kotrschal & Ortbauer, 2003, s. 155.) Myös toisessa tutkimuk-

sessa koira lisäsi positiivisia tunteita ryhmäläisten välillä. Koiran läsnä ollessa oli ha-
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vaittavissa enemmän verbaalista yhteneväisyyttä, fyysistä läheisyyttä ja henkilöiden vä-

listä luottamusta. (Colarelli, McDonald, Christensen & Honts, 2017, s. 82, 84.) Kort-

schal ja Ortbauer (2003) huomasivat, että koiran ollessa läsnä, lapset jäivät vähemmän 

yksin ja tekivät enemmän ryhmissä sekä negatiivinen huutelu oppilaiden kesken vähe-

ni. Oppilaat myös kiinnittivät enemmän huomiota opettajaan ja yleinen ongelmakäyttäy-

tyminen väheni. (Kortschal & Ortbauer, 2003, s. 153.) Myös Esteves ja Stokes (2008, 

s. 13) raportoivat, että koiran läsnäolo lisäsi oppilaiden positiivista kanssakäymistä 

opettajaa kohtaan. 

Kropp ja Shupp (2017) tekivät meta-analyysin 30 artikkelista, kirjan luvusta tai muista 

lähteistä löytyneistä tutkimuksista, joissa puhuttiin koiran käytöstä luokkahuoneissa. 

Yhteenvetona he totesivat, että on vahvaa näyttöä siitä, että koira lisää itseluottamusta, 

kirjallisia taitoja sekä lukemisen tasoa, kun lapsi lukee koiralle. Suuri määrä todisteita 

on myös sen puolesta, että vuorovaikutus koiran kanssa luokkahuoneessa tukee lasten 

emotionaalista ja sosiaalista kehitystä. Lasten sosiaalinen kanssakäyminen lisääntyy ja 

kontrolli omiin tunteisiin paranee. Lisäksi yhdessä tutkimuksessa koira lisäsi motivaatio-

ta ja paransi motoristisia taitoja, kun lapsi suoritti motoristisia taitoja vaativan radan, 

jonka koira ensin mallinsi. (Kropp & Shupp, 2017.) Myös autistisia lapsia tutkittaessa 

huomattiin kehitystä lapsen motoristisissa taidoissa, koska hän oli viettänyt aikaa heit-

täen koiralle palloa ja harjaten koiraa (Smyth & Slevin, 2010, s. 15). Lukutaitoa ja 

asennetta lukemista kohtaan selvitettiin tutkimuksessa, jossa osa oppilaista pääsi lu-

kemaan koiralle ja osa ei. Niillä oppilailla, jotka olivat lukeneet koiralle, asenne lukemis-

ta kohtaan parani. Lukutaito on tärkeä akateemisen menestyksen kannalta ja erottaa 

oppilaat herkästi toisistaan, joten heikkoa lukutaitoa on tärkeä tukea. (Linder, Mueller, 

Gibbs, Alper & Freeman, 2017, s. 323 – 324, 327.)  

Tutkimukset, joissa tutkitaan koiran aiheuttamia fyysisiä muutoksia, kertovat, että koi-

ran läsnäolo vähentää merkittävästi verbaalista, käytöksellistä ja emotionaalista her-

mostuneisuutta (Friesen, 2010, s. 266). Lisäksi on huomattu, että koiran läsnäolo opis-

keluympäristössä näyttää tukevan keskittymistä, huomiokykyä, motivaatiota ja rentout-

taa stressaavissa tilanteissa (Beetz ym., 2012, s. 10). Useat tutkimukset osoittavat, että 

ystävällisen eläimen läsnäolo voi tehokkaasti alentaa sydämensykettä ja verenpainetta 

tai ehkäistä näiden nousua stressitekijöitä kohdatessa. Eläimen läsnäolo laskee stres-

siin liittyviä tekijöitä, joita ovat kortisoli, sydämensyke ja verenpaine. (Beetz ym., 2012, 

s. 9, 11.) Odendaalin (2000, s. 278 – 279) tutkimuksessa ihmisen oksitosiini taso nousi 

ja verenpaine laski ihmisen ollessa koiran kanssa tekemisissä. Tutkimuksessa, jossa 

tutkittiin ekaluokkalaisten stressitasoa koulunkäynnin aloittamiseen liittyen, havaittiin, 
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että luokassa eläinavusteinen toiminta ja siinä hyödynnetty pupu alensi lasten stressi-

tasoa. Eniten pupusta hyötyivät ne oppilaat, jotka olivat eniten stressaantuneita. 

(Molnár, Iváncsik, DiBlasio & Nagy, 2019, s. 8 – 9.)   

Muutamat tutkimukset, joissa on ollut verrokkiryhmä mukana, ovat mielenkiintoista luet-

tavaa. Beetz (2013, s. 5) huomasi, että tutkimusluokalla olevien oppilaiden positiivinen 

asenne koulua kohtaan kasvoi, kun vertailuluokalla olevien oppilaiden positiivinen 

asenne koulua kohtaan puolestaan laski. Myös muissa tutkimuksissa eriytymistä ver-

rokkiryhmään on tapahtunut. Hergovich, Monshi, Semmler ja Zieglmayer (2002, s. 47) 

huomasivat koiran läsnäololla olevan positiivisia vaikutuksia luokassa oleviin lapsiin. 

Muun muassa lasten kenttäitsenäisyys sekä empaattisuus eläimiä kohtaan lisääntyivät. 

Kehitystä tapahtui verrattuna verrokkiryhmään, jossa koira ei ollut läsnä. (2002, s. 47.) 

On toki vaikea todentaa johtuvatko vaikutukset koirasta itsestään, kun kahden luokan 

välillä on niin paljon muitakin eroja, kuten opettaja. Koira saattaa vaikuttaa opettajaan 

ja hänen käytökseensä sekä ylipäänsä luokan ilmapiiriin (Beetz, 2013, s. 2). Kuten ai-

kaisemmin totesin, kouluympäristössä on hyödynnetty myös muita eläimiä koirien li-

säksi ja saatu samankaltaisia tuloksia. Eräässä tutkimuksessa kouluun oli tuotu marsu. 

Kahdeksan viikon marsujakson jälkeen opettajat arvioivat lasten sosiaaliset taidot pa-

remmiksi ja he sekä vanhemmat olivat sitä mieltä, että ongelmakäyttäytyminen oli vä-

häisempää. Samanlaisia vaikutuksia ei ollut havaittavissa vertailuryhmässä, jossa mar-

su ei ollut läsnä. (O’Haire ym., 2013, s. 452 – 453.) 

Nimer ja Lundahl (2007) toteuttivat laajan meta-analyysin eläinavusteisista tutkimuksis-

ta. Heidän analyysinsa tulokset osoittivat, että etenkin lasten kohdalla eläinavusteisuu-

den hyödyt olivat selkeitä. Heidän meta-analyysinsä yksinkertaistettu tulos oli, että 

eläimet voivat auttaa autisminkirjon oireista kärsiviä lapsia parantumisprosessissa. 

Suhteellisen vahvoja positiivisia tuloksia oli hyvinvoinnin ja käytöksen saralla sekä au-

tisminkirjon oireiden vähenemisessä. Koska suurin osa eläinavusteisuuden tutkimuk-

sista ei sisällä vertailuryhmää, Nimer ja Lundahl vertasivat tutkimusten tuloksia sellai-

siin tutkimukseen, joissa oli käytetty verrokkiryhmiä. Näin he havaitsivat, että sellaisten 

tutkimusten, joissa hoitomuotona oli hyödynnetty koiraa, tulokset eivät poikenneet niis-

tä tutkimuksista, joissa hoitomuoto oli eri, mutta oli ollut sekä koe- että verrokkiryhmä. 

Lisäksi heidän analyysissään oli neljä tutkimusta, joissa eläinavusteisuutta verrattiin jo-

honkin toiseen hoitomuotoon. Tämä vertailu osoitti, että eläinavusteisuus oli yhtä teho-

kasta, ellei jopa tehokkaampaa, kuin verratut muut hoitomuodot. (Nimer & Lundahl, 

2007, s. 234.) 
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4 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset 
 

Tämän tutkimuksen tutkimustehtävänä on kuvata koulukoiran osallisuutta tunnekasva-

tuksen toteuttamisessa alakoulussa sekä analysoida ja tulkita koiran osallisuuden mer-

kitystä oppilaille ja oppitunteihin. Tutkimuskysymykset, joihin tutkimuksessa etsitään 

vastausta, ovat:   

 

1. Millä tavoin opettaja toteuttaa tunnekasvatusta koulukoiran avulla? 

2. Millaisia kokemuksia oppilailla ja opettajalla on koulukoiran kanssa toteutetusta 

tunnekasvatuksesta?  

 

Tutkimuskysymyksiin etsitään vastauksia laadullisin menetelmin oppilaiden kirjoittamia 

palautetekstejä analysoimalla sekä opettajaa haastattelemalla ja tätä haastattelua ana-

lysoimalla.  
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5 Tutkimuksen toteutus 
 

Tässä luvussa esittelen tutkimukseni toteutuksen vaihe vaiheelta. Luku etenee laa-

jemmasta tutkimusstrategian esittelystä tarkkaan kuvaukseen aineiston keruusta ja ai-

neiston analysoinnista. Pyrkimyksenä on antaa lukijalle mahdollisuus nähdä, kuinka 

tutkimus on toteutettu ja millaisia ratkaisuja tutkimusta tehdessä on tehty. Tällaisella lä-

pinäkyvyydellä pyritään tutkimuksen luotettavuuden takaamiseen.  

 

5.1 Laadullinen tutkimus 

Kaikki tutkimus pyrkii etsimään vastauksia asetettuihin kysymyksiin tutkimustavasta 

riippumatta. Riippuen siitä, mitä tutkitaan, määritellään käytetyt menetelmät. (Jackson, 

Drummond & Camara, 2007, s. 21 – 22.) Tämä tutkimus on kvalitatiivinen eli laadulli-

nen tutkimus. Laadullinen tutkimus soveltuu menetelmäksi, kun on tarkoitus kuvata jo-

takin ilmiötä kokonaisvaltaisesti emmekä halua tai pysty suorittamaan tarkkaa määräl-

listä mittausta (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2009, s. 161). Laadullinen tutkimus on 

kattotermi useille eri tavoille toteuttaa tutkimusta. Laadullisia tutkimusmenetelmiä käy-

tetään usein sosiaali- ja kasvatustieteissä, koska niillä voidaan hyvin kuvata sosiaalisia 

ilmiöitä ja sosiaalista todellisuutta. (Leavy, 2014, s. 2.) Usein laadullista ja määrällistä 

tutkimusta pidetään toistensa vastakohtina, mutta näin mustavalkoinen jako ei kuiten-

kaan ole. Suurin ero näissä tutkimussuunnissa on aineiston muodolla.  

Tutkimusmenetelmät ovat työkaluja aineiston keräämistä varten. Laadullista tutkimusta 

voidaan toteuttaa usealla eri tavalla ja erilaisia aineistonkeruumenetelmiä on lukuisia. 

Tutkimusmenetelmän valinta on tutkijan käsissä ja tärkeintä on, että menetelmä vali-

taan sen mukaan, että se vastaisi mahdollisimman hyvin tutkimuskysymyksiin. (Leavy, 

2014, s. 3 – 4.) Laadullisessa tutkimuksessa kerätty aineisto on yleensä tekstimuotois-

ta, kuten haastattelut, henkilökohtaiset havainnointimuistiinpanot tai tutkimusta varten 

tuotettu kirjallinen tuotos. Pyrkimyksenä on, että tutkija voi aineiston avulla luoda uusia 

näkökulmia vanhojen näkemysten toistamisen sijaan. (Eskola & Suoranta, 2003, s. 15, 

20.) Näin on myös tässä tutkimuksessa. Tarkoituksena on, että tämän tutkimuksen 

avulla koulukoiratoiminnasta ja sen yhteydestä tunnekasvatukseen saataisiin tietoa, jo-

ta ei vielä ole saatavilla.  

Tutkijan rooli laadullisessa tutkimuksessa on hyvin keskeinen verrattuna määrälliseen 

tutkimukseen. Laadullista tutkimusta tehdessä tutkijalla on enemmän joustavuutta ja 

mahdollisuuksia valintoihin sekä muutoksiin tutkimuksen aikana. (Eskola & Suoranta, 

2003, s. 20.) Tässä tutkimuksessa tämä tarkoittaa sitä, että olen itse tehnyt kaikki pää-
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tökset ja valinnat niin tutkimuksen toteuttamisessa kuin tulosten analysoimisessa ja ra-

portoimisessa. Oma roolini tutkijana on ollut erityisen keskeinen jokaisessa tutkimuk-

sen vaiheessa ja kaikki tehdyt ratkaisut pohjautuvat omiin tietoihini. Tutkijan keskeinen 

rooli tarkoittaa myös sitä, että kaksi samalla menetelmällä toteutettua tutkimusta voivat 

silti poiketa toisistaan täysin, jos tutkijat ovat tehneet erilaisia ratkaisuja tutkimuksen 

edetessä (Leavy, 2014, s. 4).  

