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Sosiaalipedagoginen hevostoiminta 

lastensuojelun avohuollon sosiaalityössä

TUTKIMUKSEN KONTEKSTI
Tutkimuksen aiheena on sosiaalipedagoginen 
hevostoiminta lastensuojelun avohuollon 
sosiaalityössä. Tutkimuksen 
toimintaympäristö paikantuu kahdelle eri 
käytännön kentälle, sosiaalipedagogista 
hevostoimintaa toteuttavaan talliympäristöön 
sekä lastensuojelun sosiaalityöhön. Vuosaaren 
lastensuojelun yksikössä on järjestetty 
avohuollon tukitoimena Hepparyhmiä vuosina 
2015-2017. Ryhmiä on järjestetty yhdeksän, 
joista kaksi on ollut vuorovaikutteisia 
Vanhempi-lapsi -ryhmiä. Ryhmiin on 
osallistunut yhteensä 34 lasta ja 9 vanhempaa. 
Hepparyhmät on pidetty Sipoossa sijaitsevalla 
yhteistyötallilla ja ne on ohjannut koulutettu 
sosiaalipedagogisen hevostoiminnan ohjaaja. 
Vuosaaren avohuollon sosiaalityöntekijät ovat 
toimineet ryhmätoiminnan koordinaattoreina 
ja avustavina vetäjinä. 

TUTKIMUKSEN TARKOITUS
Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa ja 
näkökulmia sosiaalipedagogisesta 
hevostoiminnasta lastensuojelun tukitoimena 
ja yhteisen työskentelyn menetelmänä. 
Tutkimuksemme pyrkii paitsi kuvaamaan 
hepparyhmien järjestämistä ja toteuttamista 
käytännön tasolla, myös antamaan ideoita 
käytännön kehittämiselle. Tutkimuksessa 
tuodaan esiin sekä asiakkaiden antamaa 
palautetta, että ammattilaisten kokemuksia 
sosiaalipedagogisesta hevostoiminnasta. 
Tarkoituksena on, että tutkimustuloksia 
voitaisiin hyödyntää lastensuojelun 
sosiaalityön kehittämisessä. Toivomme, että 
tutkimuksemme antaisi hepparyhmille 
mahdollisuuden vakiintua avohuollon 
tukitoimeksi myös muihin lastensuojelun 
toimipisteisiin.

Sosiaalipedagoginen 
hevostoiminta
Sosiaalipedagoginen hevostoiminta on 
suunnattu kaikenikäisille erityistä tukea 
tarvitseville lapsille, nuorille ja aikuisille; se on 
syrjäytymisen ehkäisyyn, sosiaaliseen kasvuun 
ja hyvinvoinnin tukemiseen tähtäävää 
toimintaa. Työskentelyä kannattelevat 
peruselementit ovat yhteisöllisyys, 
toiminnallisuus, elämyksellisyys ja 
dialogisuus. Toiminta keskittyy lapsen ja 
hevosen väliseen kommunikointiin ja oman 
toiminnan kautta saatuun kokemukseen. 
Sosiaalipedagogisella hevostoiminnalla 
tuetaan ja kehitetään mm. tunneilmaisua, 
itsesäätelyä, keskittymiskykyä, kielellisiä 
taitoja ja kehonhallintaa. Toiminnalla on 
havaittu olevan positiivisia vaikutuksia 
esimerkiksi käytöshäiriöihin, itsetuntoon ja 
vuorovaikutustaitoihin.

AINEISTO JA ANALYYSI
Tutkimuksen aineisto koostuu asiakkaiden 
täyttämistä alkuhaastattelu- ja 
palautelomakkeista, sosiaalityöntekijöiden 
laatimista kirjallisista yhteenvedoista, sekä 
sosiaalipedagogisen hevostoiminnan ohjaajan 
ja kahden avustavana vetäjänä toimineen 
sosiaalityöntekijän haastatteluista. 
Tutkimusaineistoa olemme lähestyneet 
sisällönanalyysin keinoin.

TULOKSET
Asiakkaiden palautteissa hepparyhmät 
näyttäytyivät erittäin pidettyinä ja paljon 
kiitosta saaneena tukitoimena; ryhmät koettiin 
mukavana kokemuksena ja niiden myötä 
opittiin monenlaisia asioita. Hepparyhmiä ja 
samankaltaista toimintaa toivottiin jatkossa 
lisää. Myös ammattilaisten kokemukset 
hepparyhmistä ja sosiaalipedagogisesta 

hevostoiminnasta  lastensuojelun 
työskentelymenetelmänä olivat positiivisia. 
Hepparyhmien myötä on mahdollisuus 
tuottaa asiakkaille elämyksiä, 
muodostaa jatkotyöskentelyn kannalta 
merkittävää tietoa, syventää 
asiakassuhdetta ja kasvattaa 
luottamusta työntekijän ja asiakkaan 
välillä, sekä parantaa lastensuojelun 
imagoa.

KEHITTÄMISIDEAT
Sosiaalityöntekijöille toivottiin mahdollisuutta 
kouluttautua laajemmin esim. 
sosiaalipedagogisen hevostoiminnan ja 
eläinavusteisten menetelmien käyttöön. 
Ryhmänvetäjinä toimineet sosiaalityöntekijät 
toivat esiin motivaatiotaan ja kiinnostustaan 
toimia työparina toisen toimialueen 
työntekijöille, jotta Hepparyhmä-toimintaa 
saataisiin juurrutettua muihinkin 
lastensuojelun toimipisteisiin. 
Kehittämisideoita nousi tutkimusprosessin 
aikana myös suhteessa toiminnan ja 
tallipäivien suunnitteluun, sekä 
asiakaspalautteen tiedoksiantoon. 
Yhteistyökumppaneiden kirjoon kaivattiin 
lisää toimijoita, jotta sosiaalipedagogista 
hevostoimintaa voitaisiin tarjota useammalle 
työskentelymuodosta hyötyvälle asiakkaalle.
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