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Hevosavusteisten palveluiden 
hankkimisen lähtökohdat 

Pyritään löytämään ja kehittämään hyvinvointia 
tukevia ja ongelmia ehkäiseviä menetelmiä sekä 
ratkaisuja ongelmatilanteisiin. 

Tärkeää ostopalvelutoiminnan laatu ja luotettavuus 
sekä ammatillinen osaaminen. Palvelukuvaukset 
tärkeitä, ostetaan tuote

Hinta-laatu-suhde ratkaiseva myös kuntien ja 
järjestöjen niukkojen resurssien vuoksi. 

Tärkeää erottaa virkistystoiminta, terapioista ja muista 
ammatillisista menetelmistä.

Luontolähtöiset palvelut osana kuntien ja järjestöjen 
palvelutarjontaa, budjettivastuu 
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Esimerkkejä toiminnasta

* Oma toiminta ja ostopalvelut

▪ Järjestetään retkiä luontoon ja eläinten pariin 

▪ Ostopalveluna järjestetyt hevosvaellukset, ratsastus ja ajelut

▪ Harrastukset (myös sosiaalitoimen maksamana), esimerkiksi 

omat lemmikit, ratsastus, hevosten hoitaminen

▪ Sosiaalipedagoginen hevostoiminta, hevosterapia

▪ Hevosharrastus monien lasten toiveharrastus

▪ Esimerkiksi, SOS-Lapsikylän lapsille ostettu ratsastustunteja, 

vuokrattu hevosia ja ostettu sosiaalipedagogista toimintaa. 

Ollut myös omia hevosia.  

Elämyksien moninaisuus

Elina
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Kaiken ikäisille, monenlaisiin tilanteisiin

Hevosia on mahdollista havainnoida monin eri tavoin

- Näkemällä muodot, värit, liikkeet, koko, erilaisuus, tunnistettavuus

- Haistamalla erilaisia hajuja, hevosella hyvin tunnistettava ja omanlaisensa tuoksu, heinän 
tuoksu, kauran tuoksu

- Kokeilemalla käsin ja jaloin, kasvoilla jne

- Tuntea eläimen liike, lämpö. Hevosen kanssa liikkuessa mm. tuuli, sade, aurinko

- Vuodenajat, 

- -> tunnekokemukset, oppiminen, soveltaminen arkeen

-> Hyödynnettävyys

- Aistivammat

- Tunne-elämän ongelmat

- Käytöshäiriöt

- Keskustelun pohjana

- Toimintojen mahdollistajana

- Luonteva ja erityinen ympäristö

- Siltana muistoihin

Luonnollista läheisyyttä

Elina
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Hevosavusteisen toiminnan 
merkitykset lapsille ja nuorille

▪ Myönteisten kokemusten merkitys

▪ Merkitys itsetunnolle ja identiteetille

- Onnistuminen rohkaisee

- Kiintymys ja tunteiden käsittely

- Vertaistuki, osallisuus ja sosiaalinen toiminta

- Oman toiminnan vaikutusten huomaaminen

- Selviytyminen koulussa ja arkielämässä vahvistuu

Ystävyyttä ja osaamista

Elina
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Merkitys julkisissa ja järjestöjen 
palveluissa

▪ Lisää menetelmiä työkalupakkiin. 

▪ Nopeavaikutteisuus, pitkäkestoisuus

▪ Apua monenlaisiin haasteisiin

▪ Kustannustehokkuus

▪ Säästää tulevissa suurissa kustannuksissa

▪ Inhimillinen hyöty ei rahalla mitattavissa

▪ Yhä enenevässä määrin hankittavissa

Esteenä etenemiselle? Mitä tarvitaan?

• Tiedon puute

• Asenne luontolähtöisiä palveluita kohtaan

• Hankkeita, tutkimuksia, tiedotusta ja rohkeutta 

tarvitaan

• Yhdessä eteenpäin!

▪

Elina
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KIITOS!