Tutkimuksen toteuttamiseen kuuluu myös tutkimuksen eettisyyden huomioiminen ja 

varmistaminen. Etenkin silloin, kun tutkitaan ihmisiä, on tärkeää pitää huolta siitä, että 

tutkimus täyttää eettiset vaatimukset. Leavyn (2014) mukaan tutkijan tulee huolehtia 

siitä, että tutkimus ei saa aiheuttaa vahinkoa kellekään. Tämä tarkoittaa, että tutkimuk-

seen osallistumisen tulee perustua vapaaehtoisuuteen ja tutkittavien sekä tutkijan välil-

lä tulee vallita luottamuksellisuus. (Leavy, 2014, s. 5.) Tässä tutkimuksessa olen huo-

lehtinut eettisyydestä kertomalla osallistujille, että tutkimukseen osallistuminen on va-

paaehtoista, olen anonymisoinut tutkittavien vastaukset niin, että heitä ei voi tutkimuk-

sesta tunnistaa, ja olen ainoa henkilö, joka on käsitellyt tutkimusaineistoa. Koska ky-

seessä on kouluympäristössä toteutettu tutkimus, tutkittaville oppilaille on myös kerrot-

tu, ettei tutkimukseen osallistuminen vaikuta heidän arviointiinsa.  

5.2 Tapaustutkimus 

Tutkimukseni on tapaustutkimus. Tämä tarkoittaa, että tutkimusaineisto muodostaa yh-

tenäisen kokonaisuuden eli tapauksen (Kinnunen & Eskola, 2001, s. 159). Tutkijat 

määrittelevät tapaustutkimusta monella eri tavalla eli yhtä ainoaa tapaustutkimuksen 

määritelmää ei ole. Syrjälä ja Numminen (1988) antavat tapaustutkimukselle seuraa-

vanlaisen määritelmän: Tapaustutkimuksen tapaus voi olla yksilö, ryhmä, yhteisö, lai-

tos, jokin tapahtuma tai laajempi ilmiö. Ilmiötä voidaan tarkastella osallistujien näkö-

kulmasta. (Syrjälä & Numminen, 1988, s. 6.) Tässä tutkimuksessa tutkimuksen kohde 

eli tutkittava tapaus on nimenomaan ilmiö eli koiran kanssa toteutetut tunnetunnit. Ta-

paustutkimuksessa tavoitellaan analyyttista yleistämistä eli pyritään teorian yleistämi-

seen ja laajentamiseen (Kinnunen & Eskola, 2001, s. 163). Tässä tutkimuksessa ilmiö-

tä tarkastellaan nimenomaan sen osallistujien näkökulmasta. 

Laadullisessa tutkimuksessa on tärkeää, että tutkimukseen osallistuvat sellaiset henki-

löt, jotka tietävät tutkittavasta ilmiöstä mahdollisimman paljon tai heillä on henkilökoh-

taista kokemusta siitä. Näin ollen henkilöt pitääkin valita harkitusti ja tarkoituksenmu-

kaisesti. (Tuomi & Sarajärvi, 2006, s. 88.) Tässä tutkimuksessa tutkimusjoukko koostuu 

oppilaista, jotka ovat osallistuneet lukuvuoden aikana järjestettäville tunnetunneille, joil-
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la on ollut mukana koulutettu kasvatus- ja kuntoutuskoira. Lisäksi tutkimuksen kohtee-

na on kyseisiä tunteja pitänyt opettaja. Kaikki tutkimuksen oppilaat ovat olleet saman 

opettajan ja koiran tunneilla, mutta eivät kaikki samaan aikaan. Oppilaita on kolmelta 

eri luokalta ja kyseisillä oppitunneilla he ovat käyneet vielä pienemmissä ryhmissä niin, 

että jokainen luokka on ollut kahdessa eri ryhmässä. Yhteensä tutkimuksessa on siis 

kuuden eri ryhmän oppilaiden kirjoituksia. Oppilaat olivat tunneilla, koska heidän luo-

kanopettajansa olivat ilmoittaneet heidät näille tunneille. Tunnit järjestettiin jonkin muun 

oppitunnin tilalla niin, että oppilaille ei tullut ylimääräisiä tunteja. Oppilaat osallistuivat 

yhteensä kolmelle 45 minuutin pituiselle tunnille niin, että heillä oli aina yksi tunti viikos-

sa. Riippuen oppilaiden oman opettajan toiveesta, puoli luokkaa kävi kaikki kolme ker-

taansa peräkkäisinä viikkoina tai sitten ryhmät kävivät tunneilla vuoroviikoin.  

Tutkimukseen osallistunut opettaja on itse erityisluokanopettaja ja toimii tällä hetkellä 

inkluusioluokan toisena opettajana. Omassa luokassaan hänellä on koira yleensä mu-

kana kerran tai kaksi viikossa. Käytössään hänellä on kaksi koiraa, joista toinen on 

vasta työuransa alkutaipaleella kun taas toinen on tehnyt työtä koulussa jo pitkään. 

Tässä tutkimuksessa oppilaiden kanssa toiminut koira oli pitkän työuran omaava koira. 

Opettaja on toiminut aktiivisesti kasvatus- ja kuntoutuskoiratyössä jo useamman vuo-

den ajan. Tutkimuksessa osallisena oleva koira on käynyt Kasvatus- ja kuntoutuskoira 

Ry:n soveltuvuuskokeen sekä työnäytön. Kyseessä on siis virallinen kasvatus- ja kun-

toutuskoira. Opettaja itse on osallistunut yhdistyksen järjestämään 10 opintopisteen 

koulutukseen. Opettajan toiminta luokassa on näin ollen virallista eläinavusteista peda-

gogiikkaa. Oman työnsä lisäksi opettaja on aktiivisesti mukana yhdistyksen toiminnan 

kehittämisessä.  

5.3 Aineiston keruu 

Laadullisessa tutkimuksessa on tyypillistä kerätä aineistoa menetelmillä, joilla tutkitta-

vien oma ääni pääsee kuuluviin, ja näin on myös tässä tutkimuksessa (Hirsjärvi, Re-

mes & Sajavaara, 2009, s. 164). Yleisimpiä aineistonkeruumenetelmiä ovat haastatte-

lu, kysely, havainnointi ja erilaisiin dokumentteihin perustuva tieto (Tuomi & Sarajärvi, 

2006, s. 73). Tämän tutkimuksen aineisto koostuu oppilaiden opettajalle kirjoittamista 

palauteteksteistä sekä opettajan teemahaastattelusta. 

5.3.1 Oppilaiden palautetekstit 
 
Tutkimuksen aineistona toimivat oppilaiden palautetekstit, jotka opettaja on kerännyt 

oman työnsä arviointia varten. Oppilaiden tekstit sopivat hyvin tutkimukseni aineistoksi, 

koska halusin tarkastella oppilaiden omia kokemuksia. Tekstit kerättiin jokaiselta tun-
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neille osallistuneelta oppilaalta (64 kappaletta), mutta kaikilta ei saatu lupaa tekstien 

luovuttamiseen tutkimuskäyttöön. Muutama palautti tutkimuslupapyynnön (liite 1) kiel-

tävä-vastaus valittuna, suurin osa tutkimuksen ulkopuolelle jääneistä teksteistä oli seu-

rausta siitä, että tutkimuslupapyyntöä ei palautettu ollenkaan. Koska oppilaat olivat ala-

ikäisiä, lupaa tekstien luovuttamiseen pyydettiin heidän vanhemmiltaan. Toimitin tutki-

muslupapyynnön opettajalle, joka välitti sen kyseisten oppilaiden kautta vanhemmille. 

Lopullinen aineisto koostui 37 tekstistä.  

Kirjoitettujen dokumenttien käyttö tutkimuksessa vaatii sen, että kirjoittaja on kykenevä 

ilmaisemaan itseään kirjallisesti (Tuomi & Sarajärvi, 2006, s. 86). Tähän tutkimukseen 

osallistuneet oppilaat olivat 5.–6.-luokkalaisia eli jo siinä iässä, että kirjoittamisen voi 

odottaa heiltä sujuvan. Koska he olivat kuitenkin sen verran nuoria, olin kirjoittamista 

varten laatinut apukysymyksiä (liite 2), jotka olivat näkyvillä kirjoittamisen aikana. Li-

säksi opettaja kertoi heidän myös ennen kirjoittamista yhdessä muistelleen, mitä tun-

neilla oli tehty, sillä osalla oppilaista tunneista oli kulunut jo jonkin aikaa. Apukysymyk-

set muodostin tutkimuskysymyksiäni hyödyntäen niin, että oppilaiden tekstit vastaisivat 

mahdollisimman hyvin juuri näihin tutkimuskysymyksiin ja asioihin, joihin halusin keskit-

tyä. Kysymysten muodostamiseen vaikuttivat aikaisemmat tietoni aiheesta, etenkin 

kandidaatin tutkielmassani ilmenneet asiat koulukoiran vaikutuksesta oppilaiden kou-

lunkäyntiin. Oppilaiden tekstit olivat hyvin eritasoisia. Osa oppilaista oli kirjoittanut ko-

konaisen A4-kokoisen paperin täyteen ja osa oli saanut paperille vain muutaman sa-

nan. Suurin osa kirjoituksista oli suhteellisen lyhyitä, niissä vastattiin suoraan apuky-

symyksiin, joissain vain yhdellä sanalla. Yleisesti vastaukset olivat muutamasta sanas-

ta pariin virkkeeseen.  

5.3.2 Opettajan teemahaastattelu 
 
Oppilaiden tekstien lisäksi haastattelin opettajan ja analysoin haastattelun. Koska halu-

sin tutkimuksessani selvittää opettajan henkilökohtaisia kokemuksia koiran kanssa to-

teutetuista tunnetunneista, oli haastattelu sopiva valinta menetelmäksi. Haastattelun 

avulla voidaan yksinkertaisesti selvittää, mitä ihminen ajattelee ja miksi hän toimii, ku-

ten toimii (Tuomi & Sarajärvi, 2006, s. 74). Myös opettajalta hankittiin kirjallinen suos-

tumus tutkimukseen osallistumista varten (liite 3). Haastattelu toteutettiin teemahaas-

tatteluna, mikä tarkoitti, että olin etukäteen määritellyt haastattelun aihepiirit, mutta nii-

den läpikäynti oli vapaamuotoista eikä kysymysten järjestyksellä ollut merkitystä (Esko-

la & Vastamäki, 2001, s. 26). Vaikka teemahaastattelu on avoimempi haastattelumene-

telmä kuin esimerkiksi lomakehaastattelu, jossa kysymykset on tiukasti määritelty, tulee 

teemahaastattelussakin kysymysten olla mietittynä etukäteen. Tarkoituksena on saada 



25 
 

 
 

merkityksellisiä vastauksia juuri kyseisen tutkimuksen tarkoitukseen tutkimuskysymys-

ten mukaisesti. (Tuomi & Sarajärvi, 2006, s. 77.) Näin ollen teemat muotoutuivat tutki-

muskysymysten perusteella, aikaisemman tiedon pohjalta sekä osittain mieleeni juolah-

taneista asioista aiheeseen perehtymisen jälkeen. Lisäksi ennen haastattelua olin suo-

rittanut oppilaiden kirjoitusten alustavan analysoinnin, mikä mahdollisti kirjoituksissa 

esille nousseiden asioiden hyödyntämisen opettajan haastattelussa. Haastattelun tee-

mat olivat: opettajan perustiedot, tunnetaidot alakoulussa, tunnetunnit, koiran rooli, ko-

kemukset tunneista ja oppilaiden kirjoitelmat. Teemahaastattelun runko on liitteenä (lii-

te 4).  

Haastattelin opettajan hänen omassa luokkatilassaan hänen hyppytuntinsa aikana. 

Ennen haastattelua opettajalla oli juuri ollut yksi koiran kanssa pidetyistä tunnetunneis-

ta, mikä nousi esiin haastattelun vastauksissa. Kyseinen tunti ei kuitenkaan kuulunut 

tutkimukseni tunteihin. Olin ollut opettajaan yhteydessä ennen haastattelua useaan ot-

teeseen sähköpostitse ja olin myös käynyt tapaamassa häntä useamman kerran. 

Olimme siis jo tuttuja toisillemme, kun suoritin haastattelua, mikä teki haastattelutilan-

teesta rennomman. Opettajaa on haastateltu useasti aikaisemminkin koulukoiratoimin-

taan liittyen, joten tilanne oli ylipäänsä hyvin tuttu hänelle. Itse olin ensimmäistä kertaa 

tekemässä haastattelua ja huomasin jännittäväni tilannetta hieman. Olin etukäteen har-

joitellut äänityslaitteiden käytön ja haastattelurunko oli minulla paperilla mukana, nämä 

toimenpiteet toivat varmuutta itselleni haastattelua tehdessä. Pitkälti haastattelu eteni 

opettajan vastatessa laajasti kysymyksiini ja kertoen myös joitain asioita kysymysten 

ulkopuolelta. Minun ei tarvinnut rohkaista häntä puhumaan eikä vastauksia joutunut eri-

tyisesti kaivelemaan vaan häneltä tuli luonnollisesti paljon tietoa asiasta. Haastattelu 

kesti noin puoli tuntia ja litteroidun aineiston määrä oli noin 11 sivua. Opettaja antoi mi-

nulle myös luvan ottaa häneen yhteyttä tarvittaessa, jos kaipaisin tarkennusta tai minul-

le heräisi lisäkysymyksiä.  

 

5.4 Aineiston analyysi 

Kerätty aineisto pääsee oikeuksiin vasta, kun se analysoidaan. Aineistoa voidaan ana-

lysoida monella eri tavalla, joille yhteistä on vertailu, kontrastien etsiminen ja luokittelu 

(Jackson ym., 2007, s. 24). Molempien kerättyjen aineistojen analysointitapana tässä 

tutkimuksessa oli sisällönanalyysi. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tuottaa uutta 

tietoa ilmiöstä, jota ei ole vielä kovin paljoa tutkittu, joten tarkemmaksi analyysitavaksi 

valikoitui teoriasidonnainen analyysi. Eskola (2007) puhuu siitä, että aineistojen avulla 

voidaan löytää uusia näkökulmia eikä vain todentaa aikaisempia epäilyjä. Teoriasidon-
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nainen analyysi onkin hyvä lähestymistapa tähän tarkoitukseen, sillä silloin analyysillä 

on teoreettisia kytkentöjä, mutta se ei suoraan nouse teoriasta tai pohjaudu siihen toi-

sin kuin Eskolan esittelemässä teorialähtöinen analyysi. Tutkimuksen teorialuku koos-

tuu erilaisista aiheeseen liittyvistä teorioista, aikaisemmista tutkimustuloksista ja käsit-

teistä eikä yhtä suurta teoriaa ole. (Eskola, 2007, s. 162 – 163.) Vaikka aineistojen ana-

lyysini lähti liikkeelle tulkintoja tekemällä aineistosta itsestään, kulki teoria analyysin 

rinnalla. Olin kerännyt aikaisemmista tutkimuksista käyttökelpoista materiaalia erilliseen 

tiedostoon ja yhdistelin näitä aineistosta esille nousseisiin kategorioihin. Eskola (2007, 

s. 166) kuitenkin muistuttaa, että teorian hyödyntämien aineistoa analysoidessa on hy-

vä, mutta ylitulkitsemista teorian valossa on syytä välttää. Tästä syystä en antanutkaan 

teorialle suurta valtaa analyysiä tehdessä vaan pyrin nostamaan kategoriat aineistosta 

ja vasta sen jälkeen hakemaan yhtäläisyyksiä aiempiin tutkimuksiin.  

Oppilaiden tekstit analysoitiin sisällönanalyysiä käyttäen. Kävin jokaisen tekstin läpi ja 

värikoodeilla merkitsin samankaltaisuudet. Värikoodaamisen jälkeen tarkastelin sa-

manvärisiä kohtia ja muodostin niistä kategorioita. Nimesin nämä kategoriat sen mu-

kaan millaisia vastauksia ne sisälsivät. Tämän analyysin avulla sain muodostettua op-

pilaiden vastauksista 12 kategoriaa. Nämä 12 kategoriaa olivat: on kivaa, mukavaa, 

ihan kivaa; oppilas haluaa lisää tai pidempiä tunteja, tunnit ovat helppoja, vertailu mui-

hin tunteihin, keskittyminen parempaa, rauhallisuus sekä rentous, tunnit vaikuttivat 

omaan mielialaan tai fiilikseen, koiran rapsuttaminen tai silittäminen mainittu, leikkimi-

nen, ei hyötyä koirasta, huonot puolet ja viimeiseksi tunneilla on vaikeaa. Tämän alus-

tavan kategorioinnin jälkeen keräsin teksteistä värikoodatut kohdat erilliseen tiedostoon 

kategorioittain, jotta sain selkeämmän kuvan siitä, millaisia vastauksia kunkin kategori-

an alle tuli. Tämän jälkeen lähdin tarkastelemaan kategorioiden sisältä löytyviä aineis-

topätkiä ja yhdistelin niitä vielä suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Näin toimimalla sain ai-

kaan viisi laajempaa teemaa, jonka alle vastaukset jakaantuivat. Nämä teemat olivat 

koiratuntien arvio, koiratunnit vs. muut oppitunnit, koiratuntien ilmapiiri ja oppilaan fiilis, 

koiran fyysinen läsnäolo sekä koiratuntien kritiikki. Näistä teemoista poimin, laadullisel-

le tutkimukselle tyypillisesti, aineiston mielenkiintoisimpia kohtia esiin sitaatteja varten 

(Eskola, 2007, s. 173). Laadin aineiston analyysiä ja kategorioiden muodostumista ku-

vaavan taulukon, joka on nähtävissä kuviossa 1.   
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Kuvio 1. Oppilaiden tekstien sisällön luokittelu kategorioihin. 
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on kivaa, mukavaa, ihan 
kivaa 

haluaa lisää/pidempiä 
tunteja 

helppoa 

arvio koiratunneista 

kivempaa, helpompaa --> 
vertailu muihin tunteihin 

koiratunnit vs. muut 
oppitunnit 

keskittyminen parempaa 

rauhallisuus, rentous 

vaikutti omaan 
mielialaan/fiilikseen 

koiratuntien ilmapiiri ja 
oppilaan fiilis 

koiran 
rapsuttaminen/silittäminen 

leikkiminen 

koiran fyysinen läsnäolo 

ei hyötyä koirasta 

huonot puolet 

vaikeaa 

koiratuntien kritiikki 
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Myös opettajan teemahaastattelu analysoitiin sisällönanalyysiä käyttäen. Koska haas-

tattelu oli suoritettu fyysisesti opettajaa haastattelemalla ja puhe oli nauhoitettu, alkoi 

haastattelun työstäminen sen litteroimisella eli puheen purkamisella kirjoitettuun muo-

toon. Tämän tutkimuksen kannalta puheen nyansseilla kuten tauoilla ja äänen sävyllä 

ei ollut merkitystä, joten litteroin haastattelun niitä merkitsemättä. Litteroinnin jälkeen 

työstin haastatteluaineistoa hyvin samalla tavalla kuin oppilaiden tekstejä. Värikoodasin 

litteroidusta haastattelusta sisällöltään samankaltaiset vastaukset samoilla väreillä ja 

yhdistelin nämä sitten kategorioiksi, jotka nimesin. Haastattelun kohdalla teemojen et-

siminen tekstistä oli hieman helpompaa, koska opettajan vastauksissa nousivat esille 

samanlaiset asiat kuin oppilaiden jo kategoroiduissa vastauksissa. Analyysiä tehdessä 

hyödynsin alkuun teemahaastattelun teemoja, mutta huomasin, että vastausten sisällöt 

olivat kuitenkin laatimiani teemoja laajempia. Aineistosta muodostui lopulta yhdeksän 

kategoriaa, joista ensimmäinen liittyi tunnekasvatuksen toteuttamistapoihin ja loput 

kahdeksan opettajan kokemuksiin tunneista. Nämä loput kahdeksan kategoriaa muo-

toutuivat osittain oppilaiden vastauksista muodostuneiden kategorioiden hyödyntäen. 

Kategoriat olivat näin ollen: erilaiset työtavat, muistijälki, oppilaiden fiilis ja motivaatio, 

koiran vaikutus opettajaan, koiran fyysinen läheisyys, empatiakyky, tunneilla olemisen 

helppous, rento ilmapiiri sekä negatiiviset kokemukset/ongelmat.  

 

 

 

Kuvio 2. Opettajan teemahaastattelun sisällön luokittelu kategorioihin.   
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mitä tunneilla 
tapahtuu 

erilaiset työtavat 

miksi tunteja pidetään 

muistijälki 

oppilaiden fiilis ja 
motivaatio 

koiran rooli tunneilla 

vaikutus opettajaan 

fyysinen läheisyys 

empatiakyky 

myönteiset 
kokemukset 

tunneilla olemisen 
helppous 

rento ilmapiiri 

negatiiviset 
kokemukset 

negatiiviset 
kokemukset/ongelmat 
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6 Tutkimustulokset 
 

Tässä luvussa esittelen tutkimusaineiston analyysin pohjalta saamani tutkimustulokset. 

Tutkimustulokset on jaoteltu tutkimusongelmittain. Ensin esittelen tulokset, jotka kerto-

vat siitä, miten tunnekasvatusta toteutetaan koiran avulla. Tämän jälkeen tarkastellaan 

saatuja vastauksia toiseen tutkimuskysymykseen eli oppilaiden ja opettajan kokemuk-

siin koiran kanssa toteutetuista tunnetunneista. Toisen tutkimuskysymyksen kohdalla 

opettajan ja oppilaiden vastaukset on eritelty selkeyden vuoksi omiin alalukuihinsa. Tu-

losten esittelyn selkeyttämiseksi olen nostanut tekstin rinnalle aineistolainauksia. Oppi-

laat käyttivät teksteissään luokassa olleen koiran nimeä, mutta suojellakseni tutkittavi-

en yksityisyyttä ja mahdollisuutta tunnistaa kyseinen tutkimusjoukko, viittaan aineisto-

lainauksissa koiraan vain koirana. Oppilaiden (O) vastaukset erotetaan toisistaan mer-

kinnällä O1, O2, O3 ja niin edelleen. Numerolla ei ole muuta merkitystä kuin, että se il-

maisee järjestystä, jossa olen tekstit analysoinut.     

 

6.1 Tunnekasvatuksen toteuttamiskeinot 

Opettaja kertoi pitäneensä tunnetunteja koiran kanssa jo kahdeksan vuoden ajan, jon-

ka seurauksena hänelle on muodostunut tietty kaava, miten hän tunnit lähtökohtaisesti 

toteuttaa. Nämä toteuttamiskeinot kuuluvat muodostamaani kategoriaan erilaiset työta-

vat. Alkuun opettaja oli pitänyt tunteja vain omille oppilailleen, mutta viimeisen parin 

vuoden aikana hän oli saanut käyttöönsä yhden ylimääräisen vuosiviikkotunnin myös 

muiden luokkien opettamista varten. Tunnetunnit muodostavat kolmen oppitunnin ko-

konaisuuden (3x45min), johon oppilaat osallistuvat puoli luokkaa kerrallaan kerran vii-

kossa, yhteensä siis kolmen viikon ajan.  

Mul on semmonen tietty kaava siinä. Se on kolme kertaa per luokka. Tai siis 

luokka jaetaan kahteen osaan, opettaja jakaa, ja sit yks puolikas kolme kertaa ja 

sit tulee toinen puolikas kolme kertaa. 

Jokaisen oppitunnin alussa opettaja käy oppilaiden kanssa fiilismittari-kierroksen. Eli 

kukin oppilas kertoo vuorollaan fiiliksensä kyseiselle aamulle. Fiilismittarin asteikko on 

nollasta kahteenkymmeneen ja oppilas valitsee siltä väliltä itseään parhaiten kuvaavan 

numeron, jakaa sen muille ja kertoo myös, mistä fiilis johtuu.  

--- fiilismittari, mikä on niin kun joka tunnin alussa. Eli käydään läpi, mikä fiilis 

sille aamulle on. 



30 
 

 
 

Ensimmäisellä oppitunnilla opettaja käy läpi säännöt koiran kohteluun liittyen. Tämän 

lisäksi ensimmäisellä tunnilla keskustellaan yleisemmin koirista ja siitä, miten koirakin 

voi näyttää tunteita. Opettajalla on kuvasarjoja eri tunnetiloissa olevista koirista ja oppi-

laiden kanssa keskustellaan siitä, millainen tunnetila kuvan koiralla on ja mistä sen 

huomaa. Samalla mietitään, miten kussakin tunnetilassa olevaa koiraa olisi hyvä lähes-

tyä. Tunnin aikana käydään läpi perustunteita ja koiran tunneilmaisun lisäksi sitä, kuin-

ka perustunteet ihmisellä näkyvät. Perustunteista opettajalla on koirakortit, joista oppi-

laat saavat tunnilla valita mieluisan, miettiä mikä tunne kuvassa on ja milloin heillä on 

itsellään ollut sellainen tunne. Ensimmäisellä oppitunnilla opettaja ottaa keskusteluun 

myös oppilaiden omat koirakokemukset ja antaa oppilaille mahdollisuuden kertoa omis-

ta koiristaan.  

Ja ensimmäinen kerta on aina semmonen, että mä opetan, kerron koirasta, koi-

rista. Jaa mitenkä koira, koirakin osaa näyttää tunteita. Käydään perustunteita 

esimerkiks ilo, viha, suru, pelko, rakkaus, miten ne ihmisellä näkyy. Ja sitten 

mulla on semmosia kuvasarjoja, mitä mä näytän, miten koira osoittaa tunteita ja 

mistä me tiedetään, osataan vähän niiku lukea koiraa. Semmoset perus, et mitä 

tarkottaa, kun koiran korvat on takana ja pää alhaalla ja jos häntä on koipien vä-

lissä. Ja mitä tehdä, miten lähestyä eri tunnetta, tunteessa olevaa koiraa.--- Sit 

käydään sääntöjä läpi, et miten me kohdellaan koiraa. Mulla on se ykkössääntö 

on se, että sinä et mene koiran luokse vaan koira tulee sinun luokse. --- Ja sit-

ten niin eka tunti käydään perustunteita semmosten koirakorttien avulla, että 

oppilaat saa labbiskorteista valita jonkun mieluisen. He miettivät, mikä tunne 

siinä on ja milloin heillä itsellään on ollu vastaava tunne.  

Toisella oppitunnilla käydään läpi erilaisia tilanteita. Koira arpoo tai tuo pussista tilan-

nekortteja ja sitten näitä käydään oppilaiden kanssa läpi. Mietitään esimerkiksi mitä ti-

lanteessa on tapahtunut, mitä tunteita siinä on läsnä, mitä itse tekisi tilanteessa, miten 

kyseinen tunne voidaan esimerkiksi voittaa, jos kyseessä on pelko tai miten voidaan 

auttaa lasta, jolla on tällainen tunne.  

Sitten kakkostunti on yleensä, sitten käymme semmosia tilanteita läpi. Koira ar-

poo tai tuo pussissa sellasia tilannekortteja, missä käydään tunteita oppilaiden 

kanssa. Mitä tunteita, mitä tekisit, mitä täs on tapahtunut, miten tää tunne voi-

daan voittaa, jos se on vaikka pelko. Miten voidaan auttaa tätä ihmistä, jolla on 

tämmönen, lasta, jolla on tämmönen tunne. Ja sitten niin, no siinä oikeestaan, 

se on pitkä tunti siinä saattaa mennä koko tunti, ku se on vaan 45 minuuttia. 

Viimeinen eli kolmas kerta on yleensä sellainen, että oppilaat tekevät erilaisia esityksiä, 

yleensä pantomiimina. Koira arpoo nopalla tunteita ja tilanteita, joita oppilaat sitten 

näyttelevät muille ja muut yrittävät arvata. Lisäksi koira voi pyörittää onnenpyörää, josta 

tulee jokin tunne. Oppilaat sitten kertovat tähän tunteeseen liittyvän pienen tarinan tai 
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mitä heidän mielestään kyseinen tunne on. Yleensä opettaja pyrkii lopettamaan kaikki 

oppitunnit siihen, että oppilaat saavat tehdä koiran kanssa jonkin tempun. Koira antaa 

oppilaan käskystä hänelle, joko tassun, halin tai high fiven ja sitten oppilas palkitsee 

koiran. Myös koiran palkitsemista on harjoiteltu tuntien aikana.  

--- viimenen kerta on sellanen, missä me otetaan sitten vähän tämmöstä niin kun, 

no nyt oli pantomiimiesitystä. Eli tämmöstä esittämistä. Ja koira äsken arpo no-

palla niin tunteita ja tilanteita, mitä oppilaat pantomiimilla näyttelee. Sitten on tuo 

onnenpyörä, mitä koira saattaa pyörittää, jossa on nimetty eri tunteita. Ja sit jos 

koira pyörittää onnenpyörää ja sieltä tulee vaikka onnellisuus, niin oppilaat voi 

kertoo sitte jonkun pienen tarinan onnellisuudesta tai mitä heidän mielestään on-

nellisuus on. Eli se vaihtelee vähän, että minkä ikäryhmän lapsia on. --- Mul on sit 

aina takataskussa sitten jotain semmosia pieniä juttuja, jos jää vaikka 10 minuut-

tia siitä tunnista jäljelle. Niin sitten tehään jotakin pieniä juttuja. Ja sit yleensä 

loppuun, jos aikaa jää niin siihen, että lopetetaan siihen, että he saa sitten koiran 

kanssa, nii koira antaa joka tassu tai hali tai high five. Ja sitte he palkitsee koiraa. 

 

6.2 Opettajan kokemuksia oppitunneista 

Ja aina se fiilis on niiku sen jälkeen, sen koiratunnin jälkeen noussu. 

 

Haastattelussaan opettaja toi esille, että koiran läsnäololla on suuri vaikutus oppilaiden 

fiilikseen sekä motivaatioon. Nämä vastaukset luokittelin kategoriaan oppilaiden fiilis ja 

motivaatio. Opettaja kertoi välillä ottaneensa fiilismittari-kierroksen sekä tunnin alussa 

ja lopussa, jolloin hän huomasi, että tunnin lopussa fiilis oli noussut verrattuna tunnin 

alkuun. Etenkin isommat oppilaat osasivat myös kertoa, että tämä johtuu siitä, että on 

ollut koiratunti. Eräs oppilas oli myös kertonut, ettei aamulla olisi jaksanut nousta kou-

luun, mutta muisti sitten ensimmäisen tunnin olevan koiratunti ja sen avulla olikin sitten 

kiva lähteä kouluun. Opettaja sanoi laajentaneensa tuntien pitämistä muillekin kuin 

omalle luokalle juuri sen takia, että hän omien oppilaidensa kanssa huomasi kuinka in-

nostuneita oppilaat ovat tunneista olleet. Koiratuntien suosio myös opettajien keskuu-

dessa tuli haastattelussa esille. 

Ja äskö sano aamutunnista yks hyvin semmonen aktiivinen poika, semmonen 

joka höpöttää eikä pysy paikoillaan hyvin, niin sano, ettei hän aamulla jaksanu 

ollenkaan nousta, mut sit hän muisti, että on koiratunti. Niin sit oli kiva lähtee 

kouluun. 

--- ollaan niin hyviä tuloksia tai oppilaat on niin innostuneita aina ollut näistä koi-

ratunneista, niin rehtori on nyt toinen lukuvuosi niin antanut yhden vuosiviikko-

tunnin siihen. 
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---- mä oon niiku joka vuosi pitäny omille oppilaille nii kaheksan vuoden ajan nii-

tä tunnetunteja ja nähny, että mikä merkitys niillä on ollu. Ja justiinsa varsinkin 

näille erityisoppilaille.  

--- opettajilta on tullut kanssa myös hyvää palautetta. Ja nyt vuosien varrella, ku 

mä oon pitäny ja nytkin, kun oli sit, että mä sain tämän tunnin niin heti tuli lista 

täyteen, ketkä opettajat varas. Niiku, et me voidaan sit olla seuraavat, et millon 

me päästään.  

Opettaja sanoi, ettei ole kertaakaan tunteja pitäessään törmännyt siihen, että oppilaita 

ahdistaisi puhua tunteista, vaikka tunteista puhuminen voisi olla vaikeaa. Välillä tuntei-

den ilmaiseminen ja niiden tunnistaminen on toki vaikeaa, mutta opettajan kokemus on, 

että oppilaat eivät kuitenkaan koe itse tuntia vaikeaksi tai epämiellyttäväksi. Tästä 

muodostui kategoria tunneilla olemisen helppous.  

Nii sehän on ihan hirvee niitten mielestä, et miten mä voin näyttää rakastunutta. 

--- että piti auttaa paljon. Mutta ei ne koe sitä vaikeeks tai niiku epämiellyttä-

väks, vois näin sanoo. 

Ja ei oo paineita, että täällä tunneilla vaan jutellaan. Et ne ei koe sitä, en oo ker-

taakaan törmänny siihen, et ne kokee hirmu ahdistava sen, että puhutaan tun-

teista. Joka niiku saattais olla lapsille tosi vaikeeta. Vaikeita on ne tunteiden il-

maisut ja katsomiset niiku esimerkiks toisten kasvoista ne tunteet. Mutta se, et-

tä ne ei koe sitä tuntia vaikeeks.  

--- Ja sitte se, että niinkun se tunteista puhuminen on rentoa.--- 

Koiran fyysinen läheisyys oli yksi muodostamistani kategorioista. Opettaja oli huoman-

nut oppilaiden kaipaavan nimenomaan koiran fyysistä läheisyyttä ja nauttivan siitä. Vä-

lillä jopa niin paljon, että tunnilla ei muuta ehdittäisi tehdä. Opettaja totesi tämän olevan 

myös todella tärkeää ja yksi koiran keskeisimmistä rooleista, mutta näillä yksittäisillä 

harvoilla tunneilla siihen ei jää yhtä paljon aikaa kuin esimerkiksi oman luokan kanssa, 

jolloin koira on koko päivän luokassa. Niissä tilanteissa opettaja esimerkiksi antaa las-

ten tehdä tehtäviä lattialla, jolloin he voivat samalla silittää tai rapsuttaa koiraa.  

--- molemmat koirat on semmosia, että ne hakeutuu oppilaiden luokse. --- var-

sinkin on semmonen, et se saattaa yhtäkkiä vaan nousta vaan ja menee jonkun 

oppilaan syliin melkein. Ja sitten saa koiraa rapsuttaa. --- koirat voi mennä niiku 

niitten oppilaiden luoke ja ne samalla silittelee. Joissain esityksissä ne kysyy, 

että voiko koira olla tässä esityksessä mukana.  

--- Hirveesti ne niiku haluaa sitä niiku rapsuttaa. Joo. Et välillä niiku pitää tota, ei 

kerkeis mitään muuta tehä ku sitä rapsuttamista. Et sitte tuota ku on vaan se 45 

minuuttia. ---- 
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Kategoria rento ilmapiiri sisältää vastaukset, joissa käsiteltiin tunneilla olevaa ilmapiiriä. 

Opettaja näkee koiratuntien olevan rennompia ja oppilaiden on helpompi rauhoittua. 

Opettaja korosti nimenomaan koiran merkitystä rennon ilmapiirin luojana, mikä vaikut-

taa siihen, että oppilaat avautuvat helpommin. Keskustelimme muun muassa opettajan 

mielipiteestä tunnetuntien pitämisestä ilman koiraa.  

No minusta ne ei olis niin rentoja sillon. Ja ne oppilaat ei ehkä avautuis samalla 

lailla. --- Se on ehkä semmosta niiku kodinomaista enempi tai semmosta, no 

kodinomaista ehkä, ei oo niin semmosta koulumaista se opiskelu. Et vähän nii-

ku salaa tulee siinä sitte se opetussuunnitelman tavoitteet. 

--- vuosi vuodelta hämmästyttää, että miten sellaset oppilaat joittenka kanssa 

on vaikka viisi vuotta ollu tässä samassa koulussa ja on ollut näitä konflikteja 

paljon ja on vähän niiku mielessä nimi, et nyt saa nähä, miten menee nää koira-

tunnit sitten. Mut aina se vaan hämmästyttää, miten nekin oppilaat vaan rauhot-

tuu, asettuu, kun ne tulee tänne luokkaan, kun koira on. --- 

Opettaja toi haastattelussaan esille ne tilanteet, joissa koira ei olekaan tullut kouluun ol-

lessaan esimerkiksi kipeänä. Oppilaat ovat olleet hyvin pettyneitä, mutta kuitenkin ym-

märtäneet hyvin, miksi näin on. Opettaja näkeekin ne tilanteet hyvänä empatiakyvyn 

kehittymisen kannalta, kun oppilaat ovat huolissaan ja kyselevät, mikä koiralla on ja 

onko lääkärissä käyty. Empatiakyvyn kehittyminen onkin tärkeä osa tunnetaitoja. Em-

patiakyky on yksi kategorioista.    

--- että en tuonu sillon koiraa. Nii kyllähän se heti vaikuttaa siihen. Ääää, voi eii. 

Ja sit opettaja esimerkiks, luokanopettaja, saattaa opehuoneessa, et olipa pet-

tyneitä oppilaita, ku koira ei ollukaan tänään. Mut hirmu hyvinhän ne ymmärtää 

sen, nehän, sehän on myös yks empatian, kun mä kerron sitten, että koira on 

kipeenä. Ja mitä sillä on ja ollaanko käyty lääkärissä. On hyvin huolissaan.  

Ja tämmönen niinku empaattisuus on minusta yks semmonen isoin asia ehkä 

näistä tunnetunneista. Empaattinen suhtautuminen toisiin ja eläimiin. 

Negatiivisista kokemuksista ja ongelmista muodostu yksi kategoria. Keskustelimme 

haastattelun aikana myös koiratuntien mahdollisista negatiivisista puolista tai mahdolli-

sista ongelmakohdista. Opettaja toi esille käytännön ongelmia kuten allergiset oppilaat, 

jotka eivät voi tunneille osallistua, mutta piti sitä ihan normaalina eikä kovinkaan nega-

tiivisena asiana. Eniten hän sanoi joutuvansa puuttumaan niiden oppilaiden käytök-

seen, joilla on itsellään paljon kokemusta koirista ja jotka haluavat tuoda tätä esille.  

Jaa, pari oppilasta on kieltäytynyt tulemasta allergian takia. Ja sitten mä oon, 

sehän on ihan normaalia, ei siinä mitään. Mut ei, emmää niiku nää mitään 

semmosta niiku kielteistä. Kielteistä tai semmosta negatiivista. Joskus ehkä 

semmosta, kun mihin joudun puuttumaan on tämmöset oppilaat, joilla on paljon 
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koirakokemusta tai kotona saattaa olla koiria. --- Eli he yrittää koko ajan tuoda 

sitä omaa osaamista tai minä tiedän tai minä osaan olla koirien kanssa. Ja se 

vie sitten niiltä muilta oppilailta, sitte mä joudun hirmu tiukasti että me ei nyt 

kuunnella täällä, että mitä sinä teet koirien kanssa vaan nyt että tää koiratunti 

on kaikille. --- Et se on niiku ehkä semmonen, mihin voin jatkossa kiinnittää vä-

hän enempi huomiota. Mut sit toisaaltahan se on sit sille oppilaalle tärkee, et se 

saa jakaa niitä kokemuksia.  

 

Myös koirapelkoiset ovat oma haasteensa oppituntien pitämiselle, mutta opettajan mie-

lestä sellaisetkin oppilaat ovat yleensä pystyneet osallistumaan tunneille. 

--- oli yks poika joka tuli, joka pelkäs koiria. Niin se pulpetista teki sellasen barri-

kadin. Ja oliko niillä neljä kertaa ja ne kaks viimestä kertaa se tuli jo sitte tuohon 

rinkiin, alkupiiriin istumaan ja oli koiran kanssa. Että tuota, koirapelkosetkin tu-

lee kummiski kanssa tänne. 

Haastattelussa nousi esille koiran läsnäolon vaikutus muistijälkeen, joten muistijäljestä 

muodostui oma kategoriansa. Opettaja kertoi, että jos hän sattuu tapaamaan vanhoja 

oppilaita, nämä oppilaat muistelevat nimenomaan koiran kanssa pidettyjä tunteja.  

--- ne oppilaat niiku monesti tulee sitten monien vuosien jälkeen vaikka sano-

maan, että onko meillä taas koiratunteja, kun ne oli niin mukavia. 

Ja uskoisin, että muistijälki jää oppilaalle kanssa vähän paremmin sitten kun ne, 

varmasti kolmenkymmen vuoden jälkeen, päästä, muistaa varmasti paremmin 

koiran kanssa käydyt tunnit, kun sen, että mitä opettaja opetti. --- Oon mä jos-

kus nähny niitä, jotka on, ja käyvät vielä koiraa moikkaa, jotka kaheksan vuotta 

sitten alotti koiran kaa. Nii kyllä ne aina muistelee sitte, että mitä koiran kaa on 

tehty --- 

Koiran vaikutus opettajaan on oma kategoriansa. Haastattelun aikana keskustelimme 

myös koiran vaikutuksesta opettajaan itseensä. Ensin opettaja toi esiin koiran vaiku-

tuksen käytännön asioihin, kuten aikatauluttamiseen sekä oppituntien suunnitteluun.  

No sillon ku koira on, niin mä joudun enempi niinku jaksottaa sitä tuntia, kun sii-

nä on, voi saatella, et mul on työkaveri, jolleka tulee osa siitä tunnista. Eli tota 

se on paljon nopeammin menee se tunti ja on enempi tekemistä ja mun pitää 

niiku aikataulullisesti olla tarkempi ja suunnitella, että mitä mä otan koiran kans-

sa. 

Koska oppilaat olivat teksteissään tuoneet esille koiran rauhoittavan ja rentouttavan 

vaikutuksen, kysyin myös opettajalta, kokeeko hän koiran rauhoittavan itseään. Opetta-

ja tarkasteli vastauksessaan itseään oppilaiden näkökulmasta ja epäili näyttävänsä it-

sestään erilaisen puolen oppilaille. 
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Mä uskosin, et mä oppilaitten näkökulmasta mä oon rauhallisempi ja rennompi. 

Koska mähän höpöttelen ja lirkuttelen koiralle samalla. Nii se on niiku monelle 

oppilaalle, jolla ei oo vaikka kokemusta koirasta, niin varmaan nähä opettaja 

ihan ihmeellisenä. Ku mäki oon semmonen vähän tiukkapipo tuolla käytävillä --- 

Nii se on varmaan heille hyvin semmonen niiku, että okei, tuohan on ihan rento 

tyyppi ja sillä lailla, että oppilaat näkee erilaisen opettajan. Mä uskosin, et se si-

tä. Mut kyllähän mullaki on sitte siinä samalla, niin koirathan tulee minun vie-

reen istumaan aina tai jopa syliin saattaa tulla. Niin se varmaan sitten oppilaille-

kin luo semmosta niin kun ehkä lempeyttä ja turvallisuutta.  

 

6.3 Oppilaiden kokemuksia oppitunneista 

Oppilaiden teksteissä korostui oppilaiden myönteinen suhtautuminen koiratunteihin. 

Nämä vastaukset kuuluvat kategoriaan oppilaiden arvio koiratunneista, kuten myös  

oppimiseen liittyvät kysymykset. Oppilaat arvioivat tunnit pääsääntöisesti käyttäen sa-

noja ”kiva”, ”hauska” ja ”mukava”. Suurin osa lisäsi vastaukseensa vielä syyksi nimen-

omaan sen, että koira oli mukana tunnilla. Monet oppilaista myös toivoivat tunteja lisää 

tai kaipasivat sitä, että tunnit olisivat olleet pidempiä. Lisäksi oppilaat olivat kokeneet 

tunnit helpoiksi.  

tunnit on hauskoja, koska tunneilla on koira (O21), tunneilla on ollut kivaa, kos-

ka koira on siellä (O9), oli kivaa kun koira oli tunneilla mukana (O37), koiratunnit 

ovat olleet musta tosi kivoja (O33), on ollut kivaa, että koira on ollut mukana 

(O15), kun koira on ollut mukana tunneilla siellä on ollut paljon mukavempaa 

(O25), tunneilla oli mielestäni aina kivaa, koska koira oli siellä (O27), tunneilla 

on ollut tosi kivaa, on mukava olla koiran kanssa tekemisissä (O22), tunneilla oli 

erittäin mukavaa, koiran läsnäolo oli mukava (O11), tunneilla on ollut kivaa, on 

ollut kiva, kun koira on ollut mukana (O30) 

olisi ollut kivaa, jos koiratunteja olisi ollut enemmänkin (O22), saisivat olla pi-

tempiä ja niitä saisi olla enemmän (O24), minusta koiratunnit olisivat voineet ol-

la pidempiä (O8), kunpa niitä olisi lisää (O26) 

on ollut helppoa olla koiran kanssa (O34), on ollut helppoa puhua mistä vaan 

(O25), kaikki oli helppoa (O29), helppoa tunneilla oli tehdä pantomiimia, koska 

oli vain pieni ryhmä katsomassa (O28), helppoa oli melkein kaikki (O12) 

 

Osa oppilaista oli vastannut apukysymykseen ”Opitko tunneilla jotain uutta?”. Tähän 

vastanneista suurin osa (seitsemän vastausta kymmenestä), kertoi oppineensa jotakin 

koiran tunteista ja siitä, miten tulkita koiran ilmeitä, sekä oppi ymmärtämään toisten 

tunteita. Muut kolme tähän kysymykseen vastanneista, totesivat, etteivät oppineet mi-

tään uutta.  
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opin tunneilla koiran ilmeitä ja käskyttämään koiraa (O21), opin tunnistamaan 

jonkin verran koirien tunnetiloja (O22), opin tunneilla puhumaan tunteista ja 

ymmärtämään toisten tunteita (O25), koiratunneilla oppi tuntemaan koirien 

eleet/tunteet, miten se reagoi yms yms (O35), opin miten tietää, miltä koirasta 

tuntuu ja paljon muuta (O37), opin tunneilla koirien tunteita ja tapoja (O29), olin 

myös oppinut muistamaan miltä näyttää iloinen, vihainen jne. koira (O33) 

Oppilaat luonnollisesti vertasivat koiratunteja muihin oppitunteihin ja tästä syntyi kate-

goria koiratunnit vs. muut oppitunnit. Havaitut erot liittyivät vahvasti koiraan, mutta 

myös tuntien rakenteeseen ja toimintamalleihin. Oppilaat kokivat mukavaksi sen, että 

tunneilla ei istuttu pulpettien ääressä eikä tehty kirjallisia tehtäviä. Oppilaat olivat koke-

neet tunnit ”rennommiksi”, ”mukavammiksi”, ”kivemmiksi” ja ”vapaammiksi” kuin niin 

kutsutut normaalit tunnit.  

muissa oppitunneissa on tylsää, mutta koira tekee oppitunneista kiinnostavam-

pia (O3), ei tarvitse vain istua oppitunneilla (O20), koiratunnit eroavat aika pal-

jon normaaleista, tylsistä oppitunneista, koska siellä sai olla vapaasti ja rapsu-

tella koiraa, muutenkin oli parempaa ohjelmaa (O27), paljon rennompaa ja ki-

vempaa kuin normaalit tunnit (O22), koiratunnit eroavat muista tunneista siten, 

että siellä ei tehdä yhtä paljon kuin muilla tunneilla sekä siten, että siellä on koi-

ra, jonka kanssa leikitään (O10), hyvää oli se, että ne olivat erilaisi kuin muut 

tunnit (O13), koira-tunnit olivat rennompia kuin normaalit tunnit (O33), yleensä 

tiistai-aamuina oli joku tavallinen oppitunti, mutta noina kahtena tiistaina ei ollut, 

oli kivaa vaihtelua olla koira-tunneilla tavallisen matikan tunnin siasta (O24), 

eroavat muista tunneista siten, että siellä on mukavampi fiilis (O25), eroavat 

muista oppitunneista siten, että siellä jutellaan enemmän (O14) 

Kategoria koiratuntien ilmapiiri ja oppilaan fiilis sisältävät vastaukset liittyen keskittymi-

seen, ilmapiiriin ja rauhallisuuteen. Teksteistä nousi esiin lisäksi se, että oppilaat koki-

vat tuntien ilmapiirin kokonaisuudessaan rennommaksi ja rauhallisemmaksi sekä ker-

toivat keskittymisen olevan helpompaa.  

koiran läsnäolosta oli hyötyä se, että kaikki keskitty ja kuunteli paremmi (O25), 

ilman, että koira olisi ollut tunneilla siellä varmaan ei keskityttäisi yhtä hyvin 

(O9), toivoisin, että jos on vaikea keskittyä tunnilla niin sais olla koiran kaa 

(O35), koiratunneilla on rauhallista (O9), koiran läsnäolo teki luokasta mu-

kavamman ja rennomman (O33), tunneilla oli helppoa olla rento, koska koira oli 

rento (O26), koiratunneilla käyttäydyin rauhallisemmin kuin muilla tunneilla 

(O25), tunneilla on ollut rauhoittavaa, käyttäydyn tunneilla myös paljon rauhalli-

semmin sillä koira on ollut mukana (O7), kun koira on mukana tulee rauhallinen 

olo, koska koira rauhoittaa (O36) 

 

Oppilaat myös kokivat koiran vaikuttavan heidän omaan olemiseensa ja fiilikseen.  

Eräs oppilas jopa koki saaneensa koirasta apua vihanhallintaansa  
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koiran ansiosta sain vihanhallintaani paremmaks (O3), koira tunneilla tuntuu, et-

tä käyttäytyy paremmin (O6), voisi sanoa, että koira pelasti päivän (O26), koiran 

läsnäolo kohotti mielialaa (O13), tunneilla on ollut hyvä fiilis, koska kaikki olivat 

silloin iloisia ja positiivisia (O34), jos oli huono päivä koiratunnin jälkeen oli pal-

jon parempi fiilis (O25), oli ihanaa mennä tiistai-aamuna kouluun, kun tiesi, että 

pian on taas koira-tunti, oli ehkä helpompi kertoa asioista (O24) 

Monesta tekstistä välittyi lasten kiintymys koiraa kohtaan. Koiran silittäminen ja rapsut-

taminen tuotiin erikseen esille. Ylipäänsä koiran fyysinen läsnäolo tuntui olleen tärkeää 

oppilaille ja tästä syystä muodostin kategorian koiran fyysinen läheisyys. 

tunneilla oli kivaa istua lattialla ringissä tyynyjen päällä ja koiran läsnäolo oli 

mukavaa (O28), sai silittää (O1), sai rapsuttaa koiraa (O2), oli myös kivaa rap-

sutella koiraa samalla, kun opettaja puhuu (O5), koiran kanssa leikkiminen on 

hauskaa (O20), oli myös ihanaa rapsutella koiraa (O24), me leikitään koiran 

kanssa (O4), sitä saa silittää (O9), koiraa sai silittää ja leikkiä (O19) 

Viimeinen muodostettu kategoria oli koiratuntien kritiikki. Koiratunneista tuli oppilailta 

jonkin verran negatiivista palautetta, mutta lähinnä liittyen siihen, että ne olivat liian ly-

hyitä ja niitä olisi pitänyt olla enemmän. Jotkut oppilaat kuitenkin kokivat, että koiran 

läsnäolo nimenomaan innosti osaa oppilaista liikaa ja näin syntyi ylimääräistä ja häirit-

sevää meteliä. Lisäksi joku oppilas mainitsi huonona puolena koirasta irtoavat karvat. 

Muutama oppilas myös ilmoitti, että koiran läsnäololla ei ollut heille merkitystä. Vaikeik-

si asioiksi tunneilta kirjattiin lähinnä tunteiden ilmaisemiseen liittyviä seikkoja.  

olisin pärjännyt ilmankin koiraa, koirasta ei ollut hyötyä tai haittaa (O28), en oi-

keastaan käyttäytynyt eri tavalla (O13), koiran läsnäolosta ei minulle ollut hyö-

tyä (O12), huonoa oli kuitenkin, että kaikki olivat niin innoissaan koirasta, joten 

pääasia tunneista katosi (O28), karvat, jotka lähtevät (O1), ainoat huonot puolet 

olivat, että ne kestivät niin vähän aikaa ja että niitä oli vain kaksi (O24), huonoa 

on ollut se, et siellä huudettiin (O4), oli vaikeaa olla pantomiimia sillä oli niin vai-

keat asiat mitä piti esittää (O33), vaikeaa oli puhua jostain asioista, koska ne ei-

vät ole mieleisiä (O14) 

Eräs tunneille osallistunut oppilas kärsi koirapelosta ja mainitsi sen tuntien huonona 

puolena. Hän toi kuitenkin tekstissään esille tuntien aikana tapahtuneen muutoksen 

omassa olotilassaan.  

 

vaikeaa tunneilla oli koiraan totuttelu (O11), lopputunneista oli aika helppoa olla 

koiran kanssa (O11) 
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7 Luotettavuus 
 

Laadullisessa tutkimuksessa luotettavuuden arvioinnille on erilaiset vaatimukset kuin 

määrällisessä tutkimuksessa, jossa tarkoituksena on tuottaa yleistettäviä tuloksia. Mää-

rällisessä tutkimuksessa luotettavuuden mittareina ovat täsmällisyys ja validiteetti kun 

taas kvalitatiivisessa tutkimuksessa luotettavuutta mitataan sillä, kuinka uskottava tut-

kimus on (Cope, 2014, s. 89). Laadullisen tutkimuksen luotettavuuden yhteydessä pu-

hutaan lisäksi yhdenmukaisuuden vaatimuksesta. Yhdenmukaisuudella tarkoitetaan 

yhteyttä tutkimuskysymysten ja metodin välillä, aineiston keruun ja analysoinnin välillä, 

nykyisen tutkimuksen ja aikaisemman kirjallisuuden välillä sekä tulosten ja päätelmien 

välillä. (Cope, 2014, s. 90.) 

Koska laadullisessa tutkimuksessa tutkijan rooli on suuri ja tutkijalla on lähes rajattomat 

mahdollisuudet tutkimuksen toteuttamiseen, on tutkijan tehtävä osoittaa tutkimus luo-

tettavaksi. Tämä tarkoittaa sitä, että tutkijan pitää tehdä tutkimusprosessi näkyväksi lu-

kijalle, jotta lukija voi arvioida luotettavuutta. Tutkimusprosessin näkyväksi tekeminen 

tarkoittaa tutkimuksen aikana tehtyjen ratkaisujen sanoittamista ja perustelemista. 

(Kinnunen & Eskola, 2001, s. 160, 182 – 183.) Tässä tutkimuksessa olen pyrkinyt tu-

kemaan luotettavuutta kertomalla tarkasti, kuinka tutkimus on edennyt ja millaisia valin-

toja olen tutkimuksen aikana tehnyt ja miksi. Tulosluvussa tutkimusaineistosta esille 

nostetut suorat lainaukset ovat lukijalle osoitus siitä, että tekemäni löydökset ovat tuo-

tettu suoraan aineistosta (Cope, 2014, s. 89). Keräämäni tutkimusaineiston lisäksi olen 

esitellyt käyttämäni aineistonkeruumenetelmät ja liittänyt haastattelurungon sekä kirjoi-

tuksen apukysymykset tutkimuksen mukaan. Cope (2014, s. 90) kirjoittaa, että näin tut-

kija antaa toiselle henkilölle mahdollisuuden päästä samaan lopputulokseen.  

Laadullista tutkimusta tehdessä tutkijan tulee reflektoida myös itseään tutkimuksen luo-

tettavuutta tarkastellessa. Tutkijan tulee olla tietoinen omista arvoistaan, taustastaan ja 

aikaisemmista kokemuksistaan ilmiön parissa, koska nämä kaikki voivat vaikuttaa tut-

kimusprosessiin. (Cope, 2014, s. 90.) Kuten olen jo aikaisemmin todennut, olen itse 

hyvin kiinnostunut tutkimukseni aiheesta ja olenkin pohtinut, kuinka paljon oma kiinnos-

tukseni on vaikuttanut tutkimukseen. Vaikka minulla olikin aikaisempiin tutkimuksiin pe-

rehtymisen kautta käsitys siitä, millaisia tuloksia omassa tutkimuksessani olisi mahdol-

lista odottaa, pyrin tutustumaan aineistoon ilman ennakkoasennetta. Olen pyrkinyt puo-

lueettomuuteen tutkimusta tehdessä ottamalla huomioon kaikki tutkittavien vastaukset, 

myös tutkittavien negatiiviset kokemukset tutkittavasta ilmiöstä.   
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8 Pohdintaa 
 
Tässä viimeisessä luvussa esittelen vielä tutkimukseni tulokset lyhyesti, tarkastelen tu-

loksia ja vertaan niitä aikaisempiin tutkimustuloksiin sekä teen tulosten pohjalta johto-

päätöksiä. Pohdin myös sitä, mistä mahdolliset yhteneväisyydet tai erot omissa tulok-

sissani ja aikaisempien tutkimusten tuloksissa voivat johtua. Viimeiseksi esittelen vielä 

mahdollisia jatkotutkimusaiheita.  

 

8.1 Tulosten yhteenveto 

Tutkimuksessa etsin vastausta tutkimuskysymyksiin, jotka olivat: Millä tavoin opettaja 

toteuttaa tunnekasvatusta koulukoiran avulla ja millaisia kokemuksia oppilailla ja opet-

tajalla on koulukoiran kanssa toteutetusta tunnekasvatuksesta? Opettaja esitteli haas-

tattelussaan hänelle muodostuneen kaavan tunnetuntien toteuttamiseen. Tyypillisiä 

tunnekasvatuksen toteuttamistapoja ovat erilaiset toiminnalliset ja vuorovaikutukselliset 

työskentelytavat kuten tarinankerronta, ryhmäkeskustelu, roolileikit, itsereflektointi, tai-

teellinen ilmaisu ja näytelmät (Elias ym., 1997, s. 50; Kokkonen, 2017, s. 107). Tämä 

tuli esille myös omassa tutkimuksessani. Opettaja kertoi hyödyntävänsä paljon erilaisia 

esityksiä, kerrontaa ja keskustelua. Tärkeässä osassa tunteisiin tutustumista ja tuntei-

den käsittelyä oli koira ja koiran tunteet. Koiraa hyödynnettiin niin tunnekorteissa kuin 

tehtävien arpomisessa. Tunteita voidaankin tyypillisesti harjoitella tunnistamaan tutki-

malla kuvia erilaisista tunnereaktioista niin ihmisten kuin eläinten ilmaisemina (Weare, 

2004, s. 40). Opettaja kertoi käyttävänsä ensimmäisellä tunnilla aikaa säännöistä ja 

koirasta keskusteluun. Tätä pidetään välttämättömänä periaatteena toiminnan turvalli-

suuden takaamiselle niin oppilaiden kuin eläimenkin kannalta (IAHAIO, 2014, s. 417). 

Samoin on toimittu myös muissa tutkimuksissa (kts. esim. Molnár ym., 2019).  

Tutkimusten mukaan tilanteet, joissa kukin oppilas pääsee vuorollaan kertomaan esi-

merkiksi mitä hänelle kuuluu tai mitä kuluneen viikon aikana on tapahtunut, antavat jo-

kaiselle oppilaalle mahdollisuuden puhua keskeytyksettä. Monet opettajat käyttävät täl-

laista työtapaa aamuisin tai ennen iltapäivän oppitunteja, jotta oppilaat ovat vastaanot-

tavaisempia uuden oppimiselle. (Elias ym., 1997, s. 46.) Opettaja kertoi aloittavansa 

jokaisen tunnetunnin fiilismittari-kierroksella, jolloin jokainen oppilas pääsi vuorollaan 

kertomaan omasta tunnetilastaan sillä hetkellä. Välillä sama kierros otettiin myös tunnin 

lopuksi, jolloin nähtiin oliko tunnin aikana tapahtunut muutosta. Sen lisäksi, että omien 

tunteiden sanoittaminen on tärkeää jokaiselle itselleen, on siitä hyötyä myös muille. 

Wearen (2004, s. 42) mukaan muiden tunteiden tietäminen helpottaa meitä ymmärtä-

mään, että muut kokevat samoja tunteita kuin mekin.  
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Oppilaiden ja opettajan kokemukset tunneista olivat hyvin samassa linjassa toistensa 

kanssa. Sekä opettaja että oppilaat kokivat tunnit pääsääntöisesti positiivisina ja help-

poina. Opettaja koki, että koiran kanssa toteutetut tunnetunnit ovat rennompia ja koiran 

läsnäolo helpottaa oppilaiden avautumista, myös oppilaiden vastauksissa korostui op-

pituntien rento ilmapiiri ja ainakin yksi oppilas oli kokenut asioista puhumisen helpom-

maksi. Myös Ahosen (2013) mukaan koiralle on helppo uskoutua vaikeistakin asioista, 

joita ei ehkä ole vielä valmis käsittelemään aikuisen kanssa. Hänen tutkimuksessaan 

koira tarjosi nuorille emotionaalista turvaa aidolla läsnäolollaan ja fyysisellä läheisyydel-

lään. (Ahonen, 2013, s. 188.) Koiran läsnäolo oli oppilaille todella tärkeää ja useampi 

sanoi koiran kanssa vietetyn ajan olleen päivän kohokohta. Näin oli myös Jonesin 

(2018, s. 53) tutkimuksessa, jossa pelkästään koiran läsnäolo oli lapsille tärkeää, vaik-

ka koiralla ei olisikaan ollut tunnilla aktiivista roolia, oli sen luokassa oleminen lasten 

mielestä päivän paras hetki. Oppilaat korostivat vastauksissaan myös koiran fyysistä 

koskettamista, silittäminen ja rapsuttaminen olivat asioita, joista oppilaat olivat erityi-

sesti pitäneet. Eräässä toisessa tutkimuksessa pupun silittäminen oli oppilaille inspi-

roivaa ja sitä pidettiin yhtenä merkittävämpänä asiana tutkimuksessa (Molnár ym., 

2019, s. 4). 

Koiralla oli merkitystä oppilaiden motivaation kannalta niin kouluun tulemisessa että 

tunneilla olemisessa. Tieto siitä, että oppilas pääsee viettämään aikaa koiran kanssa, 

sai jonkun jopa innostumaan kouluun lähdöstä, vaikka se oli aluksi tuntunut vaikealta. 

Moni oppilas koki koiran vaikuttavan oman fiilikseen ja tunneilla olemiseen. Koiran rau-

hoittava ja rentouttava vaikutus nousivat esille niin oppilaiden kuin opettajankin vasta-

uksissa. Opettaja koki itsekin käyttäytyvänsä eri tavalla koiran ollessa läsnä kuin nor-

maalisti. Hän koki olevansa rennompi ja helposti lähestyttävämpi.  

Tässä tutkimuksessa ei juurikaan selvinnyt, millainen vaikutus koiralla oppilaiden 

omaan tunteiden hallintaan tai tunnistamiseen on. Mutta muutama oppilas kertoi oppi-

neensa tunteiden tunnistamista ja yksi oppilas koki saaneensa vihanhallintaansa pa-

remmaksi, mikä on hienoa. Aikaisemmat tutkimustulokset kuitenkin viittaavat siihen, et-

tä tällaisia vaikutuksia voisi olla enemmänkin. Anderson (2007) nimittäin tutki erityisluo-

kalla olevia oppilaita, jotka kärsivät vakavista tunne-elämän häiriöistä ja sai lupaavia tu-

loksia tunteiden hallintaan liittyen. Hän raportoi, että oppilaiden ja koiran välinen vahva 

suhde auttoi oppilaita heidän tunteidensa vakauttamisessa. He myös pystyivät yleistä-

mään nämä toimintatavat ja hyödyntämään niitä koulun ulkopuolella. Lisäksi oppilaat 

oppivat tunnistamaan koiran tunteita ja suhtautuivat siihen empaattisesti. (Anderson, 

2007, s. 14.) Empatiakykyä tarvitaan muun muassa siihen, että pystymme tulemaan 
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tietoiseksi siitä, miten tunteemme vaikuttavat muihin ihmisiin ja näin ollen näemme tar-

peen omien tunteidemme hallitsemiseen (Weare, 2004, s. 44). Empatiakyvyn kehitty-

minen oli kuitenkin myös tässä tutkimuksessa yksi opettajan kokemuksiin liittyvistä tu-

loksista. Opettaja oli sitä mieltä, että muun muassa ne tilanteet, joissa koira estyi tule-

masta kouluun ollessaan kipeä, saivat oppilaat suhtautumaan empaattisesti koiraan ja 

kehitti oppilaiden empatiakykyä yleisestikin.  

Vaikka negatiivisia puolia koiratunneista ei suuressa määrin tässä tutkimuksessa il-

mennyt, ei niitä muutamia kommentteja tule kuitenkaan jättää huomiotta. Osa oppilais-

ta koki koiran innostavan joitakin oppilaita ylimääräiseen metelöintiin ja ainakin yksi 

kertoi pelkäävänsä koiria. Nämä samat negatiiviset puolet tulivat esille myös opettajan 

haastattelussa ja hän olikin työssään jo pyrkinyt ratkomaan näitä. Lisäksi osa oppilaista 

ei pitänyt siitä, että koirasta lähtee karvoja. Näiden negatiivisten puolten vaikutusta pi-

täisi tarkastella vielä tarkemmin, ja pohtia, millaisia ratkaisuja näiden minimoimiseksi 

voitaisiin tehdä. Haluan myös kiinnittää huomiota niihin oppilaisiin, jotka eivät kokeneet 

koiran hyödyttävän heitä ja joille koiran läsnäolo oli ihan sama. Näiden oppilaiden koh-

dalla olisi tärkeä selvittää, miten se vaikuttaa oppilaisiin ja heidän osallistumiseensa 

kyseisillä tunneilla.  

8.2 Johtopäätökset 

Kouluviihtyvyyttä mittaavissa tutkimuksissa on havaittu, että oppilaissa esiintyy sekä 

kouluintoa että uupumusta, joskus näitä molempia myös samaan aikaan. Keinot, joilla 

pystytään tukemaan oppilaiden intoa ja sitoutumista esimerkiksi positiivisten tunteiden 

avulla ovat kokeilemisen arvoisia. (Lonka, 2015, s. 20.) Tutkimuksessani saatujen tu-

losten perusteella koulukoiran tuominen luokkaan lisää oppilaiden positiivisia tunteita ja 

innostaa oppilaita osallistumaan toteutettuun toimintaan. Saamani tutkimustulokset 

ovat linjassa aikaisempien koulukoiriin liittyvien tutkimusten kanssa. Näin ollen koulu-

koiratoimintaan voitaisiin hyvinkin hyödyntää kouluinnon lisäämiseen. Jalongo, Astorino 

ja Bomboy (2004, s. 16) totesivat jo omassa tutkimuksessaan, että meillä on käsilläm-

me yllättävän vahva positiivinen keino, jolla pystymme vaikuttamaan oppilaiden fyysi-

seen terveyteen, psykologiseen hyvinvointiin, sosiaalisiin suhteisiin ja akateemiseen 

suoriutumiseen, ja tämä keino on terapiakoirien tuominen koululuokkiin.  

Tutkimustuloksia tarkastellessa täytyy ottaa huomioon, että tunnetunnit eivät olleet op-

pilaille ylimääräisiä tunteja vaan ne korvasivat jonkin muun oppitunnin. Tämä voi osit-

tain vääristää tuloksia, koska osa oppilaista oli mielissään, kun sai olla poissa joltakin 

työläämmältä tai ikävämmältä tunnilta. Kiinnostus tunteja kohtaan olisi voinut olla eri-
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laista, jos tunti olisi ollut ylimääräinen tai oppilaiden mielestä kivan tunnin tilalla. Tätä 

olisi voinut pyrkiä selvittämään oppilailta haastattelemalla heitä vielä tekstien ana-

lysoinnin jälkeen. Oppilaiden haastatteleminen olisi muutenkin mielestäni tuonut lisäar-

voa tähän tutkimukseen ja syventänyt tutkimustuloksia.  Alkuperäiseen tutkimussuunni-

telmaani olin laittanut, että tekstien analysoinnin jälkeen olisin valinnut muutamia oppi-

laita haastateltaviksi, mutta valitettavasti jouduin luopumaan haastatteluideasta ilmen-

neiden aikatauluongelmien vuoksi. Lisäksi huomioitavaa on myös se, että oppilaat kir-

joittivat tekstit omilla nimillään ja he tiesivät opettajan lukevan ne. Tämäkin on voinut 

vaikuttaa ainakin joidenkin oppilaiden vastauksiin.  

Ahonen (2013) on havainnut, että lasten mielestä koiran kanssa tunnetaitojen harjoitte-

leminen on helpompaa ja hauskempaa kuin vertaisryhmän jäsenten kanssa. Lisäksi 

analysoimalla koiran käytöksen yhteyttä oppilaan käytökseen oppilas saa mahdollisuu-

den oivaltaa, kuinka oma käytös on yhteydessä toisen elävän olennon käytökseen. 

(Ahonen, 2013, s. 192 – 193.) Tutkimukseni tulokset ovat yhteneviä Ahosen tulosten 

kanssa ja tämän perusteella voitaisiin olettaa, että pakollisen tunnekasvatuksen toteut-

taminen koiran avulla on erityisen hyvä ja motivoiva tapa. Oppilaiden avautuminen koi-

ran läsnä ollessa on varmasti myös hyvin ainutlaatuista. Koirille lepertely on hyvä esi-

merkki siitä, miten koira vaikuttaa ihmisen toimintaan. Moni ei varmasti puhu koiralle 

kuten toiselle ihmiselle. Kuten haastattelemani opettaja sanoi, tunteet ja niistä ääneen 

puhuminen voi olla lapsille hyvinkin hankalaa. Jos meillä on keino, jolla tilannetta voi-

daan helpottaa, kannattaa meidän ehdottomasti hyödyntää sitä.   

Lapselle kiintymyssuhteen luominen on tärkeää ja ilman kiintymyssuhdetta jääneet lap-

set kärsivät siitä usein pitkään (Weare, 2004, s. 49 – 50). Kiintymyssuhteen voi ihmisen 

sijasta luoda myös eläimen kanssa. Tämä on erityisen luontevaa lapsille. Tipper (2011) 

kirjoittaa lasten ja eläinten suhteen olevan ainutlaatuinen ja vahva. Lapset luokittelevat 

lemmikkieläimet perheenjäseniksi ja ajattelevat eläinten olevan ainutlaatuisia yksilöi-

tään, joilla on oma tahto. Lasten suhdetta eläimeen eivät rajoita samanlaiset ”säännöt” 

kuin aikuisia, jotka tietävät, että eläimeen ei pidä suhtautua samalla tavalla kuin ihmi-

seen. Lapset ajattelevat suhteensa eläimeen samalla linjalla kuin ihmissuhteensa. Las-

ten suhteet eläimiin eivät ole toisarvoisia ja itsestään selviä vaan merkittäviä ja osa 

heidän jokapäiväistä sosiaalista elämäänsä. (Tipper, 2011, s. 160 – 162.) Lasten il-

maisemaa kiintymystä eläintä kohtaan ei siis tule väheksyä. Kiintymyksen lisäksi koiran 

kosketuksella on tutkimusten lisäksi oppilasta rauhoittava vaikutus, mikä voi tehdä kou-

lunkäynnistä helpompaa (Anderson & Olson, 2006, s. 43). Myös tässä tutkimuksessa 

koiran fyysinen läheisyys korostui sekä oppilaiden teksteissä että opettajankin haastat-
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telussa. Koska kaikilla lapsilla ei ole samanlaisia lähtökohtia kotioloissaan, koiran mah-

dollistama kiintymyssuhde voi joillekin olla merkittävän tärkeä. Balluerka, Muela, Amia-

no ja Caldentey (2014) selvittivät tutkimuksessaan eläinavusteisuuden hyötyä trau-

maattisen lapsuuden kokeneille nuorille ja erityisesti heidän kiintymyssuhteisiinsa. He 

huomasivat, että koejakson jälkeen eläinavusteiseen toimintaan osallistuneet nuoret 

kokivat enemmän turvallisuuden tunnetta kiintymyssuhteisiin liittyen kuin kontrolliryh-

mä. (Balluerka ym., 2014, s. 106.)  

Tutkimuksessani selvisi, että opettaja kokee näyttävänsä itsestään eri puolen oppilaille 

silloin kun koira on luokassa läsnä. Hän koki olevansa helpommin lähestyttävä ja ei niin 

tiukka kuin oppilaat ovat ehkä aikaisemmin ajatelleet. Myös aikaisemmat tutkimukset 

ovat osoittaneet, että on hyvin todennäköistä, että koira vaikuttaa opettajan käytökseen 

oppilaita kohtaan sekä hänen omaan stressinsäätelyynsä (Beetz, 2013, s. 6). Tunne-

kasvatuksessa opettajalla on erityisen suuri rooli, joten se, että koira vaikuttaa opetta-

jaan on merkittävä seikka. Opettajan omat tunnesäätelyn taidot ovat yhteydessä siihen, 

kuinka he kohtaavat oppilaat ja miten he kannustavat näitä ilmaisemaan tunteitaan. 

(Kokkonen, 2017, s. 110 – 111). Opettajaan vaikuttamalla koiralla on ainakin välillinen 

vaikutus myös oppilaisiin. Opettajan rentoutuminen ja rauhallisempi käytös tuovat oppi-

laille turvallisuuden tunnetta, mikä on nykyaikana tavoiteltu ilmapiiri. Helsingin Sano-

missa (1.1.2020) kirjoitettiin artikkeli mukavuuden tavoittelusta, joka on yksi nykypäivän 

trendeistä. Tähän kuuluu hyvä ilmapiiri, jossa ei tarvitse pelätä olevansa väärässä ja 

jossa jokainen saa äänensä kuuluviin. Opettaja, joka hallitsee luokkaa huutamalla, ei 

ole enää nykyaikainen. (Väntönen, 2020.) Turvallisuuden tunne kuuluu olennaisesti 

työrauhaan, joka on oppimisen kannalta tärkeä asia. Kyse ei niinkään ole pelkästään 

hiljaisuudesta ja rauhallisuudesta vaan luokan yleisestä ilmapiiristä. Opettaja on viime 

kädessä se, joka työrauhan säilymisestä vastaa, mutta tarkoituksenmukaista on pyrkiä 

siihen, että oppilaat myös itse huolehtivat työrauhasta ja turvallisuudesta. (Lonka, 

2015, s. 17.) Koiran kanssa tätä on hyvä harjoitella, koska oppilaat käyttäytyvät pa-

remmin koiran läsnä ollessa miellyttääkseen koiraa. Koulukoiratoiminta vastaa turvalli-

suuden luomisen lisäksi myös vahvasti tähän valloilla olevaan mukavuutta tavoittele-

vaan trendiin. Enää koulun ei tarvitse olla hampaat irvessä puurtamista vaan oppilaiden 

halutaan viihtyvän koulussa.  

Eläinten kanssa tekemisissä oleminen auttaa lapsia oppimaan faktoja elämästä ja kuo-

lemasta sekä kehittää vastuuntuntoa eläimestä huolehdittaessa (Tipper, 2011, s. 146). 

Tässä tutkimuksessa tämä näkyi siinä, kun opettaja kertoi oppilaiden olevan kovin huo-

lissaan, jos koira on kipeä ja haluavan silloin tietää, onko lääkärissä käyty. Lisäksi oppi-
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laat ovat herkkiä säätelemään omaa toimintaansa kuten äänen voimakkuutta ja liikku-

mista sen mukaan, mikä on koiralle kaikista mukavinta. Lisäksi koiran ja lapsen välille 

muodostuvassa suhteessa lapsen on mahdollista oppia paljon sosiaalisia ja emotio-

naalisia taitoja (Jones, 2018, s. 52). Koiralla voidaan näin ollen ajatella olevan todella 

laajamittaiset mahdollisuudet vaikuttaa oppilaiden tietoihin ja taitoihin.  

8.3 Jatkotutkimusmahdollisuudet 

Tutkimukseni tulosten valossa voidaan sanoa, että koira mahdollistaa hyvän tuen lap-

sen oppimiselle, fyysiselle terveydelle ja emotionaaliselle hyvinvoinnille. Mielenkiintois-

ta olisi kuitenkin tutkia, onko kyseessä ainutlaatuinen keino vai voitaisiinko samanlaisia 

hyötyjä saavuttaa jollain muulla tavalla. Tutkimuksia, joissa verrattaisiin koiran kanssa 

ja ilman koiraa tapahtuvaa samanlaista toimintaa kaivattaisiin ehdottomasti. Omaan 

tutkimukseeni liittyen voitaisiin esimerkiksi tutkia saman opettajan pitämiä tunnetunteja, 

joiden sisältö ja rakenne olisivat samanlaisia, mutta osassa olisi koira mukana ja osas-

sa ei. Osa koiran hyödyistä kuitenkin perustuu siihen, että ne eivät ole ihmisiä, eivät 

tuomitse, eivätkä puhu vaan vain kuuntelevat. Wellsin (2009, s. 531) mukaan eläimet 

nähdään täysin tuomitsemattomina, minkä vuoksi niillä on nimenomaan mahdollisuus 

toimia sosiaalisina helpottajina, laskevan stressiä ja parantavat suoriutumista. Samaa 

on vaikea saavuttaa muilla keinoin. Tunnetunteihin liittyen olisi myös mielenkiintoista 

selvittää, onko koiran läsnäololla vaikutusta sisällön oppimiseen. Kuten tulosten yh-

teenvedossa totesin, tässä tutkimuksessa ei selvinnyt, miten koira vaikutti oppilaiden 

omiin tunteisiin tai tunteiden hallintaan, joten tätä voisi tutkia vielä tarkemmin. Tutki-

muksessa, jossa lapset osallistuivat jonkinlaiseen tunnekasvatusohjelmaan, heidän 

ymmärryksensä tunteista lisääntyi ohjelman aikana (Pons ym., 2002, s. 300). Voikin 

siis olettaa, että tunnekasvatusohjelmat lisäävät oppilaiden tunnetaitoja, kuinka koira 

tähän vaikuttaa, olisi mielenkiintoinen tutkimuslisä.  

 

Tähän mennessä toteutetuista koulukoiriin liittyvistä tutkimuksista lähes kaikki ovat laa-

dullisia tutkimuksia, joiden yleistettävyys ei näin ollen ole parhaasta päästä eikä usein 

ole pyrkimyksenäkään. Jatkossa olisi kuitenkin tarpeen toteuttaa kvantitatiivisia tutki-

muksia, jotta saataisiin enemmän yleistettäviä ja vertailukelpoisia tuloksia. Tällä hetkel-

lä Suomessa on jo useita luokkia, joissa koulutettuja kasvatus- ja kuntoutuskoiria hyö-

dynnetään ja näin ollen mahdollisuus kvantitatiivisen aineiston keruuseen on olemassa. 

Erityisen mielenkiintoista olisi vertailla millaisia eroja koulukoiratoiminnassa on ja miten 

nämä erot vaikuttavat toiminnan tuloksiin. Koulukoiriin liittyen ei myöskään ole tehty 

pitkittäistutkimuksia, jotka kertoisivat koiran pitkäaikaisista vaikutuksista oppilaalle. 
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Näin ollen tarvittaisiin tutkimuksia, joissa selvitettäisiin jäävätkö koiran positiiviset vaiku-

tukset lyhytkestoisiksi vai voiko niillä olla vaikutusta vielä myöhemminkin oppilaan elä-

mässä ja jos on, niin millä tavalla.  

Koirien käyttö koulussa olisi halpa ja suhteellisen helppo tapa kohdata lasten käyttäy-

tymisen ongelmia sekä tukea sosiaalista ja kognitiivista kehitystä. Ei ole kuitenkaan ai-

van yksinkertaista luoda laajaa käytäntöä koirien käyttämiselle, koska huomioon otetta-

via seikkoja on niin paljon. Aikaisempien tutkijoiden mielestä hyödyt olisivat kuitenkin 

haittoja suuremmat. (Kotrschal & Ortbauer, 2003, s. 157.) Olen myös itse vakuuttunut 

siitä, että koiran hyödyt luokassa ovat niin vaikuttavia että koirien käyttöön pitäisi ehdot-

tomasti panostaa enemmän. Käytännön työn kannalta tarvetta olisikin sellaiselle tutki-

mukselle, jossa selvitettäisiin käytännön asioihin liittyviä seikkoja, kuten tarvittavia jär-

jestelyitä, vanhempien ja kollegoiden suhtautumista asiaan sekä mahdollisia ongelmati-

lanteita. Tällaisen tutkimuksen avulla kyettäisiin luomaan käytännön ohjeita ja toiminta-

periaatteita koirien käytölle kouluissa.  

Koska tällä hetkellä kiinnostus koulukoiratoiminnan kehittämiseen on suuri, olisi nyt hy-

vä hetki sellaiselle tutkimukselle, jossa selvitettäisiin epäpätevien koulukoirien ja viral-

listen koulukoirien toimintaan liittyviä eroja. Näin saataisiin tarkkaa tietoa siitä, millainen 

merkitys kouluttautumisella työskentelylle on. Samalla tehtäisiin näkyvämmäksi se, että 

koiran viemisessä kouluun ei ole kyse siitä, että koiralle ei ole löytynyt päivän ajaksi 

hoitopaikkaa vaan kyseessä on tavoitteellinen työskentelymuoto. Tällainen tutkimus 

auttaisi myös luomaan selkeitä rajoja ja ohjeistuksia toimintaan liittyen niin ohjaajille 

kuin kouluillekin.   
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Liitteet 
 

LIITE 1 

 

Tutkimuslupapyyntö oppilaiden huoltajille ja oppilaille  

  

Hei!            Päiväys  

Olen Maija Harenko, luokanopettajaopiskelija Helsingin yliopistosta. Olen tekemässä 

pro gradu – tutkielmaani, jossa selvitän, miten tunnekasvatusta toteutetaan koulukoiran 

kanssa. Tutkimuksen keskiössä ovat lasten omat kokemukset koira-avusteisesta tun-

nekasvatuksesta. Lisäksi tutkimuksessa selvitetään opettajan kokemuksia tällaisen 

opetuksen toteuttamisesta. Tarkoituksena on kartoittaa koira-avusteisen opetuksen 

menetelmiä tunnekasvatuksessa ja oppilaiden kokemuksia koira-avusteisesta opetuk-

sesta sekä selvittää tällaisen opetuksen vaikutuksia oppilaiden hyvinvointiin ja oppimi-

seen. Lisäksi tutkimuksella pyritään lisäämään tietoa koirien hyödyntämisestä opetuk-

sen tukena tunnekasvatuksen toteuttamisessa.   Tämän vuoksi olen kiinnostunut 5.-6. 

luokkalaisten oppilaiden kokemuksista Koira-tunneilta. Oppilaat ovat kirjoittaneet kirjoi-

telmat otsikolla Koira-tunnit. Tutkimuksessa olisi tarkoitus analysoida näitä kirjoitelmia. 

Kirjoitelmat luovutetaan tutkijalle kopioina, alkuperäiset jäävät opettajalle tai oppilaille 

itselleen. Kirjoitelmat anonymisoidaan heti, kun se on tutkimuksen toteuttamisen kan-

nalta mahdollista. Kirjoittajien nimiä tai muita henkilötietoja ei julkaista tutkimuksessa 

vaan tutkittavat pysyvät tunnistamattomina. Lisäksi tutkimuksessa ei tuoda ilmi mitään 

muitakaan yksittäisistä kirjoitelmista ilmeneviä henkilökohtaisia tietoja. Kirjoitelmia kä-

sittelevät vain tutkija, opettaja sekä tutkimuksen ohjaaja tarvittaessa. Muille osapuolille 

kirjoitelmia ei luovuteta. Tutkija säilyttää kirjoitelmat itsellään. Tutkimuksen jälkeen ne 

hävitetään tietoturvallisesti silppuamalla.   

  

Kirjoitelmien luovuttaminen tutkimuskäyttöön on täysin vapaaehtoista ja siitä voi halu-

tessaan kieltäytyä syytä ilmoittamatta. Kirjoitelman luovuttaminen tai luovuttamatta jät-

täminen ei vaikuta oppilaan kouluarviointiin.   

  

Tulokset raportoidaan pro gradu –tutkielmassani, joka julkistetaan Helsingin yliopiston 

sähköisessä E-thesis palvelussa. Lisäksi tutkimuksesta ja sen tuloksista julkaistaan ly-

hyt tiivistelmä Helsingin yliopiston graduparaati blogialustalla osoitteessa 

https://blogs.helsinki.fi/graduparaati/.   
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Jos teillä on kysyttävää, voitte olla yhteydessä minuun sähköpostitse.  

  

Ystävällisin terveisin Maija Harenko maija.harenko@helsinki.fi   

Palauta tämä osa opettajalle viimeistään   

  

Vastaa rastittamalla valitsemasi vaihtoehto.  

  

 KYLLÄ EI 

Maija Harenko saa käyttää 

lapseni kirjoitelmaa pro 

gradu tutkimuksessaan.  

  

    

  

Lapsen nimi ja luokka __________________________________  

  

  

Huoltajan allekirjoitus __________________________________  

  

  

Nimenselvennys          __________________________________  

  

  

Päiväys                        __________________________________  

  

  

Jos annat suostumuksesi kirjoitelman käyttöön, tutkija allekirjoittaa tämän paperin ja 

palauttaa siitä vielä kopion Teille.   

  

  

Tutkijan allekirjoitus  __________________________________  

  

  

Päiväys                       __________________________________ 
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LIITE 2 

 

Kirjoitelman tehtävänanto 

 

Laita oma nimi ja luokka paperiin. 

 

Kirjoita teksti, jonka otsikko on KOIRA-TUNNIT. 

 

Saat kirjoittaa vapaasti niitä asioita, joita sinulle tulee mieleen koira-tunteja miettiessäsi. 

Kirjoita kokonaisia virkkeitä. 

 

Käytä kirjoittaessasi apuna näitä kysymyksiä. 

 Mitä tunneilla on tehty? 

 Millaista tunneilla on ollut?  

 Mikä tunneilla on ollut hyvää? Miksi? 

 Mikä tunneilla on ollut huonoa? Miksi? 

 Mikä tunneilla on ollut helppoa? Miksi? 

 Mikä tunneilla on ollut vaikeaa? Miksi? 

 Millaista on ollut, että koira on mukana? 

 Oliko koiran läsnäolosta jotain hyötyä? Mitä? 

 Mitä muuttaisit oppitunneissa? 

 Millä tavalla koira-tunnit eroavat muista oppitunneista? 

 Käyttäydyitkö tunneilla eri tavalla, kun koira oli paikalla?  

 Opitko tunneilla jotain uutta? Mitä?  
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LIITE 3 

 

Tutkimuslupapyyntö opettajalle 

 

Hei!      PÄIVÄYS 

 

Olen Maija Harenko, luokanopettajaopiskelija Helsingin yliopistosta. Olen tekemässä 

pro gradu –tutkielmaani, jossa selvitän, miten tunnekasvatusta toteutetaan koulukoiran 

kanssa. Tutkimuksen keskiössä ovat lasten omat kokemukset koira-avusteisesta tun-

nekasvatuksesta. Lisäksi tutkimuksessa selvitetään opettajan kokemuksia tällaisen 

opetuksen toteuttamisesta. Tarkoituksena on kartoittaa koira-avusteisen opetuksen 

menetelmiä tunnekasvatuksessa ja oppilaiden kokemuksia koira-avusteisesta opetuk-

sesta sekä selvittää tällaisen opetuksen vaikutuksia oppilaiden hyvinvointiin ja oppimi-

seen. Lisäksi tutkimuksella pyritään lisäämään tietoa koirien hyödyntämisestä opetuk-

sen tukena tunnekasvatuksen toteuttamisessa. 

Tutkimuksessa ei tuoda esiin mitään henkilökohtaisia tietoja eivätkä tutkittavat ole tun-

nistettavissa valmiista tutkimuksesta. Osallistuminen tutkimukseen on täysin vapaaeh-

toista eikä osallistumisella tai osallistumatta jättämisellä ole minkäänlaisia seuraamuk-

sia.  

Tulokset raportoidaan pro gradu –tutkielmassani, joka julkistetaan Helsingin yliopiston 

sähköisessä E-thesis palvelussa. Lisäksi tutkimuksesta ja sen tuloksista julkaistaan ly-

hyt tiivistelmä Helsingin yliopiston graduparaati blogialustalla osoitteessa 

https://blogs.helsinki.fi/graduparaati/.  

 

Ystävällisin terveisin, 

Maija Harenko 
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PÄIVÄYS 

    

Suostun haastateltavaksi Maija Harengon pro gradu –tutkielmaa varten ja puhettani 

saa nauhoittaa.  

 

KYLLÄ      /  EI  

 

 

Allekirjoitus _______________________________ 

 

 

Nimenselvennös ____________________________ 

 

 

Päivämäärä ________________________________ 

 

 

Tutkijan allekirjoitus ja päivämäärä _________________________ 
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LIITE 4 

 

Opettajan teemahaastattelun runko 

 

1. Opettajan perustiedot 

2. Tunnetaidot alakoulussa 

 - mitä ovat? 

 - miten opetetaan? 

 - miksi? 

3. Tunnetunnit 

 - miksi haluaa pitää? 

4. Koiran rooli 

 - vaikutus tunteihin 

 - vaikutus oppilaisiin 

 - vaikutus opettajaan 

 - miksi koira on mukana 

5. Kokemukset tunneista 

 - myönteiset 

 - negatiiviset 

6. Oppilaiden kirjoitelmat 

 - yllätyksiä? 


